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( Şark cephesi ) 

Basların 
bir çıkarma · 
teşebbilsl 
akim kaldı 

1 

• \ 

Cenub kesiminde 
Sovyetlerin tazyiki 

devam ediyor 
--

Sovyet uçak· arı doğu 
Pruıyada bazı 

yer~eri bombaladılar 

( 811 ealt h gelen hab 

Yazı itleri telefonu: 202~3 PAZARTESi 20 TEMMUZ 1942 

le:r nol sayfamı dadır ) 

İda.re i,leri telefonu: 20203 Fiau 5 kuruı 

-ı Hayat pahahhğının 
önüne geçilmesi 

için tedbir ahnıyor . ····----
ldhalat eşyasının harbten 

evve.f ki ve bugünkü vaziyeti 
Üzerinde tedkiklere başlandı 

oo•---

Tfoardt Vdtallıeti; ithalat * l 
yamnıın nat!bdcn evvelki ve 
bugünlkü durumu ile; fiat sevi. 
ye1letl etrafımda yemden tetkik
i.erde Wı.mım&ktadır. 

Şdhri.mizdeki alilidbrlıara 
ge1ıen halber.lere göre Ticuet 
V cka.1cti lbu tetlkikli!r eonunda 
hayat pahai:l ~ğ:ırun önüne geç 
mdk üzere lüzumlu tedbirleri 
e. 'lacellc t tr. 

lirkıen bazı husustlann da ince. 
lenmesi lbildiribıiştir. Bu ara. 
da iduı3 odtlen bir ma1ın mali. 
yc't ve kar haddi, ayni cins ma 
1111 hatbdıen evvel kaça mal 
edilip kaç.a sa.uftdığının tesbiti. 
ni ist~ttr. 

Ticaret V e'kaleiti bundan bat 
b ithalat e~ası fiatlarının, 

Moıkova, Voronej bölgeıind• 
bir,ok meıltii.n mahallerin tele 
rar iııal cdildiiini bildiriyor Şarlr cepheı;nJe muharebelere İffİrak etlen Macar ağır topçulan laaiiyett• 

Dlğeıı ta:rJt&n V ek8let Lt -
lliı.llat ve braca.t birlik!eri umu. 
mi k.8.'tibliğine ~önderdlğ\ bir 
errürde, bittiikllercc ithalat eş -
yuı fİıal 1*lneri konıtrol edi -

Türkiye ile Almanya :ırasında 
yapılaın e.n~a.şma üzerine rıeş -

..edıilen arlkü1eaıde gösterilen 
ihraç fiatlaTl aeviyesini muha. 
f&Za eıtırnesi hususuna da çok 
d.iU.at «Hlmesini bildiamişti.r. 

Beri.in 19 (AA.) - Resmi teb
liğ: 

Doiu ~ ceınub ~e4imin. 
de, yenh düfmaınln ta!ki>~ yolla.
Tan pdk zı'yadıe b.aırd. omuf olına -
•Lna Teimeın. eeycini ta.l<lb etmeı'kte. 
dıtr. Hava kuvV'eldeıi. Voroşilov • 
Cra.d çıcvr~e cıekllmek.te ole.n ye_ 
tUl:rnit ~et Gtuvvdılerine muva.f • 
f aQy et!lo b&ıim etlmit, deınüryo 1la -
'1lnt ve Roı.ılof ~nde toplan -
nılf düıpnaın ke.Hlek.ri aruında tahd 
bwta -sdbdb ol!ınUflıu3'· 

(Dewımt 5 inci .. )'fada) 

___ .. __ ................................ , 
Moskovaya göre i 

Alman taarruzunun İ 
sıklet merkezi i 

Kafkasyanın şimal l 
bölgesinde buyuk 

ölçüde bir 
muharebe oluyor Göring Alman hava 

b~şkumandanlığı 1 Paraşütçüler ' 
vazıf .ıslnden alınmış 1 faaliyete 

Züriıh; 19 (AA.) - Buraya ge. 1 • 
len; fakat henüz teyid edilmemiş geçlı/er 
olan haberlere göre; Göring Al. 
man hava kuvvetleri başkumam:lan 
lığı vazifesinden alınmış yerine 
Gestapo şefi Himmler tayin edil
miştir. Buı hıa'berlere ,göre; Göring 
bir Alınan haıva birliğine kumanda ! 

Stokholm'a aöre Roatot·un 
zaptı az çok zaman • 

alacaktır 

etımclc üzere Rusyaya gönderilmiş 1 MoSkova. 19 A.A) - Alman 
tir. 1 taarruz.unun siklet metkezi şim 

~========== di Kaflkasyanın şimai bölgesin. ii: 1 dedir ve burada büyük ölçüde 

Pek wa'-·nda l lbir mu!harebe cereyan etmekte. 
J &.& dir telgrafta Almanların rniıt€-

I mad:yen takviye getirdikleri ve 

1 
bu ta:kviyelerin müdafaa hat. 
fanrnızın .zayıf nokta lannı ara. 
dıkları bildiriliyor. 

Stokbobn'a ııöre 
StO'kholm, 19 A.A.) - Havas 

ajansının muhabiri bildiriyor: 
Rusyadaki büyük yaz taarru. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

'·······-·······························-··.) 

Fraasada 
rlkselen 

sesler 
"Ekmek ve 
silah isteriz,, 

Fransız şehirlerinde 
Dögol lehinde 

tezahürler vapıldı 

Mısırda 
mevzii 
savaşlar 
·oluyor 

Berlin müteaddit 
hücumların püskür
tüldüğünü bildiriyor 

Ser.tin 19 (A.A.) - RC:9rni teb. 
li.ğ: 

Milll Şef Adanadan 
donen Ticaret Vekilini 

kabul buyurdular 

Liyonda halk:" Yaşasın . Mt3r.tlda iı.gt&zkoırln mevzii ma-

D 
.. / k h bzyc=ıtelki müteaddid hücunuı d~ • 

Vekil Millt Şete 
Adanah\arın say
gılarını ib:ağ etti 

ogo I Q 70 sun ;nana gaib Veroİrilerclt pÜSk\irtüd • 

Lava!!,, diye bagırdı mü1t'ür. lt.ı ebli"" An:.\;ara 19 (A.A.) - Ticaret 

General De Gaua 
(Yazısı 5 inci sayfada.ı 

Roma 19 C~A.~ -"İtalyan or veıc:r Dr. Behç.Ot Uz. tetkik seya
.dula.rı umumi *.uargahının 782 nu batinden, bugün saaıt 20 de tan:are 
maralı telb1iği: j)e Adaınaıdan AıDkar.aya avdet et • 

El Aı!emey.n bölgesinde mevzii miş ve Milli Şef Reiscümnu.r 
~-ahiyetıte çaırpıışmaTar olmuırur.Son İnönü tara:fıinıdan kabul edilerek 
gunlerde yapılan muhar~belercle 30 · lil · · 
ditcoma t :k _._ ib d 'lm' · Adana ve Mer.sın enn aevg:ı ve ........ n an ı trunr e ı ıştır. 

İtalyan hava teŞk5ılleri pe6c aiçak_ sayg:l!aırıın~ Mill'i Şe!e ibiağ eyle-
(Devamı 5 inci sayfada) miş\en:lir. 

Patrona 
Hali tin 
4KtBE.Ti 
- Patrona Halil'in zeyli -

Ayni kalem, ayni 
üslub, ayni heyecan 

C Askeri wazlyet :ı 

·Şark cephesinde son 
unnıere nazaran onze 
çarpan iki değişiklik 

C DOnkO spor hareketleri ::::::J 
At yarışları, atışlar ve kürek 
müsabakaları ltegecanlı oldu 

Veliefendi koşu sahasında don görülmemiş bir kalabalık vardı, 
kürek müsabakalarına İzmitli ve Herekeli sporcular da girdi 
Dün Ankarada yapılan bölieler arası Türkiye atletizm l:irinciliği 
·müsabakalarında Ankara birinci, İstanbul ikinci oldu, Başvekil 

müsabakaları sonuna kadar takib etti 



Hergün 
--··-...-

Şark cephesinde 
~----DnmU ........... 

... _ --Te-
7 

Resimli· B•!rale ı • Filigatı nazariyata tercih ediniz = 

'f.31: 8W aıan, '7.32: Viicudamm 
~.-hm, '.ff~ AJns !Jfterlerl, 'l .5S: 
&ıwb'o .aloıı oıkestra.sı. .UO: EviA .ua&I, 
ll.JI: Sa.at a.var.a. ll.31; Şaftılar, 12.45: 
Alana ha.brı'leri, 11: 'Şarla n tlirkuler, 
18: Saat ayan. ILOI: F..alb'o danı or. 
k~ ı.a.MI: .l'ual heyeti. 19.30: Saat 
~an Ye aJau Ja&berleri, 19.45: Serbest 
ıe .ıakü. J.9.65: il.ast we Sul.ııak m-. 
Umlan, I0.11: Jladyo •.ueiesl, 28.U: 
Bir Jııalk iılirkiid öÇenlyorua. Balianm 
tiiıtdisü. ti: Ziraat i&kvlmt. .Zl.11: Pet. 
:rew, Semai ft pıkıl&r:, 21.30: lGÜDÜn 
metele1erl), 'tl.'5: Senlonlk prosram 
'-PL), -.at: BAM N_&n, ..,._ ı.üerlıerl 
Ye W lero 

lemmuz 20 

S.halttan S"l>aha: 

Eski yunan 
Klasiklerini fikir 
Dünyamız geni geni 
Tanımaıa ba§ladı, 

Ye.I ~k - Eml.nöııi .Jlalkevl ~ 
futdan çıkarılan İsıanbw Daaıevierl 

mecmuasının 111 vt 112 nci sayıları blr 
anda olarak bıtlşar etm1ftlr. Ç9k ındts 
lılr bpai le~ ınıısar 4lle1' <Yeal 
tir\: ) iı ~ tanl:re ederiz. 

Ki:re Dotnı - 511 incl sarısı :ttntı.ti 

1ııllr u.ak ~ 1 Ufacleli nular .., 
~l resimlerle ~. Fiata li ın,. 

.t'llPw'· 
Yanın Ay - On beş günde tııir rık.. 

makta olan bu mcemuanın ıs Temmu:c 
...,_ mlla bir kapak içimde dolnn 

! le'l'lıcaUa .......... "6 ....... H ....... 

.,ta ıt •m qtıar, t~ etlets. 



C ASYANIN İÇYÜZO ::J 
Siyonist erin bası 

At garışları, atışlar ve kürek 
müsabakaları heyecanlı oldu 

VJen:.rmann bir Rus Yahudisidir ve fev
k2.~aade denecek derecede Lenine benzer 

Çeviren: lbrahim Hoyi 

• • (Bqtarafı 1 inci sayfada) F ed 
lkincı kotu: Üç y.afı.ndaki yerli ika h<az7:;z0~ ~~isi bHa~ı müsa.h.a_ yel1i netiıce1er ahın Zonguldak tetki.. 

se.f ık·an ~liz at ve !kı9ra.k•!arına neye gid~eııa;tir: u şanı Edrır. mı çoık. ık.lfytrnebti tıın.surlann e.bi:kJiii 
1 - ~ 1.55 dakika; 2 - G dolayısılıe Ankaıııaıcla ancak dörd\in.. 

mah.mmn. Meısaıfesi 1800 metre' idi. afatasarayın kürek cü ohnıuış.tur. 
Demet; 3 - Şen'k:ız. ( An!kara 19 (AA.) _ yeıdj böL 

Ce.n!yaın 100; pı]Ue 150, 100 aa. yarış arı ge müıkell'lefleri arasırnda bugü.n An.. 
- 19 - \foUtr jı)e ya;ptığı kionuşmalarda Siyo-/IIll!:l.'dlaaıda. deJrbad aınMln.tı koşa'r ~ J:i bahis 150 kuruş Verdi , ~latasa~yıın senelik. kürek bi -ı·kaTad'a artıcılıik müsabakaları yaJ>ll 

Yıf'.,ırca evvdt, İ~izleri.n meş • nı'İ.zrn ·ille Fil:iSt:ıidli göhekler:iınıin birlbütün aıife, haımumsıız.u bh- aTada ge. Üçüncii kota: Dört ve daıha yu - 1111ıdl.:Jc miisabatkailıarı dü:o Bebeık. • '?ı.ş~ir. Öztezdıoğaın 48 puvanla bi • 
hur .s.y.ıııı!lkııinden Lord Balfour, birlcesi1d~ğini saıl'8~Z, ~den gcıkn1çirirl«.) Wei2.mann, bir yanıde.n lke.n yaşta saf ka.n ~rab a,.t ve hs .. K.an~ıca aıras:ınd.a yapıldı. Jzmitli kü rıncı; Kas:ıamoonudan Nureddin Sa.. 
,;cçıım ma:aid'dkısıi ~sında Manıçes1keısin bir iımaın ~dkiliınıı:l-e JnıgiliC?: si~asi/ti.irı'ü tihl~ü ·iŞleır yaparak hayatını !k'J.aırı, aırası.nda idli. Maruf cokey Tekçlı~. de bu yıarıışlara ifti.raık etti.. ~ 48 puva.tillJa ikinci olmuşla.rıdır 
ter ( Ma-ndıeıstd") de dola~ı.ğı sıra.. isine ~trvenrniş. ve daha hala ak. kazaın.likeın cUğer taraft:a.n dıı. F rei • İhsan Aıtııcınıın bindiği ve lsmaif Ier. Mü.saıb.alkalaır iyi ve hcıyeca.nlJ 
larda Her.1.İfin Wei2ım8ıil'tl adındafındaln Uıgaında. böigesini gl!1$İrenlbu!{l iin.iveıtsıitıeısinıe devam etti ve Halkacı Te&cçeye ~ oPan Sa.va bü. oldu. . ç· ı·ı • 
genç bir yaQıud.i .w......k_O'eTİ ile- ta,ııı~.ldnpıltoma.ta şöıyile somu.ıştu: lni'hayet &uılım iiınıi~itesinden dok yük bir a.Jkış iQiırıde ı.alkiblerden Alı.na.n .nebcoler şuın1at'Cltır: ın 1 erın ..,.,.., ... ,,, .. ,,, ..,. ı k .. tün bir k Kııdemsi.z.lıar· 
tı. İki a<l'tJ!ll bıirbirtberine derhal kay. - LcmdraıyL bıırakıp da. 5-ka .tarluit diıpbmt*JJnr al~:h. Diğer ık.a.r- QO'' UIS Sa. 1uı yapt~. Tek. - c.aİat b. . . Ka.. mu ff k. ı· 
•n.a.ştıılaır, .ah'balb ~du·Pa.r, ve W eiz - çeva,n,cla yaşaır .rnrısı.ıırz? ,d~leri de ıkimisi d'olctor, kimM de l 

600
- ~ ~ · 3 dakika; mesafe w ıdls ikıi . asaor.a.y Lnncı, va a ıye f 

rnanın de-srtunaı derin bir a:ııı:kunılttıJkkı Ba/Uoıuır da : fen aıdıaırr&.n oı1d~ıı. Denebilir ki T metre ı&. 2- Tarzan; 3 - g ~oır·fte ncı. Kağııels or b' . . Çuınıking 
hayat· n:ın em bü.rük hülyaeındaın, - F·abıt biz ezeFden Londra.daaile ba~aın ba.~ aıydmlarl& dolmuş.. ~ 100 p1a.sıe 

