
HALiCiN aezO 
HALKIN KU LA61 

H A LKIN DiLi 

(il• .. •I • ) 

Sene 12 - No. 4279 Yuı iskri telefonu: 20203 SALI 7 TEMMUZ 1942 idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

Tebliğ lere göre 
Libyada vaziyet 

EIAlemeya 
savaşı 

şiddetle 
devam 
ediyor 

İngilizler mihver 
hucumları hızını 
kaybetti diyorlar 

--
Bir mihver muka

vemet merkezi 
zaptedildi 

Şark ceph es .nıle Pııırektita sahne olan sah& 

ıngiliz orda•anan bütün""·'· Tebliğlere göre 
ları harbe •iiriilJii, ltalyanlcu şark cephesı· 

' l•kenderiye, Süveyı ''" Poıt • 
.aid'i bombaladılar. --- __ _, 

Almanlar 
Donaebrlnl 
. birkaç 
noktadan 
geçtiler 

Ruslar bir Alman 
Mısırda Y ent Zelandalı tayyareci. alayile topçu 

Londraga göre: 

Timoçenko 
tehlikeli bir 

vaziyette 
Pravda muhabiri 

vaziyeti vahim ola· 
rak vasıflandırıyor 

ileri sürülen mütalealara 
göre T imoçenko Don nehri 
ni apnalı .uretile ordum· 
nu kurtarabilir, mareıal 
Auchinlek'in Muırdaki tJa· 
z iyetine benzer hadisatla 

lraTfl karııyadıı· • 

Refik Saydamın şehrimizde tetkikleri 

Başvekil İstanbulun 
iaşe ve mahrukat 

işlerile mesgul oldu 
Dün vilayette yapılan toplantıda Başvekilimiz 

kömür stoku, nakliyatı, ekmek tevziatı, 
fırınların vaziyeti etrafında izahat aldı 

Lord Hali''aks lıtan~l 6 (A.A.) - Baıvekil, k ılatı, ekmek tevziatı ve karne kor J 1 Dr. Refık Saydam bugün öğleden trolu: un değirmenlerinin ve fırı n . 
I •ı evvel saat 1 O dan 13 e ve öğleden ların çalışma tarzları ve vesika kor 
ıngı tereye IOftr& 16 dan 20 ye kadar v ila • tro)u hakkında alakadar daire Vt 

ld 
• yette yaıp ılan toplantıda lıtanbul mÜe•ese müdürlerinden izahat al . 

ge ı ldırinın ve Is•- b 1 '- l . m it ve bu hususta görülen noksanl& 
..,.n u &.aza arının ıa. ·k ı· ı. ·ı~ 1 . . rın ı ma ı ve lef&J atın kuvvet en • 

fe te,kı latı. odun ve kömür mese- dirilmesi için lüzumlu olan hülı:G • 
Büyük elçi hükumetile teli, kok ve maden 1tömüril stoku m et ve 1too1clinuyon kararlarını teı 

t l d b l k 
ve n.Jkliyatı, nakliye vasıtalıuı tet- bit etmiştir. 

emas ar a u unaca · 

Londra. 6 (A.A.) - İngilterenin 
Vaşington büyüık elıçisi Lord H ali.. 
faks hükO.meti ille görüşmek. üıere 
hava yolu ile İngift.ereye gelmiştir. 

Hükuetle temu 
Lond.ra, 6 (A.A.) - Lord Hali

faıks hükumet erlkanı ile d:?mal 
.i.sti.şarelere b~lıy.a.ca!kıtır. Evvel! 
Edenden randevu allırruştır. 

Lord Ha~'ifalr..s, galib bir ihtimal. 
le İngilterede bir ay kalacaktır. 

italyan hücumbot
ları Karadenize 
nasll getirilmiş? 

Kömür istihsalini 
artllracak yeni 
tedbirler ahndı 

Linyit istihsali günde 600 
tondan 1000 tona yükseldi 

Kömür havzasındaki işçilerin yevmiyeleri 
arttırılıyor, ayrıca istikballerini emniyet 

albna alan bir de proje hazırlandı ler bir uçuşa hazırlurı:rlarkcn b• ı·.., • • k ıı·ı Londra, 6 (AA.) - Rus cep. 
Kahire, 6 (A.A.) - Bul{iin neş. ır ıgını yo 8 1 er hesi hakkında Daily Mail baş. 

red!illen Ortaşarık tebliği. anaGcalesinde diyor ki: Karadan nalril keyliyeli e<la • 
Elalemeyn çevresmde cereyan S l Rusyadan bu sabaiı val\ım rihte misli görülmemiı!n diye A~ka:a, .. 6 .. (Hususi) - Lktısad yarak . istihs3'.1i ~adeleştirmel 

eden muharebe d.:•am etmiştir. ovyet ere tank haberler aLdclc. Son günlerde t .1 d'l" halb 1ı· b .... k VekMeti komur ocalklarında çalış. ma!ksadıle ycnı tcdbırler aLmakı. 
:Kara ve ha\•a kuvvetlerimiz düş- götüren bir gemi ile bütün dünyanın dilklkati Rorrı_ 0.~•ı e 1

• ıyor, . . . u 
1 uyu makta olan işçi sayısını artırmak. dll'. Bu arada, bu bö11..ıgcde tatbik e 

mana bütün gün hılcı.ım et;nişler. rnelLn Mısı;daki iileıieyışi. üze. Turk Fatıh aynı lfl daha ge • bunları işlerine daha fazla baalı. (Devamı 5 inci aayfada) 
<lir. Bir kesimde k'.1t·a~rımız gece 8 taşıt batırıldı rinde toplanırlken aııkadaşı Von niı ölçüde 489 •ene evvel, __ __;, _ ____ __ ., _ _ _______ ..;._ _ _ 

~!f;:U~ire:~~~::m~~ş~~;k!~~:~ Berlin, 6 (A.A.) -Alınan ordu. = ~m~!;~~l~~~:a hem de bir llecede yap~ııtı Mı·ııı mnda"aa ısıı·krazının (Devamı ~ inci aayfada) lan ~omutanlı;ğının tebliği: General Audhınlec!k m Mıs• rda Ankara, 6 (Radyo garzetesı) - l 1 

Müttefikler harb 
Doğu cephesinin cenub kesimın. atarşılaştı.ğı dtın.ımla ~arşılaş.. Karadeniı.de faaliiyette bulunn.n 1. ı • kt 

deki harekat takarrur eden şekil. mıştır. (Devamı 5 inci sayfad.a)J talyan 'hücumbotlarının ne suret. zaman ve aız mı arı 
(Devamı 5 inci sayfada) L - (Devamı 5 inci sayfada) 

sonrası için 
tedbirler ahyor c.&skerl vaziyet=ı hennz tesbit edilmedi 

Ş k b 
• d ı b b•t ı • • Q o Yaz sonunda kısmen faiz!i, kısmen de hem 

Rusya ve Çinin ar cep esın e o u ı en erın IÇJ z ikramiyeli, hem faizli tahviller çıkarılması 
iıtirakile Amerikada d• b• ti ı d - b•ı• '1 düşünülüyor, Maliye Vekaleti izahat veriyor 

mü:takerelere ne ır' -ne gi ı ne ce er ognra ı ır 1 - Son z:ıma~la~da, miJ!i müd~faa ~·ikramiyeli ve% ii faizli olma' 
başlanacak istilkrazına aıd ılk tertıb tahvılle. uzere A.ğustosta ihracına dair baı 

- Harb 

Mısırda Mareşal Rommelin giriştiği çifte ga. >:eli.ha.reket, bu gaye· nn kısmen % 7,5 faizli ve kısmen (Devamı 5 inci sayfada) 

Vaşington, 6 (A.A.) 1 d b A d k b h k sonrası meselelerine dair müzaıke- er en irine şimdiden ulaşmış, yrupa a ı ıncı ır cep e açma , . _..,, 
rel-ere şimdiye kadar iştirak etme. bugu" D du·· nden daha zorlaşmışbr J 
ınekıte olan Ruslar, Çinl!iler ve da. 
ha ba&11ca millct'ler şilındi iştirak Yazan·. Bme"-"ı •eneral K. D. 
edeceklerdir. Bu millatlerin m u· &.U D 
raıtıJhas1arı bu ay Vaşingtonda s:r 1 - Mısir cephea;ndc: 
Frederiok Leit'h.-Ross, Cordell E.l Alemeyn mıntak.ıaı ııdaki mu 
HuLl. Sumner Weiles ile ve diğer harebeler, 4 Tem.muz günü akşam= 

(Devamı 5 İnci sayfada) doğru kıea bir fas ı la kaydeyledik • 
te'l sonra 5 Temmı.:z sl\bahından r BUGÜN "'\ it:ba~en yemden ba§lam11 ve El 

•. •. • • A~emeynin 12 kilometre cenubunda 
B~yuk de:rJlerımıuen buiunup ibir Mihver tümeninin iı _ 
Üveyliğe dair gali aitında olan .ehcm~ ı yetl~ . bir 

tepe ve sırt, bu Mihver .tumenı.n.ı o. 
Yazan radan geri atmak suretile lngılı.zler 

Profesör Dr. Sadi Irmak tarafından işgal olunınu~ıur. Mıh -
vc-r kuvvetlerinin bu tepe ve · alttı 
geri almak için yaptıkları teşebbüs.. 
1er de netic~İz: kalnıı UT. Fakat. 
buna ve lngilizlerin ınsan ve mal -

• Miri iktısadımızda 
bütünlük 

·Bir makale münasebetile· zemec:e önenüi tahiyeler almakta 
oiduk1arının tahakkuk eylemesıne 

Yazan 

Ahmed Hamdi Başar 
(Her ik.i yazıyı bugün 3 ilncü 
sayfamı~ bulaoeaksınız) 

rağmen El A1emeyn mltHakasındaki 
umumi durum gınc csa'l!I surette 
değişmemiş: ya.ni tcş bbüs henüz 
moreıal Rommel'in eı•nden gene .. 
ral Ohin'lck'in eline ıtıtikal eyleme. 
m it tir• (Devamı 1 inci IQfada) Leningrad ceµheıtnde ,tperler ıçinde Alman aske1 !eri 

•. .•. - Bu ne biçim kaptan, üstümüze geliyor! 
Sandalcı - Şaıma bazirgan1 ~andalın halini 

Büyükada iıkele•i ıanm11tır. 
görünce 



2 5ayf• 

Hergün 
Mısır muh~rebesinin 
~ugünkü vaziyeti 
Uzerinde düşünceler 
~--- Ekrem U,.ıdıııı...J 
B'! aı. ü~erinde u~akla biı' ke.şi-f 
Y seyahati yaparken İngil:iz 

SON POSTA 

aka.le: DZZ 
= Yardım etmek güzel şeydir fak at ... .=: = 

Temmuz 7 

S"ı,., lııa11 Sabaha: 

Bu harbde 
Kazan dığımzz 
Tecrübelerle beraber 
Sinirlerimizi de 
Biledik. 
~·---Burhan Cafıid __ _ hat.ıannın g.eri&iDe inmek zorunda 

k.alan A'lma.n generalini tutaırak 
~ahi.re!e götürmüşler, mevlk~ine layık bir otele yerleştirerek İngim Derler ki, asıl mekte-b mek • 
serımayes.i ile İngiliz türistleri için tebten sonra ~ryan hayat 
yn.pılmış olan bu nıükdlef oteli br. Hatta yüksek tahsile k d nas 1 b ld y l ··:ı;,,.. a ar o. ı u ugunu sormuşJar. ;:1 ~6· ~ çağı . hayatta öğrenil. 
A:ıman ~nıerali etrafına ba1un. d esı ger0kiı bEgilerin anahtarı 

d1ktan sonra: ır. Ası! bi!lıgi devresi bundan son: 
- General Rommele i.yn UT ka- ra, yaru hayata atıldıktan sonra 

r:mıgfııh olab·ın-ı cevabını vermiş.. b.aşlar. Bu böyledir: Fakat bu ikin. 
Col hatibin.in şiddetlenmesi, Mih_ cı. ~ayat mekteb;nin de bir akade. 

ver lkvvetlerin.i ta iskenderiycnin mısı vardır ki o da harb devrJıclir 
h<>L> k-.3 Hn...n.. · y.anı """"lına cw.ar götürmesi bu . ı ı~ Y~mış ve baro yapmasını 

muihavereden sonrad1r... So biı'lmış mılletlerin tccnı"besı' ve da. 
kakta dil k"" ··• bl v Tobrukun zaptedilmesi.n: ve Mı- birçok d falar ~~- .• uçuaı: r ç~c~a para yardımında bulunanları Yerinde obnıyan bu gibi yardımlar istemeden 0 küçük çocuğun ka. yanış takati- hanb yapmamış veya-sır hududunun aşılmaısını takib e. lan b b:X. =uz.. ı_iayırlı bır 1f yapmıf bir iman hu:ıuri1e uz.ıttı. ~etlerini kör!etir, l&tikbalinl b<-ı.ııır. Bu suretle ayni zamanda dilen. hud yaptığını becerememiş milld~ 

den günlerin b:r inde Berldru:le ya. dı: ıaı!, f hakikatte 0 çocuğun körpe nıhuna fena bir iti. c~llgl, yalancıhgı, dolandırıcıllğı himaye ederek cemiyet prensiple.. lerden. üstündür. Bunda mifü ika. 
pılan !haftal:ıik gazetec: top'lantıs n • .!! ........ ,ı 1 olmaktan baıka bir ıey değildir. nne aykırı hareket e~ oluruz. ~kı_terın de rolü vardır. İnsanlaı 

~l~~r.s:~~rrı~~~1~i ( -·-ı.,ı·e-·- 1.· r a ... -.b· .... -e e r .- J ~~~5ı~~~;~~~: 
sözcü şu cevabı verm"ş: ' ?1a _geanez. Ona modem si1frhı ~ 

- Bu, MaTCŞal Rommel!n 2şidir; rilll2. Y.üzüne gözüne bulaştırır. 

b'.~:~~~~:nb:t~ işi aeaba Samatyada sigortı lkı· muhtekı·r 3 er sene ~~a;.larda bile ayni kaide ha •· b1z.ı.at Mareşall Rommel biajyor b d Serbest ı·sp·ırto Mille'tıler:i bu vasıflarına göre sı.' 
muydu? e e ine tamaan n.~flara eyımnak kabUdM-. Fakrnt bu 

na~i~ı:n:ı:r!ta~!~~:~~~~~ çıkarılan yangın mu··ddetle hapı·s imali için :~~e~:;,,y~~mr~ d~,~· bu !kumandanın harb usullenni ettik. Hfuliselerin akış istilkan et _ 
te"fikik edenıer, dost veya düşman --- hazır'ı,,I b 1 d ıe:n: .de~. ka.rarımtz yo1..-tuT. şu noktatln ittrlrfak ediyor: 

3 
dükkan v b" . 1 d l K ar aş 3 1 Bütün diikkatimızi bu üstünlük im 

- R-0mmel de her Alman ku "l . l e ır evın yanma- cezasına çarpt t.ilhanında gördüklerimizden istifa.. 
mandam giih: g:rışecekı tcşebbüsÜ sı e n~tıcc:_ enen yan~ı~ın, bak IrJ } H deye bağ1a<iıfk. Harbin hlct.isadi zo~ 
en kilçilk tef errüa!ma varıncıya 1 kal dukkanının sahıbı taralın usuıri labrikaların yapa- luldanna nasıl karşı !toymak icalı 
kadar hesab ederek hazırlar, fakat dan çıkarıldığı anla§ıldı, bak- B l 9 b cakları iıpirtoları inhisar- etıtiğ:ini, dış k.aynaıklann tük~nd;ı;ıı 
h 

_....,_ k I d h un ar in lıra!ık deniz motörünü 13500 lar ldareıi alacnöı oibı" ba- anda ne tedb' almak lA '5' R~~et başladıktan sonra aksi ce- a, a a ateı büyümeden bir - e. • • .... • 'lT azın.geldi • reyıan karşısında ilk progrüJmına tesadüf neticesi yakalandı lira gibi f ah;Ş bir fiat:a Salmışlardı Zl şartlar altında harice ~ı ogrenııyoruz. Bu !harb bizim 
es·r kahnaz, önüne ç kan ilk fır- ihraç için ispirto imaline için yalnız siyasi bir ibret ievhası 
sa•t.an istifade e1ımeyı bilir. Dün sabah saat 5,30 da Samnt- 9 bin lira değerindekı bir deniz müddetle ha.p6e ve iooo ner lira de izin verilebilecek olmclkla kalınadı. M.ıı:ii d&yanış İngiliz başvekHınin Avam Ka yada ça=ı içinde 54 rıwnaıalı bak- mat.örünü Sadullah Erden"' adın.. kudretinin ne şarıtı1arlu elde ed!le.' 

d rd 

-~ u.. para cezasına mc.!ıkum etrnış;t r. ceği · ,..;-.... h t" '-"-
mar.asm .a ve iği iza.hatta-n Qğ - kall Aliye aid dükkandan çıkan bir ~ btr şahsa 13.500 liraya satarak, Bandırmadan ş~"'hr.n ize un ka. Serbest olarak prab yapan. nı ~.eren aya ı .uoıı- imUha:r · 
rend·!k k1: yangın bu dükkan ile üstündeki! ıht.kar yapmaJktan suçlu Agob çıraratk burada icilosu 100 kurll§- larla ispirto imaline yarayan zi. sahnesi oldu., Har~etin başlanp,:cında İngUiz evin .. yandak.ı 56 No. lu duk!kanın I Bahadır ve Alcksandr Kardo~un tan saltan Te\ıb.ide ism nde bır ka- rni mahsulatı lfleyenlerin ispirto Eksfildenimizin yalınz materyel 
ordusu gerek adecl, gerek malzeme ve bır me}iıanenm tamamen yan- rnuhaıkemefori 2 nci milli korun- dm da ya:ikıalanarak mil.i ,korunma yı:ıpablleceği hakkındaki son ka. den rbaret olmaıdığını gcrüyoruz. baktmından Miı.lıv('t ·n ku'\ıveUne masıqe neticelerun:ştir. ma mahkemesinde neticelenmiştir. mü.dtleiumum:Uiğ..ne tesiim edjl- nun hükümleri üzerine piyasada Yapamadığımız veynhud yetişti . : 
ü~t ·~ bir durumd0avdı ve bu fis • ~rünürdc alelade b ir yangın Mah!keme, suçlu'a'"' 3 çer sene ım~r. bir kr.ım ,....b tadricri i•pi•lo reınediği İ2 b·r maddenin yerini' tunluğe dııyanaraK saldınya g.eç. ma:..'ııJ~tı arzeden bu hadi'Senin :ç imal müsaadesi almak ü:ı:ere Ve- tutaca'k başka madde bulmak, buh 
mek kararında•dı. yüzü ise şudur: A · F d :c: kalete müracaat ctmlı hulun • ranlı zamanlama c~m.lyeti yem ik. 
Şu halde hükmed'lebi!"r 'ki, Ma- Dün sabah saat 6 ya doğru Sa- .J ua 1..ıaşgil Okull<lra alınacak mftktadırlar. İsteklı1er ancak ıa- tisadi durumlara göıe teşkiliitlan. 

