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Alman tebliği 

ııvastopol 
ininde 
&talla 
kalesi 

zaptedlldl 
"Harkof çevresind6 
20 binden fazla 

esir alındı,, 
:ıı~r Almtm ıoptanndan biri Sıt>utopolu i!överkefJ 

- ~ . .,,, . , ............. ·-··························· 
Sovyet teblıgı Havas- Ofi ajansına 

Dün Ankarada yapılan 
İlkbahar at yarışlarının 

7 incisi çok heyecanlı oldu 
Milli Şef yarışları alô.ka ile 
takib buyurdular, birinci!Je 
kupayı bizzat verdiler 

• --
Karadenizde 10 bin 

tonilatoluk bir Sovyet 
gemisi batırıldı 

Göğüs göğüse 
muharebeler 

oluyor 
Berl'in 14 f A.A.) - Alman <>t • 

duları ba,loo~utanlığının tebliği: 

Savaf lar göre askeri durum 

Sovgetler 
devam Sivastopolu 
edlyoı boşaltmiga 

"Almanlar ki g Un 
içinde 5 binden 

fazla ölü verdiler,, 

başladılar 
-

Birçok istihkamlar 
zaptedildi Sııv819topol önünde göiüa ııöi~e 

yapılan tiddctli çarpıfffiaıarıa ııeu. "Harkof cephesinde 
ton A}man taarruzu, ta!biat ve tek-
niğin lher çar~ ve vaaıta'Sile korun - Moıkova, Rumenlerln yal'İ 

Libya da 
,ıddetıı 
ıavaııar 

OIDJOI' 

Almanların 
hedefleri 

Akroma · bölgesin
de zırhh kuvvetler 

ınuş hulluınan kale . çC'Vrcsi~de ııit savaşh ~0!1 d• ı bellerin• lıadar ,ıplak ola- çarpıf ıyor 
tlkıçe daıha derine glrmektcdı.r. derece va şıyane ır,, ralt hiicrım ettiklerini • .. Millt Şef yarı,tarı takfb ederlerıc ... 

Hak.im bir tepe üatündekı çok bildiriyor Kahir-• 14 (AA.) - Ôl'tafark Ankara, 14 (Hususi) - İl'lcl:ıa- Şef İsmet İnönü de şeret vennıy.. k.uvve't7i ve çok modeın Stalin ka • 1 
,_ • ..ıJL-:. Sovyct karşılık Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet ngİliz umwnt karargahının Puar ha.r at yar~a.r.ının 7 ncisi bugün ler ve Atman !kupasına iştiralk e. 
Klll :zıaıpteU»n""i' ve M1 t.ebliğiy·. V .t (AA) H tebliin: Hi-M--mda yapılnu..+1r. Bü.,.;1k denlere iltifatta buıunmuşlar ve )eanuz.ları aldm kalmlftl1'. "'&e . • . . ifi, ı., · · - a.vaa • l'V"-'-v if• ı ... 

(Devamı 5 in~i sııyfada) 13 .Haı:ıran,...gecesı ~ephe~ın Har Ofi ajan~ı aıkeri durum hakkın- 13 H~İıfan Klinll öğleden eonra bir ikalalbalığm hazır bulunduğu lktij>ayı. b 0 rincisine binat vermi .. 
"'"ffn1uumomouu•H•moumuuounHH kof ve Sıvastopol kesımlerınde sa. da diyor ki: ' AlCrom.nın cenu.b bala9Dd• lijziıD 'ı!_~ara Cümhu~ Milli _,(D~ 2 DCi a.QJ~dal 

vaşlar devam etmiştir. Cei)lıenın A'hnan • Rua cepheainin en. z111Jı kuvverlerimizle düpnanın --------------------------

Ruzvett kızı fle ?>!rtikte 1ıalkı 
setamlarken 

Biri eşik 
milletler 

glal 
Riızvelt ve 

Çörçilin 
mesajları 

"insan ışıeia doftru 
ilerliyor,, 

bqk.a Mıeşimlerinde öcemli hiçbir bülyü.'k. faallvetl hlll Sı·..aatopol ı= ablıllı kuvvetleri araamda tid.detti y k ı ~ d 
deRik!ik oLmamıştır. önünde topia.nmaktaclır. Birçok Mlvat'-r selitınl,tir. Her iJd taraf a a anacagı s~ra a 

