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Milli 
Sef • 

Reisicumhur dün 
Hukuk Fakültesini 
şereflendirdiler 
Aın.kara, 12 (Hususi) -

Milli Şef İsmet İnönü bu 
sabah saat 10,30 da Hukuk 
Fa.1Wltesini şereflenıdirırniş.. 
lerdıiT· Rei:;icürohur Fakülte 
~alinde Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel, Yüksek 
Tedrisat Umum M'.iidürü Re-
şad Şemsettin Sırer, Fakülte 
dekanı Profesör Esad Arsa
buk ve profesörlerle yüzler-
ce talelJe tara!mdan karşı. 
}anmışlardır. 

(Devamı 5 inci ~yfada) 

Lold c~ 

. lngilii --Sovyet 
muahedesinin 

akisleri 

Maabede 
Ttlrklrede 

İYİ 
karşılandı 
Türkiye yapllan 
müzakerelerden 

haberdar edilmiştir 
Mihver ba-;;;;ı ile Sofya 
radyosunun neşriyatı 

Muahedenin metni 

Ank ra, 12 (R dyo gazetes") -
~ t€rc ile Sovyet Rusya arasın.. 
da kied len ıtti!ak. bıitUn dunya. 
nın al· asını çeken en mühim si
ya i olaydır. 
•••••• (Devamı 5 inci sayfada) ·············································· 

Örfi idare 
6 ay daha 
uzatıldı 

Yazı itleri tekfonu: 20203 CUMARTESi 13 HAZiRAN 1942 idare itleri telefona: 20203 fiatı S kanat 

Yollar 
iki kısma 
ayrılıyor 

Yeni şose ve köprü
ler kanun projesi 

hazırlandı 

Yol vergi•i kazanç ve irad 
•ahibi bütün hakiki ve hükmi 

ıahı•lara teımil olunacak 

Tiirk-4.lmau 
ticareti 

Dnn Ankarada yeni bir 
anlaşma imza edildi 

Alman tankları Rusyada meskün bir maıaal1e perlerkd A~ra, 12 (Hueu~i) - Naf ~~-
nın yenıden hazırladtgl ~ose ve kop Moskovaya göre 1 r ............................................ , rüt~ kanun proj~ ilgili vilayet • 

1 Alman tebliği ı terin te~ne sunulmuı bulunmak.. 
tadır. Pro1e yollarm sınıflandırılma Barkofta 1 il eSMl üzerine hazırlanmlo ve yot 

! ~,·VaSfOınOlr -'a lar dev'let yolla.rHe vilayet yıo)ları mflJ'ODl&rC& : #Jı r a~ (Devamı S inci sayfada) 

asker ı· savaşlar 
= şiddetle 

çarpışıror r devam ediyor 
Sivastopola karşı 
arasız hücumlar 

yapıhyor 

Müdafilerin 
vaziyeti 

Moo.kova, 12 (A.A.) - Uniteul
1 Press: 

Harlkof cephes~ndeki yeni Al-1 İ 
maın taarruzu muazzam ibir şekil. 
de .gelişmclctedtr. Bu ta:m·uza 
mil~nlarca asker ve yüzlerce u
çak ıştirak etmektedir. 

Sovyetlerın mu'kavcmeti altı 
gündenberi devam etmektedir. 
Müdafaa hatları hiçbir ~rde ya
rılmamıştu'. Ruslar mevzılrr.ini 
sıkı bir suretle tutuyorlar. 

100.000 den fazla Alman askeri 
pe'k dar 'bir cephe üzerinde dövıü. 
şüyorlar. Uçaklsrımız bunları de- ' 
vamlı şekilde ve muıvaff:ıkıyetle 
bomhalıYQrlar. 

Dün baııı tepeler b:rkaç defa el. 
den ele geçmiş. fakat akşam üzeri 
düşman eski mevzilerin~ çekil-
miştir. 

Sovyet tebliğleri 
Mos!kova. 12 (A A.ı - Royter: 
Sovyet öğle tebl•ği: .. 
11 Haz!.ran gecesi cephede o.. 

11emli bir değ=şikl i{ olmamıztır. 
Moskova radyosuna görfe 

Moskova, 12 (A.A.) - l\fo~o~'a 
radyosu bu f:abah şunları bıldır-

Almanlar yeniden 
toprak kazandılar 
Harkof doğusunda 

geniş ölçüde 
taarruzlar yap;ldı 1 

i 
Berl1n 12 (A.A.) - Alman 1 

orduları başkomutanlığının teb- ı 
liği: 

Sıvas~opolda iısti1ıkamlar et • 
nfında yapılan ıiddetri savaş -
lar eonunda yeniden toprak ka 
zanılmıttıır. DiiJmanın muhtelif 
karşılık taarruzları kırtlmıı ve 
Sovyetıer ağır kayıblara uğra • 
mıŞlardır. 

Savaş uçakları teşk"llcr! duT
madan çok büyük derinlikte ya. 
prlmış düşman tahkimatına ta-
arruz etmişlerdir. 

Doğu cephesi.nin başka ta -
Tanarı.nda Alman taarnu:ları 
'başarı ile bitirilmiştir. Taarıuz -
lar Harkof doğusunda hayli ge. 
ıniş bir ölçüde yapı~'mıştır. 

Vo~chov cephes:ndc Sovyet 
taarruzları akim kalmıştır. 

Hava hücumları 
Benl'n 12 (A.A.) - O N B 

ajansı; dün de Stuka tayyare • 
Jcrinoen ve Alman savaş uçak. 
larmdan rnüre'kkeb odukça bü. 
yük teş'killerin kara kıt'alar! ta. 

miştir: 
(Devamı 5 inci sayfada) 

(Devamı 5 inci sayfada) 

\ .............................................. ) 

İstatistik yılhğı 
4 •• ' • 

Taş ve kok 
kömürler 
BugUn!erde yeni bir 

kararname neşredilecek 

Ankara, 12 (Radyo gazcteai)
Taş ve Jrof kömürler.inin istihıa'.l ve 
muhte.lif tchi'r ve lcaea!>alara da~ı • 

(Devamı 5 inci ıayfada) ---o---
4 Amerikan uçağı
topraklarımıza 
mecburi iniş 

Türk • Alman nrarec mtıo1ıPae~F ımza. f:ctfltrkr.-

Ankara t2 (A,A.)-Bugüntia. 1941 tarihli Türk. Alman ticaret 
riciye Vekaletinde, Vekalet Umu • ve tediye anlapnı\larına ek olarak, 
mi Katibi büyük elçi Nannan Mene. lıbu anlapnalar tatbikatını fiat ha. 
mencloilu ile Almanya büyük elçisi 

1 
kımından tanzime mütedair bir an.. 

Von Papen arumda,9 Tqrinievvel lqrna imza edllmlıtlr. . . 

"Maarif yalnız atletizm 
ile meşgul olmamalıl,, 

Tanınmış sporcu ve idarecilerimizden Unvan 
Tayfuroğlunun anketimize verdiği cevab 

Yaptliar Beden ter.biyeli tetkilatıntn Ma •J fom :tıllere g&e tecriil>e ~~ 
ari:f Vek.illiğine devri münasebe _ spor teş'kiJ.Mımızm xeııdısmden is. 

Ankara 12 (A.A.) - Ayın 12 tile açuğımıız ve • tenen ırandunanı veremi!mesl çok 
nci Cuma günü öğleden evvel üç çor mubitimiz -

4 genış ve müıteneV'V'-i hır sahaya şO.. 
Amerihn tay.yaırei Ankara hava de büyük bir a - mulündcn mütevellıttir. Çünkü, 
meydanı.na ve bir ıdi.ğer Amerikan lô:ka uyandıran bu Jtadar vasi bir mevzuu tedvir 
tayyarcai Arifiye cilvanna cebri in.it aniketimize de - edecok. adetıte mütdhassıs idare _ 
yapmışlaTdır. vam ediyoruz. cimtz yokıtur. Bu münasebetle ill-

~~;!l:r.,;~u~~::dı~:ı~?et: !ı;:u;:~~~:'\: nu da ~aydedeyhn ki. bu işleri ba-
tdbatı göza~tı edimemi,lerdir. darecllerimizden şaracak anasııt'"31 (Spor işlerine me 

mur) ve h'üsn'Ü niyet.ten başka 
Unvan Tayfur • Si?rmayesi olmayan ıevaıt.ıtan intL 

Başvekı•ı d •• oğlunun sualle • Unvan Tay. un rimize verdigi furoğlu hab edilmesi tecriibr senelerini ar. 

k "'J t} d cevahı ınetrcdiyıonız. tımıak.tan lbaŞka bir netıce ver • 
ve a e er e e Unvan Tayluroğlu'nun mez. 

Hülasa: TeŞkilatın spor envaı 
meşgul old fikirleri: üzerindeki vas şümulünün asgari 

ll · el - Beden terbiıyesı teşkilatı. bir hadde irca'le ku,.lc sporu olan 
Ankara, 12 (Hususi) - Sayın nın Maarif Vekaletine bağlanma. aUefüıme tahs~s ed 'mC'si hizi müs.. 

Başveıkilimiz Dr. Refik Saydam sını devlet 1hi7.metler:nctc bir nevı bet b:ır programa bağl \'abılir. Mu
bu sabah Dahiliyl!, Milli Müdafaa, nöbet değiştirme, telakki eder ve vaf'falkı'veisizliğimizin bir sebebi 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Ve. bu değiıf.kliğin sporun jdaresire de programsızl:Jk de~:ı midir? Son 
kAletlerinc giderek Vekilliklere aid görüşlere de s irayet etmesin senelerde at1Pti'Zln'n tc-vr·ssüü de 
aid işler üzerinde meşgul olmuş.. temenni e~erim.> programla çalışılmasından doğma 
lardır. c2 - Senelerdcnbe!'t muMelif (Dev•m• 5 inci aavfada) 

C Selahattin Enisi dün ebediyetin kucağına bıraktık 
'--.----~----J 

An'!cm-a 12 (A.A) - Büyük 
M et Meclninin bugünkü toplan • 
~l.aJ.nda 1 tanlbu'.I, Edime, Kırklareli; 
'e~iJ'da:ğ; Çana1&81e ve Kocaeli 1~7 1928 1129 •P3Q 1931 ıcm 1~1 1934 ıtı~ 1934 1937 19~ 11!.19 \t4 

~~tlerıınde 23 Te,rlnisani 194~ Yıll ktan bir grafik: Vilayet ve kazalarda mukayeseli olarak 

Sevgili arkada~ımı:zın el na:zesi diin göz yaslan 

içinde evinden çıkarılır ve «Son Posta» rıın 

önünden geçirilirken 
!en Lncle bir ay müd.det1e .ilan edı. 1 

evlenme adedi 

Uı,;er"~e l l f ~~~/2~~6lY1~1 f a~arlarlaı İstatistik Umum Müdüıüğü J 9 39. le'keıin bütün faaliyet snhala.rına V c;fatıni teessürle haber verdi • dınnıış bulunuyordu. Dün Son Posta dır ç.afıştrğı ve k d" ... 
la, da _, aUadydı 1t1 arar • I . 'd tilrk ve frar.sızca aid adedi malumatı eski senelerle ğimiz kıymetli arkado§tmız Salfl- idarcıhanesinin istiab f'demedig~i 1 Posta , .. .. ço . ~v. ıgı ((Son 

«Utl§aT ay m e e uza • 4 eencmne aı çe .J'-- ell' .Li _d_ ld ·1 · 1 h dd' t:' • • d" .. _1 • • b" . 11 n n onune gebrUmıı i:ıurad tıltnıo 1a.n IS.ı1fi id in b" . . t . 'k 11 i mu!Uiyeıs ı 'O r feıt.I e ı ıtıva ey t'- a m ı:.nısn, un gozya~arı ıçın. üyük b r tkalaba1ık, merhuma ıkar- bi d k'1c.al lk kk • . a 
rlıiınld 0 

• aren ıbmı a. 12 noi cild i.atatiati yı 1 ını n~ rndktedir. Kii9ük cb'adda, 430 sa - de ebediyetin kucağına bıraktık. ti son vazifesini . mak üzer r\i a ' . 1 tcva ulu mUtcaktb 
rnaatna_ cm ~d 6 ~~~~J;ul. ~emi'fdr, 55 aahifo ıenkli harıta hlfeden ibaret bulun.an dördüncü Matbu.art ve edebiyat alemini de- naze töre'llİ.ne g:ı:~ti e ce • ~o ~ ve ]an~;nna mühezelerinin; 
.ta'k.i a.: Jcıt • :. : kunın • vo ır.ıAii ihtiva eden ve 570 sahi• cilO (Cr!b i8tat.I.tik yıll~ı» da ne .. rin bir acıya gar.keden bu ölüm, Saat 11 30 cLa göz~atlari arMın t~ mensu; alarım~ etr.ıfını kuşat.. 
~. 1.-L.; ~.ııı....~~;- ere 0 mut Od• ...._'bulunan bn JHI' mem.. redilb.ip. heır tarafta bii'yü'k bir tuı.UT uyan. da ovind~ çıkarılan tabutu yı}la; cenaz(De ayı 6"a.re~ct olmiştiT • 

.._,. ,...........,., ı • evamı ınca 1ayfada) 



2 Sayfa SON POST~ Haziran 13 

Hergün 
Akidlerind~-;; başka 
Hedef tuttugu 
Düşmanlarını dtı 
Memnun eden 

••imli -..11a1. : = Kabahat bizim g r Sabahtan Sabaha: 

=:=:==:::..!==:==::...:..------------............ ""':::============;- 5000 yıllık kadın 

Mu ah etle 
~---- Ekran Upldııy_J 
'°' ngiltere ile Sovyeıtler arasında 
& a:krtedilen itöfakın en önemli 
hususiyetini arayıp bulmak icab 
etse fazla ~ye Jüzum p. 
medaı şu hüıkmü verebiliriz: 

Bu ittifak, alkidlerini memnun 
E'tmiş; fakaıt hedef iklttıuğu düf.. 
ma.nlara ıteMş vermeık.terı uzak 
kalmıştır. Bu, siyasi vesikalardan 
hemen hiç birine nasib clmam ş. 
bü.yü.k bir mamaıiyetıtiır, fakat 
~ m312'Jhariyethı sebebi hem 
basiıt, lıem de tabiidir. 

