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Yelli kabinenin teşkiline 
kadar Başvekalet vazifesi 

doktor Fikri Tüzer 
tarafından ifa edilecek. 

Doktor Refik Saydamın lstanbulun 
iaşe vaziyetine dair son beyanatı 
Ankara 8 (A.A.) - Kıymetli Baıvekilimiz Dr. Refik Saydam, lıtanbulda 

tetkik vaz~feleri yapmakta iken diln gece saat 24 te kalb ıekteaindon ansızın ve • 
fat oüniıtir. Yurddaflarimıza bu acı haber i verirken ifhatında hayata veda eden 
merhuma ıonıuz rahmetler diler, ailesi efradile bütün yurddaıların acılarına itti • 
rak ederiz. 
Hükumetin kat'i olarak teıekkülüne kadar Ba§vcki let vazifesi Dahiliye Vekili Dr. 

Fikri Tüzer taı:afından ifa edilecektir. Bu husustaki tebliğatı aynen neırediyoruz. 

Bay Dr. Fikri Tüzer 
Dahiliye vekili ve Baıvekalet Vekili 

Baıvekil Dr. Refik Saydam lıtanbulda vazife tetkikleri esnasında kalb sekte .. 
sinden ansızın ir tihal etrni§tİr. Yeni hilkiımetin kat'i olarak teıekkiilüne ka· 
~ar Baıvekilet vazifesinin vekaleten Dahiliye Vekili Dr. F ikri Tüzer' tarafından 
tfa edilmesi tensib edilmi! tir. · 

Bu sabah aldığımız 

Dün vilayette ve belediyede geç va3ttc kadar .şehrin muh. 
telif işlerile meşgul olan ve bu suret'le mahmul bır güı: ge. 
çiren Başvekılimiz, geç vakt Perapa1as oteline dönmüş, ye
mekten sonra bir müddet daha meşgul olarak gece yarısın:ı 
<loğru odasına. çekilmiştir. Bıı aralık Reflık Saydam kcndl _ 
sinde bir rahatsızlık hisset ıı i ş, dçrhal do'kt.orlara haber gön. 
der'ilmişlir. 

Profesör Tevfik Sağlam, Necmettin Rifat. ve di~r tanın.. 
mış dıoktıorlanmızdan mü1.e~ekkil tbir heyet deıtıaı Ba...w~'kili. 
mizln tedavisine ş.1 ab etmiş ise de maalesei kendısinı 
kurtarmak kabil olama:nışt·r. 

Cenaze bugün ziyaret edilecek 
Sabaha karşı Beyoğlu be1 cdye hastanesine kaldırılan Baı. 

vc'kil doktor Refik Snydamın cenazesi bugün rcsmı müesse. 
seler c11k8..nı ve dostlar: tarafından .ziyaret edilec.?ktir. 

Cenaze yarın Ankaraya götüruhıyor 

~111isicumhur ismet lnönü 

~naze merasimi progra 111 bugün hazırlanaca.ktıı. Bu hu. hl13Ust . C , . MP"rhumuıı en son re.~mr ~ 1strınbu1a 
a Ankaradan emir ·beklen.mektcdır. enaze ) aı ın An_ aeldig-i gün Haydarpasa garından 

kara""' kl · . - • J .. naı edılecektir. çıkarkeı' 

Dr. Refik Say~a nın son beyanatı 
İstanbul, 8 (A.A.ı - Bir hnHadanber~ İ&tanbuı'dn htaııbul şehrinin iaşe vazıyelı, iaşe: 

teşkilatı, şehr;n kışlık nı..ıhruk'1.t ışi ilzerındc tetkıkat yapaıı Başvekıl Dr. Refık Saydam, .'\.. 
na.dolu Ajansı muhabirine aşağıdaki ıbey~~tıta bulunmı;~ur: 

- Coğrafi vaziyet, ve nüfus taksima.'tı ııti.barile bug\inün şartlarına tam U)~n bır teşkL 
latı bulunmayan lstanbul c:eıhrinın iaşesi uneselesı, ayn. ztıman da iaşe te.şkıHi.tile beraber gii. 
ntin en mübrem ih~ıyacı Qıalinde tebarüz etmiş ve i~. bir defa da başlanıp süratle ık.mal 
e1ıme'k medburiyeti karsı-·nda kalınmıştır .. ~u hal nak.1ıyat işlerinin ihtiıyaca ıtam cevab ve. 
re~emesi, parası ve kad osu verilen teŞkıl~~ derha.~ uygı..n personel bulunamaması gibı 
Amiller karşısında tam !b .. hasıla veren;emı~r .• Bugun . d.&hi işe başlıyan teıŞkilatın tam mu. 
vaffakıyeti zamana mütevakkıftır. Şehrın hususı yerlerır1e göre alınan umumi kararlarda 
bazı değiş~klikler yapılm·ısı dah zaruri ~örülmüştür. Bu arada, Belediye tefltiş heyetınin 
eheınmiıyetli bir surette takviyesi, Beledrye zabıt.asmın ya!nız bu işlerle ırneşgul olmak ü. 
zere malhsus bir kadro h ,ine gt.>tirilmesi, şehrin odun ve kömür ihıt.i~acının önümilule'kı 
üç ay içinde kafi st'Jka ~ahib olması halk ıb!rlilklcrıııin iyt ~ler bir uzuv haline getirilme.. 
si, esnaf birUklerinin da •J.m3 ofisi ve halk birl!:klerı arasında ovnayacaıkları mutavassıt 
~itin sarih bir $clk;lde Çer~evelendirilmesi, ~~lkın i~ıt:y~.:.na ~ahsus kok ve maden kömil
rli stoklarının tamamlanmasına çalışılması gıbı tedbırlerın alınması için ica'b eden emirler 
verilm:iştir. 

Dünyanın içi.nde bulunduğu büyü.lk bu!mmdan miıte7ssır olmamasına iırikan 'bulunmayan 
istanlbul şehrlnın sayın halkının devletin ve beledı)'enın nldığı ve alacağı lkararlara azamt 
yaıidım edeceğine t&mamen kamim.11 

* SON POSTA: Buhran .)eneltindc bütün anesaıı.lm memleket j,şlerine sarfeden kıymeti' 
Başvekil Dr. Refik Saydamın ölümii !bütün yurdda~larımızı olduğu kadar biııi de derın acı. 
lar iQinde bırakmıştır. • 
Meıihumun ailesine, m€sai ar:kadaşlanna, yuı:dd.ışlarımııa baş sağlığı dileriz. 
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Bu sabahki 

Haberler 

BlrSovret 
gazetesi 
••vazıret 

cidden 
vahimdir,, 

dlJOI' 
Londra 8 (A.A.) - Mosk<)\'ad:ın 

alınan son haberler, Voronejin iş. 
gali hakkında.ki Alman iddiasını 
teyid et.me.niktedir. Mnahaza Al _ 
man1ar, Voronejden daha ileri git. 
rne-kte olduklarını bıldırıyorlar. 
Rejev kesiminde de Almanların 
bazı arazi kazandıkları haber ve. 
r;li·yor. 

KIZI Y .tlız , c~l vazi~etı 
ccidden vahim> olarak tavsif et. 
me~tedir. Almanlar Don nehrini 
ge<;mek için ıkau-çuk boUar, sallar 
ve diğer vası.tn1ar kullanarak aza. 
mi gayret sarfetmektedırl-er. 
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Bir noktada 40 A'lman tankı ve 
kamyonu ne'hri geçrneğc muvaffak 
olmuşSa da, bunlar demal kuşatı. 
lara'k imha edilmişlerdir. 

ŞarTc ~phcsınin 1ıewrt umumtyestnı g6stcrir 'fı.anta 

hvestiya gazetes'i diyor ki, Vo • 
roneje karşı yapılan harekat es • 
nasında A1manlar 100 top ve 200 
t~nk ikaybetımişlerdir. 

---o---
Mısırda 

dargaalak 
Malta 2700 üncü hava 

Alman ve Rus 
tebliğleri 

Voronej 
sana,ı 
sabası 

1 (~~;;~ .. ·;;d;~~~···b~i·d;~;;~;ı 

Moskova • 
Rostov 

demırroıa 
hücumuna uğradı işgal edildi 

--· Berlin, 7 (A.A.) - Resmi tebliğ: l 
Londra 8 (A.A ) _ Kahireden Doğu cephesi üzerindeki taarruz 

kesildi 
"Kursk - Harkof 

kesiminde vaziyet 
sarahaten Rusların 

a!eyhindedir,, 

alınan son haberl~re göre cephede h.are~atı ~:rasm?a Don nehri gc. , 
n;sbi bir durgunl k h k". .. çılmış ve onemlı VoroncJ sanayı 

. u u ıım sur - sahası jşgal edilmiştir. Esır ve g<.-
mc~~~_ır. Hava kuvvetleri ise ge- (Devamı 5 inci aayfada) ! 
m~ olçude faaliyet g6sterert!k, düş. 

man tophılll!ldarını ve gerilerini çı·nıı·ıer Japonları 
mütemadi,)'i!n hırpalamış, El Daha 
hava meydanile ıhıxpalamış El Daha 1 
~~-ı~akiyetli hücumlar yapmış. geri attllar Muharebe gece gündüz ~ 

devam ediyor !. 

Kahire dolaylarında bır Alman Çun~iııg, 7 (A.~.) - Sn1ı ak-
tayyal'E!si duş·· ürü!müctu··r. Ha·~a ~. n. eyedılen Cın1 .teblığı: i 

Y ;y.ı Ç 1 ı K Pariıs 7 (A.A.) - Radyonun i 
üzerinde de lfü'k Mıh ~ ın ı er ıar~ı n n ~ıkın-la • 
öıülmü ~~ ver uçagı Japonları gerı p;Jskütnıüşlerdir. bı; sa'bah hiklırdığinc göre : 

g... .. ~.c d~'. mudafaa batarya • Kuangfeng'den gcıe-ı ve Fukıen Mos'kova. Rostov demiryolu k~ ! 
la.ı p~sk~ııt~.üŞlerdir. Hayfada a- eyaletine doğru ·l,u!2meğ:? toşeb- silmiıt"r. ~ 
lan Jiluskuranuşlerdir. Ha.)'fada a _ ibüs eden J apon k~n·vctlerı ger Vaziyet Rusların aleyhinde ~ 
larm çok kısa sürmüştür. çekilmek rT.Orunda b:rakıimışlar. Ukrayna cephesi 7 (A.A.)- : 
, Dün Ma1ta adasına karşı ~70Q dır. 1 Kuı!lk.Voronej kesimind,. mu : 
Lincü hava akını y:apıhnışt• .. ~Son Çekiang'da Çinliler Knghu:ı ·r !l 1 ( D a 1 5 . • yf d. ) • : <\4 · • ....... • • lk .J.... • ev m ıncı ıa a a • 
• saat ıçınde liman ve hava afan. 50 kılometre auıtır cenubu şaTkı. ;,, : 
li\rına hücum eden Mihver uçak _ (Devamı 6 inci sayfada) '············

00

•••••••

00······················,J 
larmdan 21 tanesi düşürüımüşti.ır. 

So-f y-acİ-a -6 2 =:e5u5yü5k5a5ıA5ka:=u5ya5nd5ır5ac5ak:=ed5eb5i =b=ir55ha5d i~se5 
komünist idama 
mahkum edildi VEL ı ·v~ro M~L~T'z7r~ 

Londra 8 (A.A.) Sofyad:ı 62 ko. USAKLIG İL 
miliıisı; idama mahıkiım cdılmiştır. Ustad • d • Berlın rad;)'IOSu, bu muhakemenin ın yenı yaz ığı büyük hikaye 
son zamanlarda cereyan eden en ~====== y ~~~~i muh~keme olduğwıu • arın başh '.Oruz 



aya 

Hergün 
Çin -}ap~~harbinin 
6 ıncı gıldönümünde 
Vaziyet nedir? 
~---- Ekrem UtaklıılJ.. 

T aponyan1n savaşa aulmaa:n. 
U dan çok zaman evvel Uzak.. 

doiu meseleleri hakkında yazdığı.. 
mız b ir yazıda: «Japon tarihinin 7 
'lemmuz 937 günüm.i ne glbi neti. 
celc.r vercbileccğı ıimdiden lr.eatiri.. 
lcmiycın çok. vahim bır karann ve. 
r im ı olduiu bir ;gün olarak kay. 
detmesi 11Cab edccei:','lnı> söylemiş... 
t • 

Buglin Çine karıl 7 Temmuz 937 
tar hınde açılan muharc!>cnin üzc
nnden tamam 5 yıl geçerek alt ncı 
y bn iba.şlad ığı .bir dakık&da gene 
ayni fikd tekraır edeceğız. 

Çinin binlerce yıldanLerı baba
dan oğula inı k.al edegelen bir sözü 

SON POST_,. 

Saadetin sırrı .. = = 

vardır Derler k : M 'ad es veya bedbaht olmak yüzde doban l&betind B-.L..- ..ı_..:.. ı Ç n h çbır zaman zaptcdılemez, kaıdl elindedir. 'il e ~ınu.u az bekle, kendin çok vermeye razı ol, mes'ud olursun. 

fetıh H i tıliı olunam z. Yabnnc ·························-·---·-· Akaini yap bedbaht kalırsın •• 
insanın 

tek b ordunun Çine g rmesi, mu. ( ............ --... - ....... ·-----------·· ... --·········-···•••••••••••••·--------..... ---.--··----

v l.:kat bir m ddet n h"k.im ol. L s • 1 • "' maıı mu kun ur, fakat aradan b - e 1. r r e r j 
rıız za n c nce bu ord nı;n hü- _ .. 

VlVe Ç d mz ıç nde erı.} t"cek, ır;~~=-~~:::::i::-::-~:-----;;--:::--~:-;---·:--:--:--::----:------:~============w!. ... 
onun dn ç nl e or ı; ek ır ·r··ı·· t 1 

Ja.pon)a h uz Çnll ed. Çiıı- u un -ccar arı en·· yu·· kadadak· k 
1 ! !ITTlCYC de bıç n )' etı yo..... f aKat ı aş BayiJere kömür 

beyannameleri 
tevzi edildi 

!~tı\ \aı~~ea ure;:;:uzm n bir has. m;1bay _:alCirdan 
y ~::~.:·~.~. ·r. t. rı,:.:~: zarar etti. ıerini faciasının faili· Sedad 
ç ıen, Felemenk 1mpara orln- nu • 

::~llm~c 1 cb~Te~~!n ~z:::oğu~: ~öy,üyorlar mahkemede neler aıılattı'. 
vetirı Ç n dev eti önünde beş y L 
danber ıbocalamas n n sebebi ne o
Jabıl r? 

B r sızl - n n b ca m er ni 
veleı; k sathi bir e.x ide a -.. t racak 
otursak s bın b r de , bırkaç oL 
dı -unu goruruz. 

Japony n n f rsattan st fade et.

mi} e haz r bırçok d a hu la çe\ . 
rılı olduğunu du unerek ... e gde a 
g n er n ma lennı h· ..ıb edeıek 
Ç n İ.} nde butun kuvvet nı ku 1 !l. 
mam olmaııı teşehbu nun Burun. 
cemeye duımesınin lk ııibeb dır. 