re al Rammel İngıliz kuvvetlerinin matyada devriye gezen polis me- An karaya gı" Uİ 1 ,.. l b rab imalinden fazla kalmıı ,,.e. dırm<ıX gibi dlgun milletlerde da • 
tas ılarını öğrenmiş, onu önle _ muru Ahmed Savaş çruışıd ki bir ey ıl ta e e ynhud prab imali için tali ma. ha sürat'Ie 'kazanılan neticcle!-e hlı 
mcv· kara't"lMtırmıs ve bu suretle düit!kandan bir adamın gızlieıc çı- Siyasal Bilgiler ak ulu müdürlü- Maarif Vc;kil:liğıi 'bu yııl da ı sc I hlyctte bulunan nıaddelerden is_ nca!k kendun.i.z ıçin az çok sakin 
bas

1
1van ma:..lıdud Olçü ve hedefli kara~ kaçmağa oaşladığını görmüş ğüne tayınını yazdığ mız Hukuk ve orta okullarda paras z yatılı ta- 1 plrto yapabileceklerdir. İnhlıar. · geçen bu harb devrinde varaıbil : 

har !ket esnas nda mü'iaid vazi _ ve bır hırsız olm:.sı rırt'rnaU ıle Fakültesı dekanı ve esası.ye huku- lebc almağa karar venniştır. Ta. lar idaresi yalnız serbest olarak d!ık. İaşe işleri bu t~latm başın. 
yetl<'lrh. kal'511aşmca tS:-{enderiye- peş.inden koşarak, yaıka1amıştır. ku ordinaryüs profesörü Ali Fuad lıb er bulundufitıları yerlerin l1s1?, 1 İspirto yapanlardan ihtiyacı nis. dadIT. Topraklarımızın verimini 
nin önüne kadar ilerlem"ştir MeQlıul şahıs ise, kendısinin Başgıl yeni vazi'fesine başlamak ü- orta o'kul veyıa Maarii! Müdürlük- betinde ispirto mübayaa edile. artmmalk, stokları zamanında bo. 

Bu .hareketin Mıhver ord~sunu baıkıkal Rızeli Fevzi oğlu Ali oldu- zere dün şehrimııxlen Ankaraya l~r ne. 1!1ür.ac~at eder~ na.mzed-I cek ve amillere o/o 5 ten % 15e şalt.ıp zamanında doldurmak. da _ı 
mahdud ölçülü, küçük hedeften; ğunu söylemiş ve: haı-e1<et etmiştir. li:k1ennı bıldireceikr..erdır. Müıaca- kadar bir kir verecektir. gıtma işlerini aksamıyacak şekilde 
geniş ölçülü büyük hedefe götüre- . c- Ne ;11ıı:ızl~ı yahu, orası be- AH Fuad Başgıl Haydarpac:ada at.arın kaydına 1 Ağustosta başla. Diğer taraftan amiller tara • organize eıtımek gilbi iler! hı:ıreket. 
rek el"nde bu1una:n küçük kuvvet. nım ken<iı dukıkanmı. anahtarı dn Ünilversite profesör ve doçentl~rıle nacaktır. f ından hariç memeketlere satı]_ lerde bu hart> bizi dcstek'Je, ı , tah. 
lerlc başarılması çok güç b~ 1ş eı1imrle:t demiştir. Bu cevaıb üzeri- domf.arı ve talcbelerı tarafından ° mak üzere ispirto imali ayrı bü. rilk etti. Gerçi ufak tefek be<'erik. 
karşısında bıra.'ktlğı meydandadır. ne memur: teşyi edilmiştir. Birlikler umum katibi kümlere tabi tutulmuştur. Is • slır:lderi.mıi.z oldu, fakat vaptığı • 

Tarafsız !kaynakhır Mıhverin . c- Öyleyse, aç dük'kanı da ıçeriı Diğer taraftan Hukuk Fakültesi ıehrimize geldi pirto ve ispirtolu içkilerin ibra. mız tecriibelerden istifaı:le etmemı. 
kuvvetini, altısı İtalyan, üçü Al _ gıreılım:• . . . dekanlığına tayin dilen idare hu- Birliider Umum Kıi't:iıbi Salfı.lıa~ cını temin etmek üzere konmuı ni b"ld lk. Bu da bir fazflcttıir. 
man olmak üzere dokuz fırka ola. Demış; 1~1 gır.iıklerı zaman ku1m ordinaryüs profesörtı Sıddık tin Cuhruk An'.kara<lan şehrim:zc olan yeni hükümlere göre ihra- Bu tcŞkilat iş~ devlet~ düşüyor-
ralk ~ahmin ediyorlar. İngilizler ~. m~nuıra ıle karşıl~ışlardır: Sami Onar da vazıfesine başla- gelmiştir, cat için ispirto yapacak olanla.. du. Ha a düşen vazıfe de buhra. 
ise ftalyanlara karşı mutadları ~~unın ortası~a .. ta}aş yığılmış. mıştır. nn kuracakları fabrikaların ye. nın :f'erdlere isabet eden hisscs'ini 
veQhile gOOterdifttleri L.crtihfaf polı _ u~!1e de .gaz d~kulerek ateşe ve- Her iki profesörümüze de ~eni Mahalli idareler umum rinl yalnız Vekalet tayin ede • ben~Ef.tt oldu. Büyük harbler, 
1ıikasına sadık kalarak ve kim bilir n~ vaziıyetted:r. Memur derhal va2i!felerlnde mu ;r&ffak.ıyet)er di. müdürü tehrimizde cektir. ağır bunranlaır geçlrm1ş Tiiı"k mil. 
bc1'ki de bu politikanın iki mütte • dü~~k çalarak, t_mdad çağırmış, Ieriq;. Dahiliye Vekfı.leti Mahalli İdare. \.. J Jeti bu noktada tecrübeli olduğu 
filri birbirine düşünnesini bekli - Myı gelen beçkılere tes1im ede- ler Umum Müdürü Rü1rneddin Na- J için zahmet çekmedi. İstendiği za. 

Y
erek, İtalyan fır.kalarının hesab. re'k, itfaiyeye haber vermıştir. aşe Müsteşarının 

da yer tutmıyacaldorını,· Alman Fakat_ ~!:fai'ye yetişince. ye kadar a. {···-···-············-····-······ .. ······, suhoğlu Ankaradan şetırimi.ze gel. man vatanı için mahm ve canını t b t f K miştir. Mahalli İdareler Umum riyasetinde yapılan seve seve vermesi.ııi ln~n Tür:k 
fuikalarının ise çok yorulmuş ol ., ~ u~uş, .~ ra .. a s~ra~et e~mış... o··mu··r tevz·ıatına Iİ Müdürü dün Belediyede tetkıkler. milleti bu davadaki mevkiini pek 
dudtlarını söylüyorlar. tıır. Netıcede uç dukkan ıle bir ev d b 1 ştu toplantı iyi benimsedi. Dış hadiselerin si-

Muhaklkat olan :şu ki, bugün Ma yannı~ş, evde b_u~unan dükkanın c .. .. 1 c u un~~ reşal Roırnımel ya Marsa Matruha ve eıvın mal sahıbı Yuvan da vücu. uma gununden 1 .. Bi~aıç günderioen şchriımzde ylasi odldu~::ood a~ikktisadi b~hran. 
katla< geri çekilmek, yahud d.ıı ile- dünün mırhtelif yerlerlrı<U!n ağır 1 Kadıkoy Yokıul Çocuklara bulunan faşe Müsteşarı Ş>ikrü ~nn an ~~• e '."t . ve edıvoruz. 
r.i fıitmek zorunda kalmış ve tıp- surette yanmıştır. Yuvan. ölüm ı·tı"baren b 1 i Vardım Cemiyetinin kongreıi Sôkımensüer İstanJ:ıuı B"'l 1 eım de madde uzermde olcluğu 

h ı '-..l l.. k-·
1
d l • aş anıyor . K d k"' İlkokul y k ul ç 1• ' ' • o ge Dşe $adar ruh ve sinir ÜZı:!rinde de s• kı ngıl.izler gibi anavatandan yar. a ıu.ı.ıe uastaney~ cı.'.ı. ırı .mıştır. i • 1 oy 0 

s ocu&.. Müdürü Mümtaz Rek ve AnkarR- ... dımcı ıkuvıvet getirtmek y-0luna gir Yapılan tahkıkat netıce:)inde ı lara Yardım Cemiyetinden: dan şe~rimize gel~n İaşe Müste- k1 idmanlar yaıptık. Artıik hiç bir mışti:r baıldkal Alinin 2 bin liraya sigortalı p ak d l ak 
1 

k Cemiyetimiz umumi !leyeti 12 şarlığı Lhıtiyaçlar V:? Toplama U- hadise bizi gafil avlryamaz. 
Al~anlarm Rusyada ölüm kalım olan maUarınm ıoigorta parasını kö e~ tn ~ ~ ~r. k_ya~ı ara Temmuz l~42 Pa:zar günü ıaat 1 O muım Müdürü Menmed Seyda b!r l1l I C / savaşının en kat'l9ine başlamış ol. ahnalk 'çin dükikanı kasden yaktığı zi :::S evzı~ ~ ıçınf clomurl tev. da Kadıköy Hale sineası karş~sın- 1Jop1anıtı yapmışlardtı. Toplantıda U 'Ul!han ahid 

d 
. .n •. 1 b" d Af "k d an.'laşılmı"•ır se8esı ara ın an ıazır. da Cümhuriyet H Jk F .. b" . 1 . r .................... --.................. -~ arı ır z~nıan a. 1:1 ayı a S 

1 
d-· · dl' ·ı ek la.mın beyannameler semtler d t 1 k a Cartı;ı m~ - ıaşe mıese esı etraıında s::>n gün. 

bc_slemcl< işlenne gelir mı_, gelmez S , .. uç ua.h.mund 
2
a )y1 eyı;~ verı e~ıı..·' : deki bayilere tevzi edil-mütir• s~n n op.a~ac6a llr.: emıy~t nı - lerde tekemmül etı'l'l'Ş olan bazı Topkapı Fakirlere YaTdını 

mı? Bu; ayırı bı"T meseledır. uıı~an e ne su-ru ceza hcrA.ı- : Se-ınt ba . . ··.:-1'.. • ıı:amnamesının net maddesi mu _ işler görüşülmü.ştür. y d k 
Terazinin iki taraf kuvvetleri a- minin huzuruna çıkarılmıştır. Sor. : d . 'byiler.ıbPerbşenı.be gum.ın: : cibince davetiye makamına kaim ur unun ongrtısi " . gusund . : en ıtı aren u eyannamclerı : ı k ·· - . . T--• F-~-ı y ..... _ rasında mutered.dıd olarak sallan.. a. : Jıa1k d y • oma uzere sayın cemıyet·n mer - H .._ pı MU! ere a......... Yurdun., 

makta bu undu..,~ bugünlerde, ü • c- Bir buhran geçirdim, ne i - .!1 d agı~ta'cab klar dve k~u~a i kez ve bütün c:ubeterine kavıdlı a. arİçten getirilen d•n: Yun111mnun lııongresl 11 Temma 
. d d'" " "1 . kl 1 ya..wtıo!Jll bilemiyorum. • gunun en ı ı aren e omur E i i b~ .. ·ıı . . d ·ı S 1942 Cuma:rterıl cfuıü saat 15.30 d2 Top. 

7enn e ovuşu. en t_oprMl ~nn as1 ~:.=.""' l '\,..M,.; Al' . :t t k"f' : tevziatına bn.,lanacakt?.r ! HS ~-n ~~ §U _:. mumem. ehrlnln erı eri ümer Bank s~Lbi olan şanıt mıl1et erme ge .. """"'u,._..; ıM:U\.•m, ının ev ı ıne "9 -Y • mez~ur gun ve s..-.e umumı eye. kaııı tramvay caclıdesin«k 107 sayılı ıurd 
lince, on1ann dövüşe lfrkayd, se • kaırar vermiştir. -· .. --··--· .. ·-· .. ······-·····--" te ittiTak buyunne.ları rica olunur. tevzi edecek hlnaeuıda f.oltlancatuıcıan az.alarm «el. yircıi kalkhklannı görüyoruz. Fa _ • meleri sanı ile rica ehınv. 
kaıt aeaba istiıklallerinı kendi silah. la.Tının Jruvvetile alacak bir dere - Hariçten memlekete ithal edilen 
.................................................... ccye gelmemiş olanlar i~n yapı. 1 STER 1 NAN, deriler tevzie tabı tutulmuştu. Bu lstenbul borsası 

-••u-1 lacak beşka ne vardı? kararın, ilan tarıhinden ıtibarerı 
TAK v M • Temmuz rJ, 7-4 I 1 s T ER 1 N A N M A r ithal cdi.1en mallara şamii buh.m. 

7 
ur ••IH a!elıa.il duğu aJ:Mcadarlara bıt.dirilmic:.t.=r. snıstı açılış • bp<U'I•• fi-•1--ı 

R••l HM Arattı •D• T "' ,__ .w.uw ıaDS ıaeı Okuyucularimizdan biri bize aTibet b6neııi lngillzcede bi- Yapılan tclıkırlcler sonw\da bu dc-
Salı - Standardizaıyon umum mü • bir lzilet yollamlf. Bunun üstünde ltl demektir. Kırk yılJJk bilet ke- rilerin Sümerbank tarafından tev. 
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yan Umı.w:n Mıüdüıii Faruk Son ter 1 - ~- .J. Juı - ı,,.l ..:ı·· ı:a..:: •• Yolcu ~·aur,___ ve kar. man ıletme idaresidir. Fakat b1J uat:ıll.Mıw. na.oi c tevzii neticesı 
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• fi tl · b ıı!an.18 için salon müıtemllatına hali ıörünce imanın füm ltlelmf. uaar-.. • arının ms eten ucuz o. 

elnneğe mahsus tlbct ... 5 kurut» ldııren olduğuna inanacağı geli. lacağı söytenrnekted• ... 
Okuyucumuz soruyor: yor.» 
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Xnr.Yorll 100 Dolar 13Z.20 
Cene't1'9 lOO 1nıere ft. &0.365 
'Uadrl4 110 reçeta 12.9:::75 

okholm 100 hftf Kt. 31.16 
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nS... Poda» nın tan"Ai ıelrUum: 154 aSon Posta» nın edebi romanı: 43 

lfJIPATaç>t!JA HAlil., ~r!\~ği kadın 
Karafü cevab v~ı:-ıı: şamdan -~ter~n .. El~ ba~ının bu. dan ve huri gibi iki k~ndan ayı. NOS"llET S'AfA eoS'KUN :var~tır 
- Belı buba, b zuz! ruşulk yuzu gorundu. Kose adam rava'k zorla buraya gctirıp kapa. 1 .4 .. 
Atından sıçrayarak Abdülgani atından yere sçraI'ken act:le ace. <lığı adamı boğuve~·ecekti. Bu ada. 

