
(Bu• b hg Ienhab rer ci ayfamızdad r ) 

HAL KIN eozo 
HALKIN KU LABI 

HALKIN D 1 L 1 

Sene 12 - No. 4290 Yazı işleri telefonu: 20203 CUMARTESi 18 TEMMUZ 1942 İdare i§ıleri telefonu: 20203 Fiatl 6 kuruı 

(Mısır cephesi J 
Merkezde 
başlıraa 
nıabarebe 
gealşledl 

Ticaret vekilinin müstahsil 

Mihver kuvvetleri 
cenubda hafifçe 
11eri çekUdiler 

. Londrada muharebe 
saf haları / ngi !izler için 

• • memnuniyet verıcı 
addeddigor -

Alman tebliği : "Düş
man tankları hareket 
noktalarına atıldı,, 

Kehiıre 17 (A.A.) - Ortatark 
lng&z •lwV'V'Ct.1leri umumi ka-raıea • 
hınkn tebliği: 

Mo~kıez Jc.eııııilmiind'e baŞ} ıyan §id. 
dedi 1f3i\l'af dün geınişlemişür. Dü~ ~ 
ınıaın RAıw.Giı tıepe'9in.de tesis ed:ilen 
ba.rlaırıdaın kuvveıller.imizi çıka:rmak 
~n d'eıv~ı gıatyrıet ıarfetmi1tir. Her 
iki tıaıııa.f ın zıl~\ı kuvvetleri sabah -
leyin ıııaıvaışa lşııitıalk otmi~l~r ve düş. 
nı.a n t.aırwldlaır:ı ,jrş.e yıaıre.~ z bir hala 
(tetfr)fmiŞletıdlir. Bizim k.aıyıib1arımı • 
zın la\Yl8l ~eınüz bifirımemektediır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Vf şi iskenderiyede
ki Fransız filosuna 
müdafaa emri vardi 

---01---

B. Hitler eski 
lr ak Başvekilini 

kabul etti 

Mfi.ttefikler ta.rafından Rusyaya yolla.nan malzeme tte ftmn.yonfa.r 
lran yolu ila sevkeditirken. 

Şark cephesi 

Basların. 
rlc'atl 
devam 
edlJOI' 

Stalingrad' a giden 
demiryolu kesildi 

Moskova Voronejde 
Alman taarruzunun 

durdurutdugunu 
bildiriyor 

Almanlar 15 Sovyet 
uçağını sağlam bir 

halde ele geçirdiler 

r ......................................... , 
1 ALMAN 
! HUSUSi 

TEBLIG/ 

Prof. Mnstaf a Şekib in 
kuvvetli bir ressam 

oldnğttnu bilir misi~iz? 
Kıymetli ilim adamımız yakında Halkevinde 
tablolarından mürekkeb bir sergi açacak 

ve müstehlike hitabesi 
"Tenbellik ve bir buğday tanesinin 

-israfı en bnynk cinayettir,, 
''Denizi, karası, gökü, havası ve suyu ayrı ayrı birer servet ve · 

refah kaynağı olan toprağın sahih ve çocuklarıyız. Yalnız 
kendimizi değil, daima topluluğu düşüneceğiz., 

Çiftçimize 
dnşenmilll 

vazife 

r----- ............ ..._ . ..._ .................... -....................... _._..... ............ , 

Hükiimetin kararı i 
! 

viliyete bildirildi ! 
Mahsulün har-m-an_d_a_t_e-sb_i_t~sası ltaldırıldı, l 
ilk tahminin doğru ve vaktinde yapılması ! 

için tedbirler ahndı i 
! 

HükCı.metin hububat fiat ve !kazalara ıtamim etınişttr. i 
sat~lan hakkında verdiği son Tioaret Vekaleti ayrıca bütün l 
karar dün sabah vilayete tebliğ' müstehliık ıgruplarm iaşesini te. : 
olunmuştur. min için alınan kararların esas.. : 

'Dicaret Vekaleti, bu kararın larını bildirmiştir. i 
tatibiıki etrafında kazalarda alın. Buna ,göre, mahsulün harman-1 
ması lazım gelen tedb:rler ye da tesbiti esası kald1rılmıştır. İl'k i 
yapılacak işler hakkında vilaye. 1 ta'hıminin çok doğru ve vaktinde l 
tin mütaleasım da sormuştur. yapılması, \köylerdeki kontrol : 1 Vil~et Ticaret Vekaletinin heyetlerine ri,yaset edeceklerin 1 

ı tebliğini dün telgrafla bütün (Devamı 5 incl ıayfada) : 

\. ...................................... -··---·--···-· .................................... .,J 

Doktor Behçet LJ)! 

Anıkara 17 (A.A.) - Ticaret Ve
kili Behçet Uız bu ak~am radyoda 
aşağıdaki konuşmayı yapmıştır: 
Sayın vatandaşlarım, 

(Devsmı 5 İnc;İ sayfada) 

Mahrukat ofisinin 
sermayesi 2 buçuk 

milyon liraya 

Harb okulu yüzme 
bayramı parlak oldu 
Törende Milli Şef ile Bayan 
İnönü, Başvekil bulundular 

Karadeniz havuzunda seferi techizatla yüzüş 
gösterileri ve muhtelif yarışlar yapıl~ 

.Anlkara, ~7 (A.A.) - Harb oku~ı Törene İst~lil ~arşı ile .baş~ 
lu yüzme bayramı bugün Karade. mış •. ~unu bır geç.ıd resmı takib 
niz havuz~da y~pılmıştır. Törene et~tı~. ~undan sonra . ~ırasile 
Milli Şef Ismet Inönü ile Bayan muzil<lı yuzme hare~_et~~rı, .. ser. 
İnönü şeref vermişlerdir. Başvekil best, kurbalama; sırtustu musa_ba. 
Şükrü Saracoğ'Ju ile Milli Müda- kaları, su altında yüzme, Türk 
faa Vekili Ali Rıza Artunkal, Güm bayrak yanşı; atlamalar, Haııb O

rük ve İnhisarlar Vekili Raif Ka. kulu baya-ak yarışı; elbiseli atl.aıruı. 

Çıkarıldı radeniz, Genel Kurmay Asbaşkanı ve su içinde soyunma, yağlı direk, 
Asım Gündüz; Milli Müdafaa ve suda boğuşmalar, kurtarmalar ve 

Ank 17 (R ..ı t ·) Genel Kurmay ileri gelenleri ve taşıma yüzmesi, seferi techizatla 
ara auıyo gaze esı - · d 1·1 ·· ·· ·· .. te ·ı f t Lt t... •• 1 B• ı~.J· . t f d n_ ı..~,.:ı..a birçok seçkın avet ı er to- yuzuş gos rı er ve su opu maçı 

ıs anU'U e =ııyesı ara ın an ·ıs..u. ~ (D 5 ı • yf d ) 
l ahr k f . . 1 rende hazır ibulunmuşlardır. evamı "cı ıa a a ru an rn u at o ısınc evve ce 

tabı.sis edilmiş olan 500 bin lira ser. 
maye, iıki buçuk milyon liraya ib. 
lağ olunmuştur. 

Mahrulkat ofisi inhisar mahiye
tinde olan l:>Lr teşekkül değildir. 
Beleduye ayrıca mahrukat tacirle. 
tine her türlü kolaylığt göster
mektedir . ..................................................... 

• 
lngilizlerin 

hava akınları 

Baltık sahillerindeki Alman 
denizaltı tezga.hları 

bombalandı 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz Jıa. 
va nazırlığının tebl:ğ!: 

Dün akşam geç vakit Stirling 
tipindeki bomba tayyarelerıtniz 

An'kara, 17 (Radyo gazetesi) - Lubedk'n seıkiz kilometre şimal do-
&ftti Irak başvekili Raşid Ali Gey- M af ş lcl Tunç un yapuğı tablolardan ikbi ğusunda bulunan d~nizal~ı tezgah. 

--

Mninin, Hiıtleri kara.rgfilımda z1ya. ust a e P . 
1 
h.a'ki:kıatıen. r~a.m Mustafa Şeki _ larına taarruz etmışlerdır. Taar-

ret etıtifği haber verilmektedir. RC1SSam Mustafa. Şekıb T~n~ b' ' . r t e~t1m· hem de tahmin e~ ruz, bulutların altında bir jırtifada 
Miıh1ver mahfe1leri bu ziyarete bü- ziyareıt ettim. Fıarlkı.ndayım, şım .1w .zıra eib. pııofdSör ps.İık<'log Mus. yapılmış ve bombaıann kzgahlar. 
Yü'k ehemmiyet atfetmektedirler. yaııın~ıı.d'a oJJsam., y~izüm': .tu~af t~- ı:ı~~nı~ıih' Tuncu• ' da ve indirme yerlerinde patladı~ 
Ayni ma.Mellere göre Raşid Ali, haf lba'.k-aıcak ve ı~tınıal .ı~mlzden.a. ta Ba1tacLoglunun hattatlığl ve hah ğı görülınü.ş:tür. ı • 

bu ziyareti esnasında Araıb mem- «- Zıaıvafllı dı·l;yeceıkım .ır., sa{m nlh w 
1 

ıavuk.aıt Raminin karagöz... Flen.Sbuı:ıgdaıki gemi tezgahları. 
leketlerinln sa:bırsızlıkla Mfover lt:ı'<>T, aıeaYaır lbaşı na vıft"muş ola- ç~~~ w .. g b F a.'hııi Celalin hik.1yec~ na da taarruz edilmiştir. 
Zaferitrıi beklemekte oldunclarıın cak. » cu ugu, (C:· amı 5 inci aayfada) (Devaml 5 inci &ayfada) 
ltiıt:Lere bildıirmi.ştir. Fab:t. y.a.n:Jlıyorsujl~• · Zira ben, ev 

Milli oyunlar festivali münasebetile 
Eminönü Halkevi reisi - Dostlarım, şimdi size oyunlar 

hakkında izahat vereceğim. 
Dinleyiciler arasındaki lstanbul esnafı - Vzü.lme, ba 

oynayacağı"°'ız oyunu biliri:ı. 



2 Sayfa 

f 
Hergün 

~ K ôy !üye ziraat 
Sahasında itimad 

! Ve kazanç hevesi 
Vermeliyiz 
~·--- Ekrem Upldııl 
S M'a.C~· hi.iık.Uınetinin ckono. 

mi ~ a.ldlğl Ük. kan.T 
ga:zetdlen?ınizi ~ız v" kayıdaız 
bir ıciküldc me:nmuaı eU.i. 

Bu memnuniyeti ecnc istisrıaaıa; 
ve bbr.lidsız bir şelulde bütün hallt 
tırba!kbh:rı a'J"aBl.llıcfuı da. gördük, T ed 
biı :n go& itYi netı"celC"r vcrtteii bük. 
mü i.izeriın:dc ittifak tam ve mutlak
tır. 

Bazı tu1eler çocuklarına çek 
rctmck İsterler. Maksadları iyi:.ılr, 
na netice verir. ........................ ·-·-···--·· ........ -... 

te:vi 
fakat 

kısa 
bu 

SON POST.it 

ıtam11nda og. 
iyi maksad fe. 

= Her işde ölçü /Cızım .• = 

Midelerinin alma knbiliyetinde.11 fmlı! yemeyi kısa za:ıınnda yemek 
lstiyenlerin akıbetlerini düıününüz: Fena hazım birçok .ahvalde ölüm 
getirir. _____ ....___.. ......... , ___________________ _ 

Temmuz 18 

SabRhtRn Sabaha: 

Bir kaç günlük 
Görüşlerde hoşa 
Gitmiyen birkaç 
Vak'a. 

'-·---Burhan Calıi ti ___ .,. 

ilmem neden sokak terbi • 
. yem d.ed.iğimi; şu medeni şe-

hır terbıyesıne ayaK uyduramıyo. 
ruz. Halıne kıyafetıne bakıp e!en
d.den adam saydığınız niceleri 
var ki bir iki aakika içınde falso
larını meydana vuruyorlar. Mede
~i bir şeb'irliye hiç de yakışmıyan 
oy le hareketler ne şahıd oıuv<>r • 
sunuz ki sizi tıiks ndiriyor. · 

Biraaç haft~ .Floryada kalmış .. 
tınl. Trenle gıdıp gelirken nelere· 
ne t.~lere; ne manzaralara şahid 
o~~um. Bir ker~ bilet gişeleri ö • 
nunde sıraya gırme'k emri oralar
da henüz duyulmamış gibi, Koluna, 
cüssesine güvenen yumruğum 
hak!kı der gibi gişeye abanıyor ve 
garılb değil mi hıç kimse de: 

Anaık. ~Hin de işa:rct etmiş oldu. 
iumırz ~ bu çıo'k cyı tedıbirdcll 
doğacak çıo'k :iy1 neticelerin çok kısa 
bir zaman için:d1e ken.di~erinı hiıssc!ttir 
mel erini lbelklemek; hadr~lerin hak 
vcreceği'l'l!den da!-ıa fazla b?r iyim.. 
&ettiğe süır\i;J&emmıedc olur. Zira mev~ 
smı ekim mevısimi değ ı. biçıım mev. 
simidir. 

Bu bakımdan şimdi istıycbilece.. 
ğinu7 ve bei...l!iye'bfleceğım:z şey çift 
ç n'n bütim ım.a.hsuliınü meydana 
koym~:ıncbn. !hü!Hımer.Pnı istedıği 
hisse')i gönü! hoşnudluğu iLe verme
smdeın, gerli;r.e ka~ca:k klSllll da ser. 
bcst piy~B(Y8 c;ı'kamıas:ndnn ibaTct
tİT. 

(.~ ... ~----~---.....----') 
Aklen tn 'Ol bir if taj o er 

nn o· 'ül o 
ongre yaplıl r 

- Efendi.: sıra!lı bekle; hizaya 
gel. E."Tlir böyle, adet de böyledir, 
dem';yor. İtilen, kakılan süklüm 
püklüm bir kenara çekiliy0r, Ma .. , 
de:m!kt. vaziyet. bö) le. Florvada pek 
az olımyan po1ıs memurlarından 
biri beş on gün gışe basında durup 
emrj tat'li'k etse ve halk alıştırsa 
ne olur... Hall.>uki bu hali pol S:n 
de tatılı t~tl~ sı;~ettiğin! gördüm. E.lde ıtam ve doğru bir istatiıstik 

olmaıd ığ ':çin lbu yıll ne koa.da:r top. 
r.:ığın ekilmiş olduğunu kat' i) etle 
bilmiyoTU7. Y.a'fn:z t:ahmin cd.iyoruz 

genç adtnın 
m rifetleri 

ki. dti.me salih ol.an. t.oprak dörtte Dün adLiyeye garib b:r ıvak'a in. 
bir dediği ~c e'kifuıiş. ve normal mah tilkal c,ımışti.r. Anstıi isminde 25 
sulümiiz dörtte !bir ekqi ile dört yaşındn bır lkadın b r otomob'le 
milyıon ton olaıro:k isr hsal cdilmis binerek şehl'lım.uı.n maruf mar.ifa
olsa bile ihtiyacımızı bol hol karşı· turıa eşyası satan bır mağazasına 
l.ıyablliriz. gitm.ş ve burada 300 lira· ık anü ba-

Türltiiye ha:rbden evvel bir yılda yaatta bulunmuştur. Böyle yağlı 
i hsaıl euıiğı beş mnyon tonu tc:m mü.-.t riye, mağaza sahibleri dt
o'~ııık i:stihd.ak ~z. Yvnaın~tan ram; izzrıtte bulunurken ış para 
ile Ye~ :nşa'lik mcmlc:kt:tlerine brr mese · c.:.:.nc int ka: etm•ş ve genç 
mikıtaT ihTacat yapma:!< im.kanını da bayan:n, ö1müş bulunan devl~ a. 
bulurdu, ü ellik b'ır istihsai sent"s n- damlarımızdan binn:n d::.mini ve
den dlğeırinc ımu'brm miktarda devir rerc>Ut parayı ondan almalarını söy. 
yaptığı da o1ı.mdu, lerr.esı üzerine şüphelcnrn mağaza 

Bugüın i!lrocıı.t yapmad~ğnn1z İçin o;a.lı ıb er! 'kap aa beklıyen ~oföre 
normal? senc'le'.l'de inra--ata ayr lanı \·aı'y-ct: an 1 atmıc:ı1ar VP kad nı ka.. 
'kısnıı m.Jhıdllf selbdblerle ekilmemiş ·al-o a göturrr~ ., ""' !'"'ı-n~leroir. 
topmğın ver~ği- maıhsulc karşı tu. I Bu su~ctıe dül.:kanclan. a vrılan A
tRb !E.ri-z. Bumun haric'nd<! çiftçi e1in r ist' , ~'('r d .ni k~rkol~a bulmuştur. 
dl' ez ço'k stok vardır, piyasa ser- Kar '·'llda•ki gorgusu e n:ıc;.ında 
bcıst b~.aikı'hncııı bu stok mru ırı da da; e t . ~ün :r 'hur b"- zatl:ı ev
me)"dana ç km.asını bek!ryebtGriz. lenm{k üzer lzmire ~ deceğ.ni 
Y C"ni 1- !l'a:r n bt• vıl i4; · nde veoreb~e- sövOem·s. abuk abuk ifade verdi .. 
ceğ bu net ce ib'fü· s::k ntıyı orrada'll ğinden a'klen malCıl o1duğu anla-
5'aldı&ra'k bepimizi memnun etmi. · 1 rak adl.ye tab b t '11 sev.ked;l-
yc yelt şece'k bi nctİc"d r Ya1n•z TJiliitiT. 
biz' bu itk neticeye gö•ii.!"Ccck olan ---.o---
yol düz ve QS:k•' z değt!.d·,. Fat·ıh. !te bı·r ba'k n Yiyeceğiıniı toprakttn. wdc.n ve i 
havadan bek1iyen köylü dÜın}anın 

her la.raf rula 'b mz rea.I' t.!:ğ', bhaz ço·· k u··., b·ır k·ış·ı o··ıdu·· 
da müve 1'i.ği mii!r:terck bir dam-
ga o~ıaıra'k ta1tır. yenıi vaziyetlere Fatlhte De~ahcılar caddes:nde 
gi.iç ant !ba'k eder. 58 numarolı saraç dükkanında ça. 