Tcbliie ek iatihk&mfar Almardatın .eline kı.ıvvet.leri aktıunU.tll d'an ba bal- ~ 
Moslk.ova. 1~ (A.~) :- ~ovyet a~ir. Alman bava kuvvet- gede b~u)"Orlardı. Cenubdaıı düı 

tebliği ekine g<:>re, dunltu Cumar- ı lorJI Rua avcılarını ortadan kal. man ııeriaıne doiru hare.ket yapan ı • b k k b • 
tes~ günü oehenin muhtelif kesim el.ırmağa muvaffak olmuş. bu eeyyar kuvvetı.t11miz .dlftma_nın bir po ıse ıça çe en ır 
ler.Lntle hare'ket yapan Sovyet ta!- , surede savaı tayyarelerine bir • 1 miktar •nılhaaını tahnb etnutler ve 
yareler! 44 Alınan tankını tahrılb lbirin1 •kovalayan dalga•l.aof haliın. 1 birkaç eıllİr almııludır. b k ı •• ı 
etmişler vey~. h~sara uğratımışl~r- 1 de isclhk~mları ve topçu mev- ! (Devamı 1 inci .. yfada) sa 1 a 1 o d ee •• ıd ee 
dır . .Aslker yu'klu 210 kamyon l ıle 1 zimerini tesirli olaıaj bombala. i uru u 
külli~em nıil<ıtarda ?a.rb ana.:~- ı mak irnk&nını vermiftir. 1 Yunanı.standa meei & tahrilb edilmıştır. Teblıgın 0 .. A • '"'"li Alman aa • --

·ı· d'l' un cmemmıycı. E lki """""- A- .:n..::::~ ekinde şunlar ı a.vı; e ~ ıyor:. . İ vaı 'ta.yyare teşkilleri aığınalda. 
11 

vve · ~ .. .rwTiaVUu.Miündel Tana.ş adında 16 sabıkası olan 
Kalinin ceph?sının bı~ kesımı~ : ırı dövrnüı. Sıvastopol iıtiıhltim-i enge eme azılı bir sabıkalı kanlı bir hAdise. bir aSker kaçağı son zamanlarda 

de birlfiltlerimlzden bır tanesı, • tuıına her çapta bomba1ar at • ı Y• sebebiyet vermiştir (Devamı 2 nci .. yfada) 
Almanların. işgal etmekte bulun- mı~T. h k ti • 
dukları mevzilerden çılka~ ve Bettin ll'ahfellerine göre Rus- are e erJ s l 
W:~i ~r m~ddvzı~:~:e=~~~be lıa.r Sıw.ıııtopolu booaltmağa bat- Londra, 14 (A.A.) - Brit: Yu- U spor arı 
Butun gun Ş1 e . '8.mıışl.ardır _,,.. -..:ı- 300 ıı..:_ ı.:.,..:,:ı f ~ deva.m etımiftir. Almanlar, takrı- . . .. nau .... ~au.uııa •uıw ıu~en azıa 
ten 900 er ve subay ölü ve yaralı Rmnenlerlft büeUDlu . • işgal kuv.veti bulunmasına rağmen b d •• ld 

edmi lerdir Moeloova 14 (A.A.) - Sı • 1 durmadan lka:rg~alıklar ve enıgel.. ayram l un açı 
v ş ·. savaı1ar vultiopoll cephesinden reamt 1

1 leme hareketleri meydana çık- l 
~-vu.::•ne(A A) _ Alınan (Devamı 5 inci .. yfada) 

1 
maJkıta.dır. Almanlar A'tinada 300 

Mol!QV.Jva, · · . yf da) \. ··"' tuıtaık: almışlar ve engelleme hare. (Devamı 5 lncı sa a ••••••• .. •••••••••••••••••••••-•••••••••• 1.-..u1 • d ı..... -ı k 
Aewerı uıımaızsa u>ı.uı arı Ul'§una c Spor anketimiz ::J dioece!derini nöy~~" 
İneboluda ·top 

"Milli bir mahiyet ve infilak sesleri 

ı ı duyuluyor a mış spor arımıza İnebolu, 14 (A.A.) - D5rt gün.. . . • 
1 1 

• · dür sahilimiz şimali garbiırinde bir 

h t mahalden !kısa fasılalarla ateş e emmiye verı me ı,, eden tıop ve infilik gürültülerinin 
şiddeti. ilçemlz binalar.ında ve 
cmnlanı:ıda zelzeleyi andırl!" ihtl. 

