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Milli Şef Ankaraya 
avdet buyurdular 

Lozan gfinii 
Bugün bu büyük siyasi zaferin 
19 uncu yıldönümünü kutluyoruz 

iaşe 1 
Reisicumhur yollarda harman iş/erile 
meşgul olmuşlar, içden gelen samimi 

tezahürlerle karşılanmışlardır 
Milli Şef, Konyadaki tedkikleri esnasında, Ko~yanın muharebe 

zamanlarında orduyu ve memleketi beslemekte ön safta 
geldiğini bütün yur'1a hatırlatacakları vadinde bulunmuşlardır 

Anlkıara 23 (A.A.) - Mini Şükrü Saraıooi;lu, Genel Kurmay Milli Şef.imiz Reisicümhur İsmet 
Şef Cü.m'hurreisi ismet lnönil, Bafkanı Marctal Fevzi Çakmak, İnönü dün ccBorn yolu ile şehri. 
bu ~kşa.m saat 18.4) de Kon. Vekiller, C. H. P. Genel Sok • mizi ıencflendimnİ§lerdir. Mifia 
yadan otomobille Ankaraya av. reteri, Vail, cener.aller ve as. Şef yooJ üzerinde harman işlerile 
det buyumnuş'lardır. CüınhuTJ'C. keri ve mülki erkin tuafından me,gul köyhllerk ıkonuşmuş-la.r 
isi garda., Bi.iyiıK Millet Meclisi ka.T1d'anmıfludır. ve köy'lülerin içten gelen aami • 

teşkilltına 
verilecek 
yeni şekil 
Petrol ofisin lağvı 

bahis mevzuu değil, 
yalnız dağıtma ofisi 

kaldırıiacak 

Re.isi Abdulhalik Renda, B.atve. A.luarayda mi tezahüııterile k-arşılaın.ınışlar. 
kil ve Hariciye Vokile~i Vekili Aiksaray 23 (AA.) - Aziz (Devamı 5 inci sayfada) Ankara 23 (Husıwi) la,e teıki-

,._...,~~---~-ıııııı-11111ı.-.-·11ıııı.,---..,~11ıııı-..-_1ıı111•~----11111ı .. ,-11ıııı .. ,---. • ..-~-..·~-ıııııı•11111ı .. ..-•~ • .,..-,.. .. ,~-..-ııııııı_-.--11111ı_..-.-..~ • ..-.-.111ııı.-..,-11ıııı .. ,,...._..~..._--.--11111ı.-.rtJ•11111ı..-...-·111ııı.-..,.-..--. .. ,~-..-..-_._ ... ._ .. "',.._ .. .,..,.,.. .. .,,.11ııııo .. ,~-..-ııııııı-.,, .. ,111ııııoı11~ JAhna verilecek. yıeni ıckle dair olan 
------------------------------------ lcioordinuyon kararı b~ünlerde 

Mısırda 
çok ağır 
sava,ıar 

OIDJOI' 

Vdldller Heyetinden geçerek neıiT 
,ve taıJbLk edilecdttir. İaıe iıkri için 
Ticaret Veki.letine bağlı ve mah • 
d'ud kadrolu bir umum müdü:rlük 
.tıesil oluınacak.tır. 

Petrol Ofisin )&ivı bahi. mevzuu 
ıdeiildir. Yalnız kurulan ve henüz 
.faa.liyeıte geçmemiş bulunan Dağıt. 
ma Ofisinin ka.ldınlması kararla, • 
tı.rılmııtır. T oımı.k Ofisin taıu. te,_ 
Jkili.tı bugünkü ihtiyaçlara. uygun o. 
lara.k geni~etile<:.ektir. 

Ticaret Vekili 

tozan kahramanı Milli Şelimı~ 
Bugün, TüriJye:nin her bakım • Türkiye bu gün Lozan zafer1ni 

dıa.n iıatiklal:ini ıt-cmin eden ve Türk huzur ve emniyet içinde 19 uncu 
J.arihinin en büyük muahedesı aayı. deh idrak etmektedir. Memleket 
le.n Lo:za.n anla.~asının imza. edil • bugün bir defa daha bu zaferin kah. 
diği günün 19 uncu yıldönümüdür. tamanına karşı o~an saygı ve aevg1. 
~'kerl zaferi ta.mamlıyan bu büyük ıini, bağlılığını iz.hara vesile bula. Kahire İngilizlerin 

ilerlediklerini 
bildiriyor 

B 
' 
k • scyui :ıafeT, 24 Temmuz 1923 de caktır. 

Y arın a 1 esır Y8 kazanılmıştı. Bu münasebetle yurdun her tara. 
Mil!S Şef İ111net lnönünün çetin fında mera.im yap•lacaktır. 

Alman ve İtalyan 
teb!iğlcri: "Bin kadar 
esir aldık, 131 tank 

tahrib ettik,, 

Almanların 
mukabil 

taarruzları 

Kahire 23 (AA.) - Ortaoark 
Jnıgiüz kuvvetleri umumi kararııahı. 
nın 23 Tem.muz harb te'bli~i: 

Dün gece ve gilndüz merkez ke _ 
simindeki cfü~an mevzilerine kar. 
fi piyademiz tatafından ıiddetli bir 
•vaı ya.pılm:ftLr. 

(Dennw 1 inci sayfada) 

Edenin 
reni bir 
beranatı 

.. 
•' •e>o ""'" 

•• ••fı.:,O • • 

'R.usyada Tiarektıt sahasını gösterir harltca 

Almalar 1 •oıkova 
Rostolu tebllkenln 
raıanına arttıtını 
ulaştılar blldlriror 

"Yolu kesilen 
bir Sovyet gru
pu yok edildi,, 

Sovyetlerin yarma 
hareketi akim kaldı 

"Stalingrad' a çöken 
tehlike arttı,, 

Rostof 
dti,üyor mu? 

Bertin 23 (A.A) - Alınan or • M.aikova 23 (A.A) - United 

·ızm·ıre g·ıdı·yor çarpıfffiaJarda~v~ra Tiinc ~neti Üniversitedeki merasim 
aclınıa elde ctıtıırı Lozrm zafcn, bu • 

An'kara 23 (A.A.) _ Ticaret ıtünk_ü ahval müvacehe~e bilha&. Merasime eaat 15 te Şehir ban.. 
Vekili ddktor Behçet Uz, beraber • ea lbir kat da~a e~em?'ıyet k~t. do~nuın çalacağı lstiklul ma11ile b3ş 
lerinde teŞkilatlandırma wnwn mü mit. daha denn bir mana almıı bu.. !anacak, mütea3cılbcn Relktör Ccmi

1 

dürü, Toprak mahsuller ofisi u • lunmakta.dıT. (DeTamt 5 inci sayfada) 

mum ımüdüııü, alım şubeSi müoorii 
ve hususi kalem müdürü olduğu 
halıde, 25 Tenunu:ı Cumartesi sa • 
bahı saat 8 de tayyare ile Ankara. 
dan Bahkesire hareket edecek, Ba 
likesir ve civannda mahsul ve a. 
lıım vaziyeıtini tetkik ederek ayni 
gün hımire doğru YQilarına de • 
vamla İzmir, Manısa. Aydın, De • 
nizll, Isparta ve Bur.dur havalisin. 
de tetlkikler<ie bulunduk.tan sonra 
Anıkaraya döneceklerdir. 

Sekiz fırın 
daha kapatlldı 

Vali : "Fena niyetli 
hareketler asla 

müsameha görmiye
cektir ,, diyor 

Mühendis mektebinde dünkü merasim 

36 genç mühendis 
daha kazandık 

Maarif Vekili söylediği nutukda memleketin 
her sene 300 mühendise ıhtiyacı olduğunu, 
Ankarada bir Yüksek Mühendis mektebi 

daha açılacağını bildird! 

dulları 'ba$komutanlığının tebliği: Press: . . .. 
Alman ve Slovak lcıt'alar1 Rostof So~ başkomutanlığının bildir Valı ve bel~y~ .r.?ısı doldor Lftt 

önünde müStailikem köprübaşı mev diğine göre, Almanlar aşağı Dona fi Kırdar şehrııtn1Zın e~~ m~s:-
(l>evama 5 inci sayfada) (Devaml 5 inci sayfada) lesi lhaildkmda dün kendısıle ge>n17 

şen bir muharririmıze aşağıdakı 

C A 1. 1 zl t :J beyanaıtlt.a lbulunmuşt.ur: 
"Muzafferane bir .s.eı- wa ,, c- Fırınlar üzerinde çalışan tef. 

tif ve mürakabe teşkilatımı.zın 
neticeye V&11DC&y8 mesabi :fasıılasız SW'eUe devam eıt.. 
k d h R t f k t mektedir. Bu teftişlerın toplu ne. a ar mu arebeye os o un su u u tioeleri ile dün yeuiden m~gul 
devam edeceğiz,, oJdum. Bu def &i neticeler iki ay evve. 
, ,S - h b ki b • ı • l.ine nazaran daha iyidiı. BunWlla 
' ulhü kazanma'- eran e ene ı ır (ft-• 8 inci ....... da) Dü' k- -.J-

h 
K · ~ 71 n u merashrme Maarif Vekili mezun gençleri tebriJc edP.-.ce:n 

arbi kazanmak ON Y'!'--'- M'!.L 
Y E ...... . G 1 K. o. , .... _. BUG ____ .. , ~ . w-eın<:Uı. mektebinin 1 zerinde amaneız: bir aava~ın devan-

kadar güç olac kt az•n: mllMUI enera ' • _ ' m'li.tcJif ihüeaıa tulhekrinden bu yıl ettiği geçen sene iç.inde derslerimiz• 
_ a ır,, 1 _ şa~ cephesinde: teııı:i.ğden. Sovyet bafkomu • Bır musahabe : mcırun ola.n aeınç.ler diin aaat 11 de gone nor.mat •raJc devam ettik 

. 22/23 Temmuz tarihli Sovyet tanl~nın Almanlarla müt • • dl ııl- j Cümiifsuyundaılci okul bin.uında bir Hatta programlarımızı evvelki ıe _ 
.• l'.fottın~a.m 2 3 (A.A.) - Bu • teEbiği şarik cephesinin cenuıb mm- te:fıikılerinin aşağı Donun ti • er V8D.&a ı veda roplaıntıaı yapmışlardır. neden daha iyi bir şekilde ikmal eJ 

g.~ burada !beyanatta bu1~ ha. ıı.kasıınıcialld Scwyet kuvvetlerinjn mal sahiline vasıl. ~lar~k Rostofu Toplantıda ıehrimizde bulunan Jedik. 
il'Icıye nazırı Eden Amcnkalıla.ıa. Voronejde baŞka Vovoçeı:iltask ile güç bir duruıma d'ililürmuş olduklıı. fikri Maarif Vokiti Ha.an Ali Yüoel. Va.. 1941 - 1942 tahsil "'ene.si baoıw 
atilhün yeniden kaybolmaması için Siımliya~ya ımııntakalarında do. nnı Sovyet haNcından ve <linya li ve Belediye Re"8i Dr. Lutfi Kır. da mCk.teibim'zin talebe mevcud1 
~üy.Uk Bııitanyanın ıkendilerile bir • lhi Al;man ve mütıtefik lkıt'alarla e.flkirutdan ıgizlemeık isti yememiş --- YAZAN: dar ve d'iaeır davedı zevat hazır bu. 620 idi. Btınlardan 160 kadar mm 
ı~ harhden sonra eul'h sever faaıl muharebe etmekte ol8uğunu bil - olduğu kadar Doneç kavsi garbin- H rd z· u ki ·ı lunmuılarchr. telif ııehehlerıle imtihanlara :gireme 
hır CcrnJyet kuruhnasına ç.alıpcağı. dinmdkteciir. Bu son iki mev'kidcn deki mül'ıim Sovyet kuvvetlerinin a 1 ıya şa ıgı 1-stiklal marşını müteakıb mdkteh mli lerd"r Geri kalanlardan 33: 
nı vadetmiştir. lh~r 'ikisinin de aşağı Don nehrinin büyük llosıml.aril~ R;ostofa ve Don müdürü Tevfik Taylan ır.eı:un tale. genç imtihanlaT& iştirak ederek mı 

Eden dcmiştir ki: ş;anal sahilinde ve blrinoisül!n hatıtına çe!kil'ebi1mış oldu!klarını (Üstadın yazısını 3 ilncil be'lere bir hitabede bulunm\J'I ve vaffak olmuşlardır. 
Bugün. bu anda mücadele en kız. Rostofuın (40 Kırn.), ikindsinhı de 11§.n al'T'L\lSlIDU gütıin~ de bulundu. aayfada bulacaksınız) ezcümle demiftir ki: 26 7 talebe de Eyl.UI devresinde 

81.n devre.!İne girmiştir. (200) Kını. şimali şaiicillimie bulun- ğu anlaşılınalktadır. \ .J «- Bugün meb.elf:mizin 58 İnci imtihanlara iştirak edeccdderdiz. 
(Devamı S inci aayfada) dtıju göWnüne alınırsa bu (Devamı 3/1 de) ._ ................ _........................ ders ecnesi eona. er.mittir. Dünya ü. (DevamJ 4/1 de) 



1 Sayfa SON POSTA aemmuz 24 

Hergün Resimli ll[akaJ.e ı e Bir Fransız aktrisi söglügor Si Sabahtan Sabaha: 

~···-
litvinof goldaı 
Bag Ruzveltten 
Ne istedi? 
~·--- Ekrem U,.ıdııl S ovyet Rwıyayı Vaıingtonda 

temısll etlen Lltvinof yold&f 
Beyaz •araya ailderek Amerika 
CiimbuN1eliaini tlÖllDÜf. 

Lltıvinof yOldaş b&ri.nci Dünya 
Harbini t.a1'ıb eden yıUarda püriizlü 
meselelere d'iizen vermek için kuru. 
lan -.yıaı.z ut..ııııla~ konferanıslar 
da murahh. h.•etılerine ba\lltenbk 
elttıiii sıralarda eöylemekten ziyade 
euıımayı 8e'Y'Cll biır dipl.omat olaıalr. 
tanlnm]ftı. 

9u defa uzunca el.İren bir dinlen~ 
rne devresinden eonns. tekrar faa. 
byet -'1aaı11da görünerek VaP,g. 
tona a:itıtiii zaman Sovyet diploma. 
tını iarakter· nde kökten biT deiifiık. 
Sik yapml'f buld*., Framıs _,....,. Seail Sorel bir pzeteciye tö:vle demifı 

-: .«Bir ... .,..limentomm müAlmrelerlni dialemi,e citmlftİID, 
meclisin sönilı bir ginüycli, fakat dr.tlcvici localstnm kapıları açılıp 
da kadın clialeP:ilerln ge)clikleri görülünce birden bütün meb'uslar 
iiwiıade bir ıhLlrik cereymıı seçti, ~ehl&nn ki kiinüye çtkanlar 
en be,-eculı 9Öderinİ o sün söylemqlerdlr. -------· 

Kadın; erkelr &serinde erkeii ~ çıbran bJr ekalnlir, 
fakat bu tesir daima müsbet ohnaz, menfi çıktığı da vardır. 

Kadın dütünmeyi bitirse, kocas ... serçelden ~ arbd.,ı '" 

yuvasının hanımı olursa, mutedil yolda kalına erkeii plıf1D11a, yük 
'9ehnİ7e, keranmtya sevkeder: aksi halde dÜfÜriir. 

Geçen günlerin 
Tecrübesi gelecek 
Günler için ölçü 
Olmalıdır 
~-- Burhan Cahid_~ 
i ~şe işleni ~niden organize edi.ı 

l~yıor. Spor işleri aibi. 
~1 yıllık tecrübeler ve alman 

n~tıceler Pteroi ki bu işler temiz 

Llt:vinof YoM-. Vaşİtıgtomın 
hangi eembnıe grttiyae; toplantıdıa. 
ziyafette, ünveıdtede daima eöyle. 
di. .kenıdiılr iç.in tek Jronupna mevzu. 
unu eçmi, ~ Mütemadiyen ve 
daima ikinci bi!- cephenin eçılmaeı 
:tüzumundan bal.etti. 

1 "nci ccphey açmalı: kararının 
vmifltneııi yetişmezdi. Sovyet mü. 
me.a li kararın teJ'Jddecı yüriiftüııe 
geçinlmeU ge~ dıe ileri eürüyw. 