MunaTe'heın':n ffi< y~'Lnl ar'Z.S'Slz lı.şan 24 yaşlar.oda İsmaille gene 
d!araık giç:rd'ilkteın sanra ilinoi yılı ayni yerde müstahdem 45 yaşln
ıiçinde mu'hle11 had se!erin sevkı rınoa Hüseyın dün dükkanın kapı
i e muhtelif sebebleır alt.nJa muhte. sı önünde sW.nlerlcrken, dük'Ya:. 
3jf kıare.n!'.aır e'.ldı.'k. Bu kararlar ~u~. nın beton balkonu müthiş bir gü. 
tc!kil, ~aıt enh nda sık s k deg ştı. rü :tiı ile üzerlcrine yıkılm ştır. Bu 
A1ak'c:daır:nd:ı. da ge1ece~ y•lıı; pyog ani Q(Akünıtü esnasında her iki iş. 
nırnını yapa;r~~n t~ddud dogu:du., ç' de enıkaz altında kalmış; bun-

Türlt Cümhueyet"I' para bahsın<lt. 1 d H- ,,...,; d h . a·· .. ..ı+-. d . ar nn usc.r •n er aı .mu..,.ur. 
tcssı.is cıttiğı gi:nden J.ti'baren aU"la ı· 11 'fad · k b " h l d 

..... ~.- ı. bo cUlllu veretek sma ı " e JV€remıyece r '3 e 
sözünü .......... ıw>. Cerrahpaşa hastanesine ka~dırı1. 
&arıst~ b ır it~d doğurmuştur. mıştır. 
Bu itimaıd aaıyesınde ne zalndn bi'f =============== 
dahi İ · b~ ynıpsak, yahu-d bonu akıın za'lın ~cmıca.sı etraf nda tel:ii. 
çıkarııok dÜ!\)"'a '\-aziıy.eti ne olursa eüf edeııken öğleye doğru sauaf 
olsun lbi~ü:n ic;.''n:dıe m'lyon!a.rca l'ıra c;arşıs:nın, 'bn..'1mı ıel.I veya hı'l'dnvat 
bu1uyoruz. ~.m~i aıyni 1rrmadı köy. dük'ldin:tn'n yıofonu tutar. Köylünün 
lii) e ~raat b ~,)nde ve-rmck ica'b na'lcid' aalkltama:s'l 'silim:ıi bir haldiT, 
oder, lbu 8:ı.ha.da da köy :dare heyet-~ mı;ill ed~ek .ster. 

lerine 1büyük b r vazrf e düşer. M ı faR:ırlıkıı!b1rLmızın köy1ü el -
KöylUıye .it maıcl vendikten sonra 

kö·"üde 'kazanç hevesi a.yar.:dırmak bisesi b.ıp gdlmek üzere bütün 
Y 1 mamu ar: nb büyük şchi'rlerirniz: da-

laz mdlT. İma Q.:inci, üçüncü dereccferc hıra.. 
Bin k1lo l>uğday satarak cebine kaTa'k ıheır şeyd:eın önce :ıtöyün ya -

'ki )..\iz l.Eim ko) n çift.Qİ'Yc bu paTa- kınlamna clö!kdbümeılciiğimiz, bu· 
yı Ze\~, b~el!!lc, arayarak derha3 mamU!iıtın fiaıı!aırın~ köylünün huğ. 
kullan:a'bfl~eği aa!hayı hemen göste. daymıdan e!lditğı fia'fıla. ölçerek ken. 
Tchihndli)iz. disini liıGı bı.&.-oağıı biT &eviyede 

Benim 8ibi köyi.iı ve kasabay'l ya- tutabLlm:Mığı!miz köylünün kazanç 
kından tımryer&ır b'nırlcr ki, paza - heve'sinl ıa~ "biır tedbir olarak 
rın kıuru1duğu giinler'n sabahında mütalea ddUe'bilir. Bu aradaı cldım •··················································· alet'l~ ta"Şıt v.a.tsı'ba~rı. çift hay -

TAKVİM Temmuz vanilıı:rJı etyrı B(Y'I'l halledilmesi icab 
cd~n meJsc'ldlcırd;endir. 

Ruıa.l scu• 
tMIS -Toınmuı 

18 
ı ·Cumartesi 
i\eıı: ı u u 

Arabi Huo Sö:ı.e b;ı~larlkeuı. kaydettiğimiz gi. 
1861 biı Saıro.ooğ}u lkıı.'bmcsiınin verdiği ika. 
;, rat.d'a.ll lbu yl1 içmnıdc alınacak neti -

74 ce ımOVB''mm g~ o:l1ması dolayı -
H-G-U-N-~ES-. -~------:~lrt:~.ı;~· A'!"'ı<'!"'ll I sile ~dud o'Isaı bile gene bizi 

Receb memnun etmeğe. bmmle birlikte 

1942 fi 

li. 

fi 

09 

v. 
48 
05 

1 • v. çiftçiye fe:rah'lık V.e'mleye yet!.şecek. 4 8 82 tir. Faık'a't kia.'r.a.'I"..lnı vereceği büyük 
6 54 fayd0ty1 asıl g~ecdc. yıl göreceğiz. 

Bu fa~a:nln d~reeesi 'köylünün ka -
zanç hc!v.dsi~ uyandırmakta göste. 
ırehftleceğfm~ cıaın'Eı~ığm deı-ecesne 
ölçü1ecdkt!IJI. 

ikindi Akı am Yauı 

8. ..,, ... IJ. ı. u. 
11 1s 20 ıs 12 a, 
a 40 ~ - ı ııe 

&-k •• ,,, u,.,ı~~tt 

ı···················-·········-·· ... ·········--·--· .. ·······-.. --.-· .. ···-·----·····~ 
: 400 kiıinin iıtirak ettiği kongre, büyüyen münaka alar ~ 

;yüzünden Ticajret Vekaleti komiseri tarafından talik : 
edildi. Azalar bu tehirin usulsuz. olduğunu ileri sürerek E 

biT zabıt imzaladılar E . . .. . 
'-··················-········-···· .. ························-····································.,., 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfı 
Kırdar dün sıat 17 de Taksim Be
lediye ~azinosnunda -şehrimizde 
bulunmakta olan Devlet Konser. 
vatuvorı talebeleri şer~fine 'bir çay 

STER iNAN, 
iSTER 1 ANMA! 

Tecrübeli olduğunu söyliyen 
bir yüksek elektrik ve makine 
mühendisi; kendisine İJ bulana 

1 mükAfat vereceğini gazetelerle j. 

lan ediyor. Bu ilin tarzı bizi sa. 

hibinin (tecrübe) den kasdettlği 
manada §Üpheye dÜJürdü. Acaba 
tecrübesi mesleğinde değil de 

ii'.YBf eti verm1şt!r. Ziyafette Maa
rif Vekili de hazır bulunmuş. 
tur. 
ReSlın daıveUileri bir arada gfıs.. 

teriıyor. 

böyle garib ilin tekilleri bulmak. 
ta mıdır? 

Biz mesleğinde hakikaten tec .. 
rübeli bir elektrik ve makine mü. 
hendisinin bu memlekette lı bul • 
mak için sağa sola mükafat va • 
detmeğe mecb kalabileceğine 1. 
nanmıyoruz; fnkat ey okuyucu 
ıen 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
1 ANMAl 

Veremlileri. ekmek 
istih:cakını bir miktar 
artır.nak kabil mı? 

İsim ve adresi bizde mahfuz 
bir okuyucumuz yazıyor: 

ıı Sanatoryomda bir hastam 
var. Her ziyaretine gidi~imdc 
hastalar doymndıklarındr.n hah 
sediyorlar, Sanatoryomun ye • 
mekleri mükemmeldir. Fakat 
normal kame ile istihkakını a • 
lan hastalara elanek az gehne.k 
tedir. DÜ§Ünüyorum ki, bu has. 
taların şifa buhnalan kuvvetli 
gıda almalarına bağlıdır. Ek • 
meksiz yemek ,temediklerine 
göre, acaba bükiımetinılz, sana. 
toryom köşelerinde; ciğerlerini 
kemiren illetle mücndele eden 
bu hastalara bir miktar daha ek. 
mek verilmesine müsoade ede -
mez mi ? Bu teklifinı~n alakadar. 
Iara arzını gazetenizden rica e. 
derim.» 

Odunun bu sene 
9 liraya satılması 

muhtemel görülüyor 
Mah:ruka.t ofis'i şehre bol m·k. 

tarda odwı ve kömür getirtmeğe 
devam etmektedir. Getirilen odun 
ve !kömürlerle mevcud depolar ta
mamen dolmuş olduğınıdan ofis 
mu~elil semtlerde yeni depolar 
aramaktadır. 

Mahrukat ofisl şimdiye kadar 
18 intre kömür ve 22 sinde odun 
olmak üzere 40 depoda stok yap. 
m .. ır. . 

Ha:'lra perakende satışlara bu 
ayın sonuna doğru başlanacaktır. 
Of s tarafından odunun çek:sinin 
9 Iiraya satılması mümkün görül
mektedir. 
Diğer taraftan oon günlerde o. 

dun f atlarıntla 1layU düşüklük 
kayıC1edilm.şt'r. Dün odunun çekisi 
75 kuruş daha ucuza satılmıştır. 

Bu ay sonuna kadar kurulması 
mukarrer olan odun ve kömürcü
ler lbirlm' iç.in de dün Beled·yede 
bir top'lnntı yapılmış, odun ve kö. 
mürcülerin mütaleaları alınm ştır. 

Dahiliye Vekili 
şehrimize gelerek 
teftişlere başladı 

' 

Dahil!ye Vekili Dr. Fikri Tüzer; 
dün sabahki. ekspresle Ankaradan 
şehrim'ize gelmiş; Haydarpaşa ga. 
rında Vali ve Belediye Re sı Dr. 
Lfıtfi Kırdari Vilayet, Belediye, 
Parti eııkfını tarafından karşılan
ırruştır, 

Dahil:~ Ve'kili; dün öğleden ev. 
vel Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut
fi Kırdnrla jandarma okulunda, 
Oğleden sonra polis <>kulunda tet
Wıklerde bulunm~. imtihanlara 
girmiştir. Fikr'.i Tüzer lbir kısım 
jandarma depolarını da gczmıştıir. 

Vekil şclhTimrzdc bir.kaç .gün ka
larak tetlkiık ve teftıişlerlne devam 
edecektir. 

Bu bir. I~n~;sı, ·bazı v:ı.gonlar • 
da cs'gara ıçmıyenlere rnat.ısustur. 
Sigara içınelk yasaktır.- diye lev • 
balar var. Tenha trenlerde blle 
birç<1klarının ~. levhayı okuya o
kuya sıgara pufurdettıkler!ni gör • 
düm. Sigara içmıyenlere mahsus 
vagon ayırmanın bir sebebi ve ma
nası vardır. Gögsü hasta olanlar, 
s:garadan hoşlanmıyanlar buralara 
sığınırlar. Buna hürmet eimek la. 
zundır. Mademki o vagon veya"' 
kompartimanda sigara içmek ya .. 
saktır, iQlllemeli. İçeni dışarı at • 
malı. 

Bu ilti. üçü.neüsü; yere tükür .. 
menin iğrençUğı malftm. Ya~ak ol
duğu da m~ul değiıl. Fakat ha.la 
birınci mevki vagonlarda bile y-e. 
re tükürüp ayağile yok etmiye ça-' 
lışan pis tabiatli insanlar görülü .. 
yıor. Belediyece cezası beş liradır. 
Tatlik edilse hem halk bu iğrenç 
manzaradan kurtulur; hem de her .. 1 

kes terbiycU oluncıyn kadar bele .. 
d:ye z~!n b:r gelır kaynağı bul. 
muş olur. 

Daha bitmedi. Dördüncü; bcle.ı 
dıyenin plajlar müdürü plaj dışın .. 
da mayo ve şort!a geı..meyı yasak 
etmiş diye bir r:vayet duvıdum.' 
Florya p ajı gıbi plajları A\TUpada 
ço'k gördük Plaj şehirlerinde. me .. 
sela Cannes; N:ce; Larandoux; 
Mi)o:ni vesaire kasaba ve şehir • 
lerde ana caddeie:rde bile kadınla
rın şortla dolaştıklarını; bu kıya • 
fetle otomo'J:)il kullandıklarını ; ko
ca mağ'azalarda alış veriş ettilde. 
rlni gördüm. Bulf!rıryanın Varna 
şehrinde bile öyled:r. Köstencede 
otobü~lere ma vo !le binerler. Biz 
onlardan geri m'yiz acaba? 

''Rur.ha.n Ca-~id l ............ A··n·-y··o·~r 
CUMARTESİ 18/7/1932 

'7,30: Saat. ayan, '1,S!: Jlnftanın bl'. 
ckn teri>ll~ progra.nu, 7,40: Aj:ıns ha. 
berlerl, 7,55/8,S5: 'Senfonik program 
(Pi.), 13,30: Saııt aya"ı, 13,33~ Tiırkçe 

plüklar, 13,45: Ajıms hııbeTleri, J4/l4.30: 
Riya etictimhur b:mao"U, 18: Saıt a. ! 
yan, 18,03: Radyo dans orkestrısının• 

her teld~ programı, 18,45: Rııı.'lyo ço.' 
t'ult klübil, 19,.32: Saat ayarı ve aJms 
haberleri, 12,45: Serbest 10 d11kik:ı, 

19.55: Kısa Fa ıl proırramı, 20 15: RMl. 
:ro gue~. 20,45: i\Iahiır makamından 

şarkılar, 21: Konuşma. (Ana eserler), 
ZI,15: Dlnleylcl lstf'klttl, 21.45: lSllr ve 
nesir saati), 22: ıtsull"O salon orkestrası. 
22,30: Saat ayan, ajsns hab"rleri ve 

borsalar. 

~ 
lstanbul borsası 

17/7/9j2 nçııış • bpanış fia.tları 

ondra 
~ew.Yorl 

Cenene 
'ladrl4 

Lokholm 

CEKLER 

A11ılıt n 
ı Sterlin 

110 Dow 
100 ı.~n. 
100 r~e&a 
J 00 tneo K.r. 

' Bir altın lira 
Z4 ayarlık bir gra.m klll~e 
altın 

Esham n Tab .. l!M 

k l '1& ••• 

li.22 
130.70 

30.03 
12.89 
ao.ız 

29.80 

4Zl 

Talniıat üzerine mwımele olma. 
mıştır. "-_, _____ J 



IS. Temmuz 

Ziraat inkı_a_b_ın_a_doğru 
Çiftçi duru:nu:ıu hafıfleten t.;...aoirlerJ en sonra, yurdumuz:ia yapıla 
cak en bfıyuk iş olan ziraat inkılabına başlamak imkanı çoğalmıştır ..... _ ~ .--

/ 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar B •• ••k K --.:::::::::::; ~ -
G eçenierde bu sütw:ı~;min elıme'k iç:i.n çoktan beri köy<len'mahsuiler:.~. el konmus clınası ve Bi.ı.'y!c•L ~r.aı UBen geldim dabukla ile Ku·· çuk Kukıa 

cUllıku• ı:necınuasın.dak.i biix yok .. ol.muştur. ıbunla:ra du.şuık fi.ıtıar verılrncsi ws.. K.u.ıw 
yazı~ı. vesile.sile kendisin.den balı - cun:ıııurıyet hükUınetıi, kökü sal i·dd. Bu el k()ma btiıtün memıl.eıket a sett..:..ı;ı:~m J.k ~evket H.a.şl.d Hat-boğ tan.at ıdarooınde!G suiistimaller dev çıiftç.İ$:ltiı şaşıırtmı.ş; verıilen f.iatın ~üçü KUldla ort:ıalıa,rda yok. Hoy Kü.. ~ / 
lu, yem kabinede Zirot VokilliilFesme ve b'.r nullet olarak istÖ<liilidüşü'ldiiğü ise buğday ve !>Ububat çili< l(Ukilo ,ne>ed.,,;n) '/ ' ~- l sanoa<y~ 1- ederek vamcyc kazanmanuş bulunm~~za bağla.. ziraaobinden v"*Qıciye bHe •çift •.. K"<ilk Kilkla -.- (~esı getir) biraz ~ _ ~; başıadL Bir ta~ım meınlcl<et me.1nan. bu clumrn u ısialı .,rn her Ie _ Ç>,..,; sevkefırnışli. Öbür ta<' aftan bu ,.ım .. v":<d' Şı mıd• golıyorn m. ~ \< , v • ..,ıeıen u:r.erınru> kala yormuş bil. d-.lığı . s:-.e """'.' _. alm<şb. -emin tatbiki son derece konş<k, Bü;yilk Kukilo - Çabuk gel, ça.. \ \ 

~m ve aydın b.r ~at ?lduğu için:MiJ,1ı Şefm:1:1<ıın. c•ıkı m~~ mah:>ul&,~ .. ve .bıa.y.ale sığmıyacak kadar buk., .. ~ çaıbuk, n:enu..s.ı, e bazı ba.h.isl.er ~nndt! birlparolası l:>ıı mı sakı mlllı şeklmde guçluilcler gö;;tereceık neticeler do Kı.ıç~ Kukika - (Gelir) een ni- \ 
flktr karş>l~ fayda unı. bütün memlekete yayıl~ştı. Ha • ii=nalrta idi. K<rl< küsur bin ıroy: ye. '"'""'""'"'n b;Ji, rrU.in Büyllk , 
mu.ştum. Şimdi sayın muhataıbımın kıi!katte de tohum ıslah istasyonla. de v~ 700 bin küsur mural:A>a kL K~~ .. söııie uğraşacak va:'k.ti yoktur. O; n, .. ziraat enstitüsü gibi bir takım lcxmetrelilk lbir saha üzerinde mah- Büıyük Kuk.'la - Neye benziyor. şuurlu bir kafamn bir saniyesiru\n;u~er kurclarok Zira.! Ve- suRer hesablanrnokıa kalrnıyacak, m~~ KoJk!' _ f 
d"1u baoka yere aymmuyacağı ,.._ı~aıetı şukrana !B.yı.k lıiımetlerde a:;mi zamanda on beş milyon >ffl ·i ~ .m Çok çal<nm'§ ma_nını; mukad<Us ve oetin ;şine de bulunmtl'>~u. Fakat. as<! kök da. nin ve mil:;mnlarca hayvanın ;h~ • .,...,,Bu·~~Z1 Kpluklağ;~-- Küçük Kuıkla - lşte ondan ç..:>k 1 s·· ~ 
baglamcya .ıne""1rdur. Genç ve bil va bunlarla halledılmış olmuyor _yacı birer bin'er anlaş<laeak. 1 ,~ - s~ abdabın iyi anla,.m. uy Ku!klla - Anlaşıldı. Se. gın ~J;mi'"' başartlar teınenni clu. Vbrnlelk<>tin nor:maı. zam'."'la • c0k sene için köylünün ne ı:f.~~; ebdol. . Büyük Kuklla - Y"' hak hiç bil. ninle .k:ıonuşma.mıaılc, konu~maktıa.n ed()rız_ nnda <'tat davası ı<rtatistıklı ra • tarla eıkeceği ve bunlara ne de . Küçük Kuldla - Ber. mi abda. mııyı~. Demek. ru.hiyattan anlar. da'ha he.yn.IJ.ı ~ 