· Ali Muhittin: Spor işlerini çevirecek olanlardan 
arayacag ... ımız ilk ve saf hür duşuncedir,, diyor 

za.zlar ya~r. 

Bayrama Barbarosun türbesi önünde yapılan 
merasimle başlandı, Barbaros kupasını 

Galatasaray denizcileri aldı 

Gol kupası atletizm müsabakaları 

C(lnıanlıiın müıterek hedefini 
İdralr duygularile bir birimiu Beden teaib'iyesi 

bağlanıyoruz» Maarif Vekilli.. 
teşkilatw~ıgisi ve amatör mesaisile tanınmıt 

..::-1 Feneri>ahçeli Ha.oı Belrirzade Al1 

Almanlar bir lngiliz 
tayyare fabrikasını 

bom baladılar 
Va ngton 14 (A.A.) - Bugün ğine deyri mü 

1
• 

b~ı ·11 tl .. " münase nasebetıle açt • eşmış mı c er gunu - ıır. anket 
lbetile M Roosevelt'in söylediği sımız 

1 nutku· · s p .o r c u a • 
B · b .. n bir rımız arasmdı 

eyra,k günü olan . ~gu. _ • giıttikçe hararei 
leşın mılletler demec.nı, düşm~n lenen ve hepsi. 
larL?nız.ın yooi1"isine ve insan hur . ..~ ... ,,,,,_ a 
ı · -"li h k'lô b nın mu!i" ...... r"'.t1. • 

... -1 I Muhittin cevab verııyor. e Ali Muhiclclin'in likirleriı Berliıı. 14 (A.A.) - Resmi teb.
cl - Beden U!rblyesı te~ilAtl- liğ: Yere süııünürcesine uçan b•r 

I nm Maarif Vekilliğine devrini çok savaş uçağımız, 1n~tere cenubun 
muvafık ye yerind~ bulurum. Ş.imı. da bir tayyare fabrikasına taarruz 
diye kadar ~lerimizıde spor etmiŞtir. Oilı-'eıtle yapıl n bu taar. 
işleri oldukça ihmal edilmişti. Şim ruzla fabrikaya ağır çapta bomba 
dd jse şer teŞkilatının maarife isabetleri ohn1Jitur. 

r Yeti esasına dayanan . a .1 a. lakasını üstün .. 
rışın tesisine tahsis edılmış olan 

1 
bir Ali Muhittın 

bağlanan.asile bu işe de ehemımLy•' Bristol. kana~~n çıkan bir düş 
verilecek deme1atir.> man ~ruz kafilesıne y~ılan ~ 

ıbu büyük ftltifakı kutlu)oruz. Bu- de top ayan. ld 
gii M . f Fi mevızu haJ.inı a ı. ff.ıı n, elksika cümhurıye ı ~e. • Biz de devam eden bu alaıkayı 
ipin adaları camiası bize ılftiha'.k .-1-. ...uyoruz An'kati 

c2 - MJ teŞkilAıtm sakait ta • hücumu esnasıında. ~ İngiliz ıtica. 
raflan mı? Te9lcilM yukarıdan &fi ret gemis:ile bir dilş.man muhribine 
it saka.'tltıır. Hlllgi blrln.t. say~ ibiombalar isabet etımıı ve sakatlan 

•at.yorlar. Bu kahraman milletler te~e uıvv~ ~· • • • (Denml • ... .,rı ••> llllllllW. kızlarımıa. 
(Yazıaı 3/1 cltj 



2 Sayfa 

611. 

6 nc1 kuşu: 
1 - ŞeWetin Kurus'u. 
2 - Mufahlıam G-Oker'in 

maz'ı. 

Spor anketimiz 

--<4>1>---

lspanyol gönüllüleri 
Rusyadan dönüyorlar 

!.onma. 14 (A.A.) - Ruslarla 
ç rpışan İsp~l lDıvi tüımenhıe 
me!JSU)b 400 gönüllünün bugün: 
sav~laı:a son verdi1t.leri ve ~ 
ya.ya dönmeik: üzere odu.klan öğ. 
renilm!Şlrir-
.___.. .... ....-. ...-....... _. ..... .,._..... 