( ___ Ş __ e_h_~_·r ___ B __ a_b __ e_r __ l_e_r_i __ ~J 

~e de oka masa b~ında ha. 
zırlanmış ~nnü1lerle yürıiim.üyor. 
İlktısad ve tıcaret işleri o kadar ka.. 
rJıŞ~ır ki bunları kurşun gibi erf. 
tip isten~len kaba dölı:mek, !steni. 
len şSI_ı . venne1t .imk!nı yoktur. 
BunU11 ıçsn değil midif' ~ normal 
~-~·anl~rda bile büyfi.k ve küçülr 
büıtlün ·ticaret Ve iktısad işleri mü.. 
tehasswları nı.eşguı etmiştir Bu 
davayı i1mi kaiıdelere uytl~rrnak 
rçin yıllaroan'beri ne kuvvetli ka. 
falar çalışıp durmuşlardır. İktısa. 
di işler.iın siyasi şeıkil almaları bil. 
y.üık çapta .istihsallerin büy.ülk öl. 
çilde paızarlara .E;ÖI"e ayarlanmak 
!ıhtiyacınd~ doğmamış mıd r? İş. 
te bu çetin dava böyle dünyayı 
kar~ıran buhranlı de-virlerde da. 
ha ağırlaşll'. İhtiyaçlar yeıni yenJ 
tedbirler almayı zaruri kılar En 
ileri deıvl~er. bu işleri dah~ ev. 
vel organıze etmiş cemiyetler bile 
for.mülleıilni değiştirmek zorunda 
kalıı'lar. : d"Q: 

- Mı1yonluk orduları hazırla. 
mak. eın mıod.em, en yıkıcı alihlar. 
1a cihazlamak' eğer bu omu tam 
zamenında harekete geÇmezae biç 
iay.da TI!mıez, demif okluğunu bile 
hatıdaymuz. 

Mösyö Litvinof Be°yaz urayde 

~:~~=d~~~~~ Eynbde karısının aşıkını 
tam1men yandı Oldnren katil dnn 

mahkemede neler anlattı? ~erh Cümhurreiııine y.ıptıjı son P0f4bahçe fİfe labrilum için 
z :Y•~tten ç&tıktan 90N'a ka11ısın.. tle telıl.ilıe tqlıil etlen ;yangına 
d cra'7etecı1 · bulunca Amerika da bir Jıarı Jıocanın yaldı/ıları - · 
~ahul ettiii politita.da bir değişik. at L-b oldu Dun muhakemesine devam edilen Büyükada 
lik yapmlf. eı ıeve . • • • • 
. Amerikadam gelen telgraflar bu . .. - .. .. cınayetı faılı Sedad da, cınayeti tehevvüren 

nyaretlten ba.haeclerlerken: Evvelki gun. Beyk.ozda Gumuş • • 1 d".., • • • • • 
<1Mösyö L"tvinof herhangi bir suyu maha11eısinde Karatepe mevlii. iŞ e ıgını ıtıraf etti 

derneç.te bulunmaktan imtina etti lıı .m.ddki fundaılıklarda çıkan bir yan. . 
di&"orlar. Fakat tahmin edilebiür kl. gı.? -~~k ~ün öğte~en sonra &Ön.: Eyüb~ i.ş!enen f~ci ~bir cinayetini~ ~ 2 ııci ağın::ezııda göriilen dj 
k.ıonu~ esnas nda iki::ıci cephe me.. du'rtileihılmıı ve bu yüzden 4000 do mulıa~e!neslne 2 ıncı agırceza mah. ger b11r cinayet davaaı da ıuduır: 
selesi "nce enmi,tir. .nüm fundalık yanlmıştır. kern~e. dütn bqlanılm1ştır. Bundan bir müddet evvd Bü • 

Bu tahmmin halkik:ıte uygun ol. Bir köylü ıtık karı'sıntıı yaktıkları ~ad~se~n auçlusu Cemi], hakkın. yiikadada Giiven:inlik mevtciinde 
dt ığ' .... ndan h ç şüıphe etmi.yeİım. An. atqten saat 15 t.e çıka.n yangın, e - da;Jcı . ıddiaya nazaran, kıskançhk feci bir cinayet 'İfknmiı; Se<iad ia.. 
cak önem1j olan nokta bu konu~a een rüzgiırın tesirile çok ikısa bir za. saıkasile ke.rıeının aşıkı Meıhmedi mi.nde bir gıenç, metresi Fatma Kı. 
esna,,ında ve.Tllmiş ola:l kara ı n ma. manda muhıtc'tif kollara ayrı!mış, bı~~ldftya:rak v öldü-rmüş ve ıkarıeı ?ıçm ayırılma t41ifine 8nirlenenek 
h.i;yetidir. Amerikadan gelen telgra. bilhassa Paşabaflçe fabrikasını teh. Culiza.r da agır .urett_e Y<lralanmı1- kadını bıçaJda 14 yerinden yarala. 
fın asıl habe1' verm ye imkan bula. dlid et:meğe başlamııtır. tır. . . _ . v ınak _.etile ö~. O _.... 
madığı can alacak nokta da İşte Yangın yer..ne sevkedilen mahal ~u ıddıa ile ~- ncı aglrcezaya 6eV gazete1eri ve eEkarı uımumiyeyi u • 
budur. v • • Ji .c>ndü.nnıe eıkipleri kafi gelmedi • k~d.ilen suçJu. duın 1!1a.ll~_e?e ya· ~n ıboy~ İgıga} eden ve romantik 

Esaırta ~h.t 'laf ohnadıg: nı bilıyo. ğinden lfü müddet 90nra Kadıköy, p .. lan so~ırı?a ?adıseyı ıtıraf e't- bıır m~ arzeden cinayetin mu. 
:ııı.z: 0.küdar ve lstinye itfaiye grupta • lllll ve daıı_uşıtır ki: . . haık~ne dün 2 nci aiırceza mah 

Sovyet Rusya ikinci, yahud üçün. rından yardım .isteınmiştir. itfaiye «-. .V~fe _dbla!.ısıle DıyarbaJo. keıme1!inde d'evam ed ılmiştir. 
cü cephenin açılmasını icarla is • .gruplarının söndünne işine iştirak • ;j' gı~~ ıb1r m~d~~.orada kal Bundan evvelki duruşma esna • 
ted. Anglo.Saık on alemi de bu ıs.. ~i eayeeinde atef gece aaat 24 e ı.m ... onuşte v~e_ ~ır.d.igun zaman sında Sedadın 90-ııgu hakdmliğinıce 
Nr karşı• nda talebi 1'ab11ıl ve resmi d'~• _ .. vzii bir -kilde bastırılmış ne gOl9em b~ııenı1'8Jlıız. Karım ~ • 9Cla'g1190 yapıllınadan maıbkemeıye 
b !L. d'll ".I~ J.! y ı 1 'k" . ....... - ur- .. - de yahanıcı bir erkek.le beraber ftl k clild'" . --· f'.l .. d ır 11 e nan eııu. a n z ı mcı, ya. ve dün de öğicd'en ı;ıanra tamamen k . . • IJffV e ıgı ıı.n.rafl oıgın an, sorgu. 
hud üçüncı.i bir cephe, elde bulunan .. d"" ··L...·· .. y 

1 
t 1 d 1 :.çıyıor. Şaşırdım, kaldım. Karı • runıu.n yapılma.ı içirı evrakın bMcirn 

_ _ı h 1 ~ d son urunnuştti"r. ang na, aır a a ma bu adamın kim olduğunu. eoı: 
oıruunun az 1' ıgı ne erece tamam ak ıkla .... d ebeb lan ' . • fiğe iadeeioe brar verilıniı ve mu. 
<>luna ohın. ~ bugü-nden yarına y t rı ateş~ ene o doma da cevab vermedL Yabancı l.a.k t rı'lt dilnı:.,..; 

M -"- - -11 dJ~ ..ıı_t...! '-" ı·· ·ı karısı.. -ftL .._ _ı _ •• eıme a ı e •• "":i' .... 
11Ç '1amaz zamana bağlıdır ı=mca a DCJILIU JUJY L1 

1 e .,_, • 'WI.: o··n1t·· d 
Angl;.Sak on alemini; muhtaç Faıtma yaka.lanmıtlar, haklarında «- Sana ne, sen ne lta11Jiyor • h~ım:ı·v7a eleımaeınd~ :'I' · 

o duğu zamanı u1942 yılı içinde» talklbata baş.anmıştl!T. eını~ Şimdi ana gölllteririm, ıo va. gu "'-_ıgSedın end gdae.nkevra "f udn. 

İ ki ık · o'ld ~ l muş, euçııu a °' u.nan a e. 
cümlesi e l&yı.dland ı rarak .ı,unun toımd" s·~'? a.n ~~~-?) sini kabul el!mıit ve bo cinayeti te. 
ayı.n·n sonuncu gününe kadar geniş. Muvazaa surctile kiınd~ ~ « 1~~ıre . U'C'= auı. hevvüre ttapııarak itlediğin~ ikrar 

ıCtyoe bir mühlet a~mış oJ.acağlnl da Oİ. k 0 "h "k" lrnJ r ·~;ı~: l
0
fte L•L_~an 800.. eyfeımjşt1r, . 

ruz. ömiır l tı arı ra. ne 0 u.p .. ttijİn& UllOl'lyıoTUm. ıM--L _ft_ -L:dıı. • _ _._. ' .. in 
K d. :ı1rv" .,_ k uu.aerne .,....u ıerm çam;Jı •..-

Ş'mdi tahmıtn edebiliriz Jci, Al • yapmışlar .en .unc: eeııoı~ım . ~man. oa ıtını batka ~ bıl'llıkıhı1n11,. 
m&n .alc:l.rıaın 111 alDtı veııen b• kı, bır cııa~ 111Cftllflm. Sonra da 
re}İfme ~östenneıs· üzerine Sovyet şneden motörle şehrimize kö • g"dip potise teıAfm of~1;"11·•. 
l{uııya ikinci yıaıhuıd üçün~iı cephenıııı mür ~etiren Mahmud Taylan, mu. Suıçiunun tka~.181 ~~-l~a~ 18~ ~~ • 

;derhal açılmasını istemış, gaJ:i.b b.ir vazaa yolile kömürleri ıpahalıya caıStnın yalan eoyieciıgı.nı ılen sure. Dün Galatada Demirci sokağın. 
Bir cesed bulundu 

ljfıtima~le Li~vi~~f Y?~ldat . ~eyaz satmak istem 'ş ve şeriklerı .ile bir-lııdk: . da bir evtle tefessüh cıtmiş bir dn. 
Saraya lbu ıstegl teblıg ehni§hr. ı~• .... - .. . . ....,.,..ı... d hal:-..ı -.ı. •- Mehmed1 tanırdı, eve davet san cesedi bulunmuş ve cesedin Os 

D ı.• _ _ı ,__ L- .ı:aıı.c: curmu ..... ~.u ıuue yctAa- cf. d 1ı: dMi id" p · d' man nalu Mmad adında 60 yaşında 
.LL~ na~,,!, ntıa uğranı ... Kıll.. lamnıştır. ıMaıhrnud Taylan kömür. Me ~mede ' en . 1. al aradaıate .ı.d ""b 

yıu...-ın i:ı&r tü.rıü önlenememesı U.. • .. . en vermeyuııce ar arın şı bir ihtiyara aid olduğu anlaşıl • 
,tzenıne Amerıkalılar ordularını uçak. ::~~-~ ~1:!:uışalO/Ortl a:k.öyU:~ D~ıı;nen .dedi bir kaıvga çı:ktı. Hadiae de ~ır. 
da tıapmııtyı dilfünmütler, geçen gün ~gı~.ıuca nı.mıarcs.ua ~y:n bö.,tece otdu.,, Cesedi muayene eden adliye ta. 
.-öyliiyoıiardı, derhal büyük hava ıle Raif Ayıbeke -~~ş, 0 ar a Demiştir. Dımı§'ma vak'a şahid • b :ibi Enver Karan, vaziyeti Şüp • 
.tat daırı yapma.ye karar yennifler, kıarnU.rleri rılılun merinde 10,5 kıl.. lenin in eel>i için baıka bir güne h~r göroüğünden morga ıkaldırıl • 
bir 0e nürmme yapmJ..tar. ~ _ satımağa ~~Jamıılardır. tafiık edilmiştir. masına ]fuzıurn gör:müstür. 

Ar:Jr.eri yazıcı!ar bir tümenin ta. Fıat mülrakal>e kontrol~leri .~u ~ --------------------------
pnmı91 ilçin .yüz vapura ihtixa.ç oL kilde satıimış 3500 kilo köm.ill'Ü r. ~ 
tduıiunu «;yliiyıoı'lar, yüz vapurun bir ~emme bırakmışlar ve 1 STER 1 NAN, ı 
tat dıiını ltaıç !bin tayya.retıi.n tatı • suçlular hıddlwıda takibata bqla • ı 
yabileceğjni henis hesabtı,.n ot • mışlaıdır. 1 s T E R 1 N A N M A 1 
madt iee de nılcam herhalde mau:. 
zam olacakıtır. Demde olu:yOT 1ci IO\". edWd>ifir. Amerika otdaau.nun eeM.. 

dunun tayyare ile t:aşlınması bu1lüa h P9~ .A..1U14a ıeae aormal 
jç?a enıcak iıa6k'baldle tatb• ec:lilebi. nsıtMada 41atınac.Jrtı.., nonna) va • 
Jeodt l{ır progTamln henüz tetkike •It&lann b&!Mhwıi ite zamMa. 
mubtaıç bir ltumnr olaNk teWdd hailııbr, 111 hllde ikinci cephe aç • 
··--·••••••••••-• malt. külfellnla• bug\iıın için Ame-rlr.a.. 

lıtaıdan ziyade lnıgl!i7.tere düteceii 
• mqdandaıc.hr. Böyle olunca Mösyö 

-----r--:::2:-4-:----r---- n Lltivirıof acalba Beya.z Sarayda. A • 
~-~ Ara~-~· merikalılann ikind veya llçiincü 
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v • 111 ao 
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Cuma - cepheyi açmaya ınıe.a.fe ba.kımfo • 
HıW" "'dao en ~'Pvertıli bir d'wıumda bulıı. 

Receb 

10 
llciııdı Alı .. m 

~ .) "· IJ. 

ı1 11 :ıo sa 
8 " ~ 

80 nan fnşıi?i&:r üzeriınd'e müeasir ol • 
Ur . ..,A.,... masını mı istedi) 

•• 11. 

• ,1 

7 07 

Yata 

•. u. 
il 28 
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···-··················-·····-····-···-······-· 
Petrol ofisi umum mUdUrU 

'llicaret V e!kAletıi ile 'tiemaslanla 
lbu1unan pet.rol ofiai umum miidü. 
ııü Talha Sa.bunow dün aabah l\n.. 

Bir aıfmclat1mıs 1-alre ıİbnİf.. mal deill. Derhal sörilllly01' ki, 
itini g&cünü söriftm bir de İı. arada oynıyanlar büyijk para kL 
tanhalan dscllcile ıaetaal olmak zamyor; hem babç1Tuu i hem 
.ldına .-mt. Meeell ön6ne ıe • balkı ~°"9'-> 
çibez bir bal alan .ebze pahalı. Aarkadafiınlz bu ~aate var. 
Jıflnı fÖJ'le bir tahkik ebuek iste.. dıldan IOlll'a bu tüccara 50nDQf: 

mif. Diyor ld ı _ bm1r •w:a.t bir adam 
«- Oranın senit mikyasta göndeneler de kendi mallarını 

bahçıvanlıkla metıul bir tüccpl. bizut satsalar, olmaz mi? 
le göriiftüm. Bana birinci boy Diye· 90ftDUf. Alchil cevab pı 
patlıcanın kiloeunu İatanbulda olmufı 
te.ıim toptan yirmi kurup sattı. «- Onu da tecrübe ettik. O 
iınıı ~ylec:e ı..ttl bazaa malla. UlnaD da madrabazlar latan'bul 
rtn lzmir plyasa11ndan daha ueu. 
•gittiğini ani.atı. Onun malları. dald menıewatçılati bl• mallari 
nın yirmi kunqa satıldığı tarihte almaktan menediyorlar, Alrrlana 
patlı&:aJ\ın ldlOMJ latanbuldıt alt • bir daha kendilerile it ,apma 
mıı kurup iği. Hem dş birinci malda tehdicl ~lyorlar!ı 

I iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Gedikpaşaya niçin 
su verilmiyor? 