Muhterem HatıboJ!lunun uğra • ıı:orlar, oc ıtlarl~ anuya wygun lıohmn l&zım olduOu da hesa'ı::1";' hm} oın. Söyle lnlkolbrn nmde öğ<en. Ş<J<a~ı iş o kadar büyük; memle • l:Jir in.ksai. "."'te."~'.% o~du"'1 hissi- nacak, bunlar indirildikien sonr; Büyilk Ku~la - Ben olacaık de- dıiıı_ 
ket olçüsünde y..,acağı tesir 

0 
de. ne bi'1 .,,ıureb<l>roı. >•kat anor- geri Ulan mahsul hükUmet mah ğilim ,... '"1>i1 •en. niyo çağnd,ğ•. Küçük Kukl. - Bfr ...,, . .,. ı,;, 

rece '."ühlındir k:; bunun üzO"inde mal şaı!tla< başlar başlamaz, haıki.. olac.ı.tı! , .. Bu derece güç bir he .. m< We l>il..nedin. n.J\>""'"' yanında, bi< zaman da bi'. lil!ııta dahi kaybedecek vakti • kat oçı.k olarak m~ydrn çd<t<, ve sablaşmanm ne <ıfui nazari mii!a Küçük K.ıd'a - $imdi onu bı. bi~ ~zıaıcınıın yıa.nında çıraklık et. 
mız kalanamL?tı;:-. Tür.lriyede y.irmi elde bulunan maluma-tımıza güve. hazlardan do~ucrunu ar"'"'~ k,. raık. Mıaclcm ki buraya geldin, se. nuştım ora.lbn:l'ıa öğrendim. ~ldaıı~e.ri illk y~·paıcağımız şey b.!r ~:~~ d~~ .. ~~.:., bazdlıtiya1sLZ faydasızdır. ş;md; miilii;;":;::n ninle .. bi""' laf atalım. B~ Knkioa - Tuhaf ~Y. :z:ı.raat inlkıl.Abı idı. Bu ink:lab me ~·••a ıu~ a~ ... ızıı:ı f~ına nokta, bu usulün her cihetten Za- Kuıçi.ilk Kukıb - Yalnız dikkat KuıçUk Kırldlla - Niye tuhaf ot. l<!keı.te. kıt kanaat geç.men, gittikçe va<<hk. Bugun "'raat .ıŞlen.nıizde rarlı oldu.ğunun anlaş<lmas. ve son et baş:~ gözilme geim.,ln. •un, nalburun ywnında çu•k!ken tuz kend.sı ,,.. QOluk QOCUİ!\l velhemen Y"P,ılacıHt şeylen OO.lup on. Vekiller Heyeti içtirnamda değ•ştL Bicyiik Kul.le - B .. ına gözüne ruhunun, ~-ın•n ,...,ında çLTak. ~YJ>anlarile ,tıeraber eriyaı lara enerılk b'-< devlet mudahale. r:lmı,; bulunrnaS<d<r. Gazetelecde mi gelm<oln. ken do !Jakmmuluımın neler oldu. 
'.lnri< köylüsünü· nülu.wnuzun sille hal <"releri arama}!, sonra da neoreıtiien bu Y"ni karara .. Küçitt Ku!ola - Öyle ya, oen ,._ ğunu öğTon&n. 
)'11-.de seksenini ,daha kavuştur. meon;lel<- bir ziraat ;nk<labona ma!ısul liatlanna yüzde eli ~re, ko~ınd"' -en dikkat etmez. Büyük Kuka - Bild.iiin bunlardı 
ına.k'.. uzun seneler unuttuğumuz zımıln ~laca!< -.ıı bir -~ ~ betindoe bi< zam Yapılmışl<r'. ;t• ; ofn. ha. Olnndı. Senini• edobiya<t., 
!lW'buz; neş' eH. imanlı bir !ıal!t ve bır plan b'2lrl.rnay< yem v~kı li zamanda. m<ıhııulden viiule . yn. Büyük Ku!ldlo - Ne anlamaz b.ı-...k, N'\lkJu:k ' d !-..1- 'L...il-lV.""'"' (1) b~o 'hn...ıl . yııını • J<>l! --it _L_L' • h K'" "k K UIL ~ . . tabaka,, na dayanmış ku • mc"'.:""' ~,-.ız. ·.. . """°~ .....,..ıyarak yüzde elliye ka • ..,..., ~ - 1

m. ~on. Y•"' 
0

1 oçu """" - Çok iyi olur. 
reth b<r <!konomi bünyesi yaut • Z.raat ~·~•mızın b~ne a<d o..~ nisbelJ!er dahfündeki k<.smm bu beo ~'.'1im. Ben dıe .ı!dım ~ 
maik .. deme'ktir. Bu sahada Zıraatlan ~~ - mese\esı.'. .. son ~aşe~&lmş fiaffiar dahilirule lıü. ..Kuçülk Ku.ldla - Yani'nin gönlü. BüıyüiJc Ku:ıd!ıa - Sen de aldın 
Vekaleti şimd ye kadar ne yaptı.ne teşkiliib <IK>lay<oıle butun çıf k~ete satılm<ş nlaca~ı kwbul e. nu ı..,. mu cd.ılim. han.: Yani'nio, m" Öyiie mli ildi} 
vaprnad, m.,.-,uunu incelemekre<ı .. . ı:DihnO;tiır. Burıun gerisi ise kiivlü Sol.a<< y..,;·mn mi. kolacı Yahi'nfn Kn.;il< Kuklla - E.kmek aldım. 
v._ı;elim; fakat bugıiin içinde bu.. cıı """""'"."' ,_ı.sının ıs T-. tarafından ıstiM>k eıı.;.ırnek "e :nu~ mil Sonin d.<liiiin ,,;bi ı,,.,~uı lunduğumuz gıda madelerimizrle-k.i mm tarUıH nösha8lıula değe~li arka • aıyıyen şehiır<1er dı.şında satılmak ü- Bü~ Kuıkr.'a - Gene ıanlayama Bio/iilk Kuıkfla - Bu d~ o.nlıa,11. darlıJ< bize ı<österiyor lci, nıemle --s ..-.. ~an oEkon vad • zere serbest b<rak• lmışbr. din, in.az konu,..T>m demek i,.e. d ı lloıri """·atı on ha h .. ı.ek 
ket zi<aati, fe~kcıliide bir hal kar-'""""' ~e - ''""""' ... hklı çok Bu usulün evvelkine naza•an mi.ti~·.. Küçük Kukla - Affetmi.şsin sen Şısında biraz istihlfbk çoğalıp !biraz ı!J.kb:te .liYık bıır yazı n~ettl. Kud"retli faydıalan sayımakla bitmez: Kuıçuk Kukla - Şur.u !'öyle doğ- ağzİ'Ilt t:o1lı:L ' 
da müvazeııe dei\işti mi, kendi - .......,.,. o\duiu kadot ••ondan ohh• 1 - Bu sayed• hükilmet mah. ru •ö,ılmen.., k-0m,,.,!•m. Büyii1' Ku~ - Ne oluyoTsun 

mızı besliY"cek halde değildir.'"~ •aı.ıı.• .•". çııtçı oı ... ,....,. sa sulden vasati olarak yüzde 30-~5 Büyük Kulldla - Neden konusa- yahu. 
'fürk köylüsünün a.ıtın; zoynet; Ç>• hOri -' """' .... mw pek •ii.. ini büyilk selıi~ler ve resmi m" e .. lınn. me..,IA mesela ruhi .. ııan. Küç"k Kul<\ · N lu 
m, babr, ve kilim gibi fazla ka • wıel otıf.a.ya lroymakt:ı, tedbirler t.avsiyeseseler :...4~:ı-1a·k·ı. ·ı<"ı'n almak . uk~ .................................................... u a - e 

0 

yorumu ~ı.ı..u '<' ım a var mı, ben değ-film :.>enein. 

Y eni 
bilm e cemiz. 

Bet harfli kellmeyim, melcrim. 

Sondan bir harfimi kaldırın açık 
değilim. 

Sondan iki bariiıni katdırın kör. 
tezim. 

Baştan bir harfimi bldırın ço_ 
cukla.ruı sevdiğiyim. 

·~an üç harfimi kaldırın ek 
mek olurum. -

Ben neyim?. Sondan bir b:ır 

fim kalkın('.a. ne oldum? Sonıla~ 
ik' harfim kallunca. ne olduın?. 

Başian bir ha.rllm ka.lkınc.ı ne ol 
dum? Ba.ş.ta.n üç harfim kalkınc; 
ne oldum? !lepsini a.yrı nyrı ya_ 

zın. 

Hallederseniz bilmece ·kısmını 

ga.zeteden kesiniz. H:ılllle birlikte 
bize gönderin. Do~rı.. bilenle:den 
bil'in.ciye: Bir Atatürk albümü. 
ikinciye: Bir ı;lşe kolonya. üçlinrii. 
ye: Bir diiLlne kur~un kalem, eti. 
~er 35 kişiye de ayrı ayrı güul. 
ilkte ~iyeler verilecrkUr. zandığ'ı paraılan yatırdtğı tasarruf eıtmektedir. Sa.;vın YeRi vekilimizin bu mnı 11-.ıu'1.ı"lr. Bu nı'sbet evvelk' .: B 1 B 

n , ıvu J~ ı S1.5 U macamız üyüL\ Kukilıa - Ben miy'm} 

sa,11a.ıarı dıa kö.y4lü borçılarım öde .. mablefl dikkatle okulllU.'J bulumna teme O'Öre köylü iıhtiyacından f K k K Eı...elk veya istihlaık maddelerini te- smı dilerim. t>~(Devam. 1 6 n -1 ~ d )az. b üçü uldla - Ban1 nasıl sen _ -- .. __ -..-..--- _ .. _ .... .., .. - .. .. c ••Y.• a uııün 5 inci "'ylamt<Jadır, ot diyehilil'ln•-•~· at ben degw;ı~ -~-~-----~ sensin. ~· ·=" ~ 
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tcSım Poata» nm tarihi telrikaıı: 165 aSOn oıta» nın t romanı: 

.::~BPATRONA,/UAliL ~t~~ği kadın · 
- Zülili Efendiye emni:yetimlz 1.an başb bsda mebni midir? tan~t siir<:ler. [Bi~denbire dtt.üstü NUS"llET !iAfA eofKVN iYaratır 

yoktur efendi. - Pad.ı~ah, Sultan Mabımudu gelip yatağan bıçagını hasır uze -
- Bu kulunuz müteıkef!ilim pa. ic1ası düşünür efendi. rine uzattı] şu sevdadan vaz ge. 

dişahım. - Ya neden çekilmez? lünse de eri ve ehli sürü•başı ol' • 
- Bari hirazıcık aitın dahi gö .. - Kendüye ve evladına zarar e. sa ... Ne dersıiiz? 

tfu'seniz? riştir:lmiyeceğine t.emin edilmek Hocalar piraendiiler. Abdülgani 
Isıpri efendi gülümsedi: isterler idi. Anın i.çn gefürüz! Efendi gülüımsiye gillÜiinsiıy.e oğlu. 
- A1tını neylesinler benim e - Patrona Hali.:l. babasının yüzüne na doğru eğildi; yan.aklarını ok • 

fendim. kanoul ve siz dahi avuç.. ba:ktı; İspır.iza.deyi gooterdi: şadı: 
ları i~inde değil misiz? - Afıırkapıda şu efendinin ko- - Yıok Halil, imSiık e}ien oğ • 

- ! . . . nağında kavledilımişti; bunda yeni lum. 
Kızlar ağası koşup birkaç torba pad~alnn iclasını söyleşürüz. İl • Halil bağu-dı; 

altın ~irip uzaiıtı. kin İbrahim Paşanın başını ister - Benim bu bam .imsak sonu ne-
- Buyurun suLtanım. iıd1k. Şimdi padişahı dah~ römey - Y€ vardı işte görürsüz. 
lspri ve ZtilaH hocaiar yürüdü- ledik. [A2 ıdüsündü] padjşah ken. Dışarıdan koğ~ kapısı açıldı, 

ler. Saray avlusunda beygirlere düıye ve evladına füşilmiyeceğine içeriye Urlu; 'kahveci Ali ve Muslu 
b'ndiler. Kız1ar ağası koşa koşa a1. cyemıiru mi ister? ~:rdi1er. Muslu hocalara dikkatli 
tınları getirdi: ~de: dli.atli baktı: 

- Bunları wnutmuşsuz efendi. - Beli oğlum. - Sarayda!'! gelürsıi.iz değil mi? 
İs.pri hoca dudaklarım büktü: Dedi. Patrona kaşlarını çatıp - .Beli, andan gelürüz! · 
- Hayrli gıöınlünüzü iıoş eyliye. son:lu: - Sizi kapıdan çıkar iken gör. 

lim; bir ılıe)ıl:ıe ile cterke> ye ta .- - Ya şehzade Mahımud Efendi müş i&i.k yo!dasım; cleşi beygir 
lik eylen. dedi. Saraydan çıktılar. 'hasıl adamldıır'? Ana kim kefil olur? kuyruğun<la> biz getürmüş idik! 
Etmeydanına geldikleri "Zaman; [Gözlerini aç1p bağırdı] bre biz ne - !. .. 

akşama ibrr saat kalmıştı. İspr·'Za- adam1anı:z ki elim'izle tutup 'kendii Patrona Halil yeni gelen arka-
dc Patrona Halilin gözlerini öptü. başımıza bizim gibi adamları geçü- daş1arına dönerek tane tane faah 
Meydan yerinden on fedinci orta rür; dizlerine ve ayaklaTına kapa.. etti: 
koğuşuna çclkildiler, kapıları ça ~ tmruz'? - Ba'ka yolda~m. pad·şah çe -
virdiler. Abdülgani Efendi otur - - ~. .. kilip yerine Mahmud Efendiyi ic. 
nıadı; avak1a durmayı tercih etti. - ninı:ı-d~lmni asarıa,.-, diledik- las eyleme3c ister imic:;: ne del"Siiz? 
Zülali Hasan Efendi oturau'ğu yer terini kernföJere ver.ir evlev.iib sal. (Arkası oar) 
den: 

_ Ası1anıım: ce!':ed! r~d&ylernek 
le evu -evlediniz. Padişah gayri bu. 
cağına ~e'kilımek tazım gelci"ğin; 
anladı. 

Dedi, Patronarun cıımuzunu Oık -
saclı. Hoca, saraya geri gönderilen 
kadavranın İb:-a1'ıiım Paşanın ölü
sü olmadığlını bilmiyordu. 

İ.El'J)'l'izade bacını salladı: 
- Yaa; yaa ... Ağa oğlum eyü 

ey1ediniz! 
Patrona gülü.msedh 
- Ya padiı5ah anın h:tansız ol -

cluğunu gördü mü'! 
İki hoça gözlerini hayretle açtı. 

lar. 
- Hıtansrz mi'? 
- Be1i. hittanSlz i-di efontli buba! 
- Allah AUah ... 
Birkaç saniye kadar sustular. 

Abdül,gani Efendi ayakta durduğu 
yerden hocaların yanma sokuldu: 

- Efendi.Uer, ya Sultan Ahmed 
haın ferağat eylemek istemez mi? 
Cenabı. şeriflerinizi irsal kılına e 

Erzurum Transit yolu mıntaka 
m:idürlüğünden: 

Transli yolunun as.+"9-399 -1- toOIPlcm.etrelıeri arasm~ & 'b.a.kunnhıin 
lıışası up&l.ı 'ZUf USlllile eksilt.meye koaa.ilıMlşter. Ieşif lııeddi 2'99Z lira 5i 
knnıı;t ur. 