!:iendının yedek haynna b!nme. le sordu: mın suçu ne idi? Sonra iki yanına İN'ıamınızı benim yanımda dar, tamamile kendi alemler· çük ve fersiz gi"zler.ni ağzik be 
eine yardım etti. Kcx:a sokakta çıt - Halil geldi mi bacı? kır düşen top bir saıkalı, ko-:aman almış olasınız. Bu oenim ömrümün içfode biroirler.ine bıruz caha yak.. ber haddi azamiye kadaı açar 
toktu. Sanki İstanbul ihtilal için- - Yok, gelmedi. bir burnu vardı. Ahdülgani tıfendi şarikısı olacak .. ebedi bir hatıra laşarak oturduda.r ve içtiler. bir: 
ie değ1ldi. Gani Efendi ata yerle. - Bahçe üzerindeki odada ka- neden: c.A.a.lah böyle takdir eyle _ değil mi? Masalar iboşa1nuş, ışıklar teker Yaar ~ 
fir yerl~z bir solukta sordu: paılı olan misafir rahat oturur mu? miş, devilet ve millEıt i.$i için elini Ağır ağır başını çevirere-k genç teker SÖllllli?ğe başıamıı;tı. Cazda,lki Nidası .. çıkardı. Gürültü ya 

- Anı buldunuz mu? · - Hiç ses çıkmadı efendi. kana sıvaştıracaksın!• demışti? kadına ib00ctı. müzisyenler sazlarını kaldırıyor • mıya çalışarak, geri çekildi. 
- Beli 'benim bubam, hanesin. - İımdi şamdanı bi'Ze birakıp şu Bu sesi çıkmıyan kendi halinde Hayır, bu kadında.ki ifade? baş... l lardı. Kalktılar, Vedad hafifçe Vedad, kendi eserlerinden bi · 

ıie bulduk. haıyvanlan abura kapan. yaşıyan adamla dev.lıet ve millet kaydı, her kadında bu menba y<,k. sallaııdı,ğını hissediyo~du. Ne mi - çalmıya baŞlıaımıştı. 
- Ya, ayak direyip gelmemek Elif bacı hayvanların dizginle. işi arasında ne münasebet olaıbi tur. Halbuki Semahat?_ Gözünde desin.de, ne başın.da şiıkayet ede- Gazinodan çıtkmak üzere ol 

istedi m·? • .. .. rine yapışıp içeri~ aldıktan so~ra lirdi? Faıkat köse ih't~ann hesab: bütün vuzuhile o ve ona aid batı- ~ bir ağırlJlk yok!u. Bil&kis ba- b.i.ııkaç müşteri, gıtmiye hazırla 
Urla şe)"tan şeytan guldu: sokak kapısının açı&: kanadını dık.. sız kitabsız bir şey yaıµmadığını ralar canlandı. şındaki. tatlı dönmcdn çok merr •• nan müzisyEnler, kasada patronl 