D(t C> 
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.BwıyorUtZ IJd, İngıJiz başvekili _ c:__ __ L:.ı.:.. Hakikatte pnı lıter bize muvafık çıksın, İ8tet" çıkmuın. Piyango 
söylemiş oldugu •SOn nutukların. ~ ~ zamm .. -..na güWmaemedl. biletinin isabeti hariç olmak üzere karfılaftıiunız bidiaelerin binde 
dan birinde Almarıyanın Rusyaya •.. Bu ciimleyl lçDizden bıı çoklarlnın ıık sık telaffuz ettiklerini aık dokuz yüz doksan dokuzunda münll.uıran kendi zekamızın, enwtl. 
saldırışını Ahnan devlet re si ta.. sik İıfİtİrİz. Burada kutedilen an!am kazançta veya herhangi baprı. mlzln veya çahpnaımzın doğurduğu bir ınalıauldür. ~e ,edecek. 
rafmdan yap muş ılk ve en büyük sek kendimizi muahaze ~elim. 
hata olarait vasıflandı.ımıştır. ~-~~~~-~-~~-~~~~ •• ~~-~--~•r. ·--·-:: .. :. .. _ .. _ .. _ ...... --------~~=:-

Mezarında ne 
Bulunur? 
-Küpe, sürme, 
Yüzük, bilezik./ 

'---ra'->urhan CahiJ 

B ir telgora.f haberine göre Bağ. 
dad civarındaki bir harabede 

arattırma ya.paiıTken bq bin y l ev
vel ya§ yan Sümerlere aid bil nıe. 
zar bulunmıışhır. 

Archeologie bakımından büyük 
bir kaızançtıT. Çünkü bu kadar eski 
devirlere aid izler ve eserler pe'k 
azdır. Yalnız İşin önemi bununla 
kalmıyor. Meydana çıkarılan bu ka. 
dın mezarının yanında gerdanlık
lar, küpeler; bilezikler; böcek kabu 
iundan kcmerier, aürm~ler ve diğer 
tuvalet eşyası da bulunmuştur . 

Mısırda en son meydana ç knrı. 
lan Tutankamun mezarında da bir 
çok z:iynet eşyası görülmÜ tu. Hatta 
o zaman bu mezarlık ziynetlc i mo. 
da olmuş, Avrupa ve Amerikanın 
§lık kadınlan Tutankamun :z"ynetle
rinden taklid ederek yapılm küpe 
ve gerdanlı!ldarla ıiliılenmye merak 

ve!'f:~~ ~kı~~ri~f~a~~ [ Ş e h 1.· r B b .. r 1 e r 1.· ] edip eıtımiyeceğı henüz ben· değil.

1 
a " 

se de şark se.fer:nin ba.şlamasını _ 

niiıteakJb İn.gılterenin çok geniş lrakda beş yıl önceye aid mey. 
b r nefes almış olduğunu gene fn. A k d l • dana çııkarılan kad n mezar nda~ 
!..~~:-başv. ekili açık olarak ifade r a aşını soyan ve Elektrı·k ncret erıne ziynet eşyası da eğer harb olmasay • 

ea.lmıtıdardı. 

..,,...""!l"'U dı muhakkak talklid ed ")erek dünya 
t--: 1 ' k moda alemine NriiJürdü. 1 "n d kka ğu;:.'1~"~:~! ~":,~""~::. yara ıyan cür et ar te dcğ..-ı,;, tanlı da kad ndalri 

~a;z~~ ;;ı;~:ne :~=~~e~ gencin muhakemesi kilovat başına 3 kuruş o" ucu ::i:;:"'a.~t:c'::r~":\: ... ~;~ 
zere /kendisine ırılı ufaklı bırçok b ı MEKTUP~RJ' Tdtrar dlriktiği zaman iPk sus.. 
yardımcı 'bulmuş, fak. t bu yar- Blır müddet evvel Kası.mpa~da zam yapılması mu teme lenmek olacağını d\iFinen h•ş bin dımcılarıın bepsi de nakavut ola- ~ua gelen bir soygunculu!k hadi.. 4 senedir nüfusta

11 
yı fi·.k Sümer)i 'kadın, sürme<oinden 

ralk ring dışına Qıkınca dövüş sa- sesin.in duruşması-na 1 foci a.ğırceza küpcs"ne kada.r takıp takıı•ıraca.. 
hasında yalnız kalmıstı. B"r isti- rnabkemesin.de dün ba'1anııhnıştır. --- sildiriJemİyen kayıd ğ• şeyleri de yan'na iooydunn !I Bu 
laya uğramayı bekli'Yordu. her an Hadisenin suçlusu Mustafa Ay - R dak" b d .

1 
k d l' Yeniden ihtiyacın elma çiçeklerik bu n ı, 

bir dar'beye maruz kalabilirdi, fa. han ad:.nıda Jı.aı..vlla.ı: bi.r lise talelbe.i. omanya 1 an aJ ar ay sonuna a ar ~~ ıy~. 21eytiın daftarile vücudunu ıüslC'Ven 
kaıt daroeye <lameyle mukab le dir. Mustafa., Kemaleddin isminde 25 araba sefere çıkabı:lecek, gelec"ek otobuslenn nerelere Oaküdar Trapıvay Şirketinde Havvaya kadar dayandığına şüphe 
etmesi ıgüç:ttl, fazla olarak Alman.. bir memlellte~ini 1 tanbulda gez - iıliyecekleri teıbit edildi kontrol Kemal Varlık bildiri • yok. 
yanın yend ğ" devletleri menmı.m dinndk b hanesile KuımpıMlllya gö . yor: Ne tarihin i>ret verici levhaları, 
ederek biT Avrupa sulhu yapmak tlirmüş. Yılmazd~rc mezarlığı ci - Elo'ktrik, Tramvay ve Tünel İş.. Y ed.ikute tramvaıyla.rı tekrar eakı va "5 sene evvel, etimden ay. ne hayatm haıb gi:Ji acı ve kanlı 
suretıle İn.g erey. güç b "r duru- vanooan gcçerlt'rk-c:.n lbirde.nbirc b - letmderl umlim müdümiiığü tram • ziyetler." ne döneceklerdir. rıldım. İki yavrumla kalaığırn ~teri kBduıı bu arzudan va~t-çi 
ma düşunnes. de mum.kündü. çağını çek"p arkada~ ·:rıın üze .. "ne vay şdb~e!sinin mıalzeme iht'yacını Eldk.trik lda.resi malzeme ve işçi için, onlara bir anne temini remiyor. Bugün yiyecek maddeleri. 

Almanyarun Rusı ayn sald rma. hüeum etmi-t:/iır. Kemaledd.in.iı bu - tclmin etrafında yeni teşebbü9'erde ücre• lerinin artması dolayıSJle etek. maJuadile evlenmeğe karar ver. n · n az. giyccıek; yakacak ıeylerlın 
s lngiltere)ı bütün lbu end şe er. kaç y.ennden yarafam•ş, haJ z bir bulıunmuıştur. Bu 'teşebbüelcr net1 - tr:"lk f.iatları.na k!i:lovat başına 3 ku. dün ve Eyijb nüfus memurluğu. kıt dduğu IU zamana bakınız. Ga. 
den kurtard ğı gı.b: belki bekle- hale gcll~ten eonra 40 r rasın.ı ve cC3inde evve'ke Rornanyaya ıt" ı:a~it nış ibir Q'JIUll yapıkrıası etraflnıdaı bir na müracaat ederek «evliıı kay. zetelerde pudra, krem; tuvalet ıa.. 
ru~ed .k b.: za~anda Ç~ lkuv. elbiselerini zonla almış ve kaçmı~. edilen bandajlardan 100 ~~ının tdk.Tif ha:zırlamıştıT. Bu teklif Naf·a dinin silinmesini latedim. Münt. bunu il&nlarından geçilmiyor. Piya. 
~eıt.l b~r :ufJtc>:ıke lde :alif~l- Ur. h hiT üf claha mracın.a Romanya Jhu"ume - Vdkaleti tarafıınıdan kalbul edild"ği caat tarihim 28/9/938 dir. sa.da edtek ,a.pkası ne kadar azal. 
h:~.~enışdi .r nek es ama a e_ e Bund.an t!IOTl:ra sa te. n 

1

111 ti tara.fından müsaade o1unmu.ştur. takdirde c1dktnk ücre~eri artırıla. Dört aenedenbcri bir türlü ar _ dıysa şekfil şekil kadm şap'kalıır' o 
<&AJ ı · N te m tayyare hucum. k.ağ dı ile Anad'ı>lıuya f rar eden El ktrilk ve Tramvay daresı bu caBct zum la'af edilmedi. Mahkeme kadar çoğaldı. E.rkek lc.umaıı ne ka. 

lar a maruz kalmaktan kurtuldu, Mu aia Ama~a.da' '<al rak şeh banda1"lıı.rL teslim alma.it ve en kı a ıır. '---~- T , L-LI- dar azaa türlü ~nkte türlü desende; 
.,, A kad tı rl ıaırn& yoıa c; ilmnını ibraz ettiilm - mu.. booun aks ne ola ak tayyare hıi • ..:.....:-e aönıdeMlınlit ve ad yeye teıı.. b r zamanda l.ıanıbula tıct"rnıok u--

1
_ 

1
mer

25 
• _l~P .._.__ bunla.r ·: tu··-ıu·· •--11.!tede kıachn kuma-'-rı ylgwln 

-·-1 bil ...ıı. b " · t .... ~., ~ "d 'L· B""k ~ar an otouu.s gt-ıımce - amele yüriinıedi; nihayet ilimın • 'K&ıır 
3

_ d , .... b l'k b" oı:u.ıua'l"l yapa C<!t:"r.. ır vazı~ e ?im oıunmuştUT. zere yen en 'Otr me'JJluırunu u - • Takısiım Em.in"" ·· yı.ğ•ın, sı tması tu.tan 'Ka in ı rr 
gır<li, n s'bi 'bir rahata erdi. Fakat Maznun, dün ba !anan duru1t11a- reşe göndermiştir. Bu baındajların dan 10 ~nesı ~ o~u, kaybolduğu söylendi. Şimdi de kiran komprimesi bulamaz Fakat 
bu müsa.d vaziyet devam eck;cek tıında !lllçımu kamil•n fokur eclerdk: bu ay sonuna kadar getirilmesine 4 ü Ta!kstm - Sa.r~yer:. bi.: .~ısmı B a bundan mütevellid; asla hen.im is'tediği kadaT pudra, dilediği. kadar 
mı? «- Ben. bu vaık'a of.duw.ı za - ça}ışliacalctır. Bandajlar gelince de. Beytcğ'lunıdan Gazı koprusu ve e- bir kusurum olmyan maaraf Is. 

1 

i~'li kumaş emrine amaded r. İ.rıgilteren "n Rusıya ile aktetmiş mlan Anado1uda Mu9talalc:emalpa • pola.ra çdk-ilınl?:ş olan 90 arabadan yazıddan geç:melk üzere SuJ:tanıılı • teniyor. Bunu vaktile söyle.elet. lıin bir ganb tarafı daha var. 
olduğu itltifak muahedesi bu hu- tada .idıim. Bu 9U'Çla hiçi:ı"r alakam 25 tanesi sefere konulacakt!r. Bu11. mede lbıdar olan hatta tahsıs olu • eli de-hal öderdim. Çünkü, 4 HUkumetler erkeklere aid g"yecek 
susta emniyet verıcıd r. Zrra Rus. yoktur, ne Mustafayı yaraladım, dan soorıra, Bcya:zıda kadar ifley~ naca.kur. senedir, istenilen maarafın )"Üz eşyaaı ile mewuf oluyor, Meseli 
ya hem sonuna kadar dövüşmek. ne de penetnı gasbettim.» mislini yol parası olarak vemaq Amerikada panto)on paçalarının 
hem sul:h a cte<lı.d gı zaman ıtop- Deımiıttiz. Parti Genel Sekreter: lnhi~arlar Vekilinin bulunuyorum. Alikadarların dik. ıkrv.rık ol'ması yasak ediliyor. Fakat rağ nı gen şletmeyi isteme:ne-'k, Du~ şebi.ellerin ceLi ir;.in tetk"ıklerı" kat nazrını çekerek 4 aenedlr kadın efYHlı ne kadar pahaya çıba 
hem de dünya iktısad"yatını dii. talik edilmi,tir. Ar karaya C:öndü intaç edllmiyen muamelemln ne kadar israıfa uğ?a kinwe aldıYJ! 
zeltım~ye sıra gelince İn~Ht~re ile -o t , • biran evvel bitlrilmesine deWet ~·ıyor. Onun :için ak1llı sermaye "rb ı·~· k . . ı· ·ı~- G.. 1 k . b 1 Bı" ... --ç .. d nb . ...hrimizôe Gü.mT\i( ve nıniısari"ar V'*iıli Ra. .,... ... 1

~ ~ .gı yapıma. ıçın _ugı 1.1:reye " uze a 1 1 u aca- lllWl gun e en y- etmenizi rica ederim.» eahh1eri 'böyle zamanalarde para. tem nat verm mır. Bınaenalevh Parti ve Halkev'leri teşJd~ında tef. if Kardenİa: <laün lnhieatılar lda.re • 
şarık seferi a ldığı vakit gen"ş bir g"" ız,, derken a~amı tiş ve tet&ti'lclerde bulunmakta olan •"nde me-.11 o1hı~tur. Raif Kara.. SON POSTA - 4 9enedir, larıını 'hültumet'lerin et koymıyaca. 