Lim ve adresi biscle mala • 
fm bir olw)lk!HIM+m bildlriyorı 

aCedİkpafa cadde.inde ota.. 
1117orum, Ba aemt bir baçak ay. 
ct.aberi IU aıkıntıa1 ç"'"""81de 
Ye bilhassa pz mnsimiae ru.. 
b7'11 ba akaldlk baJb çok a • 
zah vermeld.edlr. Ba aemttekl 
evlerin muslaldannda aündüs • 
1eri bir cl.mla m baJmaia im;. 
kin yoldur. Ancak sec-1eri sa. 
at 23 tea IOlll'a su gelmekte ve 
.........,_ 7 ele lıeer"lrzz ' 1 6. 
Gece saat 23 ten sonra ıuya ne 
der~e bclar ihtiyaç hlnedil.. 
cliiiai 1aa...;...;..m. blnkırım. 

Ciinün )Ül'P1
- .-derinde .. 

semte su niçin verı1miyor? AIL 
bdarların clildrat nazarını çek. 
menizi rica ediyorum.» ·- ..• 

\ J 

Fevkalade kazanç 
vergisi için 

toplantı yapllacak 

Biızirn de ~i çerçeve jç!inde ol. 
duğt.ıiınl128 gece bu sıkıntıyı hafif. 
leteoek, yQk olanı yaratacak. vaı 
olam daiha ~lay kazanacak ve da. 
ha raha.: dagıtacak fortibler kur. 
ma.mız lazımd1. İki yıldanberi bu 
iş ü7Binde_ Ç&~ıyoruz. Vardığlmu; 
neticeler ıbitzi tatmin etmediği için 
dir ki mabada daha kestirme ula 
şacaık yeni tedbirler alı.~. .. 

Bu yeni tedbirleri daha evvel a. 
lamaz ~ i<Ük. Bunu münakaşa et., 
meye lütrunı YQk. Çünkü olanla 
değil, olacakla uğraşacak zaman.. 
dayız .. B~ran bi.z.Lm değil, dünya. 
nındır. Düıı,ya ise öyle bir .akıntıya 
kapılmıştır ki herg.ün yeni t€d'bir •. 
ler alınmadılkıça muka.vemet i:mkS.. 
nı ~uır. Hatalara hayıflanacak 
yeııde neticel€rneın istifade etımek; 
daha hayırlıdır. Bugünün buhra. 
mm iktısad aleminin çekirdekten 
yetişme pratiık mütehassıslan ka. 
dar, 'kitab ürer.İnde k.üftü.lfıanelcr1 

yUhrmlş ilim adamları da hallede
cek vaziryetıte değil<itr. ~n çrlrnr 
yolu ihlti~acı karşılayacak kısa yo., 
lu bulmaktır. Bu.~\:laydan çaya, şe. 
kerden basmaya kadar artık her'. 
ilıltivaç maddesi bir devlet davası 
oldUktan ııonra btl!nu yalnız bir 
tüccar ~ı:üşü ve yalnız b 'r alim 
nazari~i ile yürütmek imkans-rz• 
dır. Hedef yok olanı var etıme-k, 
vıar olanı ~yi p1ase etıme'ktk. Bu.· 
nun :!için memle-ketin l:ii.ınyes :ne, 
ihtiyacın ~line göre vaziyete 
müm'kün mertebe hakim ol.mak 
laz.undır. 33u noktadan da alınan 
yeni tedlbir1erin daha verimli ola. 
cağı kanaat.'indeyiz. 

Fev'.kalAde kazanç vergisinin pi. 
yasadaki arkisleri üzerinde görü • 
şülrn'e'k ürzere 'bugtiR İzmirdıen bir ı 
ticattt heyeti gelece'ktir, Şehrimiz. _ 

c:Bu11h.a,. Ca/..ld . .. -. ...... --------·---------····· 
de'kıi eksperler ve hesrıb m.ütehas • ._ __ _ 

Askerlik işleri 1 
sıslan bu ırnesele üzerin.de bir G.P. Tütün ikramiyeleri tevzi 
ma nazırlamakıtadırlar. Yanın Tf. aünleri 
caret ve Sanayi Odasında yapıla • Sarıyer Aakerlik Şubesinden: 
oak iq>la.nıbda bu mesele etraflı 942 senesi tiüıün ikramiyesi tev. 
surette gö.ııü.şüleeekf r. ziine 27 /Teamnuz/1942 Pazartest 

gününden iübaren başlanacaktıır. 

ikmale kalan talebe 
için kurslar 

MalUl subay ve erler ile şePtli.d 
yetimlerinin doğum cüzdanları, ik.. 
raımiye ciraianlan ve itiıer kıt'a 
vesika fatloğraflaııile haftanın Pa • 
zartesl, Çarşamba ve Cuma günle. 
ri öğleden evvel Sanyer malınü • 
dürlüğüne müracaat etmPleri lA • 
zıandır, 

Y ~ Gençlik Şabsmindms 
Cemi.yetimiz, tür.k.çe • edebiyat, 

fiziık, kimya, riyaziye, tabii.ye, in. 
gilizce ve .i.talyanca derslerinden 
~fil devresi imtiıhanlarına gire. 
cek al'lkadaşlar için chazırlama Köprünün açılmıyacağı günler 
kım>l11nı> ~tadır. Galata lköpr.üsü Cumartesi ve 

!Bu kırslara iştirak etmek isti • Pazar saıbabı açılmı.yacaktır. Bu 
yen ~s~ ~ orta dkullu .~adaşla. günlerde Q:ıoyaları yenilermıes: IA. 
rın, Lkışer fotoğrafla bir.llik.te, en zım gelen dubalar boyanacak ve 
geç 1/ Ağu.stm/1942 günü akşamına mid)ııellerli temizlenecektir . 
kadar, (Siıltedl. Şaıhinpaşa oteli sı. 
rasında No. 61) deki cem1yet mer. 
kezine, heııgiin saat 15.18 arasında 
müracaat ederek kaydolmaları ri
ca olunur_ 

Acı bir ölüm 
:l'stanbul ~ ..W.. batme. 
~ ............. Olrld Jtuldlye 
e9l'allDUa PlllNll Al llehmecl Kima 
Brdeaaba llm v~ ~ollan mem•. 
larmıılaD TOllJA T8lııac.tallanadan Fallı: 

Bmeldn eti 1111- Beıaek Jıeuil l'J 
,........ .-u111ata baatalıktu kurları. 

ıa.m.,va.rak ftl&t etmıtUr. Cenueai ..... 
rtn Beı.rlıel'IJerfndekı motJen bl4Jl'ıla.. 
nıll ille IUllDUl Berl~l eamllnı1e 
~ 90Dl'a aile ........ n4eld e. 

latanbul borsası 

~ n &&• .. Af 
LODdra 1 SWU. 5.ZC 
Nnr.YOl'tl IH Dolu 130.'70 
c..w. lll ........ .., st.eı 

Klıdltl 111 ....... ıı.9315 

~'Mtiı... 111 t.,.. a 10.'JI 
Bir alim Jlra Zt.OI 
u a.ıarlll bir rram kiUoe 
altın 4.18 

Z.bam n Tala.u&I 

Tahvllf.ı üzerine ·muamele oJaaa 
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ı- · ir mü.sahabe -J ~:ı"~ ~~;r:~· :!~t~~- C Askeri vaziy t _,• I_ __J Nacfiren Rum, biraz daha faz.la Ya. - - -

erdl·venı·n fı .. krı· ~ı::~~~~s~;~; Rostofun sukutu esva:b gilii, amma n~ azam.etle ne• 

gurur ile ıtaş.unağa başlamış rka;ış•k h b k b 1 • 
Yazan :Halid Ziya U.şaklıgil ~~~1~r~~o~=.ı~ ı1:_:J;: er an e e e l ır 

de • ba.,c:ika yıel'~rde de öyley<l' 

~ .ran:sı~ar 'buna· L'esprit d•'tille.d:ni bu üzüntülere soka-nfo.r I O bana Şöyle bir baktı, üzerimde 1 ~a - lbiT{n~ mü~Leri 01
an, ta- An ('k:BaAf~a.fı 1 inci sayfada} devamlı hava akın!anm müte~( 

J'& ?ex.aıliieır dı\11(\rlar, mer<lı.ve./çdk. değill:Ur, fakat ne yaz.ıdt :ki be. teva!klku! eıtımcden h"""'...,n T':-1
p 0 1 hm ve ted'r stcın z.ı\•ad .din n ş.r'l ca .ınanlarla .n tt f kl · El A 

J ~ "'.u"" uıı.W\. l- ı la k 1 · D lU e 1 en- lan 'y ndc.kı M ilıve,. anevızile 
nlı1 f.:ıkrı.i diy>C teııceme. ~ pel. n:m }'atıra1arun bunlarla doludur. 

1 
duğuana dıürıaneden b.r istıh:faf ıiJ.e ~~gu 0 n ato.~ rah.:bl<.>ıun tel- ~~~""'· ünle . n~hrinı cenuba do,.ru r.ne ş:a.ddl bir topçu ~tcsılı.? ha • 

dogı u olmcyor. Mcrdıvenın fikri Hatta ~u satırlan yazankcn bun. gi:merı !homen 1~yarn.k e:ınde .t,e. ıt:ru-re bu me:zı'l b, lrnr.btı:l t>t;m "' .,.... rı U7e~:ne h1.::ın Ro.s;• u 1 z ı d!ıkl b " • 
olam?.2_.eıııbeıt!t~. İfil3;1~~roa b:le ~ I:anclın Mn;g: ~nı scçr_nelı . diye, pesi ~ır ~mbar kul ba,,lrunış yap. ~t. R~a~ ~;tc>dl) ı:ı::l.scs ne , ~~d~~· h~ de bu ınustrutk :n b~famış~~~ı:~ ~~ar~::r,~~rc~~W~< 
dır gorülen bu- kab ıyettern merdı. Thanısı.zl:arın bil' tfi.b.ırı ı e !lnr em. 1 rak sı,gannn baktı. b:r türliı feda a sad :dı er, Yahu<lıler de ı ' ) t iu\.;,~;1 ~ınaak rr • .ilı.m So• •elll<'}n <:e!ihcsının "m"I m rke 
ve.n::.n müste-frd olı:ınsı bekl'enemez ~~ras .duı dhois fin10nh sıkıntı?ı] jed eN :t ıc.U\'ımes ni kıyamadığı kül ~e m~ "!!.elan k'e. n<' b ·1ı• k. ha biı"·~;k ~rı \enıbb an '"<-' da- ve C€'nub k~ mlar nı dd '"rtl ıl pe 
Bunu daha doğru ıfade etm€Jk için çincieyl.mı. D:.k.'kat ed ~rum, ılk j ta'bakasnu evire çevire süzdu ne- .arını mulh ... f~a etmez d ğ 11rr 1 . J.... O.Q"" r t hJ ı . .} e d tın . al • 

u ' f' lı1 ~ h t 1 d-n..- k ..l- ' valnız rr!k ve meıih: b 1 ~ı " di.ışmüş erd ve bu t h ı ~ a e rş. ŞiJn k m nda Avus · ~era.vmue g~.en :k:ir.t demeli. yı arıma ~.... a ıra ar u.ı1.<1 ço . ucn sonra bana: - Güç lıiır ış!... · . . e Ja ar "' v. Kemf'erın ~' urtar.,Ybl ~ıı ı. !K d n tralyalı ar, m~rkez kısmında H n 
dir, a.'Yllma kısa olsun diye bmnci Onlar daha d r ne 001 ış, a. dedi 

1 

ı:-ev€'nl('r hmır ve Anadolu Er""n. N .. er. p k l v y z Hind 
Şeklı .. ~A:JL n·ttim. detn SJZ1a"-un Bana mıma•ab ol. n- ~-·~'l,.,~11zı 01,dum, ıkab"ıı..-t ni-lerinde da1-ıa s_ık görü ürdu. Ya. guç hır :ş g bi görun~ekt...! • e n ~e · a 

1 
ar, c n k s.. """oL""ıııı .... .:ı ı.c ;Ut;'Jl ~uı ı a.ı:l;dl n·· .. A b d •• mında da d .ger Inı:rıl k t'alrm ol 

Fransl.2llaır bu tabir ile ne ikaste. ma.Nı Mzınn gelc.•:rılcrm heme.n bende oc.masayd.ı belk1 o kadar kı- hudiler P~ pek Ispanyolluk yahu unKiU unan te g n n, A 1 n dugu oıha'de muhar~b r 'ootür 
d~rt.er, bunu an amak zor değildir. '1~ ~an ölın~. 'kem~cr. ~- zanınaıyaıcakt.ınn. Ne olurdu, sigı:ı_ l haJyanlı!k, t.aslaıı ·~('n ~r!11en le r bir ve b Sl.ova:k !iıt'?larıının:~~tof köP-1 Carşam'ba ~nü hır:;, tehC"\"\'llr V< 

~er.k7'ın lher vaı.1.c_t ba"ına .gelen :umti'Ş .i!ken bu hatıra~ar zilmnmm ram /karaya çıktıkta.n sonra yak. k"'re k~toı ~ olun;::ı ikıncı a~ımdn ~ :;~ ~E'VZ:nııd \a . ·.arını \e nad ıle devam etmıı;o• r. Avustral 
bır had;.Se ... Han va, mese.a bir ı!çmdıe, ı::ı.deıta kızgın hır burgu le sayıdın? Adnmın yaprak s:garası. l mlenin.: degı.şt rıı. ~. mese!u M - 0 

.•• ges n e t('('r d c.d ln 1~ valılann -1>'11kaç g.ün evvel Tdl fs.a 
tanıd.:ğın121 görmeğc gidersin.iz, o. yaşa.ma!kıtıa :ısrar ediyor. nın güzel ckül hulkasıru bozma'ia kıııdıç, Ma.gyi?ııd.ç o u~. Art..n; d

0

Ar 0!an ~uh m Sov)et kuvvetlcrinın d~ kaybett klerı araz'yı g rj alm~ 
ra<la b!.rkaç ııfrı:bao daha ıbulumı.r, Anla;ş:ıTan bal, yıı.,;cota ilerlro'ı'lk\e nasıl cx.>saret et.tin? Buı elbette b:r ten şelk.lini alır. Ya Mars'lvad~ bir ş ddctl 1!1-tıJ:ıartbelerdcn sonra .ır.• - çm y~min etım~ olduiklaın•n bıl 
şunr.dan buııadan konuş.uluırtken ve haıyaıtıta tıecrihbele,..;m, mü sa he. hata· ldiı. O wmaın b!"'klcnrnediık bı'r il' ~ peyd. a cde>r ık Tt'rans121aşırlar kavcmet.er n n kırıldığını haber dirilmesi bu tehevvür ve · d 