• 

SON POST~ Haziran ıs 

Beslmll mam•e ı Müsamahakar olalım a Sah.ahtan Sahat..:. 

Şişlide Atamrk 
müzesi bugün 

aplayor 

_____ ..........._., 

A4u cezaya temas 
Eden cürümlerde 
Tahrik ve teşvikle 
Cezai e:lıliget 
Maddelerini 
Unatmıgalım 
___ Burhan Cahid 

PAZARTESİ 15/6/194% 
'1.30: Sa& ..,arı.. 'l.3:ı: B.adyo salon 

orkestrası, '1.'5: AJıuıs llaberleri, 8: ::\1ü. 
zile Radyo saJ.on orkcsuasr, 8.1:> : Evtn 
sa.a.tı, 12.30: Saat ayarı, 12.3~ : K:ırı~ık 
şarkı ft Tüıtiiler. 12A:i~ AJ,aıls haber. 
Ieri, 13: Fa.sıt h .. )"P(i, 11.: S:ut ''arı, 

18.03: Radye clı.os orK.ts~s.ı. l~ 50: Ge 
çid programr. 1"°:. Slla.t ayarı ve ajan!'! 
ha.berlerl, 19.45: Serbest 10 ıakl~a. 

19.55: 19'.56~ ~.rk.. u . t.iiri:iiler, 20,15: 
Radyo pzıete9t, 31.fS Bfr ma~ uğreniyo 
rn'Z _ llaft.anm ~ 21: Zlrııai t;ık 

viımi. aı.ıo PeŞt'ey, besle ve şarla1u'. 
21.30~ (Posta x....ı. !1.U~ •aclvo 

( \ .ı;enloni rkesLnsa. 32.30: Sa ıt a)·ıırı, 
1 STER f NAN, Mallarına etiket koynıalatan Aja.ns haberleri on borsalar. 

B~uli{,e tarafrn,b. te.m ofuman nasıl kaçıyorlarmış? n-----------...,. Aıı.ti1ııl: .ama.E Daciil 1aeıt ı 1 de r5 T E R tN A N •• A 1 ( . ) TAKViM • Haziru menwimle ~ . ' .. Fiaf müralkabe ko-misyonrr, şehir Yeni neşr:tyat 
n----""'l".""--:-::=--.,-----a ş;~ı: u-"~~-azi cadd~ A dahilindeki bütün perakendeci satı ..._ __________ _ 

15 Anlıl -· ...,.. 'l;-G.14 ~ Bir arbdqtm1z an1'ııtti: aldtitm ler lhzda wa:dt, kı...- - crlann, sattııklım mai ne olursa ol- HAVACILD' W SPO& - Haa Ku. 
mı tatü:rK.i.in Anaıdioluya ~dCJL ev- - Cetenlerd. Aamaaltında 1'ak lrir 'be7'm m.ı -..W...: mn etik.et kıoymala.:n111 ve tica:r1 rumıınwı ~ıkaI"illtltlılta olduğu bu ruzel 

- - vd ~ ett:ikfcıi r.r«e tesi. 4}u- kiraz alıyordum. Genç; tuvane; - Bunlu laırcD. 1'~ laem teamüle göre fiafüm r.ıüşteriye ~ 3U/13 sa71Sl ~ıkın~ J. 
HiııUrasa- 8- ll&D. vo. çıoi k.ıym.etli l!ktll-erL ihtivat eaii Nlhanbe:thden· b~e •al-~ h- de 60 lamutl. Na• evrlldm: bildirmelerini karar al. p.iıe JıııılıifM.eli :ruılK re IÜui re&lmlet 

2 tt eden miiıemn açıho törenine Va'liı mrı lıılr dellbnlt lrirueıcla id.,. ..ı alar? ~ek olchsn. tına. :.lmışt.:ı. Bazı roüesseselerl.n Tanhr. Ta"*e ech.riz.. 
ıı-G-O!IEŞ-------.... P9"~-lll!~~.!~ Dr. lG.tli Kırdar partidi: liualiw ıönlüm- r..ırwt çarpüaırak cıev.e :ısmarlama. siıpariş ilah ... ·gibi ka. ARKiTEKT (Mİl\IAR) -: Bu. ıkr&I. 