Ç nm a r danb r .} er eın.ış u. 
y ı.kl gundan aı çok ku tula ak 
m ı kahr an Şan • K y Ç c 
aaye nde m ı b r ruha 11 h b olmuı 
olm s d Çın dayan~ imde ıkınci 
8 

................................... f oooo--Oooooooooooo-oooo--ooo .. o•OOOOOOOOOO•HoO•H•O-tHOH~ 

E irade ve ~uurana 'Sahib olduğu tesbit edilen genç katil:·~ 
~ c\O l~a .bır luı~ındı, bafkalarınm malı idi, bir gün elim- ~ 
: den gıdecektı, (ayrılalım) deyince a•abiyete kapıldım,~ 
:. tabancamı çektim)> diyor E 
~ . .................................................................................................... .; 

Üç ay evve], Büyükad dn bir afk 1 d ndaki fihmn arkılar n! aÖ\ lii) or. 
f~cıas o mu§. Sedad ad nda genç du Bir aral k bnna: • 
bı banka memuru Mers nd tan ış_ 5 d d ib' 1 1 . ı_ 
t ki 'b ' "t • • •- e a ı.z ayr aam .art..1'1 

d 
?rl ~~ lb r ilikte şe-hrım ze gel • dedi. 

ıc er ·oır ar ad·n n 6 yerinden . 
b.çakl yarak 0 cJlürmüstü. 1 Se'bdbmi sordum, verd'ği cevab 

B k f 
. d .§U oldu: 

u aş acıas n n uru~as na .. .. _ 
dun 2 ncı ağırceza mahkeme•inde - Çunku ben ana degıl, baş-
b:ı lanm şt'r. Kalnbal k b r dinle _ kal r na nıd bir kad n m !. ı 
y i cı küulesi tar fındaıı tak b rdılen Fatma hak~katen bnşkala,.·n n 
dünkü cd ede katıl ~en vek·l nalı "d ' . Fena kad n-l ı on tapan 
t n avu'kat E'!ad M ıhmud Ka;ae - b rçok erkekler vardı • hnyet gu. 
.lrnrd nim .. !bulunuyordu ,... - n n birinde b n"m de e · den up 

" ..._ se 8 - k • B -' · b d h" ç ıır ç lm z 
8 

]
1 

durum n • t: ece tı. u uu unce .. n • m t ış 
" un .n - hi -•"- · d h d v b "k 

Yln V t 
,_ • · k f • asaoıyet, a n o ru11u yu · 

e eso 1 ç.ın le\ mı mutea - b · d d T b k k b ~ t b 1 h d h . r ye s U)an lr ı. a ncam çe. ·-
a. ı:r muş e e ane ı. t'm: 

ne ev.ked•lrn ve burada b rk ç h f y ·· ) • f 1 d. 
l k 

- a oy c m atma > ıye • 
ta a a onan Sedad hakk nd ki ra • k ·· · k · d" 

k 
. . re · uzerLne ateş etme ıste ım. 

por o unmu ur. Adlı t b ışler mec F k t ~,_ I - -' B _L b • • • V• ·a a an pa ama:aı. u acı-er 1. 
1 !. nın ':er~ ı bu rapora göre, sw;. ç.ağ mı çelcuek ·· tüne yurüdüm ve 
lu gencın rade ve şuurun tama - nnu öldı.ırdüm Ben küçilk ya tan_ 

b
me

1
n sah_ b ve cezai ch1 ~etı haiz be:i simrliyimd" r. Mektebde vr ev-

u undıugu anla lıyordu. de o ur olmaz ıcylerc hırslanır, el" 
makamı, me geçenleri yere atar parçalar -

dm.ı 

Bayiler bunları halka dağı
tacaklar, talebler halk bir 
liklerince tetkik edilecek, 
§imdiden semt depolarına 

kiıfi miktarda kömür 
verildi 

Kömür tevzi miicacsesi tara. 
fından bayilere venlen beyan • 
namelerin Peqemb~ günü bıılka 
dağıtılacağını dün yazmııtık. 
43 bayie verilen bu beyanname
ı~r kömür almak istiycnler ta • 
rafından doldurulduktan sonra 
mahalle birliklerince tasdik e. 
dilecektir. Her halk blrl i kü.. 
fök defterlerindeki kayıd1arla 
b yanname muhteviyatını kar. 
,!laıtıracak ve bilhas a naldl 
keyflyetlerindcn mahalli bayi. 
ler vaaatasile kömur tevzi mü • 
eıııeseslni haberdar edecek) r • 
dır. Şehrin muhtelif scmtlerinde
k 1 bayilere mahalle birliklerince 
te bit edllmİJ olan nüfus sayı • 
sındaıı fazla miktarda kömür 
§İmdiden tev2l edilmiı bulun • 
maktadır. 

Haber aldığımıu -göre bazı 
bayilerin önce kömür vennek 
vadile bir kısım halktan kaparo 
aldıkları griilmüı ve kömür tcv. 
zi müessesesince bu husu ta tah. 
kikata baJlanmııtır. 

Temmuz 8 

uŞükür Tanrıya ki 
Güneş hô.la doğuyor 
Ve toprak insanları 
Bes.'iyor.,, 

"""--- Burhan Cahid __ ___ 

e 

··················································-

Sedadın bu ifadesini miitt"ıılr b 
istintak kararnamesi okunmuş, fa • 
kat sorgu hak"müğince suçlunun 
fade ine müracaat eıflmediıği gö -
• ı c1-ğündcn bu cihetin 'kmali "ç'n 
dava cvN.kl müstantilc.llie iade o -
h nmn tur. 

Mütea'k h dmu maya, bu noksan 
tamam1and ktan sonra devam cdi • 

lect-ktir. 

Diğer taraftan kaloriferli a. 
partıman .. hlbleri1e, maden kö, 
mürü ile alakadar meslek erba. 
bı muhtaç bulundukları kömürü 
yalnız Tophane ve Kadıköy 
gazhanelerinden alabilecekler • 

l'--dir_. ___ __.J; 1 R A D Y O 1 
Sama ty a yangının:' a ._ ___ CA_n_ş_An_ı_B_A_s_n_ıı-s-:12-.....ıı 

bütiın 

--<>----

Dil, Tarih. Coğrafva F akülteıi 
talebe ahyor 

iSTER. iNAN, 
·iSTER iNANMA! 

Gözümüzün önünde cereyan kanlılığıru muhafazan ça1ııarıik: 
eden küçük bir hidlıeyl :anlata. - Rica ederim, içeriye girer. 
hm: ken herkese omuz vurmadan gir. 

- Tramvay Şqhane -yoku§unu mr.ğe Çalııın! dedi. 
çıkıyordu. Bir durakta arabaya Kontrolör iç kapı bas .. mağına 
hir kontrolör atladı, ne sagına, ç karak yolcuyu b8§tan aşağıya 
ne de soluna bakmadan lçcıiye bir süzdü ve ıu cevabı verdi: 
daldı. Bu arada kart iJ .. b~aber - Ben omuz vuracak adamı 
sah~ duran genç bir adama bilirim! 
ve karısına çarptı. Arkasından yüksek s~le hay. 

Genç .dam hiddetlcnmiıti. kırdı: 
Mümkün olduğu kadar soğuk. - Bleet, 

JSTER 
kontrol! 

iNAN 
iSTER iNAN MAi 

yaralanan ihtiyar 7.30: Sa.at a)an. 7,32: Vücui\um11%a 
dün ö'dü işletelim, 7.45: AJans hııb rleri, 7 ss: 

' EvvcTk" gün, Samatyada çar ı 
içinde brr yangın çıktığıni ve neti.. 
cede iki dükkanin yandiğini ve bu 
iı' Ali isminde bir kunduracının 
s'gorta parırsını almak için kasden 
yapt ğmı yazm"ştik. 

Yang n s ras nd vücudunun 
muhtelif yerleri )nndı~·ndan Cer -
rahps a hastanesine kald r lan 56 
num ral dukkan n sah bi Yu\'1m 
adındaki ihth ar dıin ha tanede al -
d ğ yaraların t "de ulmü tür. 

Adliye doktoru Enver Karan 
dün hastaneye g'CJe ek cesedi mua
} ene etmiş ve gömülmesine izin 
verm"şt?İ. Bu suretle iki dukk.rtn•n 
y ... nm&.sına ve b·r ad'am n ölmesine 
scbeb o an Ali hakkında yeniden 
tak b ta baş anm t r --o·---

lstanbula ayrılan kalaylar 
Ticart-t Vekalt"t

0 1 t nbul v·ıa • 
yet" emrine 2800 k "lo kalay ver • 
mi tir. Bu kalııylaT C'V\Jt"li. ıresmi mü 
eıı ese1erin hti)ac na, bil hare di -
ğ r ;ht' yaç sah blc-r ·ne t ni olu • 

nacaktrr. 

Selma Ôzman 
ve 

Vecihi Görk 
evlendiler 

:ist.ıubuı 6. 7 .942 

Radyo salon orkestrası, 8.20: 'E\in s:u.ıt, 
12.30: aat ayan, 12.33: l'lulıv. l!.451 

AJans ha.berleri, 13/13.30: Şıırkı ve tur. 
kü1er, 18: Saat ayan, 18.03 Rad) o lllıd 
oı1cl'!SirasL 18.45: ttncesaz fa h, 1! 30: 

aııt ayan ve aJans hııberlerl, 19 45: 
erbest 10 dakik , 19.55 : /. eser eri, 

20.15: R;ıccyo gazetesi, 20.45: Bir halk 
tfu1cüsu öğreniyoruz. • n.ırtaıım tünü.. 
su, %1: Ziraa.t t.a.'kvlml, 21.10: Hicaz ma .. 
kamıncbn şarkılar, 21.10: ( atlık saaU), 
21 45: Riyaeeticümhur banilo!ıu 2% Hı 
Saat ayan, ajans h~ler n borsalar. 

lstanbul borsası 

"'17/Hf? açılış - lı:apa1111 ru.tıan 

Lon4ra ı llterltn 
"\ew.Yorts UO Dolu 

n kaı>aıut 

6.2& 

tOO tmlhfto 
100 ~ 

t<ıkholm l 00 !net SL 
Bir attın lira 
Z4 ararlık bir an-m kiilee 

altın 

Eaham •e Tahrilli 

ilıramlyell ~ 5 9!3 Erg.ıni 

Sıvas • Emınım 2.'7 
Anadolu J>emir.rolu 1 ve II 
İl Bankası nama 

ıso.10 

30.36S 
12.9l"7 
31.JG 

32.40 

4.40 

22 75 
19.!12 
52.50 
14.85 



~~----~• hha~ı 
B ~· .. k ocuklarımıza s of~ti9i'n m~şh~r trajedisi yuyor; ilci kıznln kollarına dayana. boo dol.qir; liern. ken.diletf n:um.. Uyu Ç Antl1i:On şohrımızde devlet rak şehirden kaçıyor. Oğulları Ete.. tarih olurlar; nem de etraf-a rahtııt.. 

. konservatuvarı tarafından temsil o. okles ile Polinikis'in nöbetle b.iTer sizi.ık verirler, He.tta umumi bir hı. 

? lunuy~~· Mev_zu hakkında fikir :d~ sene krallık etmeleriıni vuiyet edi _ la.ket gelebi·lir. 

1 de 1 e e mek ıçm eskı Yunan efsanelerının yor; bunlardan birincisi saltanattan Ödip, Atimı. Kralı Teze tuafİL 

ne er Ye ırme ıyız • en meşhurlarından birini bilmek la hoşlanıyor; kardeşi.nin hakkını ta.. dan hl~ görüyor; İk.i ktzıni o.. 
zımdır. Çünkü klasik Yunan mu. nım.ıyor. O da Argos hükümdarın.. na emaınet: ediyor, an.sızın göklere 
harrirleri eserlerinin mevzularını dan yardım alıyor; Tep üzerine yü çıkiyor. Bu kıila.Tda.n Anti.goıı, Kra.. . u·r . Al t çok zaman efsa.nelerden almışla~- ri.iyor, iki kardeş orada çarpı~ar•" lın emrine rağmen kar<ie~iıı öliilıi vaznn .· Dro·ı:eso .. r doktor Ihsan nl mı an ar dır; Antigon da bu efsanelerden bı. ölüyıorlar. Tep'in yeni kralı Kreon nü gömmek üzere gi&yor; goma. 

1. ~ ~ Cı 'J ~ ridir. V?.tan haini saydığı Polinikis'in ölü. yor ve üzerine mukaddee sular dlS. 
- · ık'lo ile deg-il dayanıtk.lci-: ikaır; bir muayıyen zamanlarda olacaktır; bu 1 ep Kralı Llyos'un bir çocuğu sünün gömülmesini yasak ediyor. küyor. Bu sırada yak.a~antyOT; Kra.. 

Ha"'.di süt çocuğunun yemegı. • d . 1 oluyor; kahin bu çocuğun bir gün Harbuki Yunanlılara göre ölüler gö lın önüne ~et:irit:....-r. Kralin ...aı. 
J' n1 . . a - """&ug-a sıc~a kcı"''l dc.. _husus da.lı.i fkai eye u1gun oıma ı- 1 __ ı_~ & ... yu - .. 

Yemesi gözönündedir· o, ar ıçın -,~ocugun "'"o ' • . • ·•1 kl . . 
4 

d f babasını öldürerek annesile evlcr.e- mü mezse nuııarı yer yÜzünde baıı (l>twamı 6 uci sayfada) . . .. /;ı· n fi- vanıklı olması, birçaK nc;sta ı ara dır· küçük çocuklar guntle e l ce<''ı·nı' so··yıu··yor. Kral çocugyun ayak _______________ _;_ _______ .:__....:__ 

. ..y.. . . ha ·. t dilır !{arşı da dayanıklı o1ma.,;ı de!m~'l<- okul çocukları ise gunde 3 defa ye- l:ırını bağlayarak b' r çobana ve- "S p t b 1 20-r..ısıra hekımlere g1uu ıT; onu . ' .. .,, ( ~ 

~ıi~=l~~. o~~~~~~~z reK;un~ da tir; böyle bir çocukta hf'r hangim.eğe vaıkit bulurlar; bı~ devrede> rivor. Çoban onu kendisinin tabi
8
ol \ on_ os a,,nın U macası: • (17) 

Ya·,.,. n ı'""' Fakat ne dP ciddi ve önemli bir hast .. lı.k ol- l:Yulunan QOciı.klar da s-:ı.bah kahval duğtı Koren kralına götiiriiyor. u "' l:"'maz ya, n,- ~... . ki · · ı -
o.sa bu ya~aki çocutkların yemt du~ça haf. i:f ~eçec~tır. . , . tısı o:ku. 1a yetiş.me acele.;ındcn do- s·:ada aya arı şı~ınış 0 an çocuga Bunlardan 30 tane•İni hallederek bir arada yollıyan htır 

1 lt a besle ııd .. aı 1 bi h f f b 1 b Öd ip ismi konuyor. Bi.iyiiyi.ince oko"ucum-•a bir hti.Jiye takJ:- _.JeceJCJ• ı·12 i.ıQmeleri az çok l:>lr km~.e a ın Jşte iyı nmış ç?Cu v n.: ayı raz a ı geçer; un al' e. Tırezyas adında bir kah'.n ona ba- ..,_ ..... csu lf&• 
oirmı'""'ı'r· buna karşı büy'iicei<: ço. ma şişman olmıyabilır; halbu . ..:ı ralberlerine aldıkları ögle yemek ld b'ld" ~ So: ld:ı.n :.3i"a dol 1 2 3 4 • a 1 8 ,. 1" "' "" • bas• rın kim o ui?ıı n u ı ırıyor. • _ ;, u ttı ~, 
:LIB.ların yemesi ve iç:mest hiç intı- b!Jıasısa hali vaıkti iyi olanl'•rımı7.- ı.erini oıkuldıa arlka.daşları ile gi.ihı Ödip kaç!yor ve Tep yolunu tutu. 