, 1 <='--· tl · b . lnO m 
bahis s·71n canınrzı sıkan bi::r nok. d&erim aııttıikıça mf."rd'ivende gEten hadise o:J:iu. Baoba vazıh bir sitem vahutl lng:ıteı.,.,.nin Liverp ol, ~ ı;rm.ş o anası •~vvyc crın u guç b;r d:ePlı sayılsa verı.ndedir. 
tava vasıl oluır, ha:tta doğ.rurlan fikre :iihlt.1ı)ıaç duymadan hemen ha. naz.ari1e oğluna baktı. - Çorui'ia .l\fandhester kabilindl•n t~carct ;~ başaramamış, Ro:s:ord l. da mu. Anea:k, İnglizler:n bu taarruzlar 
doğruya si2e bir hücum şe'k!'Jn! a- zır cevıafb olmuş ve icab e<kn mu. karşı kaba.hile oı .. t;n. Daha nazik ~- merikezlerind€'Jl h.r!nd ~ bir ~ub<> ~lad\'.:;.111 e1ll'C'rın ... tem~<ıı det.tırem7_m.ş pek ehemmı:yetsiz b11 iler eme 
tı.r, vu+ınrurrıumunuz ve b'lde.n en kaheleyıi daık:ika fcvtctmiycrc-k ya. ?abi:'!:r.rdin, manası le... açaır.ak ikdm b·l T k • 'nesil evvel 0 . ~ a:ı~ı ~stere~~ ı:- ve sur - kavdeclıdbil.miş ve Çarşamba akşa. 
muvafık bir mukaıbeleyt bu'!ıama. p~tı:rırruş olacBy.,l'iıım ki o zamanlara Ve robıinıden b!r 'kutu kiıbrit Cl- Stepan olan S!epherısan, Ycdvard pr :ıer .çın daima bır pay bırak - nuna kadar beklediıkleri inkşaf 
y.ar.ak oradnn sükut ile ve sıkkm ai.d bu ııev"...den hatıralar pek az; kar.aır3k ibana ıuza'!.tı. Titreyen par. o an F.,dwa. h nd'arını tcıkıı:ı ra' mag_ı unu.tı:nam~'kla, beraber . .\;nnu göstc.rıem~1t.ir. Yeni !ngıl z ta _ 
blr can ile veda e.derek Ç°11{arsınız niSbe.tle p6k az, hiç yok değil... mclklarJa lkutuıyu al-.dım v~ bh- kib. 1n~lliz1esı:rl~rdi: fakat bunlaı: n a. soylıyeb lır17'.: 'kı bel:ki de bızım 'bu arruzunun şiddetli mukavemet ve> 
Tam an.e.rd'.ıvrn!eıi inerken... Ben bUıI'ada :I.k çocuıldu!it iıatıra. rLt çııkararatk çaıkt.ım ... Ya.C!ışı 1 bi.r sıl htülkürmran o?duJdarı yer Iz;n·r ~~ıyı yazdı:gun~ sa_a~lerde Ro~! nm'kaıbil taarruzlarla püskürtü du_ 

Yahu:d pir iş için bir yerde mü. sında dur.acağ'ım: hava, sectıçe bi'I' rüııgar ... Be-n hP. p::vasası ıidi ve ~·e>nı milliycllerinin müstahlkem ~E~ile ıçındek ve cı- ğünü, bu esnada çoV;u H'ndlı ve 
na~·a .gi.nlşirsiniz. Öyle bir i'ti. Henüz çoct1k deneook 'bir yaşta nüz rü~ kibrit tuiW?turmak mC'fnız lbi.r imtivazı fev'.kinden v:a~ındaki unWı:a;ı .sovyc.~ kuvvet - Yeni Zelfmdalı o1ma't üezre ı 100 
"aza u:,,(q-arsınız ki tıkanırsınız. Ce- idim, be'Jkıi on al'tı, be'ki on ~·z ... rneh.aııet'ne malrk d ğı!dim. Kibril! Tiinklii!!e ·ıcıı·lıfaf M do u gÖ7]PT:n · erı ımufkadd'er fikıbe-tlenne ulaş - e~fr alındığını ve 130 İngil•z tan. 
vab·bulaımaıy:arak çı:kıp gidersiniz Avn.ı:paya hareket etımek iizere söndü, bir daha ... Bir da~a ... Hep tenemıül ecı:yorlarm,şc;ac::ına atfl' - m ş bulunacaklardır. 'kının taıh.rrb edHdiğini b'ld•:ren 23 
tam merıd!Wen~ıi iınenken... bulunan biT vapurun giiv.crtesir.de sönüyordu, böyle adamcağızın bil. dN1erd'. Bunlarclan ne1 r çe'ktik. Şu s~rada anlaşılması '!"°k müh m tarihli .Alınan ve lta:van tcblıf:lP. 

! te o sırada a'khnıuı merdiven. ahlbalb ~eçi!rmeğe geknleri.n rlışarı tün 'kutusunu bitirooektiım. Dnha neler ~-tiık, n e ise geçelim... ~lan bir ~~ varoır, kı o da Sov- r3ıdcn anla.şıilan bu n f cc f! rıe 
de gelen ft'kıir sanih olur. <AhL.. ç.ııkma z:aım~nıru beıkliyord~m. be. ;dyade sı!kı1dım. daha ziyade kız3T. * ) et lkuvvE-t ~nnden ne ~a.d:ırının 23 tarihli Kahire tebZ:ği arasın~" kı 
dersiniz; ne derneğe bt.~ o esnada~ gi~ı gul\l'e:~e o zamanı bek- dıın; ıve teşaldrur yahu.el i'tıizar ka. Şimdi. bir ilkinci hatıradan bahse Rostof ve crvanndan çekıl P ken. ifadelerle ayrıca teyid edilmekte 
hatırıma ge1meıdıi. de şoyle m~1k_a. l~:v:.11 ~ı:rikı;ıc ıki~ı daha varıdı. Yeni bilindcn lb~r kt>Liıne söyıl.'€ıın('ğe :kud deceğim, İsıtanbula yenı gelmıştim di!erini lkurtaraibilece:klf'ri ve ne di.r. .. -
bele etmedıım ?> lş işten ~eçm~tır. tutün IJ>~~na ba~1an:ıştım. elim. ret bulama~.rak kutuyu gen. veır. ve burada her taraftan :muhabbrıt mıktar malzeme v.e har.b vasıtasını Bu taarruz, dünkü Perşembe gü. 
m<'rdi;\"Cnden dönüp te kapıdan b~- d~ y~ak UIZN-e bır sıg~m, e~rafa di:ın ve vapuırun meııdiveninr> k('tŞ- ve teveccü'h göriiyordum. Bır ak. hası:r:nlar.~m eUennc bırakacakları nü de devam etmiş midir, YQoKS" 
-şınızı sdkara'k bir solukta merdı. k·mde yanma:kit.a olan bır sıp,ara tum. Mend.:l\'ı>n imdadrrruı y.eıto.şti. şanı beni pek yüksek b!r makam keyıfilyet!dır Vi! anc~k bundan son- duraklamış mıdır? Ve maddi ve 
venin sanih.asıru orta va fı.nlataca~ vard'IJl" dilye bakınırken biraz ötede (iÖylc yapmall)'; d , böyle dc:ımeliydi iışgal eden, pek no,ik b'r bijyük ·adır .. ~ Mareşa~ 'fımoçenk~. kuv. ameli 'bir faydası ol.mıyacağı aşi _ 
değilsSniz ya ... Hayıflanır, durur- iki- kiışi gördüm Pek mü.tea..zz.im, taıızmda fi:kirlE'rini söyled' om'.!lla adam yemeğe dav~t etti. Ben o za. \~t1:nnın yapa:bılcct"k'.erı .:rm.ıtPa - kar olmakla b"raber sırf manevi 
!':unuz... pek vallmır ve muhakkak pak zen. iş işten g9Çti. Yaılnı.z geQJn·ven b'r man yirmi beş yaşlarında id~:m. kıb işler hattı?.d~ !enı mut~le:ı~r bakımilan İngil'zlerin, bundan ev. 
Beniım lh:a_.-wttınnda böyle yıü.7.16- ı.r.n b!r baba o,ğul... B'rl>irine o de şey var: Altmış seneye yakın b r Y<'melh.--tc bulunanlar h p yaş.h ba~ \'~ ta~.nler yıurutulmcs mümkün vel Sollum. Tobruk mevzilerinden 

"7, vaık'alar .:-·a .. : hele .genç ike-n, be. rece lben:z.ivıor1ar.dı ki b~n1a-nn ~a- za~ rağmen. el.'an o küçük h•v insan.1ardı. Yem kten sonra be. o.ur, ~aleas nday.ız. · yapmış oldu!k:lan gibi hu defa da 
nu'Z toy, .g.ormisüz, tecru.··besiz, sı. ba oğul otduklanna Şl'oie cd•!e. \'a:k anın maı'h-cu!.>'yet•nden kalma zı.ıt mac;asma top1and lar. HanP sa. 3 - 1\ ısır ooµhesınde: Sovyetlere endireıkt bi -.J ı 1 El A1 ph . d .. 1 r yaıuırn 
"' g.an ve çdkina<m bir çoc~ i1cer meı.diı. ~lıri. effısi.ne ya;_1{•n, ~'k; eza... . . . . . . lı 'b: b:r ıı:;aı'~k bana: - ~Ia1:rl Ziya . emeyn ce esın c gun er - gayıeleri var mıdır? Bunlar, henÜ'ı 
'kaç kerreler zamanında ıverfünek ıncaık yınrrn be~nde ... Genc·n e. Bu ıkı zaıt kım1{'rdı? B lmıyo. Bev! di!d'!.. S'.z oyuna istırı:lk cim!. rle-nberı devam edPn ve zaman za. anlaşılamamıştır 
muvaf '.k ohm cev-aıbı bu.lmnamış 1indc b'.1- vaıpra.'k siaara va.rdı Yn..1<. rum. O :d€lVirde lzm~r böv1e tath wırsu:nuz Mur:·iJd 'Yl"raklısı oldu. man mütclıavvil talihli batı muha. Emekt' General K D 
me>n:Iitveın.de ~len bi.r fikir ne ken. faqtıım, p5k nazikane b:r S<!1am ile su frenklenile do1u id , ve hl.z 'für'k ğ-unu:zu biHyorum. Öte tarafta siz .. c>be faal:yoEttlerile fasılalara uğra. • · 
di kend:m.p füıb1ar<la buhmmu~- t•e fr.ansı.?X:a düzgü.n bir C:..iımle ile lere ıkarşı en is~'hF~f ile dolu ırw- va9t..ı ~ençloro- tmılanaca'k1ardı, A. van sülkuneti n·navet İngiliz\l"r 

(h~m. Ba("kala.rını bilmem, heTui be. ırencun sigaramı yakmak için i'?.iJl lede ba'kan bu levantin gürtılhu id'. ralanında. mes'hur bir kanuni yar. ~iraı büvüh.~ ölçüdf" olma1{ üz.ere 
l~ 'k.a<lıır ibeıceriksi7.l~k1f'rle kf'n- İıc:fpnhm. RuT111ardan bir corrunun halini, Sİ- (Devamı 4/1 de) M7.ar $bi olmu:ş1ar ve 21 .Temmuz 
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Bulmacamız 
bugÜn 5 inci sayfamı2Jadır. 



"S"n PtHta» nın tarihi tehikaa: 2 ((Son Posta» nın edebi romanı: 57 

PATRONA -... -.. 1 ~!:~~ğİ kadı D 
Nlfü?ET S'AfA eOS"KUN !Yaratır 

Dün çıkan kısmın hüliısası - Kusura bakman aslanım, biz alkı,p ıgitliıyordu. 
Yağmurlu bir ıgün... Orta c:unide bu işte YD>o0'uız! Deli Muıstafa .Aıksaraydan Yedi- .. Sem~at, s~vgi ve şefkat taşan du. Kenef.si de ayni du:rnulnr için. yüzü buruşm:ımış, gözler 

ik!n<lı namazı- ıciunuyor. Sultan Ah. Patrona yıüiksck sesle güldü: kul~~ ayrı11an cadde köşes·n.d~i gozlerlE; Vedadı süzüyt>rdu: d'e dcif.o1 miyıcli? Şimdi zmmen Sa. cmrval yıet, han.k tlcrindck 
rne& nal"edilmi'- yerine Slrltan Mah - Ya,, yan mı eylernüz? ladn-e !kapısını .aralayıp başını u. mi? Ihtry.arladığını söy'l"ye~;m ad ... t Hanımla mütt-ef k vaziyetin. lık kaybolmamıştı. 
mud ıtıihta çıkarılfmıştı:r. Deilı Mumafa öilkeli Ö!ik€'li baktı: zattı. Ooakr.alki pos bııyı.klı kahveci deydı er. Vedadın, Semıılıate karşı Hattafı biraz dahcı güze.1 

Bugün Ortacanı:.nin içi kalabalık - Tutaimı öyle ob-un! hemen llooşup geldi: Doğru. Fakat sen rıe kadar ~ıği d~rin alaka, onu görür bile... Son gördüğü zan nn 
tır. YağmuTdan ıkaçan. ihtilalciler - !... - Hasan a.ğay.ı nn aradınız sul. gençsin.. gormez değışivennesi kalbine bir betle hıçılıir faI'k yoktu. 
h 1> buraya toplanmıştır. Sustu!laT, azılı ve ıünlü brr silah- tanım? Fazla lronu.şamadılar. Kocası ses. hançm- saplamıştı. Meserret abla. Fakat öyle bir garib ha'e 

Pata-ona Ha.lil be-,}i başlı arıkadaş şör olaın Ha.Jil' pehlivan meselesi Deli Mustafa başını salladı: lel'l'iyonht: ya. d~ kı:zıuamu. Ne ısrarla davet hiye *1dey<li ki... Sank, b 
laril-e on yedioca ortaya çekilmişler, Ü.Zerinde bir türlü uyuşamıYQrlar. - Beli Çaıkı:r, bunda geleceık idi. - Semih .gidiyor muyuz? Beye. edtşti o ... Dem.e'k evlenne de ge. dınla scvlişmemiş, uudakları b 
kıonufUYorla.1'. Bir ara Pa..tronanın dı. - İkindi namazından sonra gel- fendiyi fazla rahatsız etmiyclim. lecekler. daınna bu '.kadın, Vedadın memiş, ıhatıt-:ı bir defa da bu 
b!r fikrine karşı Deli Mu&afa itiraz DeH MuStafa ya{.,"ım·urluğunu: o. miş idi, eğlenmeyıip ~;ti. Çok ymıgtıınd\ırlar. rulıuna işlemiş olan bu kad n dai. 'kendisinin olmamış gibi.. on 
edecek ohııyor, Patrona. onu ter~. muzuna atarak 'kaptya doğru ytl. - Yn, liızi sormadı mı? Meserret Hanım. kardeşinin Se. ma kar.şılanna çıkacaktı. Şimdi n:ı-'hatii erişilmemiş bir saad 
yor. Bu sıra.da lk'ovuş kapısı açılı • rü<lü, oo yedinci orla anerıdıvenle. Kahveci Çakır başını iki yanına mahatle henüz b"r şev konuşam:ı. Saadet Hanıımı daha tehlikesiz bu. ~teren tuntaf hisler... He 
yıor, bir oku: ıuık çarvuşu içeriye gir.c. r.hıden hız1ı hrzlı indi, lkoca mey. salladı: drlclarının fa.rlkındaytlı. Bu .imkanı l~yıor~ ~na ~arş• .taşıdığı kinin ha. yeni baştan başlıyor hiss· nı ~ 
rek ihtilal csna.sında kend"lerine ka. dand~ yer yer toplanan su birikin.. _ Sorduı, sordu Y'Jldaşım, sor. vermek için Seımahat!n kocasın:ı: fıfledığıni hissedıyıorou. ılk dda görülen ve beğenile 

tilcrinİ seke seke sl!Ta bölük bina. ma2 olur mu hiç! - Hep beraber Yeşilköye be'kli. Saadet Hamm da. derlıal, Ved::ı- insan kanşısmıda duyulan ·ık 
tırmay'p rbir ymıe gizlenen 17 nci lan arasında ka,'boldu. İre.ride or. vornz b2•,.,,,1endi, ded·. Semahat n d h tınd 1 k d l l oııta çorlbac:eı Haırt pehlivanın saQc. J - Yanınıd::ı Ömer efendi Yar mı h r,.... m aya a ro ~ayan a ın.a ar ve :illik du:yıgulann kıp rd 
h 'buhmduğu evi baber veriyıorr. Su ta cka-ı.ıgan şeri:flerin~n .. kaynatıl. idi.? erlıalde köyü göreceği gelmiştir. kailŞl kıarşıya bulunduğunu anla. başladıığı zamanki halctı ruıh 
.._ 'b ·ıı.._ • t 1cil • h dığı ibüıyülk mut.faik vaır<lı. Mutfak _ Ol dahi var idi. - İlk fırsaıt.rta raiıatst.z ederiz e- mıştı. Raltibi:le karşılaşan her ka. Bunu uzun uzun di.i<:ii 
na er, aut a . er araaınoa eyecan önünde ~..ıı·irtHmler, Yedi.kulede"" f. dim! Oreld · E b 1 1 d ....ıt ~ .nı... d 1 k '..:hı·ı ..:-uyandırıy.or. Çiir>.ıkü Halil pehlivan r..t:~ ' .... Ç:ıkır laku--dısım b"mrmeden b"T en eyırz. v u maK, yer. ınm ya:y.ıgı s.uui o rı, deııha en- ı.cı.. ı <.".uneğe pek vakit bulad 
gıyaben ölüme mahlcfım cdilrm~tir. getirdfildc!!i yüzülmüş yağlı koyun. elini ~leri üzerine siperliyerek leşmek bir mesele. Şu derıdleırclen disile Semahatin !lrasında bır mu- gidiyor1andı. M.eserret Hanım 
Bı;nun üzerine ihti alcilerdcıı her h:n :lŞÇL yamaklıı!'tnl teslim ed·. cMuradpaşa> caml! tarafına baktı: bir ıkurıt.uialım da... ka~ y.apmdk.tan nefsini menede. ı:;in .sonra mutlal'ırn Ö~le y m 

yorlartlr. Deli' Mustafayı ~rünce t.-. - Vallahi buna gücendik işte ... medi. Onu &ldkatle süzü.ycrou. Bu be'ki'ıyecEfklerini sövlemiş, o ı 
biri fihini söy}üıyor. Manav Musfu: •-ara ~lı;ı.... baş ke,..4-ı"J,, .... ?. - ~ı.e yc1daşım, deha. Camii şe. B;., dur··...ıı·en o~~ı .... ı·nmek. Ya'oan. k dm lk -...:ı~ • 1 -.l 1 · " 

H . _L 1 !r\.ı.:u ""'~-u ,.., ""L "' if .. - .J....... 1 .. 1 ~ u.ı~ K"" a eLA.Wsm:e nazaran yaş yuı. erme dair söz almt..fı. 
" aneyı vaıı;.it geçümeden basa ım ""-t _.:.ı·n :ı--ı '1..,.J·hu"'d...,sı M··'""'nfa r· anuının::ıı ge ur er. cı mınnz? F-~- t - -r• 

d .. ... _ı· p ı•n a.ı 2U.1 .... ~ .. • ~ T"\· ,_ ~ -..J EJ'l . t f -v. .tu11.a yaşını gootenm'1V\r. tarave. Kocası, Semahatı·n 1.01.un"' 
mı enNZı' » uıye aoruyor. atrona vıye 'uagııuı. ı e camı ara mı ,.r-.:ı .r - 'I\ .. 