100 250 
G.alata:ray ikinci. P lll'DCi, teei ~~. 1 ~~~ Çm ~~:[:• 

emelinden yıaırıi Siıyonizmden bab •1yıaışaımışıa:d.ırr. ,~u. T.ati:ilneııide ıa.:fle yuvasında topla. a__ nıy~' Ç:i•f L_L: 
13

v
0
e '1_.1, T>dk 1tadıın _ Galatasa.ray bi 1<'~--- ç..ıı. •• ___ '" 

e1: • B roc d'G 1-ıa.I •r i.l'end'' ve ki ocıtık'l · A d b' .. IK.'U'I'UŞ V'eıl'OJL te oa.nı.9 , um • ''"""'ıg.sı. - ~-~ dezniryolunu 
s tı. aıııour I ı g t , m Cevabıını verince, ateşli ülkücü: naın ç aır 9'i(Yaı!ll ve e e ı muna- lbaı!Us 300 k end. cinci, K.ağıdıspor bu ya.rışı teıııkeıtti. J~poaı.la.rdan . kU!l'tıa.nnıağa çalı.şMa 
yageriın oo:rlle.dne kapıldı. Esad!en _ ~eır dle Loındlra daiha bi-r ba • .kaşa!laırllaı coşaır co~lardı. Weiz • 0 .. __ .J.. :. Uıkruş ~ ı •. 1• d 4 tdk ezikek _ Kaü-ıd:<ı.n<>r birin... Çın kıuvvodeııı Lln-.. ....... ·

1
n dog~u _ 

S · ·ı _"11 b-"- ı. ı:.:::.: d b . orauncu O§U. ıac.ı yaşıın a ya. o ~... .,...-. _ 
~ n-.o-~71-n lff'.dse e~ııe epeyce unıa.n- t<lkl:ik ha!llinıdıe iken Ku<li.iste y.aşar~maı11ınm avası a:a. ~ençuı:;ın en tın '- L _ ·ı· 1 oi Ga[ıataısarav &iln.ci cen:?'buınıd.a:ki K.mıkıi cehrt·nı' geın· al -
d . · ıı .__ k ·d· rt · L --~•ı· . · -1'~ ş ıK>a2iaııımıarn.Jış :ııngı ız tay arma • J • _ " _ 

anlbeı'idır ~;~J1 oıma ta • ı. ~--.- dı'k... ~oyu .nru~eıtx;.i Jul'. • . maıhsulsitu. Mesaıfeısi 1000 met-re ~di. 2 çifte hayaınlaır - Galataear.;ey maga muıvaıffelk ol:muşlarnır. Ba ka 
)~f~a dıa Aıfirı:xı~·d~. ~gand~da :k b~r Ka:rş~ıııll' vermişti. 1 Wdmnla!Ul Cem.evrede hır kimya 1 _ Pulat 1.04, 2 _ Zührüyar, birinci, Kağıdspor illcind. Çin kut'a.la.r:ınıın, Çe>k.yang sah Pl~ _ 

Hllludi ~lıonin vucu a ge~~me T.I.. Doıklbor Wei:mnann şu.na daı inan. prcfosörıüıne aıı&taın old1, ve bi·rçok 3 _ D~d.o. Kıdemliler: rinde Venıgşaıv'ıın doğu _ cenubu111-
vayrıtlt{1rt <lk:raı,ıyo~ .. ~\ eızman~ mı.ştıır ılci, lbiltün ömrü.nü verdiği idC". 1sen~er ora:da kıaıM1 .. Dıı. aını.dıa, dok~ Gaııyaın 100, pila9e 100 ~ 150 ku.. T dk enkek - Galatasa-ray biTin _ da karşi hücuma geçtiği de bildiriL 
:Ya1n ·rz ve J".'I in •,7 • Fıfı ~ı.ıın~n Y ahudı- aılinıi geıç.dkıleştinmelk için İnginzle _ itıorl:lk okuıyaın ve ?ıp\.om.a..sı nı alan ruıı YelJ!d:j_ llk:m lbahis 1 7 5 kUıJ"UŞ ver- ci, Herdke ilôrıci. meıkıtedir. 
le.r ief-~. ı;ın. mi~ın.a-$ilb m!.llı yurd ~la- ırin yıaırd:ımı şa.:rtttır. Netekim, bugün Vena l-J.a.tzDmaın imı.inıde genç bir ka_ dl. 4 tek b~ - . ~at.a-saray Dün akıamlö tebliğ 
'brl-eceg::nıı 1ddıa ve ınudaf.ıa ecl1ı ·de mevıc.ud dlt~n ve on bir yaşl.arıın.dmlıa. taın:lı§!lıL Ona aşık olldu ve ev. Betin.el kotu: Dö.tt ve daha yuka.. rakibi oLnıadıgıından bıırınci sayıldı. Çunık.iıng 19 (AA) - Pazaır 

(Y.~rdu. Bttmın üzerine Bal'flour ona da ikıeın biT hıocuına. yazdığı bir lendSler. ilki. oğıu!Ea:ı o_ldu. 1903 ~.e rı ya~ sajf kan Ar.ah at V'e kısrak- 2 çifü:ıe eır\~~ -.- Takamı hirinci; aik..~ .neşrecliileın Çin teh~iği.: 
ııoyle SOJıdu: m<t.lkıtı.ıJh.da.. Y~lhuıdıj}erm necah ancak Mançesteır iiıııivemıtosıne profe!OT 'ları amsııında yap.ı!ld~. Mesafıe 2000 Ga·laıt:aeaıraıy ııkıınıeı. Çedda.ng eyailetin.in önemlı bir 

. - Kuzum, ün gibi yüreıkten Filiıstiınde oW:xilir, vıe bu ela İngİ'b'l._seçiılince Cenevred'e.n aorrı+dı. Otuz etre idi Bu .koşu satış k('ŞUl9U idL 4 tdk eıtke!k - Bu ya.rışta Ga • lima.nı olan Verışov Çinliler tara • 
S•yonıist ıolhanla.T çoik mu? l·erin otnllaıra yaıııd':m el'.m.eaile müyes_ beş Y'l~ıci:.r da; W~an.n a:i'lesi sıra 1 _ Küıçük. Hiıla!I 2.34 da•kika.. latasa.Taıy birinci oı'.lmuştur. f:IDdaın geri aılıınm.ışıtır. Venşov'u'l 

W erizmıaının. gülütıruPedi vıe ceva!b serıcfu... diGre yıazması., bu iddia - ile Fi!Hstiınde ve lngi!terede otu.r • _ Fıiıdaın. Müsaıba!kabı:ıdan sonra dereoe a.. iha.tı cenuıbunda 15 kilomC'tre me _ 
Verdi: . , ·ı:ll.ak ıhltı defü.idir. Weiz .(maıktadıır1la!!!. Wei:zımann Cetıoe'Vred-e Bu yıarıış ilk:i alt aıras.ı.nda yap•ldıı.. laı&.ra mükafatlarr dağı.tıldı. sa:fedJe buluınaın Ju-ian da zapted:i. 

. - M~~er B~1~r Pin.ak y-ol~ı ::: a-::tün ~onn.dle keserııkes İngi_ geçirıdiii l:ıaı,yı~ılnı~ ve gİ.İ1l.lerim asl:\ Gaınıy:an 150, ilkiEi. bahi-s '25 ku- An karada yapalan miştıir. Çekıi.arıg..Kiıaıngsi demiryolu 
oı,la:rla döşenanı~. . Tiz •taıra!fdarll''.ğı s-tyaeettni gü.d~n"İS! • ı;nut:ınaııı. Dalma ha·'U'et ve zevk1e nrş verdi ÇiPte bahiıs 2 30 kuruş üzerlınd.e kain Hengfen Çin kuvveıt.. 
... Bu söZlerl11.e W:eıJ;zm~n~ ·kend~. d~~ıtür Faik.at 'bu 'kıeınd"ısinin i'htir.aslı, aıı.ar. Bu şeihre gdlıdiği Z!dlınıaııft.aTdıa vezıdıi.. müsabakalar leri taJaıfrından geıri ah:ımıştır. 
g~m y-erin'i ik.a.sdl e-tınıştı. Duı;un~ı~ıaıt · li lbir Yalhu-dii kıalmasına aıslu brr al'l:adaş!ariJe lbitlfikte vaktile ün.iver. Ömer Besim .. 
dur,ya:nıın ısetYtllı adamlarından b~nl ef/ n L-"l tım . . n_51·ne .. nı.asilsiteye gıdereık, onlıarıa çalıştığı l.a:bo_ A .. b k Aın'kara 19 (A.A.) - Boı'J.gelet" Yunan Kra)ı 

1 7 İ' . . engeı .ı:e~Klll e ıeırnış. a·~ -J hş mu sa a asını T"-JL~. .111_1·~ - b' . ·~·;ı:.; <>i an Szy·oın.ist l:i.deıri 2 •xımcıteşrınl -~-- d kıe d. . b' · ratuvarll:aır:ı gösberir; gezdirir. .aıraeı urıurye ar.ı>eU7llll ırııncl'ıı~" 
1874 ' k.1 b ma'neMraııaır'ln a n. ı~.,e ır nevı J .. baıkaftar b .. . d . L d d"" d •• 

de Rusyıaıcla Pwnc ya n rı~-ıcısball.ılk va:z;x~i görmüştür. l~te ıbu ta•n1h.lerd1eıdJr ki; Lenin iT-e stanbu} kazandı "?usa t ugtiln netıc e~mı? • On raya On U 
da Moı'de 'köyüınde mütevazi bir . · k ·· k" ün.- taınışmış ollm.ası lhiti!mal• varıdır Pek tir. 19 M<lô'ıi9 stiadYom'lında şım(loıye Lo dr 19 (A.A ) 
a;Jed · J_... -•t. Bıa'bası zengini Gttı1Ç Weuımann ~l once oy k . _ı1 _ ..... ı, ~alL-.. 1 1 d İ.. i AtıcılMt Feıd'eraayonumun teı11ib 'kadar adeıtİıZlm müısaıbakala'!1nda gö nı a; · - Yunan 
olnıı:~ UıO~~~ur. kıı.zıançlı on ilçldek:i.. Çecler (hıuısusı . mezhko~ J1:'1e -~~ o'O~l ibul~a~t ra.~· ~e ~u~ ett:iği grup a.t:~ lbiınncilikleri düın Sa. ırülmeyeın b.ir kaila:ba.hk müsabaka - Kralı Jorj ve Yunan Başvekili Çu. 
ç0çuık an~i:i 'b' kereste tü~carııydı lteb;)nd·e ~mnı dıa Pınsk;e ı dun • r;;e. e. lk :ıs· a ~ ıkahv ha ra.yburnu pofügoınuırıda v.arpı1mış ve Iarı talk.iıb etmiş ve Başve'lciaimıiz deıros lbirıkaç haftadanberi devam 
An sd ~l!a~;f 

1 
son dıerec~ınaz.da ok'llıdft.l. Fe:n ders erin ~- ve ta e e erıı:mn ° seır. 1 a~·n. ke - müsabalka'La.r n.eticesind~ İsta..nıbul - Şükrü Saracoğ',!'1.11 da bapn sona ka- eden Bi~~e.şik Amerika seyahatin. 

Bulmacamız 

d .. ak~~ ıaı e arbı~a k d d T jr!y11ziyede bütüın talebe1erden us -ne1eııe devam ederlerdi. Çok ·ere- daın 011han 54 satyı ile b;rinci Edir. dar mü:salbakaliarı ..,.Te.flendimlicleır den bugun Londraya dönmü~er~ 
uş. urn e ocısuT ır a in ı. a • l ·· ikbdl ~. • lid · · ' r- -s • clir 

savvur v ~ . ~i. elirinin pek az tünıdü. An.a's~mn da en gözdes-r, sev. o::r ı_:ıus~a . .....yonı~t erl ~smar. ,n.eıd.ııın Saaim 5 l ~ ile ikjnci, Te. diT. 
ohnas· edvnlz kıt 'Ic.!aat geçinme _lgiliısi iıd'i. (Kıaıd:ıın bugün sa•ğdıT, ve ladıgı ıç~ paıras nı V~Ilffi4yeır: lki.rda,ğıınıda.n Kamil 50 sayı ile ü • Netice: 
lerine ~ 'kadıın çocuklarının1Hayliada og1'UlruU1n kıendisine yapt~rn~t~erce hır dbsı~nu.n gelt>p k~~ ı. çü.ncü olmuştur. Bu mü~'baıkaya Is- Anıkaıra takıımi 89 puva.rWıa 'bi - ı 
cfoıkuzuınıu üniv-e:rısi:teıdıe ob.ıttw:muş.Jdıığı h~r e;vıde oıtuı:ımaktad ır. Weız~ sıını.v~u vartaıdatnAnkT~arlasını ... - ıtıanı'bu!l, E.ıdiııne, T eıkiTda~. Kınklare. ırinci, İstaınbull tıaıloım.ıı 80 puvanla L 
tur.• l-aım.n, lbafbaısı öli.İ:n!ce onu Rusyadanj1edıg:ı pftımuışru. a: a.ş. aırı~ııd ç)ogn fi b~den ıtenbiyıeı3i mükellefleri i~ti- kinci; E~ki.~İT talkım.~ 3 3 puvaın.la bugün 5 inci sayfamızdadır. 

~ · lerde Ba:ıJ:iı.p getirmi tİ;. Filiatiıne gek!ıiğj za- (Devamı 6 ncı saya a r.alk et:ınİ.:ştir\. . >ö,çüncü ve Bursada çok muvaffaki. , ____________ __. 