1 
_ And içmek 

zaına t.flbi değiJd.ir; c~nl~:ıp ~eye· da çocuğun ıtşrnanlam.ası esas imiş oynaya yiyıeceklerd'.r; op;ara kuv. yor. O sırada Tep'de in~an ha!'.lı (lOl. 1 
d:.t<.leri bile belli degıldtr~ d:_yebL gLbidir; böyI:e a~a ba·oa <;.ocuk_la·ı •• \·eıtli bir öğlen yemeğ i.ster. Okı.:L aslan vücudlu bir canavar civarda 2 _ Edebiya.tta 

2 [iriız. na ckuvıvet}ı& dıye sayılan gıüaıaT d d"" .. c..+ et Jı'n""" ikJ uolunu kestiği kimsrl.rre ŞU b •Jme. . . d 'k' an onu"' .. e eve ne """" ç1 ıcu ·ara J b.r vuın (4), 
Çocukları yemek hususu:ı ıi 1 1

- verirler; onlar~.a bazı gınalada b' ba d-n. ··t ·ı . . 'k' b'..ıı..:: cevi soruyormuş: li""'ret nidası ~"), 
3 ır •!" i:[l\, su ı e oır ı ı L::rKL::vı 1 . d · ··-ı · 'k" ..., '" 

y~ ayırarak mü.talea etmek en fazla kuvvet vardır; mes-.15 u • ,_ k . L - - Sabah eyın ort. og t>vın 1 1
' B'r harfin okunu. 

• , olur· .. _ aık A bö · a. \'eva ~l\.me • peynır, ~ereyag. re • akşam üç ayaklı olan mahluk ne. şu (Z). 4 c.ogru.su · . .. . k murta. sut, yag; v ıa_ ~' e q• ;:ı celden jl.')aret hafif bir iıl~';:ci kah. 
Bunlardan bir talkunı onune O- :arda haJCka.t.en fazla l\.L,vver var. . . . , .. .. d' r? · 3 - Dolaşma.k 
Lanı Y·....,.nıer öteıkiler ae önuııe _ d . vafüsı verılebılır; faka., en b-Lıyuk Kimse bilmiyormuş ve öldürü- ('1) ıc. 

tlU lJ-· ı dır· fakat COCUgll atma \·e VatnP. . v• • J 
ırnnu'La;nı değil, örıiind~.ol~ıyam!)t:~larla b.eslemek hiç d.cğr'u de-:ş~.ayı .~yemegıne.bırc.k.mak yormuş. Kral ~yos ~u .~elayıÔaı'\ii 4- S~t ed:ı.tı 
\'emelk istiyenlertlir; bır•ncıler :ıc _ 'dir· uva bu <11İbı gıdalar ve. ıyıdır; <;Unİk"U okul çocukı:ı.ı·ıT!'n en mar.ın çaresini sorma.- uzere e 12), Zolanın bir 6 

· Ll. • g.ı ' ÇOC g 0 lı k .. -·· .. • 0 H.hınine gidiyor; bir geçidtc Ödip. romanı (4). Yü • 
tı:adar muti, uysal; terfuıye \SE ·iimeıkle beraber bunun bir nisbe: esas y·eme ogunu s~a!TI ır. le karşılaşıyor, kavga çıkıyor ve o- riirkm arkada. bt. 

,kindleri de o kadar .tıe11bıy,•siz dl? dahilinde bulunması ~erekl.ıl.r; bun Çocukfarın öğünlerden dı~ za - ';ul babayı öldürüyor. Sonra cana- ra.lnhr (2). 7 
tr.iyeUıın. öyl€ all.şmış, şırr.arıklır; ı· rla birl~te hir bir za~an tnz(" manlarda öteberi yemeler;, ~k su ~ara rastl:yor; bilmecede kaı1dedi-. 
·ı·. h' b' r ' v• secmederı cı. ...-.. • 1 ·. h k J~ ld 5 - Sonuna biT E 

(tk) geliTsP ne sı. l J{.l.er ıç ır )eme~ı • _ b 1 . ve taze m,..,,,"Valar• ıhmaı ıçme erı, azım 110 .La.">'\nnc.U o U- len mahlukun in-san olduğunu çiin-
1 

.. .. , u 1>C Z€ en ~ı v 

yerler; iıkinci er ise ~nunc Kon ." etmemellidir. Şurasını bı1el1m ki g'u gibi teılbiye baıkıımından da iyi kü ç(){;uklukta emekldıği için dört, caık. nl?' soğıık (2), 9 
ıanı yememk.le ve daıma ortaaa oı. - . -· . :·,..~/ eden gı değildir; hu b"roo'k mio.: • ban;a•k olgunlukta iki, ihtiyarl ıkta baston Birdenbire (3). 

. d'lo . ; , çocugun yıyeccgını ~.,..-.ıı • · . . .. ki ·· ··d" 1 lC 
rı:ı.yaru ~temeik.l.e ~n ı .r.n n. ~e- d~1arın birbirine nLcıt.>.:tı kurulma- boz.ukluk}iarına yol açabııen b• ı fe ~:ı.~n~~ğı .. \çın uç aya· a yun~ ~u: .~ - Eğlence (6) 

.:•cı ol.dugunu bıldrrırler. d . y ok et ço.-: yvmuı1a na al.şkanlıklara meydaıı V"'rcbi. ıı;ıınu soyluyor: cana,·ar kendı nı • Münkad (3). 

== --=--==· .l-l---lr----1-1 

:ı 
k 'La ..cı.ı · ta • cok şekerliler- çork untul .. r vermek ır. h•.ı kahramanı kral ya.o yor; o da 8 - Bi"r v""yetlmnde ....,.,an (10). 5 - Dır daııbı meselimlııde _ _.._ re---

Evlerimizde çoeuı'klann ön\he lı ır • çocuga ç · ']' uçuruma atıyor; kralsız kalan Tep '1 - Emme\kn emri ha.sır (21 . 1 4 - Miisaadıe istemek (9), 

onu n yem=-. enn mun z~m O!• ' Ah b ı k h i ....... U'Olj§ ..... y-

• .. , h· b' ,·ak t iyi sayılmamalıdr:-· urcu ur ıem esey'C, em< p clııl kraJice Yokao;t'la evleniyor. On 9 - GM!ermek nidası (2), Dik (4). Rum m. Bir m-.ra (3). '}!'ogram gudcrek hazırlamnama;c. ,ç ır • . . . · . . ~J • . 

'. .. . ., . . b. bunlann bir itidru daıresınde s~b- mi..devıe zarardır; fena al:~n b•ı dan iki k·zı doğuyor. İsim (Z). 6 - Tersinden okursak (!inele,.W 
.: olduğunu da soylıyebı. r.z, u . . . , - b f ·a tt . ·~ · 
ıs bilgiye taalluk et.m.€clt:n incH o. ze ve meyva ıle bn:Nüe b~~unm2sı cocu~u u ena a .~ ~n \3.7,gcçı, - Uzun senele~e~ sonra ,Tep ~e 18 - Orta (3~, Modera ((), söz) olm (6), Acemcede (sıı.) <ı>. 
'..:.rak yapılagelmiştir; ou hus'-!sı.ın ve haıtta bu sonuncuların ıiık sayı. meik ıse oldukça _guçt_ur. .. .. v .. ~a \. .kr.~~r: kahı~ buna Kral La- Yuk.arıda.n a.ş:ıgcya dotnı: '1

8
-:_ 1!_~,>~_m(r2)guıı.·· (1), 

, ·1 1·'lr.,eo yo~L··r· 1·ıı·ir. ı::u lan1ara nisbeten daJ1a u.ıade ye~ Her i-,.{e oldugu gıbı buyuk ço. yoı; un katılının şehııde bulun~ası 1 - Hara.be (10). •uıo: -
ı::ara ı e a a....,.,ı .,,, u. , il\, • ' .ı ""' b b ld v •• !" Öd' 2 E '-'· C"l 'D- .. _ ....... ed t •) 

· · · '· • " · '1m · 1" mdır cukların yemeği baru;:ncic de dü. se ·e •o u~unu soyuyor; ıp - r .... =. "' · .v.:rauoau& a; 1 (.-. • 9 - Bir a.krab& (4), Binek hı.1van • 
lan (5). rasını bılelım kı ÇOCUK De.,ıc~1enm. nı esı"' azı · -· .. ... . · . meçhul katile lanet ed'yor. Tirez. A~manya.ia bir haV7.:a (3). 

(1.:'üCLtğu s.ıhhatte tutmaılin Ş!~nrnrı Çocu~un ye~.egı muayyım 0?un zenı e~?c.~ bıı:~amah ve orta yol yas bu sefer de hakikati bildirıyor: 1 3 - Bir sıcak belde yemi$ (3), bt 
,,~{ jle i1gisi_ yi>k:!_ur..i_ ~n~G._sıhlıat~~linj.e~.e~e~~ ~ i,aj.~!! ~-y!r1:!...m!J.ı~~ÖdiP dehset icimiediLl gözlerini o- örünü-r rn ·---~-----

11 - Bir harfin ıeıarrum <ı>, Arlır. 
(3) U4 (3). _____ _ 



., ırıkkale grup müdürlüğü satın alma 
komisyonundan: 

68 ton et alı aea tır. 
ClıısJ Hlkd:ırı l\Iuha.mmen ilk teminatı :ihale 

bedeli 
Kurcş Lirn Kıırus gün ve saati 

MüziS) enler etrdı.ra 
dı; şefl 

- Ü ... , u ne 
priz? 

Diye eli r · yaka amlş; : - Şurada b::.r.az oturalım Vcdad 
Vedad n tan ına ı sıkı'· t Bey-

mışt. Hnrc. t. h,; ... de h aew 1d". Yol kenarın C1 ·i tüm.s wi göste _ 
Silik bir · :ın üv y t ıç ndc bu r yordu. Oturur oturmaz ba gene 
harel~t:tini kendi k<>nd·ne mazur Vedadın omuzuna düşmüştü. Ger. 
gös~ rmıye ıçalış ştı. Hı:ılbuki, ıkadmın vücudundan ve saçların. 
~ ı ele v b u rd . .dun fıŞkıran koku. baş bi.isbu n 

ıG .. 1er.1e s~ad t hanımı aradı. döndürüycrdu. Dudn:klarını hafif. 
O, he en j n b a, g·· leni çe dalgalı s lnrın il ··nele dol~ _ 

gurur ve n 'e ile a v almış. .ken. tıroı. Gene eli, avucu içindeydL 
d" ne hayranlık a lxtr.. ordu. - Vedad Bey, size ka ı öyle 

Gü1ümsedi: hayranlık duyu~rum kı ... B ını 
- Arzunuz oldu dt il mi? ka1'dııımış, yü ünü ona ) kla tı _ 
Vedadı ko undan tutmuştu: mış'tı. B r müdd t k pır madan 
- Yoooo .. bu sa ; s "zi :OC c b" :r1 rinc bak ar. A'i n s 

herkes "çinde d:n k ist mıyo _ ışıkları içinde g nç kadının 
rum! s def kadar p ·· ·· ü 

Müz.isy.enl r, b"r z daha kalma. Hde, bo · arı tamam n ka 
1.arı için ısrar e ·vorl rdı. Şef! muş iri -dudak an n k ~ c 

- B' e ş r f verin ü ad, dM>r- görünüjyorıdu. Xa :b'er"nin çarpı 
du,. Ga ·n :ur ya bir tı )Ondu. 
rnac;a h ırlı ral m. Bu .,aa1.tcn son. Ne:f ~er· b:.rl · ine \t nıımıst . 
ra Boğaz d ha güze' -0lurS" efinize S d t Hanım mahmur g · lcr·n· 
ka<l kaldım ak saadctinı bizden k pıy, mık yüzünü b:raz daha y 
esirı eıneyin! 1 :.mu . başını riye doğru sar. 

Genç ~dırun yiizünc bıaktı. o. kı:tmıstı Vedad, bu kuvvetli his 

bıraktığ za
başı < n 
r.ı:{en s r nı 

gitmf'k arzusunda olduğunu göz _ mi.knat sın n tc~;"r·nde? kurlu a - szvt.r, <mdi 
I rıle ihsas cd:yordu. Ktırağına e _ ır dı. du&kları evvela g ne; kadı gıctklayan 
ğıldi :ru __ n_Qe_n_es_i_n_!n_n_ıı_ı_d_a_d_o_ı_a_şt_ı_s_o_n_-_____________ _ 

- Unutmayın kl, bu gece dolaş. 
mak k:ınu-ını vermiştik! 

Ç tılar. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 0 1:eulu 
üdürlüğünclen: 

şef. Koyun eU kuyruklu 
Saadet Hanım ikoluna g"rffi!.şti. 

68 ton - Ne yapacağız şimdi? ~o 4810 00 16.7.~2 15 ı. - Bn yıl dotnıdıın dohuya Dona.nmııra sc\k edilmü üzere ortaokul me. 
rınıLvnıdan talebe kaydedileoekUr. 

"\' 

rl 
İbr ~ c b n. 

da ""'e {'C 'kfr. 
Urlu :5erind~m sıçradı: 
- Bun<In mı? Anı ne edeceğ"z? 

Bnhçcyc mi defneylenneği düşü -
nürsüz? 

Gani Ef endinm gözlcti parladı, 
tat1ı tafilı gülümsedi: 

68 > - B"raz yürü)elim. Yorulmaz 
G8 » mısınız? Kolunuza ağrr ık vermi -

80 3!l70 00 1.6.'1.942 15 
co soco -00 lG.7.942 15 

__________ G_S_» _______________ ~ yorwn değıl mi? ~o 8570 co lG.7.942 15 

1 - Oins mikd:lrile 'ihale güuu, m!;l!ııunnıen .bedcli le muvaı. a.ı teminatları 
) yn.zılı etler Jılzıı. ıırmllı go t.crıleıı cün ve s:uıtte ka!J:dı zarfla Kıı'k. 
ka.le ı;-rup m iirlü e müteşekkil komi "'Cntfa ihalesi yapılaca. ,tır. Meikf.ır 
etleTd 1\1. 1. V. nln ten "p buyurarolh yalnız bir ta.nesi olan G8 ton et lçln 
& .il. 42 ıt:uilı ne kıtdar tallb le mukn.vele &ktecTJlerek diğer uc kalemi alın. 
mayncaktır. 