İhalesi 30/7/9~2 tarihine :mü.sa.dit re~ günü saat 15 de transit yolu 
Erzu.nım mmtaka. müdürlüğünde mütetel*il konüSf'MM)a ya.pıla.ca.k. Talibi.erin 
ihale satinden lir saat avveı 2i90 s;ıyılı kanun gereğ'ince teklif mekt1lblan.nm 
mınia.ka. müıiürlıiğüne makbu.z m11"kabillııde vermclel'I meclml'ldir. Pestada vdku 
bulan gecikmeler nazarı ıt.ib:na atmmıyaoakt.r. Eksı1tmere rtımek isieı'e11ler 

ihale gününden 3 &iin evwl transit )Olu 'E1"zUrum Mmtaka müaür\üğiine mü.. 
raea.atıa alacakları ehliyet ve Tlc.aret oııası vesikala.rile 2024 lira 45 kuruşluk 
teminat mektııbla.rını birliltte komisyon,, vermeltri lhmıdır. Fazla. 1111alamııt 
almak ve kt>$fleri görmek L~yen1er her gün mıntıaka. miidürlitüne miraca&ila 
cörebilectkleri ilan olunur. a:7aGS» 

İstanbul mıntaka liman reisliğinden: 
unnu Cumarte&i sa1tahmdan 21)/7 /942 Pa.urlesi a.Qamma ka.t:lar, Saray. 

burnu _ Salacak arasında telefoıı müdürlüğü tarafından bir telefon denizaltı 

kablosu 41;şeneceırlir, 

Bu ka.b1oy11 döşiyeıcek asd.alan1a be~nelmilel kablo d<işeyeıı ~itti" ma.h. 

sm lşar~k'r Olacakta. Alüadariarm naza.rı 4ıiılıbtleı:I ~ n U,.fiTet ilin 
olunur. c'76'1G» 

Sahneden büryük musiki dahisi. rarak doğruLduğu zaman, alkl.1 sa~ı te~~yeceğini söylüyorlardı. Bit 
nin; :şahane nağmeleri üstad bir lem yıkılıy<>r hissini vercek kadar muz.ısyen: 
elden ıbiır şelale gibi akıyor. coşkundu. 15 dakikalık ara için - Vedad Bey, dinleyidlerif 
Hakkında menfi mütalea yürü. sahneden çokild.ği halde; alkış san'atile değil; çok hesablı ve şiir. 

tenlel'de hayranlığa münkal~b olan durmak bilımiyordu. İki defa da • 11 jest.lerile teshir etti. 
bic şaşkmhlk ... Bii>ririerin:n yü.:z • ha, piyanosunun yaııına kadar ge. Diyıor. 
lerine barkıyorlar. Beetho\•enin so. lere.k halkı tekrar selamlıyor. Bir diğer piyanist: 
natı '11gın alkışla::la karşılanıyor. Pek J!C~ ve ü.ı.gün düştüğü - Şimdi, LisU'i çalacak. Bd 
O. taboresmden ka1kmış; gene ay. koltukta; Ona pek istirahat imkaru mü~ cambazlık istiyen bir so ~ 
ni zarif haiI"eketie; sol elile piya • vermediler. Ewela, Hikmet ve naitır; eğer altından kolayca kaI.. 
nomıın. kenarına tutunarak; halkı kurumun diğer azalan, sonra e • karsa, ben pes diyeceğim! diye 
sel3.m1amı~ır. Fakat bitmek bil _ niştesi; aliası, Füsun ve bazı ar. il'ave ediycr. 
miyen a1ıkışlara bu kadarı kaf" ka~an. tebrik için odayı dol • Zıller çal~r. 
değil. .. Birkaç defa daha kal~a ~ durmuşlardı. Projekıförl€rıden sahneye akaJl 
raık selamlamak meı:burıyet:nde - Fevkaladeydiniz üstad.! ışık. Salontla biıdenbire k5ileJl 
kalıyor. - Bi1hassa hareketleriniz. sesler. Derin bir sükut. Pe-rde kı .. 

ikinci parça Bachın bir Partita - - S:zi beyaz sıa.r;larınızla Liszt'e pıl'dıyor. 
sı... Derin bir üslub; sonsuz ta • ~er oldu. Fakat; san'atkar n:çin böyle 
haıvıvüller ve cür'~tıkar armoniler Oda, biraz tenhalaşmıştı. Abla- yonı:ıun görü.nüyor? Piyanoya doğ~ 
halk1 daha fazla sanvur. sına; gözlerile c)'Qk değil mi?> yi ru övle. ağı~ .yfuüyor ki... Yü.zii 
Badhı daha çok kendini verere-~ ifade eden bir işaret yaptı. Me • muztanb çi.2ıgilerle örtülüdür. Ta.

çaldığı belli. Gözünün önünde Se. serret Hamm; ayni şekilde; b«şın1 bureye pek h~lsiz oturuyor. AJnl 
ma,,at ve bir yığın hattn canlanı. ve gözlerin kaldırmıştı. ter içindedir. !.pekli mendili yıii .. 
yor. Başını önüne eğdi. zünde dolaşıyıor. 
Onuınla kav_ga ettikleri gün... Yazık... O mudaka olrnalıyıch. Dışarıda, c.b~ sonat müthiş ca~ 

~emahate cmacuncu havası dinH. Bu muvaff~iyeti, eserini görme. baı.:lıtk ister> dıyen müzisyen ark~ 
yemem!» ' dediği zaman; o; ayni Hydi. . . daşının. k~ağına ~ğil.i~~: . .. 
san'aı\3tarın bir şat"kısım çaJımıştı. Tiyat:raıun, sıgara dumanları le - ~~ ın endişesı uzerınc çoJt,. 

Şaoonm mevzuunu anla.tan a .. ~ göı.ü• güm.iyen geniş fuayye • müş giıbi. · • 
hen8ctar sesi kulaklanntla: «- Ba. sinde, .gruplar hararetli mü. Elleri kl~eler üstünde ... Aj;ıt 
na kalbini vereceksen gizlice ver, nak~alara dalmışlardı. Bil • naimelerle LısrLJt konuşmağa baŞ
müşterek olan du~ularımm kim- hassa kadınlar, san'a1*8.rı pek za. lı:vor .. El harek:.tıe~i güçiüık1e ta ; 
~ lk~edeımesin!> rif bulduıklannı söylüyorlar. Müş- lôb edılen baş döındurücü bir sürat. 

Evet. kal:bini, ömrünü her şeyi. kül-pesend ola:n. ve muSılriden an - Motifler fışkırı:yor; piyan~nun ka
ni vermişti. Bachın bu eserinde hyanfar; lha'kikı san'atın J>roın:-a . hın tabakasından çıkan agJL ses .. 
bir yakınlık, kendini Semahatc mınm ikinc· kısmında belli ola • le:r.i heyecan dolu bir tema takib 
yaklaştıran bir kuvvet buluyordu. l>ilf'~!rni; çün'kü, ille inti par<'anın edıJ'C)r. 
Partitamn hazin; içli bir feryadı f.:..e_vk.:___a 1...:.a...:.<l.:e_b_ir:__sa_n_'a_t_a_i_ht......:iy:....a...:ç:_::gtıs..:_·· __________ ( A_r_ka_sı_v_a_r_l_.,.. 
aın8.ıran kısım1arınm a'kisler! yü. 
zünıde görülüyordu. Sarabande, 
Bachın ruhumm en giz1: köşele • 
rinden fışkırmış en dahiyan.e ıztı. 
rab ifadeleri.ni ihtiva eder. Tasav. 
vufi !bir hava içine giren bu 'kısım. 
lara geldiği zaman; o .kadar ken. 
dinden geçmişti ki; gözünden her. 
kes, sal<>n, halik, her şey her şey 
silinmiş; derin bir vecd€ kapılmış. 
tı. 

Sert hareketlerle sarsıld1kca, 
sa~ları alnına dökülüyor; esıerin 
barikuJ.adeliğine uvan, zarif po • 
zisyonları halıkı iki taraflı teshir 
edi.~rdu. Tuşlara son &rbelerı vu 

lzmit deniz sahnalma komisyonundan: 
:Muhammen bedell Teminatı 

Lira IOJosu Lira. 

lt111'11 fasafye 45Glt 153'10 2%95 
ZeyUn,.atı MM 6309 9-15 
ı - Yubncla ciaıl Te mitdan 7Uılı iki blem ;riyecek ma.ddelednln pazar. 

lıklan ıo.Temmm.H% Pau.rtesi pnü .aat 15 de bmitte Tersane ka.. 
pısmdakl l•mlsyonda .,apdaeaktll". 

2 _ işbu ma.cMelerin menaa.tı ~1 uban terk olunmak üzere ve bir 
partide tesUım ı;arWe w ftJ"& ayn ayn talibkre ihale oluna.bilir. Evsaf 
.e şartnameleri komts,GDdan panısm alınır. 

3 - Moelı.IH~in H. ıribi :işlerle i~ll •lıl'*Ja.n Uca-ret vesikala.rile 'blrlilde 
hizalarmia yasılı teminat makbııslaruu ltelli siin ve saatte komisyona 

vermeleri. uo1• c7565• 
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4/1 Sayta 

IZMIR HIKAYESlı 10 

Sali:h Bey gitt.:.kt.en sonra Şim • 
§8k Ah !kabına sığamadı. Müthiş 
bir kıSkançlık kasırgası bütün vü
cudunu sarmış; onu sakır sakır t!t. 
retiyordu. Ne yapacaktı? .Bunu ıa.. 
yıkile bilmiyordu. Dükkanı her • 
günkünden evvel kapadı, sokağa 
fırladı. ~urağa kadar indi: yol. 
da belkıi Fatoyu bul.mak ümid:nde 
idi Kız işinden akşam karanlığı 
basınca çıı'kardı; daha epeyce bek. 
leme'k lazımdı . Bu bekleyiş onu 
teSkin edecej!ine, daha ziyade ku
durtu:yordu. Faioyu görünce ne di. 
yecetldti; ne soTaca.ktı; ne yapa -
ca'ktı? Bütün Si!\rgisfnın ateşleri, 
kıskanÇ!ığnın alevleri tutuşmuştu. 
o baştan aşaıtı sanki bir yangın 
halinde idi. ortalık kararıncıya 
kadar delicesine dolaştı; sonra ar. 
tık Fatonun eV'lne dönmesini ya.. 
kın farzedince Namazgaha çıkan 
ydkuşuın yukarısında bir kenara 
emerek bek1edi. Nihayet Fntonun 
Makbule ile geliyor olduklarını 
gördü, kendisini göstermecien Mak 
bulenin ay.rılm!lsma kadar durdu; 
sonra Fato valnız kalınca koşarak 
onu ta e-vinln önün::le buldu. 
Kız hi-ç b~r şey'den şüphe etmiye. 

r~ kaç gündür görmediği sevgi -
lısini memnun bir tebessümle kar
şıladı. Ali ona: - Biraz beri ge1L 
d€di, evden iki iiç adım ~er!ledikr. 
Sonra Ali titriyen ellerile Fato -
hun kollanna yapıştı: - Ben sa. 
na, sen yalnız benimsin, başka klm 
senin olamazsın· demedim mi? de. 
di. ' 

Fato Aiinin sert sesinden biraz 
ürkmekle berab:!r gülilmsedi, bay
gın ~öiler1e onn bakara'k: - Ben 
ne va1kit1fr seninim; senden başka 
k"min olabilirim? diye cevab ver. 
eli 

O zaman vahşi bir a$k tuğya -
nile Nü onu çekt:!: - Yalnız be
nim, y.alnız benim... diye boQ-uk 
b ir sesle saıiki uludu ve birden hiç 
lfa zaman vapmadLğ:; her dak ka 
yapmak ihtivaciie kıvranır'ken 
kencfüine müsaade etmediği bir 
hareket.le yürunü sev'-'llisinin yü -
züne vaı'ldaştırdı. Al!ız ağıza gel • 
diler Faııc> birden bütün gençli r. 
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POSTA Temmuz 18 

rına yığılırıken ko hı; sekiz on a: !iye ~yledikl . ~ u b ahmnda A_· I haya.ı nı gurmeğe ç~lışıyordu. Ali itaat etti, Fato evinin kena rçiden· SOnTa berbe d~k'kA . . .. 

dunda Hatun: -ıvc sa tı .. • ..: . . . erm en :ı sctseycli, Alı merakından b1r çılgına dön. 
kaçarken keJi ~kendiP. ~e boAl)le klm

1 
bıl.r, mesele llasıl dal budak müştü. Artık etrafında herkes an. 

sıne. - - sa aca:ktı? ı şt k. k b .. ·· ı 
çak!. .. diyordu. Nasıl onu bırakı . ·. amı ı ı ıza utun var ıği~e 
da kaçııorum? Kız ölürse id ·pj . E~ı~esı ka.ntnrcı Osma~ Efen- tutkundu. 
kend1mıi teslim cderım... B~şk~ dı, nb .ası Emene; anası ~al.me ka. Ali, babası berber Süleymanı; a. 
yapılacak bir iş yok... dın Fa tonun y~nında n bet tutu- nası Necibe Aboyu; sadık muhibbi 
~c~ba . Fato ölecek miydi? .•. ;orl~rdı; he

1
e ımarı; ~fendi ile Sa. tüt~ncü Hasan çavuşu sık sık ya 

Muthış hır acı, yakıp kavuran bir ka gun_ aşın ora~a ı~ler. Onlar da Salım€ kadının evine; yahud has. 
merak ile bir mi..ıddct karanlık ~zı soylctmek 1stedıler. Fatonun taneye göndererek Fatosuna dair 
~ar~a dolaştı, sonra qük'kfını "açı~ ~1 

•• ndan fazl~ tek. b1r. söz çıkını. haberler alıyor ve yaranın ivfi1eş. 
ıçen girdi. Üzerinde bir kan lekesi ,~ he.p aynı hikayeyn anlatıyor. mek üzere olduğunu öğrendikçe: 
olup olmadığına baktı. Hiç bir şey. du. - Ah! B'r kere iyileşip hastaneden 
ler yoktu; bıçağını yıkadı; kuru _ Bu 'kadar gelenlerin arasında cıiksa ... di 10rdu. 
1a?,ı. yi~e belin<? soktu;ondan sonra yalnız bir eksfk vardı: Şimşek Ya kencrsi hep ona görünmeğe, 
~rilere mahsus sandalyeye o. Ali... g·dip onu yoklamağa cesaret ecıe. 
turarak uzun uzun; hünkür hün. ~atıo kendi kendisine onu merak miyecdk; böyle uzakta mı kala _ 
gür ağladı. ~~yor: - Acaba ne yapıyor? Ne oa!ktı? Bir gün sıkılarak Hasan ça. 

Fatoyu kanlar ~çinde b:ıygın bul ıçm. gelmiyor? di)ordu. Onu her vuşun fıKrini al:nak isted!. O. ço
rlular. Eıt yakın eczaneye götüre • vakitten ~iy~de seviyor; g"ttikçe cuğa: - Sen bu kızı sevivorsun; 
re'k ilk tedavisini ytı.ptırdılar, son. tutuşan bır istekle özlü~'Qrdu. O - değ:ı mi? Onunla evlenmek eme. 
ra bir sedyıe tedarik ederek has. nun 'bıçağının darbesi aşkının en lindesin elbette. O halde durduğun 
taneye naklettiler. ~bir bümanı mesabe9ine #!<><;'lll'ş. kabahat! ... G~t. kız.ı bir kerecik 
Kızın yarası hiç mühim değildi. tı. Kırı: - Beni ne k3dar seviyor. olsun gör ki sonra yüz.ün olsun; 

cOn ~ günlük bır iş! ...• diyor - ne kadar SC"'ltiyor; diyordu: ve ar. dedi. 
lardı, faik.at bu vak'a İzmirin içl:rı- kasından: - Y:ı ben; ya ben ne Nihayet bir gün, bir ziyaret gü. 
de büyük bir çalkantı yaptı. Fato- kadar S(V\ıl!vorum; onun ic·n çıldı~ nü ..• 

~-ı-..:ı·? z b k nyorum. büsbütün dC'l oluvorum: 
yu vuran Aı:ıu.uı.... ..a ıta :1.ın ..:ı~ 

(ATkası vaT) 
H. Z. Uşakltgil 

ifadesim aldı. O: - Hiç tanıma • uı.;yerelk gö-ılerini yumup Alinin 

Nihayet bir gü.rı, bir ziyaret günü_ dığm, görmediğ~m bir herif; bir ---------------------------
~ ı d da.kl k hl sarhoş!. .. Kısaca boylu; tıknaz; a. Gümrük muhafaza satına\ma komisyonundan 

~!nin ta~ın istegi e u ar•nı ı ı:kfia cevab verdi: - Sen sa yağında bir beyaz pantalon; sırtın. 
uzattı. iki ,genç iLk defa olarak du. bah.'tan akşama kadar ayna ka • da bir siyah ce.\et ... Birden bana Cins ve miktarı 
dak dudağa ırzun bir buse ile a - sında çalışan bir berher oğlanı I'Ş~· hücmn etı'Ji, dudaklarımı ısırdı; 

Muhammen ~deli ilk teminatı 
Ura Kurut ı~lra 

teşlerinin tuğyanına izin Ye:-c.Uler. Kendini göranüyw musun? Ka~ı · ben ona bir tokııt attım; o zaman ıot çul 

A1i tirtir titriyordu.Fatıo hemen ora d;ye senin benurlerine derler pe bıçağını çekti, beni vurdu ve Na-\ ıooo ıu.ıatı 
ya, sevgilisinin kollarına 'Yığılıverc Bu, bir çırpıda çıkmıştı. c) · ~a mazgalıa doğru kaçtı... soo yem tortıu& 
c~ne baygınlıklar geçlri - man yüzüne yapışan şamardan zi- Fatonıın .ağzmılan başka ıbir şey. 500 kolan 
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'15 
38 

11 
» 
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yordu. Sokalkta kimse yo~tu, a•tık yade bu hakarete kızgınlıkla· AD ler alınamadı; kaç kere ifadesine seo flf'ta 
karan1ık koyulaşmıştı. Birden ne çildırdı; e1ini beline sokarak: her müracaat olunduysa o hiç şaşır • 
oldu? Delikan1ıoın içinden nasıl vakii taşıdığı '.küçük ince bıç~ğını madan hep ayni şeyleri tekrar et
brr yırtıcıhk, aŞktan; hasedden ka- çekti ve Fatonun kıılb~ hi2asına ti durdu ve bu ifade ile o kısa bov
rı.şık bir fırtma aTasında nasıl di - sapladı··· lu tik naz herifi bulma'k müınXün 
şisini hır~alıvan .b:r k~pla~ çııctı ; Yarı;n parmak, ~ncak yarım .par değildi. Kızın yarası da gün geç • 
'bunu ta-h!lıl edebilmek ımkanı yo~ ma'k b:r fark!.·· Egcr bıçak bir ka. tikçe hiçb:T ihtilat yapmadan iyile 
mr; fakat zaptolunamamış h•r b~a kemiğinden 1rnyarak kızın ş'.~rdu. Şu halde mesele kalmı • 

500 gere 
3H sünl'er 

1'15 
121 

13 
9 

13 .. 

hamle ile d~leron!ın aras;ndaki :n. göğsünden koltuğunun altına ·doğ- ~'Qrdu. 
ec dudn!kları ısırdı ; oniara d'.şle - ru ol?u'kca derin b:r yara açıp g~t;- * 
r!ni ,ı?eçiroi. kızı varalıyacak: ka - memış olsaydı, Fato ta kalbinden Fatonun geçlrdiği ~aza !heıikeste 
nataca'k 'kadar ısırdı. vurulmuş; oraya ölü olarak 'Yığıl- kıza karşı büyük bir merhamet ve 

o zaman can acısile Fnto bay - mış olacaktı. alaka uyandırdı. Hastaneye kadar 
gınlıiktan sıyrıldı, hızıa kendis:ni Ali bir an içinde şaşaladı, nutku gelip soranların, ona hediyeler ge
çe'.kti ve kolunu açorak elirJn c - tutuldu. Kendisini kayi>etmiy.en ti.ren1erin arl<ası alınmıyordu. Ak. 
lanca kuvvctHe Alinin yüzüne Fato oldu, bir yandan kanları es. rabadan lba~a; eş dost; !hat.ta SaU.. 
mü:tlı~. sesi etraftan işitilecek ka- v.a'bının üzerine akarken; birden me kadının deıvam ettiğ konakla. 
dar keSkin b1r tok:ıt attı. Buna hi!ddeti sönmüş bir sesle: - A1ic·- rın hanımlan. Cc:>.ayir hanında iş 
karşı Ali: - Kahpe!. .. diye ba • ffm! ... dedi. sen hemen durma • b~ı Halil pehlivan; hatta M rmır 
ğırdı. . . _ . dan kaç. .~na soran olursa ne bir Şakir; bütün l{adın arkad~ları; 

Fato ~d.detı~.en hı~!I şey kay. ş~.vl~ bH· •orsun, r.c hir şevler kom&u ~üzel ,genç Sal:h Bey has
betmem'.şti: elının tersıl.c sızlayc.n; ®rdun. Sonrasını bana bırak'... taneye uğruyorlar ve kızın iy;i. 
kan ~.k~n du.daklarını sılerek; ar • Ba.,<{ka t?rlü yaparsan sana haya. leşmekte o1duğuna vakıf olunca 
bk ?u.tun a~ını unutmuş; ~·alnız tımı ?elal etmem, şaved yaşarsam sevfoere:k döniiyorlardı. Hele Salıh 
nefsim hddetıne bırakıru§ bır taş. da bır daha yüzüne bakmam... Bey Fat'Oyu bir arada gördüğü iş. 