. - istedi. cGel ~~ni hıra~, sana katle k~p~~ı. İıhıti~a1:1la Urlu mer. iyiden iyiye bildiği için, söyledik. Bir kadın vardır, bize en asil his nundu. konuşan şef kulak kabartbhır. :8' 
bır avuç altm verırım• dedı. cH~~ divenleı; ~~·şer. iıkışer çıktılar. So- lerine de inanıyordu. cBir yol gö. leri duyurur, bize bir şeyler }ap. ·Taflanlan ara&ındaki dar yol - rer iildşer yaklaşıyorlardı. Müzis 
feylem~n ~r~~ca şu?da gel!~ do.. fada, büyuk .?1r ~rı;ıaan yanıyor. relim• diye söylenerek ka.pının dış mak. yaratımaık imkanını vcırir. Bır dan, cazın bulunduğu sete çıkmış. yelller sa.zlannı masalann üstüm 
rıec~.z ... Ded_uk. lkı duh~~rı __ yaş duvarlarda g~lgelı. bır şa~k o~n~- tarafından bırakıil·an anahtarı çe. kadın vardır, zengin bir hıs stoltu~ lard.ı. Henüz piyano kapanmaımş.. bırakarak, setin etra.fını çevirm· 
yenne gozlerınden kan dOktüier. şıyOZ"iu. Abılülgan~ Efendi cNiga. virdi. dur. Fakat içimizde k!pırd:ıta. tı. Önünde saçsız başlı, göilültlü lerdi. Birbirlerinin yüzlerine ba 
o:sıeng·n ro;r hatuncağız dahi var rınır otı.ırduğu oda bitişiğ:ndekı içeriye adım atmasile ı;lcrileme- bildiği duygular çoık ba~adır. o, ·ı .ilhJt.iyar kemanc1, kemanım kutu. rak, işaretııe, çalan adamın kim ~ 
id .. ~~e~ a~ı 1?.trak, şu .kızlardaHn küçüık höcr7ye ooğru yürüdü. Ur. si bir oldu. Gece yaık.a paça odaya sadece sinirlerim emrınd~ki arzula suna yerleştimleılde meşguldü. Göz duğunu soruyıorlardı. Patron he 
~~~ıgısmı _gonlun ~ker ıse al go. lu t:aıki.b ettı. .. .. hapsettiği adam döşeme tahtaları ra muhataıb olmak ve yalnız onlara leri piyanonun güzel bl.r kadın ağ. sabı, ga.n;ıonlar teımzliği brrakmı 
tur.> dedı. Burası dar ve kuçu'k sandık oda. üzerinde boyllu boyuna uzanllk ya. hıaıkim olmak için yaratılmıştır. zının muntazam dişi~r:ne benz. - lar. olduıkları yerde dinliyorlardJ 

tJııtiyar güldü: sıyıdı. Pencere önüne bir yütak se. tııyıordu Düşünüyor, Semah ti hatırladı~ yen tuş1arına takıildı. Çaldı:ğı parça çok harekatı: w co 
- Bu kArdaın Halile nesne açtı. riliy<li. Yatak yanın-da 'kapağı gü- Urlu· iL'kin üıikıtü ardından 90 _ ve kalbi burkulduğu halde niçin Genç keıdın şaşırmıştı. Vedad, kundu. Elleri gözükmüyo!', seri h~ 

nız mı idi? müş i.şlerı:eli ceviz .?i~. çekm~e ğ"ukkan1ılığını topa'rlıyarak tekrar hala bu kadım cazib bulmakta de. yanından ayrılmış, üstüste kon - reketlerle nabnelere uvan ~icud 
- Yok benim bubam. csıöyle. vardı. İhtıyar yat~lk ustune otu - iceriye girdi, ay~ımn burnu Jle vam ediyor. Bu bir ihanet deqil. muş. masalara sandalyelerP. çar - sarsıldıkça. saçları .l.inına dökül 

rnen> demiş idiniz. rarak ayakta belklıyen Urluya bal~ yerde yaıban 'kıranta sakallı ada • dir. Faıkat yalnız Semahat için parak pi-y3oonun ·oa.ş.ns. gitmişti. yordu. 
1 - O, ş:ır.ıcı: bizim konakta m1- tı: mm böğrüne dürttü: san'ati hareıkete geldi. Bu kadın Ayakıta, elneri klavyeler üzerinde Genç kadın, dirseğini piyanoy~ 

dır? - Anın yanına git. D.?vlet ve - Hey ... Gözlerini aç b~kalım san'atine bir şey katamaz •. il~am dolaştı. 9?nra, aııı.f bır kararla .. k:- başını da eline dayıyarak gözl=~ 
- Anıda. bahçe üzerindeki oda. mi!lilet işi için elini masum kanına voldasım. veremez, verse de duyurabıldıkle- nardan bir sandalye ~erek onu. ni kmpmadan, derin bir memn 

da kapaludur. sıvaştıracaksın oğluım. Allah böyle Ses sada çııkma.dı, adamda bir ri notanın kalıbına gin!meı.di. Dik ne oturdu. İhtiyar kemancı, ku. niıyetle dinliymdu. Koyu yeşil 
- Ha1ili çığırdın mı? takıdiT eyllem.iş. alnına yazılı olanı kıpll'tı da olımadı Urlu bir daha katle genç kadını süzüyor, şu da. tueunun !kapağı gibi., ağzı açık pi • mor ilki renge bürürunüş geceni 
- Anı dahi ç•ğırd•k, şimdiye bir tedbir bozamaz imi.ş meğer! dürteledi: · kika ruhunda, kalbi.ne hiklın in- yanonU11 başına geçen adama ha • süıklınu içinde deni:l.e doğru coş • 

dek gelrn·ş olacakhr. Kani geç kal Urlu dikkatli dikka.Uı dinliyor- - İşiıtmen mi yoldCii1m. san dipdıiı-i ayakta durduğu· halde. kıyordu. Garsonlaı"dan biri koştu, kun ~ler aıkıyorcia. VE!dadı 
dım~ benim buft:>am? du. Elini belindeki yatağan bıça - Tuhaf gene kıpırdı yoktu. Pala.. bu kadına k~ hala biraz evvelki her. halde çalmasına 1!1An.i olaca~. tama.mile .kenıdiııaen geç.miış-i. BıJ 

:l'hıtiYar dalgm dalgın mırıldendı: ğının sapına attı: bı~ı ve korkunç bakışlı adam hararetini muhafaza eden arzu ne. ~azınollı1;ll1 lkapanmış <>iduğunu soy hayatında ilık defa, içme doğan vt 
- Beli Urla. gec kald.lt. Cellad - Bir çalışta kelles·ni mi alahm eğ:lip elini ihtiyarın alnına kodu: dir?.. lıyecekti. Saadet Ha.nıır. kolll!:1~.:ın hesablanımadan icra aafnasm:ı ge 

Kara Veli Onu ı?eneıı kemend ge dersiz? Buz gibi·. Elk!rini, nabızlarını yor. Bu bir muamma değıld!r. B:r ~adı. Parm~nı ağ.:rı~a ~ - çilen bir arzuydu. Zaman 1.an1aıı 
çir'p ~ki ucunu kas ncaya değin Lhtivar tel~a yerinden sıçradı: damladı: Damar1arı atanıyordu: kadın en ulvi, en asil hisleri ruhu- re;ek, susmasını ı,şaret ~tt:. İhtıyar alnına dakülen saçla.-mı düzelt , 
be.kledüık. - Yok. Nafile zahımeıt edip ka~ Korikunıç bir ürfkünıtü ve ürperti muza dk:ı1durabiliyorsa, mutlaka kemancı, ~nı sallı.varak, SaadC't mek için başını sert bareketlerlt 

Urla kahkaha ile güldü: na girmiş olursuz. kellebi boynun. ile: cAna.a .. • diye bağırıp kapıya bunların aksülameline başka bir Hanıma, ene oluyıor; sarhO;Ş n:u?11 gerirye sallıyor, parmakları ,ıritti~ 
- Vezir cenneti alada mıdır daıı avrılmamak lazım. aıtıldı. Adam &ırnü.ştü. Koşa l«ışa kadın muhatab olacaktır. En saf, vu ifade eden bir hareket yaprn1ş. çe şiddetlenen b.iır kuvvetle klav , 

ı mdi? Urlu kötü töıtü gül.Q.ü: Ga:ni Efendinin bulnduğu oday..'.i en temiZ BeYginin bile,~tahteşşuur. tı. yeler üstii:OOe koşuyordu. 
- !. . . - Ya, boğalım mı demek istersiz ~n:li. İht:iıyar gülümsiye gülürr.si. da yhattığı .gem vurulmaz arzular ~nç atadın elıle yıaıkla~asını İhtiya.11" kemancının, b;r arkad~ 
Alların karınlarına nzeng· uclle efendi? ye: c.Boğduk. cesedi anda yaturl> \•ardır, bu arzuları o çılgınca bağ- işa.retliyerelk., kulağını ağzına ~- şına fısıldadığı is!ım ağızdan ağıza 

dürttüler, Divanyolunu doludi~in Köse adam başını eğdi: demesini bekliyordu. Urlunun yü. !andığımız insana harcamak iste. laştınm adama: kuI•an kulağa bütün dinle~·enl& 
gf>Çffi<"ğe başladılar. Koca cadde- - Öyle ... İlhnak cylersiz. zünıdekıi sarılığa ve durumundnki meyıiz. Fa.kat başka bir kadtn için - Bırakınız. dedi, bu hepinizin ri dolaşmıştı. MüzısyenJer. g(>zlt! -
d<> .n cin yuıktu. Beyazicklan Ab- U.ı1lu odadan dü.şünceı: düşünceli taıbii olım.ay1şı sezer sezmez yüre.! hovaTdaca harcarız. Aı/k. kadını tanıdığı bir san'atkardır. Birdenb:. rini hayret!le açarak dudaklari1e 
dül.gani Efendinin konağı önüne çıktı. Sofada, aşağı>dan g.Jen EH! ği çarptı, gaıyri ilhtiıyari: baŞka, şe!bıvet kadını ba'1tadır. iki. re bu arzuyu duydu, Şu dakikada hayretlerini desteklıyerel• bira'Z 
vardılar. Urla hayvanın dizğinini bacı ile karşılaı§tı. Yaşlı kadın bir - Kaçmış mı? diye bağırarak sini birden duyurabilen kadın çok bir ilham perisinin eteğini yalkala. daha )'64tlaştılar. 
kastı:: şey söy1cme&m "Nigar. ın bulun- yerinden fırladı. Urlu bir elini 82dır. Bunun içi.n değil midir. ha. mış o'labilir- . V~~~· serl bir vurı:şla parç.ası~ 

_ Geldiik efendi. duğu odaya doğru yüriidü. ka~d1np temin etti: yatımızda unutamadığımız mutla- Kemancı gözleril~ soruyordu: nı bıtınp, kollarını surat.le pıya.. 
lhıt.iyar yavaşça mırı!d.andı: Urlu bahçe üzerindeki oda ka _ - Teltiş e1ımen, bıçak -yok. ka iki kadın vardır. Biri bize ilk - Kim?. nonun üstüııden h1dırdığı zaman 
_ Beli o~luım, geldük: pısı önüne gelince durdu. İçeriden [Zoıfa gü.'lümsemfye saıvaştı] .ru.. aşkı, diğıeri hlze en kuvvetli arzu. - :Vedad bey!. . . . brrdenöire lku1-aik~nna ça.rpan aı. 
Kapıya dojru baktılar. Kapı bir. ses sada gelmiyordu. Şimdi kapıyı hu fil'ar eylemiş! yu duyuran kadın.. İhtıiyar kemancı bu kelimeyı b~r kış seslen1e kendın:. gf?ldı. -

d · 1 arallktan kü ilk bir açacak, geee yarısı sıcak yat&ğı.n.. (.Amui ..-) Gamiınonun •panacıığı saate b.. taç defa teıkrariadıktaıı 90DJ'a, &u. ~ var) 
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Devlet konservatuarı temsili 
.aıvTiGOlVE 

Yazan : Nusret Safa Cotkun 
Kıt me'Vaiminıelc, f.kir vatan -

~ra elini urı.atııibianek için, E
ml nö nü Ha'lkevi.ain a-iri§tiii içtimai 
)'ardım faaJiyctİ, yaz ortaaıncla bir 
AR. at har•eü ya.r&ttl. Yılla.rdır 
mebzu-len öiWen,. çalıımaiarınüı a. 
kielıerini dmtiyc dinliye, ok.uya eku.. 
)''1 adeta eıyabcn M.0° atluına &§ık 
e'lcluiuml5Z Devlet KonaervatvvaTl 
aiyaııro §ılhe.ei ıençlerini l.tanbulda 
sömıck f ı.natlıD.I bul.d...k. Deviet 
~ODMll'V&t~VWI aeoÇleri kaı§IDllZ& 
Sophodeıı"in 4'Antİgoncıı h.imti tra. 
jesik çıktılar. l»rçok ubebkr vaır 
ki, bu teııwil haıkkında\d hükmü -
müzü verirkıen ıbizl bir.ız müaa -
1Z"AhAkir olmıya mecbur ediyor. 
Bun!mı aıraiayaıcaiız. Pe~r.en iııtİ

E . . ·.ı_t maddem izerİ.ade ııc..litibara alımnabdir. Gençler, ifk ~ 
acıı ıptıu- . • v f -"----· bi.r ----'-'· ı _,_ .. - .. aıırek aeıııç aiWl a~ar. a Y•uancı ıuan&lte oynuyor aT 
r~ reJ1110ZUO. • • d--L Ütıtelik ba 'lk --·-'1-.d . . 
lartn uami titizlikle dunınt ol ıu.. • . . ı v"~1.. li' .• Nihayet 

J 
··-l. ;_ __ ı, Ancak de - basst b.ı:r plyee d~ıl, ack btr traje. 

arLDa JUpıııem .... :r- d" · -"11..L.. • L_L 
k ok · tida1 bu}dujumuzu ve ıyı ,.ua.rcmmı} ~~°'*'r. Ni-l:. ç zrwiabıX addctmediğimiz.İ hayct, bu ite baıPJyalı birkaç eene 
~ykm k mecburiyetin.:leviz. Ba obnUfhlr. 

d
so e i1' L!. mıcktci> temıili üe - \Jmwnt kusurlar fllnludm Jest.. 

a temsi uı ~ •. __ 1 il . .._ ı_ .ı__ ._:.ı_1 _ • _ '- ında !bela b~ ı men er, naTt-~CUCT; ııuın.nucr aö?:ten tut. 
tune çh~arn,a.m&.!I "L • • K _ ı_ a... • • • 
Ci bir amil oldu. lıık ıer_:ııoatl l}'1 muyor. . ~.a Stı.Xat:. ı"esırle ~lir 
t&mim edilmemitti. Çi8 bı.r bey~ a.r~ı bkır t.ekeUü

11
m .. Zayü.. Ekseri • 

lık ..bncyi dolduruyordu. ~~l~bı - ksınm 1 usur.u. e eırı~, koildrlnt iy: 
r . aheniı iüzcl ohnaıs. il e- oatro eaememcsındedir. Belk-i, 
1~ um~':'ro klıaSDc tr.a.,iedik~de caiz esbabı mı&affefelerini sırııladığı:n 

ra er, ·· k ,_t.a h kl 1 · h"" ·· · tJ ,_ _ übafagv a.nın üatune Çl maK a e ge-nç en lltll1ıl1 nıye c: tenkid 
oran m d b •· · ,L t _ ı_ 

ırdı Eau.in koroya aı azı CCJliŞJm, gar.ro ge ece«.., ben müsbet 
n:':'-: ı· :ın •-k .... hsa söyletilmesi tenkidlerin, genç aa.n· atkfulu Ü2lC-
sozıer n ..... r- • rl . _ · 
. b cc:leıSen bu h~pune tdr.rh. atı. rınde; gdişı guzcl karalanın•t met.. 

l>eımızı kaydıcdclim.: 
uAntigane»-<lc scnçler 

temsi? lcudreti göetenmt 
yorlar. 

:ıcl·~--1 Korodan ~u.d heyettir, hiyelerden daha mü:aaid tesb·ler ya.. 
•J"U""u. J. v d 

~t bir r ab ,ehrinin ib-arıan, ayanıu.ır. pacag:n an eminim. Buna gC!'ç san 
bu1unu . Me9eli: 2.f k.ifiai.n ~rden 1tfa•la- at'kar!arın susa.chğlAlı da görüyorum. 

E•er ve miiellil: 

. 
Cleha kina etmeldir. Bilha-.a T ury. 
dike rolünde Nerm · n Eltsüuü hep. 
ainc.cn mtı~aff.'k bulduğumu aöyle. 
mck isterim. Bu genç kızımız, kü-
çük rolü iç.iade büyük bir baıarı 
gösterdi. Bize istikbalin~ sc.s ver. 
di. En güzel konUf811, en hesdb!ı 
Jest 'e mimiklcne oynıyan bu genç.. 
li. T e:resiu, bütün ihtiyarlığ•na nığ 
men ne kadar genç ve dinçti. M&hir 
Ca'lOVa, ~~nede maddi ve mane -
:vi ihtiya.rlamoa.b, hele kör olduiu -
rıu ~li unu'tmemalı. Ertuirui İlgin, 
Esa<! 1 ul.gadan binız daha canlılık 
bdd~Uz. 

Ndice: 

Cüneyt Cöloçer müetesna, oynı -
yanların hiç.biri Yunani bir tip ola. 
mam;ş\ardı. Bu ııollere iri yarJ genç 
ler ister. Bulmaik ~le. Fııkat 

kralın ıırlı:asında duran luzme•ltir -
laTln ula'k tefekliğine ne demeli ) 

Hiç olmusa bunlar levead endam 
cier.l:anlıJardan acçilrneli İdi 

Birde, Kreonun koHerınd!l cğlu 
yerine bj.r kukla taşıması ganbimc 
gitti. KTeon zayıf kollarında beiki 
Cüoe} ti l8flyamJyacakh. F .ıltat bi. 
raz gayı et edıe'bilir, biraz da rej İııör 
bu taşıma müddetwn nacminden 
kısabiıircii. 

HülUsö edelim: Heyeti un.urr.iye 
it:ban'e gcnçlerimlti takd:r ettik. 
ileride İyi birer -.n· atkar olacak.la. 
r1na ş:jplıe etnMyoruz. Yalnız çok 
çıa\:ı:nak ,artile ... 

Nmret Saf• CoPaın 

ciım cür' e.ıin .on ha.ddıne vararak Kreon rolünde Agah Hün; za. 
bat nı Dike'nin yiilmdt tahtına m:ın zaman zaman, K.reonun mana. 
(&ıptta.,, w: .• •itte biiltiimdar ken. sız gurur ve ilıtinı.sını ca:ılandır-

_._ ~L M"l,.. -1 ..J!.! de .-.ı.:.- ve k.ollar,nda9 eğer maia mll'Vaffa'k oldu. f'akat ilk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eserin müeDifi Sopnv._..,.,. ı aa- en~ .c...,....,• 1 

dan 495 •~e evvel yapdıit r:va- ei>ylememe ~a~ ecl~ .. >ı ge- ~ecfü.inde asa~ile. boşta htan el:ni 
yet ediien eaki Yunanın en büyült ne. .. Böy1elerı benımlc hır çatı al hıç de muvaffakiyetli kullanamadı. _ RADYO 
tıajedi mu.haırrirl«inaen birisidir. tında bulu:nlDMUl ve :benimle ay-ni Oyunun eo.nuna doğru d.a ortala _ .._ ____________ _. 

Gene rivayete göre 123 eserı var. duyttııyu ıa.,:m.aaınh gil>i, müfret rını1ak; kuvveti kayhetli. ;oruldu:.. SALI 7/7/lfHZ 
dır hunlude.n anıc:aSt j taııeaİ mev- tekeNümü icah eden cümleleri bir . Antigoney~ temsil eden Muazzez 
cudduT. En kuıvvetlileııri c<Kra• Oid.i.. velvele halinde teıkftrlaması g~ ligin, canlı ve göstoriıli görünmiye 
pu.n ve ((Antigonudir. lk!nciai bi. c!ir. 24 ~i hep bir ağı:rıda.tı ccdüşü.. muvaifak olacağı bütün m<1İyet _ 
· · d d nüyoııuma demez. Ya bulloli zaruTet lerine rağmen niçin bu derece gari.b 
rı~:ig:;:nı;ik~~e miistakil hl'f!anda "düfÜl\Üyoru.ı:» ıeldinde korıu§Uyor} Bilbasaa harckctlr.rini 
t:,;,. tftljedi aaytlamaz. :Bilhaeıla .Kral tashih etmen. v.ahud en muva!ikı .cizlcrile telif etmekte müşkülat 
();doipUtı•• bilm~eniere pek te ca- bu kabil cümleleri koııo araaında çekti. Yüzü ve vücudu demı ıztıra. 
ı.~ ve müeeeir gehniyecek bir ya • tabim etmeli; bu kadarcık. tadilita binin aar'alan aruında çJrplı.ırken, 
•1m trajedi<W. BuMm fçıaciir ~' ~i. cevaz: nllC!Jr. gÖ7ler:ndclci o mü.terih bakış ne _ 
(in Cari Ebert'in ite KnJ cOıdı - Nanl oynandı? (]en} 
puın>u saftneye koymak!. batlama- İsmene rolünde Meliha Gökçen 
dıiını merek ediyorum. Rejiıröriin azami fM'ettc çalış - de öyle .. Çok. mu"balağaya kaçıyor, 

Mi2anun ve teluıilr: dığına ~e etmemek lazım: genç dönüştcr. el hMeketleri, yah'anşlu 
lerck de yarın jçin çok t<Kler va • çok ~übaliğalı .. Haimon rolünde 

Devlet k~erven.varının tchri - dederı bir istidad ..-c bhiliyet yok Cüneyt Gök.çer ile looro b:ışı ŞehP.b 
.ıze hazırlıduıu gckiiğı aınl441lı - dcii}. Yazıma batlarken de ~aret Ak.alın, ve muh.Eız. rolünde Saım 
yor. Bu bazıilılultdıktan, iyi çal. - ettiğim gib;, itk temıııali vuat bir A}:>ıqroyu kuvvetli buldum. Yalnız 
t1fmıwnlf pıaaaa ÇlitarJlmamalıdlr, MVİyede ~ amiller nazarı bu IOllllOC.U genç.. konu~masl.na biraz 

'7.30: 8ıaM ayarı, '7.3!: Viicudam1m1 
işletelim, '7.45: Aj:ıns haıber1eri, '7.55: 
Senfonik Jl&rÇ&lar tPl.), 8.!0/8.35: E. 

vin .aii, J.2.30: Saat ayan, 32.33: Jk. 
ra.Oer iür'küler, 12.45: Ajans haberleri, 
13/13.30: Şarkılar, 18: Saat ayarı, 18.03: 

Ractyo salon or'kesfns~ 18.45: Fasıl he. 
J'CÜ, J9; (Derdletıme ..,ıJ), 19.15: Şaı'kJ 
ft türtdiler, 19.30: Saat ayarı ve ajans 
ha.berleri, 19.45: Serbest 10 dakika, 

19.55: Fasıl heyeti, ıG.15: Radyo ~:ı _ 
setesi, 20-45: M$w Tenorbr (PL), 
ıı: ZIJ'Ut tal.."Tlaıl, 21.10: Nolr.tü.rn ve 

SeemM1.aı' (Pl.) , Zl.3Q: .'İktınd &aaıU) , 
ıı.tS: Kliıılik Ttil'k miidıti procramı. 

!ı.341: Saat &J1ln, ajans b.a.Nrleri ve 
borsalar. 

20 Haziran bilmecemizda kazananlar 
20 Bazlraıı 4.arlhll bllınecemi7.d.e ı•• ······-·•••••••••••••••••••••••••••·········, 

kazanan ekanscularrmuın islnılerl a.. 
Phda yaaıhdır. lsl.anbıılda bulunan o. 
kuyuculanm.u.uı hccli:yeletini Pa.sıutc.i. 

Küçük okuyucularımıza 
Perşembe rin.lcrl U:lcclen sonra blı:ıaı Guetemiu gönderilen bilmece 
iclarelaanemDden almaları lbı.mdır. mektublarının üzerine bebeme. 
1'asrada buhuıa.nlarm hedlJ'eleri posta hal (Bilmece) kellmeainln ve 

Ue adrealerine dlldertlir. bilmec:euln çıktıgı laribin ya. 

Bir fİfe kolonya zılmaaı wımdır. Bu Kayıdlara 
İa&anbuı ~ -- olmlu ia - riayet edilmeden aönderllea 

leM'ndea 5M Jo'aJari. 
mektuhlar kur'aya 80lmlma • 

Bir tlüüne krırfUn lıa.lem maktadır. 
Gtıl.ib.lu aıılLmi PGll&a 3!0, ut tctmen I 

Ceaıaı Se.nceaıb o,tlu Bür'ba.n Şeqea. '•· ••••••••••••••• .. •••••••••••• .. ••••••• .. ••••"' 

Bir elifi kaateti 15 
den Eırpa. 

Balıkesir MtWkwv •<Aier ea4desl Bat.. Kokulu aaban 
aran..._ 8 emnara.&a Güeıı. (Son Posta Hatıralı) 

Mü.rekkebli kalem Adıapau.n l."erdcaaai llacıhamn _. 
lCl2 ada T • • (Son Posta Hatıralı) • ~ İİl1(an OJ&an. Ge-111 

Bica M. Kemal mahallesl 56 Jıuma • ~ tüur kom•nı Cemal ı'aJtı 
rada P.ıkiı.e Esen, istant>ut erltel< lisesi ~uı ~alçın. ista.nbuı Aksar 
smıf 4/G dan 61!4 NC«liU Urıı.1, tst..m_ ec 23 numarada evLm &e. 

tml tı!rincl tık (ll(ulda.n 681 !\!a.b're. r.er. 

Diı lır~aa 
(Son Poata Hatıralı) 

c-hı K~e malıllaıl .\c~ a. 
rMıtı 3 mımu-ada Sedad Cellicl. h.mit 
i.ılikW ea.ılıleıııi 142 Damar.ıwb bMiaıJ 
Ali vva.ı kım Meral v..-aı, .i.tanbııı 
~ Zi -» okalıılaıı D~ Akal. 

Dit macuna 
AdapM'n U11m1Ç~ 63 DlllD:U-3Cla 

Mıknb mai&aadlı1 İmıet. Iulcll. Te:dnia ğ 
~ maAallctııl Detlnnen 8Qkak 16 
aamanıııla Şüluii, İsf&nbut Eyu Ka.11. 
9M8Cid BalclJ'Qlı U$U u DDJWU'ada Fıı.. 
tülı.at A~n. 

Büyülr mahlıTa Jelteri 
Malaıra İt.-metf;re rJiddesl 4 num.ua. 

da ~I Erı'lin, Balra freql mücadele 
sıJıha.t memuru Muba.rrem Xaragk oila 
Sadık, İstanbul 17 nci iJk okul amıf .3 

den 19 T~ o~. 

Küçük mulrı1ra delteri 
Anbra Cesme maJıalltSt Scrıi sceak 

17 numarada Ersin Şendir, Alaşehir 

Uhrirat katibi AH Alana otlu Tuncer, 
İ8lanhul Fethiye kapısı soltak 16 nu • 
marada Ml'.diha Ttiser. 

All.:;m 
~e Yeniima.ret Eııainah mahalll";!ll 

Kabvl' 90kak 5 numa.radıı. Utsa.o Adalı, 

Hıı.ynbolu ~ iel&Tal tefi lı.:ızı DUıive 

Tansuk. i.&anhı " wıai ilk Gkul SJDıf 

Alüminyom bardak 
(Son Posta Hatıralı) 

ZonguU:a& 11~ ıoz numal"IMla 
Said .K.aza4l oilu Fikret Kazak, Ankara 
1'1aarif \'ekAlcC.i hususi kalemde na~ar 
Hıdır k~ı Gökçen Hıdır. İstanbul ~ 

Pat:L Jlacıhıuım. soluk 2 ıı:.mnarada ._ 
rol ~m. 

Ayna 
(Son Poıta Hatıralı) 

İstanbul K.atiımpllf& ÇaLm:\me9Ctd 
KIQ·u aokak 411 numarada Ve.rseı. ı.. 
ta.nbul ~il tıs orta olnılu l/C dea 
397 Husnünnfsa, :lalıınbul Beylerbryl ıa.. 
kele ~ısı 23 -.arda ATIC Cura. 

K.itab 
Blıbaeıııkl alllteri poM.a 11&2 komwt&aı 

kızı Nurto KayalM;ien. llardin ('ibnrü 

kısmı im.iri km Gtiner hlrin, Kecaeli 
~ ~ Nermin Çiftçi, Eskile. 
hir Akcamı mahalHsl T-apm 110bk 2 ııu_ 
manda Orhan ~ is!.a.rııbuı C.ıtıa. ltn 
orta •wlun.ıla.n ı&s SiihQ"ll At.aşer, t.., 
tanbat Samat:ra. H er.kadın e3'1-de9i U 
numarada Ndise Xına.y~ 

Kartnn .. tal 
Alıka.ra. Sel!uı\k ca.leal 2'7 Dumarada 

Bora a.pa.rtımanı cblre ı MelUııı Ara 
U:zun1ı.iprii Muradtye mahaltPS1 GMI 
l\lahmud 5-0lcalJ 2! numarada Mns~f• .& 
ras, ktanbul ll*114ar ]>08tahanl' ta,.. 
Açıktiirbe yclkaşu 8 n111DlU'ada Arif bıltıt. 



SON 

f ----------------- ---------------~ --------- ı ' 1 Son p--a- e1rı•--· 83 ~~~~~~~~· Askeri~ lşleri • ~~·n~~t -= 

M em 1 ek et Haberle rı 3fı~ ;~t:~~i:~~0 141/fllca;Ah~et 
Kara.bükte leoyabad köylerinde :ma.nisa.da. l"" ... ;:;~:;;·.:::~::~ .. ~::,:; Kara At.medin pehlivan sala.mı! 
Salranbolıı •porculan bu bir haf lada 5 Yeni vali f'!hri JolafaTak imar =~=:ı::1~!~'e;:tı! 111:0!:U:~: .. - Ba;k dHdk~ et! Demir Hasan med, Çlbg91i. Ahmed, ~. 
sanayi tehrimize giclerelt • t ld itleri Üzerinde dikkatle yoklama.lan bır a.rada :ra.pılacaktır. Bıın. ~.se .. Olabılir ya. O vakit ya.. laık güzel vürudunu yuvarlayaraj 
muhtelif •por tema.lmı cınaye 0 U durd" ıazın 7aınrı 339 dottmıhıwının. . pacagm basiıtıtir. Ayaktan sımsıkı geli~niu, Ka!ası d.ibden traştı; 

t l Al Eyüb meı1ı.e1 u:ıb.i)-esln~ mensub n.efes aldırma~ haanl~ler yap!. He. Bo)'!llUDdıa da küçük bir pehlivaa 
yap 1 ar r ............................................ , Man:laa (Hususi) - Yeni Valı olanları 

9
, 

10
, 

13
, ı:;, l7/'l'emmU2/!l

42 
r~ zaten bıtmış. Semn ağır ve sıkı :mudaaısı vvdı. Kara kaşlı, kanı 

Kanabük (HU::iUai) - Safraınho. B' /tı .. l'' m«r . . ı,; . Ali Rıza Çeviic Maniaaının §ehlr ve rıiıılerl. h~curnılarına ne kadar day~acak. gözlü ablak Qehreli bir erkek gu. 
lı.iJu poıroufaır K.aır.ııbük Demir Çeıli'.< h rr 

0J 11 l ~Ilı~ .r i ia,e i'1eri üzerinde incelemelerde B) Rami nabiyes n~ mensub olanları Hiç nefes aıldırma alttan, ıöstıben 2eli d. 
~t ~~:__ ~ '~-~~ ya!_~ L'}"•':J a e~.~d~ı ç T ·~~ : bulunıarak ba.lkın gida maddeler. ıe, ıı, 24, 27, 29/Temnıuı.ı9t:? ııuıleri. tırpanlarla., boyunduruklarla; elen Kara Ahmedin pehiivanlık :.;nua; 
uııerıe ~m.cıa .ıuı7 .. ~em .::7Upm D1r a:cuımı ıır a. aruı . . . . . • C> Kemerb~·az nalıiyesin" ......... 11 o. selerle hırpala ve ez, ondan. sonra k. asım. boynuna takan Tumail aM 
An~-~ ·~ ~-L _ı_,_\.__ 'Lt"l~I • .::-.::.....1 •L! nın tenunı ıçın alakadarlara • - bft.....,. z d + __ ,., 89 
~ n. ~aJJOUA1I'U11 spot'9C'Ven fn ı a ı .r~nuen Uın eana riff . . la.ııları 3, 4, S, G, 7/A(u".>los/SIZ &ünleri. <L':>lwr ve yen.... an~e erım, pes ı~ . .l2lliloiUol ağ&, küçük pek küç" 
~ 6 gı~ ok!ıuiu halclıe K.&ra - kıyıldı, biT köy lıabadayıaı er v~ıştır. . .. .. .. •Dl 339 halarla mn:ımeleyc tibi dlitr eder. Etımez,. madk:ılut ederse aşı. bir En'amı. şerifi katlıyarak bır ~ 
bulce gdmışk~dir. i h~mıeriJerinden birini ..ı..~r:4>k!en~~L e~nıyet -~u.duru ol. dotumıuların (her na.hıvedenı 10, 12. rıırsın vessela:m-. · · ca ef~ o1rutmuş, üfletmiş, Ah 

(}yıuırıe ~ tam 16 de hil1cem M. k tl tt. uuq;uı oa c !l"""•rl gezere& ımar sa. 13, H/Atustos/942 ıunlerindc dorder - Böyle ya.pmalı usta!. mediıı boyınma takmıştı. Bu, na.. 
Al1i Akd'ıai1n idaıretlnde b&Ş..\mm't- \_ a e 

1 
; basındaki vaziyeti gözden geç'ren fot.oın.f, talebeler okul vesikaları, ı;an'.ıt - Elbet t~ •.• Oıı:ı. yapılacak gü.. mağl<W:> biir mıwka idi, 

tı r. Binmıcl dıevTede TÜzgarı aorka - ·······:··:····00••00····:00····-·········:·~ Wl~ ticaıret oıduında Manisa tüc. ki.rlu p&Jış1.ı.kları 7e.·1e ·den al.1cakları reş budur. G& ~ır.m.ayacaksın... Kara Ahmed, kazan dibine ~ 
rı"lr.la alaırıadc oyn.ıyan Sa.franobo:.U • Bo~&bid (HusW91) - Şehrımı. canarile bölgenin iktısadi durumu tasdl1dl işçi veslka.!a~ııe behemc.-haı !!U- Sıkı ve 7.0rlu hamlelerle nefes aL lirkıen Hüsmen onu başlan aşa~ 

llir Kanıbüklulerı bir hayo\i sıkı"- Le i>agfı muhtchf k.oylerde bır hafta .. 'nde "riifrn.e) h Ik be7e müracaat etmeleri. dır.maya.caks~n zaten o, bi~ bir sümii~tdu. Kara Ahmed işin far.o 
rm~2111.ııa da Dcnıİ'I'" Çe le genç • içinde 5 cinayet olmuştur. Bunları uzerı . go . er ya~~ış. a ın 2 _ şlmd~ kadar ıerek şubemize halde. Güreşe dayansın dayanma. kmda :iıdıi. Hiç aldrrış etmiyor. t.J 

1. :in V1C h' lhalJ!IQ .ksi-r .. d Nahıdrn aynen b ' ldir yorum: menfaatine aıd tşlerde tuctarlarım ve cerekse bulunduldarı taşra. şubeıeri. sın anıca!k ve ancaık bir saat fazla nadma daha cakalı yüTÜyurdu. 
fed ~e hrrtaT'11art ik bürunj 1 - Boya.bidın yak.n köylerin- zın lhamasiyet göstermesini istem· ş, ne müracaat.la askerlik durumla.nnı tes. dayaoomaz. Eğer nefes aldırıı- ısen İsmail ağa ile Murad ağa farkına 
I! ı .tfleır 9ı'.l·Vlıştun4'1Wlf ve dievTe de de.'1 birinde oturan lbrahrm oğlu merkez ve kazalarda ekmeklerin iyi bit e~lnneyen ve hiç askerlik yapma. sıkı hamleler yapmazsan güreşi vardıklarından: 
böylkıce O.O bera-bcııc biltlrTlişUr. Muslafa ~ciında bıı ~ylıü metru ka- bir ~e'lciıde c;.ı!karıılması için tedbirler yan 316.338 dohmllı müktllerlerln de uzatır. Ya...,aş yavaş ta açılır herif - Murad ağa, bak Hüsmen bL. 
İilnr.ıc devre ba~tan nihaıyete k&dar n5l oldugu hald~ Mu-nıs:e a?:ı~da b r a'.Jdınnıttır. ba me7anda yoklamala.n ya.pılaeatın. bel... . zim Ahmedi nasıl sfrzüyor ... 
L·--ecı21r1ı g-moi· ve Deım!i-r Çe?ilc kadını daha eTıne getınr.ış, yaşa -ı J d.a ı_ k iık T ıJa.n bu ~bUerin ele 15 tıa 31 Atustosa - Doğru usta!. Yavaş gırmeğıe - Evet! a&mne kestirivnr herif. 
"IOCU' -,.. "' v L_ 1 F ,__ M . · an rrna aı:ay omutanı ur .;~ 
d'.cı 2-0 'IJlci da.\t.lka.dra M1tı bar şüt. maga oa.f amıştır. a1U1t unısenın . kadar '8be7e veya i.:a.$r:\ şubelerine miı. gelmez... . - l'alkaıt Ahmedin yürüyüşün( 

v--alb'""""'-- ""'- • t" ·· t kendi çohan'le gizlice !oe\iştiğ'ni gutlu ıkazae1ndıa ıncelemeler yepan ra.ca3'ları menfaalleri lkfü.amndan bu. - Yıldı~ma gelmce: Onda daha .• ~ .•. n.._ musun. Nasıl "alını yanı...: 
"1mr uıııuun ıuo ~e son go unu a. -.:. Ho '- ... d '-' A 'k -•~ı- So 19MLLJV.. " r-

1 O K 
.ı_ •. kl"ı __ . anlıyaın Mustafa nihayet bir gun ka. va•, rıoz K.OY\J'D cıu meıı an lunduiu. b.i!"az e.ıuıuıı:u~ var. nra bu herif :yor ••• 

m'lıf ve maç t:ı - arıı."DJ. ·~ın d k .... ı___ le. f d _,ı w .. d . . st. d H lt d h d -llLL--=-- ti .. 1.-: .... · M ını tl ı,urmt§, gozu ıuuara:a met aım. ı amıgını goz en geçırmış, 3 _ Bu ıün~ müral'Ul etmlye.n u a ır. em a .. çı ır ve e.m .. e _ .a.~ ;.m"' farkında da on.. 
5aua.JIC8ille ~ "-CICULl~dr. 8Ç 11&. • • .. • d _L 1 • .,,_, d Ü d ..La ,.,_~ _. 
~· • __ _ıı ı.. • h · · . d reı nı uç yer n en taıoanca ı.e ya - kıöyliilerie .ıttiyaç ve dılekler üze. veya mueretfnl t.enik etm'yenler hak. aya.n .. " ı tır. , uşe .. :-se O v-a gu. dan ••. 

m"<nl VICllra'raef O'T ava. ıçcr•n c 1 -'- ul.J>· .... K 1 le 1 :.:ıı-~ -"--ek l d B L-
eyaın .etıni olup bundan sonra ;a ly•r1n. oıaunnuıtur. atı ya a • rinde göru.ınelerde buılurımuı, bu kıoıb ceza maddesmin ta&bik eıUleceti. ~ı JU'öJ.~ ı:wıı . azını ır. U, m:- _ Oğlan, ~r şeyi gözden t. 

a:k ve Ç'Cıidli spor teına&l.atrı 11'nmlftlr. ihtiyaçlar üzerinde köy muhtarları. 4 _ Yukarıda !ayın edllcan ıilnle.nle rifı alıttan ustıtıen idare ederek boş. çırma,or değil mi' 
~ 

1 

2 - Erkeç köyü halkından Sü- d' 'ktifl . t' öv ve ma.ballt ihtiyar be7etlerlhln «e luik aırama1ııdır. Güre$i :zıorlama. _ Şeytan çocuk· .• . 
_·_--o--- leymanla ap le R •za esk.idenb~ri bir- na ıre er veımıı u. ,ubede taba.tı VÖl"1ld eotmeleri lanmu m~Jıdır. Aın.Jadın mı oğlum!. _ Balı;, bak ne yaptı? 

Bal-L-. ..:rJe Ja .. •Jalı yag"'m,,,..lar bi·rl· erine husumet bes.lemekted,iı. ler. berdaı olan Mahir kÖy muntarı va.. 'lin otımar. - Evet ağam!. - Af.etin Abmede' Selam ver. 
&Re•a ,,. ... K d alik h k h d .................................................... Konuşmalar OOyle cereyan e~ip . . . 

1 
.. " 

y~ğJı do' e • ık ı~n i e&e~ •• aıtn e sııas le Hasanın evinde araştırma Kocaeli Sulh Hukuk Hikim dururlten 1'.:1?.aiırin verdiği }'9'l'UD di. Elini 8*tı be ..•• 
. • . o ~an aş ıza nı ayet ıtoy yay_ yapmı~. kadın efyaJarını bulmuf, ~· Bu., ne demeıktir anladın mı1' 

Ba:lı~k.es r {H.u.eu11.) -- Balık.~r- laıında Süleyma.nla karşılaJIT!•ş, a - fakat parayı meydana çıkaraınaml• liğinden: saatliık istiraıhaıt müddetı de gelip - ı . 
S - .ı - B d h 1 v •--•· vallahmed mahaliesinden ölü g,,.......,.;.a+ıi. Ortada bü·,;;ı.. orta peh.. . - Vay. pytan.. ..vay .••• Demek, ıs. lnıolrgl ve ıga ıç ve ava ısıne ralar nda g-en kısa bir a;;.ız kav B .. . b ' ı' t'd ·ı Bo _.... .. ~·"'"S'- JWA ıı..: ~~- bakal F •--• 

• • • w -... ,,, - ı·r. unun uzc:rme ır s ı a ı e - !'(-'--_. ... ı, a.--ı Nuri7e t •'--1 Ku'lu ı·~·anlan aıii,_iyo...J··. Cazgı'r, mey U,Or ııu: ~. 8UZ ım. a.1\,-yumı d'ört aaattenberı faydalı yag- d • -'- R b "b"d "dd . . .. _. .. .. ~ _. _.., - ·v c-·-r '"" be fadt da 

~ 
___ ......_ .J::.-·· .. z·· .. .. gas.n an sonra &!lu; ızıı ta anca. Yn a mu csumumıhgıne nlU"llCll- ta-• . ....a-- a•nl __ .__,, ..... ~ H-''- ....... dana .u.ı.:ı:. Davul zurnalan ; ......... + n,M yıın . 
~r .......,. .. uştur. urra ve tutun k ı.. S"l -ld" .. . . , ...... __. ., ~~ ...... -- ı:.-ıu:i lljlG&- r"..h '": ,...,.,. 
müstııluıilin·n kuraldıktan çekmekte '~.nı K~e ~~re&.k ~=ymanl 0 urınu!I- ııt Betmıdştır •. _~ 

1 
H k Emine ve otulları Cemal, Ahmed •e kı. ederek susturdu ve bağırdı: - TamalD!. Y'- ze..., ve şe,,_ 

old w L w .... d tur. atır ya &Mınmlştır. un an ıuu~·uer o an asan. ar al hl . la •--ı 1 -'' K" ··ik ""'"ya gur'" -kler _.,. 
ugıu SIA.lntı yagmur yuzun en .. .. • d . Ö . I k M h' ııı Ferıtane e7 enne açt n &AA e v- - UÇU 01'1"' --- ~-·· 
~ --~ _ _ı,1 . . 3 ·- Ola't..-ılar ko.,'1.lnd.en Ah d eııı merı yanına a <Ara a lr • d l -•--- yd 1 Fena ı.....ır.. ..... ...urıar Hüamen1' r!'1il.Rlll cıo.ı ınıı•hr "'" .T )'11 davasından clıola.yı a•a o una~ ıu rne ana.... - ""'5~ .. • 

ey .. i} b _·ı.. _ .. dd 1. ıaminde biri le Cemal Aş;lc b;r tar- Aslan•n tatla.,ına gitmiş, taba ilca - •a.-me•-" ... ları belli o-"maaına mebni Ded:.1 ......... n sonra sözlerine ...... 1an _ Harear Mımed... H. !USrnOOl., • 
.acmın c cra.oer ıı et ı poy. . 1 A k k M ı. • . .. • b ·- •-· ...... l:Alııc ~ ...... 
_.__ . b wı_ ld k l<t meselemnden kavga :tnuş er, • s•nı 'il arara anınn uzenn~ o • lli.n•n •-'-1'--• •apıld·""' haJde -ımemlş ..,_ ı'la·ve etti: - Bana da oyle ~.yor. 

z aa earn ş. agıara o u ça zarar w t l Çık k 1 1 k ~ ""' .... " 116 ' .~ ucs d k l b . . K b-.ı d bid bıçag nı çekerek Cemal r\şıkı şa tm•ştır. an u.rşun ar~ ıın - 0,..._._larından hakb.rında ..... ab taran _ Ku",,:;~ cırtaırıın dinlenme sa.. - ~a Abme lD a ı ma.. •• 
verrnılftJr. ayl''· 11ıOetn ve armu .. .. .. .. v _ 1_ 1 d 1 · · d l "1 h'• ...,.... .... ~ 

w 1 _ _._ d"k"t .. ~.. oldurrnuştür . . ""1ti1 yaa.a.anarak a _ ar .çın e yere yuvar anan •~ a ı v--'ı-;. ve nriidclea.blh ev •e bahçenin aı..: bitti. Topaç gti... . 
agaç a_. o u mu..,.ur. 1. "'- . 1 b' "1 .. .. K 1 k .,..._ "' 1-l..ı, .. ,.. d ki. 

ıyr-) e vcmml.flıT ıraz sonra o muştUır. atı ve ar- mahallen J'&ptla.n ıteşfıtıde hl.meıdarlar Pehliw111ar hazıniı. Kazan d!bi. Dedi. Bu sı.rada ve uu~ a . 
4 - Dördürı.cii cinayet de Bah. deşi yaka1anmlftlr. :ır:ısınd.a aynen k:ıhili tak.sim olmaıbi ne ilik gelen Hüsmen oldu. HümM!n ka g~ ~nra zavallı Demı.r 

yağmurlar çayı~) köyünde işlenmiştir: Bu 5 - Eıııbiyc Kılınçlı köy\lııden ve tahminen 810 lira kıymetinde bulun. canlı görünüyordu. İ!kide birde Hasan göründü. Be~d .. ve peı: 
Hı..,,.. (Huauııl) - Bu yıl Hav. köyden Hasaın Ezgim, köyün ten - Mehmed Avcı a<lınd~ bi_r köylü. h'r chırtu anı..ılmıe .e mubakrme 13/'7/MZ kiSbetiınin kasnağım ve kisbet aya şan b'lr halde olduğu aşikanlı. Yu.. 
ve b.valisine n.menında yağan ha olduğu bir gün Mail r Aslan a - tarla ihtilafından Alı Gökçe adın - Perşembf! cünü ....ı 10 a btrakı1mq ol. yerini vücuduna iyi yerleştinnek ~ bi}e_ ~uşt~. Amuda 

bereltedi yaimu..lu maht1Ule fayda! dındl'I ıbirimn evine girmiş., bir ta - rlaki hemşerİeini bıça.i.da öldürmü.ş ıtotundan n. u. M. llanunanwı m inci için ayaık1anm sala sola kırarak fJkarial çıınukn.ış, belih sarknutı 
to1rn~. Kazan1n bi11Çok köylerin. Jcım 'ka<lın efYa&l ile 150 lira para tiir. Suçlu ad'liyeye teslim edilmit - macldeei mucU>lucıe cl)'ab urarı tebHt oyııa.tvyordu. lca1ıçaılln di9'P'I bir ~ arzedi. 
lA .. n- Ha.. ::le.n ha - tir. - ,._.__. -\, 
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Londra bildiriyor: 
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netice) er doğurması 

mümkün ür,, 

' 
11. Ve Telsiz Haberleri ) 

Tebliğlere göre Li(~~ı ~~!) jTimo~enko_ tehlikeli! Askeri vaziyet 
şark cephesi ~~1~;!."'~~,~~~:,,~· B!t hır vazıyette <ıı..wm• 1 ma .. y1-.:ı-> 

(
o_-6 __ ,. ı iınd .. yfada) kayıblapnuz hafiltir. (Ba,tarafJ 1 iDci .. ,.fada) M 1 - le çok ehemmiyetli olan Mosh>. 
u.r--:;_:,...1. Don neıhrı ı ·1· Af k h TimoçenkonWl, l>Der ı..,r f0]::.ı..etı0 arCJa Rommcl lngiJ:zlcrio Or. va - Rosto/ dcmır· ...-0 ]u bu 

de d~'""" etrneıu...,._.ır. ~ ngı ız ve cenub ri a ava .. - "' ~. dil tnıarkt iL • b .JI: ,_ " aa -
"" T ...... ı , etlı onı..,.....-11- ·"" ;............,, ...l!n.d" d"" ·· _ a Dır a.r..i ..-u,ıvetlcrı o1du • hada k··;l · d _·ı_ı· k" 5 

· b t -...ı" k••=tılan ;mv kuvvetlerinin orta bomba uçak. ...,, .. "'_ ı~ ..... ....., t"M" ı u~uş uunu 1 • _, 1 ~ nuş cmcıı. ır, ı ov -nın a l.QJIUCI ~ edilın .. e bul _;ı ğu • ...ı..1:11 • ....ı: d ~ M' ayr ca_ yenı emen erden bcı."-- yetlcre Mo-Lova.:ıa dı" ~an grupları yOk eıt uz - ları savaş bölgesinJe1.i düşman Uuıuu -ı.t:Uı.LJIM:.W. urumdan u ısrrdak.i ••t dd"d . h ,.... a&. u ve 
redir ZırMı k~eıGerle destek- top!uluklanna yine mu~s.ffakıyet- mubakta.k Gturttıınıası lazımdır. lcrde tami .. ~u ca 

1

1 ta.mır ane. ğcr önemli noktalarda mütenevv 
. ,.,. kuvv-•ı,,, ı.: - " ·'-anlan Ka"'- oo· nerı tamam anan bil'çok ve muht •ı"f •~kl d eh leruneık suret.ı1e 'SJav'Yt:• cıı;ı.::. n hül"Umlarda buuıı.ıruşlardır . .nJllu n ~synya gru ı. tank. to · 1 . cı •"' ar araaın a cm-

. . berdeD kurtulmak ıQın Tqcbbüs İngilizlerde le_rleme>ini önlemek için Mareşa~ ve te• b~~ vesa.ı:~ erı de olacağını m1yet1i benzin ve petrol .ıokları da 
~~~arşıldt taa.rrudar netice- Kahırc 6 (A.A.) _ Dünkiı gün Tınıoçen'konun Don v~ Volga böl. nanıd: ~:~tllgıh~lr hareketi es.. vücuda getirmi~ olmalarının hcmer 
siız. kalmıştır. . .. mu:t'te-fJıt' kuvv6t:lerin t.cşebbüsG gelcrine çdk.ilme'k zorunda kaloma- çıkaracak1arı:ı~ a;b a.ld1 ~arıısına muhakkak gibi olmasına rağmen bu 