.son Poı111» ... ,,,,.;M telrflııuı: 167 «Son Podu" Dlll .w.ı .. ı -· 

~~PA~. [~l~O~'·N-.:r:.. A..:..-D.uı..:.1:1.1İ~L· ~~~ği kadı D 
Afbd.ülıgani Efendi; Üçüncü .Alh.- Hayatım ve evitdım sana emaneL Gani efendi .~dü: ~4'1P4 ır 

mede göronmeımek içın; duvar dJiı. tir! HUc-ncT ~A.rA 1=-nflLU .. ' ~ -ı...ı..ı- h...: • - cYarıa:ı ahiretıte verecek> der. 'JK~ ~r\T"4 '-" n ,, uııne -\&&U.U. ıııri hoca atlarından - !. • . ler iıilliıii•llılM•lıflilllillıiı 
ihip lllSıbeyn bplslna doğrıı yfüü.. ~ Mlmed .._ · ev. · 
4üler. Hiti pad"tph sayılan Atı.. ler spyllemek irt~ -=k~ Peıtrma bir kahbha attı: • San'a*ir, iMndi tamamUe Sendi derecede sempati ve takdir tezaıhü. - Aıvrupa · . 
";'ed Hanın elleri ve d,.ıalrları üt- dı. göoierinde ....ıamet 1"§ları paı· - Bot' ~ün güJıalu bili,,_ aıım;n.ıemr. Yiliıiine çmııorak ,.._ raiı ıılloteren halkı lıllnDetıe selim çaldıiıı mı? r>dyolarırun dıu 
nymdu. Kaışıdaıı :karşıya sordu: layııp ti4ırey.en'lt saluk renkli ya. mez 3QI'ırilere mı bırağılur? re düfen ve ayaklarının dibinde lıyo.r. Doğrulurken ~ koltukla- - Hayır B . b" 

- Naal eteneliler? na9danna doira Yt&"RI'laıuiı. Kız. Yanyana otuıdular. Genç adam açılan ~anın üstünü- oktcyıor. (So rm ön SU'3SIDa b!Oclmıftır • .Projök. dm vaııd.P ·~ :=en ır İspiri ade ilerledi Yüzü sapsan larağaıs1 Beşir •yavaşça eski pa. kıvıre* aaçh ba.pn,ı babasımıı gıöğ. naıte (Sı min) ... tıörlerin sahneden taşan ışııkları Sonaıt başlıyo ır. 
ve gödeli dontık bek•şh adamın «lişahm 1mlmıa girdi; harem kapı. sil.ne dayUi: ~ kııZla göz göze ... Sonra bir parterin ü.r .lamum aydınlık bırak M 7Jt ib .. ~·. 
etejjjne eilmeie bile liman gör. suıd.a kaytJoldula<r. - Sabaha bir iki l8at bldı bu dmbin! geri dönerek oda kapwnı m.ıştır. Gözüne çarpan biri var: u toarl"~"ZU~.d: .~r damla 
meden ısl* ~çıkan keskin w Ahılii\pni efıendi buluıı.dlJğu yer K. • YUnıiP çlk:Qor. O gün illk defan.. Saadet Remm. Genç kadın. gt.mır, rını~ P .... ~ ~luyor. 
sert bir se:sıe ~ veMi-:. . .. im ~ gti kayJıp_ ıaray orta ...,.. iıtcildi. ey ardmd*i bab.. hunda ba~pra hisler bıılmQftur. ~vgi .. dolu, .?eyeca1:1'1an ~ Viiellduna h~ sola cğeret 

- Ga)Tl bu.cajınıza te«D.lebılür- aviııısoına. Çlktı. Gelirken erada ~r çe bplsında hali en araba Bu gece, yüzlen:e halle karşısmda bll' yüzle mıutemadiyen a~lamak zamaın zam~. ~~ın nefesler a 
si:z efend'.m. cZatı ~rifiniz ve ev. ağaca INi!adı.ğı hayvanına atladı . .._ batıriaık• y. cı Kes. ~uştuğu bu dil; o günkü ftMme. tadır. Rulıumia garil:> bir eza. o. ~; ~atat d;tnleyictleri teshir 
lada mr talikle sui.kasd olunma-~a uçtu. _ Bak H« dalü "ki ~n ibdesidir. Semahat; nasıl bir nun yerime Semahat olsaydı.. ni. al'1ri:ıdt poırıısyıon.lannı zayıflatır. 
mak 9'ı 4111Ehefı ~ el bas. Pataııoaa mı.m bu gıeee ı1e uyu. ğıın k ~ ı yapeca. JSYaııla sazalarak, notayı JÜlrÜDe hayet kendine yakın bulduğu. his. dan çalı,or. 
tılar! ~.On ,.ecliınc:i orta zabıta 

0
_ EZ N~· ı.be!ı. bubam 9iıptııı§lt:ı. Ooh ... O gUnü· o da. lerine muhaıtab olım.1§; bayahna Sonat, 1rendi hayatını anla 

Oçüncii MIMed eıtraiıaa meHll dasmcia yeuz başına o~niu. - ır ım ? kibyı aynen yaşar glbiydf. girmiş bir kadın daha mevcud İn. l~ başll~. Serhid bir gençh 
mehil baktı: Odada p1.rifıÇtıen 'küçük bir şanı. - fst~ kadısı Deli İbrahim I.iezttn naeme1er.ine tarıpn bir sanın büyük şeyier beklerken idi. Klavyeler lnerlnde koşan parm 

_Bari Mahrıat Dudiyi Brzar danda y.anan mum yana yana l"ri. hoca ~ ortada mahkeme kur .. ses kulağ.mxı dibinde konuşuyw. çük şeyllere kaınaa.t mecburiyetinde lar. Adeta ellerini takib e 
eylen eınanıeıei yedimizle teslim~- }lliı> küçMmıüştü. • muş idi. da: kalışı daıima vakidir. Her san'at.. miişkülleşi'}'Qr. CoŞkun, fa:kat 
ıea ~ 'P~trona babasmm te1~h tel~l1 - Alfmı:ş qokuzun -0rtasmda. _ - _Be.ui unuüna Vedad! ••• Dü. JW:n yüz:Ierce dinleyici. okuyucv; tallkla jşl~ moti.fler. Bu cü 

_ !... ilçenye ~i.görünre başını kal Paıtronanın babası ay.aklandı: şun ki; bu kalb yalruz senin içiıı ~ bnpsıada bi~ barm haya. kar düıJJya.ya metelik verm·~ 
Blritw; hadllll&jatR şellzadeler dırıp gü'lüımsedi: - Ka11k imdi. çarpacaılrıtır; yolU11 değişmeSıiıı Ve.. tına ~ ~~re; ya.. ~ bilımiyen Vedadı anla;ı • 

daiTesine tıePWier. - Saı:.tıa "" ~~ı bolıa! - N.,..,,., gitmek ialeraüz7 dad! Her z~an ~ ııenin ;vsnm. bud. - nüfuz etmiıı ~ Sonra yavaş Y•vaş roma!Ulik k:' 
Şd:ıız:ade :Malmıad 11.aremden ma - Belı saat ~ ~. Şema. - Deli İbraıhm hoca nemine! ~Y~· Dediğin. gı:Oı sana Jer!i bir bır ınsana hit&':> ~tımek ikuV'Vetinl başlıyor. AŞkını ıf.acle eden 1mıın. 

beyn kap!Sl aııdılıa geldi. Sadra. ie Maıhm~d P~l§ah ol~u. Ham itiraz etmeden kalktı. Ya.. h~~:Y'et . ver':b~ldımse, uzerinde ondan almak gh ~.;. - nzusu Bunu ~ bir fırtına takib edi· 
zam!la şeylhıisıam. yürüyüp keltut.. Ya; ~ı pad1şaha ne -1-derler? t..lan bıçağını siliıiıhb ar8SID& so. küçük b:r _tesırım varsa yeni yıo • nnlır. Vedad da; .büsbütün heve. yor. Piyanodan gök .... 1 ·· ıeıt !arına g;,dlltt - Padişalılara ltab edqem .. ! ıw.ıunıu. Orta Nmaian, iinlerinde !unda yuru ••• Nevmidiye ~ cUlmı lra~ nevmldiye .reryodlar fıŞk guru tu. • 

B · ·•"-h - Ya ..ıtü>kler> yanlanna m• ka. ·be'kliyen nöbetçileri geç....ıt İbra. yecot. bedOOı olnuyacnksml Çok ...._ ... ;ç;.., Saadet Ranımm ~ ınyor. Bu ,ztır.all 
- l.IY'lruD. _P~ ım. lur'? ilim hocanın bnlundllflu kolu a çalışacaksın Vedad? ... Bu hüım • ön Jııolt11Wan pderdiği sQııiik a- . . · _ . . . . 
Şehzade daıresınde, cbfe*> İbtiyaT ~ ~: . ~er. Hoca iti gecedenberi aft. malı ça"hşma arasında ı.ztırabmı levle ruhunu tutuşturmak isliyor- Simdi. «oıılenmızı .nma-

bUDalan feDÇ şehzade !endeledi: - Anlar AUahın y~etd imi dokuzuncu ~yatı kal. ~şünme~ vadet bulamıyacabm! du. d ~·. JmJll ~arka suasına çevJ .. 
- .Aman; Aınmi şerifim Ahmed ıv.efttil1erl SBYlltr. . kı,.:>ıdu. Patrona nöbetçiye :n,dıı: BüıyıMt bir san'atklr olacabn! Ça. ~ am pıarçasım calacak :rebı l~.1:~· .. Tiyatronun antresinde 

Hana W- feY o1maswı! Ya, cezalannı Allah dahi ver. _Efendi. yatar mu' lll'Ş, büyi!t eserler yara.1mağa ça • Kendi. sonatı.. · ~~'?,1~ ~.ne bıd•n, çok 
Sadra.zam gülümsedi: mez mi? ( Arlc.. var) ~ıış ••• Benim için.\. Mademk.i senin Setrıahı;ıite i4baf etti,ği. üzerin. genye düşlüklen ıçin sjnirlenell 
- Jlübarek kaltiniıe elem ver- .. !Çin klJV'VE'ltliyim bu bdar... Bü. de Wiz bir d1kbtle çalıştığı eser •• ~ .kız. !~lı adam; ve.. onlara 

men padişahwn. Amtru muhteremi G :i mrük muhafaza sa tın alma komisyo d ~ .. san'aıtkirlar, büyük eserler; ne~? & eseri .rarattıran kadın sonradan ılt~aık eden erkek .. 
niz !bundadır. . DUO an bü~ ı11tırablardan dolmuştur yerme heyecanı 1ü başka kadın. Kadın. ~nae oturdu«tı daıkika-

İlerlediler 1'çüncü Ahmed d ~ Cins ve ..._. lhUmmen bedeli İlk temlııa.tı sevıgıilım.> dan almak.. dan itibaren haşlayıp gittikıce ~d. 
ru yanaştıla~. cLaleler pad\~7; Lira Lira KUl'llf 8aaG <&l~rini klrpıştın~. J'ışıkın.. SalDnda h!'"ıf bir kııınlda~. delini antıran bir hey«anla 
sendeleyerek ilerledi·: l" !lll1 IH 81 50 11 veren. ~ damla yaşı belli etme _ Pro«rama gc:tz. atanlarda fısıltılar: llllltlAimaktadır. 

Benim sevgi.lü oğlum Mahmud. 1181 Usıaiı ;sa 11 15 • ~ ıçın .. : Eserin dramatilt .sü • - Kemi eserini çalıyor. (Aric.a.st var) 

Biı*aç adım daha attı. Şehzade- Sil 7'llD tıertıua 1!51 ti 75 » kı.~tl~n ihtiva eden kısmına gel • 
nin alnından öptü: . 500 lııı>laıı ft5 H 38 • mı-ştir. Izıtırabını if.ade eden en gü. Is tan bul Üniversitesi A. E. p. Komisyonundan 

- Baka oğlum; buban ve birade seo· fup sst tı u • zel ~· Ellerinin altında klav. o-ı KlkWı 1ı1mammen fintıı Jlwvaltb& mnlmı& 
rim cennetmekan MWllafa Han ve 511 cere 115 13 11 • l'eler ~~ ruha da cSema • ..1111 O* 
ben e.zıirle ·· - devl DO &ÜDl'er 111 1 hat!> dı:ye haylkımıa.lrtadır. Nihai ------

"Iletv . . ~ ~ıne uyud~ bet-~~ ı Blllbakre oanıs (1811\uı '! ı u :S ~ Plaor; 1'ir mabedin kolJbesjnden Ks. mı . . ışın i:llllılal'ln ye ıne ırcı.&-
9 

MiskB 
10 

akseden sesler gibi yükseliyor E1 ı.pewe ... ı..- 9.50 
'J ıruş idilk. ~ tahtrm~ elduk. 11 15 • Ieri klavyeler üstünde kal~ Jla.no ._ lUOI 

zı:a L. 

Kı:maeye kanup kendiınw zevk ve Yuu.nda Ja&ılı clOkıuı kalem maheme n Twm 942 Oıır~b& t1Dti ..._ tı A ııı...- n ş • ......,... il.eGI ~ 
safaya kaptuman. Allaha ti 1an1M1a J'uıiı .-..tlerde un un paırarl*'a abnaaıktll'. ~· ~··· Alkış ... O kadar b'lt. 

l 
L-ııı. taha !1~ande ..,ft,..nw ·· maelerJ L '-- _ .... ,._ -- km ve kendinden geQmiş bir vazi- h l'akMW 1eel'llle Jaaıamlllıft t&ıiD ~ mUıılar ve aevileri 7auıı a.. 

o. an ı~a acıyıp mmu un en v-• • ft naa .. oa._o-...,.. ..... ~illl'. ye4ıtedir ki. adeta :~~'IP;·~ıı do~ ..., zıyade yük urmaya ça}l§m811. İsraf iı:t flikdn .ilk tecaima& .U'buau w kMJ1111i ~ belli &'in ve nal. ru1 So eli m.......-.!.l-!1 a s· l'IPıl ...._ 1/Vlll/MI.. z1ml slıılil-' ıs • B..WödiiJıt.e acı* eksilt.me 
eylecmen; .ibaduUahı gözetlen. Taht leı'lle G•'=* .... Ma•heee ...-ı .. 51 •JJh dalrec1ek1 ııaım :.alma lriDe'--- uyor. 1 le gene p·yanorıun Ae aJ...,....... . 

lt 
~.ı. ··ı...-~t. ls -'---le-' 

77 3 
_,v_ kenanna tutunmufbır. ı.t.Mllerln lMI p. ...._ .._ .dillb ve &emlnM mıakbuslan Ue ceım.. - ~ --- ---..... 1111..... ...q, ... _..... cnu. ve sa an... ~ IJl\lv•uıa. o~ un. ~ ,,,_ ~.. • 3 » vM'I:.-.. ·==u=- ~Jh 



6 Temmuz bilmecemizde kazananlar , ................... _ ................ -..... , 
i T-O«nmm t.:ı.rlJMl b'J~C I \ 

b•nan oJuuueıa&anmısua 15::! .. Küçük okuınıcularımıza 
flliıda 7aa1Jdu. (5!oobnl4g b~ 1-
kuyuculanmızuı he~ ttma* Gazetemiz~ göoderlen bfımec:o 
Putembe ıWıJerl ~ 6QDl'a ..dır mektublartnın üzerine bebeme. 
ldarclıaacmbden ~ il·~· bal (BHm~) kclJıınesinln ve 
l.'aşrada bulwıaıılıuua ~ .,.ta 
ile adreslerine podel'dlr. bilmecenin çıktığı tarihin ya. 

Bir Atatiirlt tablosu :ıılmaaı lasımdır. Ba Kayıdlara 
istanbu.J e:rt.ek l1aul fiJD,lf U t.&lebesln,, 1 .rlayel edilmeden ıöndcrllCD 

c- Ne(.'lde(. Ytiıceenıı. 1 mektublar lwr'aya aolmlrm • 
Bir aylık «Son Po.ta.» abonesi i maktadır. 

Ad.qazn.a.n hU51&Si. mntıasehe tılııbs!J '•• ·····--····-···--·"••• ... ••••••••••••• .,J 
aemuru Ali.eUln Gülen lul.l ~ saıııı. Befothl ..-ta Juı.ı. l..D 

Bir düzüne kıırıun kakın dm t3 Fal.ma. 
Babaedıi ~ b&f'il Ahmed Bamııll Kolmla ~n 

im& Sa.ı..hai GücUiel. (Son Poat.a Hatıralı) 
Mürek.kebli lıakm Banduma ~ sıhhat mcmııro 
(Son PO$l Hataralı) Y Tan lmı Ueral Tan, Blll'Sl Sed.. 

Aııl;a.ra Masıif \'ekA!ct.i m\lbaSebe 'bAşı, Derdıelşt &okalı: Ne. ıs de Ş:.Jtlr, 
aiiıdiir mm.vinJ M AU otla h1.aDıbul Sereııcebey yoıuşn :So. 

lllDDler Gürien. Gümri!ık H ele Mu.ez Çam. 

~liiiü memurbrındMI &ad otla Rn. Alüminyom baTClak 
aa. Örfi !öre K.4111ltalaalıtı ~u.lte 1 (Son Posta Hatıralı) 
:rvbD.J RIAo otla ~ Ailbı'a ·ah.hat Vek1letf nf$'1~ de. 

Dif fırçası Po memuru Kanal TcıGcmak kD:ı mna 
(Soa Posta Hatımlt) Tolmıak, İl;;t.aobol Perlnıni7&1 ~en . 