3 mnballere pvuş çantası 
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l'uiand& yazılı ılokuı kalem malzeme 22 Temmm 942 Çar.pmb:ı giinıi hlsa. 
lannda ya:ııh saa.ilerde ayrı .ıyn p:n:a.rlikla at~ır. 
Şartname \'e nümunelerl komisyonda. hu gün görülebilir. 

1stddilerln ilk tembıa.t makbuzu ve kaınııni VtSlkalarile belli &'Ün ve saat. 
!erde Gala.taCla • l\lumha.ne caddt's\ • 5<& sayılı clalreclekl satın ıılma komisyona.. 

na gelmeleri. 11'1733ıı 

C. Mü ~dei Umumiliğinden! Sinop 
Sinop umami usa evindeki mabkiım n mC\ituflara 942 mali ;rıh lçinıle vt. 

rileeeıı. ıszsoo Ua 292900 acled ekmek 2/7/942 günunden iUb:ıren y\rmı riıı 
müddetle ve kapalı z.arf usuUle eksfümcre çıkarılmıştır. 

Ye,'Dli)e 500 lla 800 ~ed ekmek verilccekfü. 
Bedeli muhammen 32120 Ur olup teminatı muva.k.kate 2409 lira!ır. 
İhale 22/7 /D 4 2 Çarş:ımb:ı ı:unü saat on dörtte Sinop Cumhuriyet l\lüttclcl. 

umumUltinde )'apılacaktır. 
şartname taU\ runlerlnden uıa:ıda. her gün Sinop Cümburlyet Müddeluma.. 

mlliii bleınbıde gürüle.blleect\nılen ıalihlerlıı m\iracaatb.rı !13.n olunw. 
•i38ıe 



4/2 Sayfa 

Memleket haberleri . 
Ko yada • 

iz mirde 
Bölgtt inhisarlar idaresi Yamanlar kampı ıahaıı 

. ça~ıımalarına devam ediyor, Verem Mücadele Cemiyetine 
ıçki sahıları normal bir halde verildi, burada konforla bina 

Konya (Hu~i) - Ge.rek Kon. ve tuisat yapılacak 
ya merkez k.aızaısınıda. gerek.,e miıL ı . • (~) _ So n. 
h k tı d ~ .. ·· lZmSI' n :z.ama 

a a n a ~ tutun ve sigara ltu-da Anlka.ııaıda m.ulııt«ilif teşebbı.is-
&ıtışı, son yapJ1.a;n :z:a.ınlara ra.ğ'llen L_.ı _ L._1.. _ __ __L .. d l 

d . k. f l lC'raıe ~ v~ı:ımıı.c muca c e ce te rıoen Jını :rşa. C'trn ekte v-e artmak. . . . . . 
tadır. Muhitte lcıaçakçıhk hemen ıruyetı ~ Dr. AJi H.llım Bayer 
hemen hiç yok g.ilbidır. Ar,a, 8ır~Yaımıaınlaır. ~ baldonda fU İza.. 
ufa'k, tef.dlc 'kıaçaık vak'ala.rı yapıLlıatı verınqt:ir: 
nıal:ta i»e de ön1en.melued ı r. Bun «- 1 O, 12 ~C'nheri açı hnıak. 
daın ha,ka başnüıdü'f'lük <ldı.ilinde ta. ol.aaı Y a.rnıa.nla.r lıc..ampının bulun. 
yaln:z Hadim lcaz.aso.nd'a tecrübe duğu mba omı.aın mmmn müdl}rlü. 
mahiyetinde tıönbdci z:iraa.tı yap ıl. ğün.e aict dlcl'u~ oem.iyet kampa 
ması devam etmelttedn. Bu· sene ~ ~· · d;~ 
töııbeik.i mıa.hsillü id'aıece tamamen çı · 1 iste ~ ~ 
ve değeır ~ıymetiındıe eetln alınmak. kikle temin eıd.ıeıoelk tesi&:ıtı yapma... 
ta oıld'uğundıan ınii<bh~iI:er çok maildt'a, t-cbd!i'lb.aıvra ıçın ~ıkanJaTl 
memnun görunme&:tedİc'. çııd:.rl«rdıa lbar:ındnırnak mecburiye~ 

İçki aabş~t tinde kaJlrne&taıdrr. Biz bu aahımıın 
Merkez ve rn.uıhakat.ı..udııı. satiş.. orman uawm miidıüroi:ğü.nden cemi 

lar norma!kl'ir. Son günlerde büyük yetim:i'z n:amı na tıemtikini Tica ettiık 
deı:>olaırdaaı iç!kilor ftçd•r için.de ge. - •. __. 
t i 'l _n~t J., Bu- _ı • 1• . . d ve Ank.aıra.da umum mudune tema... r meur." e!(llr. ıu.a.a ım .1 ışın e e!lk1ı1lt 

çal :<Şa!n ltadıın1ar da bu fıçıl.ıı.rdan sa g · . . . • ..... 
şişelere i.ç!kl d«Jduımta.ktoa.d:rla.r Kamp yetıind\e oemıyetı-ıt ı.ste-diğı 

Konyıa.da. kfiıf iç'lcil'erden bir~ çıoık lcan~oı!lu ~aT.ı. ve lüzumlll tesi. 
sürümlüıdüıı. Gelen biralar çok hsa satı vücuda getfmıek İçin Oll'm.an n
bir za.man için.de nt:.hlak olunmak. mum ımüd-ü.ıllüğü 'kamp saha-sı-nl ta
tadı.r. Buıraı ha-şmfü:lüclüğü bunu göz maımen c.emıiyıd;e ııa.luis ~tmeğıi ka. 
önünde tuta.nalk 100 ili 15 O kadını bul eyl~. 
grne lbüyülk .. f-.ıçı&lıııda bira getirerek Simidi yarp:llaıcak iş kamp sahaei. 
ça.lıştrma.k Uzıere hazırHcle.ra basla. 
m 1 ti l L·ı .,,. '- k ril~ nın ıka•d'8!sl:ro hıeıyeti tarıı.fından ka. 

ş '!'. şç ere .. :.ıca..ıı; yeom.e ve e. 
oelk.. kıah.ve ve ç,ay da daığıtrlacak, dMt'Nıll harİ<talBin~ banr.imidir ki ya. 
böyleEikl'e epeyıce Türk. Juı.ıdın veya kında bu da ya.pdaıcaknr. 
e11kek :işçinin iş 'bUlln.a.lart temin edi. Bu ilt.ibaız'Ja gd?ecdk aene 

l.eceıktir. çı'kaın1.ar:ın ilStirafıa.tllerini daha iyi şe-
Barut ve av tnalı:eme~ aatıtları kilde tem:tn ed.eceğİmiz.i ümid et. 

Konya:da muntaz.aım hır barut de k . 
dd d . h lk mt teıynn. posu mevcu ur ve aıma a ın 

iht:iyacmı ka.rŞ:Jlayabif-ecek bir vüsat .... ~~1a.n.1~ Y?lu,na. ~eliınce, bilin
ve kıılbı.'13yettedİ'1'l. Avcılar vesair ih- CÜgı gıb; şımd:ı d:aıhiıüye nıüsteşaTl 

•tiyaç sahihleri heT zaman ihtiyaç. olan FUad TukisaJll:Jn İzmir valiliği 
l«r ' nl lbaşmüdür1H~k d'eposundan te- zam-aaı•ınıda vİİfiiyet: urmımi medi.. 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları 
müessesesi o den : 

Bartın boğazında -ve Ba.rtın suyuna takriben 80 metre mes:ıfede kain ruhsa.. 
tım111 al'tmıılakl ocaktan ilıral) ft sevk edilecek ıe.ooo ton dolomit taşı .ıçık ek. 
slltmeye ıkıonuhnııştıır. 

ı - Fily<ı61&a ya.gonda. teslim mıı.baınmen 'bf':leli ıôo.ooo ıtyiU binıt liradır. 
2 - ElısUtme 30/'1 /9"'2 tarihine miisadlf Perşembe günü sıaa.t 15 de müesse. 

semhde ya.pıla.ea.kıtır • 

3 - .İsteklilerin muhammen bedelin % 7 ,5 niSbotlnde bir me-blağı · lıa.vi bir 
l>anka. teminat me&tubu veya ba ıniktar teminat akçesile birlike eksiltme saa. 
tinden bir sa.at enellsine ka-da.r müesst'semize müracaat etmesi lazundır. BI. 
laha.re ya.pıt.a.ca.k müraea:ı.tlıı.n ka.bul edip et.nlemelı:te müesseıre'tlllz serbesttir; 

4 - :İbra<: edlleceic do!omill.eri Fllyos.a. nakil için motörlertle istimal edile. 
ede taaııribmı 15 wn motorin veya bulunmadığı takdirde bu miktar da Dizel y:ığı 
veriJeee«ıtir. DİEel ~ğının tonu 155 lira. olup bedeli peşi~ ödenmek şartı~ 

müessesemfmen verllece~t.ir. 

5 - Bu işe a.id ~eler ta.Ublerine ıİsta.Dbulıdı:ı. Sümll!' Bank sa.im alma. 
m.ücıürlötünden, Anka.rad:ı. Sümer Bank Umımıi Müdürlüğünden ve Kara.bükle 
müessesemiıııden bllabedel verillr. «7°144'1> 

Devlet Demiryolları işletme u. M. dan 
Muhammen bedeli 28000 lha ola.o 8000 ad.ed tra.versllk meşe kalas 3/8/1942 

Pasarte8i cDrıü saat 15 de kapalı ııarf usulü ile Aüa.rada idare binuınd:ı. top. 
la.nan Merkez 9 unou Komisyonca. s&tın alma.ea.ıııtu. 

Bu ~ rirnııQ istiyenleriu 2100 liralık nı.u.va.kkai teminat ile tanıman ta.yin 
ettiği ve8ikala.rı ""' teklıi'lerini ayni ı-ün sa.at H de kadar a4ı 6eoen komisyoın 
rıei&Uğlne vermeleri li.zımdır. 

Şartn&meler bir ııra. mu.kabilinde Ankara, ~ 'fUDelerlnden t~min 
olunur. (7718) 

Mıaba.mmeo bedeli 14105 (on dört bin 1iiz beş) Ura. olan cem'an 112 Cyüı: 

on iki) metre mlilb:840 (8elı:h y'IU lk.ı.rk) des!me4re mikılbı muhtelif eıb'add'a 

190 (yüı doksan) aded cam kalas ve 5180 (beş bin Yiiz seksen) -ı.!led çam 
tahta (ıi.Temoms..L942) Salı C"tiııii sa.at (15.30) on beş buçn'k.ta. Ba.ydarpa.. 
pda Ga.r ·blnast düı.iltnd.ek:i komis:roo taratuJta.n ita.palı sarf usullle aatm alı_ 
oacak4rr. 

Bu ı.ee r~k iste,-enlain 105'J ıbin elli yedi) Ura 88 (MilrM'll eeldsl kuruş_ 
hık m~ teminaı ve luı.nunun tayin ettıtı vesikalarla. tekllflerini mub1ett 
zarfla.rını a.ynl ıün saat H,301 on dört otuza k.ad'a.r k-0misyon Belslitine Tel'. 

meler! lbımdır. 
Ba i,e ahi pr.nameler komis,rondan parasız olarak clatttdmMıiadır. ('1388) 

Muhammen ~ 6!38 (attı bin tl.ç yüz ot.111 sekls) lira 38 Coktz sekiz) 
kuruş olan cem'an 5-0 (elli) metre mikabı '107 (yedi ytn yedil :ıd'ed '!ll.m dllm.e 
(28.Temmm.1942) Sah ırönü sa.at {16) . on altıda Raydarpa.,ada. Gar binası da. 
bilind~ komisyon ta.ra.fuıdan kapah zarf usolile sa.taı alm&cakıtır. 

Bu j,e ginrıdt isteyenlerin 475 (diört yüz yefmb, ~l Ura 38 (otuz sekiz) 

ktrru~uk mll'Vakka.t ~nat ve u.ınmun tayln ettitt veslka.Ja.rla. tekliflerini 
muh'evi zarflarını &J'lll gılin sa.at .15) on beşe kadar komfayon reislii'ine ver; 
meleri lazımdır. 

Bu l!i(! ald ,,.,.rüıameler ~lsrond:an p&1'38tt ola.1'&k Wıtılma.kta&r. f'7389l 

darik etmeı'ktei t11er. since hu yol~n turistik yollaT prog. · ı ı 
Tuz iti ranılna aıl:ınmam kararlıa~tırılmı~ti Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

Kcmıyaıy.a talkıı:ıben 100 ıkitometre.y . ,.,ı· · S t .. • Ö ·1 d b ~---••----------------·------. . cnı. Vaıtıntıız aoırıı ney n e u -
lık meısaifedekı Yıııv,.an t11z1Mından ... . . 1 _ Ta.hmin olunan mecmu beieli 14906 lira 45 ıkurıış ola.n ,t.a.kribcn 9316,500 

"]h k ·t K ·ıı:. tı' ' htı' işe önem verıd~gıına memnU'l'lyetle mu a a; ve onya vr ... ye ı yaç kllıo muhtelif burgata.tarda. U6 rodıı. ma.nila lıalaıtm 22.'1.9t2 Ça.rşa.mba günü 
tar• term'n dl.unmaktadLr. müşah-ed.e ettiğimizden önümüzdeki saat H de parzarlıkla. eksiltme8i yapılacakıtır. 

Buranın iıhııa.caıt merkezi Sa'l'ayö.yıl içi:nıdle lkampa. ka.dac tırr!ıstiik yo. 2 _ Şa.ri.na.m.esloi görmek l!ft.iyenlerln hergün "fe pazarlığa jşfüa.k edooekle. 
(nü nahiyesidir, ida.reınln burada hın tam.aımiknd•ıiını göreceğiımizi rin Ilı! belli cün ve sa.a.tıe Kasımpaşacb i>ulunan lıxmıisyon& 2215 lil'a. 9,1 kuruş 
lnıuntazam tuz aınbarlarl vardır. umuyıoruz. ,, kaf.'i ktJılnatla birlikte müra.ca.a.llan. ('1UO) 

~ömlekçi ve Tuhafiyecilere 
lthalatcı ve ihracatcı birlik ~eri umumi 

katipliğinden: 
İsta.nbul Vllayetine ayrılan poplinlerin, tev:r:fine bJı..5la.nnııştır. U~ Ki • 

tiblitim.ize kaydedilerek muıamel'l"lerl tekemmül etmiş olan gömlekol .. t.uba.,. 
fiycdlerfn Mahmudpa,ı;ılda Abud Efendi Ha.nında 27..28 numarada. teftia*& :ldaN 

el.mekte ol.:ı.ıı Gömlekçi ve Tuhafiyeciler Iumıilesine acele mür.-caaUan, ,,.,. 
Nafıa Vekaleti Bursa su işleri birinci 

şube mıidürltiğünden: 
Eksiltmeye kona.n iş: 

1 - Bursa ı;u işleri birinci fııbe mlldürliitii mıntakası dahıllncLı Bun o. 
va&ı sulıama kana.Uarı ha.friya.t. sınai imalatı inşaatı muha.mmen ~ bedeli 
flya.t vahidi esası üzerinden « 10595'» lira. 93 kuruştur. 

Z - Eksiltme 3/8/94-2 tarihine rasiiaya.n paza.riesi günü saa.ı U .. Bursa 
su işleri birinci şube müdürlüiü btnasıoda tola.nan eksil&me k.onaf8ırvaund.a 
ita.palı sarf usulile ya.pılacak.tır. 

ı - ist-eklller eksiltme prlııamesJ, mukavelename. hususi fenlli .-tna.me 
w keşif hülasa. cetvelini bedeisiı: obra.k BU işitti birinci şube möd.üriüiiinden 
alabilirler. Mukavele projelfll'i her saman için memür miidiriyet bin&amda iade 
edihuek ü:ı:ere tetkik edllebUir. 

4 - Eksırtmeye girebilmek için isteklilerin c65U• lira 75 lıuruşln aauvak. 
kM teminat vermesi t"e eksiltmenin yap~ı giındıen en az üç ı:iin e'ft'el Pi. 
terinde buluna.o vesikalarla blrllkf.e bir istida ile vlliyet.e mür:ıca.a.t ederek bn 
işe mahsuıs olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz elmeleri prttır. 
Bu müddet içinde vesilu talebinde bulunma.yanlar eı.siltmeye iştirak edıemeıl ar. 

5 - isteklllerln teklif mekıi.ublal'Ulı iklncl maddt'de yazılı sa. ıtten bir ,:ı ı t 
evveline kadar su işleri birinci şube müdürliiiüne makbUS ınukabW ftrmelerl 
IAzımdır. 