....1-: ,,_ mutfağa gi~i, aradını bulamamış .::-ı--J· K 1 :k......,_ •. d 1 v~ad seıvinçl~ titremişti. tıni muhafaza eden yüzü ve vücu. m~, Gönül nene 3nlerind, 
gÖLMCıini aç•p lbir erini kaldırıy~. 0'11"'!'-·1·+ı lk". dunn-.lan ,..1.tı, '-'aP- gu:.~uı. o t:'ı.ıau ası ayrı ınca, T'\_--n.. a~""- Istanbul" rnuvak. dil . .. . d f-_,· 1.:...l a..·r 1 "' 

,J.,~ö;hlı. • ı:tU ... = J 1 ..n,..._. k .. t•• • • C1-d" ~lft:U\ ı·~ " e. ın:san uzerın e t:'vr.a. UıU. e. ':'ı aşmışlaroı. o. kocasile n'd 
( Roman devam ediyor) rakl""'" ,.,,,"!r+ .... a:.:.1-u··ıen orto. "a-.•. ~aım•e apısmı or up ıÇerıye gJ:r ı. kasten ttelmemı"<:l-...ıı·. Sema---•~.. '""" b - 1- rd ç 1 - k ,, """' .. ~ ....... , ~ ... "' ..... f n· ..: t.:.1u 11ö= ~:r. ır~ı~ :u. OA ıyı ~ın- al'bi kanayaralk aPkalar ndarı 

- Sa'breylC11. Ham g~bi cyörüb önündelki lkoca çınara doğru yıürü. Deli. Musta a cadde kenanna ge. - Aırıt~.k dömniyecek misiniz? mişti. Zarif bılhassa alımlı idı. Tn. zun ırzun baktı 
ademi Jlancdc basma!< sehil değil. dil: Çına:rm lkahn göovtlcsi dumanlı l"p kollarım göğsü üzeTine çapras.. Diye oorou. vırları :k"ibanclıı, yüzünde derhal Ya1n12 'kalm ;ıardı En ştesı. 
cLr. [Yanındakıtcıre bakındı] Ne g bi vağan yağrrnrr altında lıSlaık ve layarak durdu, sicim gibi yağan - Hayır, tamamen İst.anbula g.~ çarpan bir asalet vardı .. Bü- çekleri atomdbile ıa:sıttırıyo'" 
d""'"su··z?. paır .. aık ..mru·· nu-yo.rdu. Şadı .. vaıı yağmuır, yağmuırluğunun haki şa. ""'rJocı=,.ı:oru~. tun b·-~-- b k d k ndı...ı:ne A'b' 

"'"" 'El/" ~ k rl J~ ....,~J waı.cu- u a ının e ;:ı1 .n ıası. bu davetin sırf k 
Ötcltiler barşlannı eğdiler: mwfukfarnda her zoman!d g ·ibi el yak'tan tkıulkuletesi cna arından Gözık>ni birbinlenni buldu. Ve. ~~~'Vu!k ~en .tarafla:ı ... Bunları, İ'çjn olduj?unu .ihsas eden .., 
- Doötmı·dur Hal•.L'. \'e yu-zı~., vı41·a'l]an •~1- y"'nı·,.,.,,,.,; y.üı2ıün~, ıgözü.nc sızıyor, kulakları. da<l, ancak ;.,;~ıı·r bir sesle·. bu'~'n _..,.,.., t - kabul ı 1 

b· - "'•uıM. J ·'"" J ı.Qll. - "' .. ~·" ı ..._... .. , uu ~ .......... ye ıne ragmen . . ar a kendis'.-ne bakıvordu. B 
- Ya ne -·.3e,; ...... d,,.~;z?. y·...ıı-+u. na kadar kLvr.ı!k pa a bıy :klannın - D-...ıı • ..,.,,,.,; ner zaman go··re. e4--~- zoru-·.ı, ydı F'ak "' ke--ıısı b ~ .,..,. ""4->W -VhL \::UI~ "'°"" Ull~ uua • a., IIU İ;t1e tkentlisiJlıi cok yaJntz l"I' 

Kaılweci Afi cevab V"rd'i: Defı Mustafa camiı önüne gelcHJi teıllerindc k.atrele:niyor<lu. bileceğim! <>?a nazaran d~a ge~~· daha ca.. rib. ru!hunu bomboş bı;?du T 

_ Gece, el aya.k çt:kıld:kte ha. zaman takilb cdTp ed:Imediğini an DeH Hasanla Ömer efündi cadde Kadın, başını önüne eğ.m.4.qti. Yü. zili, ~alla ~ bır e.rkeğı meşgU'l ~- cenin. ne bmserin int•-Oal ... 
neyi kuşatıp dört yanından sarmalı l~ içi!n aroma dönüp baktı. On oMasına geUncc seslemp el ettı: zünde haf!f bir pembelik dalga. decE."'..: husu51•yetlere malik değıl vecanlan ikalmıstı GenP " 
yo'daşınn. Halil ço:-ıba.cı elbet anda yed:nci orıta binası, ta ... geride kal - Hey ... Çiğnemen yuldn.şım!. landı: miyıdi? KaWi endişe ile bı.ırkw'!iu- tılı, tescll"ı.efrl günl~in ac·sı 
tdk b~ına değüldilı",. ayaktaşları mŞI: Meydanda .killlS<'ler yoktu. Ötekiler sevinçle bağırdılar: - Bunu bu kadar isti~r mu. yordu. Veda.d', bu kadına kavuş. ~·ne çökıtii 
dmt: rbul'Unm2!k. memuldür! MU'Stafa camie zrrmeden Her'l.Pdi. - Hay aslanım.. sun? tu~tan sonra arlıık eskisi gibi k€n.. . 

Kol ıke•"-u· ci'"""' D ı1• ıırusı-e- pc"' "Ürü at .. ..;;ı a'kan Horlıor ç~eı;i. Mustafa ilerled~ Dclı· Hasanla Si.temle bakltı: .:>:...;.,..,e aı.t. 1-a ~os-""rece~ rni,ııdi aca - Gidiyor muyuz? ı..u <=• .l\ illö .... b .e.- - ...... ~.. .., Wo;auı ~ ,,, ~ n J - EnW..esi sesleni'll'nrdU. 
cere önıün<le ayclüa d"1ldliı dunryor, ne götüren dıs kaprfar& git.t". ile. Ömer efendi durdular, sı'k.ı sıkı el- - Bu nasıl söz Semahat? ba? .,.... J-

dışanda gi.1t1kQC artan yağmur ye risi; Topkapı, Beyazıd ve Dwanyo. l~i'.kı~n sonra kol kola girdiler. "Faz1a konuşamadılar. Vedad da ana kız arasında der. Birdenblire: 
poy;raz saYruntularmı seyrediyor. ı•una UıZanan ana Aksaray caddcsf- Deli Hasan orltalara gitmek isti. G"<:Fıyıorlandı. hal bir mulrny.ese yapmıştı. Gönül - Siz sfid n, dedi..· B0 n 
mu.ş g"bi yaparak Iakırdıya karış.. ne çılkan sdlraktı. S ra sıra dük. yıoııdu. İlkindi üzeri fınna verıdiği Vedad, o kadar dalgındı ki. Rü. tqjkı annesine benziyordu. Aynen dönmiyeceğim. 
mıyordu. kan1ar ~ yeniçer: kahveleri aşa. p:xinıçli güveci akşam birl.kte ye. sun1a Saad~t Hanıımıırı kendisine Scmalhatin YE'Şilköve ilk geld"k1e. Herkesin havretle yüzüne b 

Patrona az evvelki atışmayı u- ğ-ıya kiidar u:zanı:vor, nal!band dük. mek için sözleışmiş1erdi. Kol ket. nasıl ba3ctılldarmın far'kmda bile ri zaman'ki hali. .. İşte o zaman Se.. ğmı f!Öruillce bir mazeret 
nutmuş görünmeğe çalışarak başı. kfuilanndan ~-m madeni çekiç hü<lası Mustafo köşe başında dur. değrd·. mldıat te bu tkadar genç, bu kadar mak lüzt:r.nu duydu: 
nı Deli Mus1:afödan yana yan tlön- seSI-eri geılii:yar, körüklü ocaklaroa du: Füsun. ,göırucile Semahatle. Saa. tareydi. G€ınç kız, ona o günkü Se. - A~adaşlar konse:-rden 
düroü: kıv.ıkımJı aıteşler yanıvordu. Kah.. - Yok yoldaşım, koğuşa git. det Hanımı etlo1c ediyor. ~en.ç ımrhatı:i hatırlatıyordu. Semahat top1analun. demişlerdi. G "tn P 

- Ne dasüz, Mustafa ağa? \'<?lerin kap~lan örtüfü ve cmn1aTı m~ vaz gelün, az ~nda söyle. kadının, V:edadın Semahatle fazla yaşlanmıştı, fakat o 1.amanki husu. ayıb olur. 
Deli Mustafa yüziinii döndürme. pus1u gilbi lbuğuhıydtr. Sokaktan şelim. meşgul olusundan duyduğu lkıs. siy.etlerinden hiç birini kaybetme. Köye dönmemek 

deu. omuzrarını kaldırdı: güri.ild~ gtiırü!ldeye küçük bir sel (Arkası var) ka.ni:lığı ffitüın: vuzuhile görüyor - miş, .şişman1ayıp hantallaşmamış. b;rc gelntiştiı. - - - -- . -· 
arzusu b·r<f 
(Arkası v:ı. 



Bir müsahabe Ordu hastabakıcı Ye hemşireler okuluna 

36 •• hend •s ait bazı İzahat Vt: okula kayıt ve 

\f übeodis mektebinde dünkü meruim 

genç mu 1 çalacakl.ar, ~~!.ı:.!..ı.1~~~1:1:.~~~üı!:ğ:. kabul şart arı 
d h k d k ora.ya gidersi:niz... daş k:uniuğu yerde yalnız kaldı. ı - Nıwl•- .baa&üaltıcı ve bemflre 1'e0wabi86 a.e.. Allbrada M. K. 

a a a Za n 1 Bu telkliA cana mınnet bildim. Beni pitvanoya oturttular Ben. V. &aralllldaa 1939 aıen sinde açılmlt oluı huı.abakıcı n beınşlreler oku aa.a .. 
Toplantı ~ sak>nun yanında _ Eıhe.ı- hiçbir reyler bilmloYW"um · aene de U talebe aluı&caJd.a. Oluala cb'mek ana edealer bııbulılllklatı ......._ 

_ bir ~ odada idi. Salona kadaır demek .istedim. ' Un 'Valtlittııe Ye b.Jm~l~ vqa •*erlik fQbelerine Cllettc Ue miiracM& 

(Baetarafı 1 imci ..,fada) si '9aı11if.e veıiliw veri1ain, bu mil· gittim, odaya bir göz a_ttım. ev.in Bitıi: - Pa:l'oma'yı çalarsmız el. ~. 
M~ ...,.._ .... 26 kiti pek bi leıtiıı idd>a!inin tiiküre. telmiie ve damadı, ~ .~aıı~an b~ genç, betite! dedi ~~:!..m~ JUClblnoe ba ........ mesan olaeaWar, metnlll' ...., 

derecede mın"llı-' olmuftur.• iıhe Laifı ıoılcLaiunu bilelim. Ondan ve ;napeJ'lıln uzermde bağtjaş ~u: O yilla.rda Bükreşıten .gelme bir ı - Heam olanlar altı --1lk meebari bbmet'erinl _ _._ ......... __ .._ 
Okul mıiidürii mezun talehelero -.re haBetmiyeceığimiz ~a me.. r'ar oturmuş o meşhur kamını kadın -.ıı.. afo· sesile •-an; l bee. de -----

ımvaffakiJoet iM ._ ..... e bala .do b'2ıaız. Bir tWime iie itme ve vaxıdı. . . . . tElkan yııJ;r•ın bu.~ n · ıer ===ar~ ederlerse ....,,,..~ biWba mbbi tıet ""-
narak .ı;:dıwıiai Wtiuaaiıtir. lıdaUie mllllJll:&• Bunların lhuısusl meclısın~ gırıp desini İ.staınbulija yayrruştı. He~ 

Bmıclan eoaıa Maarif Vdtili Ha 11---1- Uimlcri bo~uluk ~akt~n ~kınerek sin !:iı<'nına d.. bu besteyi ben de 
• ~----'-..a.... _, __ _._ ____ ..ı. tif ........,..UI salmun blir !köşesine sındım ve fas . .._._ uşeın 

aran ~ıı:ı ~ ımmtıe Yülalek Miiaeacli9 mdı:tebinin lın başl~ ıbeCl ğ ba.,;ı bimz pı,:yanoda tın.gı.rdatLrdım. Ha. 
~ meam ol.n 36 gen• amhtdif..,. inden 1DSU11 olan dım. eme e jlla • zır buluna~an birinin pek gü. 
cin ~ eılmnı• kendilerine mu. seoç1eda w 4~ tunludır: Beni içeriden b.rkedenrer oldu· 7-el pe'k yülkselk bir sesi vardı, ben 
vafh:kiyetler ve :memlekete bayırlı L--~ ---'wııııinclen: flkisı· .;;,,.;; 0-ıann ba ·-~ . d ' ça.?arıke.n o okudu, bu suretle sa. 
L, __ ...ı_ • ·_ı... ..__Le .....- ...., -.-, ur Şı'lllua evın a.. ?onda uf-'- b. ah k .,..ı 1 
WZDlılC'UCI" ._.......,um:: _,_ u11 Hal6k Deımao Muhkınm On madt yanmıa p.elerek b . . . ii!A. ır en yapı.ıuı. çe. 
tını. L-·fttl"'1u Biid.en Suma TaMT K.; d~et ......... ler İ'ti•...... etmenı _;~e:ıtye Jiıde hililtanununu tıngırdatan a. 