Kastamonu po6ia tclt:nf $Cll Hikmet 31% Mcsarrer. tstAnbııl Fıt.tih 'Nlpnca ı 
l'ıra.t mı Sevim Fıra4, bmit Kemaıpışa ~ sade iilObk No. 511 de Ballme 

msıballtsi Ga:dbaba J'Mlllf No. ti da Ali YIDa151Dfla. 
Gürer. İstanbul Dadilti m liselii suuf 
1 den Saliha IU!ıçtabıt. 

Diı macuna 
~öl dava vekili Ymuf Alper 12ıuaa.. 

._ $ab:lbattin Yr.cıi«ün. Aakan Sabuni 
~ c;eviP.ltı sokak No. 22 de Gii.. 
lllıı Öny:uıcl, btwıbut u üııeü Wı.okul 
IDUI 4 cleD Neb.:ım.t. 

Büyük muhtıra de/teri 
Muraıdh fırıncı Nuri otla Şübii Er. 

)'etiş. F.d:fşehir ri pasta 9C02., bö. 

~ J de Kema.lpaşa.Jı Ha.san Seur, İs. 
t.abu.l ~ ıs mıou ilkokııl talebe. 
a:bıdeıı Meral ömil. 

Küçük muhtıTtJ Jelleri 
Ku1dardi Cümburi,vet esi ~. ıs 

.ta Şaban Aksulu. Yalova a.skrri posta 
1624 satmabna komisyon b Mit bin. 
~ı Zeki kızı Berrin, i tan.bul ı;,ıell 

~ ~ No. ıo da Ne~ı.et 

Ayna 
(Son Posta Hattralı) 
~ mdt lisesi sınd' 4-.""J den 56t 
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nş 

Vekaletinden: 
1 . " ı nı 

l - Se.Jlıa.n ~t dahli.inde wı Ai!ıuıa • lt.ıu'a.isall yolunun 19 + 000 ıflcı 
kilometresinde betonarme olarak inşa edllec~ Çakıt küııriisli inŞılatı 15:1.000 
J.lnı. keşif beııkll iberindt-.n kapalı sarf usufile eksiltmeye çıbnlmıştır. 

2 - E:&iltme ·u~t tariblne müsadll ~ü saat ıs de Nafıa Ve!ıll,. 
ı.ett "Pe kÖIJJ'lilcr ttlslltf oclasmcb yapılaeak1ır. 

3 - mısfltmeye mht.eallik nıuk 750 mukabilinde ve küııriller re.. 
lsllğbl.en alm:Wlllr. 

4 - isidtlllerin ta.ıll g-ünleri hariç olma.k üzere itme tarihinden en as u~ 
rün evY~ btr dfl~ı ile Nalla. VeklUctiae müra.caatıa bu aibl iıışaa.tı yap:W1Ic_ 
ooklerlne da.l.r ehtty8' ııcslkası alma.lan lhmıdu'. 

5 - Oc!lfUmeye iştirak edecekler cJörılıincü maddede yuılı ftSfka De 9U 
~ ald Ticaı-ct Odası vestkas,ı ve 8'751 llrah!r mn :nat ~na ha.vl 
olar~ U90 ınyı)ı lı:s.nunun ta.rifntı cl&ircsimle ı.acırl&yac&klan DIUlı zarnan_ 
m ildnd maddede ya.zıh vakltlcn bir ssaı evveline tadar tom.lsyoıı reislil:iııe 

maktttn mukabilinde vermeleri limmda. «5500 ,.7'7'78» 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eksl' tme Komisyonundan: 

ı.e,fi Tı!> Talebe Yunluı:ıun JUG Ura 98 kuruş bedelli ~ bl 
b:ıımamı tamiri lf! ~ık eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 5/8/!l 12 Çarşa.ıulı:ı günü ı;aa.ı 15.30 da Cağalo~ Sıhhat 
ve İ~i Muavenet lUudürliitü blmeınd:ı toı>!aııan tJmisyonda ynpı.Llra&tu. 

2 - Maltavde, ckslltm~. b:ıyırulırbk i~le.ri ccnıcl, hususi ve fenni şartname. 
lerl proje keM hülAsasile buna mDtderrl dlftt evnım çalışma ırilzı\eriııde to. 
~ eörebillrltt. 

! - Muv:kbt temlna.ı.ı «95tı lhıı. «02• ku~. 
4 - isıcklllcrfn en az bir taahhllilde ı O J1ra.1 ise benzer~ ~kğm 

dair lıcbrclcrinden ahnış o1d~ yesfkala.ra isiJne.cJnı İsiıınbal vtınyetlne mil.. 
racaatJ:ı ebiltme tarihinden ta.uı C'Ü'Olerl hariç .. ı ~ evYel alınmış chl~l 

tt 942 yılma a1d Tfdl'Ct Odası TeSlkaları ile bel1f ıibı ft saatte kom~ 
gdmeleri. CJ'77S'b 

İstanbul Mınhka Liman Reisliği 1den: 
18.7 .9tt Cumartc9i cünü ~bunnı • 8alaedt arasma. İstanb 

tualından - Uirilt11Cğl ıllan len tel on blırWısııınan 

.,... .. bı:Mtt fenni scbef>le ıı Temmuz 942 Çarşamba giiDü. yapdaca.kbr. 
Bu kablo7u di)şe:Jeoeık w.sııa.tvda. beJ'nelmlle:l k.ııbllıo dCJscren gemilere maJı. 

ns tşaret.ler olacaktır. 

A~ ı:ıaun ıHkbUeri eelb ve keyfiyet Hftn olunur. (7805) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
300 kllo dört; köşe wı ZOD kilo ıuvarbk l:ıırşun pulun satın almması açık 

c:bil.tme1e lronıılmuştur. 
Muhammen bf'del 5CO linı elup llk tcmhıatı 40 Jtra 50 ~. 
istEklilttln 24.00 a7ılı kammlı. aranılan be~ blrll\te !'7/'Z/94% Pau.r. 

t.t& ·· ·· saa.t. 15 de Başmüdür~ blııasmd.ald tmalma Komisyonuna ~ 
melerf. (7498) 

iLAN 
AIY<m imuıet hamamı ~ oğlu 
-~ ömnck, trmıt Kozluk illı.oknl B'D sene Ddnclt.eşrinin b~lnei gününde Ankara.da Barb Akademisi emrinde Albiim ........ ~ .. ,_..., •-1-b 
brş1SJ No. !O ite Sedad' ~ istan.. açılac:ı.!ı: he63b n muamele memorn okuluna Yd. süba.y.ı.An•a.tı 100 ......,_ e alı_ 

___ _ __,Oc..rh.-..-..~....,,_.......__~~...:..;._,;.:__teıgra--='--r--=~-r_ı _n_ik_ m_et_._ _ _ _ --..-_-....ı:;;.'-"';.,_,.,..-..ıı.1c.....ııııo...ı....mQU~ıt.....a:~~ı~~~~et ıı.Temmuz.9'2 1.arllılne k.adal' ibnluııduk.lan yer. 

Ordu hastabakıcı ve hemşireler okuluna 
ait bazı izahat ve o cula kayıt ve 

kabul şartları 
l - Oktd ırza hasta.baJucı Ye bcm$irc :rettşUrmQ üzere Ankarada H. 11. 

V. tarafından 1939 J>eneslnde açılmış obn hasta.bakıcı ve hemşireler ouıluna 
sene de 45 talebe lınac:ı.ktır. Okula girmek anu edenler bulnndukları ma.aıM. 
lin valHi!ine ve k~·nukamhtm. nya o erlik abelerlne dif..dıçe ile müra 
cdcccklerd.lr. 

2 - 3433 g.yılı !Unun muelblnce bu okuldan 
lcbüd~·e ıılacaklanlır. 

olao.Ula.r, uttmur 

& - M.esun GWılar Altı di.t mecburi h~i ordn bas\abAncleriQ. 
de ~ar, oudan SODl'A ™ r:dcrlc.rsc eU.ekl büUin sıhhi te~ü.t. 
ler kendllerine açlk ol:w:a.ktır. 

~ - Tlms11 üç 'aı> bu mUddcı için oku.rl&ra. a.yda beş Hn 
~ TttilecStir. bse ve i a.id okı.cakta. 

5 - Ok e %0 Ura asli mı.a.ştan lııat.. 
üırıen: alae br. ve bu mlkclar ıiWkçıc ~. u u.maa 

tlahl iaşe. ro r:me banmnıı. onhı:ya aJ.d olac:ıktır. 
G - O 15 El'lill 942 de ted.risa.ta bnşlayac»."tır. 
7 - Okula. D.J-ld ve kabul pritan ı:ıuııla.nhr. 
A - 'I'urttlye Cümhariyel.f tebaasından~ w Tüıtt u1mı:lan bulunmak. 
B - S ti J'eri olm4ı:k w dtıl'nmn her rtllmde v re gönnftte ıDlWLW 

bulunmak. &Bunun her hangi bir ha bba.ııc sıhhi heyeti raporll bi etUr., 
ı:ııek \'C evraka b;ı.t\ama.k liızımdıl'.U 

c - mıının talebe yaşı 16 n a~ğl ve 22 den )'Ukarı olmayaeaJttu. 
D - Kcndkj ana ve bı:ı.b mm lffa ehlinden olm.ııJt, <bu va:r.ıyet poltsçe te•. 

sik ettirilerek ~wraka bağlan caktır.» 

E - En u or'..a olrol ta.lı ilini bttirmlş o?mak. «Eleme imtlh:ınlanııcb muvat., 
tak olm:lk şvttır.» Tey<ı bn derecede t: bsU gO!' ü ek .tasdiıma_ 
me vey bunan tıu:dlkll bir urcu. ı u;a.meleli ettakma cklenccettilr.» 

F - Evli \'e')"a ni a.olı bulunmamak, uen·OO.-.c CTlcnlp nb.rl l."Ot' 
olanlaz kabul eillllr.ıt Buna. a\d mede.ni hali b irir 

lene~. 

G - Okur sıhhi scl>eb'r.r dıslD"h okulu ltendillfi 
~ 1"C) d!ter lıu.'b:ıli sebeblı:rlı: oku 

hir.metınl y:ı,ımw;l ll-ı \'Qa ıam:ıml.a.msdılh Y 

thıe ve ~ıti \c~ala.rm tamlmen 
dikil ve tı.efilfl bir taaJıhiidname verecektir. 

8 - Yuka.nd:ı.kl semi!i haiz oln.n okur 
cıeı!Ur • 

oJcyece., 
dalr noterlikten b.s.. 

9 - "Fuka.ndakf mnddeler IDllcJbhıce el-rakının mwune.leslni bltıren'erden Ti. 
lAycı veyn itam mcı'kezlerlncle otııranla.r bu veya kerlik şnb lerl 
Wl51\asite e\Tnldannı tlotrudan doıtraYa Anbn. Ordu ıcı 11enı$1reler 

Olm.hı ?'tlüdürliltüne gönderecddenllr. 

10 - Müruaa.tlaruı Ağustos 1942 nihaydlne lı:ad.3Z' erdirilmesi li .. 
ıımdır. 

1J - OOurların kabul edildflrlerl ye m t,pt;e hareket etme tarihleri a;ynl 
makamlar tara.fınd:uı f{ı.-ndllerinc btldirlle<-.cktlr. 

12 - Kııbul e4tleoek!ttin okulun luncbı.,au Arıkan.ya knWu- celmeJI e 
imi.fa tekTar yapıl! • sıhhI mnllY"tlf- ne•i~ hasbl. t nün edenlerin 
meml~e cUmck için masraf eclrcelıi~ri yol ~ k ilerine a.ld ola_ 
caktır. a:544. 780Zn 

lLAN 
Oldu h:ı$tabakıcı hrmşlreler okuluna leyli c mecc.ani talebe alınacaktı?'. 

lstekllıerin en ~eç S0.:8Jl42 (:'ün.une kadar Anka.nıda Cebnci ordu hast:ıblkıcı o. 
kul ~ - ·· okul kayıd kabul prtlannı ha.vi \"CSlltalarla birlikte mUrnca._ 

a.tJan. Kay ve kabul şartları Aniara Lv. Amirliği 1e ishınbul Lv. Amirlllf 
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(ASKERLIKiŞLERi) ~~~~~. 
Adana.da. Bandırmada. 339 lıların yoklaması müthiş bir mücadele 

. ' Büyük bir adliye sarayı ve bir J00..000 lira urmayeli bir 
Cezaevi yapılması lu:irarlaftı, zahWeeiler birliği 

T ema8lar yapılıyor kurulda 
Adana (Husu~i) - Adana.da bü~ Bandırma. (H~) - - Şeh.. 

yiiık bir aa:iiye sarayı yapılması1rimizde ~ zahir~ciler biT ara. 
için teşebib'üslere g.eçilmiştir. Ad.ya gelerek 300.0-00 lira sermayeli 
liye Vekilim~e:i~ de bu teşel>büsü 1bir birlik ku~ı:. Bu ~ik 
yer.ınde buhlugu anlaş.ılmak.tadır. almış olduğu zahirı:J:en toıxak ofise 
Ayrıca öir ceza evinin de inşası~devreckcek v-e hübim~tin tayin et. 
tasavvuru bu meyandadır. Şehri~ ti~i pirimi alacakıtıır. Bundan hem 
mizde bulunan adli~ müfettişi zahiredler jsti~.e edeeek, h-em. de 
bu hususta Vekaletle temaslar ya. zÜTra giin1eroe olfiıs depoları önünde 
p~aıktır. beklem.iyccekileııd.ir. Pek yakında 

Adijye müfettişinin tetkikleri mubayaa ba.Şhya.cktır. 
Adliye Vekaleti teftiş heyeti reL ---o-·--

si Bay Sezai Bil,ge şeıhrim:ze .~ele. Vize kazasından hayvan 
rek t€tı1dlklar<le bulunmuş ve Izrni- çalanlar Hayraboluda 
re gitmek üzere Adanadan ayrıl. yakalandı 

mı.ştır. o- Hayrabolu (Hu.suısi} - Bundan 

d k .• 1 b l J bir nıüdıdet evveıl1 Vizenin Pazarlı 
Söği!_~ e oza sat~~~ .. ~ a ı k<:;yü mera.s:ınıdan 6 manda çahnmı!i 

Soguıd (Husus1) - ~ogud:de Ako~[ve hırsızlar buhm.am.am1ştır. 
za pazarı açılm:ştır. Bır ha.P~ciıdan ·ı Bölgemiz jaı:ııdaım.aJar.ının yaptı. 
berı pazarıa k~za gelmeltedn. Ge~ ğı sı1-.ı bir ta'kib 90nunda kazamızın 
len kozaları P.~asaıda yalnız k~za DuV,calL köyün.de byvaniarla bhlik. 
satış kooperatıfı tarafından 1:>5,,t faillerin bir kısıntı yakalanmıştır. 
185, 198 kuruş üzerinden alıp ka. Hırsızların Lüleıbu~zda oturan 
~ıabamız . faıbri~atörlleri tarafından çinıgenderden old.uğu :ı.nla{lıldığın~ 
kooperahften yüzde b~e alınmak. dan kaçanlarm da izleri üzerinde 
tad•r. Piyasaya gelen .lrozalar geçen sıkı bir .akibe d'.evam edilmektedir. 
eeneye na21aıran yarı yarıya azdır. 