İ p · · } ek ~.... Dam ibraz ecllldlii balcle nüfm. ğı, fiat takdir ctmiyece~i ıcyler.e, ya n~fcs alm ş o~an" n ·ıtere. ~imdi soymıva ka"k~ış}ar Ciımhu.t.iıyet Ha'Jlk artısı gene s - ckııiz bu aralcla gümrük müdürle - tan «evli» kaydı nasıl olup da ni iradın tuvalet ewuına dö«üycr. 
b r muahede ıle uç hedefı b·rden . . . Tcteri Memdulh Şevket Esendal, tet. . -'--'- L- l h" 

11

_ ı. l L d halı 
elde ettiği için de memnun ola. Ceısur 4>ir hdkçı cvvelk.i gece Bey ktkfleriıni hitir.miş ve dün aıkşamlki ..nnden aynca ıı:zaınat aınıı1tı.r. n ı. a.llinm8nıi,tlr? Kırtuiye~iJiğin far. Çün5.Ü 'DUn ar ne 1ı:a ar pa 
b ır. oitunda t:Ma bir dak.ta bir ada. dlcspre91e A~araya haırelkot ~mi~ sarlar Veki1i önün:'ü:zdek.i haftanın. önüne reçlbnesini ve bu vatan. 681tı•lsa 'kimse tik.ayet etmiyor, bu.. 

lnıgi1tere g bi Rusya da ım-~ mı aoymaga kalk!§B.n ılkı ,ahsı ya. t.ir. aonuna kadar §enrımizıd.e kalacak • dqm dileglnln derhal y11pılma. nun için de pudraya na~ kon~ı. 
nundur. Onun meınnunlui{unun da ı lkafamıştır. .. .. Parti gend aelkreteri HayG&rpaşa tır. ıını alibdarlardan isteris. ya, leva.ntaya nat ta\dır etmıye, 
çok tabii b"r sebEıb" vardır: 1 Bostanhaşında Dülger ıııoıkagın - ga.nnda Vali ve Belediye Refia Dn \. J eürmeye el loo(ymııya lüzum gürül. 

Rusva am bir v ldanberi Anı?Jo. da 3 numaralL evde. ~t~~~ Dav~~ Lutfi Kınlar, vilayet parti idare he.. Okulların eleme imtihanlann- müyM. ipekli çOTapi.r bir liradan 
Sakson a

1
e"l'

0

T!d<>n yard m s(r- ve Şeref adlarında ık..i K:lfl evverıu . i . R ta.el Miımuıoğlu Pana Amerikan kollejini üçe, dörde yiJkıtddi. Kimin ıi'kiyete 
me'kte fakat bu vard mı az t>ul gece Beyoğlu caddesind~ do?a~ır - ~a~~ .:'e d~tları tarafındr..n' uğu:r _ da muvaffak olanlar dili verir. htiyen kad10, kullanan 
maıkı'a.dır. W' h ç durmad n Awu larken. oldukça paralı bı.r aJam 0

- lanmıştıır. Şdırimizd~ 50 ortaokulun aoın bitirenlere dün kadındır. Ve en pahalı bir ipek ço-
pada "khı<:" ib"r cephe ac iara.k vü. hma'k .. tanıd ~lları . halk.kal Teodora sınıfında. bukman talebelerden ka _ • • • .rabı gülzel bac.altta görme~ için bu 
klürı b"r ikı,<;tn mn olsun iizer·ncl('T[ tc'ea~üf ~-tmıışl:en::lir. • la,e müdürlüğüne ahnacak naat notu alrria'k aurctile eleme im. dıplamaları verıldı parayı vcreı&r on mislı de (Jl~a 
kald•rılmas m istemektedir Yeni Blr muddet Teodo.rla hulilcte I&. • . . f. • __ L__. Am--"'--- kol ·~ ede k gene şikayet etmeden verecdderdır. · ·r k :ı..~.J • R · t · ti"kıı~• cddesinde dolasan Davuıdla 38 memur tilıaınlarına 11tırak edenler M-aanf ntanuw cı-...ıı. eı e bi d t tlı bak"" ka.-> mua·ı.t.-ue, usıyava ernm ıaı .. ··_A··"- t bi ı:ım· · Bu temata)' r e a ·v 
ed ,. r k", · .. , ldan r· h:ç dtt" Şeref brr ara baikkalLn kulağına ~ Dün, Va.1i ve Bcılecliye Rei.ai dOktor Mudurı~ce es. t ea; ııtı.r. kıemı Rober K~llejin 79 un.~u mezu rışırsa ona pa;ra değil can verenler 
madan . d i şev nihaye<t Ş-J altı .özleri fıulda~ı,lan:l!r: .. LUtfi Kı.rdarm riynetinde ve bölge Elde eıdılen netıcelere nazaran, ni.vet <levrC'Sİ dıploma teıvzıı mera. b!le olmaz ml} 
ay d m tl ka olacaktır. B"na- «- Tanıdg~mız bir evde.guzeTjiafe müdürüniin iftjrak.ile bir top • son sırııtlarda bulunan 5557 talle - aimi b1Dejin toplantı aa1'onunda t7ı /,, C /,, •d, 
enalevtı .o da memnun olmakta 'bir ıkMltn var, lste~n b~ kacl.n: bu ~ı yapdmıt. ~ müdürtüğünün beden 3983 ü kanaat DOtu almak dün )"lpnbnıştır. letiıdat marttndan UJul! an a '-
haklıd r. lalım beraberce ~nc'lı m.: · » kadıroeunıu takıviye için allılıCcak me suretite ve geçen seneden bülii.nle • sonra mdcteobin ealci mezunlarından ................................................... . 

Almanyaya gelince, Alman dev. Esasen eğlenmek. mak~dtle. ~ey. mur'ların imtihaın d<>eyal:ı.rr tetldk Wa.nlardan da '466 •t. eleme . • .. 
Jet re"sinin 1939 Ağustosu içinde oğılıuna çıkan Teıodıar bu- fik..re ıttir.alc ed.i1mi,W-. Bu tetkik ııeticee.inde 38 ~anlartna gimıitlerdıtr imtihan. Bl1eıı* mdb ueu Kuım ~~-· me
Rusya ile aktet:tı~ anlaşma mua. etmİf: talıhin e.'hnmaaıına karar verilmiş _ un . · zun dla.n talebeye 'kıymetli ogıkiler 
hedesinm Alınan mill t. tarafın- «- Hay hay fU güzel kadı.n: bu l!iır. Bunla.Tdan bir taneei kadındır. 1ar ıneticdalnde 2893 t.l~e m';"a~- veımif ve diünyan111 bultranll bir 1%/G/MZ aolhe ~ .. flai.lan 
dan Führeriale karşı beslenen hu. laıl mi» d-etntp. . Ayrıca at.nacak 7 daktilo içi.o de ıfak olmut v_e ~ bıör~e ımtı- zamanında mdctebden çıktıklaırını 
dudsuz itimad ve sevg ye rağmen Bu auree!le hep berabeıtCe hır kaç bir imtihan açılmıttı.r. banı1arına a'inncge t:.,\am11tır. be 

1 
k hıub d ı kalmı oama.. 

lstanbul borsası 

A n rnilletı arasın<la manevi 90Jtak dolaıı!lmff. karanlık ve ten- - tır atare 1' f 
bır sarsı ıt.ı )apıt ğı, a 1 zamanda haca bir yer<le .ifİn r~i birdenbire mıza ıraimen lıaıb ummanlılrının 
h rn K U) ndırdığ. bır ha- ~İır. 1 STER 1 NAN 1 yanıhaş!ıDd. 'bulunduiumuzu allla 
kfiltatıt r. Bu vak an n en büyük Davucfla. Şeref ieeiz bir 9'>bia 1 unutmamalannı, dev1et ve mıiılletin 
dıel ı de m r cHes> _had sc. gireır e·~ ~codo.nm üzerine ç~- IS TER iN ANMA 1 kendı1erinden istediği vazifeleri yap 

d r Aynı suret:ıe, ister hır hata, lımm~ar. cd>mde buNnan 1260 li.. mala.rın., l\mun için de daima hele;. 
r b"r a b olsun, ancak şarl~ n)l>atıMms bmnıın)"Ola etme~e kaL Son ~- Deninwbda, genç kizdan ortalama heu.bla k . •- ··...a-ı· .;. 

· · d •- .A..-.l ••~ • , __ _. ..... _~!... 
24 25 

atı aratm&mrını ao,ICIU& , ..... cephesıruın a lmasın an ~nra 1K:1'D'lı~ .... ır. Aviiip8Dın türlü memleketlerm • 168 ı ft"itiUUWieuD". - Yat- direk .... 
Alman mı let.i11 n eski birlığinı Falcat bu sirada omdan geçm.e~. deki evlenmelere dair bir i8tatis. llırda bu vasati amlmald., 166 Bun~an 90ı1Wa m~d> .. t~~u 
bulmuş olduğu <l. b"r baki.kattir. te oTan Rihtem adında cesur bır tik çıluınlmıttır. Bu iltatiııtik, bir 

18 
dütmektedir. 27 ile 33 J8f Or. W11ıclıt talebeye bir bç 80Z aoy 

AtWt q UP&l4 

Londra ı ltteıllD 1.24 
New.Yo,. IH Dolar ıu.zo 

CeaeTl"e iM lnitn.. st.165 
:\ladrid ıot reoeta ız.9375 

·tckhelm iM inet ... ll.18 
Bir alim Ura u.ao 
u aJari*Wrtl'MDlııllle -- .. , 

İngiltere Rus mılle-tinin varlığın. bekçi. soyguınouJarJa müca?ele et - takım alika verici husualytlerl lll"UIDda olan kızlardan wak 1emit ve diploowLır t.eıvD edi!rmı. 
<la eli?lE b:r silah geç"rmiş ve bu mektc buluna~ı}~orun .~•tne ortaya çdmnnaktadır. Heıablan. binde 144 i e.lenebllmektedlr. tiır. 8lrM • Dww z.

7 
11.11 

s Jahıtan fa~alanmanın yolunu yetlşm ·,, her ı.ICJI mutecavım ya • dıtına söre aenç kızlar az çok Demek ld Avnap.da ktzluin Merasimden .anra hazil'hnan bü ~ ,r, ı tu llquıl UM 

~ ~lab h;, f aka-t. ,:AI~anv 1am1ştır. .. 23 yaflartncla iken nifanlanmak • «evde kalma» yaflarl 27 ile 33 fede davet!i!er izaz ecllimitlerdıh·. 1' 7 Ml D ' ı• D iım"d ed """" kı, kend!sınm uç yıl Cür'eıt'k-ar soygunculu diriim.le arasıdır 8ılıltıllllt 
evvel geç"rını1 ... oldum• manevi sar. Tini. itiraf etmi-ı-1-dir. tadtl'lar. 23 Yattnda olan IOOO Yat • I Bu yl1 kolejden 38 talebe me&UI\ Teldan 

·-·---v ... ~ p<: I N A N Alılaa Cim-'• 
ı::r;Uz m"11eıf uğrayacak ve netice. tut'tuğu düşm.anla:-ı da memnun . ğederi de miiıendi.tik klMnnMlan 

il.il 
11.11 
12.at .... s ntıya ve h"s ayrılı&rınft şimdi İn.. l S T ER o'lm.uttm. Buota:rde.n 1 '4 ü MM, di • Br••• . Neiıl&M' 

de bu dostluktan zararlr çıkacw- bı-raıkımasılıııı bazı sebehleri bun. 1 S T ER 1 N A N M A 1 çıbn~. :-:.• Dm*.Joı. ıu.e 
t r. landı'!'. _) Kolejin ceınç mezunluına. mu. \._ ~ t mlıt.ere - Rusya muahede <f,/,,.,,. '7 ~ • /,/.,,.;, s :vUfaki7et t.mıemi edıl-. ~----------• s ırin ak" dlerindell bajb hedef &A.-f ..,,-:-
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4/1 Sayfa 

Geçen Bilmecemizde 
kazananlar 

Ge-çm •nmccemhık k&S&•anla
rın bfmleri J'a:ıartcsl gfinll çdta<Sk 
ltaYnn17.1Ja ilin edllecdrlJr. Hetllye 
~a'l'&nanlardan isıa11bo1cla btd1I • 
ilanlar, hedlTderinl Pazartesi n 
P~be rtinlttl tdardıaJlUIÜ:ldCD 
alablllr ler. T&$1'ad:ı bulnnanlano 
luıclifelerl ııoata ne a~lerloe 
rlindermr. 

Tamer: 
_ Şemsiyem, dedi . 
Kapıcı yam~ğı. ce~a? verdı: 
_ E:mTetıtiğmız gıb , ıkald ğmız 

odaya gittim. baiktım, şemsiye ().. 
rada duruyor. 

Bay Tamer tel~lı tela~ı sordu: 

SON POSTA: 

Beş harf.·m ... 
BCL§tan üç lıa1fim: Pislik· 
Geriye kalan ikim: Çok de. 

ğil. 

B~m bir arada: Çocukla. 
nn en çok .sevdikleri b·r mev. 
sim '1neyvasıdır. 