2 - Ta.lı"btcrin teklif mekttilil:uile 24!l0 s:lYılı kanunun 2.'3 üncü maddele_ 
rindeld ves:ılklcrlle blrllkie mnkür günlle saat 14 de kııcbr ltomlsyona. ver • 
meler!. 

3 - Şa.rl:n:ı.meler AnJuı.ra. Askeri Fa.brlkn.bı.r Umlll1l l\Iüılürlüğii le-ramn 611.. 
besi müdür'hiğii, h'ta.nbnl klkerl 'Fııbtlkalar s:ıtm alınası Te :Kır.ıkble crup 
mticltirliilü ısatm alına komisyonla.rmdagörülclıllir. (6903) 

lDt.raf ve deniz derin bır s ... ss"zJik 
içimle uyuyordu. Karşı sahi de mk 
lar sönmüş. koyu gölgelerin üstü. 
ne .ayın yaldızları serpibniş.ti. B" r 
müddet. denizi; gök yüzünü, karşı 
snhilı seyrettiler. 

- Har:"kuladc değıl mi? 
Genç lka:dın başını ka1fürd1. 
- S zin san'atınız kadar değil! 
Sonra başını Vedadın omuzuna 

dayıyamk ilfıve etti: 
- Bu akşam b~mu döndürecek 

2. - istanb ve ch'ar da.n mw: caııt edecekler İstanbul d 'z komut n ığ"ı 
na., l\Jersin ve clvarın.dı:m mlirıı.can..t edece'k1e:r de l\lerslndcld o ul müdiir'lü une. 

s. - ist.ınbul \e l\t n muılak:ı.sı h ricinde tnrlmıa.nl mı bulunduk 'il': 
askerlik şubelerine dllekpe ile bildirecekler ve bu ekç-t.n.!n bir nii h:ısı da. Is.. 
tanbul deniz ltomubnlıl'rtna veya. Mersin ki okula glinderecekler. lr. 

4. - Kıı.yıdla.r 1/6/942 t:ı.rlblnden 30/9/9 2 tarih c kadar <le m ~e • 
edLtlr. «057611 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
H:ı.vn. blrlikle1"i lcin ı.ı rtname ve nümuneshıe cörc clOrl bin ~m er fotınl 

p:ızarlildıs. ptm alına.cıı.!itır. Kat'ı tenıin:ıt tutarı oln.n 1'7503 lirayı Bakır .öy 
l\Ialmfülürlüğiinc ;r:ıt&rarak makbml:ı.rı ne blrliJd.e ll.7.9i.2 Cumanesı gunü 
saat 11,30 el."\ Yeni i[)OStah:ıne knr$ısınila Biiyiik :Knıa.cıyan han il.inci ka.t No. 
9/lt ela Ha.va Sa!malma Konıiıo'Dnuna mtil'2caatıan. c1Hb 



Milli piyango 
• d' dun yapıl ı ç~ki"işi 

iClzanan numara,arı yazıyoruz 
Onuncu ter&Jbin uçüncu 

a nun O un''"l tertirb 1 500 lira kazananlar --
3 üncü ç ; dun Arııka;_da Ser- Son dört rakamı 3aü2, 542l, ::><>59, 
Ciev·nde saat 15 tc yapıhn.ş. Çeki. 9890 He b'ten 40 bilet. lar 
lişi kal&b.:ı..ıık b1r halk klitles: taklbf 1~ li~a k~ano 

36
an5 711 

ıl .. 
e1ım tır. Son uç raırnm.ı 2<> • · "' 

İlkrLı. 1 "ye kazanan numara1an a~ b~t.en 400 bilet. 
f,ağıya yazt)'Oruz: 50 lira kazananlar 

30.000 lira kazanan Son üç ralkamı 087, 134, 395 ile 
312825 ,ı:.:ten 400 bilet. 

10.CtJO lira kazananlar 20 lir:1 kaumanl~ ~ 
240933 29.,1n 362931 :.:85819 Son üç ra~amı 2"M':; 243, .247, ~61, 

h l 289 318 653 913, 9o ı, 99 f ıle bıten 
5.000 lira azanan ar • . · ' 

989535 121631 14-1476 239078 40 bılet. • k l · ~ 1 O ılıra azanan ar 
29S83;:ı 3Hll:-4 Son iki ralkamı 63, 75 iie biten 

2.0(]0 lıra kazananlar 4.000 bi1et. 
~1043 O '.;>583 08~! 084262 2 lır" a kazananlar 
099878 118538 148tı32 15&264 . 
16zoıı 179..,04 208168 24943~ Son r~amı 3, ~' 7, 9 ıle b.teıı 
254475 2!:i8145 259162 26~~9 ı 40.000 'bil~t ~a.ı.'Tlıy~ alırlar. 
a11640 327340 SJ~ı54 37.lo!-161 30.000 J:ira .i!kr~ye kazanan 

r kazananlar 312825 numraral'ı bılet Afiyonda sa-
I.OOO ıTa 0 }~ 161 o:ı;3432 tılmıı.ştır. 10.000 b.n lıra kazanan 

0017n °~~7~1 0Sl8:JO oG:)570 bilt' ~1e.rin 1 tr-:1esı Milac;, 1 ta.1esi 
05-±490 ~,'341 09..,325 09G443 İıımır, 1 tPn sı Hopa, 1 tanes· de ı 
070:338 10 46 114""0 11722~' Saıı!kamışta saiılımı~ı'!'. 
096522 l!5~ .. 92 153~,42 lfülS44 5.0(}() .<'! t.:-a kazamı,ıı biJetleri!11 
1250ZD 

16 372 162%2 171431 1 tan<~sı k-ıanbul, 1 tanesı ~az~llı, 
1681'83 

181 ..,75 lSJ6:>3 183130 1 ia es Anıkara, l tanesı Es'k•şe. I 
ı7.ısı4 189~50 l9ôl08 190734 hfr. 1 tanesi .Manisa, 1 tanesi tlel 
~:~~~ 197557 1981513 198906 Gen.ede satllım!şt.ır. 