Hava kuvvetlerimız duşman ge. ellerinde bulwıdurmaık suretıle t;ı ihtimali vardır, Ka:fikasya pet. jdi > Mareşal R:~m=l bı.:.ıyo\ mu nun şark ccpbesin.in mcr~cz ve §i • 
. 
1 

rindelki ıaŞıt!~ııila yo1Tar ve de. yaptık.lan sürakli bır çarpışma rol kaynakları H.itlerm başlıc.ı he- askc"'i vasıfl 1 ı b ~ '• yu se~ mal m ıntahlarında Sovyet ordu • 
~i~l1arma karşı 'tophl hald~ günü olmu~tur. Savaşlar miıstah~ def.k!rinden biri ise de bu kaynalr- Dün~a H rl>W n \

11 
an cdYc;_lkı larının. dur~mu üzerinde ne kadat 

şiddctJi taarrur&I".ara geçeı~ kara kem bir nokıtanın alındığı Eıale- lar Ruslar için <lıdıa ehenuniyetli. dah ~ ?.th ~ndarı~~ ogru :fena hır teaır :husule getireceği kcn. 
1ıarelketlerinllzi destek1eııııı~lelırdı.r. meyn çevresi cenuıt;unda yıapılmak dir ve Rusların şiddetü bıır muka. a a~ı .nı esın. '" ı en mey. d" liğinden anLışı?ır 
o~ imalinde birçıolk ıırıı va. tadır. vemclt göstereceklerine gt.iven~ ~ani çı~n:ış ıol~n b.ır. komuta~ın Sovyederin Orel oinml mıntaka. 

talar :e hava tef1killerıle de~ek- Abnan tebliği bilirız. un arı ı cmRne ıh~ mal -:c~ı - atndan yaptık-lan taarruz h;ç şüp -
~ı düşman taarıruza g~Çılllı~ Berlin 6 (A.A ) - R . tebl"ğ· Times gazetesi de Rus cephesı Iem.~_z. Mare~a1 o~ır.eı,. se'klzlnci hem Timoçcnko o:r.duJar grupunun 
d~~smen ciddi kayılllar verdırH. Mısırda, Ela1em~ :ııeı=~-~ hakkında lbaşmakalesinde şöyle :ıt;~ !!b ord~unu agır hı:- k sur_c~t': üzeıine çöken büyük tazyiki tahfif 

ek suretile püSküıtiilm~tür. Bir ele "rilmesi i in a al a yazıyor: ~~g u et - ~-en , sonrıı. en.dısmı maksadına müstenid<lir ve ruuvaf. 
m k d~man ıtanıklan tama mile devag~ıunmaadadı ç .[!~kar Muharebe KurSk ve Hankof :ıra. gus~cren buyUk bır fırs~t~a~ ıst fa. fak olduğu takdirde Kurak' .:ı doğnı 
~k ediJm:i.ştir. Çaııı:>ışm.akr de- vetlerimiz düşman :ıri-ııı a~~""U~:. sında öytle bir ö'1çü alınıştır ki ~ <ld,~~ bu 

90
.n !1J~m tİ;c.:~le t~: ~lm_anlarl~. ~üttefilcl~rinin geriler' 

varn etırnck.tedıır. rilc kamyon topluluık.'larına hücum zun zamandaıtben il.ful edilen bıi- § JU5 J etmıştır. cır, ngı z e; .. ı- uz.erme muessır olacagından önem 
Londra, 7 (A,A.) - İngillrı Rijcv kesiminde taarruzumuz ederelk Portsa"<i İSk der' 

1 
yü'k 1942 taarruzunun başladığına raz aza telaş ve ~aşxınlık ~serı .goa de meydandadır. Bunu Almao baş. 

müşabidlerine göre doğu ceph~sin- devam etmiştir. Dün şiddeıtlı hava n; an tesisleri~· ;: bo~ ııye l- artlık Şllphe kalmamışhr. Eğer AL. terseydiler, bılhassa general Oh n - komutanlığı dahi ibildiği içindır, k' 
de cereyan eden mücadelelerin ~ arpışmaları yapan Alman uç!ak- d' 1 Januş.lar • manlar bu taarruzu gecık;.irmış. 1~~· e~clc: de yazd1ğtmtz gibi bü. o havalide kafi kuvvetler bulun • 
b~ neticeler doğurması mümkun- fu.