IUL_.2Z v~ --1- ..... ~ - • • PIAIL • _,.~ "<:il\. JS e. d ....__._ --l- t b" dersin" 
~ . - ~· lan. Fa..& Umar. Ne.im Po~ar; dim, o kadar ısur ettiler ki mulka. ama. llQ&J. ~ • er ~e ; 

demqm lıii: ~at Kunter, Sadeddin Tuitul wlN'lt müırı*im olmadı. Nitıayıeıt ver.mişleıtli VemıışleTd.i amma ben 
•- G.mç aıbde.ı-lmlZIO ma. c:L _..1..-:....Jo • ;,..,..~- '-"- ~--1\a, bı· kü· ..... ~~ hıncımı ya.'t!l!;'ILınmamıştım, bu a. 
~L.-!I ~ bilirenık ha • WIQ ,_,_ ..... en. ..,...ı~ uu- A""ıua.nı, r "u.n. san. . . 

&ad ~u - ndi1ed. Momla TaınrılmJu. Necat Ye • daJyaya ~ve hep bu meşhur dama asıll ben bır ders vermeliy. 
yata aııtacakıfarı bug .. nde ke gUI Adna.n Güıııdp Tu~ T\iTk. kanuninin ıbaışle.masını beıklryere'k. dim. Bunu yapanwiım. salonda 
le lkıea bir hall>ıhalde Wıınmaktan alp• Hikmet inal, M~tı.n Puaat. sindim. bulunaDllaıra veda ettikten sonra, 
kendJmi alama~ Antadaşfmta ~en: O bana bakmaıdı. Muttasıl a1eti. f!'ll ~ izin aldıktan &O!ll'8 

~ f!VVef ~eııd~ ra~ların da Ziya P.,,at. Mehmed D~er' ni ~arak, ha başlıyur, ha :merdWeoden ı.nerken. ancak o za. 
ipr.et ettikten efıi C~unıyet cJ:ev- Memduh ~ Celite Be*., Eqiin 1 * ~ başbyacak dEd.irten bir man: - Şöyle yapmalıydı, böyle 
.ıi teknik ad.m.lar Y~·~~r. UMt: ~ T~rkan; Ehem Yeşil. kopuk la>paJk tel oyunlarile, fakat demeli)GL. diye ~venin sa. 
B~ hay.alta yem. hir ta1 ~Ye ada· Tuid Baht· Macid Derbend. mç başıtamağa -karar '\'etmeden o. niıaa ~l'ıH amma .i.ş.te yanm asra 

etmiy.en ıbAgikrin hiçb•r k~ kal Aa~ Yüc~ ' yalanıp ~u. Galiba tJh.az yalkm bir :zıamanıdanberi bu film 
DHUnlftl'r. Buınu buısiin ~ıor ve Maki.ne ~en: almuıDt imişim! fııköncc bunu an- umanımia tatb:k edememiş olma-
Wıkıalaır bize anJatınıft!r. Memleke Feııuk Özermen, Birtıan Qiuz, lamad:ım. Bu adamı hiç görmemiş. lllll azai)ı ~eyim. 
tin umumi "htiyacma g~ h~ yıt Nec*> Demirer. Wi.eachır Özbqar; tim. biç tanmıa.yonlum, belUydi ki .Ah! Bu menlivende gelen fikir. 
1 00 telaıi1t adıamı verı~ dahi bu &.mail Gürel. o benim iıçeıi ~rişime, kendi S8Zl. ler! Ne iÇin ontar tam mmanında 
memıleketin .fııjyacuıı karıılamek _ • Elebit l'ıi> a ..wm: nm sıilJlirıinden hisse a&nağıa geli. ~er,... Zaman geçtikçe bu 
tan çdr. uzak kal ırıaca.ktır. En apgl Fibi ô.sö-, H~ ç.,,.... ı,inıe ~JEmjş. Ne için? Bunu ya. adamı hep fkreıı taıkib ettim, dur. 
her 711 300 ~mezun ver • ı.r Zeki Gümoıy, Cihad Erez. BL nm asırda:n'beri zaman geçtiği ve dum. O, kanmıunrlan başka soyta. 
meie çal:~ hedeıFimiulir. . ,.d s.ıwa. Om. Şelgal, Ati bu gecenin hatırasını biQbir vakit rıbğı1e, dallka'V'Ulklu~le de tanıl.ır. 

Bacürı ıçinde butu.n~uft.~uz ~~ Gün. ımu'tmıMk ırnüdim olmadıA• halde mış, o sayıede zeDRin faka.t ihtiyar 
-em~ daha. t.ek.emınW etttr~~gı ~ bugüne kadar anl1lmaık müımkün bilr kadına çatmış ve onoo fera.ş:ı 
nıiz gi>i a.yr-ıoa Anl:-rada da_ olôncı Temyiz mahkemesi dlmadı. Bu ~UT kanun san'at. visal'ine gimııiş ~ Bana ietiSkal 
l>iırı Yilbeık Mibmd:İI melttc4:Ji aça• kMnım artık bana kaf'$ı istiskal edeoelk kadar kuvvet gösteren bu 
c.aiız. 1: _ 

9 
baş mü :ldeiumumi oldu~a ~ katmaıyın tıngır. adamla ~ır vakit karşı karşıya 

& itler iı;in hufdaaığ1mtz • 1 • ..,. blar.ı.ndaıl'l beni. içeriye davet eden. ~lrnedim. Onunla temas vukua 
J1Dılt meui prcıer.a.mı..na s ı milyon muavua ıgı ıer sıkıldı. İçlerinden biri: - Sa-~ beIU öc çıkaracak müna. 
.._ ~ a..ı, edüıni§tir. Her _ _._ baL:-a..: d Jona ~!. .. Bize biraz piyano s·4' bir eüm1eyi ge!le bulamamım. 
rıJ bu pa.radan 9 milyon lira bu 9eyoi1hı--' .cez~- ... 0-r~ çal.a!'sınra. dedi. H. Z. Uf(lklıgil 
telaıik itlere -.ıfedilecek.tir. Bu pro terfian Kı.Stareli Hu7e ceza • . • v 

iıe bir ~ 1.a1nı~ haz1rtamnJ1br. fiiine oa1dedilen taınınmı, acftiyea - Ça,akkale Denız Komutanlıgından • 
M ll!L!_ '.il AL " • • ·-~-~ Eınin lJltay bu defa An,_ • :ecw ;;, ,...,.,.,.._ yapacagl lÇ • tenJDKOell • . .. Cinsi Mlkcları B11ra\tal teminat ihale riiD1 8aaU 

' - Tllmll • il HrU llo RDe olap .. mWe& ..... obr1ara .,.._ iMi in 
~ verneoııkUr. ~ Te ilbuları fNm'Me• ...._ ... olacılkta. 

5 - Okalılaa meaan olaoıa.- barem bamDm atN ıo Dra ull maıp• ..._ 
...._ timer'e ...._ aıacnı.r, veba...._. att-.. ~. Ba -
clabl ..... ~ ft Mrmma ......,. ... ... 1 ta. 

• - Obl 15 -161 Mı de teclrlA&a ~-
7 - Olnala ~ Ye lıabul .-ıilal'I ........... 
A - ~ Cöatharbe~ t.bal-«ı• ..__ w 'J'tbtl ıl'laM:uı inal...._ 
B - Bıllıbaü 1'erinde olmak ve ........ ._ ..._.. tUlfe dırmeie ....... 

b-.hmmaL dSllınm 1aer ba~I bir lıNlıhne llllıM •etı.....,... .... .ctlr. 
... ft eımılm bailaaM ........... . 

c - Obnm w. "" 11 tan ....ıı w 11 ._ nbıı ..._aoutar. 
D - Kendtlıl ana Ye llabuınm iffet eblbııılea ....... •ba ~ PoÜ80e &n. 

.. eUlrilerek emab bstlanaeaktıır.a 

a - Sn • orta .-ı ialallUDI Mttrınlş olmak. dlıeme lmtllıaalarmıb munt.. 
fa olluk ..,U..a TeS"a ba üreoede &absll ıördiiiiini ~ eılıııDek •taad•ım. 
me 11e7a Mlı- ıuükll lı4T ....U. M ....... U ~ ekleneodtUr..· 

Ji' - ETii '87& -..ıs balamumak, •eneloe evlenl• ~·nıar1a lıMw il. 
......... bllU ..wr ...... alıi medeni Uli blldlrir mıiilltli 4mM --.. 
Jenrceld.lr. 

G - Obr 8llııbl ~ •lllDda okllla kenılllitlnden &erk eKlti. m..e 
111Nt11e te'J'& diler lmibati aelteblerle ekaldaa l!lbrlldllı. alta lltaeUk mecb.t 
........... ,.....,.. .... WJ"• ............. Ilı ftl'ahlld lllbhl ........... ... 
bnlııblı Wııdbde tahalıtmk eUlri1lıcek .-&e1a ....ııan.a &em·-ea iclQ.._ 
lhıe ft ıWerdiif vesbıal&rıa tamu.ea dıotru eldahaa dUr aotıerllldıea ..._ 
c1ikll YC lııeflW bir taahhidname nreeektlr. 

8 - 'hkanılakt tentltl bllls olan okur elı1Jla 'mt'hen• olarak anı ,.._ 
odlUr. 

9 - Y~ mMldeler a.elblnce t:Yrabıua mmaeleıdnl 'blthenlertell 91,. 
liıel ft:r& ııa.. merkesleriD4o el1IJ'anlar bu mQamlv Yen Ubrllt t•be1-1 
WU1&aılUe ftl'Mlanu doir8ılaa clotnua .l.DUra <>Na Bıdwıucı Bemtlrellr 
OluJla lliidtiıırlütiine cindıereefkleıdlr. 

•• llllDlbr. 
11 - Ohrlarm bbal eılll&t.' w .-W. ~ e&me larilalerl ...,.ı 

n mler tualUMlaa bnCUlerlne 1ılJdlrlJecmlıi. 

1! - KMıa1 eillecek!erla ohla lnılandah ~& lıa4ar ıehnek Ye e. 
kaba tekrar 7&Ptlacalt sıhhi maa~~ aetiesl hlatallklan tdaentn edenleıtn 
ınemleHtlnc ..U.Oet için murat ecleeeklıeri '101 llU'alan kenılllerlne ald oJa.. 
~U'. c544. '71th 

timada mü:zak.e.re edilecektir.» kara Temyız mahkemes bapud • 
liran Ali Yüıeel ıençlerin hayat deiumumi mua"Y'inliğme t&yin edil. Sıtır eti 22000 kilo 1650 lln. ıı.s.m 16.SO Z&.Yi - 'l.'ram"f&J i4anslD4en 'lllı.. Dokto- Hafız Cemal 

ta taka, edec:ıelder.i yol Wkında ba. miftİ1'. Muvıılffakiyetler dileriz. 1 - Yubrıda Ja&ılı &ıtır eU a.oılı eksiltme De &lınacalltU'. tna Teman M! aıma aiti atır lıKI '1 

~ kıymetli ita«ederde \,ubıduktan ı - Tallblerin metıkür etin 'ft saatte Çanaöale Denh Komııtanlıtı Saimal. 
llOln.nı aözlerill!i. tu cümlderle bitir • ZATI - E7ilıb merlhD 111"'9tnfto al.. ma komiaJO!llllll& mliracaatlan. 
ınl.tıtir: 4ıtım tedıls tmenml nJl et&lm. Ye. 3 - Buna UI eıırtname Anbr& DL LT. Jlliılii1iöiiinde Te Çanakkale Den1a 

«- Bu mıe.mldtetin hangi minta nWnl ~ eskisi hD:limıılbııılü:r. Kmnutaıılıtı Sa.tın.alma. komisyonuna möracaaUa almaıblllr. 

etmek br'nelıll ~ eW& Yenlalnl ti. (Lokman Hekim) 
bncıai'lmian _,.la hilalli .,,.ıdur. Oinayolunda 104 No. da herab 

1116 mnnua1ı ... ,Q .. le&tlsi Mata ka\Nl ..-. 

~ın.9.! ~ 0~ .Y~ ;~ ~ 3Z8 ~u A1'l'llll otl1l BtnıamiD t5615ı c'ltlb Şdtı otlu Şerif Karaca J clefonı 21044-23398 



Memleket haberleri 
l . 

Sökede iz•irtl.e 

Beton 

Nafia 

arme köprü 
inşaatı 

Vekaletinden: 
ilanı 

1 - Se71aan 'fi~ UhWnde w Adana • K.anlııall 70b11um U + Hl ıneı 
~ betonarme olarak fJlf& eclllecek Çakıt köprilsö lntaatı 150.0ot 
Ura keşif beclell belinden kapalı sarf usulle etmntmeJe çıkarılmıştır. 

2 - Dslıtıme 'U.942 tarilılae miisadlf cama •tbdl ..u ıs de Nafıa Veia_ 
letl fCIR 'Hl klpriUer ret.utt oclumcla yapılacaktır. 

3 - Dlllll1tmeye mötealllJt evrak 75tt karat mabbmnde eoee Ye lllıDrillel' re. 
Witlnıılen alowııblllr. 

' - t.faUlerlın tauı riinleri h&rlc;ı olmalt ösere elmfıtme tarihinden en as üt 
itin enel ıblr dilekoe ile Nafia Veülctlne miiraeaat.ıa bu rlbl lıı.faa&ı 7a.pa.bile. 
cı*lerbıe cl&lr ehftyet valkaıı almaları lisundır. 

5 - l!blUme)'e iştirak edecekler dörilüncö maddede yuıh "ffSika ile 942 
111ma ald Tiearet Odası vesikası ve 8'751 llra.I* muka.nat tr:mlnaUanıu havi 
olarM HM ~ı klonunun tarlfatı dairesinde bamrl&)'acaldan kapalı sarfları.. 
aı lldnci ~ 7uıh va.kitten bir Pat eYYellne kadar komllı.Jon ııelslltine 
...._ m1*ablliD4e nnnelerl liumıla. c550t .'177811 

lstanbul Belediyesi l an:arı 1 
BlllrnebıJN - Yedlkule JOIUDUD Uevllndtapı - Yedlkule ŞOll8 lnpa.h kapalı 

sarf uaUle eUUtmeye k.onalmıqtur. Keşif bedeli 8%215 Ura. '18 lnllıl<J ve ilk w. 
mfnai& 5360 Ura. '79 ıuuııştur. Mub.vele, eblltme, nalla ltl«t umllllll. b11S11Si 
ve fenni ~eri, proje, katif höllsuile buna möteferrl dlter evrak •4» 
Ura db kuraıt mmablllnde vlll>'~ nana nıtiıhirlıitfinden almacaJrtır. 

Dale 2'7 /7/MZ Paaariesl rönll MM 14 de 4ahni enciimen"' J'&pılacaldlr. 
Tailltlerln ııs iıemlnaı, malı.boa yqa. meldablan ihale tM'Uılnılen •3" cin evvel 
vt!Ayet nalla möıltlrlitöne miiraeaatb alacakları fenni ehllJ'et.. lmn1ı ear&na. 
me nsa1re ft bllanea ibrası Jisna selen ?eSlkalarile MM Nct. la bnanan ta. 
rtf• ıpe+resln6e b&&11'1ıJ'acaklan tlıklif mektablannı ihale rilDi ..U H de kadar 
llalml enetilame TenDelerl lian4tt'. «'JH'h 

Askeri posta 

18Mt ldle 8üma 

lMH lıilıe ....,. .-er ~ 
bılmıe ... 

Htde ~ 

8734 K. satınalma 
komisyonundan: 

T. Bedeli tik tembuıAI BblHme tarlJll 
Lfr.a 

lJ88t ltM-fl lt/8/9'1 P-'-' 
l'Üllü ıı.se b 

18851 1U8-'JI 10/8/H! Paal1eıd 

ıoıso 1118-71 stlni 11 de 
1'751 .....ıs 10/1/942 ~ 

stlntiSt.31 

Y'*""'* etm, miktar, tabmln 'bedeli ft .. ffelnal.lan :rasdı tiıo lralem er. 
• ~ p.terllen •ün ve auUenle blıa1ı arfla ebUimeleri 7apıla • 
ellkQr. 

z - Bunlara &lıl prtnameler Ankaracla c1enls lftUa milliriQtlnde, iıstan.. 
balda denls lenum ııatuı alma komisyonunda Ye Oan+ble4e llllterl pasta 
17H K. utan alma komisyonunda röriileblllr. 