SPOR 

Bilin bakayım neyım? 
Bilirseniz, bilmece kısmını 

gazeteden ke i11ı:Z, hall"ni al • 
tına. yazın, b 'ze göndmr ... 
Doğru bi1enlerdeıı birine l'C: Nafıa Yek h At Fuad Cebesoy 
Atatürk tablosu, ikinciye: Bir dü-n sabahki ekspr~le Ankaradaıa 
aylık abone. üçiinciı11c: B.r ıdırimize gelmiıt · r. İstasyonda Ve. 
~e kolonya; diğer 35 1d~ye Ulete bağlı müessesa.t cikanı t':ıra. 
de muhtelif güzellikte hedi. fından ka.rı•lanan Nafıa Vekili şclı 
yeler' verilecektir. ri:miz.de bir kaç gün kalacak ve tet.. 

\.ııılıwııwııwıııııı.-ıwııııı__._..-..~~,_.~ lüidade bulunacaktır. 

Haziran 13 

HAVACILIK 

ve hava kuvvetlerin n t" zi h 
reke'llrine srra gerr k • b ·nu r< 
göııme'k: ço.lt uzak o m c 

1l .u. 

Bir resim sergisi ve bir 
tankid maka'esi 

A. H. B. 



4/2 Sayfa 

~_._..-.-..-.-....,.~-..ııııııı-..-._,_._,_""""~ ............... _...--.--...--...--........ -..--....""""ııııııı. 

Memleket haberleri 
izmitte kaçakçılarla mücadele 

(Hu~usi) - Bölg,.mız ın..'ceTenmi...tır. Geçen hafla İç in.de 
tak ıb şubesi, v ı liiyet ; n ve tün k!ymağa mahMıs 8 havan, 

jandarmamız n da m.iizaheret.le b~ b :çak ve 1615 k ' lo kıyılm ı ş, 3283 
!8r'. l~r gö«termek:tedır .. ~u ~ube?'n kilo da yaprak tü.tün yakalanmış 
anım olan Hamza Erdonmez Ko. d"T ,_. ' ' k dt· 

li -11 k k d ~ 1 k h ı · ve mC'Vcu i e oırıı ·te a nyeye teıs-cae nae aça ç' •g : m:::s e a ı ne 
1
. l 

. . . I l .. ım o unmuştur. 
getırmı~ şerir ere asa gaz açt ! rma-ı . . . · 
mağa haşlamıştır. ~~s ı m, mhışar!.ar takib tuhe.91 

lnhisarla:r başmüdürü R~sd Köp anurı Hamza E.rdonme41e ar.kada~
riı1ünün d~ alaka ile iRerinde emek larını ve yaka!anas kaçak mad..de -
verd iği bu mii'him q 90n günI~de leri kaçakçılarla b irlikte te.sbit 
yeni Y.eni muvaffakiyrderlıe neti Jmektedir. 

(_-.:..........---~ 

İzmir {)-lu~ - lzm;r Akşam Bunc!an ba~ksı bir hafta devam 
Kız San'et ,.okuJ.u •ene s0nu ınüna- etmek üzere talebe eserlerinden mü 

SON POSTA 

lzmit deniz satınalma komisyonundan: 

İnşaat ilanı 
ı - Keşif lbede:nı 12327 lira 29 kuruş,.a.n llb:ı.m otııı:p gösterı1ccek bir mahalde 

ya.piınlacak temfrLLeme 1:vi.n.iıı ik'lnol d-efa kapalı z.a.rf' eksiltmesi 24/lla.ziran/ 
942 Çarşa.mba cünü saat 15 ele İaınWc Tersane ka.pısmd:ı.ki komisyon bina. • 
sında. yapıla.calııhr. 

2 - F.eınmi ve ih1l'SllSi (}3.rf.na.melecl, proje ve lteşfi hergiin koml<;yorub ı;ö • 
riilıebUıbr. İlik temina.tı 924 Ura 55 kırruştur. 

3 - itsteklllerıbı bu gibi iş}eri y:ı.pmış oULuJClar:ına daf:r naf'l.a ehliyet ve em. 
niyet vesD:al'a.rma Te 2490 sa.yılı kanunun t.a.Nta.tı veçMLe tanzim eıleoekleri tek_ 
Uf mektublan.m yuk-a.rmda mikıLa.rı ;ıı-azılı temina.fila.ri1e bl!tilıtkı'.() 'belH gün. ve 
saatten tam lb~ saat evvel.loe kad.ıır kom:syoııa v~l'l'l'leleri. «61'.!9ıt 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: · 

1 - Aııka.ra Mımfk5 Gedikli Erb~ ha.ı:triama orta o~ birinci .sınıfın.a 
den.Is bıwı.cWsu lçıla talebe k.a.;)·ıd ve kabul oıuna.caktır. 

2 - Ka,yıd1an. l.Baı;iran.94~ de bil.'jta.na.rak 20.Ai'ust.os..942 ye bda.T devam 

ecD.lecektiı-. 

3 - ist&nbal ve civanndan müracaat edecdı:Jerin istuı.buı Denis Komutan
hh1:ı.a, Menıln ve clıvannda.n müracaat edecetderiD Mersinde Deni& Gedllili Er. 
b'lş hazırlam.a ortıa omı Mütürlüğiine w bıı mıntakalar dAŞlllıda buhınAD!arın 
bulUlllluık.lan m»a.1!tıı uılterilk pbeU:rlne müra.caat etmeleri. ~612111 

lzmit deniz satın alma komisyonundan: 
ctmd Kilosu TaJımlni flatı 'l'ulıa.rı Temhıatı 

kul"ll'Ş Sn. lira lira Kr. 

iı: ba.1ııta 10.000 10 1000 

Suiıtaoi beaılııııl 5.000 11 50 875 

Araka 5.000 11 850 

Semiııma 12.000 25 3000 

Faı&ılfye anıl ıuoo 4.5 8100 

Tue kıabak 10.000 15 1500 

Patıııcıaa 18.000 15 2700 

~ 6.000 25 1500 

Pll'lUD 30.000 15 4501 

İapa.nak . 30.000 13 50 3750 

Kuru...._ 32.000 zo 6400 

~ 10.000 80 8000 

][. bll.- 2.000 60 1200 

Domatıe. 20.000 15 sooo 
Pa(alıell 32.1)00 30 9600 

Li.haııa 32.000 1G 3200 

59175 ~203.75 

1 - Yukvıılla ~ n clnslet1 yazıh on akı blem sebze lııaıı>a.lı ad usu. 
tile e\sı"ltmeye Umahn~. Eksı.Mmesi 15.Da.zhoan.942 Paa:a.~31 rünü saat 
16 ~ izmtı.t.e ~ bpı.sında«i :ıııc>ınlsyon b!ııasmdıa. ya&ulacakıtır. 

z - &u işe aUI prt:n.ame 3 1lra bedel muJcaıbNnde komisyonda.n almabllir. 
s - Eksiltmeye iştı!ırak edecek t.atiblerin bu lş,r.-rle Uır?Ii oldıu.kla.nna dair ti. 

cam ftSikıa.larmı ve ydta.nda. yıuılt teminıı.'lartle birl?lde ta.nzlım edecekleri 
tddlf mekhııblannı beni rün ve s.aa.tten f.a.m bir saat evvelln.e kadar komisyona 
\'4'1"llleleri. (5895) 

sebetile güzel hiı- 41lefile ter.tib et -rekkeb bir de sergi açılmıştır. Bu-1 ------------------------------

mıştır. rada bilhassa çama,:r: moda: pasta D. D. yolları 9 işletme müdürlüğünden: 
Ganç k:zlarımızın l 'O den fazla gibi tamamile talebe elinden çık - YedikıuJe cer a.telyesl 1çiıı tesviyeci, toma.cı, dö\ii:mcü. demird ve rreucfye 

elbise V<" tuvalet giyerek bir"'T canlı mış nefia işler teşhir olunmaktadır. lbtil:y84,l vardır. Y~ule atelreslnde ya.pılacak imtihan net.ioeslnde en aşağı 
manken halinde teşhir e~'klcri san-Resim d'efileyi yapan genç kızları-) S. Z lf;ıçi derect!9inde ebllyet gösterenler işe a.lı.nacaMır. Ta.liblertn bir clilekçe 

· • · · m ' tir. mızı östermektedir. \ · · I" .. llia olunur. •6i60• 

Haziran 13 

Şose inşaatı 
Nafıa Vekaletinden: 

1. - Diya.rbak.ı:r llıe Ma.nli.n a.rasmda yapıLa.cak ŞOSe ve sı.na.i ima.lf.t ~ 
«500.000:ıo lira bedeli fuıeriınden kapalı zarf uırulile eksiltmeye çıkanlmıı:'rrı". 

2. - Eksllime 22/6/9ı2 taz-lhine müsadil Pa.za.rt.esi günü saat 15 de Na.fi& 
Vekaleü şose ve köprill-er. r.ei61iği odasını.ia yapılacaktır. 

3. - ElısiJtmeyıe mü·tıeaJ.lik evra.k 25 llia. mudtabiUrııde şose ve köprül.er reis,. 
f;i'giııden alıına.bi.ldr. 

4. - İsi.ellilerin eksiltm'! tıarlbinden en a:ı ü~ gün evvel bir istath ile Nafıa 
Vekaletine müracaatla bu gibi nşAa.f.ı ya,pablieceklerine ıUir ehliyet vtslk.161 
aılma.la.rı Ui.zımdn'. 

5. - Eks::f(meye lşt.imk edeıoe.lclerin 4 üncü ma.ddedıe ya.n!.ı vesika. ile 9-IZ 
YL1ı:ı:ıa. aid ticaret odası ve 23.750 lira.tık muvakıkaıt teıol.na.Jl:ınn.ı lı i\li obn.k 
2490 sayb Jcamıoıın tarifatı daiiresind-e ha.zırl.aya.cairlıı.rı kıa.pa.h zırilarını ikin.. 
ci madıılede yazılı va.kftıttıen biır saat evvel!.ne kadıı.?' kıomisyon reisli~inc ma.k. 
buz mt.ııka.lımııdie \"enn.eler:i 137.iı:nıJu'. «4022~ <ı6224ı> 

Nafıa Vekaletinden: 
..n81lifll ile Erbaa .ı.ril&llda. takriben 108 tııüometre ıtıııl üzerinde Yll.ınlacMı 

demiryol etüt a.mel4ya.tı .ıt.ı.pılı zarf usıalile münakasa.ya konulm;ış~u.r. 
1 - l\liinah.sa. 25.6.942 ta.rlhlne tesadüf eden Perşembe günü &.ut on altı,. 

dıa. Vela\let.imiz deınll'yoUar Jn.oııa,a.t d:ı.ired>driri müna.kasa komisyonu od;tsın,. 
dıa. ya.p ılıacaktır. 

2 - Bu b}in mıdıammen bt..odell 27000, muvaüa.t te:mlına.tı 2025 liradır. 
3 - Mukavele projesi, ıc'k8lltme prtnamesi, etüt fenni ve umumi şa.rtna • 

mesl He d!iğer ewa.klan miiteıt,~kkll bir takım m~ evraJtı 135 kurUfl ma. 
kıalıllinde DemiıryOl'la.r fınş!la.L reisUğ'inden tedarik oh na.biollr. 

4 - Bu ~ girmek isteyenler her türlü mali ve fenni k:udret:lei"İni ~österlr 

vesıı1talarmı ra.pte'iecekleri blr istidayı münı•kManın yapı.lacağı tar'bten en as 
üç gün evvel Vek&.lete verereık bu işe girmek için ıchlıiyet vesfilıa&ı alma.la.rı ye 
bu vesikayı müıra.k.a6a Iromis;voııun" vermdş oılmaJan lilzımdır. 

Mün.akasa ta.n.'ıh.fınden en az üç gün evvd istenilmemiş ehliyet vesikası ta • 
lebleri na.zan dt'!;ka te a.lınınıya.c :3-k tır. 

5 - Tekılif vel'eeekler, teklif zartıarım 2490 numaralı ka.nıınun v~ «lı:slltnıe 
şart.namesinin taııifatı d.a.iresinde bıızırlıy~ münaka&a.ıım ya.pıla.cığı sa.aLten 
bir saat eVTelJne kadar numara.il makbır.ı muıkabiıinde Demiryollar lnşa.:ıt DaJresıl 
Arttırma., Eksl!!ıtme ve ihale komisyonu ııaşıra.mııma vermiş olmaları lii:ıımdır. 

«4066" «G?.'Jh 

Devlet Demiryolları işletme U. M. d-a 
Mııhammen bedell 1246 (bin ll.i yüz llolk a.ltı) Ura ota.n 10 l<>nl .ıdrd 

muhtelif tipte muzayya.la hava kalem ve perçin çekici (29.Ha.ziran.l9t!J ra... 
zart.esi günü saat (15) on beşre Hayda~ Ga.r binası clahıllndelu kom.is. 
yon tarafından ~ık e1sll!me usullle satı.o alınacaktır. 

Bu işe girmek bteyenlerln 93 (dnksan üç) lira 45 (kırk be,) kuruşluk 

muvakkat teminat ve ka.nmun tayin ett.ılii vesaik.le birlkte eksiıtıne günü saa. 
Uıoe kadar kıomlsyona. muracaa.tlan lazimdır, 

Bu işe aid şa.rtnameler komisyondan parasız ola.rak dağıtılm:ıJttadır 
(6461) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ililnları 
Asit sulfrik, boya., demlir, ele~ ve bura.ııda malzemesini llıt.h·ıı rden 61 

ka.lem muhtelif cins malzemenin 15.6.942 Pazartesi giinü sa.ıı.t 14 de Knsım "' 
pa.sa.da buhına.n Deniz levazım satmalma lromb:fonuıula paz:u-lığı 31apılacağı:n.. 

dam. ılst.ek.ftlerin belli ~ün ve sa:ıtte mezWır komisyona müraeaa.t\a.n IHi.ı olundl'• 
Müfreda.Uı listesi Jaerırü.ıı 4 saati dabilincle mezkôr komisyonda gbrüleblllr. 