204621 210486 213140 2.000 er lira kaznnnn b'letlerin 204517 
221115 224877 228155 8 tanesi. İst"..anbu~ -! tanesi Ad.ara, 

~~~~~ 2.3?6Sl 240510 .24 :9'35 d;ğe-rreri de Karac~be-y, Sandıklı, 
249080 251827 251994 26~888 Samsun, Hopa, Kmdr..relı, Kırka-
26626-0 268587 263485 27:218<! gaç. Konya Ere~l ..>i ve Tars ısta 
274137 280634 28'J915 292547 satı1ımıştır. 
~9719 300435 304697 306162 1.00-0 er Ura kazanan biletlerin 
319440 3203Gl 3'13047 3242'11 24 tanesi İstanbuldcı, 9 ta.nesi kı~ 
3.16229 3~01,,1 3,t9517 356402 kara. 5 tanesi hrn.lrdc, 42 tanesi 
358403 361 :?83 367221 3ôS90ô i de yurd•umuzun m:ıhtel:.f şehfr ve 
385946 399293 339'i52 09G329 karobaJıa.rmda satıı.nıştır. 

lzmit Deniz 
Kuru 

Satınalm'.i l(o isya"lundan: 

üz~!m ahnac k 
1 - 10.6.942 günümle ,ya.pılan pa.zarlığı..'Ulı bir kilosuna t.e' lir olunan GG kt1.. 

nış 34 E:ıntim fi.ıtı yüksek görülen 25000 kilo kuru \İzumun flıfncl 'Pll. 

s.:ı.ı 'ığı 9 Tenn.,uz.942 Perseınbe günil s:ı.a.t 15 de bmltte Ters.ıııe k::ı.. 
pısmd ır· kom S)-On bin:ısınd!l yaptlaell.l!~ır. 

• ._;;$-ft_ ı bil" işbu "-'"·nı bir n·•r. ı _ ş rhıamoc:: j J>t>d !s'z -01ar.ı.k kam syu.~• ıı. ına. ır, ın.u .... 

\;de t~lim edilec kUr. 
~ _ .ı• e:.rırrtn ibu ı lerle i'ı:ili olduklarına da.it T~ca.reı Vcs!kaL\rını ye 

'2512 50 füadan ibaret temlna.tlarile birlikte belli gün ve saatte kQroisyo. 

na. müı .ıca.ı.tl ;ı.rı, 

Kok ve maden kömürleri sa.tış~arı 
Kömür satış ve tevzi müesse ... esi İstanbul şuoesinden : 

Kaloriferli bina.l.a.rla resmi tc hususi mü~csa.t:ı., lokanta, süth.lııc a benzeri ı 
mahaller mutfaklarile küçii.k dölwneci, demirci g-lbi esnafa ?rl'l me-kte «Wın kö. 
mürlcre ilaveten llasu ı meskenlerin &Ob.ı.larına da kış ibtlyacı için ı.:oo. kömü. 
riı sat.Jşların:ı. aş~l °Slslaı- dahlllnııe: 

10 Temmıa 942 Cwna. gününden itibal'en ~aeaktır. 
l - A: Sobalar, B: Kıı.loıiter, D: Lokanta, süth ne ve buna benr.er mııbtı.1 

lerln ve kü~ük dökmeci \'e demlrci gibi Cb"ll&fm S3n'a.t.la.nna yarar kömürler tçi~ 
üç ncvl ihtiyaç kyannamcsı lu.zırlanımştır, 

2 - Sobalu lçhı iıbtlya.ç beyannamelerinin lG Temmuz 9'2 Cuma sa.b:ı.lun. 
an itlbaren aşağlda yazılı :rerierd~n ten!ine başlanacaktır. 

A - Kadıköy~ itfaiye k.a.rşısııı:lald satış Mil'06unda.n. 

B - Tophanede Gü.ını:iilt ~mda Kozluca. hanı altındaki satış bdrosundan. 
C - Yediitule Qa.zhaneslndeid s:ıtı;ı bürosundan. 
E - Bu Hind& J'aaı.lı başlierdcn. 

3 - Sobalar için kok kömiırü satış mahlleri iıldncl maddede zlı.-r1 ı:eoen 

bayilıet'in mağaza ve flükkinlarilt! J ine ayni maddede yazılı Kadıköy ve Top_ 
hane satış büroları Ye 'l'odlku.l.e ı;ıı.zlıaııesidir. . 

K:ı.Uılı:öy sa,tış bü.rosu, Kadıw~ dl·J>Osile Kurbağlıdere gar.hanesi ipin. Top. 
han~ Kozluca. han altmılı.ki Qiu; bürosu, Kuruçeşme kok deııosUe Dolma. 
balı~ ''e Yedlknle c::ı.zhancieri için. 

l.'edlkule ga&hanesindeki sa.tış mahalli de yalnız Yedikule gnzhanes1 iç!n ve 
b3ylier de yıı.lnırı !rendi mağau ve dtikkanlıu"ı i(ıin Atış y~pacaklardır. 

4 - F.eemi ve hususi müesseselerle ~ demirci, düluneci, \"e benzeri es. 
n:ıfa otel ve pans yonları. ve lı.a.Iori[el'li blnaL'U"b bili0Ilum maden lrömüriıne 
aid beynnı.ıa.meletin 1.e\'Z.l mııhlllll Ye kümur uıtış me\1tif, Ga.I&tad:a yenJ yolcu 
salonunun üçilnoli knfmd!.\ki merkez bÜro..<;udur. 

5 ...:... Ka.dı:köy, Tophane ve merkez satı.ş bürola:rlle l"eılikule gazhımesin:l~l 

bÜl'OtL\ bır totıtl n v.: bUün um bayilerde de yıiz kilodA.ıı aş:ıgı ~tli ya.pılma.., 
) ILC:ı.ktu'. 

G - Kaloriferli binala.rıia o!.urnnlara teshin için Jıa.lo.riferden başka Yasrt& 

da yüılınak ütere ltöınür verilemez. 
7 - Tallms.tnıımede. beynnna.ınelerin tasdikine ald ol::ı.n adedler aşağıda 

ya.zılt41r. 

Madde 3 - Aş14:'tda ya.:ılı ı;a.hıs ve m~ler lhUyao:ta.rını bqanname 
hü'kmunde o!nı.ak ve m:ı.tbu ~yanna.me ile :istenilen malümıı.tı ihtiva elmtlt 
üzere bll'er rc&mi mektub ne blldlrebillrler. 

A - Devlet, Vllayct, Bele!iyc idare ve müesseseleri, ıımemw ve mWt3.ll_ 
deml~rinin iMlyaçlan barig.r. 

B - l\lemUıTları 3C59 s:ı.nlı kanun hiikümlcrlne tabi müesseseler, cmeınur 

'fC mfu>t.ahd~mlerinin ihtiya(lluı b:ıriç.'> 

C - Elçilik ve konıroloslnkla.r ile bnnla.nn memurları «memurlara. ald olan 
me-Mublıırın mensob bulundııiları elçıUk ftya konsolos!U!kça. ta.sdikU olnıası 
!hını.dır. 

D - A. B. C. fık:ralan barıcindekl amme miiesseseleri ile umumi menfaat.. 
tere hadim müesseseler, ((memur ve müstahdemlerinin ilıfiyaçl.ırı barlc.» 

E - İlırakiye içln gemiler. 
Ya.zılacak resmi m"ktubln.r veya beyann:ı.meler. müesseseleri temsil eılenler 

brafında.n imzalanır Bunların b~ka bir makam tarafından tasdikin~ ih.Jy~ 
yolı..-tur. 

Ma4de 4 - Loluuıta, süthane ve ben~erl mutfak ocakları, küçük demirci 'Pe 

döldlnıdifer, 8eker, helva, pasta. gıbi ma:Meler lına.1 edenler. 
Kolacı, l~cı rlbi esnafl.an ötcılcnbcri lıok, ta.ş ktlmüıii, !lııyfı yakacak te. 

s!s:ttı olup ta ijlerini bunla• \a ~o.uWderi sabU bulunanl&r, iş ;rcrleıirule kul. 
ı na.cadları kömür için vereoeklori ilıt!Yaç bcyannımıelcrini varsa bırliklerine 

:) o!U>a belcdiy~ e tasdik ettirirler. 

l\Iacl:le 5 - Dördüncü rnaı!:lede yazılı olma.yan sanayi müessosekri vere-. 
ccklcrl ihtiyaç bcya•ıoamelerini kilı bniundukları uıınt.aka. ;iktısa.d l\ıüdürliiğii,. 
ne tasdik ettirirler. 

l\l~de 6 - Teshin sob:ıları için -rerilceek ihtiyaç beya.nnam lerı ha.Ik 11a,, 
ğıt.m:ı. birJlkferi tarafından .:ısilik edilir. 

!\lalde '7 - Tıe:ırc. hnne, l .. zıbane gibi l .ıik dağıtma birlik r ne tiı.3 olma. 
yan mahallere a.ld lhtı~ aç b ~ annaıneforl ta.sdüe tabi değildir. Şu kudar ld 

bu mah Here ald lh yac b ann ınelerlle kömı:ir l :vcnler t.:ı.!lu s cdlerıni 
ve31a. musadd.ak kira. muka-çe\cl ~rtni ibraz ederler. Veri~n ltiımtının nevi -,e 

mikdan bu vesil.a.Iar~ işa.r l olunur. 

Madde 8 - Aşa.ğui:ı yazı!ı müesseselerin ihtiyaç beyıınnameleri f..ısjike ' 
bl değildir, 

A - Sıhhn.t müess~l~n. 

B - Ka.loriCerl[ bınala.r, 
C - OlelleT, 

Semti 
Fatih 
A.ks:ıray 

Clba.li 
ll'1aııd 

Cenberllt34 
Alıırlmpı 

Eyüp 

Fener 
Şişli 

» 
Bonıonil 

Nişa.nta._<'.I. 

Beş!ktaş 

M~k.a 

bksiın 

Parmalı:ka.pı 

Galatasaray 
Asmalınıescl4 

Kalycmcukulluk 
G:ı.lata. 

Tophane 
Kasımpaşa 

Fındıklı 

• 
)) 

Arnavut.köy 
Ka.d.Wöy 

• 
• 
> 
l> 

Kızılt-Opralı: 

Gözteııe 

Ercnköy 
tiSktida.r 

]) 

Kı.sıldı 

Büyük ada 
HcybelladıL 

Daku\iöy 

'Yeşilkôy 

Beşiktaş 

Aksara.y 

Bayılcrln semti -ve adresleri 
lsmi Adresi 

Danış ı•oroy Fatih F<!y:ı.ullnh efendi sokak IS. 
Cem 1 ı\.TSl:ın ine-bey malıa.llesJ No. 19 
Ali ıJalıd C0b:ıll 
Hal 1 Il 3·t!:ı.r 

Osm:ın Tunı·t1r 

Osman 'l'unçer 
l'ıll'lunl'tl Ali Öı.er 

Da. ı ı Öğer 
Ccmıı K;ı.pu u 
l\I hmcd l\:ol'uralp 

Feridun 'Cı;oı.. 
AU ıtıza Öııeş 

Tc\i' k Önes 

Yeniçeriler caddesi No. 139 
l\la.tbn:ıi Osmaniye sokak 23 
Ahuicapı 

Camtib."eblr ma.lıallesl ıtalenderiıaae 
s. 22 

Fener Vodina caddesı No. ııs 

llal&ski.r&:ı.zı cdadesi No. 18"; 
• » No. 1 
:a » l'io. 343 

Nl~ntaşı 

Beşu.taş II .yrcddln iskelesi 
~Yurat n sulıı.ş Teşvikiye No. ı:n 
h1naıl Jlıı.hln J\.3basa.ka.l 1'a.ksim sinem sı Lltşısınd& 
Su:ıv1 Alt>md r İmam svka.k 
İbr.•hıın Ca.)ha.n 

BJ.aayet AYl\ııı;i\ 

inet Glilt~n 
AhdnUüı , e Bıirbaıa 

Mdııned Şt-ngilt 

HÜ:>"ftu 'liırK oğlu 

S .. dullaıı ,,,. ş~lkl 
Fıthrl Do· en 
Reşit 

U\iseyın tin:ı\ 
Musıa.ra. Yurı:ıncı 

Sadettin B lens& 
Fnaıl za.tm 
Vahdet Pekel 
Asım Ar lan 
Mü'flt Dikmen 
ııalll "e ibrahtnı 

~lııban 
l\lubarrl'm Zılcll 

?tiura.t Erginer 

ibr.ıh'm Yolal 
Ali Cctındat 
Said Ger.ç 

Jlıı.lid özı. ı,ta.n 
Ömer na ka.ı 
Osman Gurer 
Yakurı Uzun 
HÜS!c"> lıı AkS'.ı 

Gala.tasa.ray 'Yeni çarşı caddesi 
Prmıecl so.ıak No. 12/1" 
Ka.IJ oncukulluk karakol yanında 
Okcu 1\lusa ca<Idesi 
Tophane Boğazkesen caddesi No. 151 
Kasımp:ışa 

Hamam arkası soka.k No. 12 
ileb'usan caddesi No. 95, 97 
l\Icb'BSan cadicsl No. ll3 
Anııwut.k.öy çarşı iol 
Söğü lü caddesi 
SöğüUii caddesi No. :s 
Yelılet'nnımf Talirn.h:ıııe me:1danı 
:Rthtım caddesi No. 22 
Çuhıda.r sokak No. 21 
Ihlamur <-adC.csi No. 121 

~"Oll caddecsi No. 77 
Hat boyu .No. 22 
Üskiidar esli ham m 1'o. 4 
B!lla.ban iskelesi 
Tophaneli oğlu lr.ı.m' y c.lddf'S! No. 8 
Ali.mordu c:ı.ddesi 

An ı1dtz cafülesi 
B~ olar <'addesi 
a ... •,eıe (llld~esi 
Şenlik<ledc ('..-:- lalt crsm" No tf\'.? 
llaseki caddesi No 110 ('7!C9l 
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AKTJt ,. . ·. PASiF A 

Bayındır a, Karamanda 
iki kiıi bir olup bir adamın Uç cinayet oldu, iki kiıi öldü, 
üzerine çullandılar, karnını iki köylü de ağır yaralı olarak 
Jeıerek ölümüne sebeb haıtane'Y4? kaldırıldı 

oldular K (H ·) J-1 · araman usuaı - azıran 

lzmir (Hususi) - Bayındırda ayı içinde ka-zamtz köylerinde üç 
evv~Iki gün bir cinayet işlenmiştir.,cinayet, b.ir ~~:alama 

1
ve bir de en. 

B ~r mahallesin.de fırıncıhk eden kaz ahında olum vak aıı olmuştur. 
Ahmed oğlu Topal Mustafa ·ı it. Bunları sıra ile bikliriyoıum: . 
fa ye c:fradından Ahdi oğlu N'C:detl 1. -. Bir e~ yüzündenw l~r~~a 
son zaman1arda aralarl çık ola nahıye.aıne baglı Kızıllaz agı koyun 
1 ·ı wl H . a n den Osman oğlu bekçi Eyüb Deb. 
"maı og u n ık karşılaşmış. b k · ı · lk" d Ali D'"l • 

'ki taraf birhirlcrile ağız kavgasına : ...ı_1 ek aynı ıoky en b 
0
k ara. 

I
S1naa avga ç ·mış ve u avga 

başl~mışlardll'. Fakat hırslarını y~ Eyiı"b Debbek'in ölümü ile netice
ncmıyen Mustafa. ile Necdet bıçak. lenmiştir. Suçlu Ali Döl ~kalana
larını çe'kerek Hasanın üzerine sal.1rak adliyeye teslim edilmiştir. 
dırmı§lar ve zavaUinın karnını deş 2 - Ak.çcşehir köyünden bir 
me-k suretile ô1ümüne aebeb olmuş.. dın mesclcs' nden Ramazan isminde 
arır. KatiJlerin i1dııi de yakalanmış, biri i ayni köyden Ali. lı~in?.e ~~r 
ndlıyeye tcDlirn cdilmiolcrdir 4ahsı t~anca kurşunu ıle oldurmuş 

Feci bir kaza ' ~e suçlu kendiliğinden adliyeye tes. 

K d nd S 
L--'-- • lım olmuştur. 

uta ası a e..,.~ nahlyeıl'lldc 3 _ İbrala köyiinden Osman is. 
kurca!lamakta olduğu çeftesine ateş m:ndc bir §Bıhıs yayla damın.da o. 
aldıraın Halil Yılmaz. karfl tarafın. tururken dam göçrnii~ ve Osman 
da oturan üç yaşında Bedriye is.. enkaz altında kalıtre.k ölmüştür. 
minde tbir tbııcağızı ağır surette YL 4 - Çukurbağ köyünden tarla 

Kasa: 
Alim: Safi ldlog"ra.m '72.606.2.13 

Banknot 
Ufaklık 

. . . . . ... . . . . . . . . . . 
Dahildeki m•haWrlerı 

Tilrt: llra8ı • • • • • • • • ~ 

llariçıekl mll.halıirlerı 

A)tuı: Safi ldloıı-am 24.873.913 

Altına tahvili t:aDU· ıert>esı d4-
vlzler • • • • • • • • • 
Diler dövlzlıer Ye borclu Kliriııı 
baltiYeleri • • . • , • • • • 

Bıuine tahvtllertı 
Deruhte edilen evra.t:ı nakd179 
Jtarşılıtı • • • • • • • • • 
ıt.anunun S-8 lncl maddelerin• 
te•fikan Hazine tarafından vitl 
ted!Yat • • • • , , • • " 

Seneclat Cti&daluı 
Ticari Senet.ıer • , , , • , , 

Esham n talırlW eizıdanı: 
< Deruhte edilen enakı nakdi. 

A < yenin k&r:,ılıtı f!Slıam Ye 