•· --.. eucıı;ca.um;. sordmn: Yedi: yıdlarla bu: karardan kaçındı.klan • ı:n..ıza ol ~rı seaguı Jll.ilıMkri. 
Aa.ıtillıl miinsb laai'taclıa ili sün - 60 "-ut! dedf. - Etin lıılıı:.. 160 .pbq. görü.ImüŞtür. Bu hususta Ticaret cat n 1a...-.. Waalan aiıl plan v• 

ua. ~ ~. ~ at.akfuın. fii1le: Wır Ben ..-leD y.laız lsirasm.,..... Vekileti ~ keıldi noktai na-zannı finogır.ıfiler Te ~. ~apı teto$ııe. 
~ene edeyfm ~~ elfme .., lıltly.,.., Wmmedln illi? bildirmiştir. Bwıdan sonra ticaret .rata aW or,lüal ve ~dime J'&ul.art 

Emımiı\ıııiıı!etıt u-....... a_L-_ .L.- -ı·.ı! " 1 5 T ER 1 NAN odası meclisi yapacağı bir toplan. ta çıkmıştır. .. ı; e'-
~ ·~ m tıda ıbu meseleyi 1Jımumi bir kar'9-- DıUımıı " müllesd&IHi • JnAar Jr 

:Emmi et Uımuım Müdürü Osman. ra bağlıyacalk:tll'. Bu karara uyımı- tlll lladat aan'atu~leri ele ~ıeee 
------ --- ----.......-.....__.__...._......_....._ ....... __.=::.:.:.ı..::.::~==...;;;;;=;.;;;;..;;;....;;;.;;;;;=;::=.ı;ı.__ _____ ......;,. ______ ...a.~-&.ı:..Di.--LDl..Jl!!!IWUID.ıM..LIL~.;....:ı;:_:~..__---ıı...........:-.:ıo..a...a.-...:..-..la....._ılıti.!lA... ilıllll eııı.-& Mwı im ~ ~ 



SON POSTA Sayfa 3ff Haziran 

Siı sporları bayramı dün açıldı-• 
SAN'ATE DAiR **''WB'* 

Edebiyatta varlık Bayran1a Barbarosun türbesi önünde yapılan merasiınle 
başlandı, Barbaros kupasını Galatasaray denizcileri alıp 
.İstanlbuJ Su Sporları Ajanl:iının tevziıLnıi İstanbul meh\ıau Abidin da biılıı.nıini sıra.lıyan b'ır s'uru' .. ı'u' • 

hazıırkı.dıi:ı program mudbin.ce dün Daıveır ya.pmışttr, 
ıbilyük /bir merasim yapıJmı9 ve bu D raz!la'I'la dünkü müsabakaları çorba.. 

.. 
_....Je. krtin ti san, fikir vejolan~ar, .. eın eski çag:wbrdan başl.ı.ya.-.'I Burada. 'bir kü.....:~ı. ~-•itra.da ibt~aç mı;;, lb ti b" ··k · ı ·· k d iinkü gül llupat.ı müsabaka- ya çevirdiler . 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 
...... ~ """""' ...,... ~ıwıse e e uyu ur enjzcıs.i 
sanat sahalar:--1 ... ye"l. LQ _rak.bugune kadar, zam.anın tur1uduyuyorum•. Ba-ıL t"b · d · larıhar k kL' Evvelce klüb takımı-_ı no.. .., u- I ııı;ılll'QISUın ur es.ı e ziyaret e _ n!a arışı ;,ır ıı.aa yer a . 