Geçen sene son gün zarfında piya. Çanpazarköy nahiyesinde 
saya 100.000 kilo koza gelım'~ken telgrafhane açıldı 
bu sene on günde ancak 50.000 ki

B~ ( Hususi ) - Mevküniırı ~ koza gelmiştir. . . L _ .. d ·· -----o-- ellıea.mnıyetı oı.a.n ve gun en gun~ 
B" k SakaryaJa boğaldu imaır edi.IJıen Çan.pazarköy nahiye -

ı5r .. ~~cdu(H A) Söv .. d.. ln... ıtind.e bir t~raf ve P'Ostane açıhnış, 
oguah. ~$1.l~ - VJt. T gu kunk'' muhalbera'ta başl.anmı~tır. Biga çayı 

hısar n 1yesme oagtıı arpa w • u_l d 
.: 9 · ila nd Meh d ğl lconarımda ve çaımu_g_ ar arasın a 

yun den yaş :ı a .. me .. o u b~ bu şirin nahiye merkezi. 

1Ziya arkadaşlarıle yuruııe~ _ırr.er.e em teşlcilat dolayt!lile yakında ka. 
Sakarya nehri kenarı.n:ı gıtmış hir ~a merlceızi. ittihaz edilecektir. Şifalı 
kaç defa Saka~ay~ gın.p çıktı.ktan ı1ıcaısı ve ren.Heri solmaz halıları, 
gonra en son gırı~i.nde .ku~.etı ke-~~eri. 5eccade~erile şöhret bul -
silerek sulM"tn dibınıe gıı:ruş~~· .. Ar- muş dfaın bu kasabacığın kaza ha-
kadaşlan sudan ~ıkm~dıgı g?nm.ce li.ne ebesi halk jçin çok faydalı 
köye ha1ber vlr.mı.şlerdır. Adlıye ışe kg 

· · olaıea tı r. vaziyet etlmştır. . --o---

• • 

0 

l d l SirJcıı Halkevinde aile Sivas rJalısı kaza arı o atıyor t l t 
l. . N . op an ısı 