t tahvillt <ltibarl icıymetle> _ 

B < Berl>est Esham Te Tahrll&l: 
A't'&llSlar: 

Altın ve dÖYIZ tızıertne &Yanıl , , 
Tahvllf\t ttzerlne &VUll • , , , 
Hazineye lı:ısa vadeli anm • , 
B&Zineye 3850 No. hı kanuna tGl'9 
acılan altın t&rllhkb an.n.1 • , 
Hissedarlar: • , , , , • , , , 
Muhtelif: • • • • • • • • • 

Um 102.126.44 G.84 

" 8.496.588.-
lt 2~4.361.'191 

• 584.386.36 

Lira 34.98'1 .148.65 

» -.-

• 62.380A7'7.26 

Lira 158. 748.563.-

• 23.'790.2:?t.-

Lira 326.542.3'7!.881 

Lira 45.183.64.1.93 

• JQ.398.2!0.73 

Lira 3.lZl.22 

• '7.888.'723.45 
» -.-
• 250.000.000.-

. T*6a 

Lira 

110.85'1 .S9G.63 

584.386.36 

17.367.625.91 

. 

134.958.3'3.-

a26.rau1us 

55.581.86%.66 

257 .891.BH.6'7 
4.500.00t.-

11.61'7 .SH.08 

999.901.6'76.19 

SUtna7e 
bıtıyat alı:çe11h 

Adl ve fevkalA.de • 
Busus1 

• • • • • • . . . .. . . 
Teavüldekl banknotları 

Deruhte edilen evrakı nakd1" 
Kanunun 6 - 8 lnct maddelerlne 
tevfikan Hazine ta.ratından n.t:I 
tediyat . . . . . . . 
Deruhte edilen enab nr.kdtJe 
balciye.s:t • • • • • • • • 
Ita.r.şılıtı tamamen altm olarak 
llAveten tedavüle vuıedilen • • • 
Reeskont mukabW ll&Teten Mda. 
'f'flle vazedilen • • • • • • • 
Hazineye Japılan a\bn ta~ 
avans mukablll l902 No. ıu tanım 
mucltılnce llATeten ted&t'Gle ,... 
dilen 
~UATı 

Türk lirası 
AHm: san tDogram 

• • 1 • • • 

81'7.4!2 

1150 No. la kanuna dn 1laalneJ9 
aeıla.n a nnt1 malı:alııUI &e....U oı. 
llAD ~tmlar: 

Safi kilıoct'am SS.Hl,930 
D6vb Taahbildatat 

Altın& tabvW bbtı dOTi&l• • • 
Diler dGvizleır n alM&klJ K:Wtn9 
baJı:lyeleri • • • • • • , • , 
ııuh&Alif - - - • 

Ura uıı.ıu.n 
• G.ooo.ooe 

Lira 158.7-1&.563.-

• 2S.790.2!0.-

Ura UU58.343-

• 0.000.000.-

• !88.50t.ott.-

,, U6.5ot.otO. 

Lira 118.386.234.2% 
• 1.%34.164.05 

• '78.12U6'7.90 

Lira -. 
2'7.19'7.269.tıl 

Lira 
16 ..... ...._ 
• 

JUJl.JSUJ 

111.UO.UU7 

71.1!4.16'7.lt 

Z'7.197.269M 
Hf.589.362..IS 

N9.9t l .G7 a.ıt 

ralamıştır. sulama meselesinden i:ki kişi birbir. 

Y ilki ~·. m.1~- h l~~~mbmı~u~i~~ dea~(~T-~~~~~-~~~-7--~~-~·-~=~=·=u~ı:•:H~~===~~==::~~=•~n~~~b~a~M~~~~!'~~~~~~-~~~~·~~~~~~·~-------
ara z ~·rrmız µıe c:.l'et as K k h J . _..: ·ım· . yaralı olarak onya meme et aS- zmı·t D . s t al K . d ı .an-esıne -o-g.,....n ıotır._ tanesi-ne gön<krilmi§lerdir. enız a ın ma omısyonun an: stanbul Cümhuriyet Müddei Umumilig .. inden 

5 K 
L L Cimi llllon Tamnlai 11-~· Tutan ........ _nb 

Al 1 
- 17 ~açırmaıdan on aeneye Y- - ut Cm 'Ye &ıaYklfcri bMtanesfnln Mı mali ııeııesine ald ısıso 1ııt.ııo 

tın arına tamaan mahkum ve 3 •enedir cezaevinde "-:..........- 7olurt. 3650 Mı.o ilik~ U50 kilo e&. lhtb'acı aç1lr; elmütme,-c konmuıı ~ do 
ltunlfJ Lira 

yatan Ermcnal:l Uğurlu dede is. ~- 6l)ot mua~ ctinlü ~ tallb o*maclıimıılan w ~ cbiKme oıı Pli 

b·ır kadını o··ıduren m;ndeki şahıs evvelki gün günd" Kaba.it 100ot mtiddetıe uzatılmle oldat1rocla.n maha.mmen bedeli %3'72 Ura 50 k~ ve mu,. 

10 fi O O 
1t 1000 

aaal 11 raddelerinde bir fırsat bu. Pa.tlıcaa 10000 valdca.t temlnatı 177 lira 94 kuruş olan JGimdun elılılltmsl l3/'7/9U Pıu.:ıırle91 
!arak kaçmağa muvaffak olmu~ fa. 8&1117& 5000 Ciinü saa.& 15 te Te muıbammen bedeli 1204 lira 5t ........, muvakkat c.eııılnaı. 

15 1500 
2.5 l:?SO 

kat•ıı asıldı kat derhal haberdar edilen jandar~ Saloa 1000 90 Ura 33 kuruş olaa Miı.ti.D ekSllt~ a.ynJ aiia saN 15,30 ve muhammen bo,. 
nıa civar köyleı:e telefon ct.miştir. Lnha.n& 2000 cleli 48'75 lira, ~ 1mıhıatı 365 lira 63 kurcq olan etin ebl:Kmesl ylae 

Mardin {HuSU3i) - Geçen ge. Nihayet Kanımana altı saat m~afe Ta..e fllfAlbw tOOOO '111.1 ıün ısaa.& 18 .. J!&Pllacatuıdan tallb!uln meaftr ıün Ye saa.&&.t Suu ... 

80 800 
ıt 200 

ne Cereu kız.ı Mansure adında bir de firari görülrnılt, ve dur emri ve. Doma.le. 5000 &hmeclıle CeM ve Tewtdferi blnıısmda toplanacak lıomlcrona bDURi •eailrnla.. 
kadlnl üzerindeki para ve altınla. rildiği halde durmadığından baca. SoP,n '7000 rile birlikte ~ c'JZ'Jh 

IO 3000 
15 750 
1! 1260 

rma tamacn lboğara~ ö'tdüren ve ce. ğın?an yara.lı ola~ak. _rakala.nml§. Pa.tdes 15000 
sedim geceleyi'Il eııthıyıp şehir ha_ adııyeye teslim cdılmıttır. ispanK 5000 

rıcindck'i bir mağaraya gömen Ah- Pl'Ma J.>00 
di Şamt namile maruf Abdi Bay _ Havzada mbaşı teıkilatt ıı;sGo 
han hakkında tclnimiz ağırceza kunıltlu 1 - 2/Teımmm/942 rinlioc1e J&pılan bpalı Di'f ebll'1nıeShıde talibi odt. 
mahkemesi tarahndan verilen idam Havza {Hususi) Kazamız m&78B Jakandir. cins Tfl mikdan yuılı ıu kalem sebzenin W..Od defa kl\palı 

ükmü temyiz mahkemesi: ve Bü • köylerinde wba~ı teşkilatı kurulmu. art dıl!dltmesi Z3/Temmm/94Z Pe~mbe &iinü aıM ıs ıJa &mitte TersaDfJ 
yiık M'Het Meclisi:ncc de tasdik e- tur. Su!başı\ar talimata gör.e, hare.. bpısmdakl komlsycmcla yapılı&eaktır. 
dılmcsi üzerine evvelki gün şafakla ket etmekle tarlalardaki mah~ul va.. 
beraber Hük\ımet meydanında ye. ziyetini tdbit edeceklerdir. ihtiyaç. 

2 
-~ beile1- ol.vak komiqendan almablliı'. MuvalııkM temina.&a 

«J2iı'7D Jlraclır. 

so C500 
11 750 
15 '750 

Çanakale Deniz Komutanlığından: 
Cinsi Ton Koralıbt teaılnaı ihale rünü 8aa.ti 

ZeyUııyaiı 21 179U5 Zl.'1,942 15 de 
zeytin 16 'JU.76 21.7.94: 16 da 

1 - Yukarıda yaalı iki kale.ru erzak kapalı artla elı:Slltme1e konulnm tar. 
2 - Tallblerfn meıltir ırün ve saaUe (lanütcale Deııfs Komtıb.ulıiı Sııtınııl. 

ma Komisyonuna :müracaaUan. 
, 3 - Buna aicl eartnameler Ankara Dz. LT. MüdUrlüfüntkn ve Çıı.na.ttAll' De. 
nl:c Komutanlıtı Saiı.nalma Konılsyonana miir:ı.caatlA atınablllr. d955ıt , 729Cıt 

rine getiribniştir. Katil 51 yaşların. ta.n fazla mahsuller tloıprak mahsul. da idi. kri ofiıine verilecektir. 3 - w.sıDedn llPl.l Uuret ve ehll1et ves!kalarmı " MDO ~ kanun11D 1arile birlikte betU riiD Ye 1aa.•ten 1aa M saM. enellne kadar kam ;yom 
~~-~-.. ... .-.. ......... ...,..._ ... ....., ..... --...--...~~~~~~~~~~~~~~~tarifat.a~·~~ftthll~~e~ıa~m~laa~.ı~eceklu~~~i~tek~Uf~IQdıll~~16'~armı~~plı.~~·~·1111.~~7~Nıl~1~teaı~~lDll4~.~~v-.elori. •'730h 



8 lemrpuz 

Berlin 7 (AA - - Alm,n umu. 
mi karargahı aşağıdaki hu uei teb. 
1 ği n~retmi~tir: 

SON POSTA 

Alman tenisçilerinin 
şehrimizdeki maç~arı 

S yfa 5 

Kaymakarnlaı 
arasında 

Ankara, 7 (Hususi) - Kayma. 
kamlar arasında ~~işıkl l:lc.r Res 
mı gazetede neşre<ıil:Jı: S ndırg 
kaymakamı Mahmudun Ürgüi 
kaymakamlığına, Zi.e .rnymaka
mı Mün:b Ilban.n Gölpazarı kay. 
ma'.kam.lığına, Niksar ka~n.:ıkarn 
Ncc~b Soy.damn Zık ka) ınak .. mlı 

Şımal burnu He Spitzherg anıın. 
qa; Norıveç imal sahıller.ne 3 'eya 
400 millik me fC'de Sovyetler .e·r. 

- .._.,... l ğine gitmekte olan diı mnn kafi. 
Alman lebliğl : "Düş- leleJine ikarşı büyük hava ve deniz 

k hareketleri yap lmıştır. 
manın hücu.r.U a ım Şimal Bu~ denizinde Alman mu. 

kaidı,, hnrebe ta.yyarelerinden ve denizat -
· tıla.ından mürekkeb teski ler bü -

Kahire. 7 (A.A.) - O taş·uic in- yük bir lngih: • Amer ka'l kafilesi 
g liz ku:vvctlerı muş .ek lıarb ne taınruz ederek bu kafileyi kıs. Alman ve· Rus p · d 

An arada yapml§ oldukları maç 
ları kazanan misafir Alman tenis • 
çileri odun sabah şehrimie gelm · ş _ 
lerdir. tanbul ekipile :yapılacak 
maçlara Cuma günü T ks m kort 
larında baş1anaca\tır. 1 tanbuldaki 
maçlar Gumartesj ve Panr günleri 
)apılacaktır. 

ğına, Reşad·}c ka}rna.\amı Sük} 
man Onurun N!J<b<ır kaymc.ıkaml. 
ğına, Pınarbaşı kayıııakanıı İbra 
hun Erin Andırın kaymakamı ğı 
na, Baylburd kaymakamı F kre 
Oymanın Uşak 1taymakam ığın 
Mozat lkavmakamı A\ nı Durunut 
Bayramıç kaynm'kaırJığıtıa, P€lur. 
ke kaymakamı Ba.3:::-ı Özp:nat'ır 
Ka kayma'kam1ığın , Çe:.;mc kn • 
ma:kamı Halid R cı SöZf•n · n Ava. 
nos 'kaym~aml ına, Ken alp tcliliği: men yok e;tmi,lel'd·r. arıs ra yosu 

Hava uvvetlerim.z d:.:n Elale. Tayyare, tank. s lah, cephane ve 

Bisiklet mukavemet birincili· 
ğini İstanbul kazandı ka;vnuı~amı Muh tf n Önen n s· 

vas dare cyetı az ıg nn mı.k en m )"Il Ç resind Ki hartı S hası Ü- y·yecek yüklü 38 ticaret vapurun - . teblig~ leri b•ıldı•r•ıyor 
zermdıe ta ruzlarına dc.vnm €der. dan miirekkeb olan bu kafile Ar • 
le en, karada her "k. t ftan ) a- kanjelesk' e gitmekte · d.. Bu kafile (Ba,tarafı 1 inci sayfada) (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
rı~n t~p~u at u~~; ~a k; ~e~a a~ dü man bahr"ye ine menınıb büyük nımet sayısı dcıvıamlı suret.te art.. baıebeler gitt"kçe artan bır h zla de 
n birçok kuçü.k dl.t an kolla.. ton jda b"r ·kler, muhı bler ve kor~ mak.tad r. Düşmanın karşı hutum. va.m e1mekted·r. Sovyet muk Hme 

Muhtelif oo<gelere mensub spor. 
culı:ıı in · ştirıakile yapıl n Türkiye 
b · iklet mukavemet bir" ne 1 ğini ls. 
ta:tbul elcipi sıkı bir miıcaddeden 
sonra kaınnmıştır. 

d vetlerle ~uvvet1i bir himaye altına ları netıcesı.z !kalmıştır. Bu hare. tin'n şiddetine ra-brıne~ düsman kuv 
nnı çarpışmağ.a ıcbar tm.iış ve a. al nmışt . kat esnasında n...·r i""1• Almo.n zırhtı · · b. __ L • d d g trnışlarchr. Kuvve ı r· z, ce- ·1.1 ~ vetıcri g-en r 15Wla ıçin e yer e 
nub !kanadım b~Jtıya doğru uza. Tayyarc1erle denizaltılar sıkı bir turnem 60 SoV)et tankı tahrı'b e~ ğ ştirnıişlerdir. Mareşnl Von Bock 
nan man uzerınd."? bash·arınn :şb"·liği ba1"nde faaliyete geçerek rnıştır. Kuvn.;etlı h i\'"a teşkıller kumr.ndasındnki kuvvetler 6 1 em. 

Çinliler Japonları 
geri attılar 

(llaştarafı 1 inci sayfada) 
deıvam etımişlerdir. aş?.ğ daki gemileri bntırmışlard•r: kara sava larına muharebenın en muz gecesi Don nehrıni geç.meğc 

rd Ağır ibir Amerikan kruvazörü, tıassas noktalarında müdanaıe e. muvaffak olmuşlnrdır. I 
Başlıca lhava bomba •r.'lan g:ıy. 12 ı b luık ı 9 der0 k duşmanın aerı· ı·ı.., olan mu··- V B _,_ k l · · v k 

El D b · d ... in ton ticaret vapuru, "" ~ "' on ooıı; uvvet erınııı s:ıg ·a. 
rcıtı düsmanın a a çevresın e. i0460'tonluk 9 gemi. na'kalelerıne tahr b edkı aar'beler nn<lı Pazartesi gecesi tazyikini art. 
!ki hava· alanına karş.ı teksif cd.i!. 1·nd:.rn:ı;.,.ı·r. • k 0 h · bd 
m iic-f· Bu ~rede hepsi 192 bin tanluk '"'7" tırara on ne rin cenu nn geç 

~.ır. Kırım sularında bır' Sovy""t ·de. w ff k ı 
M _,.ıı..._: t 109 y ' 88 28 gemi batı:rılmı tır. Tamamile da "" mege muva a: o muştur. 

essfJ.1>U11111ut • l.illıKers nizaltı avcısı bır hava hucumu ne. Kunık _ Harkof kesiminde vazi. 
ve He nkel 111 düşman uçaklar· ğıtılm t olan kat"lenin iist tarafına t.cesinde batırıln1'cıtır. h 1 1 

sinde bulunan Y .. ng ııng'! gdl nl
m lardır. iOa.'lıa s~rh.t:ı Ç nl ler 
HiShui Japon üsl ı !1° kar.şı şıd. 
dctlı bir rtazyli\. ) · pmn {\ d rlar. 
Düşman burada ıne' z 'e,.iıı t..ıkv. 
'\ e dime'k zorunJ.c:. lı:nlı;ı•.ştır. 

ZAl:i - Tat m 1uma za 1 et 
tim, kim e)c borcum yoktur. Yeni hı 
3·aptıracağımdan csklsı bukumsuzd ır. 

Sirkec.-i Dcmlraapıdıı 'i)betıı ne 
caddesi No. 2 

Jla.rıife Karaca 

UZ"nn· de -ın- . be l n.n,r.dolu" da tekrar ta rruz ed"lmi tir. lmdad -v• yet sara aten Rus arın a eyhinde • 