(6344) 
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T lgra ' 
Telef on Ve Telsiz Haberleri 

Bu sabahki 

Haberler 

Londra 
şark 

cepb s·ad 

Sivastopolda patlıyan toplar 
Sinopta Sarsmtılar yapıyor 

Sm<>b, 12. (A.A.) - Karadenizde Sinobuın ş;mal taraflarından, 
Si~astopol istı~a;n~tlerinden ve çok enginlerin<len sür~'kli top ses. 
len ve bomba ınılt.ler: gelmekte ve g~leri şehrimizde sarsıntılcir 
yapmaktadııc-. 

Taymise göre Alman tebliği 
(Ba§farafı 1 inci &ayfada) 

:rafından Sııvaıstopo[ kalesine karşı 
yapılan haTeketleri desteklediğini 

l (Ba§tarafı 1 inci gayfada) ı• •ı• s 
Muahedenil\ imzası Türkiycde 0g1 iZ • OVyet Ierini düşünerek sulhun yeniden 

~emnunıyetle karşılanmıştır. İn. kurulmasından sonra, Avrupada 
gı1tcre müttefıkimizdir. Sovyet muahedeSJ.DJ•D eımnıyet ve refahın tanzirr ıçin 
Rus) a da mUı'tltcJikiıinizin mu tte sıkı ve dostane b:r işbirliğı ıle be. 
fııkiddr. • raber çalışmak üzere mutabık 

Tüx!kiye, yapıla!l mılzakercler- akisleri ka~şlardır. Bu ma:ksadla bırleş. 
den ıhaberdar edıtm:ştir. Muahe. mış milletlerin menfnatierini gö.. 
d~in imzası Türkiye için bır sür. zetecek.ler ve kendileri için araz, 
prız teŞkil ctme;m;şfü. llaabede genışlem~i ar3-?~aınak ve dıger 

MoJotof'wı mak.aleai devletlerın dahılı işlerine karış.. 
Bu muahcdeııın imzası münase. mamak prenSıip.ı gereğince hare. 

betile Sovyet radyosu, Molotofun Tl•k • d ket edeceklerdir. yazıdığı bır makalenin htil5sasmı A . ıye e . Yüksek &kid taraflar, bırbırle-
ncşretmiştir. Bu muaheclede denı.. rıne. harbden son:a mümkun olan 
yor Jci: ı• y 

1
. bütün ıldtısadi yardımı yapmağı 

- Muahcde, Almanya ve ortak. muteveccih herhangı liır ıtt!fak 
larile mücadele azminin vesi.kası. takarrür ettirmiş.erdır. 
d.ıT ve bü:tü. h- ıı 1 ·1 k 1 d Madde 7 - Ak d t.araf.ıardar~ !her 

Atman ıtayyarecileri birbirini ta.. n ur mı et erı ı gi. ar•ı an 1 b ~, 
bô eden dalgalar halinde hücuma j~nd.iıımckltıedir. Londra ve Va. 9r af:":1• diğe: a.l(.d taraf . aleyh;ıne 

.. • • 'geçerek clüşman topçusunu ve be- şıngtonda yapılan müzakerelerle ·- faka tınez;;:~ı ve herhungı bır .tti. 

VAŞiNGTON 
GÖRÜŞMELERİ 

Turkıgeye ve hogazLara tonlu zerninlikler.i bombalamakta i.. Avru.pada ikind cephenin açılma- lar harb d 1 eder işt etmem.eğ, "taahhud 

l
. k d dll ş · · sı takarriiT etmış ve bu karar mu- sonu evresınac sulhu · 

tea lu e en nıeseleler e~ .. dhAnn rncrk~nde daha ba~ ahedeye alınmıştır. muhafaza etmek ve taarruza mu. ..Madde 8 - Bu muahed müm.. 
Londra. 13 (A.A.) - Sivastopol d g.. .. ../d.. b 16tıhkamlar ve liman mabal11esı Hulasa, 26 Mayıst~ ~ktedılen ~~vem.et eyleme.it gayelerıni temın kun oldugu kador çabuk tasd k e. 

daı vaziyet pek vahimdir. Moskova. e OTU ŞU U de bu ~~klar tarafından bombalan muahede, Atlant k beyannamesi. ıçm, kendılerilc.. aynı fıkirde bulu- d~lecek 'e tascLklı nüshalar müm.. 
dan a~ınan haberler d ğer birkaç . n>:a'kta ich. Alman savaş uçak1arı nio S!!'n ş bir tamamıdır. nan dığer devletlc!'le bi:rleşerek kun old_uğu kada çabuk Mcskova. 

vaziyeti 
vablm 

göriiJOI' 

lcesirnde de vazıyetin buhranlı ol- Londra, 12 (A.A.) - Tımes ga. pı'ke uçuŞlarla taa:rruz.lar yaparak Mihver radyoları • tı bu ihusust.a:ki tc-ldiflcri müşie.r"- da tcatı olunac t'ır. Mu hede 
duğunu gösterme!kted·r. zetes"nın V~ n.gton muhabiri Va. S~vyeıq:re yükM!k kayıblar vcn:lir. D ğer taraftan M:iı~c;fu~~ı ve ken ıte1fklık ve kabul etmek arz~- t~~lı. ~nüShalar .1 teatis derhaİ 

Sovyet tebliği ~.ngton. gor:.ışmele:.-· hakkır.:da mışTerd r. radyoları da, Lııhmin edilec ğ gi. sunıda olduklarını ibeyan ederler. Y'.llnırluge g·rec 'k V!: bunun tize. 
M~ova, 13 (A.A) - Royter: şoy .. e dı~r: . . . . o bi menfi neşriyat yapm.ı1'..tadır1ar. B_u !-8rzdaki. ".ekl!fierın .kabul - rı:ıe. Mosk?vada So.v.rc-!:le~ B rl gı 

Bu saba!hki Sovyet re!mi teıhliği: 1~42 de.A'\Tupada ı~m.aı bır cep: "Maarif yalmz atletizm Alınan radyosu. bu anlaşmanın ne m1ızaren, ıkı yuksek nkid ta. hukumet ıle kreıll.~ hukurr.eti a. 
Dün Haılkof kesiminde Rus kuv henın tesl5.nc aıd burun _askerı Avrupamn Rusyaya peş'keş çekil. raflar, mıihaseınatın neticesind~n rasında 12 Temmul 1941 d mza. 

vet1eri d~manın tank ve piyade mesel.ele: :sey~~a:ayda munaka- ile meşgul olmamalı!,, diği hakJ.."ındaki haberlerin tam;ri sonra taarruzunun tckerrıirunu ve lanmış olan anln rıanm yer tu. 
kuvvet~erine karşı müdafaa muha. şa edı~ştır, çunk.iı aynı zaman.. i · n yapıldığını, Rusyanın mütte. A!rna.nya tarafından veya onunla acaktAT. 
ı-el>e?crin-de ve mukabil hücumlarda da P~sillk cephcsı de. rnevcuddur. (Bqtarafı 1 inci sayfada) fiklere güvenmediğim ve bununla A~padaki taarruz hareketinde . Bu muahedenin birine· v .kin. 
bu1unmu narclııır. Siyası :meselcl~re. gel_ınce, bunlu- mış mıdır? Diğer .ıpor en:va nın müttefiklerin birbirlerile olan an- müşt~e~. ~ulunan devletlcraı her cı ma?,-delerd;n. mürckkeb ıl'I. k s. 

SLvastoporda anudanc çarpışma- nn ara~n~a h~rrıyet~nden mah- ise, hıülkiımetin bilvasıta yapacağı laşamazllk.larını bertaraf etmek h.:ıngı ?ırısı. tar~fı?~an sulhun ih. mı, yukwk a/kıd t3raflarla Al-
lar devam etım"'ktedir. Düşmanın rum. edılm:ş.ınıllctlerın barış ve mutedil ve makul mua\·enct \'e iSited kler...ni söyıemiştir. lal. ~ılm~n.L ımKansız 'bir hale many~ ve Avrup dl Almamanın 
50 tankı imlha edilmiştir. Ayni za. enmıyetlerının muhafazası vardır: ıniira.kabe al:tmd'<l,, lfiıkin hususi Sofya radyosuna göre getı:~esını icmin içm iktıdarları ~eca"'.'1~ h~re~etlcrin" Alm"nya 
ll'rnıda Sı.vastopola hücum eden 3 Polooya ve Baltık mt?ınl.eketlc-rı teşeblbüs ve faaliyetlerle idares1ne Sofya radyosı.ı da, muahede d~il~nd.e bulmı:ın bütün tedbir- ıle bırlikıte iştırak etmiş olan dcv-
Alman pjvade ala~ ile bir süvari bu . me.n:Iek.etlerdendir. Muznkere. taraıfltan:m.~ 1haikfkında şunları söylemiştir: Bu ~rı ııttihaz edeceklerd r. 1~~1:.rı~. sulhun tr>E ssüsüne kadar 
bölüğü "mha ed ım·ştir. l~mn Tilrrlkıyeye, "Boğazı~:·a taaL ca _ Spor :klüıbleri :ızasile tale- munhcderuın hiçbır kıymeti yok- Madde ~ - H~rl>den wnraki yururlükte kalaraktır. 

Rusların aldığı yerler luık eden mes~lch:rle b~ n:cse- benin tf"mas etmeme>i.ni öıtwen _ tur. Bu, her cephede uğranılan ~vrcde yukse~ iı.lud taraflardruı Müddet 
iın ~ l 13 (A.A) Havas lelere de teşmıl edıldıgıru:le şuphc beri hiç bir mantı~a ati'edL•mem. mu;vaff~ıyc-ts:zlı'klerı unuttur- bırı ~anya ı_le veya üçi.ıncü Muahcdenın 3 c!cn 7 ye kadar 

aJ·~nı~ 6-ıusuc;i muhclbirinc .göre yokıtur. En basit misalile s'nemada yanı - mak içıın yapıla.ıı bir manevra~ır. ~ddenın ıkıncı fı~asındcl zıkr1.•- ol.an ikincı kısnu, '"ı:rmi '-'ıl "urur. 

V 1 
o A. . A.mer·kalı se .. ~;7ec::.tçı"leı·le ln u.aen devletlerden. nerhanm 'brr. ., J J 

Sovyat kayınakları Rusların o - M Ş m.ızda oturan. .pla1da b z role 'be _ . . • ·b-· ~ • - ·ı d h' A . lu:&ıe kalacaktır. Burulan sonra, 
kov kcsim:nde birçok yerleri ve il:i ef raber vüzen mekteib efendisin"ın gilız korsanlarını, bolşevık canıle- l e, ~ evlet tarafından bu fıkıd bu müddetin niha) ctmde, ukıd ta. 
Leningrad'ın cenub do!!usunda ~r sahasında biz"mle idman ed'p ınni ve Yahu :lı dolanclırıcılarını ~ra .a tevcih edılnuş bir taarruz raflardan birisi muahedcyı fe:;he. 
Oslov' za ;tetiklerini bildirmek.. (BaJtaraiı 1 inıci sayfada) . . . .. ba- araya ~ire.n bu muahedenin uzer~ı:e h~rJ:> halıne geçecek olur- deccğıne dair 12 ny evvel haber 

t....ı: 'U P · Mılli Şef doğruca profesörler o- ).arışamamasmı hayırlı hıç bır mu !h.ço:r kıyııneti yoktur. sa diger akıd taraf, bu şek lde 
~r}eır. 1 ile das.na gıtnnişler ve kısa b.:.r din- lahazaya !hıımlcderniyorum.> Avam Kamarasında muhasamata g.rışmcğ~ mecbur vermezse, muahede. ıki fıkıd t ra.f. 