Postada ola.n recikıneler kabul edllmes. •'1601» 

M. M. Vekaletinden: 
H85 sayılı kanuna ıröre bu sene harb maltlllerile fehld yetimlerine isabet 

edeın ikramiye mikdazl&n a.ptJıda gösiertbnlşt.ir. paralarm dağıtrlıı mtl.ddetı 4 
ay olup günleri mahalli ikramiye tevsi komis,yonııı.nnca aynca ill.n edlll're. 
tinden istih:ka..lt salıiblıelt f.evzla.L sa.manuıdıa (rap0r, resmi senecı Ytı ellerinde. 

k.i ikramiye teni cimla.m.rile birlikte) flı'ill oJdııklan Uınmi)'e te..ı tomis. 
yoıılannıa müra.ca.a.tJ.an 

Lira K.r. ~ 1[r. 

1. el keoe ınıbaoJ& 176 5-0 ı ol dıereee ere UI 25 
2 • )) ıt H8 85 1 • • ıt 111 60 
3 D D ıt 193 5Ş 1 • • lt a 95 
4 ıt • • 165 90 4 • • lt 15 30 
5 J) ıt 1) 138 25 5 1) • lt 11 65 
6 ıt )) J) 110 6t 6 • • lt 17 65 
(Beher şehld ailesi ile n rer Jlt'a alacalı:Jard.8'.) (41'1 • 'J5'79) 

Çanakale Deniz Komutanlığından: 
Cinsl Ton !lf11n.k.U1 teminat. i:ha.l~ giinü IM&I 

Zeytiııyatı 20 1'197.45 zı.uu u c1e 
Zeytin 16 743.'111 U.'J.942 H da 

1 - Yukarıda ya,Oı iki ltalen.ı en.ak kapalı sarfl& eksiltmeye k-.lmuştur. 
2 - Talibi.erin mezit6r ;rı.in ve saatte CJanaldtale Deniz Komuta.ahb ll&tmaJ. 

ma. Komisyonuna. m~ 
3 - Buna aid şartnameiet' Anltara Ds. L•. Müdiil'lüiiindt::n ve Çamıllka~ De. 

nls Komuta.nlıtı Sdana.ııma Komlayonana müracaat.la alma.bilir. c&Hla 4!'7290. 



18 TemllltDl 
:tuR ro:t-ı A Sam 9 

r Telgr~ , Te on. Ve Telsiz llaberleri ) 
!Ticaret V ~kilinin hitabe sil ~~.~~~!!~ 1 Prof. Mustafa Şekibin kuvvetli 

Haberler <Bapn{• 1 iaci sayfada> J·cuklan ile sizleri en çok ilgilendi.~ ~\:_~e~~:d:c ça:r:.u•:ü~ bir f8SS8m OldUg"" UnU b·111·r m·1s·1n·1z 
Bu sabahki 

Hubu'bat meseiemitz !hak'kmda 1 ren hububat meselesi üzerinde ko- gece devam ~. Dün gi.indıi2 
Vişiye göre : ycnı 'hükumetinizin aldığı kararla- nuştwn. . . .. şGnıaR ~ de savaşla.r devam 

Almanla.. rı evvel'ki gün ve dün öğre~.din'i~. .Jürkiye mes uddur d~ım. _çun. etmiŞt.ir. .•. w <Battarafa 1 inci sayfada) m~~ti. Beni. te~ için, yaptığım aıca 
• Yalnız !buğday bakıkmda degıl, dt- lkü, onun ba~ınd.a ~lsı~ t>ır ş~f Ceauıbda düJl1l8ıll ha.ffçe. geri ç.e. Jıgı ç.ogurnuzoa ma.lumdu.r amma; ili resirn.1e:rde ıb r karakter olduğuou 

<ter işlerimiz hakkında da haberler vardır. O nuUetıne; mıUetı ona a • . ı~ı.....ı:.....:.. Mustafa Şdı;ilbin. 'l'e.SSamlığı ... i~te, söYkanck nezak ti d b ı d • n d .ıı.t ı...: ib" • • .... ,..,.+,,. Şe JU&u~. b . . e n e u un a. 

R tola beklersiniz. Gündelik ekmeğ€ O- ş~. ır ve uııı ınne :rnan~. : Av..lıı:ıtnba uıçakb.rımtz düşman .ı:n~ Y:ıu §~by<>ruz. Fakat, pqin Bun.d-.ı sonra. üç senedir tatil ayla. OS kunan hububat meselesı en başt~ ~nm etraf.mda: b~ kadar ıçten ,kı. (aşıt kdDarına., taulaTına,. atö~e. - •oyliyeymı ki, ü~dın b_u cephesi, rında bir şeylfe.r yapmağa savaştım. 
gelen i'Şimiz olmakla 'beraber, d1- lidlenen lbır mılletın hakkı mesud krine ve topçu 11lCV'Üetine tam i _ bır~tudıa alldağu sl>ı bir 'Yalciıt Ve mıfadı"Dl a, en bü,-ük _det, 

1 mel• ğer sahalaroa da brrçok. m_eselele. olmakıtır.. . : . . sebetlcır ~tmişlecdir. Hafif bom geçırt~e vas.~ı. bir .fanteziden iba vciev Jci pek niçi.z olsun. yanltma 

Çev r .. rim·z lbulunduğu şüphesızdır. Me~enı b r ~ılletın sonu gelmi. ha. uçaıkLıırmıız clfi1man taııt kol - ret dqi; belıi de onun en hal.ıs oycn'iaırındadır. Oaun için. aan·at.. 
Ben ~imdilik, yalnız .hubub~t yen. biTÇok ıihtiyaçları vardı.r. Me. laTm.ı . ddcde 'bocnbal~. hti. _ tıenıfıdır. . Evdt, profesör Şekib kfıt!ann maddi hayata kar~· olan 

il 8 
A mevzuu üzerinde kalacagım. Aıı- deıuyet te budur. B;t ınıtıyaçlar ük n'L.r mfi'Iaklaır ç .kına • Tunç ~ 7Ql!Wnda resaa.mdı:r ve .feragaıt ve feıdakariıkb.rı.nı finıdi da z rr:v nan &ararlar; şu üç mühim temele mi~~et hayatında ~ergun, he!. saat !ına: ~.,.. resaaın MUlltafıa ~· ilim ~ı ~ jy~ anl:ıyonzm. Çünkü n:eim tec-

dayanır: degışm~ zaru:eAtıiınde 'kalab~ltrler: Avc.ıtmrıni1% an az. 4 clü'""811 u _ ~~a Şc'kibd'aı hı~. de aşagı de- r~esı. b.ıa._ saadetin .amııı iyan 
1 _Hububat fiatları. l\fodenı_ve. t~kılatlı rnı11et ibunyesı wı düşümlü;icadr. UçıaUanmı:z .. ğildir.. ~ onun yüksek tev~~- rlb; ~uııı1a uğraşırken. tekrar ço. 
2 _Hububat alım satımı. odur ki h.Ql}J buhrandan ikork- ~ 

6 
e:ksiıktir dur !kı, şim'dıye :kaıda!r bu cephesınıın cukhıguma dönmiıı oluyorum. f.n 

Vişi 18 (A.A.) - Ro&-tof şehri 
fimali Alınan tehdidi altındadır. 
Sahll boyunca ile.rlem.ekte . olan 
A1man kuvvetleri ~ehr>. çev..ınnek 
iç:m teclliir almaktadırlar. Bı: hare 
ket; doğudan ve cenub dogudan 

Üçüncüsü de: Beslenme emniyet maz. Doğan buhranı bugünün ~- an 61 
• w ~faJ.nia maıni olm.•ıtw: bu vazifeyi büyük --.det de çocııkh.aktan bafka 

stokunu tc~l edecek lhubub:ıtı ruretleri ne ·se cevabi arını venr Alman tebliği fimd1 iben yapaTken, bugünün Türk nereded:i.r~ )> 

hep beraber ve pek çabuık lhülkfı- ve ~arşılar. .. .. . . Beırllln 17 (A.A.) - Resmi teb .. aana'li mmıına da bir hizmette bu.. Dikkat ettim: Mımtafa Şckıh. 
met ~nbarlanna taşımaktır. Yaşayan, yuru,ren bır mıllet ha- !iğ: Mıs1ındlaı cfıişman ELAle~e~n lunduğuırmı saını~ru.m. Bu küçilk de ra rao:ıa kaıvu mu:ş biı lnsaının hi.. 
İzah edeyım: yatında buhranlı; sıkmblı; acı ve rnev.z:iindeın tek.Ta:r" tanm.ız etmıştn. gurur payı ise, b!E.Z hakkım oliııa li vaııdı. Konuşuııken, gözlertni el~ gelişmektedir. 

1 ~a.flkasv<ının kapısı diye anı.an 
bu .şethjT i.çoin tclı'like g~tgide fazla. 
laşmakttadır. 

Hububat fiatlan - Mevcud hu- tatlı günler göıımeGc.en tabii ne DüŞillla'n ta.'l'llldl&rı blr kaTşa ıta'ZJTUzla ge~ Çi.in!kü. ütitadın sadece yakın varlarda., çıoeuıkıları c;bi ~iii tab. 
btı.'bat ofıatlnnnı bu-günün şartlar:- olabilir. E1vcrir ki, idare edenle hate'ket noktaBa.T na. aulmıştır. dost!lal"tnca !bilmen bu sırrını bir lcılarındıa dolaşt:rıyr.ı: o vak t, gÖ2 

na, vaziyetlerine uygun görıl'.~d~. edilen arasındaki scvgı ve güven Tank muharebesi tesadüfle:_ öirendiiim zama.n, 'çimde )erinde ıtaılı, aıab'ldiğine tatlı bir 
--~e>---

i 1gilizler Mısırdı 
mihver hatlarını 

yardılar 

Bunları lüzumlu ~- haklı gorou~ bizi~i ıgibl olsun. Lan<im l 7 (A.A) __ Mihver ummadıgı b~ anda A~er1kny~ k~§:- bnikış t'.oplaıı:y1oırdu. . 
ğümüz b:r ölçü dahıı.nde arttırdık. İşte Türik ım'lleti. 'büyük milli !lc.ıt'..ılan Mısır ıtopnk\anna girdik_ fed'l"'tl Kristof Kolomb un sevıncını «- Pe'kıi ammn, dedim. san at-

Hükumet sizden hububatmızm kurtulu.ş tarihimizdenber: ateşli tC'l'l ve B Alcaneyn'de durdut"Ui<lulc- duydum. .. . . ~r t~~F:ını:z1 n:çi.n b~ ~idar ısraılııa 
ancak bir kısmını alıyor ve arta- bir idealin etrafında üstün bir fe- t .. üncü defa olu* 'bu böl Onun son uç sene ıçınde haz1rla. gıiledınız; ıfşa etmeci.in z.) 

nını da tamamen size ıbı:rakıy?I'· ragatle canla başla çalışan !"Vi i- :ı soo~~elii biı tank muha - dığı 4o <lıaa &..ata to~u göR:lük- •- Raldamı.t s."Tf kcnttmı için 
Size 'bırakılan kısım için lb r f.at da ecil t 'f dan -..ı. .d· ~-'-~ _'I:. $tedi:r ten eonra ise, hail.:ı. karış k bir hay. yapıyordum. lJ m hayatı ~k· , ırenk 

. B rbe.,.+,..,. tan r er ara ın St:v'A. ve ı are ~, g...,.şm • 1 t · .. d bddı 'b' _ ..._ '-' __ ,_ 
tayin etmedıj{. ':11u sc '"''ı~ edilme'k iba'hti ·arlığıncl.an dolayı da Kahiredc ~n 90n habeT. ere re ~sn e m. gı ~ ~ufi1:"'531tan uza:ıt.ıa~Tll'lf., 7~~ 
zim sa:tışı yaptıgırruz yerlerden , dd ') .. _ _.ı___ıı..e safhaları lngjız _ Zim. bu ctıeÜer gerek t~ınrk, ge. fc.r nı mucerredatta temın ethgı 

Lo.nrlra; 18 (A.A.) - Bu sa~alh 
balyan ajansı tarafından veril~n 
b'r habere göre El Alerneyn'de In 
glılizler mihver hatlarını yarmışlar 
ve içeri nüfuz ebınişlerdir. Bu 
ajans düşman taarruıunun durdu
rulılu;ğımu bldirmiştir. 

' b"ll . iz mes u ur. gore, mUll""°'"""' L ek •alt iiba--", - .. .. • . • -"1...- ,_ . kı· •.. 1.11 
başka ) erlerde sata ı rsın. . . • . . . "h. bo bir ler . • m~uneyet verici addedi r eaın r.ı.ıc en Ustun n:aam lÇ n, sıaaınl ~uı..,-et oa TCn n, ~ -

Hükumet. ekmeğini tem n ettıgı Bu .mılletın tarı ı. yunc: 
1 

k k;:_ larımızın ıtabtdL:rrtnclan biç de a~ı lı ve c;mh dünyadaın adeta a rnı:ş 
bazı şehirlerimız ıçin; büyü~. ordu- mılletın yap_amıyacagı fedakar ı - me • d~ğilcr. Mll!llıUa ş .. lc b bilhassa tL <Wyor. Resim, işte bu ayrıl ğ te-
su için· )eni .mahsulden luzumu larla dolu !bı.: ha~:atı vardır. Hu- ş k h • biata lueyraın; ırmrlıteHf peyıizaj ve l~\!i ederok :ndıumu tamamladığı 
k 1 ~.~~r vapacak.tır. İşte bu stok dudlannın <lort kosesnde yaşayan. ar cep esı natürmotlaırlJlıeb. tıaıb&a:t kaışıaında .içindil' ki on~ bqbap kalmayı 

acar l:ilM!\. J • • 'lk h · li 'k d · • İÇ;ndir !ki, !hükumet Çil'tÇbulTilll \. 1~1r enb:..1..~S?aS, benwlJıÇdı laar 
0
es Sf:h~Vb~: v:ccı.e V&Qn b•\r sau'at.ki.nn yaırat • k,ifi göriiyordum.» • 

müşter:si olmaktadır ve . ma~ sı .e ıa.~m~e ag r r. •. ıç ~ (Bettanfı J inci aayfaıcla) tıgı ruh vaır. Hdle d~ talb1obırı, Reııııam Mustafa Şekibı. mevzu 

---o 
Japonlar Aleut adalarından 

b:r:ni alddar, bir 
krav .:?zör:eri de baHI 

dla da adilane bir prensıple: mıllete nasıb olmayan ~eiıy:tl:r- aurett-e lcıtemiş olan mıotödü tef • m.übdiğasız biir.er şıaıhe.ıı.cr. Mustafa oılaırak, en çok elkşa.mılıar e.llabdaT 
sa Küçük ç~ftçilerden malının ya'- le <iolu ve kararları dnıma buyuk killeırimiile oeplıedeft ilede,en pi • Şek1bi.n bir gün deniıd en çok anie. ediyor, Diyor ki: 
nız yüzde ydrmi beşim. milleti için hayıTlı netlcelerle te.. ,-.de t~leMniE arasında birçok yan, güz~ en arla nüfU"Z. e - "- Akşımı. bMUı bW nekahet gi. 

V•tiıaıgt'on 18 (A.A.) -. Bah~~
Ye DeJm'elt.İniıı netrettiğı hır teblii. 
Kı~ adaısı:na ıkvşı 6 Temıınuzda 
yapıiao hava alkıma.ela bir Jaıpn hu 
vazöriiınfuı baltırıi'dığını bildirmekte 
dir. 

Tdbliide, Aimt ada1arındcm bi.. 
rinin dal-ıa, Japanıliar tarahrıdi"ln iş
ca~ ulliiJdiği ilıive edilmektedir. 

Amerikaı nvvet~eriwin 
ataletle;inden şikayet 
eden in g=Hz gazetesi 

Londl'a, 18 (A.A) - Londrada 
çı-kan ing:lirl komünist parti.si ga. 
zetesi Avrupada derhai "ikinci bir 
ce}iıe ~ılması hakkııı.da hir roa~rn 
le yaz:nu~ır. Gazete İ~!erede 
bulunan Amerikan kuvvetlerinin 
gayri.faal tka1malarını tc~:U et
mekte ve hareketsiz! "kten doğan 
mahrıurların muvaffakıyetsizlik -
lerden doğan mahzurlnrdan büyük 
olduğunu ve düşmana darbelcr!n 
timdi indl.rilmesi lazımgeldiğ·nı 
yaz.maktanr. 

Hü tQm Jtin kararı 
vilAyeta bildirildi 

(e.,t. llfı 1 Ewci ~ada) 
kat'i surette besabdan anlamaları 
icaıb etmektedir. 

Evvelce köylerde kurulan heyet
ler kontrol heyeti iinvanını almış. 
lardır. Köy ihtı yar heyeUeri de bu 
kont.rol ·şlerinde vazEfe alacak, ay. 
rıc<ı subaşılarda çok sıkı bir şekil. 
de :kontrol cdile<.'€kü:-. 

İ.k tahmin yekünları kaza, kaza 
teöster lecck ve bu tahmin üzerine 
yapılacak borçlandınnalar da der
hal Ticaret Vekaletine b ldirile
cektir. 

Köylerdeki hubub«l muhtarlar 
tarafından teslim alın2cak ve köy 
ambarlarına teslim edilecektir. Bu 
ambarlar içjn birer ve bir buçuk 
lira yevımiyeli bekçiler tay·n edile. 
ceki"r. 

lngilizler Hind kH' res · n:n 
istog.ni kaJul etmiyerlar 
Lon~r~, 17 (A.A.) _ Roytcr 

muhabırınden: 
Hariciıye nazırlığında, 17 Tem. 

muzda H"nd kongres· icra kom:te. 
si tarafından verilen '.kararın hü. 
kfımetin takıb etttği s·}asettc h'ç 
bir değ'i.şlklJk yapamı.vacağı kana. 
ati haıkimdir. HükUınet, elindeki 
salfıhiyetlcrindC!l hiçb:r suretle fe_ 
ragat WniyC<!eıktir. Çünkü kongre. 
n ":n isteği kabul edildiği takdirde 
bu; kangasalııklar yaratabilecek ve 
Japon :istilasına bi'I' bam-ı• ~la 
açabilece!kt'iır. 