1 
doğu .. ~~nde 127 dü~a~ ır. İtalyan tebliği !erse bunun sebelbi Tirnoçenkonun r" ~~r. ~k'k_a:nlılı~ ve meh~~et - durmu: ve bu teh1ikeli Sovyet 

dur. uçağı düşurmüşler ve kendılen Roma 
6 

(A.A.) _ ltnlyan or _ evvelce Ha~o-fta teşebbusü ele c .sckızmcı ln~lız o.d:ısunu buyuk taarruzunu :püSkürtmek imkanın1 d. 
Londra 7 (A.A.) - _Ruslıır!n ge- yalnız 3 uçak ka~Şleı·dir. du!arı umumi karargahının 769 nu. alınış olması ve sonra da Siva!'OO- mesafeler dahil~~e gc.~1 ç~ke~ek E.l de etmiştir. 

ce yarısı neşrett!!klen resmı teb. Don nehri geçildi 
1 

b v•. polun parldk müdafaasıdır Bu Alcmeyn mevzııne ge.ırebılmış ol - Oksol i1c yukarı Don ndıirlezi a. 
liğdc bi1dırıldiğinc nazaran Alrn_:ı.a Berlin, 6 (A.A.) - AlfMalı as. ma~ ' te Iiğh .. d .. 

1
.. hl müdafaa tnrme bir zafer ~la~ak ma,ıaydı hüyii'lr. bit ihtimalle mak - raslndaki asıl büyük harekat saha. 

l:ır Moskova _ Rosto! - Vorone-Jd~ 'keri bir merrlbailan bildiıild"ğine Td c~ esı~.e m:;toı u .;~ ~ geçecektir eaaına nail dahi olacaktı ve bu ar. sında Almanlar büyük ha:va kuv. 
yapma'k!ta oldukları hamlede Y.enl göre Alman kıt'alJarı birkaç nok- ~nsur af ar er. 

1
1 tar J.n cf.. et S•okhol~ 6 (A A ) _ Mo~'ko tık herkesçe malüm hır keyf yettir. ,.etlerinden son:.a tankları da mu 

muvafiakiyeıtler ekie et.rni~Ier~ırd tada~ Donu geçmeğe muvaffak O- ~P~lu aak~rt''· ~ m~~t~r. ~r.~an vad~ yapılan tahmi·nl~rc göre Y.ursk . ~ncak; bizim bugün bu sütunlar. azzam 'kütleler halinde kuliaumakta: 
6 Temmuzda VolkamSk gar~I e laraik nehrin rol safhıi['nde köpr:.i zl r hı teş ı ftenndınıalutu~--~_e!c ··ı ~.- dog-usundaki taarıruza 4 zırhl. tü aa ızah1na çah~alt ı&tcdiğimiz nok dırlar ve salahiyetli Alman mahfe!. 
ı. l "dd u· ınuhare-1.1.:; er . . lerdi erı er tara a em pua&urtu muş - t b d -i1J" b d b'" b"" .. Vll'AUa ge en şı e ı .. ddid ba§lan tesıs etımı~ r. .. mene 5 veya 6 piyade ve 2 otör. a u ogı oır ve uıı ıın us utun lerindcn aldığı ha:bcrlere ist:nad BU-

t
. · d Ruslar mu.tea Bat '-- --!'-- tur. m y ı ol IJc •• • dl''-"- •_]" · · ne ıcesııı e . t . ır1111D gıc&DUCS" Mih h ..ı.·ıı . d" lü tiimen iftira'k etmekte bulunmu§- b r m~ uzcre, şıın ı ıY "KenaHılnı rctile mütnlea yürüten 5 Temmuz 

meSkun mahalleri rtahlıye e mış - Berlin, f) (A.A.) - Milrmanska .. '-'~erk ,, al va tevır-ı en"f u~l ~~ tur hcdtfine ulaıtıramam•ı olmakla be. tannh bir Stoldholm telgraf · ((At 

1 rd
. _ ,.,...

1 
l b' d"' k . mıotorru oı arını ve mu reze ennı • be 'f ]" l b ı.. , '· e ır. imd" dogru ;r"" a an ır uşmln a!ıle. b b 

1 1 
. .. .. . B , l d S • b j . rr. :r çı te gaye 1 o an u son ne - mantar dün bir savaşta 2000 tankı 

Bu orduların şimal 'loolu ş ı - . e Alman uça!klarile d~n1zaltı om a amış ar ve mıtraıyoz at~şıne ~~- yer er e, ovyet na er en • reketıle mareşa1 Ron .. mci'in Avru - 'l . .. ··-ı b hal • . 
.l hed f" ı ış oluyor. sın . . . .ı_ • tutmuşlardır. Büyük .sayıda nıotör~ ne gore, 100 ve 200 tanktan mü • <l k" h .. 

1 erı aunnu;>ıer ve u ... arşısın -
uen eme u a.şm 

1 
kau r gemılerınm yapt=ları hucuma <la-

1
.. 

1 11
. h w , re.kk b ırhlı 1 pa o. 1 umumt arh eforumu uze - da Sovyetler taıırıp kalmışlardırn 

Cenu'b kolu şjmal ko u n •r Zwoelf Uhr BJatt gaete:;in•n as. u taşıt ar va 1m asara ugAtı.roıt- · c:. ~ 1 gruJ?. a.r ~~~uza geç. rinde esas!Jı bir tesir icra ctmiı oL demektedir 
ilcı1iıyememişt.ir. . . . · keri kaynaktan haber aldıiiına g6. tir. . mı§ ı;e ~narın uçte .ırı taarruz maaı hususudın. Al nt ·la ·· fikl · . Almanların takıb et:tikıerı hedef . 0 , Muhte1ıf hava çarp1~alaTında sonuu~a ırnybolarak vcrJ\ıı.c:k. su • . . ma ar nuıtte er. ş md1 

dak" trollann Mosko re, Alman ıpiJ.otları Amerıkan f" d'. w d ...... 1 .. t" 1 retile şiddetli topç b 't - Bu esaslı tesınn, Almanlarla müt çok büyük k.B.Ta ve hava kovvctleri-
Ka.fikasy~ :n::fdir ,. t~an yüklü taşıtın tahrib edil- t ( uş~n urgı t~ş~r~uşdur: · men kendilerin biu nı;.Jk na ragw - tefiklerinin şark cephesinde Sovyet le Tjmoçenko ve Zuko-f orduları 
vaya eriŞJll~l .. iye g~re d'ğ:ni görmekle kalmamışıaı·. bü. 5a~yan avap rtın:de 1~" ten. eln~ıe~ muvaffak olm•:l..-~lrge • açmaga Rusya ordulaıile uğnı~ıı'kta olduk. nln ara ına girmiş gibidMer, Eğe; 

,,. .. ik t . d dah ba""" 
3 

'ik uven ve o aaı ıman eau er nı '"Y ... rcı • l d \ T l l B" . Vişi 7 (A.A.) - Moslkova ve Ka- )~ .. ona.ı a . ıa '!:.a. ~ ~e. bombalamışlar&tr. :Bırkaç ırmaktan ba~ka arazi men an .s11a a 1"1€1 1z er '" ırleşık P. • Scvyetler, Alman sevkülceyşinin bu 

d
......,;,., arasında cereyan eden mısının tahnb edıldıgını gorrr.uş.. . fa· t. ı"tiha ·ı ı..:_ı..· l k .. t menk:ı.h'ları Avrupa gaıb sahasın büyük hareketim önleyebilmek ·m 

ra "'""'" l rcr T Ba ·aı A 1 fJ c ıw,,.uır sarp J bos er. d . . . - -çarpışmalar ~ütün şiddetini muha. e ır. aarnız eren acı arının I\ I h b ti miyen bu havali bu nev: çarpı a ık•ncı bır kara cepl1C$i :hdası tl'- kantnı bulamama~ta devam eder _ 
!~ etmektedir. Bazı haberlere şimaHnde olmuştur. .Bu harek~t a yan ÜCUffi 0 arı lar için jdea1 bir. zemin tcfk'l :ak şebbürunden daha fazla bir ihti • ler c şark cephes'nde çok yakında 
göre. A1man kuvvetleri Voronej es~~nda bairrrılan duşman gemı- (Baftarafı 1 inci aayfada) tedir. Halen Kur.sLV 

1 
e K ~i melle menetmek ten ibaret olduğu. ~mel' den tahmini hakikaten güç 

=hırini a1mışlardır. :ierınm sayısı 9 U bu1ımaktadır. le bu deni.7.e getirfilcl&:lerine dair an k mu··n·J·ıes'ı- -1. ıl.oroneç. 1u nu sayın okuyucular mız şüphcs'z hüdiselerin şahidi olunacağına fÜP.. 
ı<- S bt•·• s • .... ocre yap ar. çatp ş - h . d .. 1 1 R '- k 1· •. 

Mer'koz ve cenulb Rus ordularını ovyet te ıgı bir İta'lvn,., gazetesi uzun boylu manın neticesı· y B •. d } 1 ta mın e ener ve mareşa omme. ,ne etmeme aznn geıır. . li . . J-· on ocıı.: Ol u ar - r .. . 1 r 1 K D 
bi~ rnden ~~a :e yesi ıyı MoSkova. 6 (A.A.) - Sovyt~ öğ. tafs]at neşretmiştlir. nın iki kanaıdının birbir~le birleş • ~~ .~ond.~a'T1~. c;e::ıne k ngı ız .er · • 
neAtıcel vcnnk utze1 r. hır. .. b' ie tebliği: • İtalyan gıazeteeintn cmilletlcrın mesi için ta:tbik edilecek olan aü - duktul n. ıib' at teln~ı .:ı rtaıar ıı _çhevır. 

ıman uvve en ergun ıraz 5 Temmuz ıgecesi kıt alarımıl!; tariıhi'nde nın;1i görıüJımemiş> diye rate bağlıdlr B rU de el b 1 ı · en gı ı e erınoe emre mu ey. 
daha iler1€m~tedir'ler. KurSk, Byelgorod ve Vo1.~ar.sk ıs- vasııfila:ndırdığı bu ola,y, iU şeki1de habe1leıe gö.re, cv:n Bo:k k"uvv:~ ya bir halde bu'lunan kuVYc.tlerlc 

- -o tıkametlerindc şidcietli çarpışma- cereyan etmiştir: HU9USi suret!c leri cenub kanadının bir kısmı ş"m. tank ve tayy8:re1erden ve hatta dc-

Milli müdafaa istikrazmın 
zaman ve faiz mıktara 
henüz tesbit edilmedi 

M d Alma 1 kıra iştirak etJ·n~erd.i.r Cephenin yapı'Jmış vsıaonlara _.,.1.-tirilen dı'cı'cn y " 80 k'l t n•z kuvvetlennden bnzılarınt kıs -

ısır a n ar . . , "'l'.> J- •ıt oroneç ın ı on~e re ce- M k · · · İ ate~i kesımlennde önemli hiçbir hÜ<:uım'bot.1annm nakliyıa.tı kara.. ııubunda Don nehri üst.ünde Liski - ~.e.n drsıra, ısı:ıenlde skvck~zıncı kn. 

5 d b 
• değışi'klik olmamıştır. dan trenle Tunaye. kadar yclpıl. Zh oboda oc:hri yakınlıITlna kadar gı ız ol' uwnu surat e ta ıye ma. • (Bqtaratı 1 !nci sayfada) nün en erı o m~ır. Burada pervane, motör ve u1afm.şlardır. sad!le ~::ş oldu~r~ ku~o·vetlcrın neşriyat yapıldıgı gorulmıiştür. 

·ı ~, . 1 Kömür istihsalini arttıracak diğer teÇhizatı takılıp, ıkınnl edL E~er bu haber doğru iw:, Timo- ~erıne.. e.hctme ıazerek rtap~- Maliye Vekaletı bu neşr yat li-1 er iyemıyor ar len botlar Tuna yolu ile Köstence. çenk o kuvvcdcri iki şehri birhirin - ~a 1-İut~cı ~ y~ ~ Çl ~iş 
0

.- zerine şu maliimı.tı venn ştır: yeni tedbirler ahndı ye gelmiş ve bilahıare Karadenize den ayıran salhadan Don nehrini 8!) ~ t~nb. nı aatıBız.ce d h tesık Milli müdafaa istikrazı hddtın. 
açılmışlardır. mP-k surctile ancak kendilerini b" \ ~ 1

.} m~ş~urd u?.\ a b~I a~ı daki kanun hükumlerme göre mU-
lngilizlerİn durmadan (Baftarafı 1 inci sayfada) Botlann yooi bin kı~ctrcli'k çc:m'ber içine dütmektcn kur - lr ı a c ı ~!°~_';__ e dy_ı_i: ı .ır~~: teaddid terttblerdc 150 mil~~m lı. 

dilmekıte olan mecburi ·.., mlikf>l. bu yolculuğu bir hafta ~nde ya. ~nrabilece.klerd· Al k •Avrupa ga.rıu .pnasln a 1 ıncı ır '"""'a !kadar .akteaılecek istıkrazın 

k 
. • k -r ır. man omu • ka b . !Lda bb'" ·-J 

ta vıye aldıkları, vazı- lefiyelti ararnamesintie baT.ı d~- pılımışt.ır. tanlığı çarpışmanın sonu hakkında d"lra c~ı ~lliJU B~aı !~A us.: - her tert1binin mUtdar ve zamanı-
• şrldıık er yapıilımış, ocakı:ırda çalı. italyan gazetesinin verdiği bu kat'i bir emniyet g··-· kt d" 1 mt"al ogı z - ır C§l men a - nın tesbit ,.:; hu1':Ümet? bırakılmış 

yehn gittikçe lehlerine şan işçilerin yevııniyeleri yeni e.. tafsilatı kaydetıneddle beraber, cta.. Geçen Persembc ;~";~1 • e ~"ı lılarea esa.scn güç b"" §eydi. Mare- ve her terb:bde ihraç şartları :çin 
dÖnJüg" i bı"',dı"rı"lı·yor s~lara göre bağlanarak bir barem rihte misli görüaın:ezn,İş> _bır .ol.ay gesinde baılayan Alman <aeJr~:zla~ı tal ~~~-~~)in çilte gayelı hareketi Maliye Vekaletıle 'fürkiyç C\im.. 

.. cetveli hazırlanıruştl'l'. Bu ba:r~e diye vasıflandırdıgı denız bı:rhk- Moskova - Kalenin kesimınde bir bu guçlugu daha da a!tırmıştır.n huııiyeti Merlkez Bankası arasında 
. . bundan böyle OOanalarda çalışan lerinin kara yolu ile naklı hak.km. Alman muıvaffakiycti şeklınde ve .? - Sovyet cephesındc bir mukavele yapı1ması lazım gel.. 