~ı~astopolda • 1°"; me: 
1
r k lenmeden sonra sınıflarda devam c4 - Sporu sever~!<: \·12 bilerek Londra 12 (AA.) Avam kalmış olan tar .. fa her turlü yar- tan birisi.niın fesh myetini yazılı 

. V.ışı' 13 (A.A.J M ıva~st;:o ~- etmekile olan imtihanlara girmiŞ- tntJhik etmiş ve iılk se-nelerin müf. Kamaırasrnda İngl!1İz _ Rus muahe • dı:ıını, aSk.erl müzaheret. ve ikti. olarak daha evveJdeıı bild:rm€sıni 
~~ ndc G.~er~; k :n~~vr.i°ış~aİ lerdir. Sayın İnönu üçüncü sınıf- r·d ıhisleri.nıden tecerrüd etn tS mu. dcsinden bahseden i~i meb'uslar • dan dahılinde bulunan sair mü. ~~~:~/2 

ay daha mcr',yctte 
c~r~e~r: ~ v~r·:;vvetleri lima ta profesör Sabrı Ansayrn .huk~~ :tedil anasırı ilkna eclebilirse1c, bu daın Arıhur Greenw.ood şöyle de _ zaheret ve yardımı derhal yapa. Bu muahede, 26 Mayısta Lon. 
n bomlbal. kla kara kuvvetleri. muhakeme usu.ilen ve profesor sahada azami randımanı belffye - mişt'İ!r: caktır. drada, her iıkisi de muteber olmak 

ı -..l·-damab 
1 
nmaktadırlar Baha Kantarın ceza muhak~ne u. biliTiz.- G. 0 Meclis, harbde ve barışta mü" • Madde 5 - Bu madde, iki yü'c. .. ,;,..,ti1• ne yaa.luıı a u u · il . ,.:ıı.. 1 da b 

1 
k .r • .., sek fı:kid tarafı d ·· ·· .. d uzere ~'"6:.ızce ve r ;sça olarak 

H rirof k . "nde General Von su crı ımilllJıan.arın u unara t.eTek bir surette ve arkadaş olarak . . n an uç~mcu ma - t . d"lm'şf 
Beo~ ordul::;ını:ıuvaff kıyetli taar tale~e-nin revablarım din1em!ş. Selahattı•n Enı·sı· du··n çahşt~1mız hakıkında1ci demeci en d'E!~ın ılk fıkr~sında ya:ııı teklif. anıım e ı ı .r. 
ruzlarda bulunmuştu· lerdir. dcr"n ibir memnunfok h.issile karsı. lenn kabul edılmış o1dugunu knr. M d h K \ .., "\d' 
Meıicez ~ınindP .. İlmoo gölü Burrda~ sonra fakültenin üst b d t • k v lamıştır. M. Eden meclisi ve 01;a. şı1ıklı bir i~~fıf ile tasdik <?dine:?~ e em ll 1Z1 agaÇ 0 Ü 

dolaYJarıında mevzii hareketler ya k8:t~aki oku~a salonunu gezı:n e e ıye lD uca gına rıda bufona.!bı1eceik §üpheü kimse • 'kad~r f!1Cr ryette. kal:lca~tır. Bu Sabık Şehir Tiyatrosu müdürü 
pı1ımt«ır M!.111 Şef profe~leı.· odasmd:ı bir bıraktık leri, ilan edilen lbu muahedenin baş. telclıflerın ıkabulu gcc ktıkçe bu Memduh Kızılağaç ·· t la d w 

· mudde<t daha dmlenmışler ve sant k.alı n · . . . madde 20 sene müddetl mcr'"yet h a'J mup e oe ugu 

Rommel orduları 
Libyada yeni bir 

gedik açttlar 
Va...cıington 15 (A.A.) - Libya 

cepheeiınde Romrnel ordulaTlnln El 
Gazal!&. ve Tohru'k arasında bir ged!k 
açt.'k.1am söYJenmekıtedir. 

Llbyada büyüle: bir tank 
muharebesi 

Londra 13 (AA.) - Libya.ela 
İrıgfüz tan'k.ları Harmana ile~yen 
mihver tanldarınıın yolunu kesmiş.. 
1erdrr. BuTada şimdi yüzlerce tank 
~Üyük biır muharebeye tutu§muşlar. 
dıır. 

Romrnel ordu1ert i1H"liyor 
Vişi 13 (A.A) - Romrnel or

du1arı .doğu istikametinde İ'lerleme~ 
teditler. Generat Ritcie kuvvetler! 
inadla !J5u taarruzlara .mukavemet et 
rne\tedh, --o---

Japonların Alaut 
adal ,rın1 çıktıkları 

te., yad etti 

12,3() a dogıru fakülteden ayrıl. (Bn .. r wft 1 inci •7faııla) cud e~ ~ırz~ ktır ;11~fm~ mev- tc kıalaca:k ve bunrlan sonra 8 inci ast ttan ic.u~t~lamıy;ralc Cenah. 
mışl.ardır. Önde, Cümlıuriyet gaz:eteıti, Basın debi'lir mi ?1g1 a ın a emın e • maddede tasrih edild.igı g bi, filcid. ~:~a:z ~anesın e ve at etni ti!. 

Milli Şef fakülteyi teşriflerinde lliııliği, Denizyolları Umum Müdür- M. Eden h b lerclen 'biri tarafından fesholunun. J k e:'?.~yarın hastaıne?en ka!?ırı. 
ve a"""ılış1arında ..,.·b~eree gc!lÇ •:~: Son 0 _ _ So P . emen fU ceva ı ver. lk d h""l •. • l _,,... aca , ogıe namazı Fatih carmınde 

J" J - •• .-.qsu, « rvsta.l>, cc n osta ar. mJ§t.İr: caya a ar u rmu carı o aca:Mı-. kıJındık h" dl" w 

hı.ıfkulkçunun co~un tezahürlerı bw:iaŞiarll> en ya!ktn do~tu Cevad Yapılan .anlaım.anıın. bütün met. İktısadi yardım d"I e!k/an ;m: şe ı ıge defne • 
ve csağ oh nidalanlc selfımlan- Fehmi tara.f~nden göncleıilmhı çe - ni neşredimicti Hm . b" Madde 6 - Y .. ksek Ak·d t f _1,._ec .rr: . er uma.Cenah~hak'ki'ıb ~·....ı dı knkl _,_J w • y r. e a~ı iT rna - u a ı ara • Tanrnetını diler ailesine tazı eti 
11......, .. ar r. . er ~~ ~alde A~kara cad - hııyette giili hi~ir taahhüd yoktu.r. lar, her lbirinin emniyeti menfaat. rimizi sunaırız ' Y e • 

~ıne geçıl~tıır. Dcını.zyıoOla.rı er- Lold Corca'un sözleri · 

MoskJyaya göre kanı, bütün matbuat ve edebiyat Bundan sonra söz a.lan eaki ba§. Ta~ ve kok kömürler 1 Yollar ı"kı" kısma ayrılıyor 
menwl:>itarı, edc.adeşla;ı ve d06tl!'.. "c'kiil ve en kıdeınll aza Uoyd Gc • T 

(Battanafı 1 inci sayfada) rı tarafından takib edilen mCThu: orge şöyle demiştir: . (Bqtarafı 1 inci aay~ada) <.~' ı inci sayfada) 
Almanlar Sivastop:.>l cepheS:ncle ~-.. ~~.~· yııHıarca evvel tahrır 20 M!'llcden fazla t>ır zaman Soıv tımı hakkında ~ugün!~dc bır ka - olmak uzere başlıca ikı kısma ay. 

ara.siz Qıücumlarda bulunuvorlar. mudurJ_ugu yaptı-ğ<1. eski «ikdam Yur yet Rueya i!le Büyü~. B_ritanya a.ra. ıram~e 11eşrecillecektir. . rılmışt~. 
Fa'kat birliikler:miz bütün duşman du» b. ~~· «Va~t» ve ((Tanı ga. eında, anla~a tesışı ıçin çalışmış . Yenı kararname tlc., muhtehf §C- .. P~o1.ede yoi vcrgİ'si halen oldu. 
teşeilbüslerıni pu9ktiı tmekte hat.ta zeıteleri o nünde. b rer dakika dur - bir adam erfatile bqvekiJi. hariciye lı.ır ve kasa~ara ne mık tarda tev • gu gihı 18 yaşından 60 yqına ka. 
lbazan karşı hücurn.a da geçmek. ~~1rmJŞ :": Sn1tedye kadar ellcT anızırını ve hük.urncci bu muahede. .zıat Aya~rl.acagı hakkın~a İktıae.d dar erkdkllere hasredilmemiş, ka • 
tedirler. U9tünde got~riildü1cten sonra, cena. yl imzıJladı'kılarıooan dolayı teb • N'e~ale~mm h~zırbyac~~ı ~e BB§ ~ :z.anç ve .irad sahibi bütün hakiki 

Müdlıilleria vaziyeti kötülqti ze ~rornolb!line lronmuştur. ıit ederim. Birkaç yıl önce bir mu. vekaletin tudık edecegı bır cetvel ve hükmi şaiııSlara teşmj! olunmuş.. 
Vaşington. l2 (A.A.) _ Sıvas- BrrÇ1<>k otdbüs ve otoır.obiner ta. ~ee mev:ud ol:saydı dıt siyasette ;y~pı;l~caktı.r. Bu ~u.susta lktı.s~d Ve- tur. ~uınların iradları ve kazançla. 

topol cephesinde carp.şmalar şch- ;rafın_d_an takab edilen cenaze oto - bır ç.olc agır yanhşlı:kJr yapılmış ve kal~t:ıne bazı salahryetqer verılmek. rı çıogaık!ıkça yol vergilerinu. mu • 
:re haldan tep 1erne cereyan et. mohLlı Tophane tari.kile ve Deniz - hatta bu hath dahi sİynselte bir. tedir: .. ayyen ınısbetlerde artın.ısı prensibi 
mektedir. Alınr.n!n:- ehemmiyetsiz yolları İda.I>eSi . önünde b.ir dakrl:~ ç~ aığır yan'lışhklarr yapıhnamış ve Ma~rukat kanun.u~a ~ore:. yakn- kıa.lbu'l ed.il:miştir. 
ileri hareketlerde bulunmuşlarciır. durulmak suretıle Tcşvikıye camıı- htta bu lharb dahi çıkmamı<> ola - cak nuktarnnın ternını mumkun ol • Asgari vergi haddl 6 li 1 ~. 

:a·· ··ım·· ıı.._ _ _ '!..... .., l d ı... k ak k k l ra o araK Kızıl Yıldız ı:;a1..etrsinin yazdı~ı- ne ~~uru u1, OW"ada ce..-1a~e .. n.~ - ca~ı. • mayan yer er ~ ·oa~ a Y • aca .. ~ - teslb;t edilmiştir. Vergiyi verem iyen 

na go 
.. re Si•vastnnoi müdafilcrının mazı kıltndıktan tfonıra, Ferikoyun- Muahedenm metni !anlılınasln.a musaade vcnlmesı ıçın lt:r lbedenen rahsacaldard•r B "b' 

' ~t' d ~-= db d" . 11- d V 1~1 . T"h" ·ı ,.. "' . · u gı ı 
vaziyeti gi4gidr> kötüleş..'11.elcte<l;r. e.ıu .. e ı 'lstirahatgahın.a gözyaş.. . Lo:ndra, 12 (A.A.) - Royter bil- idi.Sa • C'ıı;a etı111e sa u ıyet ven • k"mse1er çah§tıkları yerin rayicine 

--o ları ıçınde tevdi ediJrni!:tır. dir,.yor: rne'ktedır. göre bir yovm.lye alacakl 

k b 1 d
"J S lf S !"h d · · b" 3- · 'LJ':.ı V 1tAl t ıc·· ·· d w tı ı t · ar ve yev. Mecliste '-l u e 1 en d~ Ceı a a a din Emse ır ııı;.C- Cl.l:uıı.:ıer Almany3sı :ıe Avrupa. . ; .a en'·ı. odrnulr ag~ll~ ndı an~ mıyclleriın bir kısmı yol \ergılerine 

ıre ana nahı Hakdan rahmet di- da'ki şenklenne karşı harb jçind 7.lrn ıçm aıa.-a ar arın CJ.l'Jr n e mev malısuıb edilecektir. 
kanuntar lencen, tc~etıli. ailesine, onun kayı. ki ittifak ve harbden ronrakı de~= cud sto\llarımı, resmi ve. hususi mü. Na'ki.l vsıtala.rından belediyder. 

.Ankara, 12 (A.A.) - Büyük hı . ile m~t~~r bütün dostlarına rede karşılıklı mt.izahcret> ısm:.ııi essese .. vc" phı~ların ellerı~d~ bulu - ce aJınmadcta olan resme yol vergi-
Mıllet Meclisı bugıin Refet Canı- taz•yetlerımızı 6U'l'la.rl2. taşı)•an "..e ~Sov~etler Birlıği ile nan ~omur m 'ktarını ve ıhtı~a~a • si olarak ~ir miktar zam yap laca'k.. 
tem ıbaŞkanlığında toplanmıştır. Son Posta ailesinin teıekkürü krallı!k hü.kfun~ı arasında aktolu. rı~ıU:a~t~da bf.annam~;~.~~~1 tk UT. Her vılayet rnlntak85lna "sabet 

Ceza mahkemel~ri usulu kanu. K . .a... •w· • • • nan muabe.denın meıni şudur: t~ ~ m. v~ uzu~ gora~gu ta eden yol vergisi hasılatından hususi 

3
_
15 

• l k 
1 

deg·ı ı· _ . a.ruettiğimlz kıyrnetlı arkadaş. Madıde l - Krallık hük· ... -ntJ''e dıııde 1Stihlikı tahdıd edelbılecc'k - idare hi•esi ayr ldıkt k-'--
nunun a 33~ ı ı anun a ş •· gu%ıde r.ornaneı k t . . .. wıı. ı • an sonra il.WU1 

rilen 66 ıncı ınaddesinın tadiline. Sald:hadd" E . '. eme to.r gaze .ec. ~~:t Sosyalıst Cumhuriyetleri tıT. m 'kta.rın yüzde 5 O si vilayet yol~a.. 
devlet memurları aylık.lar.nın tez. i ·n rutü~M-n:~ cenaze. rnerasımı Bırl~~ arası:ı;d~ki ittifak mucibjn. Akhisar Asliye Ceza rina. ger.iye knlanı da nafıa emr"ne 

e n n bazı noktalarına yid ve teadülünc daır olan kamı. S 1'· Bclod" kam~ ~ı;rgemeyoın ce yuksek ılkıd ta~aflar, Alman. Mah. ven1erdc. dev1et yıoilları ve köprü -
n 9k rler n n _çıkarılmış oldu- na ek kanuna bağlı l sayılı cet- L;r;i K~rdara, ~~eırR~l-~z ~~!ıt;~ yaya =-e Avrrupadakı ~narruz hare. kemeıinden: leriniın. inşaatına tahsis cd.lecekt"r. 

g u t ıd etrn r. Japonlnır .~u veldc değişiklik yapıJmasınn, Hn- österen mezarlı tu_r: u .. s~w.. • ketleri.nde onunla mti.ştereık olan ~ :So. 962
1
473 Proıed.e vilayetler naf.a memur. 