Orta çiftçilerden malının yalnız celli e~ tecrübeli ve güvenillr düşmen ıtümcrAe.rJ buluınma1c.tadır. den r~mn clıa.ıa!k. 881n°at taırihimi.. bi gd:i,ooy, Cimiin ~luğunu 0 _ 

yüzde otuz beşini. bir Millet Meclisi olduğu için ele Bunlar lcaırmebırı~k ve clağımk oL ze geçmeisİ İhtinlaT:i çok kuvvedi. nun mü.p'hem'.leşen renk ve ısı:klar! 
Büyük ç·ft-çilerden de malının çdk mes'ud.dur. duklaırı Wldlc doğuya doğıu kc.ndi- * iç mle avdl!ma'ktan gden ılık 'V'e mü. 

yalnız yüzde ell~sin iyi bir ıfiatla Ordu, Türle milletinin o yüksek 1etinıc }"O'} ~ ç<t~lşıryoflıJ. Bü - M fa Şdkib T , Hın verici bir his duyuyorum.» 
sizlerden istemektedir. V€ asil cevheri her zamankinden tüın bu t~üı!ter, timd ye kedu u.st~ . ~ .. un~ .8~n ıat haya:.. Ayrtin.ıd.aın OOıe:e ü.Lade: 

Yeni sene mahsulünden, şimdiye daha kuvvetli, karnı tok; gözü da- düşmen için pe1t 'k.anl byıblarlaı. tımn ta ç~ı '°~ ÇJZ1~: «- Bugün, sizde ilk resim heve. 
kadar vcrdı:ğiniz hububat 'bedelleri lha ~ olara'k hazır olduğu için de aklm Wlmı§tı.r. .d ~iııı~~~akam. ta. Vefa sL başlayan iıcladid,.ki çağa inmeniz 
de aynen !bu iiat üzer:nden verile- mes'uddur. Denizi, 'karası; g,ijkji; Müttefik ordular ~ a b' emk ~::_ 01-u~lh~!-~P~~-- mümküın o~, 4?nümü7.dek" iki yoL 

• b' gıın rrço res nueı. ·u~un a&;1.1 mı.. d !°!"---. -iL--~ ı • . 
ook'iır. havası ve suyu ayrı ayrı ırer ser- Cemi> kesim!ndeıki büyük hare - "--'L • .ı _,_ı__ B d an :um :yuuıuuu mu, yo.-:sd resmı mı 

M h.ı. t d 1 k w l +n-nra- rauaıaırllm'ua meveuaout. en e o. t dh d rohı" } u ~erem va an aş arım. . vct ve refah aynagı o an ""t' kedere müttefik kıt'alar geniş ölçü. la laT . b.i k . 'rdi w. cr e e ız , 
Verdiğim şu iza.'rnt göStenyor gwı:n sahih ve çocuk'anyız. Karşı- de Kı~k ettmdk.tedrr 29 HaDro.n- 'ki~ lill 

157_ r _.ı ısmıb. g~.t gı~ Diye sordum. O. bu hurustn çok. 
k. b"k. ~ n.. bub t . • d~ c·r-~ ~- b' l ik cık. ..... -~ • l yangl:n<liil yancı1, ır 11:ısmı <Oll .. _. lk.tmtT • iacak le. h'ç ., u ·ume~; ııu a ı-ş n •· ~- mIZ<la erlmiıyece1' 1r zoru "Y danbe.ti Macaır OTdusu Alman kuv- B· vük Ha~ z.uh• · 1 • ola u ""'11 lnl v.ermış ? 1' 
ç.isirin ha'k!kını taman:i~e korumuş tur. Yalnız. lher bir m:z ~unları ela- ve41~ nin )attı :nda haibe~ektedh: ~~ ~ ~dee ratdı. I terıcddüd ~eden b ır ç Tp da ce • 
ve bu~an '.1°nrası . IÇln ~e. daha ima ha:tırlıv.acağız. Vak tte; para- T~n ilk sünlerındenben ; . vah veırdi. . . 
QOk ek.lmesın· teşv k etmiştir. d ·stihlfrk ve istihsalde planlı ve 1941 Ağuac::ıııwadan it.bıreın Rwı Resme mert:ıum at:~beyım Meh. er- Resme grde!'C!ım.t> 

Bundan sonra aziz çili.çimize dü- a. ı laca wız. Tembell"ğ'in ve cc-phesiricle han-eıkctte buluna.., kuv - 11;1ed ~e b~ ~şl)~rdlik.Re * . .. 
şen ağır milli vazifeyJ bilmem ha- tutte1~u~ı·ru b~ğdayg tanesinin safının '9'et'ler de daGwill olmak üzere bir t - s medle~tt~ B~..nıştem müıteıc.un .. Mda- Yazımlı ~:"_!enŞe~b dT~ mujcle 

• .L. ed . ., 'I\. ·1.1 • lfl• H ..ı. f nı ~ ey o 2lllmMlln mtıze ve; a· ..-.ını ın ı:mç ya.. 
tı.rlatmak CMJ er mı. . bir dnayet olduğuna ınanaca~ ..... ıtaılyen orousu ve ke.z.a a~o mey- akadclmi müc:hirü me hur Hamd" k ... ~d .. ~IkeVI • · d bi 'nde bir 

Çiftçi yurddaş, devletın bu yenı Baz 1 ir"n kıymets'z olan dam ~e teınayiiz eden be ....;w,._....i. Hamdi B bizim ut ıwı a er~~ en "~,- 'f 
h. . . kudre~n· bil eldeki ı armuz " . R lk.o'hıdu.ıııu b" Ht.rTat t ye _._.._, m ıte'fgi ~. Çwn~u s1T, arn11. 1 şa 
may~ın_:n • .: •. d w u bir şeyin tıel'han,gi bir .yur~a~ıIDJZ .~ ve r. eş. Jalta .abdemiJ'e girmemiu ve dw ed~·Be goi;.e... c.....; o.-y 

rnahsulunu d~ ~er• ogr i . mabzı nimet olabileceguu an- kıli T.8nı<>Çemkıo ordubTına km1111 sa- esUl'ı Ça!h.şma.mlzl tav.iye eGnİ!ti. -----·--·--·····-.. ••• 
tahmin ve tesb t ettır. lçm • Yalnız kend mizi değil. vaşrnıallcttıaıdJr. Fakat ~ın o zarnaınJU sariları Harlı Okul J yillme baJ· 

Devlet borcunu vaktin~? devlet ~y:1cag~pluluğu düşüneceğ"z. Kal!U.ya ~inde Poti rma- ve ~i.n mem1ı-ketimizdeki !kıyme ' k ltfu 
anbarına ulaştır. Vereccgın mah- a; k çalışmış ve ekmiş isen nına yıap laın b'r ıtkındıı. birinci sı - ts.ızlği lbutün anuJa.-ımıza ra~men rami par 1 0 
sulle müstalısil olmayan kardeşle. "'ki! tço öreceksin. arkadaşını; ınıf bi1r SoYy.et 'k.'!'l!nzôriiae en ağır cna'"''iniıi bmt'tş ve hm 0 v:akit (lleftaralt 1 inei •Jfada) 
r:nin yi~~ec.:ğ"ini sağl~y~cak ve her mu a mı ~g u daima iyiye; da:.. çapta bir ~ .. iıaeıbet etmiştir. .. çok ı-ilak sa.yılı:n Mülciye müsa- yapılmıştır. Bayırama Harb okulu 
şevden ustun >kudretim z olan or- çoluk ~ d"' ·üstlüğe ve dai- Voroneı lltopnı ba,ına kartt dut- ba1casllla atmlftl. f •kat buaa ıai- :marş ile nihayet verilm~U .. 
dumuz beslenecektır. Borcunu ta. ma <logruy~ 'e .. ~~l S gili çift- -. yeoideın bC)fll giden tH1nu1:ıar- men. resim sevgisi ~eni hayıatım bo. Milli Şef İsmet İnönü törenden 
marn ödedıikten sonra kalah malın ma çalı.şmaga suru .. e. ev f ~·zı; da bul .. mm.11 ve aiıır kayıblara ui- J'.lnoa Sok?llll' .. ~ taaı gibi. müte- ayrılırken okul k.omuhırı ıkurma,y 
sana havı.rlı olsun. çi, güneş kadar ~zel ve ;e) · Jamılştır.. mediyeın ~ cftt'.,, a bay Mustafa ~m·e, spor ba§-

Sev.gıii kardeşlerim. yüzün gülsün. Sag~ık ve saf.ye~e ~ıilı wıaltcz böiırcsinde h~ ÜRad, ·bir 1Mı u.t.u. ··z.kr· ög:retmeni Hüsamettin Gürel'e; 
Cihan·n b'tbir'ni yok etmek içiin çalı!:, yuvanda mcs ud ~l. s:n .- cum umıMIPlıarlmlZID bir kaç taıa~nn de bi ~ ~ımlıa. J0 ın.. spor öğretrn.enlerillden üst gmen 

b ıı;.,, t an "'U ıztırablı ...:;n1erde zim iç lkalem zsin. -~ız g; ~w~ ~uvenı-bi tq.ei:ılbü.ü mevzii neticeler vermiş - _La... _ ~ r"" ı_. - - _, _ . zı ı • .onra Sabahattin Doras'a, üst • n Ne. 
o~... Uf'- .• "... s· . b' guvend gın z g: . ~ ·Re, eQN"llrı IQ .. -=-e. .. v H. 

mes'ud Türki\cnin s·z bahtlı ço. :ı,"QruZ. ızın ıze . t.ır. •• - Nih et. .3 d ded" elim Ayrlınoğlun'a; uste n us. 

( "Son Po>ta nm bulmac1sı: 30 - :ııı) \,,., ,, 
Bunlardan 30 tane•ini hall.,/nek bir orada yollrvan her 

olravuca-u bir Mliye takJim ed~ 
Soldan sa:a det 1 2 3 4 

ra: 
ı - lkh53di b r 

teşekkul tlO). ) H--1----1---t---ı 
z - Der Şf'Y s.ı. 2 

iaD bir nevi clıik. 
kin (5), Br nevi C 
~ ı-emi (f.). 

3 - Acemcede 4 
tehft l!). ~ 
J.cmiş ('7) • 5 

t - llureti M• 
sanın çıkdıtı d:l L 
(5), Arkada bı. 11--ı--ı 

raklıinull (Z) • 
5 - Eski Mısır 

kralı (4), Blr er 
kek ismi (5). 

ı - Bir memle S 
ke. ('1). 

s 6 1 8 1 1 ') 

ltijeT'de ah.- _..., L__"t 11_ 
1

• ak:'.~· ÇHnek ~ _ı__ 1
' nü Caner'e ve üst€ m Hayri 

.. .. ____ ...._ d w _ı _ ı_• ı__ ~ a ;ıı; nu """'" • o azız ooahHn , l . k k t't.-
R)CV ın ~ ogu911na~ı K.e - Batı Sa"d amı&it.. aılasak çat; w Altan a. e lennı sı ·ma sure ı-

aimde ormMilık arazide y-.:nl1111 te- al . .'. k ~.r ,___, L! _'f~~ iltfa.ta !bulunmuşlardır. 
. . d l 3 :reMm en gomnc uzcre, Deni ~·-

mizkme barelkeı_t'kn ne~ıcesııı e, . .,.dalki t'J\'Iİn.e davet eıtm~ti Bu ~-. 
TC'mllllll'2Xla bi!dirilett ~9"" ve ~:ml - d'se 25 senecle~eri uyuyan res4m 
met sayısı 40 bin Mker. 22() tnn~. mu1;ah'be!t'mi b"rdt>nbire 'l.r)"and rdı. 
:her 9C~ 41& top ve 1.660 mıt fakat, cıe!sarrctim yoktu. Baha Said. 
ra)yöz ve m'ayn$ere ~tkmlştır. beni kenıdi tecrübele.r'1e teşvik etti. 

15 Sovyet tayya~sı Almaabırın Hatta, huıne medbur etmek için. ha.. 
el1ne 4'İ9lü • . sa boyak '1e bi!r kutu hed?ye etti. 

Berlm 17 (A.A.) - As'.lcerı bır Cene cesaTet edem.yordum~ Çii.&ü, 
kayMktan öğrenitdJiiıne gÖYe Al - roim md!ekemi tanıamile kavbt"'t. 
rna.n hücum lkıt'a~rı d<>iw;' cephe - nm olduğumu ııımnecr;rordua. Ev. 
ısimn ceıwi> lcesiııılinde b r. ıayyare Tela çoic küçük mukavvalara korka 
m~ baı.kıırı auretıle JŞC~ e't.. __..__ d _ ,_ ,__ 

• ğla b" kor&a ~en m&DZA~r ~-
mış,er ve 15 .~~ sa m T .ı~. :m~ yapmağa ü.. 
haTde dle geç. nmşl:erdır. ___ _ı• öt::-\inden bir .. İİll 'vvd 

So el teb&ii zeıııoım. ....... "' 
MoSkova, ~ (A.A.) _ Sovyet &:ha Sa't! ber1Iİ konttol ~i~ gel. 

Alman denizalbları 
(a..t-afı l inci sayfada) 

7000 tonilatoluk x· Rem· b • m ş. 
tır. Bu suretle dıişman yen den 
U!k.000 t.om to tut.al ı.nda l O gem 
ile bunların k yınetli yiık ler · n · 
ka~Abetmiştir. 

Bir Almaa denisekaıı .. tırıldı 
MoskO\a, 17 (AA.) - Ru!'i su. 

larmda d iter bir Alman den ~ b .. 
sı daha batınlmıştır. So~t gam. 
botları tarafından ukib ed lee 
düşman denizaltw maynli sulara 
düşmüş ve berha.va olmu.c;tur. 

öğle teb~: .----~~~~-~ .... -~-----·---.. 
16 Temmuz gecesi cuvveue_:1- 1 '"'skeri f abnl<alar Satma1ma KOT syonundan 1 

miz; Voronej ya1tınlarındc\ duş- lı--------. ------------~-~--' 
mania çarpışmalar yapmWfl.ardır. .,_, w ft.ai .ska-a ia«it.alar &n tmesinie ft:lilw* .-&He .elle•~ 
Cephenin ba$ka kennlerlnde ö. JDilrtMda " Dçiiık el»':aıida ~llt 41öküm .. ıs,..e ~~. • t9I mem. 
nemli l;ir de~lf!t olmamıttır. ' leb& ..wtWe fabrika n a&e17eler.ı.h ,.._..,.. _..._.. o....,_ fabrika 

logilizlerin hava akınları 
(&Jtaraft 1 inci sayfada) 

'ft1& ~ ltwiret.i ft 'ft isi 7&Jt_.. bWıliyeti olılut- llM& edecek 

vesaikle birlikte côrüşmek üzere 20/7 /9U tarihine b-.r berrin --' 14 den 
11 Ja ..._ ' · 1ıii1L te:a ..... fi U 1iiiiiıw MI ıl tlla , - ftkiirme7l 

takllden kullanih 
tınnz •elfme (Z), Kısa aman, ama <2> • 

3 - Hayvan yiyeceti (%J, nır rihcir Tayyareler..mizden rkisı kayıb-
olunur. 7520. 

adı (3), ltpUdai bir nakil vasıtası (3). dır. K d Jıö OPERA sı·n~m d 
Nota <2>. Lub~..ıır Baltik deniz n::n hayati ,. B 1 g ~ 881D B 

1 ( .. ) t - Daim, Berbf;ı1' <7>. 1..~ 
ı - işçinin matzemes .. • b'r limamdır. Almafu.ar bu liman. . t • s 
9 - Hristiyanbrea kt1t6i bir Jtt (6), 5 - AJiz <

4
l. Kir <

3>· 'il. I gu. 
Tersj bir l'ÖS -ri (3). 6 - Ramazana aW Mr JUllUl'a rıı. dan faydalanarak Rusyadaki kıt'a- a, 1. r 

•H- ~~-b 1 ('P) Yardım c•ı l ... • .. ıun i!ı~ıerni temin eylenuş. 
ıt - Bir azamız (l?). Haya kelime. 'Z - ~ a " • " · <Uo4 ...,.._ 

sile beraber kullanılır (2), Acemrede 8 - ~ IMi'duiu yer f3), Bü. lerd;T. 1 
Londada tehlike i,aretl Veda programi: ADAM KES YOR yılan (3). tiin <

3>· Londra, 17 (A.A.) - Bugün öğ. 
Y..undaa atalaya duina: 9 - Aha ha.va (SJ, Nota (2), Her aqam seanslar iMt 21,30 da laatJar. 
] -

-h ıb'-- a...::........ (•). ıt - Falwe ttrilm~ .,....,.. ahftet leden sonra Lond.ra çevresinde k·-.,.3... •.-~ " ı...ı.. ı ·ı. • ı· 'l Y oertlerinizi he.men tedarik edin.iz. T ellcfon _ 60821 
2 _ IUNai erle cu. BiQik m. Ye.. söJlealr (lt). ~~. hava auıne ~are ı ver1 - ~--••••••••••••••••••••••• 

m:ek.t.. emri llasır (!), ...... ~~ ...... 

... 



.. ,.,. IOR POIT• 

SATILIK BUYUK BAKKALiYE 
MAGAZASI 

Ziraat inkdabına 
doğru 
(&tlvafı 3/1 ele) 

Iasına el koyım.aJk usulile elde edi ~ 
·lebiılecek olan miktardan daha faz. 
ladır. 

Amerlkadan Fransızca Radyo Neşriyat 
MUNT AZA.1\1 TEŞKILA Ti VE HAfJHAZJRDA EYi iŞLEK 

BEYOGLU EKONOMi 2 - Bu suretle hükfunet elde 
edebiıleeeği mahsulü aşağı yukarı 
hesa)jlıya1bilerek iaşe işlerine ve 
halka verilecek eıkmek milkt.arına 
ve oin.siıne aid devamlı ve bütün 
sene iQin değ'işmiyen bir esas ta. 
~:n etmiş olacaktır. 

Amerika Radyo Şirketleri Tllrkiyedeki Dinleyicilere 
Fransızca neşriyat saatlarını bildirirler 

DEVREN SATILIKTIR 
Talip olanlar Kalloncu Kulluk 

No. 13 - 15 Müracaat. 

Ylkçller Cemıretladeaı 
940.941 ~942 aıımelerinıde yükçülük .tıalleıbale ve iStilclaıname -vernı~ 

wreıtiaıo C~ot'ilınaze münu:aat edenlerin CcnWddto kendiksrine veril. 
m2f alMıı C1Qmlafl'e. p~~arlnl hamireın v-e öniiınüzdıeı'ki Pazartesi, Salı 
ve ~ tıiin'krine kadar CeırUyette iıbaıti viioud et:mderi ]Uzumu 
eheımm~ ilan olunur. 