Vı§ı, 7 (A.A. - Mısırda El işçilerin }iyalkat, hi'2ımeıt müddeti da §Unu hatırlatmak isteriz ~!; şiddetli bir çarpışma hal!ndc Al _ •
5 - !.e~uz tarih': Alman re.<J- diğin<ien Maliye Vcltfileti istkraza 

Alcmeyn dolaylarında . muharebe gibi vasıflarına göre gündelik a1- tam 489 sene evvel, Sultan..., Fatı.n nıanlar ldtine tercasüm etmekte ve n~ı teb'l'iğı d.tgcır hususl~r. ara!mda aid ilk .ıertıbin ne zaman ne mik. 
dev-am etmektedir. Berlin, İngiliz malan temin edilmiş olacakt de İstanbulu işgali sırasııida do. gelışmelttc buhınmuştuT. b.lhaua Sovyet ccpbC!lrun ccnub tarda akde uygun olacağı hUSU-
ınukavemctiniın alman takviyeler- B -'--A"' tascli'k edile~~ nanmnsının büyük bir kısmını, Vaziyet vahim mi? ~··~mıkWasında ve yukarı Don n:h- sunda tetkikat yapmakta ve ihraç 

d 
arem Ya.JUJl'U"" Dol b h " " de ~k 'ptı:lni 1 d 6 (A A) R •. rının oronez ve cenubuna dogru 

en ve arazinin gösterdiği kolaylık tatb!.k"l1€ geçi1~ir. ma a çe onun n. ywc· ı .on ra . - euter ın , k m k şartları için Merkez Bankasüe te-
}ardan Heri geldiğini aöylemekte. +...~ ı ...:ı.~a.....ı· k"" ·· 1 · vasıtalarla ve kı~lara bındtrmeir Mosİtovadald hususi muhabirindı::n: oı&n ısmı.?8. 11 ceıeyan t;,tme tc mas etmektedir 
_] ıK.usad v~~~1 omur am.e esı. ..~1 H b' ş· ı· Okme'-' Al . bulunan büyük taaıruzım plan mu · oir· . . . . . · t ~ıt L sureı..ue, ar ıye • § ı • J m<lnlar Moskova şımal bntı - . . • • M lli müdafaa ısfkrazının bırm 

A
l 

1 
ib nın ıstıkba'lını eınnıye cu ma a danı yolu il" Hali.nı:> Balat önıcrine ıı•nda K 1 . . d b k 4 c bmce devam etmekte o1dugunu cı· tertib . teşkii tmek b • 

man ar, urad.an 
1
'kinci bir müs -"- · · b' d "" ..,,,... · a cnın "evresln e aa ·a ını e uzere u malk maksadile buıı.ı-ar lQIJl ır e · d" ;~· '- .. " "' ve Don garbında yani Os:kol ıle yu.. ta'hke~ hat önüne gelmişlerdir. lul' ıtcltaüdlük projesi ın ırm~ .. .ır. ıı.oyden daha atılmışla:-dJT. Günün k Do eh" ~ • nd k' h yaz sonundan evvel kısmen yalnız 

Vaşın.grton 7 (A.A.) _ Beş gün- ma ıyet ve ro·e ııe kö... Beynelmilel ~eri tarihlerin de başlıca taarruz faaliyeti tanklarla arı ~ ~ ır en ara.si ci 
1 

sa n. faızli. kısmen de "kram:yelı ve fa. 
denberi Rommel kuvveUcrı iler • h~rlamarktadır. Bu p l . . . takdirle 'kaytl~leri bu tarihi o. desteklenmiş Alman piyadesiııin ha ~a ÇC'\'rılrnış .. 0!~ul:ları artık açı - iili tahviller ihracı düştinulm .. kte 
Jiycmemekledir Bazı yerlerde Al- ~ur ocaklarında ça:Iışan ışçılcnn 1ayın kıymeti iherhalde İtalyan r~ket 1eıinden ibaret kalmı t'r g.ı vurulan buyiik Sovyet kuvvetle- ise de ihraç mikta:- zaman ve şart
Jllan.~ar geri bil~ çekilmişlerdir. bir kaza vu'kuunda :laca.klan taz. botlarının ~noo~n~. ~~li~den Pravda gazetesinin c~hcdeki ri_nin b~biitün skıştırılarak imha e.. ları ha!Ckında henlız bir karara 
Duşmn:n ağır kayıblara uğraya rrunaıt, muayyen muddet 5~ıştı~ Qclt daha yu~r. Çürtku ltnıyan ~uhabiri bu sabah durumu ccv.a _ dilme~ uzere olduk~~ını, bu k~v - varılamamıştır. 

o~ırsun ... ,InıgiJizier durmadan tak • t:n sonra alacakları tekaudıy~. <>- botlarının haamı :50 tonu a~:ldığı h:mıı durak vasıflandırıyordu. Ge. "·~l~n kurııu?,nak_ mer; yaptık,a-:-l Milli mı.idafaa istikTazı hakkın. 
v ve 'kı. alan almalktadırlar. lum VU'kuunda ~lelerinlll gore- halde, Sultan Fatil:ı beherı bın ton. nış bir cephe üzerinde d" bırçok teşchbuslerJn aıkım bırakıl - daki kanun mucıb"nce ye"• tabvıl. 

L d 
· · · t'da~ t 1 u~mnn ma d w So tl · üh" b" hl · .. ,, 

on ra, 7 (A.A.) Sekizinci ordu cekleri yardım şe!killeri ~i esöS. luk 65 gemı:yı_ i?ll ıp 1 • 1 vası 3 er. nr,·rolarının serbeslisini talıtlid mak ~cı_nı, . vyc. e:ın 1_11 ım ': zı~. 1 
lenn satın alınmasmda ta arruf 

El Alern_eyn'de düşmana ağlT kayıp lara bağ1anırnalkıtırdır. ia. b~r ~ce ıçınde Ha1ıçe nakl.et. ndi1e en çok tehdid altında bulu. bırlıklenn de ~ştır~c .01
:
1 !ımalı~- bonoları da işlem ş iaızle bırhkte 

!ar ver?ırmi§ v~ bazı J1ı0ktalarda Bu barem ve ıprojenın ileride mıştı?r. nan kr~imlerde yapılan çnrpışma. den yapma~. ~tedıkl~ boyu~ .~1~ pa:ra yerine 1tab1.1l <>luna~ğ ndan 
ılerlemıştir. MıAlarebenin gelişme bütün maden ~~-~-1 ··erın· e lara b•r çok Rus tank1a?J ·· ··ı ·· taarruzun buyük zayıatla gcrı P~ - 1fk tert!.bin miktarı bu cihetten de ha b V\.4A an ~l suru muş 1t·· t"ld'"y" .. Riy ı k ı 
•a .. sı atıya doğru kaymaktadır. tatbiki, hatta iŞ9i çalıştıran fabri. ve bu z•ıhlı lruvvet1er ') günden be•.; ur .u ugunu ve ev m nta. aes ~ nazan ıtıbara almarak tesb t olu. 
Mu tahkem 'bir mevki siingü hücu- ka ve imalat!ıanelen> de tcşnıili Edebi bir hAdİSS eijren çılgınca Alman baskısına 0ğır da.lcı Alman tauru~unun eı~d7_tlı nacak ve birinci tertıb tahv1llerin 
mu ile zaptednmiştir. bahis mevzuudur. Garb linyitleri l"y!h'nr verdirmekte bulur.mu~lar • ~uka;emefle~ ve büyih anıız~~-İıç. miktar, zaman ve ihrnç şartları 

Dün a'lcpm alınan haberler ÜL bölıgesinden lıen rnalUınat.n öre d T ltiklenne .~~ . gene tc~ ··,er yakında ilan edilecektır. Yalnız 
tünlüğün İngilizlerin elinde kaldı- iş mükellefi~ karan mıisbof t Üstad Halid Ziya o kaydcyle<lıgım_ bıldirmektc~ ·~· şurası bilinmelidi.T ki birincı tertib 
ğını 'bildirmekteydi, sirini göst . ........ 1 : be~ Miltt:ıf1'kfer harb sonrası Alman teblığj Don ~dırının ge - milli müdafaa ısUMaZJ tahvilleri. 

1 
. ~nnnş. ı~ı.uıısa n.s "" kl ·ı • b• "J "d"lw• d , h .. b l" . f . . >I 5 Z b 

24 saattenberi vaziyet düze mıye gün~ 600 tondan 
1000 

e 11.iksel- Uşa 1gı yenı ır ç gınc aır enuz ır ma umat n n ~ı '}0 7. ,,.oıamaz. ıra u 
yüz ıutmu•tur. Fakat Mıs•r için teh- mi~r Vakı d bi ,, .• ) d h için tedbirle~ alıyor vermemekle beraber 5 Temmuz ta- babıdaki kıanun '-o 7 ye kadar faız 

,.. . ....,, . ... n a r micN~ar a a h"k,. e yazdı 'hl" b. P- t t rafı . Al il )',.; . . .. İh.r l 
like ortanan kalkmı!! sav lmaz. artacaıktı.r 1 ay (Batbraiı l • 1 yfad ) n ' ır ..,..e c g sen man ver eoen.nı amırrur. aç şart a. 

MuharebeJere lttirak eden . 
0 

.. 1ıtefi!k .
11 

l mc sa a . ci:IM~r nin aığlebi ihtimal \t ~o - n hususunda da yen tahvillere 
Amerikalılar p D l . Fa t 

0 
~u .. .. mı 

1 
et enn ~urahhas'lat;- r:cz ,ehri )·a'kınlar1nd.a bu nehrı pr- şimdiye kadar daniii isiw.raz tah-

Lo dr
" 

7 
(AA) _ Mısırda amuk İplİQİ teyzjaftnl e ı •~-~e~d e* ~~· Müb .. ~~~~k.teı m~: ka doğru geçtiklerini haber vermek V'i'llerimızin "hrac.ııda tatbik olu. 

n 4'1 • • 1.<Ue'll. ~- .w;::n u;y·uıı{ ı ısaııı d Ew b hah d v • 0 - ı f · · lngili:ı kuvvetleri üstünlüklerini gös dağıtma ofisi yap· mık tedbiıler alınması d ~mik'ı ~ tc •r. ıer u . er wogru ıse, ~n nan ~ar. evhlı:de :mhyaz t~ŞJ .. 
termektedirler. Dün düşmanın cep. A.lmen1..nn lW)'a.ftnOen kurta:ı&~ de ı.aret etmış oldugumuz veçht - mak ıçın bır sebeo yoktur.> 
heyi yarma teşehbüsleri akamete Ankara 6 (Hus\MSİ) - Pamuk ıp Bu uzun hikayeyi cak olan he!' memlE!k~te yiyecek -------------------------
uğrauimııtır. liği tevziatı şimdi)'€ ka<iar İ·ktısad p b günün n addel-eri dağıtmak Ü7.."rc. gayet ,. Kadı köy OPERA Sinemasında 

Amer..ka1ıların orta tanklari cep Ve!kfıleti namına Sümer.bank Yerli erşem C • li.iyük ihtiyat yi~ler ~tiri. 
hedıa tamamile Amerikalılar tara- Mallar Pazarlan tarafından y.aıp·. den itibaren neşre İeC""ktiı. Buğd,..y lQin um~pi b!i Zata• Su.ngu.r 
hndM> sert ve idare edilerek iş lıyordu. Alınan ~ni bir karara gö.. k:onferans toplayru:ah"tır 'Hususi 
sörmektedırter. re bundan sonra tevziatı iaşe ınüs. başhyacağız tal: ko-.,,itf>. ~ne bu av vere. 

Royıerin bildirdiğine göre ge_çen te.şarlığı namına dağ tına ofisi y4. ~tir. V:ı ~llln ve Londra. A\• 'f'EMStU.E.Rt MUVAFf'AKİYETl..E n~ a.u EDİYOR. 
gön eıı~r edilen Almanlar yiyecek paca:ktır. Ofisin bu husus için ~ Perc:embeye "Son Posta,, da rup:mın bi.rço~: bil" ~rıne y~lı c.. .. ,_. 
ve ruııuıluktnn 7jya-de topçu faali. kilatl tamamlanınc•ya kadar tev _ 'r rredde'erl \"C 1mar 'çın aı,;ıJ1nn" il He.!'. alı.'8m -~1aT sr.at 9 ~O de. barlz.r. Yerleri.,izi hcı:ıcn tedarik 
vetinden müteveltd uykusuzhı'ktan ıiat bugünkü şeklini muhafaza e. P,Ö!hlt:l'tllek Ü?Je"rc kMi nül>tard.... etiia.k:. T clelon: 60821 1 
ıikiyctt~ blunmurlardır. decclctir. f!emi tWısis edeCl~lenilr, •. 1 



1 Sayfa 

Milli ikt~sad1m1zda bütünlük 
(~tarafı 3/1 de) dolayısBe ithalat ve ihracatı dü _ 

lan ş..r.tlıaT etde edi.lebıilrniştir. Ma. zenJ.emek üzıere yemden kurulmuş 
ka'l.ede bu .şartların n.eleroen ıba. tur. cBunların yanında yeni Türk 
ret olduğu, şüphesiz yazılmak la . devletinin memleket~n iktısadını 
zmtdt. MuJhıarrire g,&e, Tür'k dev. bir bünye haline getirmek için ge. 
1-eti •bllgürı.kıü Türkiye realitesini ne yirmi yıldanberi koyduğu. dii. 
meydana getiren ana V'a•anı, cpa. ze-ıoıleri de u.nutmamo1c gerektir. 
1·ala.ııma bir bütün olarak almış» Bugünkü devletfa koyduğu ı1<-tı _ 
ve bu suretle de cbir milli iktısa. sadi düzenler, hiç bir far1c göz~t. 
dın kurulması için şart olan tem.el meksizin, biltiin v..ııana 1·e. ikt1sa. 
ortaya çıkmıştır.• Yaz:dan anlaşıl. dımızın. biitü?ıüne şamildir.~ Hatib 
dığına göre, devlet vat.an parQaS!nı oğlunun hiç b~r fark ~'ÖZctmeksi • 
paralanmaız bir bütün tanıdığı için zin bütün vatan ·ve i'lctısadımıza 
mm: iK'tı.sadi kurmak mümkün ol- ş8ım.iıl 0'1arcı k: bahserttiği düzenler 
muştur. Fafkat hangi devlet kendi nedir? Ve bunJlar -ıtek ı·atıın üs. 
vatanını paralanmaz bütün olarak tilnd.€ kurulu bu.lu:nmı ue bfr mil. 
tanıımaz? Acaba Osmanlı impa:ra. lete aid olan iktı~ birtiklerinin 
torluğu zamanında vatan pacçal.ı- birbirile mii.naS"ebct~ei"tnin ı:ı.asıl 
na'bilir, daığı1atbi.1ir mi ıtanılıyordu? kdla~ ve koyulaştır _ 
Bundan dolayı milli iktı9&dın ku- maıkıtad'l!r? Bu cfilıciler dah.i ma'ka
rulabillmesi ici.n. devletin v.alta-n 1-eyr ~-ayan tarafmd<ı.fl keşfedil _ 
bütününü biı:ibirinden ayrtlmaz O- t'l'lek üzere müfA}ıem Lırakılmıştır. 
laralk tanıması kif'i ge1mez; bu an. Mll'harririmıi'l ephamı bir miktar 
lam vatan V€ dıev'let mefhumunun 
taıbii hi'r neticesklir. Su hakle milli a aha a~ üzere yeni bir takım 
iktısad IQin yıeni doğa.n 9~'!'t1ar bu e ~amlkıır ortaya abmaktadır: 
haset anffiron d~ında bir takım fa- cBugünkfi demetiR. 1iti kuruldu. 
t'ilhi sıartfar mmısuılü olsa gerelk.tir. ğu gündenberi memieket iktısadını 
V&kıa m~ale 99.hibi, z!m.nan si. teşkil.dtlm«krma y&nii.7.ddki gay • 

yaısi iıstfildalıi.n ve memlekette inkı. retlerini ee gözöniirıde tutma1c 1d. 
lab Y'Qrile ye~iş bfr takım şart. zwuh:r. Çü.nkiı b1'qün iktısadımtz 
ların bu işde anı~ olduğımtı an _ ana hatlml!.le olsun bir örnek orga. 
latımaJk iı.5tıiyor; fakat ne bu ş~tla- nizasy<m i~e girmış bu.hı.nuyor, 
nn i-ıahında, ne de hatta mevzua TY.rk devleti daJıa doğttŞtt.ndan iti. 
böyle ilk çeşnıi vermek husu~nda, baren Myiik bir hassaslıkla ve tii. 
yarııstnın uzunluğuna rağmen mu. kenmez bir enerjıfo mii.st.ıkit bi,. 

iktısad politikası y•ı-::"-.:: cvf-ôı:r. 1 "'*'e l\arririn bir isteği görukmü~r. ""' - ........ !l~"° 9v 

cTürk milletti yapayalnız ııe kendi b11. sayılan ~rtıar ~inde atılan 
başına kalmı§tır. Keııai başına ka.. varlıklıa.rla yl1rmi yı!lık du-ra~sız 
lan bu miıtetin de kendıne uaraşan bir emek neticemnde bucrii1t iizı? • 
milli bir iktnsad kıırma~'.nda.n daha ri11ıe eğildiğimiz iktı./t4C.öli vurZığımız 
tabii bir şey olanıazd•. Bvgün ta. meydana gelmiştir.> 
rihten mM-a.s kalan bölün-nez bü. • ~te. cmiıllli iktısadl.ifü..dR bütün .. 
tün bir vatan üstünde kunııu bu~ lük> için doğmuş ve y~şcr.u~ ol • 
lurıan iktısad birlikLeıi ( ! ) mütte. duğu muba.rrit' tarafından orta:ya 
hiıd Türk mil.etinin ı1i11:~ıerine ve konulan sabe\:Alıer ve arr.iller! Bu. 
Türk devleti?t.e aid4ir . .B-ıı iktısad gün!kü :milli ilkbsad bünyemizin 
birlikle11i de yirmi y,lu yakın bir tam, şuurlu vıe ~eni~ bir ş.ckılde 
zıımandanberi birbitLerine bağla • kurukluğuna aitl kök.!1 bir iddia, 
narak ve birbirlerıle kayrw.şa.rak mll'kalenıin. temelin; tf>şkil ed;yor. 
milli iktısad biln,;eStıııi yapmakta • İlim bakımından real~le-ri göste. 
ilır... rerek üzerind€ mü3l:xt netice alı. 

Bu faaftl!ırla göre Osmanlı imµ. na.ca.k fikir kıymet~eri yc:U'atmak 
ratotluğunun dağılmasından soma içıim, sa<leee ve her n€ pahasıl'l'a o. 
anaıvaıtanda yapayalı:ı.ız kalmak, lursa olsun, yı211>ılanlsrı öğr .. ek ka
milli fktısad için lazım olan .şartı fi gelmez. Bil~ düşiiıırnlerimi • 
kurmuıştıur. Fakat bu (tarihten mi. zin top1ucıaı bir oluş içinde rcaliıtoe
ras kalan ve vatan ~.>tü.nd~ kuru.hı '"'r~rPizi taraıfS12 bir gfö.·;i.ş!.c ;!'ce • 
bulunan iktısad birliklerı) ne de. lC'me1eri icaıb eder. Bi7. g''r~!'- ma
mekıtir Heı halde bunlar, son za. kale safhi!bi gı:.bıi mi.iı~cvverlerı"Yti. 
manlarda kurulan ı·thaJat ve ibra. zin ve gerek ~ülkıi. gibı "!lecxua. 
cat birlikileri olmam::.k lazım gelir. larıımızın vazifele!·ini e'ksık ve 
Çünlkü. bu l:füıli.kle: b:zc tarihten vadl.ış kavraıdılklartrıı kaııi.iz. 
miras kalmam~ olup ancak harb A. fl. n. 