Sivas (Husuısi) - Va ımtz acı S-L . · H 1 
Kı.cı.maın viLaydimize bağlı kaza. S.ivas (Hwuet) - _ ennmız a 
nahiye ve köylerde tetkik gezilerJ. kevınde sı!k sık yapı1'm~kta olan 
ne başlamıştır. Valimizın bu gc •1h~ftaılrkA aile. toplantıları h~a!9Sa mu) 
zileri ivi neticeler vermektedir. bitte ~ ..!!._elal_Ş1~n_!!l~t~ı!.:. ......,_\ 
~~~~-47•--•WV ... 

Fatih Askerlik Şabesinden: nın k.at'i ola.rk bilinmesi seyuı alakadar. k 
Jara. ı..ıan olUllW", (9830) Hüsmenle Ahımed, iyi ~ir gfrreş çı .• neden yan azığa girdi, v.e; pıtça 

1 - 339 doğ-umlııhvın ilk ve son :r~ Ma.lfı.l sııba.ylar 21171942 SaJı k~ı haL~e yeru~ezl:rdı. aramağa başladı. Alklı SU"a paça 
lamalanııa 6/7/942 tarihinden it.ibaren « c 23111942 Perşembe Birbırlenle boguşa boguşa gureş kasnak alınaık istiyordu. Aluned. 
ı;dbembıle ba!jlamnış bulundağunda.n şu « c 25/7/942 c.eriesi denkleşir. uzar ve berabere kala - yıan kazığı içt:en budayarak söktü:. 
bemize mensnb bu d~lu llriilrelletıe. Maliil erat 28/7 /9t2 Sa.lı , hilirdi, Bundan istifade edecek ~ıl Hüsmen, gene yan kazığa baş vur. 

30/ 7/ 9A" Per~-'-- dıxrm o.luırdu. Bu tarafı sezen Is. du. O; söktü.·. O; vurdu. İstiıf.:m rİill f adet. fcııtoğTa.f ve polisten musad. « « ._ 'r'•uuc d N"h 
1/8/942 c.ertest maiil. ağa, Murad ağaya: de bozmuyur: u. ı ayet Hüsmen. 

dak ~:lh senedlerile birllkie ısubeYe Şe:ld re7tmleri 4/8/942 Salı - Ağa; güreş iyi gidiyor amma •. hasmını kemane ile yandan ve kı-
müra.eaatlari. « « 6/S/94:2 Perşembe Sonu ne olacalk acaba? çının altından doğru ~kerek has. 

2 - ~8 dQCıımlularla muamele gö~- « c S/S/9tı c.Ertesi Diye sorduğu zaman MuTad a - mını yaın açmağa başladı.. Ahmed; 
~ olıap mek.tebe müda.vim Webc bu. « c ll/8/942 Salı ğa: bu manevraya mu!kabele olmak ü.. 

13/8/9·•2 Pe""'"mbe - Şiımdililk befü olmaz... zere kıÇ'Ultn ürz.erine oturdu. lumhııkl&rtnda.n ertesi yılıı. teTkediJımiş « « ... ..,., 
« 15/8/942 c.Eriesl - Ben de ayni kanaatteyim,.. Ellerini de paçalarının üzerine bııhıına.n. talebeler 339 doğmulula.rla ye. : c 18181942 Salı - Ya, güıreş denkleşirse ki; denk koydu. Hüsmen bu sef eor de ten 

nJıJe.n muameleye tabi bul.u.ndoklarııı.dan * güreşi.}'Qrlar şimdi... kepçe ve ters paça ile Ahmedi 
bu gi.blılerio meık5eb lda.releriııden ıretire - Öytle ... Her iki taraf ta hızlı çevlıımeğe uığraşmağa başladı. Mü.. 
celderi yeni talebe teell vesikala.rile bir. Fatih askerlik şubsiııeden: ve, denlk güreşiyorlar. cadcle müth.i-ş oldu. Fakat bir şey 
lldı!te şubeye miiraca.atları. 1 - FıM.l.h astrerl.ik .Ju.beshıde kımıllı - Böylelikle güreş uzıyabilir; yapamadı. Ahmed, n"hayet doıt _ 

malfıl er. malil suba.y n şehid yeUmle. birbirlerini yenemezler... ruldu ve dizledi. Hüsmen; sarma. 
3 - Yoıkla.m&bra. ,uustos '9

2 
niha.ye_ rinin fıiitün ikr.ımiyeler1 ıewı &iinlerl _ İ-şiın kötü tarafı bu... ya geçti. Aıbımed~ tek kol kaparak 

Une kadar devam edilecek.Ur. Bu müddet aşahla. eösf«ilmiştir - Elıbette bu... Mecburen be - sarma ile basrnaga ı;-:llışh. Ona da 
7.al'fmıd.a. yoldamasmı yaptırmıyanlar 2 - M.a.IUl subay ve mıı.liil erler dev. ra:bere ayırırlar •.. Parsayı Yıldı - muvaffak olamadı Ahmed; bir bi
haJıJmıda Askerlik Kanununun ceza hii.. re mua:veen raporları ve resmi senedleri rrm ıtoplar... çimiıne getirerek baskı ile tam bit' 
hiimıert tatbik ecıııecetbulen buna mey Ue - Vallah acırım böyle olursa. peıhfüvanrvari hasminın aJ.tın<la.n 

• 3 - Şehid yetimleri de medni ha.li.ni Yıldırım. küçük ortayı bedava al. kalktı. Hüsmenin gırtlağına da • dan baakılma;m.ıısı için yottl.ımaya tabi i · 1"dı dı 
gösterir nüfm eüda.nlan ile ve ktşer ıruş olıuT. . . yannu~ı. Aıyn11. , çırpın ; bir nA.. 

mUlııelleflerin lbıir an evvel şubeye müra.. adeıl fcıt.oğraflaı-ı ile Paareisi, Çarşam,, - Korfk.uluduır. Bakalım ne ola~ ra savurdu. 
caatla.n ehemmiy.ef&e t!An olunur. ba ve Cuma gön.le.ri oknak iızere aşağıda cak?... Yaı1nız şu bir hakikat ki _ Hayıd.a Hüsmen be! ... 

gğst.erilen tarihlerde ı,,-W>e,re miira.eaa.t. güreş şimdilik d€nk gidiyor. Ah. Hıüsmen de çırpınarak mukabele 
ları nan oıımvr. med, biraz ağır basıyorsa da Hfu;... etti: Beyoğ"lu yerli askerlik şllMsinden: d ~ d Aır... -..J '--ı 

Tewl rünJıeri• men e VV"? urmuıyıor. _ Hayda ruım~ Ol::' .... 

1 - Şubeminle ka.yıdlı ve tütün ik 20171942 ~. 2-Z/'1/942 Çaqa.m_ - Aman yenilmesin de denk git İlki hasmı t;elkrar ayakta kann. .. 
ramiy~ müstdıak ın&lfil su!bay ve ba, JM/'1/942 Cuma, ı'J'/1/942 Pazartesi c:in ve bera~re kal'sı.nlar... taştılar. Güreş. ~enk .gidiyordu. İld 
maUil eratla. şeb.iıd yetimlerinin 1942 yılı ma.lüı s1iba.yla.r. - Orası oyle ~a! . hasıım da birbınne b ,r şey yapamü 
tütün ikramiyeleri ~.ıdaki günlerde 291'11942 Çaqamba, :un;9u cuma, - El Ne yapalım. Kader ne ıse :vıordu. Bu. üzüntülü bir ~. ts • 

saah sıaa.t doılw:ııda.n on ikiye bdar da. 3/8/942 Pazat'tesi, 5/8/942 ça.rş~ba, o, Deolmure.~e· kallrnadı. Hu·· 9m.en ·, Ah. inail ağa; söyleniyıordu. 
9"'" c 10/8/9"" Pazartes Ma. ,,,. _ Ulıan, parsayı Yıldınm ıo~1~-tı:tıla.eağm.dao kendilerine tahsis edilen 7/8/ - uma. -- l medi tl'Yl"\!lr'ladı,cnv gı'bi sürdü. rnn. tA-

lül erat ~l"- ...,. yacak galilba ! · · · ırünJerde eUeriadeki vesa.ik. ve oordeı a. ' ça~--a.a 141819~2 Cuma 1€1l'llmeden budayrak altma aldı. ih' B 'k · ı 
12/8/942 -_...-. .. , .. . . b' fı t 'd tm• ti - Tuh .. .. a şu ışe ...• 

ded fototra.flarile bit'lilde şubeye a-elme. 1'7/8/942 P-.ariesi, 19/8/942 Ça.rşamba, Huısme~; .ıyı ır rsa eı e e ış . - Güreş denkle~ıyor be!... 
ıeırt. 21/8/942 Cuma, 24/8/942 Pazartesi, A'htmecb boo bularak. altına alı - De:r'ken Yıldtrım. hasmını çap • 

· c 11 vıerımisti A!hrmed; '00-partanmad-ı. rd 
2 _ TaJısis eıdileıı gün ve saatlerden 26/8/942 Çarşamba, 28/8/942 uma, S v ~ d'!k i bir vazivette razlıyarak SÜ ü. Hasan elsiz a .. 

b .. ~,,.~ z .. _ .. ft,..._ .tenıat "apılmayaeağı. 9/942 Pa.za.rtcsi Sehid yetimlerine. · a~ avagım 1 m -ş b' .. y-ı--1z gı·dıi~rdu. Bir türlü cap • ~ ___,,..,.. __ - ---;,-------------------dört elli ıduırdu. Yerden ır çop a. ~ 
ıara!k ailzına aldı. Sinirleındiği an • rıaıı sıyırtamadı. Yıldmm, çenıgr-li 

1 t D · il işletme U. M. den: ıasılıvordu. Hüsmen: hasmının ü- vet;stirmılsti. Hasan; sırtiistü dü-Dev 8 emıryo arı 7erine C'Ullanarak kemaneledi. Ve. şerek kalıbı ka!ııhına mağ'lUb ol • 

Tütün 1~ tevziatı 

Mllbammen bedeli 28000 liı'a ola.n 8000 ad.ed tmverslik meşe kalas 3/8/1942 
Pazartesi günü saat 15 de kapalı za..ri' usulü ile Anka.ra&ı. idare binasında. top. 
la.nan Merkez 9 unca Komisyonca sa.tın a.hna()a.Jııtır. 

hckledi. Alhımed; roı>lanımvordu; m~. 
:ıcılk duruıyQrdu. Hüsmen, kema • (Arkası vaT) 

Bu işe girmek istiyenlerin 2100 liralık ınuvakka.t temmat ile kanunıın ~yln 
ettiğ'i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar adı l'~D komısyon 
reisliğine vermeleri Lizımdır. 

Şa.rtna.meler bir lira mok""bilinde Anka.ra., Ha.:r~ veznelerinden temin 
(7718) 

1 Askeri Fabrikalar Sattnalma Komisyonundan 1 
Zeyiinbunıu Çorlu ail.i.h tamlrha.neslııe hamal alınaca.ktır. 203 kmuş yev. 

IQbr• verilecıekttr. BerPD. --- wak....,,. ~ eılilmesi. «i81b 
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elef'on V~ Telsiz llaberleri_J 
Bu Sabahki Haberler ,D.N.B ajansı bildiriyor! Mısırda mevzii 1 r' 

[ir Sovyet gazetesi =======-==ı Almanlar ikinci savcişlar oluyor ~- JY~ ç ,,l;T Q 1 > <;; 

diyor ki= J Ba sabahki cep'. e meselesini ........ ~~!~ı:tZ.~. '&fo•I AL{;_ M ıN {){; 
R • ma.11 li har.e1t.c1t1eır dlııt9 ında an1arca zıı1ı17 G b 91 •azlyet· hasRba kattllar tay1ta iısabel!ler aca)"dederelt. bunları ar çölü muhare- ı~ ve hart> vasıtaıarı, henüz .ih-.. :.;ı. " bıllaıubz bir hae getirmifleröıi.r. baları· ue Mıs.1r tı)".a<:ı. ?ta~amakian uzaktadır. K...-as a İngilizlere gÖl'e • 

11 Ingıli2 ordusunun .Mısırdaki du-

A D 
Rusyadakı" Alman Kahire, 19 (A.A.) - Royıter ajan Bundan iki hafta kadar evvel rumu üzerinde mües::sır olan biı 

iman taarruzu on sının Elaleıneyn civarındaki husu- se:ktZ.nci İ.ngüız ordusunn d.ğer no'kıta da bizzat M1sır10 va. t b nehrinin acag"' l mecra- taarruzunun çok g_n;ş si muhabiri ;>azıyor: taarruz ederek Elalemeyn mevıkii. Zl):etia:r. Son günlerde cereyan e . 
...- Cwnartesi sabalu dşman alel.ace ne kadar gelen ve böylece isken- den hiıd se1er ,gösteriyor ki bu 

sına ~oğru gelişiyor hedef /er güttü.ğü le kamyonlarla piyade ku:ı.rveti ge. denyenın kapıl-arına yaklaşan Mlh ~ekettelki sıvasi g:örüst. esaslı 
anlaşılıyor tırnuş ve hunu yeni bir karş'ı t:ar- ~er kuvıretkrı, bu noktada durak. hır iki}~ vardır. Evvelce, gene ba. 

ruz takı'b etmiştir. Bunun. ı bera. adı. Bu dur:ak1amaıun sebcb~ ıki- ~ hancı meselelerden dolayı iki} e 

'' Düşma:ı Ro.:i~OfU Dün ~ece rıe,redilen Sovyd ber toplarınuz ve cenubi Afrıka elli: yrı~~ bu]unan meşhur Vefd tebliği Voroıilof gradın ~r_lın; 19 (~.~) - DNB'nin topçu 'kuvvetleri ateş a9ffiışlardır. Uzun ve çetin bir taarruzdan partısı bir. uçtincü hamil vaz.ı du-
alma!~ Üzere~ir. O:ıu düıtüiünü bildirdi asKerı muharmrı yaz.ıyor: Bu topların ateşi araz.min dogu ce oonra tertıb enmek ve ikma nl. ~una gır~stı~. Her ne 'kadar 

d • 1 Vişi. :w (A.A.) _ Alman taar. ..Alımın b~şl<wnandanlı~nıın bu.. nubundıılri lıafıf daJııalı klo,mJar.ı "C"k ilitiyacı ile sekizine orduyu kifu!·~~ınde bu!unn~ tıa_şv~. 
u:-orm:ı ıyız. ruzu Don nehrinin aşağı mecrası- g~u ~ t~blıgınde bıldtrikUği arkasında kamyonlar çıkarmakla ~ratle ta'k.vfye eden unsurların meti ile b' 

0
.ln.-nk !r~ılız hukü. 

durduracag"' ız !,, na doğru gel!Ş'lllektcdrr. Voroş.lof. g bı aş~gı J?on u Rostofun doğusun meşgul bulunan Alman .kuvv<:>Ueri göstermeye muvaffak old\lkları bir k r _filki~ ~yrı1ığı !oksa da, 
rad Gtesiminde Almanlar Rusları da genış bır cephede varılmış ol. ne isabet etmiştir. mukan~met. ısını nnıznh.r, b~ dıge~ kısmı 

!.ıondra, 20 {A.A.) - Kızıl Yıl. g erıye doğru sürmck.tedırler. Don masıl.e .Tın:oçe~onuaı Doneç <mfo Durum dünkunün aynıdır. Avus Bu halin~ İngilizler'n lehine bir çek~Ilf?en. dav:anan bu muhıitc el-
ıız gazetesi mclıarebe vaziy-eti hak g chri üzerinde yen köprü bıışları lan ~n lb.r felaket başlamış olu. tralyalılar zaptettıkleri arazıyi mu lıadise -0ldugu munakikaktır. Fa'kat ver:ışlı ~rr mudafaa ve mucadc1c 
ıl<ında neşre11tiği bir yazıda düşma- ~ rulınuştu yor. Bu !el:lkcıt bu Sovyet marcşa. haiaza ediyorlar. Hindli 'kıtalar a'Jlli zamanda Mihver kuvvetlen- v:z.~.etı ~eva:n ettlrebılmek müş. 
tun büyük kuvveter yığmak- uAlman th~'va kuvvetleri Voroşi. ~in ş~.ye ~atlar uğramuı -0ldu. merk~z ~esimindeki Alınan mc:v • .nin ıe:hhxie görünen b'r nokta da ~ldur .. Ingılızler için oorhtk do-
la, bır lıamlede Ruslan v eze- lo:fgrad k~.mindc asker yii'k1ü 3 gu l:ıezımetle~~n. en büyü~dür. zilerinde daha evvel vücuda geti. var iki o da şudur:.. guran ibır m.~1';. de bı:dur .. 
rck Don ve Vo.gayı geçmege i:e- tr . .imlh ettnişle ve 

10 
treni de Sovyet strateJısı burada iflas et. rilen çıkıntıyı geni§letmeğe çalış. Elalemeyn mevkıın<le tutunmuş 1\lısırı? .atisı v": h.ç şüphesız b'a. 

febbüs etmc!.&'te olduğunu yazmış.. hen va tım şla rdır mi.ştir denilebilir. Alman aSkcri teb maktadırlar. olmaX. ya! ve ist~bali oahıs mevzuu ol. 
tır. asara U4p'~~· ~e Rusların kö liğlerinde yalnız sona ermiş olay. Alınan uç:aklamtn taarruzları Umumiyetle askerllit işlerinden du~ bugün erde! bu memleket 

Mu.harriır şöyle devam etmekte. ..vı:~~~:na kaJR~ yaptıkları ta:. ~~an bahsedilmekte olduğu gözü j3erlin, 19 (A.A) -Alman hafi! anlı_y~nn mütaleası, Elalemevn. efkarı umu~es.n n, te'k brr fiidr dır: ru ızl ş . tılmış ve düşmanın nu:nde tutulursa Alman taarruzu. savaş uçaklarile Stuka'ları Mısır de. IngJ.iz ordularına taamız eden ~afinda bırleşrruş olması, elbette 
Düşman ilerlemeğe muvafia'k ru. ~r ~~r~ü a4 treni tahrib edil. nun çdk geniş hec1cfJer güttüğünü cephesinde "El Alemeyn"in bır ke- M.ilı~:X kuv:vet;ıeri, bu ~arruz..ı.an- kı şayanı .aı:u ve temenn. ıdı. 

ıolm , fakat gıüıçlüğü haUedemc- a~;. yülk farzetme!k ıcabeder. Voroşik>fgr.a. stminde İngiliz motörlü lko1larma nı surat.le ın'kişaf .ettıremezlerse Bunun böyle olnıamasmdım ılk 
m ştır. . mı ır. Sovyet tebliği dm zaptı .. anca:ıc b'r safhadır. Fa'kat ve tank toplulu!darma devamlı hü ~~me?'e m:cb~r olurlal', de~ zarar görıec:1derden bıri de b:zzat 
Efradımızın ğösterdı~~eri seb_at dr 

20 
(A,A.) _ Bu gece Doncç. lbölgcsı ıle ~aluıgrad ara. ctıımlarda bulunmuşlardır. Bu hu- le!.'di ~lvaık Mihver kuvvetlen MlSlr ola'b11ir. 