'- ı.cı.ı.u ısa er ruıJ .... ürelin şimal lkasiminde duşman d·r. Şiddetli ıbir mukabil taarruza 

m~tur. Bomıbardırnanlar sonunda tnyyarelcri tarafından. kurtarılan b·rçok zırhlı unsurlar'a destekle. geçen Sovyct kuvvetleri Almanlnrı 
muteaddıd yangınlar ve Mersa birçok Amerikan bahrıyelileri e ir ı en neticesız !hücum! llll t krar. Krnanaya nehrin· n cenubu na ntma. 
Matruh ile Tobruk aıasındaki düs.. ed.lmi tir. lam r. Karşı hUcwnlarda 22 ğa muvaffak olm tardır. Göriınu-
man malzeme ve ikmal ikol1arı a.. düşman tank ta.'hırifb d lm t · ·· b "- · · b :rdSında b rço'k kar ştklıklar çıka. mahiyette miısademeler olmuş ve . • ı e ı ~ r. şe gore u .ı:esımde n s eten az kuv 

1ın t S ~"'~ k ı birkaç d~man tankı tahrib ed · ı Şiddetli sa"\i aşlo.r de\'ıaın otrr: ekte. vetlere malık bu\unan Alman ku.. 
rı ışır. avaş .,....ıa nı ap avan . . - dir d 1 v • • • • • • 

avcılarımız gündüz. 'hareke~le-:. in. mıştır. · . . . . man an ıgı ne at emrını vennıştır. 

de duşman uçaklarını hasara ug. lngııız hava kuıvvctlermın fnalı.. uzerinde hücum edi'en du· .._-,.nan M ,_, 7 ( gore l . •• • v 1 · ·ı,_ • • . RıJef bö ge~nde gcınış bır cephe Moskovay .. 

t 1aııch t" d.. k ' 1 •t hl k . -r·· OSK.ON'a A.A.) - zvestıa 
raim~ı· r.A v 'L.n-rı.. ye 1' . uşmkan ıt a a.n,.e zhır kı ıu"- mevz.lcrinden çik:arılmıştır. gazete!İnİ.n mu'.hah· rinin verdiği hir 

ngı ıtz. ve mer.ıcan agır 1.N;uua V<'I er ne arşı tesir ı ere et ere Finland ı..·a lkfüıfozınde bır maı.."" h b .. 2 .. . . \ 
kl ·· d"" B · t Mih h k · J ' J.U. a ere gore son gun ıçınde Vo _ 

u~a arı gun uz ıı.~zıye aar. geçen 1 ver ava uvveterı tara. toplayıcı ,gemisi 'bır Sovyet den"zal · s !k ı h · 
ruzla düsman denız münakalatına fın<lan önlenmiştir. 9 lngiüı. uçağı tısını batırmıŞt.ır. ror~- ta~~~· ~ep c.~ nde k ge~~ -
tam ısab t1er elde ı.::tmişler v 0 bir yere düşerek parçalanmıştır, Bun- Dün gimdüz Sovyetler 66 ucak ~a :n l oc ır a~. yuz ta~ ' yuz
çok yang nlara seb b olmt 'aı·dı ... dnn bn: ·a 7 düşman uçağından i. ·a ıbetm· lcrdır Biz 2 u ak ka, en nz? .top v ırkaç hın 8:~er 
Düşman dün .gece D ~ havzas? kis· hava karşı 'koyma atcı:ile ve di ) ış . li ~- kaybet.mıştır. Muharebe gece gun -

Ü erinde ~n. ö üde b;r ha'I.: a nk·. ğt:rleri de Alman nveıJaril~ yapılan bettık. Sovyet tebliği düz ~evam .. et.ınektedir: Voronefİ? 
nı ) pmı.Ştır. Av uçaklarımız kPıı. savaşlar sonunda düşürümüstür. Mos'kx>va, 7 (A.A ) - garb nde cI~mnan nehrın a k sa~ı. 
d · 'h a u 1 giliz uç.akları t rafından Tob. So. yet 1 ne ulasm~a 1?1~vaffak .~.Lmu"' .. ıse 
ıhava sor.; -Si rrıia .ki dÜ'9'.JU-:n nık ve Bingn .. ıye karşı yap lan ve ögle teblığf: de, mu:h :'h nn ıl ve ettıgıne gor~, 
bcmha u 1 ved avc düşür. önemli b·çb·r hasar vermiyen akın- 6 Temmuz gecesi kuvvetlerım·z Sovvet~cnn tanklar!a ~aptıkJaı~ b .. r 
mii ir. Bu tr. n·.:. hava ha ekC't. lar net"cesinde dii"Tn"n başka ik. Voronetz 'batısında ve Stary.Oskol m_uk.a.bıl .. ta.a.rruz netıces nde ger pus 

,., -.- ......... cenub batısındaık1 sava ıara i$tirak k ı 
l<>r ~unda avcılar mızda>ı dö.aü ucak daha kaybctmi§tir. Bingazide etmişlerdır. ~en n ba~k.ı k"- urtu ı:ar· b .. 
~~fr. halk ara ında 2 ölü ve birıkaç yaralı ~imlerinde önemli ıı·çbir d~ic:ik. L d 7z ( asını)na golre ·u b 

Alman leb1i:ii olduğu !b ·1cr rifmcktcdir. - 0
""' on ra A.A. - ııgı z a. ,1k olmamıştır. s•nı: 

Berlın, 7 (AA.) _Resmi t"1iig~: Gündüz yapılan hav hareket _ Te.bliğv e ek 
1 · d kl d Mı ır ve Rusya badi eleri bugün 

Mısırda, Eelalcmevn n zaptı ıçın erı sonun a uça arımız an üçü üs Moskova, 7 (A.A.) - Sovuet 
1 ı · .JO • ,.__ 1 Lorıdıa gazeteler· nin ilk snyfala • 

Ya;pılan muhaıeı..·<le düşmanın erınl! a.önmem Şl't"rdir. teblP'•i ekinde, Kızıl hava ordusu. ve 1 I i> rında yarıyrurıyıa ıbir yer tutmakta. 
zırıhh kuvvetlerle ep-stekleı1Pn hü- ngi izler üstünlüğü muhafaza nun Kursk..Harkof ct'phesinde oy. d ·" ır. Gazeteler çdk memnuniyet ve. 
cumu akim kal mı ...ır. İng l zler 5 ediyorlar nadığı ıbüyu"·k rol blırtilmekte \ e · b. k rıci 1r şe ildle inkişaf eder gibi mü 
ve 6 Temmuz g nlerinde 27 uçak Londra, 7 (A.A.) - Royter a. ezcümle şöy'le dcnibnek.te.d.ir: talca edilen Mı•nr vaziyetile daha 
knylbctm· lerd·r. Domba ve !'tuka jan n n Kahi'redeki anuhabıri bil. Temmuz ayı içinde hava kıw. fazla tnl'!~ul olınakla her bcr bazı 
urakları dıi.--an n '·nmyon top.u. dir"yor: \•etlerı·mı·ze mensub birlikler, cep- ı ,,. _..... A.tı gazete er Rus cephesi hndisf"lerinin 
lulkl Jt...a llıüQtLrtl ctm. rd:ıt:. g Pa:ııa.rtesi te!bliğinıde Elalemeyn henin muhtelif lkesimler,nde tak. sebeb orduğu vaMm inki~:ıfı da hi.i-
İngiliz uçağı düşür:.ilrnüc:•tlır. . boğazında ş"ddetlı .muharelıele{ın riben 70 Alman tanlkı, aske!' V" yük harflerle bel"Ttiyorlar. 

Akdeniz n do~u kesiminde, bır cereyan ett ği QJ.ger bir günden ııar'b malzemesi, yülklü 80 den f::>z
A m n den·zaltısı knfıle :ıe ee~- daha bahsedilıne'k cdir ;:ı kamyon ve müh:.mmat yüklü 
hat edıen b"r vapuru rorp"llem·ş. İngilizler, üstünlUğü. muhafaza 45 vagon tahrib etmişler veya ha. 
tir. Ma tada, gunuJz ve gece ha- etmekte ve dı.i an kara ve hav~ sara uğratmışlardır. Uçaklarımız 
rf'katta bulunan Aman ve İtal) nn ku'" ctlcri.mızin fasıfasız hücum- iki katar tahri'b etmişler, bir P·
uçalklan bava m yJ .... nlarile ask.e. lı:ırı kar sındn bazı noktaıarda a. yade alayile iki süvar. bô1Uğlınu 
ri tesislere tam ı .. ab0 t kay'Cietm•c:.. tazı te~eıtmelkıted 'I"ler. D;işman, dağıtmışlar ve kısmen yok etmış.. 

Yunan liselerinde 
İtalyanca mecburi 
Atina 7 (A.A.) - Resmi gaze. 

lcr<lır. Hava savatl.ırını:la 16 düs- Elalcmeyn·n cenubunda doğudan 'erdir. 

tede çıkan lb"r kararname mucihin. 
cc 1942.43 der.s yılında bütün Yu. 

K linin cephesind nan liselerinde italyanca dersleri tnan uça· dü ·ıTü'müstür. batıya giden t{;>-peden tardedilmiŞ-
ltaJyan tebliği t r. Pazar akşamı E aleme-J'llin cc.. 

Romn 7 (AA.) - ltalyan or. nuıbun<la müstnlhlkem bir rn~vkı 
dulnrı umumi kararguhınln 770 nu bir g ce hü('UmU esnasında zapte. 
maralı te.'bliği: dı m·~ \C bir miktar toprak da a 

El Alemeyn bölge · nde mahalli kazanılmıştır. 
---~~~:.......-~-------------------------------

k Eminönü Halkev:i sosıyaf yardım 1 Alta) Devlet Kon.,ervatuvarı san.. 
olu. taraf ndan, Ant gone pıye!Iİnİ aık;ırla-rı, Eminönü Halkev erkanı 

tcjs 1 etm k ~re § hriınize çağı - ve rnat'buat miıme ·Ucri haz r bu _ 
~ı~ al Devlet Konıııervatuvarı san'at. lunmuş, toplantı sam"mı bir ha\ a 
Par :n teref~e dün saat 17 de İçinde geç ukte kadar devam et • 
~T .otelde b r çay ziyafeti ver;l _ m .şt T. 

:mı t r. Reslrrı, dünkü çaydan bir intıbaı 
Ziyafette or l'!neral Fahreddin tesh ·t etmcıktecHr. 

Londra, 7 (A.A.) _ Nfusk:ova =m=e=c=b=u=ri=k=ıl=ınnı==ıs=t=ır=. ====== 
rad::ı osu, General Zukof'un kıı. temin etmek llıususÜ.nda çok ·· 
ımındnsı al.ıtındaki Sovyet .klıt'ııta. l'-
rının Kal nın ce,phcs nde aüşına. :ıem:ı b.r rol oynamaktadırlar. 
r.m ş d<letlı b r ucumunu püs. Bu tank~ar, da:ha .. c ddi 

1 
.e~d rk 

kürttü'kten sonra 4 ko.sabayı zap. maruz :kesımlcre g.onderıanış, o
tcttik cr·u. ı;e 14 tanlk tahr b et. r~da :naharetle kulan 1o.ra~ ~m
tık'erin· haber vermekte r. R S- d~)e k_adar Pravda azv te n n v -
·ar b·r mu'.harebc esnasıııda 3 A. r.ım dıyc vasıflandırd gı dunımt'll 
m.:n ;p vade taburunu ynk Ptm· • daha fena ha ege esm m·n ol. 
ler, d. r bir m rebcd 300 s~- must~r. Alma.n ~ırler, bu tan { a-
b y ,. er 0 d ·rmü erd·r. rın du nnan p yad e verd 

Ağır Rus tanklarının rolü l:uyu anlatıvor ar. 
M skova 7 (A.A.) - Kursk İleri hareketi 

cephesınd ki m®ar o ye Klin Berlin, 7 (A.A.) - Dogu cepb.-. 
Voroş }ofun ism·n n 'baş harllerı smdeki Aiman lk ·aı rmın p1i:ı 

n K. v. adı v r 1m . Ağır Rus mul'ibinec ıler· lh k te d v m 
t:ı :ldarı sürü meırtedir. Bu tdnıi- ettik1eri ve birQdk müstahk m 
lar, muazzam Alman nücumunu mahallin i al ed" d ğı bu sabah 
durdurmak vıe Sovyet bt'alarınır. Alman ba mandan! tara .rı
H n · mevzilere ·n·t" amla ric'afn· d n b" d~ri m· ir. 

----~-------------
,.ı:;ı;~;:::BZ:!IZlltlSI- D i K K A T 111!1:?;2J:::m:::ı::ıs::aı-m:rı .. 

8 • Temmuz Çarşamba günü, ysıni bu akşam 

Büyük Alman Radyosu 
filmcı ık hcıkk•nda: 

TOPP'tan TO Fil 'e kadar 
mev:zu!u bir konusına tertib etmiştir. 

Re3 im söz ve mutı k dl'!ll ba laynrak sesli film· n son tckfımulünü 
de ihtiva eden. Alman fılm tekn"ğ hakkındnki bu güzel konuşma. 
nın, Türk ye saat ayarı ile saat 22 de bnşlayacnğı sny n din1ey·. 

cilere arzolunu r. 

Nişantaş Kız Enstitüsü Müdürlüğunden: 
1 - Olnıı blımsuıd:ı ) ptmlacak bn1 tamirat '\'e tadilAt 5 leri ~ık eksiU. 

meye konulmuştur. 
2 - K..-slf bedeli 903 lira 29 kuru mu\-ıtkka.t teminatı 742 Ura 75 ku 
3 - Eksiltme 19-l2 yılı Temmuzunun 17 inci Cuma gıınu ak mı saat 14 

Yüksek l\lelitebler l\tuha ipligi bina ında (<ıpl.anaeak 1..--omls-)on tarafmdan 
pılacaktır. 

4 - . ukn:ıoele genel, husu i ,.e fenni sartna.meleri ııroje "re keşif huli Ue 
buna. mut ferrl evrnk Pa.zart t ve Perşembe günleri sab h 9 dan 12 ~e k3. 
dar ldarcmizde gônılebillr. 

5 - isteklUerln en az bir tan.hhuttc 6000 liralık bu ise benzer bir i ynp. 
tı~ma d:ıir lda.relerlnden alını ol<lukları ' ·ı.aıara dayanarak i tanbul vl~ 
yetine müracaııtl;ı cli utmc tarihinden 3 gun cn·cl ahnmı chlılcl ve 194Z 
m:ı.li :nlın:ı nid Ticaret Od ı 'cı;lkal:ırlıe lko~ona gclmelr-ri. o:70 O 

Deniz Levazım Salmalma Komisyonıı ılanları 
ı - Tahmin ed len lira ol:ın 500 adı:d h n• ~ 

nın 24.7.942 Cu ~.ou aat 15,30 da Ka ımpaşada bulunan Derı 
nzun :ıtınalma Komı jOtıunda kapalı zarf usullle ek ıllmt."Si )• 
caktır. 

2 - ıı .. teminatı .20.Z5 lır.ı olup şartnamesi her ~un iş saati dahlllnue US 
ku bedel mııkabilı, de mezkür lromisyoudan alınır ve r d J •• 

• m· ontb conıle ilir. 
3 - istddilerln 2490 sa~ ılı kanunun ! ted{ği \eslkala.rla birlikte verec ltlerl 

teklif mektublarını b•lli gun \C saJtiten bir saat enellne kadar mnkb 
mil nbillnde a.dı :eren koıni!;lon reisliğine l'crmelerl. .<7268» 

ı' _ 'l'a.lunhı edilen bedeli «10000 lira olan, me\cud evsafı mucibinCt' alı. 
nacak olan blr adet Ulzcl dinamo grupunun 10/7/9!12 Cuma c-unu saat 15 
Kasunp~a bulunan Deniz Le\azım sa.tınalma komlslonunda pazarlığı :ya ı. 

lııeaktır. 

2 - Kai'i teminatı d500 lnra olup şartnamesi her gun İ suti dahilin t 
mezkür komi o an bedelsiz alınabilir 

3 - isteklilerin belli cun \e saatte 249 
birliJ.-te adı geçen kom is) on rnuracaatları. 

yılı kanunun istediği \e ikle 
117269» 

1 - Tahmin edllen bede ı l95GO liraotan S muht.elif mevkide )aphrıbcü 
5 aded binanın r m, kt ,f \C şartn:ım · mucibince 13.7 9-12 Paıa.rt 1 

nu a.at 15 de K3Sllllp:ı :ıd.t bulun n deniz levazım satuı abn:ı komi onuncb. 
paz:ı.rhğı yapıbcktır. 

2 - i t natı 1462.50 lira olup şartname 'c her gun lş sa.ati 
bilinde mezkür komi ond:ı görulelıUir. 

3 - isieklil..,..ln 2490 sal ıh kanunun istedlgl ,·eslluılnrb blrlıkte belli gün 
ve saat1e adı geçen komls)on:ı murac:ıaUarı. <672b 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Cinsi ıı dul 1 ahamm n bedelı ik t.t nat 