1 
d r n hc:z nokta ar ııa ve ezcum tay vilayet hududu dah~linde Ha. f t !b 

1 
. tel k7 mudurlugune, ~~vi_etlere karşı yekcliğerınc her Karar No. 842/l3l laırının Nafıa Vekaleti kadrosuna 

,_~çan d sn n Kı ka rmanına tayın Hha:kından evvel altın üze. s an. u 1?;. a~a ed 0°!utnnına; ce- turlü yardım ve as"ı<:eri müznhere~. M. U. No: 9'21Z99 al nmaları esası teklif eJHeccktir 
ç ıun Tdır. r"ne yapılanı bor"Çlarm tarzına dair naz~ıne ~ .. r:~ e.nıore; acımızı tc bulunmayı taahhüd ederler. Ceza bikimıl: lluseyln l'limer 3967 • 

B a:l rda J pon haTeokutt inik· ı;af • una bir "l1adde ek.lenmcs:ne, pay aşan utun. ~eslekd~şları~ıza Mad?e 2 -:: ~üksc;k akid taraf. c. M. u. Hakkı Ç;ıtı~ııkaya 4862 ıa.n açık duruşma sonunb: 
~ ndedır F kat Amcnk n kuvvet ~~let anemurl:ırı ayh'klannın ((So~ Posta~ d ıulesı en denn mrnn~! l~, .. Hıtler hu~umetıle veya her KD.tıb İhsan Kunıç Suçlulara .lsn.ad olunan suç usulcn 

r.ı J pon) rı gen çek nekle "cbar tez.yid ve teadülünc dair olan ka- v~ şu~ .. uygularını at'Zetmegı turlu taarruz f krınden sarih b:'I" 17.3.942 &arihuıde milli korunma u. sabiL güruldüğünden her uç maznunun 

i~e'k har ketlerde bulunma'ktadır. nunun tadili hakkındnkı 4088 sa. bıTr vaEnfeşq, }Er. K K u·. R surette va7€:Qlll~yen herhang· bir oununa muhalif olarak mıisa:ıdc almak.. ha.rek.dlcrt 41GG ) ıh ımın bınınma 
ar. yllı kanuna bağlı cetvelde def- ~~an bü.k~tile herhan hır ııazın Ba.lılıeslr bava.1.l'llnden Akhi.Sa.ra kaııununmı 14 üncıı ınııd\leslaiıı 2 fnc, 

"k"irıt 
1 

lınasına bankalar ve muzakereye glrışmernC'ğı Al. butda) ve uo sa.tın alarak nakletmek. bendl dellUclilc 55 hıd maddesinin 

Ma ı 1 Al I dşı 1 
Y P'.. 

1 
'r· memurları Zevcim Salahaddin Enisin vefa. manya ile veya onunla A ten mamuıı .üiıfs:ınn Sara<:oglu çift_ 2 kıci be.ndiinc 4180 s. xa.nwıunun 63 un car ar a man ar ev et mucsscse c ı .. 11.. l _,,_ . d b h k •ı . d 

h 3 
hklannm tezy·d ve teadıilüne tı rnunaseoeU e ger~ taz:ıye e. ~ - taarruz arC" e. erın r> u rek liğl konu~ Salih otlu 32ü doğıımlu cü maddesfne tevfikan "e neUcetcn yir: 

er noktada mutabı~-t dY. k 
14 

.. neti maddcs:n!n lU11arak. gerekse cenaze rncr.a.sımı. bulunan diğer herh3ng b r dev_ lluseyin Çmn.rlı Aklıi&a.rın Kethuda ma.. mı beşu l!ra ağır para eczası ile mııb 
v . aır !":;umun tad~l ne Başve'kile- ne İ'ştira'k ederek derin acımızı pay. letle. her iki yüksPk akid arasında ballesinde 60. So. 13. K eYde 1293 do_ kiımiyetlerine 1'C htüwn hulBs:\smu-

Ya ışı, 13 (A.A.) - .. Al manyaya son ba wl a~~at Um~'ll Müdür- l~ak lutf.unu gösteren zevatn ay. karşılıklı bir itilaf olmadıkça mü. tuınıu Ali ol:'lu Mehmed Dilli ve ayni kesbi ka.t'iyoet etUkten onrıı ıstanbulda 
Baı;!,~1~yahati~ don~n Mac~r i: v .. ~il~ ve v:ıztfeıcr·n,,. da:r rı ayYI teşdkküre imUn bı4ıroadı _ tare'ke veya sulh muahedC's· n'kt{'t. M. 47 So. 4G N. evde Cema.1 otlu 331 münteşir Son P~-ta ıra.zeteslle neşlT ve 
Ya-si 

1 
ı Fon ~alay Hıtlerle, sı. :gu bazı maddeler eklerımesı ğımı:zx:lan 'bu hu usta muhterem gn. memey ta l-ı'ı:ı.i 1 edC'rle . cloğwnlu Nl)azi ÖZen hııklaruıda Akhi. llanına l'U.Mı ta hbd knra.r ,eril 

da b 01sın aslken olsun her ı:~a- h ~n~a-ki kanun lfıyihalarının zetenmn taıva11SUtta bu1unmasmı r_:. Harb sonu devre3İ sar a.sL~·c cez:ı mlhkemr inde 3005 sa. m~ o'kluğuıı:ları ilinı lı:ln hlıkili.n f* 
tir. u a ık kaldıklarını bıld•muş.. h~in~i müza'ke.-~lcrj yapılmıştır. ca ederiz. Zevcelİ Suad Madde 3 - Yük rk fıkid taraf. yılı kanun hükiunterine tc\'tika.n yaııı.. Ta&Miır. (C4fl) • 



8 Sayfa 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurwnumuz 1ıalebe ft müstabdemtnin 1942 mali :rıh sonmın kadar bir 

eenelik iaşeleri içiıı lüzwnhı çeşldli erzak ~laır baMQde a3nlmıştır. MD,. 

haırı•neu be-cleller ibıerlndc1n ihalesi. yapılacaktır. 

2 - lliikiıınetçe ~1 tesıblı. edilen eıızak beiWleri müteahhide öılen!!r. 
a.ı ka.nıını w:qiler, ~ ve resimler lilaıPet.en .müeı'l&e8e f.al'afında.o mijl.eab. 
lııid e kdiıy e ed ilecekCl.r. 

3 - İhale 29.6.Hı PallDol'Wısi rönü ~ hhıalanadatııt saa.tlerie rektörlük 
lılnasmdaıkn miltel,lekkil lııomisyon c.ara.rı.ıı..ı y.a.p~. 

.fa - bı.akye iştirak edeceklerin kaawıi e'tSa<fl blWa ctmaıarı ~ cere1'11 ve. 
9Iİlli h'az etmeleri. 

5 - SaNnameeıbı:i rimıek ve w.a lMıla rı.a.ı.aıt .._.. isteJoen.lerin enstiiii1 
...... alma ~erine mu.racaaıl&n. 

Tlltarı 

Lira 

117.000 .... 
'JG.209 ıcc. 

ıt.'75 :s:..:uı, 12.5'1'7,~ «Belediye 
rayle1 W:erinden» 

<ı.ıı. ı Kesme telrıer 

To.ı şeı&..ee 

Sığıır et& 
~er «k.,-.m:-> 
Beyin 
İşkembe 

U90 Kc· 
6.000 • 

87.000 Küo 
1500 • 
3000 • 
1000 aded 

750 • 
3()0 • 

'Z500 
7500 Eksfc-A 

Süt 'l" 6080 
Yoturl atam Jai1ı» HOO 
Tereyai 300 

Yum.uria 6"00 
Beyu pefllfr 
Ka.şa.r peJD!d 
Ze:J"tin tanesi 
Reçel 
Pelınnet& 

Taha.n 
Ta.ha.o lıel:vası 

3000 
2000 
3001 

2000 
4000 
2100 
2000 

GraD 6 .thtam.. 200 
Ç&y ... - 206 
K.ıu:abllber 100 
Xıınwızı Wbe.r 25 
!8Mıara4 25 
Gül wyG 20 
Kuru üzüm ~. 
deufa 2000 
XUfj iiziim8 10t 
Karo kayıq 
~u erilıı 

Kuru loca' 

Ceviz ~ 
Fıb.t* lgJ r 
VaoJıya lılilW 
Pirinç 

Ku.ru ıasuı.e 
&uru~ 

Börülce 

Tarbaııa 

JWru sotaıa 
~ 

Sirke 

Tm 

5ot 
5Qf 
5H 
500 
158 
ıoe 

15600 
8000 

500 
2000 

500 
15000 

200 
1500 
IOOO 

Satoa 2580 

11'7.50 
97. 

100 
lto 

80 
35 
20 
20 

225 
135 

31 
50 

400 

8 
105 
195 

88 

15t 
60 

120 
120 

500 
18008 

350 
80 

400 
209 

85 
89 

175 
69 
58 

1%1 
ZH 
15 
51 
Zl 

soo 
ıs 

101 
u 
6t 
H 
11 

100 

\..1 

• 
.. 
• 
it 

• • • 
• • 

Sebze t<ıuenai 2000 beJad 

l\.lereıiladt 200 
Kmnm met'ol.aıdt 108 

8t .... 
2' 

Sohıd 5000 
Bwı:-w: _. 400 

GıılP '7 Kar1n11• 
KaV1111 
Port.a.kıa& 

ı.ı.wı. 

ınmr. 

Amı• 
Ayya 

K.a.y-um 
IKiru 
~iletıı 

Ta.ze ü2liim 
» fa&Ulıt 

• bamya 
Sivri blbu 
Do!m& bibfl9 
Domalıeıt 

Taze bbala 
Patlu:ım 

Taze~ 

İspanac 
Uhau. 
Pıraea 

~rerilı • 
Davq 
~ beze1" 
Sem~ ota 
Sal:ı.man 1avra 
T. ya.pNllQ 

'l.a.-ıe soPD 
Engbıaı' 

K:ıırn®a.h3' 

Hıyar 

Mayda.llOll 

Dere otıa 
Nane 
x. tUKV 
Ma.ıul 

Pat.a.iıes _, 

5000 
tOOO 
'ZOOO _.... 

15000 • 

200i) Ktr. 
500 
%00 
21f;) 

300 
125 • 

3000 il 

4000 • 
1000 • 

tOO IJ 

2500 IJ 

5000 il 

5000 -
5000 • 

ıeoo • 
4000 • 
4000 • 
4000 • 
2000 • 
2000 • 

500 • 
2000 • 

1000 • 
1000 • 

500 • 
1000 a.decl 
1500 K~. 
6000 adıeıl 

13000 demet 

15000 • 
15000 • 

250 • 
300 a.deıl 

16000 K~. 

25 
24 
20.I 

a 
1 

10 
11 

5f 
40 
21 
6t 
31 
51 
Z5 
21 

" at 
25 
15 
15 
H 

2• 
15 
10 
ıt 

2t 
15 
51 
20 

40 
20 
15 
20 
30 
10 

21 
2 
2 
t 

19 
25 

Grup ı saat 11 de .... h zad 
• z • 
• 3 • 
Jlı 4 • 
'D ri • 

11.30 • • 
14.30 • • 

U.4.5 • • 
15 • • 

• 6 • 15.30 • • 
• ., • 16 • • 

uoc:ı 

5820 

10520 
37.000 

1500 
2400 

350 
15-0 

60 

41460 
168'75 
10125 

27000 
1800 
4500 
1200 

ıooo 

1150 
J900 
2400 

3000 
2400 
2400 
2400 

&0150 
1000 
3600 
350 

28 
100 
.... 

1700 
~ 

8715 
300 
250 

60& 
3::0 

60 
'Z956 

1680 
1500 

700 
500 

3758 
180 

4500 
Hl 

2500 
1608 

48 
25 

120 
BZ 

34881) J 
tot 
321 
'708 
ısot 

1000 
208 
40 

120 
90 
62.50 

750 
880 
toı 

80 
625 
750 
'750 

1000 
200 
600 
40G 
400 
400 
300 
250 
400 

400 
zoo 
'75 

200 
450 
60() 
2GO 

30 
30 

5 
50 

4000 

18837.50 

!'" , 
• ' .. . 

K-..t vel'gfler Jıariv, ve reısl.mler ~ ımüesla tanlıaclan miitealıİ.iıle 

SON POST~ Haziran 13 

,. Yazlığa Gideceklere "' 
1 Hasır Koltuk ve Mohilyan12 1 

ile Dıihudak ağacından bahçe 
koltuklarınızı her yerden ucuz 
İ.stanhulda Rızapaşa Yokuşun.. 

Motörlü ve motörsüz nakil vasıtasiyle her 
nevi makine ve motör ve yedek parçalariyle 
her nevi hırdavat eşyası ve elektrik malzeme 

alat ve edevatı ithalatçılarına 

da 66 No. 
AHMET FEVZi' nin 

ASRI MOBiL YA 
'- Mağazasından alınız. ---

ithalatçı v İhracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: 
,- ahlık harman makin ıl -.._ 

Dokım l"ÜZ mi'Limetrıelik 1em ııa_ 

yışla.rla mücehhez Mac.v markalı 

işler vaaıiyellte bir llarmao makinesi 
satıbktr, a.rw. edıeoler Ça.nakkalede 
Avram Demiriıra.pıhya t&b.rlıren ftYa 
b'u.at müracaat edebilıbier. 

lcra Ve'kiHexıi Heyetiınin. 23.4.1942 tarihli ve 342 sayılı kiara.rile mıdtlörllü ve motörsüz nakil va.at. 
talar• ve yeddk aıksamı .itlhalatçıl:ırının MiDIJI Korunma Kanununun 34 ünıcü madde6i hükümleri daire -
einde bir hiır.lilk. haılinde te~tl'andırıqmaısı tensiL buyurulduğu bu defa T-.iıcare't V elki.letinden. biJdiriL 
miiştir. 