J - t.tekıUerio kanun" unun olarak tamim elleoeklerl bpall t.etllflerbı1 
Cneklrale &llteri posta No. 87H K satan alma kcımi9yonana dnclermeJerl Ye 

)I09lada Y&kl olacak ,ecDunelerln kabul edilmiJ'eceti ve kkllnerln DlhaJ'ei -.. 
.ııtme tarihinden bir saat evveline ka.:l&.. verilml~ olması. s795911 

·-----ı 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
...... larllal: J':41 

100.000.000 TOrk Urası 
5'11ıe Ye aJam adedi: 181 

Zlnt Ye tle&ri her nevi banka muameleleri 

rAtcA BiRIKTiRENLERE 28.80'1 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Sina& Ba•t=mtı k-hN w 81hmr ta• ••il •-111aı...-1a 
- • Jllua ............ ..... ' .... .., ... ...,. 
........ lllnmln ......... . 

.. Adeci 1-000 Lira.. 4,000 u.. 
f • IOO • Z.000 a 
.. • Z&O • ı,ooa • 

40 • JOO • 4,008 1 
100 • IO ı 1,000 a 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

D!Jıbi: Beablarmdakl Jllralar l9lr _. ltblıle il il...._ ..-it 
a.mı,.mJere lb'wlııe t*"iı ~ " .......... fti'UeoeWlır 

J[ar'&lar .... ' del&. 11 Miri. 11 ....... 11 .,.iti. 11 lllllnel 
Unun t&rlılerlnııle tekllecektlr. 

Erzurum Transit yolu mıntaka 
müdürlüğünden: 

Tra~ ,...__ lll+tll nt+~t111ı:duwe&ıelert NMmdMI 1 W"rr ı abda 
bıeuı Jıapah mrf -1lle eUll...,.. ktW'r zl•. Ketll bedeU ... illa il 
kanııeıiar. 

ihale9l 18/7/9U tulllbae mÖIP''f -pe,.....ı.e rini aaa& U de tnm1t 701a 
Bıwswn mmiüa mldilrliliiDde mltefelıldl kGaıi9ıonda ppılaoak. ırau.leda 
ihale aailDden Wr _., enel HH a,.dı b11m1 aerettDce wkllr melltalarmm 
mmtab miiıltırlQiine matbu müabDl ... ftll'melıerl meobarldlr. ~ nn 
balan pcllmaeler uasan ıw.ra almmJ.,...._ lblltme7e clnııaek ~al• 
ihale stııniıWa a ıtıa eneı vwu ,.._ aww lılmtab aaWıtlllae mi. 
racaatla alaoMhrı ebll7• ve Tlcıartıt ..... ~ ZOM Ura 41 -..ıa 
&emin&& meldahlarını Wrllkıe lmuıalQ'ona .-meler! lkımdır. Fasla maıemat 



24 Temmuz = 2 ' 1 

, 'l'elgrd, 'l'ele:f oa Ve 'l'elsiz Daberleri 
B11 8ahahJd Baherı!! 1 Mısırda çok ağır Turk basm heyeti ı 

savaşlar oluyor Ber&ndeo aynldı · Lozan gijnü 
vı,ı,. aare: 

'&imalar 
Boa tola 

A 

3Km. ; 
rakıa,aıar 

luttafiklar mukabil 
taarruza na zaman 

(s.,tarah t inci .. )'fada) Berlin 23 ~) _ Alınanyada Bi (........,. l inci IA)'Nda) de Susıhi heri tarafından Loan 
Ş'ımal k.e.ıimindeki çarpitmalar aeyahat eden Türk basm heyetinin ın IMJ. •Diiınıra nilam1ada Lozan» muabedeıli ~da bir kıocıfe~ 

bütün gün U'ZUlli)ufuna ve aenioJiii. Berlindet ütametı sona ermiştir. Si= :ı::_~u aöyliyeceetir. veriMcelı:tiır. 
ne o'°1aık üaeN bi&bwa Tel el !H., Heyet. Mman sınai memeslerini •C·•ıtw.i eiaıi&e ~ !;::,::; ıt.dıköy Halknincle · geçecekler? Eıl Mek&at ve Meteirya tapeloıi et• ziyaret eılımek Ü2lel'e Berlinden ha. g~· ... _» -·---'-- k•o;nfe--~Lr .. E~ Dit 'ft Edehi,.at tubee -. raıf:nd.a t~ ........ ~.. -..:ı-.. ~... -- -• u..v~ r~ L •• -- l.ıı,. • ,. .. ___ &.__ '"·~· ·-· 6ıi ~ .W,e.ı bir • ~ UT« Oruz tarafından d. 

Merm lteei.mindeki çaıpıpalu Tiiıkb'e ~nn heyet hitabe iTad ed~ er nün lt1,.met 'Ve ml.na.eı hakkında Wr 
C ı 1ı.. la da Rüveyacl &epesiaiu b•U ucund• şereline dün Atlon ~e pulak H lk , . :, kıanl.-. verilecektir. Konfer.neı 

J 

r ppl uUDUD par • ft hafifçe ~ {ioiru Deıtr el Şeyh bir kaıbltl t.öreni ıeiii6 etırniftir. 8 8Vı8r,ftu8 müte*ıL iomer ft aile toplaııtıeı 
menlOJ& bile ıfşa çevr~ ~mıttır: ~ırlıh kuv. Törıende devlet. ordll ve basın mü. F.minönii Haltevimn tertib ettiii 19Pılac:akıttr. 

mi • • .. ] c1• vetılenmız ve PV&clel•rımız bu ke • DKBIÜleri hazır ~uşlaııhr. progı-am da, gece aat 21.JO da baı Şehremininde 
edft receğtal SOJ e 1 eimde l:riitıiin sün •vaılara devam Jı:yac:eMıa Hubk Fakültesi uiatanı Şduemnu Hdkevincleki _.... 

-- - etmiflerd:ir. Kuvvetlerimiz bazı te. Almanlar Rostofun T arıık Zafer Tunaıyaı «l..ounın de .... SMıt 21 d'e Ev rei.i Mazhar Glh. 
Dün rece nepolunaa l..ocwh, 24 (A.A.) - c. ralda!er ~detımıitler ve billhare ieriıt ~ bi~ Jr.onfww ....... dilia tıçlf .Oaii iie bsıhmcM. m(l • 

npps eağ'tamlqtınnı,1eTdlr. yakınına ulqblar oeıkta Alfrıu &İn temli! kofu ta. ttMWt ..... adıazrir ~Sala Cot 
S09'Jet teblifi dün ,,.,_._ balunarak 

1 ?4~. de Haıva bombaordımanı gayet sıh ~ (.......,ı 1 iMi .. Jfada) rafından (<Ateş» adlı piyes temBil kun «Bugünkü ahval llliiıNcehelln.. 
_ ,...,_ )"l.J>kağı ftYeice bıi.lcliri'Ierı hadi olmut birçok diüwman ta11t ve züııi "'1'"1'l•r ve taarıılllarına edi.JecelEtir. de Loanıa 1*tat• mevz• bir 

\l,j • 24 (AA) - Almanlar mubıbil taama hakkınde karar ae zııbfı tıaınk 11o1plıı&ık!arile tapçu mn- devam ede?'elk tehir yakınlarına Olldidar Halkevinde kıon~ yapecm1t, temaii kolu ...._ 
R ııpf, k ') . mıtlardır Ri. oba ol.un bunon parlame?to aa zllerine müteaddid t.tm i'Hbetleır ulasmıslaı'dlr.. Bostof ialltaınetinde ~ Halkevinin Luldadıiı fınd.an da «Tırttnel'ıt komeditıi 07· C:to· ka~~ına ı.av:rbir Rue .ltuv. aıcıa ble ifl'L eclHemiyeceğıni IÖ7• k~c:lıedıi1miıtiır. . ~ ;yolu kesilen düşman gru. program :iıki klsma ayrılauştırı S.. aanaıcaktır. 
ca. .erı e:- ~ edümitdr lem.i§tir. Kahire 23 {AA.) - Cepheden pu JK* edilmiştir. Don nehri ağzı balı_. 10.30 da Salacak Haık Diier Hdtevlerinde de hital>e • 
\ilet! tama a • 3 kil• ge'Jen haberler, ııeneral Auclıin • cen··:L.. .. --ı..ıı., d!eml...vnlu •Aalerile pta1·ında ....ıı-ne yazıtları yapılacak leır söylenecek. aile toplantıları ~ Almanların Roırtof un omet. A •k h • • ... __ ,_.. . ta• ...... - d d"'vü •- ,.....,UMU~ -J- -ı.ç .1-~ 

k . d!ikl merı a arıcıya lCClt ın yem w ....... un a o tere&. düpnaaı taıpt hareketleri dün gün ve lrezaınao~ra kıol •atıl ve madal. pılacak, bJmer Ye temailler veri • 
re cl/oğuısuındıa bir oye var arı daima iler1emektıe olduğunu göstet -'·- .ı-~ıtdac.ktır. Ak ....... •at J8 leoektlr. e:L_ı le A- .......,_ 4'\) 
IÖv'lenmektedir. BazJ Alıaıuı kuv. _,...._-'~ Sa :;_ 1_ ·mc1 d ·.J· düz ve gece devam eden Alınan 7- ....._ ,....., '-"\.... --,,- ,..,.__ 

:::=.ı:~·~ ııo.. ... ıuiai nazırının nutku F:.~~u:.:e~~:!~~~SF !:: .!:\~~tlı<a hedefle. -Millt Şef Ankaraya Edenin yeni bir 
Voronej kesiminde Rualann yap Lonıdra, 24 (A.A.) - Coniell mek için b.rııı hlicumlar yapl'yo; Vomnej fimal batısında ~-

tıkları taamı2llu geri ıatl'bnı,~ır. Ş~ HuU dün söylediği bir nutıJlrla. En son gelen yeni tanklar da dahil W ıı>p:;::ı~~rr~a: avdet buyurdular . beyanalJ 
ııi.n mekıezi Almanlaruı elind!dir. malletlEr arası .iktıse.di bir ahengin olduğu halde yüZlerce lngfllz tankl kümilımiişt.iir. Bu münasebetle bir 
Rı.ııaiu doiu mahalleleri eHerınde kuruhası l&zım geldiğini söyle. 1 mulıueıbeye iftjJ"llk ~tmipİT. Zırhlı piıyade tüınenimiz 39 &:wyet zırhlı (B.pnfı t iDci ~da) (Bawlarafı 1 iDCI .,W.) 
bu1Iunclurmaktadır1ar, . . miştir. ıkuvveder ara.aındllki eeaıa çarpııma. tanlkı tahril:> e1ımiştir. dLl'. ~ çoktanberi hu. . ~lmlZlll .ammcle. hiç • 

Volrof Ye Leningrad keeımınde Cordell Hull sözJ:erine §Öyle de. run merkez ceııiminde olacağı intı. Cephenin mer.kez kesimi gerisin.. retina çekıtikleri Yüce Şeflerini ara • bıır ~enın yer bulmaması lazım • 
mevzii fa•liyet o'lnıuştur. . vam etmiştir: 1 ~a1 . meıvc~dluır. _lnıilizier. buradaı dıe bir düşman grupunun yaptığı h.nnda ~teın duydlikla.rı 90ll\. dır: Mücadele QZQD..,. kıaa 01-ı 

Ba'lltık denizinde bir Rus sahil - Her memleketin kaynakların- §imdiden bir kaç kilometre ılerlemıg münferid yarma hareketi akim bı. llU2 8e'Vinç ve derin fiiban hiaerini biz ve miitte6kH:rimiz muaffuw 
muhıafaza gemm batırılmıttır. dan iısıtıifade ~ilınEK için malil ~o&r:-" Al ._ __ ._ . rabı.rılmıştır. ootbm bir teilde ı&teımitlerdlr. bir neticeye w.rıncı.y~. ka~ ı;nuba • 

Londraya ıöre vaziyet satı.ada ku'V'Vetli olanlar dllığerlerL tt..ıına.n eaı"'er ~an &.u'VVetıerı. Vo:Mkıov cephesinde ve Lenin • Mali Şef Abarayda kö,.lü ve -rebeye devam edeceııız. Hiçbır mu. 
Londra, 24 (A.A.) - Moako. De yard1m eUılelidir. nm son w88.V8ıf1ard• cıddt ~eıtte hıT g\jad kuşatma hattında c:liifman lcwbah ....... biıçok. ....aer .,.. • valarki:rtzirljk wrya mu'Vakkıtt inki 

\rada dün gece yarısı neşredilen res. .Beynelmilel bir adalet divanı palandıgını ve Mihver kıt afarın • telkrar ~ yere taarruza geçmiş • muflar ve •lchk.Lırı ce..Ole.rdaa 90k ea.r, haüi .kay.beclüen muharebeler 
ftıi teb'liidle t&yle denilmektedlir; kuırulmahdıt'. dan önemii bir kısmın Nil deltaa1 • tir. memDUD kaılmı'1ardı.r. MilSi Şef aa.. bile diktatödük devletlerine kaqı 

23 Temmuzda kıtaatımız Sin. Fakat ıimdıilik en mühim mewıele na. varma.la muvaffak c;>l~e.d2ll. Finlindiya koyunda savaş uçak. at 13 ı. 1'.oçbiaar yoHJıe Ankaıaya mücadeleye dıevam etmek husus1111. 
liy-.., Roetof N voçerkaak'ta . L H rb L di b rı:ndan dıola:yı eeeare~rının kırı~dı. ları bir ~t devriye gemisini hareket tL---.... lar ve teşriflerin. daki azmimizi değiştiremez. Bu dev • ve o • hatf;ı luazwnınaıd'IT, a ' ~en a "ı t . ~rt vuyLH"m- l d d '"L '--~~ çarpıpna~ra gi11ipnitleıdir. dcıdlM'lmtzda diiymanı bekleyip g nı emm Ai::: ~İ..ı::ı.: batırmışlar, başka bir devriyeyi de de oldujM gibi ayTılı,larında da ha. e er netice e ei.Nınsız gahncaya ka. 

nuıılar Almanların üstün o1ınala- t.ardetmek4e bn.nıfmaz Onu biz, . •-.• hasara liğ'ratrruşlardır. raıret'li teıehürlerıle uğurlanmı§lar • du w yeniden insanlığa fenalık 7L 
rina raiznen V.on B ,_ •- ----'-rı d ·_L ... Berllin 23 (AA.) - R~t teb. Sovvet tebl:ıt.? dı,., pamıyacak bir bale gel<:..---e kadar . OC&. ~. - ininde lııuhıp !pnJ'& Çeıtecegız ve ı:~. .., ..,.. •• ....~ 
Da şıd<Iıede muka.veınet etmektedir. cliırııyanıtı "8 köıesinde ona taar.. q. l Moskova 23 (A.A.) - Sovyet ge. Konyada mücadele devam edecektir, 
ler. edec-ci Mlstrda Alman • ta.lyan kıt'al·atı ce yansı te}j)!iği eklnde Sovyet K 