Fatib Üçüncü Sulb Hukuk Malı ·ı O~küdar Sulh 2 nci Hukuk 
kemesi Sattı Memurluğundan: Hakimliğinden: 

Tophanede Bocaali mahallesin.de ııt.. Beylerbeyinde Yalılar caddesi !O No. 
sardibi sokağında eski ve yeni 3 kapı lu hanede mukim Fahri Toka1m tiskü.. 
mmıaralı bir tarafı Nttri bey diiı\cki.nı dar t~ibi a.dıls.i tarafın,lan ya.pılan 
ve iki tarafı Orando arsası vt- tara.fı ra. muyeneslnikı vasiye mııhta~ o\dukıı 

bli tarik ile mahdud ımilJı.i Elhaç Ali bildirilmiş olduhadan JDW'll&ile'fh Fah. 
paşa, ve geııil'i Ba.remtyn vakfından ha. rl Toka.ym hacri Ue ayni ha.nede m.uJdm 
nenin Zehre Servere aid 1/4 hissesi ta. oğlu Süreyya Tokaym Ya&l nasb ve ta. 
mamıııa takdir edilen 40G9 liraya naza. yinine 7 /5/942 tarihinde mahkemece 
ratı 1000 liradan dıın olmıı.m.a.k üzere karar verilmiş ol.ına.kh bn hususa.ta iti.. 
açık artırma suretile Jllahlı.eme başkati. razı olanların oe gibı içinde ymarıda 
binin odasriıda 11.8.94-2 tarihine :müsa yMıh dosya ıı.uma.ra.sı ile mahkemcmi'l.C 
dii Salı rünö. sa.at 1{) da.n 11 e kadar D'IÜl'a.ca.a.tlan ilinen tebliğ obınur. 
a.Uddli şartlar dal:resmde satıJM:aktır. (9"2/96) 
~u ev harWıen kagir ohtrı da.hilen ah. 
p.bdu'.. 3 oda, 2 heli. 1 mutba.lt ve iist 
ka.tta çinko döşeli bir ile açm balkenu 
vardtr. Elekıtr°' ve tcrkes tt!6isatı d'a 

vardır. 
ı - Artırma. bed.cli peşindir. Mem.\tl' 

lt'o\nuni mehil verebilir. 
z - Artırmaya ıirece\.ler % 7,5 nis. 

betinde pey vereceklerdir. 
ı - Miiıf&ıcrt bedeH !kaleyi ınlad'tnda 

vermezse ihale feshedilerek gayri men.. 
k1ll yeniden artU'hta.ya çıkarıhr ve en 
tıCJık artıra.na ihale ediler~ aradaki fark 
ve ura.r mw,teride11 bHihüküm aluur. 

4 - Delli.liye ile 28 senelik evkaf ta. 
vis becteli müşteriye ve verıilM h~ 
ııaliibine aid'ıtir. 

5 - Şart.na.nae b11ı-ünde1t itibaren 
beıkesin rörebi\eceğl surette açııctır. 
Fada ımalft.nıa.t ist~telerin saıtı.ş 22' 
N. ya miira.oaat etmeltrl lazımdır. 

1>09Ya: 

942/,3( iL.AN 
ı - Tıırbalın Pazar mahallesinden 

Ollma.ıı km Ay~ Özt11glunun Tıtıiıalın 
ıne)'dan m.ab.ııllesinden llasan karısı 

payriyc aleyhine açdan men'i ınüdaha. 
le davasının yaınhm du.ruşmasmda.: 

Müddealeyhlıı gelmediti uamıoa ı;ıka.l'ı. 

lan ıı:wab kararı üayrlyenio Ankara.va 
gütiğiııden ba.lıisle billtebliğ la~ ıutm. 

ması üzerine ma.hkemeee gtyab kararı. 
nm ll~nen tebliğine ve bu babdaı.4 d'U. 
ruşma.nın 15/7 /942 cünu saat oll& ta.ıi. 
kine kıı.rar verilmiş oldai'un~n me-ı.kür 

gün ve saatte mahkenı1..>de hazır bulun. 
ma1ığ 'ffYa usnlüıae tevfika-0 bir vekil 
göndermediği taJulirde muhakemenin 
gı~ bıncla. devam edeceği tebliğ maka. 
mına kaim olmak li7.ere ilan olun11!'. 

2 - Bir sureti ma.hk~ne divanhane. 
si. de ve Tm'lıalda muayyen mevkline 

Kocaeli Sulh Hukuk Hakim 
liğinden: 

Satılık üzüm 
hmittc 11.n tüccarı ve müteahhld Ra.. 

sim Görcilnden kalan bmltte Ankara 
caddesindeki 106 numara.h ma.ğauda 

buluaa\n (7506') kil'O renaki ümmileri 
açık aı1ll'Dla. saretlie 15/7/9t2 ('-arşam. 
ba e'iinü saat 15.17 M.rasında. satıla.ca.. 

fmda.n tallb o12dlla.nıı ta.ıı.min edilen 
kıymetin % 7,5 nisbeti oN.ıı 259 lira 
clepoır.ito aıkı:elerile menir mağazada. 
baızll' baluıunala.rı llin olnınll'. 

(Tl\'ATBOLAB) 
RAŞİD RIZA TiYATROSU 

Halide Pi~in beraber 
Harbiyede, Be.bvü bahç.esi-nin aJatur. 

ka kı!smmda BU GECE 

BENi öPONOZ 

SADi TEK TİYATROSU 
7 Temmuz Salı a!kşamı Kadıköy 

(Sür~yya) da 8 Çarşamba Üsküdar 

Bağlaıbaşl Halede, 9 Perşembe 

Bostancıda 

iPEKÇİ MERHUM 

~--·----b. ~ YAZLIGA GiDECEKLERE 
1 HASIR KOLTUK 

ve mobilyamıla. dl~ bu4ak ağa. 

cmı.ta.n ba.hçe koltukla.ı·mııın 
Her yerden ucu..; 

b-ta.nbuida Rıza.paşa. yokuşunda. 

&6 No. AHMET FE\Zİ'ııin 

ASRI MOBİLYA 

SOR POSTA 

Hemşire Aranıyor 
lşletmemttin maden hastahanesi için Kızılay Cemiyeti Hemşire 

mektebinden diploma·tı ve ameliyathaneleııde çalışmış tecrübeli bir 
hemşireye ihtiyaç vardır. Hastahanede ikam~t etmesi meşrnt bulun. 
duğundan iaşe ve iıbateai hastahane tarafından temin edilecek ve 
kend'isine 100 liaaya kadar iieret verileee'k:ti-r. Talip olanların hal 
terciim~lerile birlikte dipfoma sureti huy vesikası ve evveke çalış 
tıkla·n yerlem::le almış oldukları bonservİ3 ve üç aded fotoğrafı. 

(Enga.ni Bakırı Türk AnonimŞirketi İşletmesi d:irektörlüğü.Ma. 
den) adresine göndermeleri ilan 'Olunur. ' , 
İzmit Deniz Satınalma Komisyanundan: 

Kuru üzüm ahnacak 
1 - 19.6.Mı rtinönde ;sıa.ıJıla.n ..-rlıi'mıia bir klkısml:a teklif oluaan 66 ı... 

r0$ 34 eantiıu fiatı yüMek ciriilen 2MfO Jıüo 1ı:ara üziimön lılinct pa. 
za.rhb 9.Tıemm.~94Z Perşe~ rü:nö saa4 :ili ile hmlt.te Tersane u. 
p1S111.dH;i komlsy.on bin.asında yapılaca.lı:tı.r. 

% - Şa~ bedel9ia ol.ıwak kellliıs;J'eflÔn almAbllir. fş&a ımtm bir pat'. 
tiıJ..e tesllm eclilecektır. 

S -~ h ~ ilırHI eM11klanaa. cfı:aGo ~ Veelkala.rmı tıe 
251%.58 linMb.D ~ t.ealaa.tlaril:e btf:lltrMı ~elli ıriin ve ııaa1ıte komi8fo. 
na miira<ıaaıUan. dl55• 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 
1 - Tahmin Klle>.n ı.e.lıelbı ff,NO Ura ..-. 1-#8 &lilıı'ıi ae,.dye şamaooıra.. 

smm lt.7.942 C.... ııiıd ıı.M IS tıe ~ Mı- »eaiıı: leırawn u. • 
tmalma ~~ kapMı wl ..ıne .,....._ ,_.._... 

2 - ilk teaimMt 3Ke lira oı.t ~=sm.ı. h.er ek ı. .aMi ôhllUlde 270 
laaPws bedel JllMlk&WliHe ___. iınals7ee.-.. ahıLll' • N!J8lf n komi9foıncla 
ıörtaeıttilir. 

3 - ~ 2498 ~ kıaa ıı ~tl ftMlıal&rl& biri~ verecek • 
&ett talil ~nıu beRi l'iia "tıe saMttıen ~ aaat enelioe kadar maW>mı 
mlliııRiünde acil r~ kofttİS!ren re'ı$Uilne v~i o:672h 

Nafıa V ekateti Tire Su İşleri 20 
Şube Müdürlüğünden: 

• • 
ıncı 

Kiıiıoqk Menderes t:eıeus ~an ltm. S1+1109-37.+ '7tO ansuıda 1a. 
Pllaeak ma.lumlz ff rlh~ duvarları inşaatı kaıpa.1ı zad mulü Jle eksiltmeye 
lııom~. 

1 - ~ 29/7 /IMı tarihine rast.1&1Ml P~ giiııü saat dOıt da. Ti. 
reııie sa. işleri 20 inci şube müdıiirliiiü da.iı'eSinclıe toplanan komlsyoaıb 1apı • 
Jaoalık. 

2 - Bu iıtiııt m111haınmen bedeli «S<l70'h lira. dh kı--.ı 11e mıwak'lartt temi. 
ne4t. (l2603• lira .. ~) k"1'11Ş1t111'. 

S - 8'I .ite aid ıaukav• lJl'OJesıl, hu9UBi ve f-enni ıartna.me eksiliıme şart. 
naımrısi. avan ııt'OIJe ve blrlnei ~ hiilasası T~ sa işleri ıo inci şube mü. 
diirlö!ii n İmaıir Nalia aUi.d:iiriüğünde cöriilebllic. 

4 - Eksifıtmeye girmek isteyenler her ıtıüırlü. mali ve fenni kudretlerini rös. 
tetlir vesiblarmı raptedt'l()ekleri btr istida ile ve ihale f.arihindıen en az üç ıün 
evvel :hımir vallJifine müracaatı... bu &'ibl. inşaa.h ya.pa.bilecıeklerine da.ir ebli,..et 
v~ikast ahnaları ıtaritır. 

5 - EkSi~ rlrecelder t-eklif zarflarını 2190 sayılı kanwau.n ve ebiltme 
şartaameahılıı tarifi dairesinde hazırlayarak eksll1.menbı ya.pıla.ca.iı saatten bir 
sa.at eTVeline k:ada.r m&kbuz mukabilinde sn i.5{eri 20 inci şube müdürlüğü ek. 
silCıme komlsyoonma. venniş olmaları l&zımdır, Posta-Ja. olan ıecıkmeler kabul 
olunmaz. «7159» <ı372b 

İstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - Aşalııla ctns v~ miktarı ve muvakika.t t-enıiruııttan yazdı malzeme idarece 
sa.im alınac*'ır· 

Metce 

Pa.mUk şerU AEG 60000 
Mmnlu şerit !O m/m 20000 

Mumlu Ş&~ !5 • 20000 
Mumlu şerit 30 • 2000 

Pamuk seriCı 21 • !00000 
MeNerbe çl~ili şerlı 15 J) 50000 
Mer9erize çizgili şerit %0 )) 511000 

z - Kısmi teslimat ioinde tekllf lk.abut olunur. 

200 
151) 
150 
30 

250 
200 
200 

1180 

3 - Tekliflerin muvakkat temiMfürla lbirlikıte ka.palı bir zaırr içinde 17 /7 / 
942 g.ünü saat 11 ye kadar idarenin Levarıım Müıılıürlü~üııe tevdi edH • 
mest ta'ZJDldlr. 

4 - Şartnameler idarenln leva:ımı müdüriiiiünde parasız tevzi lldilınektedlr. 

(7261) 

Çanakkale Deniz Komutanlığından: 
Ciııısi KHo Muva.ldr.at temlmt tbal~ giinü Sa.a.tl 

Satır eti 22000 1650 lira 13.7.942 15,30 
ı - Yukarı.da yazılı ınğır eti kapa.lı 11a.rfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ta.liblerin meü.ür gün ve saaıtte Çanakkale Deniz Komtıtanlğı Satınal. 

ma lrooıisyonuna. mür:ı.ca.a.tları.. 

3 - Bvna aıtd şartname Ankara Deniz Levazım Müdürlüğünde ve Ça.nakka. 
le Deniz Komuta.nltiı Sa.tına.Ima. K-001isyonwıa müra.ca.atıa almabUlr. 

«4954JI (<7295» 

Eskişehir tayyare fabrikası genel 
direktörlüğünden: 

Fabrikamız teknik muhasebe servisi ~n 3656 sayılı k.anmı ve 851 sıaJ'llı tali. 
matuame hükıümlerine c-öt'e l<l70ıt liraya kadar ücrette bir şef muavbı; ile «lZOı• 
lirll<l'a. kadar ii.eretle iki muhasebe memumı ahna.ca.kıtu. 

Sef mva.-rininin yiikse.k tahsil c-örm~ obnası ve tıercihan Ticaret mektebi 
meııaou bulımması ş:ı,rt.tır. JJ3nka. ve 11na.j muhasebe usullerine işina olanların 
evrak-ı müıid>ttelerlle Genel Direk.ttörlüi'e müracaatları. d805» 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Han birlikleri için iki yüz metre mlkibı çam kerestesi pa.za.rlı.kla. aa.tm 

alınacaktır. iİstekliler ka.t'i teminat tutan olan «300011 lirayı Bakırköy l\la.l. 
müdürlüğüne yatırarak rua.kbuzla.rile birlikte 11.7 .94-2 Cuma.rtesi günü saat 11 
de Yeni posta.ha.ne kar')ısında. Bii:yük Kioa.cıyan han ikinci kıa.t 9/10 N-0. da 

B:wa. Sa.tımılma Komisyonunda. bulunmaları. «7076ıı 

· San'atkar. Aranıyor. 

Temunn: 7 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 
ltaruJ .. tarfhl. 1811 

100.000.000 Türk Lirası 
811be ft aJ&m adedh ıa 

- - •.ı-...t .._ n.l!!Yt lıanka m~lelat 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Sina& BMlt....... kumbanll w ~ t.&l&md bet&bl&rında • 
• • ....._ 'alnee•era ..... & l1ela teldleolil Ul'a ile ~ .... *" ~ WıW.•ldll& 

~ Aded 1-000 Lirabk 4,000 Lira 
' • 500 • 2,000 • 
' • 250 • 1 ,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 il 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

1Xkb$J ~ ..,.. lıılr Mile .l&ı1IMle 5t. Hraclu ..... ..................... ''"* tlıll ..... 1' .. fylyl&e ...tleoHUr. 
s:.-aı.r ...... ılefa, 11 -'· 1l Jlulna. 11 8'161. 11 Birtod 

ümln ~ Mileeektlw. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü llAnları 
Semti ve 
ma.b&llesi 

Cadde veya No. n Cinsi l\Iuha.ınmen a11Jt 
sokağı L. K. 

Eyüb, Tak:yecl Abdurrahman Şe. 9ıl Ev 3 00 
rer 

Bayazı, Eminbey Dibekli mekteb 
a.U .. ında. 

Vapur iskele.si 
Cami 

,\ksara.y, Bacıba.Y. YusuJ'paşa 

ram Hafl.a.nl 
Şeyh Mehmed 1."atcı 

Geyl&ni 

15 

13 
42 

115 

9 

Saraçbanebaşmda Amca. Hüseyin pa,. 33 
ı;a mek:tebl 

Süleymanlye, Şem imaret 
scU.jn Mollag-ii • 

rani 

Dük.kin l 50 

Diikkin 1 50 
Dükkii.n 2 5U 
Baraka 2 50 

Şapçtban odab:ı. • 12. 
şıhk ve kahve • 
cilli"i 

Kapt mahalli ve 2 3t 
mekteb 
Mahzen 2 50 

S'.\çhane, Mimar ,, Camı hel.iları 15 
ayas 

Yukarıda yazılı mahaller 9t3 senesi M1yıs aonuna kada.r kiraya verilecetln,. 
d~n itina. konmuştur. İha.lel.eri 10/Temmm/942 Cmna gÜnÜ saat on beşte ya. 
pıla.cııkhr. istekliler Çemberfü:ı.st.a İstanbul Vakıflar Başmüdü.rl.ütünde Va.klf 
Akar Kalemine gelmeleri. (6977) 

\ 

T'İtRK:l:YE :l:Ş BANKASI 
KUçUk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANl 

ıt.liŞİDE.LER: ~ Şubat, 4 Mayıa, a Afu.ltoe. 2 İk.i.ııc!te{il'Ul 
tartıılerinde 1apıllr, _ -. -

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Liral.ı.k -. 2000.- Lira 
a • 1000 ı .... 3000.- • 
2 1 750 1 .... 1500.- • 
a ı soo ı - 11100.- • 

10 > 260 • - 2500.- 1 

.. 
'o • 
öO > 

200 1 

200 > 

100 
GO 
~ 

10 

• 
• 

.,,. 'ooo.- • 
-2soo.- • 
""'öOOO.- a 
- 2000.- • 

..... ·--·--····-················· .. ·· .. ··················· ··················-························ 
Ortıaköy Orhaniyedeki motö.rlü v:ısıtatar tamirhanesi i«ıln ücretleri inıtlhanlı 

tayln edilecek ehliyetlerine göre tesb;t edilmek ve azami yevmiye 5 lira oLma-k 
üzere bir tesviyool, iki tot·ruıcı, bir frezeci, bir marango~ bir bo.yacı, dört oto 
ma:kinisti, bir bobinaj elektrikçi, bir akümli=":tö:' r__:ta:m: i:r:cis: l:.:., _:b:ir:_:d:_:ö:k:m:,:e,::ci:_.::us::t.::a:!ya:_L;So;;:;;n;;;;;:P;;::;o;:::;s!;:;:;:a:::ı;M;;;;:;;a;:;t;;;beiiiii1ı;;;s;;;ı;;: ;:.N_eırı_· Y_aı __ Müd_·_· _liril _ _ ,_~_·_a_d_&bao _ ___ ~---~----