Pırasa 7COO Kcr. 7 ~ iS santlmJ 
Li.hana. 70 o 9 25 • ) 

İ.sp:ı.IU.k 'ZOOQ » 12 I> 50 8 ) 

·er iZ loı{) 14 • 58 • ) 

Havuç 750 D • 0-0 » ) 

T ze bakla 1500 1) 8 » 00 • ) 

ız kabağ} l&till » 7 • 00 » ) 

T:ue bam;)a 6GO il 32 D » ) 4811 lira 7., 
ru tuı. 

A~ e K. Fasul) t 7000 » 15 :ıı 00 1) ) 

em17.otu 1500 ., J> 50 D ) 

Dolmalık biber il~ 19 1) 00 ) 

hrl bıber 3 • 15 » 00 ) 

Dom ks 4000 » 15 50 ) 

KArneb har 2:>0 :ıd d 27 » 50 ) 

:Fnginar 500 D 7 50 » ) 

Pa.Uıcan 4 o )) 4 » 5 ) 

Gureba hastanes ne 91! n 1 için luzumu olan ;>ukarıd.ı cin v· mikdarı 

yuıh sebzeler kapalı zarf n~ullle e.k.siltmete lronulm ur. .r.hale i 24.7.942 
tarlhtne m dif Cuma cunu ıt 15 de İsianbul 'akıOu B udurlu 
b ında t 1.: nan ko i ronJ )apıl.ıca.ktır. İsteklilerin 2490 a) ıh k:ınwı 
tarifi vtrhlle haıırlı)a.<- kıatı teklif mi' tublarını illa e saat.inden ıı uat ~ 

veUne bdar mı:ıkb1tz mu\ı;ıı.blı nde komi on rl'· li~nc lernıelcrı >U"ttır. Po lA 
ile \erilecek te.kllfn meler yhı ıh:ılc ;ı.atlnden bir t er;elln .ud.u gelmı 
bulunına61 şarttır. Po tada ol..ıe,:ıl ı:~lkmcler kabul edilmez. $art. nmcsl hrr 
gun lc\azını llnlemlıulc ;ıürül billr. (i335) 



, 

ı Sa,& 

Amerika.dan 
Türkçe Radyo 

Neşriyat1. 

Amerikadaki Radyo Şirketleri 
TOrkiyedeki Dinleyicilere 

Tiirkçe Neşriyat Saatlarını 
Bildirirler: 

Türkiye ıaatiı 

8:10 -8:30 

8:15 -8:30 

8:30- 8:45 

8:45-9:00 

18:15 -18:30 

18:45 - 19:00 

19:00- 19:15 

19:15 - 19:30 

Program 

Müzik 

Müzik 

Haberler. 

Haberlerin 
Tahlili 

Haberler 

Haberler. 

Haberler 

Haberelrin 
Tahlili 

21:30·21 :45 Haberler 

21 :45 - 22 :00 Haberlerin 
Tahlili 

Günler 
Radvo Merlce:ı:i 

Salı Çarıamba, Perıem· WRCA 
be, Cuma, Cumartesi, 

Pazar 

Pazartesi WNBI 

Sah, Çarpmba. Perşem• W.RC A 
be, Cuma, Cumartesi, 

Pazar 

Pazartesi WNBI 

Her gün WLWO 

Sah, Çartamba. Per§em- WRCA • be, Cuma, Cumartesi, 
Pazar 

Pazartesi WNBI 

Her gün WLWO 

Pazartesi ve Per§embe WRUL 

» WRUW 

Pazartesi, Salı, Çarıam• · WCBX 
ha, Perıembe, Cuma 

)) WCRC 

Pazartesi, Salı, Çarfam- W RU L 
ba, Perıembe, Cuma 

WRUW 

Pazartesi, Salı, Çarşam· W RU L 
ba, Perıembe, Cuma 

WRUW 

, 

Dalıa Uzunlutu 
Kiloaılci Metre 

9,670 

11.890 

9,610 

11,890 

15,250 

9,610 

11,890 

15,250 

15,130 

17,150 

15,270 

11,830 

11,750 

15,130 

11,150 

15,130 

31.02 

25.23 

31.02 

25.23 

19.1 

31.02 

25.23 

19,1 

19.8 

16.9 

19.6 

16.8 

16.9 

19.8 

16.9 

)) 

Her gün 

Her gün 

WNBI 17,180 

'19.8 

16.8 

16.8 WNBI 11,180 
'? 

(Bu Listeyi Lôtfen Kesip Saklayınız.) 

BiR 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime üe S t N G B B 8 AA T t demektir. Qtlnk6ı 
Pırlantalı ve elmaslı aaatlerin bütiln hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGD saatJerinde tq,ıenmJ,ftlı, 

Bunun iÇin: Saat alacafınız zaman, tereddürusüz SİNGER saati almalısınız. Ve saat.in iizerindeki sbıoa 
markasına, müesseaemizin adresine dikkat etmeniz llzımdır. 
Modayı takib eden her asrl kadın için kıymetli taşlarile ve ne& işlemeaile hakikaten nuan dikkati ceu.. 

den böyle bir harikulMe SİNGEB saatine sahib olmak A.deta bir saadetı.r. 

Si N GER SAATi !kt'uı ~:e;hk,::eı HEDiYEL i KTIR 
No. 82 - C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak ·üzere 1 1 pırlantalı 

650 lira, No. 82 - E. Ehnaeh ve ortada.ki ile iki kenarındaki büyük olmaık üzere 11 p1ı1laıntali 800 lira 
EMSALLERi GİBi t 5 SENE GARANTtLIDIR. 

Dl K KAT: S 1 N GER saatleri lstaribulda 'yalnız Eminönü merkezindeki mağazamizda eatılır. 
latanbuld'a §libemiz yoktur. Adres SINGER SAAT Mağazaları. lstanbu.1, Eminönü, No. 8 

Tarihten sayfalar 
(Bqtarafı 3/1 de) 

Hem.on, Antigon'u çılgınca sev
mektedir; babasının hükmiınü bek. 
Lyor, Kral genç kızın bir mağaraya 
kapahl&Tak orada açlıktan öldürül 
mesni emrediyor; Hemon sevgilisi
nin affı içın yalvarıyor; faydası oL 
muyor. Genç kız kendi kendini bo
ğuyor yaıhud asıyor; Hemon da kal 
bine bir hançer sapla.yarak ölüyor. 

Sofokli9 o zaman adet olduğu 
üzere 'bu efsaneyi üç trajedi halin
de l!a'hneye koymuştur; birbirinin 
devamıdır. Birincisi ctKral Ödip» 
ikincisi (Ödip Kolon'da) dır. Üçün 
cüsü o1an Antigon en çok muvaffak 
olrnu~tur. Genç kızın ltralın emrine 
rağmen kendi vicdanına ve vazife 
hislerine uyarak k.ardeşİnin ölüsünü 
gömmesine dair olan kısmndan bah-
seder. Kadircan Kaflı 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

nın bu se
nekı kollek

~ 1 yon ları. 
mevsim roplaruun )"il& ve te
nin yenı renklerle ahenktar olmasa 
lazıı,n geldığıru gosteriyor. Bu son 
moda yeni pudra r,nklerl de bir 
Fr;ıns12 guzellık mütebassuı tara
fından ıcat ve pıyasaya arzedllm1$
tır Burada. bunları ancak Tokalon 
pudrasının yeni ve caup renkleri 
.ırasında bulabılırsınız Şcf!a! gü-
tcllık ve gayet beyaz cıltler için 
''N..ıturel .. pudra şayanı tavsiyedir. 
Ekseri ~arışınlar ıle açık tenli es-
medere "Rose.. uygun gelır. Pen
be bir parlaklık verır. 'Rachel,, 
pudrası da esmerl~re cazip bır renk 
vcrır. 

"Pcche". yazın aldığma guneş!n 

altın esmerlığıle ideal bır surette 
tmtızac eder Bunlardan başka To
kalon pudralıırının eımdıye kadar 
h.i~· eormedığınız do.ha canlı, daha 
caup ve daha parlak renkleri var
dır 
Tokalon puarası. 1lavalandrrıl
mış .. tır ki bu sayede on defa daha 
int'ele$ır ve Adeta tabll gi'bı görü
lür Taze çıçeklertn esan.ıılarile ta
lır edilmıştır Te~ıbınd• "Krema 
KOpuğU., bulunduğundan lki mlsU 
dahıı cok zaman sabit durur Toka
ton pudrasmm yenı ve cazıp renk· 
lerlnl hemen burunden tecrübe edi
niz 

r Eczacı Kalfası ~ 
Tecıl'öbeli ve muktedir bir ecsacı 

Ullaama lhtiya(l vardır. Talibi~ 

Bınlnönüncle M. K.bun eczahane. 

sine müraeaatları. 

( TIYATBOL&B) 
RAŞiD RIZA TİYATROSU 

Ha.bde Pitkin beraber 
Hatbiyede, Bdvü bahçesinin alatur. 

1ca kıl.mıında BU GECE 
BENİ ÖPONOZ 

---------------------------..~ Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Asıkeri Jl!ıelere, Konya askeri orta okıılwıa ve red.ildi ha wlama 
Okullarına talebe alınıyor. 

1 - 1.Eylül.942 de b.~layaeak yen.! ders devresi için Konyada Klllell, 
Alı;ıjehirde Ma.Itep.. ve Bursa askeri ~ Konya askeri ora olmlunun 
ve Kayseri &'edikli ert>a., ha"tırlama orta oku.lıınun her Uç sınıfına, )ılersl • 
fon ırediklf okllhınun birinci, ikhıol, ü9tinoü sınıfla.rina., Kırıkkale ıu.ıı•at 
okulu ve Ankara nıu.qik! redikll okulunun yalnız l)(rl.nci sınırlarma maarif 
liselerinden, murif 01.a okullarından ve Uk okul me~unlannilan tılllebe 
almM:aktar. 

2 - Alınaca.k :tal~benııı Tıirk ırkından olması, sıhhi oıuayenede satlam 
, C*1na&ı.. ve İstekli aMdl ihtiyaçtan fazla olduiıı takdi~ yapılacak 11eÇme 
ı:ıııavmda lıazanmuı prttır. 

3 - Ta.bıJlli terkedenler, her ne 9ebeble olllrs& olsun yasını '67iitmq 
veya küçültmüş olanla:-, bulunduk.lan okulların son ıınavlarm4a nııı& 

veya bütünlemeye kalmış olanlar. 1...,ıan. boylan ve .ıtırlıkları aaeri llff. 
ler talimatındaki hadlen? u_ygun olmıyanlar kabul olunnıa.zlar. 'Y&bus P.. 

cUkll erbaş hıuırla.ma orta. okııllanna bi:r il1 üç sene ta.b!!llU tt-rkel.nUt otan. 
lar alma.bilir. 

' f - Bu şartla.rı taşıyan isteklilerin balmıdolda.rı yerlerin askerlllıt •llbe. 
lerinden dlteır J.aydl kabul şartlarını ötraıaıelerl ve okul\1\rca EtekWer 
haömd.a yaptlmak•..& oLln tabJdka& netfcelerinbı seçme sına.tta.naa kıwlıLr 

f.amamla.narak istek ce..,n bu SJnav1ara ıb'ebllmelerlnl temin lolın 15.Ma. 
yıs.942 den ;üba.reın blrer dilekçe ile ve açık ikamet ~lt'rlni ve nöfuea 
k.ayıcllı bulundllkları yerleri dikıkeelerinde .. östennek ilzet• derhal Pınek 
Wectllderı okul n•lidurlüklerlne mlraeaa& et.nıelerl ve ma.aMr okull&rmcla 
snut ceçme 511lavları bttt.lkten 90nra da dlter 1ta1d1 ııtaouı kalıdlarmı ı.a. 

zırfıyarak askerlik fUbf'lerl yolll lıle en l'flÇ 10.Atustos.9'2 tarihine kadıl.r 
okUl miidürliiklf'nne göndermeleri Uf.n ol1D1ur. «3261.5538. 

Maarif Vekaletinden: 
Beden Terbiyesi' Umum Müdürlüğü 

NEŞRİY~TI 
Beden Terbiyesi Umum .Muclür1iitü tara.tından neşredilen kit.a.plarclaa aıa. 

ğıclakller k.arşılarındaıtd bedell.-rle aa.tı.sa cJU.nJınlŞtır. İsteyenler: 
Aırkal'ada.: Akba Kitabevindt'n. İstanbul.da Muallim Ahmet Halit, 1n1u1lp 

ve Cıtır Kltabevlerinden. Karsta: Mehnı~ Tilrkel'den, Boluda: Zafer KJ. 
tabevinden, Ankara, 1stanbul. iunir, l>iya.rbliı.r', Afyon, Konya, Antalya, 
Ada.Da, Antakya, Sıvıili, Erzurum, Trablıon, samsun Maarif Veklllltl Ya. 
ymevlednden sa.tın ala.blhrler. «7ıiZ• 

Kuruş 

50 Atletilm el kitabı 

fO Futbol ha.kem klavun 
50 Beynelmilel futbol kalclelert 
50 Futbol klavmn 
ZO Köy 11POr aa.hahr. balrkmda öiiitler 

125 Eski Tıırk sporlan üserinıh ar~tırmalar 
75 Modern attetımı 
50 Balkan kar kl)ŞUSU 
50 Balkan &'ure1>lerl 

150 Greko • Romen ırtıret G;runlaıı 

150 Tnil 
'75 Kayalı: IJ1)0ru 

Bu Kıtabevlerlnde Bedt'n Terbiyesi ve Spor mecmuası ela bui11t1a.. 

BEKLID-ı'?tlEKTE OLAN 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Gelmiştir 

Dikka.t: istanbıılda 1 adedi 1 
. kuruştur 

istan.bulda 10 adetlik pakelf •s 
kuru~tur 

Taşra.da 1 adt'tii 5, 10 adedi 541 
kuruştur 

Satılık Otomobil ve Yedek Malzemeler --.. 
Abdulta.b Yener n Necllm Yıldınm O&omobil ortaltlıtınm net.i~Ienmesl 

üzerine qaiıda miktarı yazılı Gtomobll ve m~meleri 84lık art.ırma ile 
toptan ve icabı bale ,öre perak.ende olar&k zın /942 Çarşamba rüııu Kara. 
casuaa haddi ıa1ı1t cörüldüiu takdirde aatıla.ca.ktır. 

Arabaların vasi.Yeti ve dlj'er buwıaC. ~n ful& maliam&t ist'7enler ita 

racaaı Abdulla.b Yener adrealne miiracaa.ttarı. 
Ve &Jıcının ihale ırltniindtı J[a.racı&8lllla blllQlllD&ları Ui.n olunm, 
ı - 38 Model Şavrole Şannman, Delraıısiyel ve tUi ieferrüata. 
1 - Otobüs :Model 39 Fort Çal1$1İ' bıalde 
1 - otobüs Moıclel 37 }'ort plqır b&We 
ı - Kamyon Model 39 Fort çalıtır ba)dıe. 
ı - Kamyon Model 36 Fort oalıtır ~. 
Ve clepodıa bulunan etlkl yeni demir a1ıı1&mı ve iki adeıl yarım lort mo. 

tiril yedek paroalar ve yirmi kadar eslıl ıa.tik. 
Bepııinln mubauimen tlatı 30 bin liradır. 

Saçınız DaktUliyorsa, 8af1D1Zda Kepek Taraa ? 

MAJiK SAÇ EKSiRi 
~---Kullanmız. teairinl derhal prürıftnüz ___ _, 

Satılık Torna Tezgahı 
21 /2 metre boyunda mükemmeli ve iyi itler bir halde bir torna 

tezgahı satılıktır. Jıtiyenlerin lstanıbul Rızapap. yokuşunda NaıuhL 
ye sokak No. 31 e müracaatleri. 

..,._•K-UŞ TIJYlJ NDE N--• 
YASTIK. 

lllıhat.iade 
tayclalıdD'. 

YORGAN, YAT.AS 1mnanmalr bem kesea!M ft llem 4e 

BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Ya.tak. yorganları da pek ucuzdur. adres: l:stanbul Ca.kma.ıc:ııar Sen.. 
daltYa.cıla.r sokak ömex Ba'U otlu Kuş Tüy:ü fabr kam. Tele!oa: 23027 

I Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
~arını ()orlu ııdli.lı t.anılrbant'.slne hamal alınacaktır, ıoo kar1111 yn. 

mln verllecelı:tlr. Berıthı meUir tamirhaneye müracM edilmeslt ı69lb _. 
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