ve me'h.aret sayesinde duşman p'fün Lon M a. sk arla ,neşredilen res- sındalkı ~lıca demıryolunun Al. susta DNIB'ye bildirildiğine göre 4 böyle hır taaıTUz yaptılar. Bunda Mısır, bugün; mılli hayatta na. 
tarının bir kısmını taıtıbi:k mevkH. y~nsıb1'~ ~ lar Voroşilof!!radın mnnlar elinde bulunduğu hesaba tank ve 20 !kamyon tam isabetlerle mu~affa~ oldular denemez amma d'r tesadüf ed lır bir buhran de:v
tle ikoya.mamışUr. . mı ~ ıg ~ımr olduwunu bildir- ka~a~ak olursa bu şchrı:ı el~ ge. tah.rfrı edilmi'Ştir. Sav.aş uçaklarını ç:kılmediler de. Hatta bundan üç resı yaşayor. Onun bundan zede. 

Almanlar bütün gayretlerıne ta~lı~. ed ş g çırılmiş olmasını ehemmıyetl. b!l' himaye eden Alınan avcıları tara- gun evıvel bu taarruzlarını :tekrar 1enmeden çı.kmasını istemek b:.zim 
rağmen Voronejde hareket üsle- m•_ş1~1';,:; .. 

1 
d .

1 
n<>'ktedir: safha olara'k ~ay:detımck lazımge. fından üç İngiliz uçağı düsüıi.ilmü<: etfüer, mevzii bazı muvaffakıvet- için zev!kll bir borçtur. Ga. b çb1ü 

tinden ileri ıgidemell\iş.lerdir. Şiln. Te .. ~,; .... e ~y ean~:t~ v 
11 

emrile lir. .. .. .. . tür. 'il ıı; ler kazandıla; ve ef an muharebe. ~tiha:ebelerinin gclişimı, yakın 
fti burada tamaınile durmuşlardır. cYukseık ~um 'i f! J1 tahliye Görüluyıo'" lk1 w.hlıke Sovyetler Ye devam ed yorlar. Demek ki Mı- bn- atide bir d leJfn tnhak'h."U'k edip 

Cenufuda Alman tnz.yik' fazlalaş. kıta:ı-tonı~ <B'()şı 0 W 1 için muazzam 'bir hal almıştır. Bu. Moskovaya göre Alman sırı müdafaa <>den 1ng liz ordusu. edemiyeceğiru b zlere gösterecek. 
rnıstır etımıslerdır.~ °'1 k "ldikt nra nun içindir iki Alman askeri mhfil. na yetiştir.lmiş olan ik.ma1 kuvvet- tiT. - ** 
D~an MilleıroV-Oyu aldı. Ros. Ro•t~ el~ (A.Aj' _ ~~~va-ı leri ıkıncı bir c ~he v~~lması husu- taarruzunun .stklet 

tofu a1ıma1k üzerediır. Vaş ~ . . 'ld'kt on sundak1 So'\ryet s.tegmın manasını me k · Şıme.1i Kafkasy~. Kubnn ve Sta- Rostof demı'lj'(>lu 'kesı 
1
1 e~ ~of- daha iyi anlıyorlar. Fakat jııgiliz. r 0ZI 

lingrad tehdiıd altına .girmiş1er<lir. ra ı:tusla~ chih~~un ° ~ .0 ol~ lerin şımdi her ne pahasma olursa .. <~ .. ı iıaei sayfada) 
Cenubda tehlike büyüktür. Stalııı:gra - u b ?~a 1erı;;ry olsun g rışmeleri laznngelen böyle zu bugun uçuncu safhasına gir. 

Bir Alman deniz 1 Fransada yük
kafilesina taarruz selen sesler 

Dü~anı durilurmamız. onu mağ nu 'kullanmaga a~ amış ar ır. bir ~b'bi.ısü bile Aln\anlar 'hesa. mektedir. AJman tei 'gi.ne gör.e, 
lüb etmi!!m'z lazımdır. Onı: ~~rdu. ba ıkatmışartlır. Alman Gc:nelkur. ~an lkwvvetleri gen brr cep':'le Londra; 19 (A.A.) - llava ne. 'lımdra, 19 (A.A.) - 'Roytcr bıl. 
racağı~. <_>Ün'k"'Ü onu dövebilırız; O- Rus ordusu may1; Amerikan İngiliz şeflerinin uezrınde Don nchrının aşağı mec. zareti tarafından Cumartesi ah""Şa.. diri~r: 
nu kırtlh llriz.~ ilk buluşmalarından QOk evvel ibtı ~ası.na 'a~lardır. Bu yer şüp. mı neşredilen tebliğ: 'Londradaki bür Fransızlar umu. 
Mısırda 40 km 1ik \ f O 1 husus içJı hllZlrlamı..ş olduğu harb liesız Doneçın bu nehre katıldığı Bugün öğleden braz sonra Lan. mi kararga!'hmn gelen haberlere • • pe ro U ra ma'.k.inasını ~ardkete getirebilmek ~~~~~~871. mu:~ffakıyetler~. caster 00m.1ba tayyarclerJ hiçbir göre; 14 Temmuz g;-Jnü Gronoble. 

bir Ceb 8 b Yunca 
saatıni be!'~lıyor . .~elış~ ıçın olan netı. ka n.ba uv amadanRuhr'.da b h de soıı::ak muharebe1en olmuştur. 

d rln
.taA n lı r celerı pek on~ınlıdır.. Ve Mo k-0va ) gr . . azı e N'Gter<iame ve Granette meydanla 

h b 
r U Ş k h • dunı:n~ v, imli ini hiÇblr SUTet. dalere ta~ etmişlerdir. Daha rı.nda toplanan halk ma'kınelı tüfok 

mu are 3,er Q uyor V in.gtıon· 
20 

(A.A) _ Ku ,bi.. ar Cep CSI ~e kiiçumsem.1J'Dr. İktısadi bakım. sonra Hurrıcana bomba :tayyarcle- le rniicehhez polis \"e nsker !kıt'a. 
. . şeft~ !bulunan bir A~eriknlı intı. (8aftaı-afı ı inci &ayfada) m3t: ~eç havzasın n muazzam d~ ri ile ~tfıre'ler Cherıbourg yarım lan taraf~n dagıtılm1ştır. Kar. 

Vışı, '20 (A.A.) - Mısır cephe. h b' R lb skwna d w Al ıMariupdl'un d.oğusum.lıı Rumcsı · . k ,Yrulkları Rus harb .kudretı adası açıntlarında b:.r düşman kafi gaşalik; Petam leJy~mu:ıa mcnsub 

~. den gelen ba-berlerc göre; mu- a ır, rdusl a . nh anıgedın~ln v: kıl°.aları hafif dümnan ı.~ıvvetleri Uıçınl ·aybedilmiştir. Rusya artık lesine hücum etmişlerdir 'Bır i~.,; 20 !kişinin cYaşasın Pclam. dıye 
"'b 

40 
kiil +. 1'k ı..· '- man o u annın ım :ı ı ecegı ra ve ~iiberyadak' . · - ba- ·· b 1 

r .. - e Qme:.ıe.ı vır cep.ue . ""·;r.· . akt 
1 

tarahndan yap aan bir çLkaıuna te leri . '\ ı sanayı çevre. ge:n:risi ale\rler içinde ve yana yat. gırması uzerme aş amıştır. Halk 
Jzerinde gelişme'ktedil", ~erı se"''tfı~.ı v~ ıçarp;~m. a ~ a~~ şohl>üsünü .a.k.i:m b:ı:nııbn:ıılardır. Nt= nın 'V-el'ebileceği rn ktarla ikt'fa ıb' ilalrle b ak l b rı.. b' btma c Ya.şasıın De Gaulle; yaşasın 
Beı1inde, Mllhver kuvvetlerinin U: ırno r u uvve ~~ı.n~ . ra car t~ Do ~ · - • d zorundadtr . .ASkeri bakımdan ıse, mış r ır 1 mış, a~a ır Cüm1ıuriyet> diye bağırmak sure

.ıayı.ca üstün bir düşman karş.'Sln- daglan~an petrol geldıgım bıldır. eh . h t k n ~e ~~ ~.ee~ e Voro2.lofg:rad; .Rostov ve Doneç ka iaşe .gemisi ile kafileye .mensub iki retile mukabele etmıştir. 
•a ~mlunduklarına ;şaret edilıne'k- melktedır. 

0 
~ir ;üşm:~ g!~:u aq:>üsl:=ü;l:;: ~ouşı:gının ct.cŞkil ettiği üçgen içind~ tayyare savma ıgemisi hasara uğra. !Jyon'da 100.000 ki§i bıı araya 

ledır. . 1 . . " dir Bu münasd00t1ne 23 düşman tan P .n~ı.ş. olan Sovyet kuvvetlerı tılmıştır. Bu bareketler net:ces;n. toplanarak soka'klardn dolaşm19. 
Yaptfkl~rı .. hücumlarda, MıJıv~r B:r ngılız nazırı: Almanlar lcı .ele geçhilmi~ ve: a t.nhr.ib edil - çe;ıhnişt:iT. . .. - de bir :tayıyarenıiz d.önmeıniş:tir. tır. As!k:r ve ıpolıs bu ha1kın Lon-

tuvvet'lcrı du~andan 2000 esır K fk I f h b m:i1lir "' Y j . !-1 lkı;.vveı1erın onün.de ya1nn şu araa.a tıur Fransızlar karnrgahı -ta. 
almışlardır. a asyayı a lr arsa ar Ahn il lk l . uk ~: ımkan vardır; 'l'ahkimlı Rostov Ô o rafı:ndan toplantı yerı olarak ~karar 

Londra. 2? (A.A.) -pün K~'i.. çok uzayacıktır diyor Don U::Ooo:v~üsm'::"e~:;,~er~: ~~ge.sinıde şıddctli mukavemeti :ka • L M l~ştırıl~n _camot meydanına gitme 
rede neşredılcn son İng lız tebl gm " 8k.eııi h d fl . b b 1 et.mele yahud Don nehrinin sme ımanı obnak maksad l" kordon 
Be Elalcmcyndc şid.d.etlı muhare. Vişi, 20 (AA.) - 1ngil'z ıstih. v~. 6 e .~ e.?'l • om ı3 am~r. cenuıbuna çekilmek herhalde Ros.. . Yarım asırdanberi matbuat ve lan tesis etmiştir. Nümayişçiler 
belerin cereyan ettiğini bildirmek- salat nazırı M. Litihon Rusyada ~n çıolk ~lı lkayib ara ug. tof, az ço'k yakın bi;r zamanda düş. 'bilhassa ıgaretc ve mecmualarm ."EJkmeilt ve silah ister:ız Y~asın 
ten iba~a bir haberi ihtiva etme. vaziyetin peık ciddi bir sa!haya r~ w

1
.. .. 1 d bdlşe.. ~ye rna.bıkiimdur. Bu suretle Mai. bayiliğinde fedakarlıkla çalışan ve De GauUe; bmolsun L~va1~ drye 

aıekte idi. girdiğini söylemiş ve ~unları ilave v·uı go uff~~-=u~.~ n la ın~ 0 petrol l sahasına ıf.den yol açıl- herkes tarafından son derecede bağımışlardır 
b 

. . 1~er mUV'a a.AJI)' :nucum r • lnlj o ac~ n -st f 
Mertkeuie kıtaatımız azı tera'k.. etımıştir: <lev.n .mni.şteırd' Kıol k" f zin _ tahlk.iml . r • .:ı~ .~ un en lcuvvetli sevilen umum gazeteler bayii Onnan yanııalan 

kiler ka)'ldetm~lerd.ir. Şimalde c.Ahmanlar Ka:flkasyayı de geçi- d iR • dak w. al ~~ e i. er.ıw.n yuzu şımale ve doğu ty , Vişi,. 19 (A.AJ-Bi.I'.k.aı; gündenbe 
rnevkilerimirzi muhafaza ettik. rirlerse harb QO'k uzayacak.tır.> ~ :~~.:.:~:~yen ~gıl hiç ŞÜP!ıesız bat.ıyadır. NAZA~ AYC .. ~~ .. ri Cote d' A-zur'de ga •et b" "k bir 

( "Son Posta,,nın bulm c1sı : 2-(uı 
e.,,,ıa,.ı.,. JO taneıiııi 1a.ıwerıe1ı bir .. .la yo""''4'11 ,..,. 

okt•11acaına.=a IHr /.,.;;,_ takdim eJee~ii~ 
Soldan ısaP. ..-t. 

:ra: 
ı - İsf.ildil mar 

'1111\lUil W!'iik pı., 1 
rl (il). 2 

2 - ls,oan ~ 
lasau (7). .Nota 
~). fw 

3 - °Ya&U'I yok .( 
et ı:ııı. .barşlııiıı 
lil'l (Gl. 

4 - Tersi ot:.<lk S 
'(4), Mdtt11b it). 

'5 - .Akuı'IU' eJ. .. 
laı'ınıb Jrir ıem' 
<•>: 

6 - Par~ ıt>U"
ıııa (8), 

' - ""' rnık 
~- iİtlntiftl 
Veren adam ~2), 

Me«ı:uı « (5} 

l 2 3 4 5 1 1 8 1 11 

·--J--~--

• 

o- S ki ndan . ovadan vculen haberlerde 18/7 /942 tarihinde acı olumunu te- orman )·angını devam e-tmekteclir. 
müıt;J;rc~vy~~lerMld<>ğu şg:1 !:,t?:n1:ootof ~evres~e So\'Yei ~le arikadaşlarum.za ~ikiiririz. Ma.ure eyaletinin en güzel meşe O!" 

P 
~'" e . • b.. ~ atını 'bomıak ıçın A!man C · 2117194? 'h manlaTt 'kıüle ink 18.b etmi~·r 'S'm 

nısyada bazı y~ brtı az eç u paraşütçüleri an....; ki"~ ıı..:ı.l=- ım ,_ enaze merasımı - tarı - d' n.-.l · ı d b ı.~--··-.. ·· tediı: b~·- ug ı1J1 :\.u:rı c. r S 1 .. .. t 16 d F 'k" E ıye IJ\.öUar yanan ormanın 2800 cum ann a u~ıauur-u. . ı a ı gunu saa a er1 oy r. hektardan fazla bir sahayı işgal .; 
Sovyet tebliği 

1 
Do~ sanayi havzasmın temiz. meni ıkilisesinde icra ed'lecektır. tiği tahmin olunuyor. 

Moıskova 19 (AA.) - Gece ya erunesı ve ~v'ıln zaptı az cok 
riat .neşrıediten Sovyet tdbliği: zaman alacaktır. v~m Bock'lm ·bu 

18 -r " tenuz1emc · · bitm,.._'2 ' ıcttnımuzda kıtt'alarJmız vıO'J'o. Do ışı "'1Cn önce ayağı 
nej bölgesinclıe v~ M'llerovo'nun d' n mehri ~eçırnesi az mtihtemel. 
cenubunda düşmanla Çıftrpşmağa de. ıx. . . 
vam e!tmiş1er.d T. ei:0 ;o_neJ !kesiminde Ruslar Don 

Cephenin diğer kesimlerinde mü n rm~ 'nelhrin eenUbunda te-krar 
hinı bir değış'klik obnamıştu. g~Qinege muvaffak olduklarını biL 

Ba.Itı'k deniz'ndc 8 bin tonluk d~orlar. Nehrin doğa «ıyılan ü. 
bir Atman nakliye geımisi d>atnıl - zer nde w şiddet'li .savaşlar gelişmek 
m:§tir. te old~gu ve Almanlann arasız 

Moslkova, 19 (A.A.) - Sovyet ~~ ~ucumlanna mukav~rnei et. 
•~ı·w . .ı.· d .. l d ·ım kte en muh3k~r ~ ıg ının el\.ın e şoy e enı e • L~_.__- .. 
dir' ........... WT• 1rOf'e 

Kııtalarımız Voronej bölgesm'n Ru= ~.)-:-: M:n-nlaT 
bazı kesimlerinde ilcrlemislerdır. . . .JL.._..ı.. • birı Mıl1ero -· vo nun cen ........ -, eh'" " R f 
Bu lkıtalar düşmanın anudane mu doğnusunct. ~ •. ur'ic· '°'8ibO 

kaveı:ıctlni 6mıd ~tan som~ b rçok ruzlarında da ..eı.ıW~ıd:aa:..: 
mdkun maha1lcr1 tekrar ışgal et- len .:ı _ ___. _ı_~· .:ı .._ . . ı ) e ueovaım ıeıary'OITilllnla ua uu -
mı.şlerdır. gün 'L_ 1·1 1 • t ı_ _:r·f h ou erıeyış rımp<>IU7"HI nnırı _ 

. ~foslwva, l~ (~.A.) - Bu saba çe ağıJ'laştJiı iırıtibaı mevcuddm.Bu. 
kı Sovyet wb i.ğıne e'.k."tır: . nun1a beııalber, 'bu ağırlaşma allcacı 

Kocaeli Karasu kazasında 
Türk Hava kurumu 

menfaatine yapılacak yağlı 
pehlivan gllreşlerl 

1/~/lMZ S-.. T6rk Ha.va K•~ ...ıudae ~ basında 
lııtiya: ~ ... ı;'ai pır9ealdlr. (j ....... ~ ~ ...... &şaiı.. 

iemln ec1lbnlıt 914 ....... bHl ~H-d 
lıilh- rica ........ .ı .... 

ikraml,yeler 
Lira 
200 
100 Baş altına 

71 ortaya 

H lltiioak .taya 
30 Desteye --

.. .... ,.. ~aaı. loln vesa.5' 

Hl lııa --blibp :ll!Urakle.ıt 

460 A)Tıca yüzde on pnik _payı trn:ı edlleeSMr. 

8 - Kaya (3). Vetaı.ı-lı (5). 
9 - Tenrf 'kıraat et (3), Deri 

,.. m. 

Sovıy€t ıtank grupları VoroneJ kıt'ala.rt'Il ba.rdtatile munahı.za «:liL 
4 - Arahca beraber W. MeJuned is_ çevr€S ıı c düısmanı mevziler:nden mekte o1ım Rus muka ~eme( · ·d 

CS), mlnln bir loıllanış ekli ıu. çıkararak Alman müdafaa hattına detine aıtfıeıcl'lmem.did· 
11111 

Şf 
S - Taınr, ıiiııdfJp cıu, Rumen parası doğru ,gedikler açmıştır. • rr. 

,. Kadıköy OPERA Sinemasında 

Zati Sungur 10 - Tanrnam ,...-attıtı CS). 
'l'lllmnla.n aşaiva •etru: 
1 - OlnııYklll8 ~e (!i). Kalkma 

(,), 

2 -~ 4 'ifmeu allııerlerinl 
ele ~r~ UI). 

a - 5el Miti (i). ~ mm-• 
.-. bir tAbil- m. . 

(31, Bani a1ı1aısı (!). Teb c. M l ıcrovo cenubunda... Rosto~ tmüdafaa)la koşan ;Rus 
~ - aa.-ıtı ~- C:U, 'Ek <5). ki d\4-man b"r:r'kler le yapı'an şid- Eemllerine taarruz 
7 - llir Giila (•>. Bir ıti14irme vas:. det i mtL~nrlfu kr hakK nc1a m u v· 2-0 (A.A.) - Alınan uçakla. 

t... cu. Tut verı C'd·r. A~manlar Ros.. rı. Awlk deniz'nc geç~rC"k Ro tofun 
8 - I'~ C6l, tof doğu.,.-unda.A. hücumlarını N l- mudafnasına k mak n ıelinde o. 
.9 - .M m, IMİD'iik (3). .erovo-:ıun ccnubı.uıdan yapnıağa lan Rus g ilcx'nı Kerç boğazında 
H - Şesılik receleri kullaıultr C5), ç.alışıy-0rlar. Alm~ ağır ka) •P· yakalamışlar ve a,t r kayı!;;J.ara uğ-

Arr - • a .. ~ .uJ:lar ı.u lıu· v.ermektcdir. ratımışlaııcht. ---•••••••••••111•••••••••"' 

Veda programı: ADAlJI KES/YOR 
Het akpm seaml~. ç.ok ucuz fiatla saat 21,30 da baflar . 

Y erlermw evvelden temin edln1z. 

.. 



.. ,,. 10• POITJI' Tewn-20. 

Askeri vaziyet Asyanm içyuzo 