22 
(AA) R . . .. Bütün dünya uyanmıttır. Miltet • 

Ahnan ra.ı:..-01111 arazinlnı mayin.. ...... z. El Alemeyn lıattında düşmanın i . krt'alarmın Voronej bölgesindeki L ~nıya_ , .. .. K - HeıslıkcW? • ler h'k., reıJt ve iman farkı gözet • <.ı;>" dil .. v •• •• v.. b. d 11'\lr 1ISIIMJll monu, onya a . eıvµı.. ekaizin .. .. kt d. ie E d .. 
ler'le dolu olduğunu ..,. hu ~e.n Sekiz fırın daha klpabldı na .ı. ve gogu.s ~og~~e ır çarpıı • ana dem.iızyolu. üzerin e meskun de ve uğrachiı Konya vilayetir.in m ... 1 b~dd e ır r~''-'n. usM. 
Deri lıareık.atan pek alır citQiiııi m. maille gece ve gunduz aevam eden bir mahalli ve Leningrad cephe • kam k- te . d h lk ltah~ et trı oy e ır I"& eye KC1DU§tır m.Jt 

raf etmıittir. {Battarafı 1 inci .. yfada) .kuvvetli teı,ldl!lerle yaptığı bir sıra sinde ib'ir tepeyi aldıkları söylen • '!e oy nn 6 a . 1 • d\iınyadıa <kim olursa olaun hiı; kim. 
_, b" 1 ,s._,_.. •• ı d" D. tik.\e.ri zaman., geç.en bır tıene zar. . . k . kal d T dbla.ğe ek olarak çlkaTKan ır beraber haklamıda cez:a :t;atıbik: e. ıtaarruz ıa.rı puı:tK:urlmuşıer ır. i.ış • mektedlir. hnd b" _ ita hd:mb senin yıyece ~ ması veya a • 

lavede Sinliyes'ka' da Almanlarin dilen fırınlar elin miktar itibarile :man hareket1eri hava kuvvetleri • Nıovoşer!kask bölgesinde cereyan a iÜ'tüın v yette . at -s~~n ha iyi bir liayaı:a kavuınwıın ;a • 
nı'iiteaddid biicumlarının taT. fuladır. Müteaddid defalar ~.eu nin tesirli himayesi altında yapı~ • eden ş:ddeıtl.i savaşlarda Almanlar ah~ırit~ _K'<lln~ı\e.rm ıemm ettı • relerini buılamaması imkanı yoktur. 
dedı'1dSği, Ruııılartn tanltlarfa hir aldııldan halde iyi çalışmak husu. mtş ~uyorduL Bu müna·sebet1e suıbay :ve er olmak üzere 1300 ölü !en en ıyı netıceden dolayı Koonya Mesele. ~ iatl1ısali ve mumifan• 
-.oiwed. ,,..,_..,..ıcıul.Ja-l'l 1m t.Ar .. SUinda iıtitıa ..... ~iı:ren -ve mide hm Jtaclar eair alınmıı n 131 in. vıyermişlerdir. h~lkma ve .Konya v~~si Ni~med. • tevzi ve tab.imi te,kilatlandırmak. 
rıuzcla. A~ had~T'ni eirmiı olduk netiblı olmııyan daha sekiz fınnm giliz zırhlı tankı tahrib ıoılumnuş • Teıbllfğin ekin~ şunlar ilave e. elin Atake.r e te,ekkur etmif}erdlı. t~. Sulıü kazanmak, harbi 'kazen • 
•rı bıldidtmeıkteclir. annd itibaren ofisçe verilmek. tur. diliyol'I: Reiaicümbur bu ma.aeebetle, Koa • malt kadar güç o1acakıı-r • 

. Timoçen*ıo bazJ kesimleıde ye.. r_ -ı-~-'-- ı . ....ıı-.'1.4.:-. ltalyan tebliği K:rt'alaranız da çok büyük ka. fMllll, muhal'ebe ~lllda or. Aıkada,lık ancak Amerih1ılar 
~ Ula&& 1.IU&ll&& ~ ylbl :uh be dUyu ve m~ti be*mekte ön ve biz ayni a:..r11 fe)'lerin yani hür. nıden ıterakkiler göstermiıtir. Tdtişler.lmis ta.lası& auntte ge.. Roma 23 (A.A.) - İtalyan ordu.. ara uğramışlar ve m are • afta gz!Miiiai bütil:n ymda Wır • r.br'et. inısaa1ıie- 1ıürmet ve sade in. 

Don'uın müteaddid keaimlıerde yeni ne devam edeceiı;tir. 41.erinde dii. ları umumi ikarargfilıının 788 mı- niın ikinci günü başkumandanlığın Jataıcalda.Tı ..&dinde ~ır.. eanLmı ;relah temln i~ çahıtılıml. 
ltöprii batılar~ etmiştir. rUstlük W hüsnü. niyet göstermi • maralı teıblliği: • .. ~e yeIJıi mevzilere çekilmişler. Önüımü:zdeki eenıe :r.arfınd~ da Kon. zı anladliımiz aman devamlı ola. 

ym f:ınnlar tralklmıda da müteakib Diıin Et Al~yn bölgesinde bu· · ya~ halkınd.a .'ft idue me. caktız. 

Alm 1 Ş• ,.1 k teftifıPemniain neticeleriııe göre e.. tün gün şidkietli çarpışmalar yap~ ~ıim,~~ildirdi~ !,i; ıau&rıadn., ~han~ .. ~~• Taııilıtıe ilk defa olarak 1ngı1iz. an ar JD ves a saslı eeza trararları alacağız. mıp. Bilh.~ anu.d~e bir ma:t. Rus ce,;tıesnin cenah kesiminde Al tinin a.yni gayreti bekledıgıru eoy • Amerikan doetluiunun ı.likhatı tim 
J . Fena niyetli hareketler asla mil. yet alan mu.cadele Mihveı: 'kUıvv ~ ,. lıie1i. yoliara .-pımir. te • di lnıg1lz mmeıtin · n e1inde bulun • Va N "Voç.ı.•kask .samalha ~yec&tir. Bu defa ka.. lerinin leılıdne neti~le~m~ştir.: n~: :ı~~~t~a~:ıreyi~~ mıa~ .,. bulmam~na ~ maktadıı-. Bir kaza eseri alım bu 

U UI paWarı 8 fuıawı .aahiblerin.iıı isim.. man her ıtarafıta puskürtu!-muı k.at edihnıeeini taıftİı.Ve etm.ttlerdir. haı!bden aulı içiın devamlı bir fay. 

h• ı • d 1 leri şunlaı1dır· yapılan karşılık taarruzla ınsan ve devam elll'n.iışlerdir, cliyo 

şe ır arın 3 var 1ıar :ee,cğlu • Kalyıoncukulluğunda ~e bakımmi<IB_ ~ ~r k~ k~ir ~a~=::a~~:. Moskova tehıı·kenm· da çllmıasllıl temenni e rum. 
11.-..J.- !ı= B ~ı ~..J. , laıra ıeraı:ruştır. uyuK mı ...ıı: lını G e· .. dde 25 ki • •d Londra, 24 (A.A.) - Almanlar, .nuuvn. ~ eyo& u &AtU'lhar lileıden iıbaret olan llOO esir elimi- ..c.:unden çttarı.lıp atı ştır. ay • lfl QI J 1-

cenub R~ ilerlemelerine de. matıınaa r, Galatacla Mahmu ze .geçımjştıir. Aralarında Yeni Ze.. retin en ibü~ piyadeye düşmüş.. arlltg"'mı bildir•ıyor V 
vam etıneı'kıtedi.rler. Şinliyeska ve diye caddesinde Mittıat Keçeli landalılar da bu.IUll.!naldadır. Bun. tür. Pjymie llL!ikffleri bunaltıct st (lll-_.__&. l ı-.a •• ~.ıı-) ma mahkOm edı•ıd•ı 
N<m>çerkask isimleri il'k defa ola. Şişli Aideibiirtiyet caddesinde dan~ ıso zıriı.h tank mubare. caklar dçinde arasız yürüyüş yap. .....--• _.. ..,.._ 
rak remıi teb1~ S(Szükmektedir. YozWi. Ergen~ caddes'kıde E • be meydanında tahrib edilerek bı. = b=:~ı= kaqı yapb'ldlan JrW.le halindeki 1 ,.uı.. lJ (AA.)_ Yeıe in. 
Bu iki şehir Don nehrinin şimal kı. yM> Çay, tMcüdar Hakimiyeti Mil. rakılrnıştU'. tramle DetieesiDd'e Rus miidafaa • llMlk mw4wiwetinde W- Britan. 
J'lSınıdadır. Şiıntiıyeska şehri Stalin.. Uyıe caddesinde Hasan J.l'ehmL ~ Berlin 23 (A.A.} - Alınan ve = ~~~J.~ = lannda Novoç-:rkosk ve l'~ ,.il IQ;mceik:i eakhsk .uçun • 
r,r;~ad;;::v=e=RtdQf===ara=smd==adll"=·====ne=l=ve=İıeadiıye==·==<e::•;:dıd::ee=fnde==M=emo:::;;;~.> İtalyan kuMvetleriniıı 22 Temmuz ~'"J ""'il..._...... kaya kesimlerine kadar bir gedik dıaa Giıiıfde zs kili :Wama m•hktm ~ günü. El Alemey.ıı cephesi kesinu leri de dest8temış.tir. açrnşılardır. ~ "S p t b ı 6 (t 5) önünde, üç bin ~izın esir ve 60 - d Altı hdaıdenlwi Almaıı tMıTm ---o---On OS a,, Dlft U macast : - düşmm:ı zirhılı taınkıaıa. tahrib e. Mısır ordusun a lan neticesme utranıtan muvaf • Şehrimizde yapılacak 

dümıesile neliıcıelenen. lJ81."lak müda. a.--L • • b -•-• .J fakity"etsizldiltlerin felltketli o~ • k • 
faa savaşlarına bizzat Mareşal """"1119 geı lrWHll ranen. Dba1 edtlmelate ve Kaf. AD8JI ongresı Lnlardan 30 fan..W w.ı-.. Mr """'° 7olfıyan 11• 

~ oh:wıeaımur. 6ir Wiye laıAlm .~ ...... 
ru.~o't4an sata •ot 1 2 3 4 5 • 1 a 9 1 !) 

ı - Bat'reldlllk 
(18). 1 

1 - Esı:veı (1), 
2
----1----....

Blr erkek l8llaJ m. 
ı - tı-ı Nlnın1t 3 lııaan (1). 

. t - Ek (5). Mo,. 4' l--1'---1---1---oll--
dern m. 

5-BlrneTl fAllr 
(S) • Blı- lalm (t). 5 
8-~rine 8 

il (2) • Yoturtt~ 
PDılan 111r m~ T (1). 

' - G41.nu.. .... 8 
Dll (5), Bir ...... 
m. 

1 - 8111'f7enla 
metkeslııde dotan 1 O 

&nmıelin kumanda etti~i askeri Kaılıire 23 (A.A.) - Müdafaa 'kasya petrol kaynaklan ite Volp Yem 1ıeşı1dl -edilecek olan sanayi 
b~alkıtan bl'Jdfrtınekte ve bu mü. ınazımlıiı ay batında ihtiyata geç • havzasmın endüstri merkezi olan birliklerine ıbütün sanayi et't>abmm 
ırasebetle Mareşaliıa mm Yeya ya.. melİ icab eden Mısır ord'UaU birlik. Stalingrada pen tehli.kenin .na. giımete mechJır- ;tatalacalt f1Wf • 
J'ab old~a dair J&Yllm riva • lerinıi.n yeni bir em.re kadaır aiWı ğl ~r. lenntt*tıedr. Bu~, IDl!Elldılet 
,.,ılerin .İQl'iliz QJdm:ması olduğu aıltm.da ka1ma1uına karar ve~ • ~ kapılarında ve Don dir • sanayiinin daha plUh bir şekilde 
beliııtilme'kıtec\,ir. tir. 1\seğinin doğu dlolayları.rula yapıl • çalışması ve i.ht!iyaçlannın ta1mf. a...w bir teralllıl lra.t41edllme.ıi Pasif müdafaa nazırlıiı izinleri mlMa olan ..iddet1i muharebe ile ni husueımda daha fa~ ota • 

.• t.lmamen bldıımlwur. V ~ aıbaı1Hrln "'. lik-
Kaıhlre 23 (A.A.) - Dün bütün hava akııalarma karıı lmrunlnaeını Almanlar Kat!k89ja'Yl 'ft Volgayı ca!kltır. IMter taraftan ~ bir 

bısmlerde ~ağır savaş1ar ol.ıh~ taıxz.iın için yıen.i tedbirler abnmıt • ele geçinne\t ve A-mıpa Rusyası • lerin hrıırl1klanrıı Uımam ~n teh-
tur. Savaşların en çetini merkez tır. nın bir çıkmtı teşkil ettili bu 1d§.. ıim!2ııle de bft,.tlE: bir mtlft! yatL. 
kesim:iıDJde o1ırnuştar. Şimdiye b.. ~ lrDparmak jrnlnjnlermı elde e. laeaktır. 
dar tq;1 i&ler QCit önemli hiç bir debilec*lerdir. iiirniiiiıJ:ıiiiiiiı=ır.=Mt~ı=b=m=ıııııı.Mm1?.?=•a•n•ö~td~üriillllıllıl-~!llllll• 
teraiklkıi b~~. Sınai ~~ Bant&. Ban. ~ eeMıCllll'e ._ liMla t&r. 

._ ._ .s.._.. ~. ttı.alii ilerlemifler Ankara 23 (Radyo .-Zete.i) -

_l _R_A_D_Y_O_ t 
amu. 11/7/lfU • 

7,80: SaM &7&n. 2.U Vl••-
tahlhnhm, '·'°= ...... ... .. ... 1.11: 
11en1ont paroaJ&r O'l.'), w.n: Evla .._ 

TaclTlerlııe: Loındıra 23 (A.A.) - PraY<la p. A1man tebliği Rostov tebri civM'ln. 
IUUELE YERGiSi zetıeeinin bir muhabirine atfen Mo~ da tidıdedli muha!ebelol' oereyan et. 

Ve 

TATBf«ATt 
• 

~a radyoeo tarı.fından ftri'len M tiğini ve ilk m'üdafca hatt.lnm ya • 
bere göııe, VOJ10nıej cepheııinclıeki- hir rı'ldıiını mtdtrme\tedir. 

ati. 12,30: ISaa& ..,..... 12,33 8&rblaı'. 
(Sı, Arabca bera.. 12,45: Ajana ~eri. 13: Şarkılar 

iter (2). o c lllfOCl'llDl11l ldnei fUll, 11: .... apn, y aaa: 
ŞERH ve IZAHLARI 

tdırio aokak.'\arında Alman ceael.. Yarlnki babeder arasında Roe • 
feri o kadar çıok.tu ki; Kızılordııi a .. tıoıv'an dıfittüitinii duymak, kuvvet. 
deta bu ceeecDere bua bul: ilde • li bir ihtimal olaeakttr. 

1 Devlet Demlryol..,.. Jşlatme U. M. den:I t - F.vanm tutulaeak :veri (3), 41r.. ır 3 la JllPtlla ·(I}. 18,tl• ~ fulı, 11,tt: 11116: D. 
• bJimesbılıı bir lmllamş feldl (1). 

1 
- Az •m1111&n (5). Meta (1), Jl1lk i.arır prosram CPL>. 19. (KHa._ NiHAD ALI VçONCO 

ıo -11Pllk u.n1uı tahta (6). ....:.; (~ aJaum remsi <1>. Uzaklık '"enler saati), 19,lS: Dans mtidtl (PL), 500 ~ 14 nümuae 
Yllkandıan .....ava dotru: 19,30: SaM a.yan ve aJans b&berleri, fiab 8 Jinıırlır 
l - btanbulmı bir semti Te tanın. ! -:r • 'ıW Uft'lllllMla) {1). 19,'5: JtJia1k TtiTk mldtl procn.mı. ... lı lılll OJıaa. u.ıtweı4 ı... 

lllls tılr ldıtlbö (8). - oia (!}. Tart.aırıamM (1), I0,11: ~ paetel(. 11,45: 8elih ma_ ld1Mt JDtllltevhde ..... ldWıel • 
1 - eerir (5), Para 11.lrla111A1a JU'&rj t - Amirtn Verllltl (4). Bir 9V11.. 1rantma1.n prkılar, 21: Ziraat takvimi, J&nla, AnaraQ Akha ID&ıdu .... 

(4). Dlı1IZ (4), lt.ıl: T...U. 22: Radyo salon orkeıı. ~il'. 
ı _ ..._ Ja.pmak (it). ıo - Bora nliduı <2>. Ka.rıctırmak, insi. il.Si: s..a.ı aıan, alam haberleııl ~ ....... _________ _, 

t - Bir .... m •. Dallan tataıau lnabıbımat '4>. )'emek ,....... aJ. .. lı ••'•· 

•. • ...... --..................... 1111"'3 
Paadeıef s&ıö uaı U de kapalı wf usulü ile Ankarada lıılMe blnwwlai ~ 
ll1Mll ...._ •-- ~ ••• .....,.-. al••ealahr. 

Bu ite ıfrmdl Wlfea.latA U. llra1ak ~ ~ ile kanunun _. 
eu.iii veslbları '"' \eldtfieriftl a.ynl ılın &aM H ele kadar adı seoen komiqa 
niııllltne ftlmeltırl llıllmdtr. 

eaıtnameıer bir lira mllbbDhıle .inkara, ~ nmtlertnlen tem1a 
otcmar. ('1'118) 
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