.................................................... 
Yeni Birliğin iştigaıl mevzuLL'tlU teıŞkil edecek maddeier te!!fu.it olunmak ve Bid:tığl<n fıaaliyete geçmesi 

için li.i:zudı .formaıi'teler iıkım.al edi1mdk üzere motötılü ve motörsüz naıkil v~1tala.r1 ve her nevi maıkine 
ve m.ol'Ör ve yedc'k paııçalariyre her nevi hırdavat eşyası ve elektdk maJızeme alat ve edevatı itıha.latçı • 
larıının 15.6.1942 ta.ıihli Pazartesi günü saat 14,30 da lstanıhu.I Ticar.et ve Saınay·İ Odası içtima ealıo _ 
nunda yapLlacak toplantıda hazır hulunmala.rı rica olu-muı. 

Son Po«a Matbaue ı 
: 

N~& llüdürü: ~ Baha 
SAHiBt: A. Ek.rem tJ8AKL10tL " - ETi BANKTAN , 

Dekovil hattı vagonelerine mahsus 
300 mm kuturda; resmine göre 

4000 ADET TEKERLEK 
kısa hir zamanda imal ettirilecektiT. Bu tekerlekler, bandaj kısmi 
demir kaliba ve diğer kısımları kum kalıba dökülmek auretile, çe
lik döküm~ yakın mukavemette fontdan olacaktır. Bunu başanna
ğa muktedir dökümhane sahiplerinin mufassal tek.liflerini (Elibank 
Umum Müdüdüğü - Ankara) adresine göndermeleri. 

SÜTNİNE ARANIYOR " 
~ati yerinde ıhir sütnmne a.ranıyor. İ.stelk'l.'iletıin Eminönü diş tabi 1 ~:ın:n bi Veciıhi Kemal muayenehanesine müracaatları. --· ...... 

LKONA 
M ü.stahzaratı: 

Y Alili Y AGSiz 
KAR ve ACI BADEM 

Kremleri 
LOSYON 

KOLONYA 
BRÜNET 

ve 
BRIY ANTINLERl'ni 

Tecrübe ediniz. 

(TiYATROLAR) 
Me§bur illıziyoni.t profeaör 

ZATİ SUNGUR 
Beyoğlunda «SES, a.inema Ye tiyat.. 
ıo.unda her alttaaı yeni numarala.. 
ıından müteıek.kll zengin progra • 

mına devem edecektiT. 

Adalar Sulh Hukuk Mahke 
meainden: 
B~ Ayylldııı: cddesl.ode ika.met 
etmekte tııDım ilkameCıgi.hı meçhul kalan 
Mıiıltı:lYa.dl Teodloıri4i mırasçılarıııda.n eiiu 

A.Psliol ve kızları .Ra.lıo ve Desphıaya 
Ya.niııo Teodloritli. Yor&i Ga..La.Wıdıi mi_ 

raıso•ı Sof:ya; MDl.b-ııwl1 ofkı Leonida 

Leımlcb k.ıı&ı Marya. v~ı oklu Nilııo va. 
!Al km Fotiııl, Vasil kızı Kalyopi, Va.sl.l 
lazı Pa.nayof.a. Mtliişad:i oğlu Tedori ml. 
'l'a9ÇJ1&nrtıla. ık:ann Teofulu ima Pel3.iya 
mı Katioıa. Ka.tina kızı Nefeli ile şayia.o 
ve mü.ıflereken mutasa.rnf bu:lıml.tlliu
nm Heybel.ia$ Kuıyoba.c;ı &okak ADA 
55 parsel 27 ve t3 ka.pı 11lJIDanh ev 
pyr'l bbl.li taksim old'llğuoda.ıı açık 
a.rtınna ile satılarak !lllYıruınwı iıu.le.sıi 

hakıkmtı. ,.mıa.nıh adı reoen Ya.n.lw Te. 
odorMfinln alwhh*e actıiı da.va.nın 
d/unl!'llllA günü olan 1CJ/6/9-i2 tarihine 
müsaAlir (;ar9amba rımü saat 14 de va. ... •••••••••••••ır ld iı!AnA ~n ma.hkemeye gelmedi.. 

,.. Sabhk Taksi., 
ılıedtr. Talib ola.nla.r Ba.ndınııadıa 

tinıhdein h.alıtunmla gı:ra.b karan veril,, 
mlş ve duruşma 17 Temmuz 942 ~M 
ne müsa&l Ouma rünü aaa.t on darde 
bıralidınJStır· İlin neşrinin ~ gü_ 
nünden nııutebec' olmak üzere bir a.v 
zarfında. j1ıira.z etmeditlnb takdiırde du.. 
nışma.ya kabul eı1ilm.e:recethıiz t~bllğ 
makamm& btm olm.a.k üzere ilin olu. 

Romanyanın tanınmış ıan'atkan piyanist Madam 

SYLVİA ŞEBBESCU 
16 Haziran Salı günü akşamı saat 21 de 

SARA V SİNEMASINDA 
TÜRKiYE KIZILAY 

Cemiyeti Men/ aatine 
BİR KONSER VERECEKTiR. 
Program: Bach - Lisı!I: ve diğer lbii!yük şöhretlerin eıserlerin • 

den mürelklkdbdıir, 

Bi~et!le.r Saıray siıneıması ~erinıde satılmakta.dır. 

~~1-............................. ~ 
Antalya beden terbiyesi bölge 

başkanbğından: 
Kapalı ZMf asuıııe aksiltmede balunan ~ stadYum inşaatı işine tali. 

çdana.dığ.ından 2-9.6.942t arilıine müsadıf Paza.rtesl riinü saat 11 e kadar pa 
zarlığa. ç~. T3l.iblerin bu müdcle& .arfuıda. müraca.a.LLl.n (63'4) 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Aııktti liselere, Konya askeri orta okuluua ve gedikli baarlama orta 
obllarma talebe alını.yor. 

1 - l.Eylül.942 de b~la.yacaJı: yenJ chınıı devresi loln Konyada Ku.lell, 
~de Maltepe ve Bunıa. askeri Jlseı.e.tle Konya askeri orta ok.uhm1Dl 
ve Kay--1 .-eıtikli eıbafJ ha.zırlama orıtıa ot ' - her üo sınıfına. Mera • 
fon &'ediklJ okulunun bh"i.ncl, iJdnoi, üçünoii mı.ı11anna, Kırıkkale aan•at 
okulu ve Ankara. muslk! redikll okul11D11D yahıız birinci sın1flarma maarif 
liselerinden, m.nrif o:ta okullaımdan '"' Uk -=ut m&1:1Dllanncbn ~ 
~ .... 

2 - Almaca.it 4.alf'>bentn Türk ftıı:ıdan elmuı. sıhhi mua1enede satlam 
çmna.., ve lstdtll adedi l.b.tly~n tula olıdıaiu takdirde ya.pılaca.t Meme 
SlllaTDlda lı:uanma.sı şarttır. 

3 - Ta.hsill tm&ıeılenler, her ne ıebeble olmar. olsun yaşmı bii1iitmüş 
wıya küçültınuiş o1a.n.la.!', bıılon<lukları 4*.wDann ııon ıma.vla.rmda smıtta 
veya bütıiinlemeye kıa.bnış olanlar, 1.qlıa.n, lloyhl.rı ve ~ırlıkları askeri lise. 
hr ta.Ltma.tmdaki ba.dlero unun olmıya.n]ar bbul olunmazhı.r. 'l?alnız re. 
dikli erbaş hazrrla.ma orta. okullarına bir ili. "'1 sene tahsili terkel.mlıs olan. 
lar almabl.llr. 

4 - Bu pt'tl'l.on taşıyan lstekl&edn lıııdıı:lllclmJ ;yerlerin aslrerllk ,ube. 
Jerindıen diter Jııaydl kabul şartlannı öt,renmelelt ve ~ull.arca iltekWer 
baldanda yaplllna.k~..ı ola.'l tahJdkaı neUeeleıtnılll seome sına.vlanna bıJar 

ta.ınamla.narak .istek.\lıle;m bu sınavlara ıftbilmelerlnl temin ~bı 15.Ma. 
ym.94-2 den :tibaren birer dilekçe atı Te aoıt ika.met adreslerini ve nüfusa 
kayıdlı buluııctukla.n yerleri clilekçelerhıde ~ek ilzt'C'~ derhal clrmek 
lı;ıtıeıtikleri okul nıüdUrlüklerlne miiracaM etmeleri ve ma.anf okullarında 
smı.f &'eçtne auıa.vları bittikten sonra ela d'lt« kaydl llaoul kApllarmı ha. 
z-rriıya.rak a.s\erlik subelert 1olu &le en lfııl 10.Ağ-ustos.9'2 ta.rl.blne kad&r 
okul müdürlültlerine göndermeleri Ui.n oıun.r. «3267 .553h 

1 39-D~l~.,,~:J 
l:

utmnercliven caddeı!li No. 5 to. 
ıiıP.roncu Avni Ka.raoğ'J.ana mü.. 

ra.caa.Ula.rı ilin olun 1D'. 
nur. (942/.24) ~--••••••••••••••••••••"" 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 6/Haziran/1942 vaziyeti 
A KTIF, PAS IF.. 

Kasar 
~tıtm: Safi ldlocra.m 'Zz.606.213 
Bankn<>t • • • • ••••• 

Ufaklık • • • • ı • • 
Dahildeki muhablrlen 

Türk Ura81 • • • • • • • • • 
Hariçteki mcıhabirleı'ı 

Attın: sa.fi kii<>g<ra.m 25.800.819 

Altına tahvili bl>lı- ıerbesı d!i-
vızıer • • • • • • • 
pjğer dövizler ve bOrçlu KlirinS 
baJciyeleri • • • • • • • • • 

Badne tahvlllerb 
Deruhte edilen evrakı nakdi,. 

Jı::arşıllğı • • • • • • • • ' 
Kanunun G-8 lnel m.a.ddeleruı. 
tevrıkan Hazine ta.rafından vW 

tediYat • • • • • • • • • 
sueclat Ctizdanıı 

Ti.cart Senetler • • • • • • • 
Esham ve tahvilat cüzdanı• 

< oenıhte edilen evrakı nakdi.o 
A c yenin karşılığı esham ft 

t tatıvUAt <ltlbart kıymetfe> 
B < Sert>est Esham ve Tahvillıt 

Avanslar: 
Altın ve dövts 11.zerlne ava.na • , 
TahvUAt Uzerlne ava.na • • • • 
Haztneye klSa vt.deli avans • • 
Ha.zineye 3850 No. lu kanuna RıGı9 
açılan altuı tareılıkll ava.n.1 • • 
mssedarlar: • • , • • • , , • 
Muhtelif: ı ı ı ı ı r ı • ı J 

Ll.ra 10U26.446.Bt 

• 5.876.243.50 

• 23U39.91 

.. 436.971.11 

Lira 36.291.001.-

..... • 
,, 6!.339.21'1.47 

Lira. 158.248.563 -

• 23.790.220.-

Lira 31'Z .253.'Z30.88 

Lim tS.192.261.93 
J) 10.4Z7 .628.08 

IAra 3.121.Z2 
.. 'J.808.948.45 

• -.-
» ?.60.000.000.-

'""-1. 'l'ekb 

Ura 

108.236.830.25 

'36.971.11 

~ .. 
100.630.248.4.7 

134.958.343.-

317.753.730.88 

55.619.889.99 

257.812 .• 069.67 
uoo.ooo.-

13.101.161.92 

993.0W.245.!9 

BenDA7• 
lbU,.a& akoeAI 

AdI ve fevkalAde • • • • ı ı ı 

Huswı! • • • • • • 
Teavlildeld banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı ne.kdı,9 
Kanunun 6 • 8 1ncl maddelerln9 
tevfilta.n Hazine tarafından vald 
tedlya& • • • • • • • 

Deruhte edilen evn.Jı::ı n&kdi19 
bakiyesi • • • • • • • • 
Karşılığı tama.men altın olaralt 
illveten tedavUle vazedaen • • • 
Reeskont mu.kablll ilır&vet.en teda. 
vtıle vazedilen • • • • • • • • 
Hazineye yapılan altın t.arşılıkh 
avans mukablll 3902 No. ıu kımun 
mucitll.nce ll&vetea. tedavUle vaze. 
dilen • • • • , • • • 11 

MEVDUATa 
Tül'k lirası 
Altın: sa.fi MJ.ocra.m 8'77 .uı 

3850 No. lu kanUDA C61'fl bulneJ'9 
açıiaıı avans mukabfil tevdi ol• 
nan altınlar: 
Sa.fi ld!IA>gra.m 55.541.938 

Döviz Taahhildatu 
Altına tahvili :ıtabıl d0v1zl.er 
Diter dövizler ve alacaklı lClir1Da 
bakiyeleri ı • • • • • • • • 

U:uhtellf • • • • 1 1 1 • • 

JJn 
D 

Ura 

1t 

Lira 

• 
• 

il 

Ura .. 

• 
Lira 

1) 

9.(12.135.73 
6.000.000.-

158.'J.18.563.-

2.l.790.220.-

134.958.343.-

40.000.000.-

288.500.000.-

146.500.000.-

98.064.693.72 
1.234.164.05 

'78.12U67 .90 

-.-
25.229.498.12 

Yekta 

• alt.m. ....... .,... ... 

Ura 
15.CIOO.ooı-

15.tlz.136.U 

609.958.3'3.-

99.ı98.85'J .'fi 

'ZUU.l&'J.11 

25.829.ADa.d 
U9.U6.HU'I 

993.049.ıti.d 