relc~tleııe a.laJca ta~tyanlar arasında'tü·nlü teliatımlarıla akıp. her şeyi sÜ- Edebt es~leriıı tetkikine girişir- dLmı:Ş[jr. Dt.inkü merasime Galata • halde geçti tan at.'letlerin düııkü müsabaka.tarda 
(ben de fırsat 'buldukça bU'nları ta'- rükLeyip nisyana. ademe götüren ken aynile bir resim sergisine, me.. sarray, Feneı•bahçc, Beykoz, Beşik_, G ... 1 k . .. maarif tıı ktmı olarak iştirak etmi• 
( k ib ve tedkık etmekten hali deği.. da~aları ar.asında yuvarlana yu- ıe}i Lauıvre muzesi ne girercesine taıa, Bey}erlbeyi; Deniz h .. lübü. De d .~ Fupasıb ahtletrzm dmusabakala. d.lmalar: ktiib.l~rİni zafa u.ğratt:ğı i. 
( lim, hele Cüm.huriyet Halk Parti- varlana gelerek. hala bayar ile do- d~vranmak. lazımdır ve muhtelif de mir Spor; Liman Genç'Lik ve• De : ı ~ Guı:ı:l kenert a ~~ sta ında yapı:l. çın ba.şlıyan ıt traz.lar pek tabii ola 
(sinin bu yı 1 roman koluna tahsis lu.. genç ve dinç. olleı<imize u!aşan..lvırlere ~d deh'; zleri dolaşır~en ni:z T.iıcaret mektebı talebeleri İill - ~b k u 1 upası nam_ı,fvednklen bku m Ü hrak müsabıklara, idarecilere ve ni • 
'et·tiği mükafat iç.in lbir re'y edir.mek lar .h~ bu ?1r.ziyet sayeainde ya~a..lh~r ~~rınde o ı devrin .~~-n'at te~k- rak etmiştir. Merasim için klübler s ~· a ~r matte~~suD hı en.. upa- ayet hakemlere kadar sirayet et • 
'fl\ .. "mgelince birıb'ıri ardından yüze yab ı1nuşlerdır. kıle.nnı, vastta.arını du~unm. ek. ıd- Deniz Tica et kt b' d 1 . sı o ara sona er :, a a musaıba - ti. Yava-:tan başl:yan ate•,.· biivü • 
yakın kitaba bir. göz atmak v_ı; ba-j ş~. hal~e l;>ir ~bi .e~enn varhk raıcı Aonl.arla teıchiz etmek ıcab ~;~ rnk muntazam bir yürüyüşle Bar - 1 ~ a:·~ ı ayetin e ru tekı hvesJ - .d. çe büyüdü ve en nihayet yuka. 
z:larında uzun bır zama.n geçırmekve sureldlil.Eik ıımtıyazı ıçır. esas şan 1<:1', ta ki bunlur hakkında dog. barosu.n türbesine gelmişler ve ora he en. r ~rava top ayara akem rı a ded"ğim grbi giil kupa-sı cliken i 

.. 
1
_, r me c ın e top ana- k l . b'd · d h ]'f · dük · 

'ıcab attı'. lyapısınd'a ve lisanında ilişilebile-',bır hü:küm vermek mümkün olabıl- da kcnıd:il 1• •1 I d' - eyetıne i'.tırazda bu'lunan klübler, kupası olarak sona erdi. 
~ er ne ayr.aıı yer: ere 1 .. b k l .. d 

Bu İş farzedilebileceğj kadar zorıcek nak_isalardan iri. olması~ır. Ba sin. • . . . • . • z.i:mişle~d;r. Bahriy:: bandos•ınu~ m_u_s_a_. _a_a_a_r_:_n_ıç_ın_e_v_e_e_n_s_o_n_u_n. _____ CD_e_v_aın_ı_S_ı_·n_c_i_sa_y_f_a_d_a_)_ 
olmad·: Kita.bların bin;o. ğunda beş, ısayededır kıi sanıskr~ edt!bıyat:n:nl Mese'ta Pnmıtıt !ere -rl"sım sana çaldı*ı istiklal mar'! ııclan sonra Va_ 
on, nihayet yirmi sahife okumak Zen.el Avesta'sı furanile~ T~vratı, ilinde, ilk önce g,.lenere- bakıhken lii ve Belediye Re;,i adına Beş:kıaş 
kifayl't etti· bun.Jarda ya insa ya'ni ka-d.im Yunaınılıların Homıros u So-lonların ya~adıkları asır. bulunduk- kaymakamı su sporbrı mevsimini 

Y
a ıl· b ı_'ı d yah~d daha zi pllodes'i Uıtiokrin Vıigilius'ü, ln_ .lhuı muhit, mens.ub olduklar: ırk, açt:ığını kısa bir nutu.!rla sa··}·lemı'ş·, 