ANADOLUPA BULUNAN 
DiŞ' TABiBLERiNE MüJDE! ... 

( Aı) Kauçuk Tevziab Başlamıftır. 
~ Difc;i!er Cemiyetine unvaın ~~ numa.tıuını 

havi bil'e1' reıçetenizin ıerian eö~ ~mmi'y~t.le ri.. 
ca edoıb. Alri Dit 0ep<*J 

3 - Köylüden daha fazla mal 
dahi alınsa, o da verece~ m1ktarı 
bildiği ve bundan fazlasına hlç 
kimse tarafından karışılmıyacağı • 
na inandı.rılacağı için ken.00 he _ 
.sablannı ona göre tanzim et.mek 
imklnını elde edecektir. Bu usul, 
köyfünün ve he~esin anlıyacağ; 
bir tarz olup, ayrıca her köylünün 
ihtiyacını hesablamıya ihtiyaç bı. 
rakmıyacağından tatbiki de basit. 
tıir. 

HülAsa, bugün Türk lköylüsünUn 
en 'büyük derdi olınıya is. 
uidad ikazanmış olan esk~ ted
birlerin katagorik şekilde değişti • 
rilınesiaııden ve yıerine faydası açık 
bi~ usulün konmasından sonra ye. 
n1 Zi.raat VeetUimizln; hepimiz ve 
bütün memleket tarafından be1c -
lenen büyük işlerine başlaması da
ha 'lc.olavl~ı~tır. z ·raat inkılabı. 
Tü~iyenin yapeca~ı en bü~ in-
~ılilb olup ancak bu sayede mo -

... ••••••••••••••••••••••••"' dern ve ileri bir millet haline gel. 

Hava gediklisi olmak isti yenlere m'ş oluruz. . - • A. H. B~ • 

1 - ltM .aıotumlu ola,p orta okula öirffmen kana&U Jle en apiı 171 4ere. Çorab • trikotaj kooperatifi 
oe Jle •Kirmiş, fakat ola'wılllk lmt.lhantna. ı•nnflDli4 olanlar. aza;armlft kongr8Sİ 

t - ım 4otwmlu elup orta okuta ötretmen kanaatlle blürmı,, olsnnlukta. ._il ula" olaular. (8aftarafı 2 ncl .. yfada) 
s - uu tloiınnlulardan birinci ve •tncl madıleıerdekl prllan hal:ıı olan za.l:anna ipliık temini jçin şahsan 

lstdrılll«in T. u. iL t.at: BY: mim'-111ttiae miirae&Mlan. (7'7H) t~ebbü.satta bulunacağını temin 
e~. · fakırt toplantının kanuni 

~ Saçınız DaklHilyoraa, Baıın11da Kepek Taraa ? -ıııı 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
._ ___ Kullanıma. tuirlnl derhal r&rtıralntız ___ ,, 

Akyazı askeri kereste fabrikası 
müdürlüğünden: 

Kapah zarf ilanı 
ı - Ab&a askeri kereste ıabrlkaswn 8We1111&nlJ'e ormaouıc1a meTClld 

.SS3» me&rı kiip titbadak tomr'*1&nıun demiri miiteahhJde aW. olmak iiset"e 
iki başına - s - edllinde demir e~lıımak " Adapuarı ~onuna ua.kled.-:reJı. 
neon iofnde teısliaı edtln:uık prtl.le nakll1&&1 kapalı sarf usulile eksilt.meye 
lııoo.m qtur. 

! - F.bilfme Z4/Temmın/94Z Cuma Pııti aaat on clörlie Adapaaı-ııub 
partt k&rfıaUMb. fa.brikanm 10Uaım. dairesinde 1apılacakt.ır. 

ı - Beher metre lriipöniin muhammen 8*U,a4& Jlrmi bet lira ve muvakkat 
temlna.Lı bin liradır. 

' - PJıailtme7e ,Vebilmek iııln Ticaret Oclala.rUHla kayıclh bulundukl&nna 
dair l/Huiran/H2 tarUılnclen sonra alınmıt nsika ibraa etmek prı.tır. 

5 - t.t&Ulerln muane.n &iinde aaat on dörde kadar kapalı a.rna;.nı ko. 

mı.,.ona vermeleri ve prtnameıdnl sörmek laıte1enlerin fabrika mildürlütiine 
miarıcaa.tları Uin oluıııar. «7S07 e 

Ereğli 

Umum 
Kömürleri İşletmesi 
Müdürlüğünden: 

1 - ld}eememiz.in Havza dahilinde yaptırıacaiı i,çi yurdu ve me. 
mur ikametvih binaları inıaatı kapalı zarf uauliyle ayıl ayn 
eruplar halinde eksiltmeye çıkarıhnıttır. İntaatın yapılacağı 
mıntakalıaır ve keıif tutarları aıağıda gösterilmi,tir. 

sebeibler dolayısile yapılamayaca
ğını tekrar etmiştıic. 

Bütün ıbu gürültülü münak~şa. 
larm neticesinde lrongre azaları 
biır ubıt tutarak hazır bulunan 
bütün azalara i.mzalattırmışlar ve 
bu zaptı B~ek8.let ve Dahiliye 
VeGtiletine göndermel!i kararlaş.. 
tırmıŞlardır. Bu suretle kongre 
TUznamesindek.i maddelerden hiç 
birfoi teı1lkilt etmeden dağılmıştır. ...... ·----····-· ............................. . 

Kızdayın yazlık baloau 
Kızllaym 7azlık mut.ad balosa 1/ A.. 

pı.106/942 tarihinde Anadolu klü1riilule 
Büyüka4a pbelllnde yertteeelııUr. 

Her ııene istanbulun en kibar ve g;lıl. 
de halkını toplayan balonun bu sene bir 
ka.t daha urlf ve etlencell olmasına ta. 
lıtılmakt&dar. 

(TIYATBOLAB) 
RAŞİD RIZA TlYA TROSU 

Halide P i.,kin beraber 
Harbiyede, Behrü bahçaıinin alatur. 

ita kJılım.SKla BU GECE 
SAÇLARINDAN UTAN 

Vodvil -4- poTde _ 

,. OksUrUk ve Bronşit .._ 

TURAL 
Komprimel«I derhal keser. 

Her eczanede kutusu SS kurqtar. 

Türkiye ...ti 

9:45-10:00 

11 :00-11 :tS 

15:00-15:18 

15:15-15:30 

17 :30-17 :45 

18:00-18:15 

Prosram 

Haberler 
}) 

Haberlerin tahlili ., . 
Haberler 

» 
Haberlerln tAh1ill 

» D 
Haberler 

)) 

Haberler 
)1 

18:15-18:30 Haberlerin tullU 

19:00-19:11 

• 

Günler 

Salı ile Puar 
Puarteal 
Salı ile Pazar 
pazarı~• 

Her sün 
• 

Her sün 
» 

Her sün 
)) 

Her sün 
)) 

Her aiia 
• 

Her sün 
)) 

,. . 
Pnarteaı di Cuma 

» • • • • 
19:15-19:30 Mibik •• bebmertııa lalalJll Puartea ili Cuma 

20 :30--20 ~41 

21 :00-21 :ti 

• • • • 
Haberiet' 

• 
• 
• 
• 
11 

21 :18-21 :30 Haherl•ln tabUH 

21 :30-21 :45 

21 :45-22 :00 
22 :30--22 :45 

• D 

• • 
Habeder 

)) 

• 
• 

Haberlerin tahllD 
D • 

• • ., . 
Haberler 

• 
22 :45-23 :00 Haberlerin t.tıliH 

23:00-23:15 

•• 
• 

• 
• • • 

Hab!rler 
1) 

23:15-23:30 Haberlerin l&Llill . " 
23:15-23:30 Haberlerin tahll., 

23 :30-23 :45 

23 :30-23 :45 

)) . 
J) • 

Habet-ler 
Hal.erler 

)) 

11 

.Müıik 
)) 

23 :45-24 :00 Haberlerln tahlili 

• 
)) 

Her sün 

Her KÜR . » 
» 

Pazarteli lll Ct1marteal 

• ,, 
Her sün 

)) 

)) 

Her rün 

» 

Pazarteai ili Cumarteal 
» ~ 

Pazar 
Her ıün 
Pazar 

)) 

Her lfÜn 

Pazar 
• 
» 

Her eün 
)) 

H• sün 
• 

Pazartesi 11.t Cumarled 
)} 

J) 

Her rün 
Her sün 

}) 

» 

D 

D 

&h ve PersemLe 
il • 

Her ıüıı 

Radyo 
Merkezi 

WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
wcw 
WCBX 
WCRC 
WCBX 
WCRC 
WLWO 
wcw 
WRUL 
WRUW 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WLWO 
WCW 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WGEA 
WCBX 
WCRC 
WGEA 
WLWO 
wcw 
wcw 
WGEA 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
wı.wo 
wcw 
WRUL 

( WRUW 
WRUS 
WGEA 
WRCA 
WNBI 
WRCA 
WNBI 
WRUL 
WRUW 
WRUS 
WCDA 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WGEA 

Dalga 
Klloalkl 

9.670 
11,890 
9,ô70 

11.890 
15.270 
17,830 
15.270 
17,830 
15,250 
15,850 
lS,270 
17,830 
15,270 
17,830 
15,250 
15,850 
15,350 
17,750 
15,150 

17,780 
15,210 
15,150 
17,780 
15,210 
15,250 
15,850 
15,330 
15.270 
17,830 
11,790 
9,700 
6,040 

15,350 
15,270 
17,830 
15,330 
15,250 

15,850 
15,850 
15,330 
11,790 
9,700 
6,040 

15.250 
15,850 
l 1,790 
9,700 
6,040 

15,330 
9,670 

17,780 
9,670 

17,780 
11 ,790 

9 ,700 
6,040 

17.830 
15,330 
15.250 
15,850 

9.670 
17.780 
15,330 

(Bu listeyi IOtfen kesip saklayınız) 

U.anluğu 

Metre 

31.02 
25.23 
31.02 
25.23 
19.6 
16.8 
19.6 
16.8 
19.7 
18.9 
19.6 
16.8 
19.6 
ı6.8 
19,7 
18.9 
19.5 
18.9 
19.8 
ıı.08 

19.72 
19.8 
le.a 
19.72 
19.7 
l&.9 
19,56 
19.8 
16.8 
11.4 
30.9 
49.8 
1956 
19.8 . 
16.8 
19.66 
19.7 
18.9 
18.9 
19.66 
26.4 
ao.o 
49.6 
19.7 
16.9 
26.4 
!6.9 
49.6 
19.56 
31.02 
16.8 
31.02 
16.8 

0

26.4 
30.9 
49.8 
16.& 
19.56 
19.7 
18.9 
31.02 
18,8 
19.56 

A) Koziu 17 No. lu ocak civarında: 

3 yatakh9ne binas ı tutarı 118.940 Lira 
1 Yemekhane binası tutarı 58, 399 Lira 
1 Pa~n binaaı tutarı 108,000 Lira 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 11 /Temmuz/ 1942 vaziyeti 
AK.Ti! PASIE 

8) Karadon civarında: 
2 yatakhane binaeı tutari 81.568 Li~ 

C) Celik'te: 
12 adet (F) Tipi Lojman tutarı 41.040 Lira 
6 adet (E) Tipi Lojman tvtan 36.266 Lira 
1 Pansiyon binası tutarı 108.000 Lira 
1 Pansiyon tutarı 80.000 Lira 

O) Oziilmez'deı 
6 Aıdet (E) Tipi Lojman tutarı 36.000 Lira 
12 Adet (F) Ti.pi Lojman trtarı 50.000 Lira. 

2 - Bu eksiltimelere aid fenni prtname, mU'kavele, projeler, ek. 
ıiltme prtnameli veaair evrak Zonguldakta Ereiti Kömürle. 
Jeri itletmesinde görülüp tetkik edilebilir. 

3 - ihale Ko~u ve Üzülmez mıntahları intaıatL 2 717 / 942 Pa • 
zaılteei günü Karadon ve Gelik mıntalca1arı intaa)tı 28/7 /942 
Salı lf{kıü Zonauldakta itletmemiz merkezinde eaat 14 de ya. 
p ı'leıcaktır. 

4 - Talip olan'tarın bu gibi i~eri yaptığına dair il>raz edecekleri 
evraıltı mii6bitelerile en geç 25/7 / 942 tarih ine kadar itlet.. 
memiJte mürecaatla Ve!Qka ahnaları ve iheie günlerinde en 
geç eaat 12 ye kadar zarflarını tevdi etmit bulunmaları lü. 
zumu ilan olunur. 

' 1 Akhisar Cumhuriyet Müddei Umumiliğinden 
!3/1/HZ o&arUılrwle fasla f!Atla ekmek Atmak Hretlle lhtlklrdao aa4)1a 

Eleneli maha.Uestnde oturur ve Şıhlar ımahalleslnde tıruıcıhk yapar Ahmed 
otlu 321 D. Neeml Oktar hakltında Akhisar asli1e ceza mahkemesinde ya.pı_ 
1&ıı açık 4urt11111& ııonwula: 

61iilnıta elirmUne mebni b&reketlne uyan '188 •Yılı Milli Koruma K.anu • 
nmı1W 59 uncu maddestnln 3 üncü bendine t.evfikuı ve bkdlren on lira afi!' 
para ceuslle 1.eczfy~lne ve 23/3/942 tarihinde ~ ve 22/4/9C2 tarihinde 

füllye edllmlt oldutun4an mevkuf blclıtı cünletin lcrayl mahsubuna karar 
..erllmlf ve bıükmii.ıı Son Posta ca.zeteslle neşir ft llAnuıa ve hüküm de t&Usaltl 
bL'lye& ~ elmak1a keJ'fiıet llh eaar. «'171h 

S-ı 
~' aan kÜICl'M' H.tıUll 
BllDkno' • ' • • • • • • • 
1J'faldlk • • • • • • • • • 

Dablldeld ............ 
TQrk UrMl • • • • ••• • • 

Barittelıt ............ 
Altın: san "ııoıram ıuıuıı 

Altına tahvili ta.bil" lerbel& d6. 

;:: d6~ ~ •• .,;,rçi". ~ 
baJd.Yeleri • • • • • • • • • 

BaliD• tah'rillerlı 
Deruhte edllen evrakı aatcUıe 
t.areılıtı • • • • • • • • • 
s:anunun 8-1 inci ID&l'Jdelertne 
&.erlibn ll&Zln• ıaratmdan v&lı:I 
&ed11•' . • • • • • • • • 

Seneclat ewuuı 
Ticarl Senetler • • • • • , ı 

Blballl " tab.u&t elbdanıı 
< l)el'Ubte edilen evrakL naan.. 

A < yenin karşılı.it Mham ~ 
t tahvil&\ <ltlbart tıymetle) • 

B < Seıbe8t DIWD ve Tahvtll\; 
Avamlar& 

Altın •e dOVis Ozertne avam • • 
TahvilA' Qzerlne avam , • , 1 
HuineJe tı.sa va.deli avans • , 
Huinere 3850 No. ıu kanuna a&w 
açılan altın ~ılclı avam , , 
BSsaed&rlar: • • • • • • • , , 
Muhtelit: • ı • • • • ı ı ı 

Lir& lM.flS,91t.H 
• 1.w.tıu• 
• ıeusuı 

• U&.141.M 

Lira 13.6H.1ZZ.81 

58.8511.711.18 

Lira 158.718.583.-

• !3.798.220.-

Lira 331.816.HZ.88 

Lira H.8SU19.93 
)) 10.289.143.45 

Lira 

• 

3.098.11 

7.980.723.45 

250.000.080.-

ııues.su.ı• 

UZ.Hl.84 

to.505.434.03 

UU58.343.-

8:U.815.842.88 

55.122.963.38 

25'7.983.819. 76 
•. 500.(100-

10.111.955.78 

998.77-l.38U3 

... _ ... ............ 
Adlq , ....... 
ll1ll1lll . . . • • • • • • 

• • • • • • 
TeiaY'l.ldt*I ............... . 

Denıbte edilen enatı Dddlı9 
ICanunun 8 • ı ıncı maıddel_.. 
tevflbn Bulne taratmduı ftlıl 
lllll!nt • • • • • • • • • 
Deruhte edil• rnUı utdbe ...-... . . . - .. 
ICaıtı1ılı tuıamen aıım olanll 
D&ve&ea teduWe YUldilen • • • 
Reelt.on& mut&blll ll&vetm ....._ 
9lle Ya9edllen • • • • • • • 
B'aıdneJe Japllan •attın bJ1ı1ıkll 
&ftD.I m'*8bUt Hot lfo.. la bıı11D 
mucibince Dlv8'en ttd&vllt . ....._ 
dlJm • • • • • • • 4 

llDVDUATt 
Ttlft llruı 

Altın: Safi kilogram 877.421 
1111 No. Ja kanana dn ~ 
aıoalaD &ftDS mıakallUI teYdl .... 
nan altınları 

San kilogram 
Dhta T-bbiukı 

55.SU.939 

Altm& tahvili Ubil dllvt&ler • • 
Dlter d6visl• ft alaoaklı ~ 
baklJ'elerl • • • • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

J) 

U12.135.73 
ı.eoo.oeo.-

Lira 158.7'8.563.-

• !S.'790.221.-

Lln lH.958.HS.-

• '8.ooe.ooı.-

• !88.511.100.-

• ICU00.0011.-

tJm 118.715.636.99 
• 1.234.164.05 

• '18.124.167 .90 

• 26.108.880 55 

1 Tem.mm 1938 tariblDdea IU.area: lıııkonto ba4il .,. 4 aıtm Blemw &Yam 1' 1 

Halen sılada bulunup ikinci devre lta~a tefrik edilmft ol&n Askerl Tıbbi,. I Son Poeta Matbuau Nepiyat Müdürih Cihad Babaıa 
" me~ebl talebeleri 16/ Atuai.ol/943 ele İİ(ıÜDoö kampa lıtUrak edecelderhıdea 
11 Aia111GN m*WMt IWlaat etmeleri U&a oı.-. '7611) SAHİBlı A. Ekrem UŞAKUCIL 

....... 
il.Hl.Hl.-

u.uı.uuı 

HJ.951.3'3.-

119.ltUOl.M 

71.12U87.H 

H.108.880.SI 
HO.UR.056.H 

998.71U8UI 