(~ 3il el•) 

• (D--taraf 1 • · _.ı_ A- -~-- ı. fen edarnla.rrydL Politik.acı~ değil • 
....,. 1 mc. sayf._) j mu.. -.--ıllamıın. gönderdideri tıetdiı. H hal · ister Leain it 

Rumıeın rbt'~ı tıan.f ın.dan püskür. uzun 1DC1Da;İ!Jli bombaıı-dıman t&yya • er ~- ı.-e, e 
tiiJdu· " ·· ı ____ ~,,,,_ --L• p __ .ı__,_ı_ , _ _ • _._ıu • taôll'lfnllf d.uu, keır oLnasııı, fe-v. 

gunu. 1&1~.oı;g. fACK.ı rusyaya racıı-=: .ı.....cıo!Jn&'r.;ııauan yapmış ıoOa • &calac:Le tlli)'ldalbieıoeılt h · no.k.ta 
hücum eden SoV)"d: t&yy\'rclori de bilecMeri gibi Baltık filoleırıındaki dır ki 0 $· aşııııı d.er~cede Lo:;; 
aded.eın Z8(Yif ıol!d~ ciıeıfe hü • b r t~e g~·~ uç.uıK]uiı:laır> ~ Y" .. L · • __ ,_. d 

Amerikadan lngilizce 
Radyo Neşriyatı 

curnlaırınıın ıtdlindzı bldığını ilin taıyyaıreienile daıhiaı yekın meeafeden · l.IZU en ı nlıM.ın ıen 
eıtımelbıedliır.. d~ bu ite beifelblbüıt etm b~ oolb' daha eııırner ve daha yayva.nc:aıdı:r, 

ıJ.rt.i4ıd:aıf etti&!Feriı g&yMeti elde e • l;ıikır. IJ u 
1 

• Fallca~ ben~ ola.ğıa.n ~stüdüi'. Bir 
~ olnıaU!annıa ra.iıınen Sov _ 2 - Mtı.r ~de: keM!Sind:e bir ~lmılel kon.fe • 
yet'lıerıin bu ikıi yemi ha.re.keti ü:cıeıftn.. El ~ ille Kaıtıa.ra 1-takılık • ı ıraneta bu1unıan Weızmanna • ki bu 
de dıuıu'lmaia <leığeır bir ehemmiyet_ ı.rı aınııs:ınd&i tm.iıa.reıbe cephesi • 1923 eendsin.e tead'iif eder • Rus 
tıedir. Gerç.6ktten, bütün dü~ıının nin şiınal. ımeııılcerz v-e cenub mıınlta. mureılJhaıııiLıoo eaın.kl bir haya.let gör. 
büyük lbir heyo~laı :maıretal Tim<>-~ blıikaiç gündcnberi mülte _ mü, gibi baikıa bılmıt, gözlerini bir 
çe~'ınun Doıneç'ıın pcb ve pri';clfl. lwwvv:il lta/mımi m.uhand>dcr cereyan an k-elndirinddl ay~ram.amışlar; ve 
dıalk.i Sovy.ct km-veı!J.eri?.e Vo.roşillof. eıy{emel.iledıir ve kum fıırtrnaiarının lsviç.Te gizıli polis tıeşk.itatı da onun 
gına<ldıa.n ç.ek-VklLrlJdiikleri a'Dlatı~en del'«.e vıe ımüı9aadeeine gött taıra • Lm.in dlduğum. inainarak otelinin 

Amerika Radyo Şirketleri Tlirkiyedekl 
Dinleyiellere lngillzce 

Haberler Neşriyat Saatlarını Bildirir. 

cüier SoV')'let kıwvt:ıtlerinin bugün feynirı Mıva faaliyeti az vcıyahuıd ıkapllıtltna bir nöıbeıtıça dik~ti. 
kü Qolk ·~ dummlaılilı bir ek - ı ıok olmıalkıtaıdıır. Y.allntz, MitA.ver bav tbrahinı Hoyi 
reoeye !bıcllaır ~ ııala.h edobileeek wtlorin:in A~ıların son gün 
bir haf lıııml.I bulup bularnayacağma lerde 2'1l'pt~ olcLuıldaaı T eJ lsa 
ve Roelt'of • Don nıeıt.A • Sta~İm1t...d İetaey'Olni!f.e dvıaırarı geri ald•ı.ı&u~ 
hıaııltım müdaıfaaya lüfa.yet edecek da ari'eıtt'lmalktaıd'ırı. 
kuvveti luılfııp b.llmadtiıonaı irıtinr Ayni~ muhasım Nıır.aflar 
et.melkte oldıuiu lhİT &tirada Timoçen. hemen aTaStlZ <lcmebrlecek. surette 
~·n~, brvvede:rinıdeın veiev kü - .irw.:t\, silah, v~ııa ve her türl'i.P mal. 
çük bıır bmnııhlı UıtSM'r\lf ederdk Ta. zeme Ul!kviy9 getirtmcğe dıeva.m 
ga:zug ile .9t.allirııo. aıııMincla&ı AJm.."l etwnd'lttodhi\er. Almım:arla kalyan • 
ve m~ lk.ııt aılatıDJ.n geril~rifte lar, mu6alk au;reltit.e h.i.kim ohna.dık. 
çıbırmalk iııtiemıeıııi allkeıi balkımcl.n laır -· Ocınizin eteeind hu Mit · 
?.ldu~ l1cıaıdaıı- :ru\ıi bakımdan a• yelıeri ~dtilitikidri c.i.ctle;' hiç ,aııı: 
önoenılı bir bcelkıet•. n ~ ~iikıteır içind«ü1'1lec. 

Bu ~. ~ az kuvveıdlıeırte r:- , }--!ll'-11 _ı _ ~· ı!-.· Su · 
dld v • • ~ud ok • . reııeaı 11ııw;11l211eır oıc r ı-ıın. nye, 

~e:ıg,a~ ~ın ıy. mu- lr.ık; 1lfidıiııla:n ve cenubi Afrika 

&ç balcımi ıüzelliğin en 
Lirinci flll'ta.hr. 

PETROL NİZAM 
Her ecaae•• •ttlır 

1941 ee:nıeiÜlİn 22 Ha.ziıt'anıınd:= iıalwl!ıarr.ı mti9tdı!mıaı ollm.aık üzere dıi • 
l'İ: b9rçok ~ iabeıt: eden Ru. ier c.iheileııden yani İngiltere ad~ 
men'lerin ç.ollc pciıd'-dl!b mukafuolderi. lmie B~ Amedtadan getİ!t • 
ne mı.:ıınız lk.ııJFdliğ~ jçCı muvaffalk 0 • ~e ~-= İnea.n, malzeme ve -------------

laımamı, dmıaııtıı gem;i onu tertib e- ... ı·re u&viydminl dehıı kolaylıkla G 0·z EN 
d~ ~ etbrıen?er için ıbiı- Jw. getjrdıi~. deii:Dertlir. Bitha.a ~- __ 
-.r ~· Faik.at, bu ltuewun orta A&ıdonrz lkieınidileri için iıdet.a 
bütün maAWydti ıt~ik eahrıwyı aşmarz geçilemez ılnr hıılle gotdiği gibi At. 
ve A!lmımla.ıl. müttıefikterinin halkr. A.ntılk _ ÜmicLımu yolu da Alman 
ki bir 4'.uclrıet ve bilgi ile G.e'V811\ et. ~ıın sıon giinlcırde peok. 
tirmdlttcı ~~ büyü1t çevnme zi,..ıe .-n ~eııleri k«f4lelnda 

Güzellilı Süiti 
Cildi besler prer Ye 

luıır~ ~ oddıiımeei ve dens çok~ ~k.der ..-..etmektcıdir. ~--• 
elınmam lazım gden biitiin a.me. Alrr.ıaın ~ıınıın Temmuzun 
tine ~ nıııırıqııll TtmoçenıkG ile 1tiT.indeoberi bet yüz biA tOQi!itoyu 
emrinddld bwvederin lwm~ tMıl9.. tecavüz ed"$\ lwıchde vapur baıtır -
mile ~- olduk.larınl ve mlf ~ dı. ba mütaleaoı.ı luıv. 

temiz: er 

~ı ~ çılaım"Mie.n «Yel v~ lbir cldiWir.. 
mareP°l Foın 8ocftt orduları grupu. ~tın dabli ve baıici bi
nu cWw. h.y& ~ iırtich. • linsı fUlıbdi ve tıehliketi v.ziyeti 
dınde olldi6'.ırını göstoeriT, Ancak 1.-ebite ~ Hinıdistandıaıki 
~ T.imoçenb> ordtılan eıupu- kuvvet, mallume wı va.t..Iuın~ bu 
mm fimdiye ~ uğnııchğı __... cün ltii'.Y* ölçacl'e om.daa ayıreıbi
mlh büyük ve bugün.kü durUlmUMln tocek \ti.- Mıtde dıeiilıı:H:-~eır. Cenubi 
çolc ağıır oı'lclıuiu da gözönünd-ea -. Aıfriılcaıntn da aJUJri bıa.'k.ım4Mı. pe'lc 
la uza\ ~sr. o kadar tıe1kilaıLınd1T11mam1, oldu. 
So~ fMlk.i PIU8"a'Yaı ywp • iu aınlaşı~nı. Bu .eb~Jt.. tal: 

tlııdı:Jd)alI'ı ba'Vel hüıcumuna g~nce: viyoe, i'4nel 'Y 'enin büyük kl'ıVn• 
Bu hücunun dıııha ziyade propa • Mt.- t.ea·• .... Te Ameriluıdan gel 
ganda i8!Y'ellle yapıilınıf Glduğu talı- mebedir ve omıın iıçjındir, k i Alımını 
min olımalbiıir. SovyeeTer hu hücum. den:izaftılla.T-lıntn bun11am verdinnek
la oerd> mıı!ncıaıkıae!ında. Sovyeıt mu. te c:4chılldlaını. zaıraıriaırın Mısndaki 
bı.vencıti.nin kıkıılnwt o~uğuna dair "1gi-1.ia: orduııııunun bünyeı!İ ve u.mu. 
o\an Pl)':iıa ve lwııberlere adeta bir mt dunsrıu üızerinddti te&irl çok 
cev.ab ~ ~!eırdiT. HUc.. b~. K. D. 

lzmir Hava Sahnalma Komisyonundan: 
1 - :t.nlrde b&Ta pntlsoaa dalalUalle )'aplarılacatı Uln edilen 15H6 lira 

71 luıraş Wel lıieflfll fırıa binasının inp11na talib ~mnadı.tınıLıa H.8.91% ri1.. 
ailıne kadM' ttlr .,. lçerlsbule IUINlaia ~1*1& pı>wlmuına karar •erli. 

mJe&lr. 
1 - a tımıınatı 1129 Hra4ır. Ba it• tali~ .ıacıülann tanan , .. ayı l.n$a&l. 

btl'J'eUnden aı.callla.n vesika !le bh1llde Gilıel7ahiMI ilan 8atuı Alma Jtomla. 
)'onana ıaııUraeaM etmeleri ilin olunur. 

3 - Keşlfaame ve ~ Jaerıb ...,.... ~eWllr. •ff78. 1UZ. 

MiLLİ 
OYUNLAR 
Festivali 
t 4-22 Aiuatıoe 

7ango ~ 
F ~ali ıyapılaaılt gazi nolardw 

eaıt&nııktaıd 11". 

Her türlü izahat. Tel: 23340 

(TIYATBOLAil) 
RAŞİD RIZA TIY A TROSU 

Halide Pi,Jtin ber9ber 
Harbiyeee, Belvii bahçamin alatur. 

ita Jı:.ıMnm'Hia BU GECE 
«BOBST1L » 

Yazan: Mahmud Y eaari 

FEN.Si SÖNNETct 

Bmlaftdaa 
Kab.ine: lleşikt&t Erip 
apartDD&Dı. Tel : 4431t5. 
Evi: Sua417e t.cu,,01I 

anası No. 17, 

Ttirkl7e IA&f6 

18:90-18:11 

18:15-18:3' 

19:"-19:11 

19:15-19:31 
H:ot-!0:11 

H:~:st 

10:45--H:ll 

lt:cs-tl:tt 

ll:M ll:IS 

n:t5-lt:ıt 

11:1._...:C. 

Program 

Ha.herler 

• 
• 

a.lterlerln tabım 
Haberler 

• 
Bakrl«in tablftl 

• • 
• • 
• • 
Dabet'ler 

• 
llalterierin tahllll 

Uabeder 

• 
• • • 
• 

lbkrterln ta.Jallll 

• • 
• • 
• • 
llabeTler 

• 
• 
• 
• 
• 

llüeriertn t.ıhlll 

• • 
• • 

lblMrierin bbllll 
ft mülk 

• • 
ı • • 

• • 
Baberlel' 

• 
........ ıahUll 

• • 
• • 

llalterledD talallM w Kti6 
ll:t.5-:Z:H llaberlerlii tahlili 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Haberlerin Tahlill Ye MüsilE 
Z2:tt-ı2:15 Uaberler 

U:ff-23:15 

tı:~:H 

• 
• .. 
• 
• 
• 
• • 

Haberlerin bhllll 

• • 
' . 

• 

Günler 

• • 
• • 

Der rüıa 
» 

• 
• 

Puar 
Der riD 

• 
Pazar 

Der ru.ıı 

• 
.....,. 

Her,;ia 
.. 

Pazar 
Paurieef, Cftı'PIDba.• 

Camarie91 
Paariesl, ~ 

Cumaliesi 

• • 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
Jt 

• 
• 
• 

Her riD 
• 
• 

• 
• 
il 

Ber liln 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• c 

Pazartesi 

• 
• 

Badro 
Merkesl 

WBCA 

WNBI 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WRCA 
WNBI 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WKCA 
WNBI 
WBOS 
WGEA 
WLWO 
wcw 
WGEA 
WBCA 

WNBI 

WBOS 
WLWO 
WB08 
wcw 
WLWO 
WBOS 
wcw 
wıtUL 
WRUW 
waus 
WRUL 

wauw 
WRlTS 
WLWO 
WCBX 
WCBC 
WBUL 
WRUW 
WRUS 
WLWO 

WB08 
WCBJl 
WC&O 
WB.UL 
WB.UW 
WRUS 
WLWO 
WLWO 
wcw 
WLWO 
WBOS 
wcw 
WCDA 
WRUL 
WRUW 
WB.US 
WRUL 
WRUW 

'WB.US 

lS,150 

1'1,'180 
ıs.zıt 

15,330 
15.250 
15,850 
15,150 
1'1,788 
ıs.zıo 

15.l30 
15,250 
15,851 

15,l30 
15,150 
1'1,78t 
15.!11 
ıs.ut 

15.150 
15,151 
15,331 
15,151 

1'1,'181 

ıuıe 

15.tsO 
15.!ıt 

15,850 
15.Zst 
ıuıo 
15.851 
11,191 
9,'7GI 
8,041 
ll,'1H 

9.1H 
8.040 
15,251 
15.!'11 
17.831 
11.191 

9,100 
l,OH 

H ,!st 

15,%10 
15,!71 
17,830 
11,'190 

9,'100 
6,040 

15,!50 
15,250 
15,85t 
15.250 
ıs.ııo 

15,850 
1'1.830 
1'1.790 
9,'100 
6,040 

11,'190 

9.'1ot 
' 6,CKt 

U.1 

11,1 

U,7Z 
11,56 
11,1 

ıu 
11.1 
11,8 

U.11 
U,56 
11,7 

11.1 
11,56 
U.1 
ıu 

ıı.11 

U,M 
U.7 
11.1 
H.51 
11,8 

ıu 

U.'11 
U.'I 
H,71 
11.1 
11.'I 
11,11 
11,1 .. , 
au ... .. , ... ... 
11.7 
11,1 
11,1 

IU .... 
••• 
1 .. 1 

11.lt 
11.1 
lıU .. , ... .... 
ıt.7 
11.7 
ıu 
11.7 
11.n 
ıu 

H,8 .. , ... 
Cl.I .. , ... 
•• Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASJ 
~I: 817'73 

Ta.şrah ve ıye.t{'iıtcrfn ( Bu Listeyi Lôtfen KeMlp Saklayınız ) 
_.._.....,ı_ 

Serma1esi: 100.000.000 TDrk Lirası 
ieM .......... : -

Zirai •• Uoari lrıec DeTi batik& maameleleri 

rAKA BIRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

.,.. a··•·•ll • ' -.. .. R' - ••••.., lıwnthm11 • 
........ 11 .... .-._ ~',... JC't' 111...,. • _... r 
............... tdr*shı .... 

j Acled J.000 Llıa.. 4,000 ~ 
4 • IOO • Z,000 • 
4 • 2IO • 1.000 • 

40 • 100 •. 4,000 • 
100 • IO • 1.000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
ıeo • 20 • a,200 • 
DMıb&ı ~ ...... lı&r ... lobMle .. ..,.... .... 
~ a.t • 'rs tlktalı ....... S H le+ .. 'e .-..... tU. 

ll .. .W MDede f del&. U llMt. 11 llulna, il ~ il ...... 
....... tuUa1ertnda .-u ......... 

1 Deııiz Lnazı11 Sabaalma Kamiıyoaı ilanlan 
60t Mt. ZllllPU'a kitıdı «l.ff Cll~ 
151 Kilo 3 btlı ~ IPuti 
lH » &G-

UIH Çta Fo&.ln Niı 
HG Jtllo Atae ""1 «I ....,.. 
3ff • Cirit 
ı ... 11ı. Potin anı&arı 
1511 Adecl .KllDdaracıtı raaail 

'15 JU}g AnallQ ..,.,. .. 
lH Kuta Cili 

15M Mi. Tnwria teridi 
ZM ltUo 9 bUı ileten lplljl 
,.. • ıCeUk ,.. ..... 
lM • 0am ulu&ı 
510 • Kaan t6vt.l 

tMI Aıleıi H• et .-ı tılNlle ~. 
''" • ~ bame Mmiri 

550H • FoUa Uncuı. 

""" • Jt1Uldala u...aıa 
H5"1 Çift Smtah k&IJllil 

811 Kenpl ~·vl 
8tl Ade4 Jrl~ 

15H • 1 No. la mekar& 
1'150 • 11 No. la mebra 
851 • H No. lu makara 
ıno çın Yaka meslek ıeareu 

HHI acJec1 D6kme plrioe nmnara 
z.ceo Clft Sm&f nama.rası 
.!400 il Ds. Darb okulu \'le lisesi riimad ~ 

1 -

Yakanda )'anlı «29• !kalem malsemenln 22/7/Nı CaııamJta Wiinü aaat 15.30 
da panrlıiı yapılac&tında.n isteklllerln betli sün ve ... ıte Kaaı.mpaşada bulu. 
nan nenı. LeTMnn Satn .ı\ahw. Komisyonuna miinıeaat.ıan. <ı'1'132 o 

• ........................... ·--·•• 111 - --·--·-------·-·--· Son Posta Matbaası: Nepiyat MüdUrU: Cihad Babaa 
==========:ıı====-
SAHIBI ı A. Ekrem UŞAKLJGIL 

.,.. __ SOMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 1 

•••-••il Mldlrlltbdea: 
Müessesemiz Zat işleri Servisi için 

MEMUR ALINACAKTIB 
Ba memurların ll1e Uhslllnl WUrmlt olmaları ft Memurlar Kanaaand& 

aram1&n TUlfl&rı hals babnmealen •• 1158, M59 laJ'ılı kanunların IÖIDulö.. 
ne airen daire ff mtieueselenle en u üç 9l'ne çalıtmıt olanlar tercib edile. 
ceMlr. iııdeklllerla 31.'1.MZ ....-ma lıadar lliid l'eoeD aıervts şefllttne mii.. 
racaat e7'1emelert. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - K.elif bedeli 11U5G lira olan Fevzipa19 caddesi bordür ve çimento obll 
troduvar inşaatı işi kapalı sarf asulile ebfltme7e konmuştur. 

Z - Dı8iUme Zi/'1/lM2 Carşamba ıtinil Metro Ha.o bhusmın 5 inci k&ı.nda 
tıopJanacü olan komis)'on hıaaruncla saat 11 de yapıla.c,aklır. 

3 - Muvaüaı temina.i '1212.80 Jiradır, 

4 - :isteklilerin parası.s olarak datıtılmakta olan sartnıwnelerl Lenaımdaa 
&ima.lan ve bnuni veslkalan ve temlna. ri~ tek ırı r nı mea.ür c8D 
...ı 10 a kadal' ima mubblllnde Lnazım Miidiırlil!iine tındf e-. 
leri ......... «7116• 