P ~ a._ mın an., • Al 1· k d'l .. " d d 1 t ~ . . 'l . . 'gilizleri n Shakspeare .i, ımı.n arınl en ı ennı ırıat,ı e en a et er, şar müteaıkıhen. eski sporculardan Ke • 
yade fad.e cıhetı e tatmm etmıye-ıvııı~.L....k'u h• .. }haınforın Dantoes'ı,llar, ve, bunlarta b,.raber resim rı· K k G 1 d k k 1 k ık J ' a ar """'"~~ r ..... :T 1 m ano ve el atasaray en'zci-
ce nota arası s .r~·an.-nc -FraM>Iz1ar:n Montarigne' i v.r; Ron.-san'atinde o zamarıc\ kadar atıa- leri.nden Turgu.J su sp:ırıları mev. 
·~\ .r-kuıma kta devam ıç~1 b !r seb~~·sard' ı aıs' r'taınn araıı:nda var1 ı klaırin~ıbil'ıniş olan adırr lar gözör ünde tu- zuu üzerinde birer nutuk söylemiş-

a.m•yordu; fi\lr~sın~ ur~~rns. kt-'muhafarz; ederek yaşıyab.ihn işler ve tulUI. Bunları mesela on yedinci, ler ve klüblerin göndermiış olduğu 
tcs nr- sonuna bır gaz gez ırme · ek' b'li ,_ ,_ ne kadar yaş: ya- on sekizinci ve daha sonraki asır- l k'.l 1 ·ı k L k' d k )1 un ı r cuı.na l Çel en er merasını e Barbarosun t;;r 
Vt>rı t':'C'l" nu um e g.eç a ,nma:, ki d' ların C$Crlerindc:'I toplanmı41 o an ~ 

d 1 
.. h k ki ca ar ır. besine konarak merasime ruhayet 

yor u v~ söy t"mege acet yo. ı 1· lA Tu"rk a .. ·-ı·nde de böv- intıba'lardan tıımamile sıoyarak :n.___. • h h k" fi olu d Kıtab ı< am ve .ıoe"-111 l 1 ver>.rml~b·r. 
1 ud um n:ıe.~k k yo; u. d ~-le de-ği:.I midir? Bir mu'dze olan li.,kendileri nasıl ed:lirı1e o auT:_t e a.- Buından sonra yap.lan yarışların 
ar an bır buyu ısm.nın 1 a -;- sanının eşsizliği İçin kel-d.mullah va~ ma.k ve ancak be sayede dogru b;r neticeler~ şunlardır: 

( hiblM"ını tanıyord'l.ım\ bun arı af· .. k'ı' 1 i lbtl ikna' eyl;yecek
1
netice çıkarmağa cal:!'mak lazımdır Bayan1ar•. 

b f 'b k },d ya1n•z .na mun rer ıe 1 1 . dT k 
. r tar?. a l'1-a ınc~ . e e .. is•ihkakını ispat eden Kıır'aııl mü- ta yan üstadları temaşa e ; ır en Tek - Galat<ısaray 5.17, Fener-· 

("Son Po 3la,, nın bulmacası: 30- (ı ıı l 
'------ J 
Bun/(lrdan 30 tanesini halleJPreh biT arada vn""'"" her 

olm~•ucunıuza bir lı•Jiye takdim ede~eği~ 

Sold.a.n sa~ : 1 2 4 5 6 
1 - Bir ren.'xı 3 1 8 () 1 'l 

~~lı (~H~la (2~, t ıı_ __ ' __ '_:•ı __ ı __ ı!!ı ____ ı_]! 
~ - ayret nı. , ,. ,. -1 

dası (21, Ahlak..'lZ. ~ ~ 

cıddi bfr müta~ea ıhtıyacını goste- bln bunun en muhteşem bir bürha.1Ho~Janda re<ı,'\nılarınaan alınan te balhçe, 
ren C!'der kalmış bulunuyo~du, 1 d essürlerden ayrılacaktır. bir Raphael B~anlar: İki çİ fte _ 

Gorii!\'i.iıvor ki yap:l~cak ış_de djnı T~: k debiyatın d:ı zaman ile ge-ve ona rakib say: lan Corceggio ya. ray 5.07, F enerbahçe. 

:::~.~;re;,; 45 ·- • lıı ,_, ı;.•', 
Ga'atasa. dıeı:-tı : 3 ı . 

4 Beraber 1 
evv'"ll ~ir.k':ı1en aınel'iye bir r. evı' h r du'r1 de·~····ıkl'kre~·ı ne olursa 'Olsunlhud Vcırones~ temasa edilirken. B l D 

B ı t d 

1 

en ı ez.~ ı • · ' ~ ayan ar: Ört tek.de Galatasa 
ve tay amo1iyes:i !di. öy ece e -Af' . :i r Bak'ıler Nef' il er Vaın Direk yalhu-d Van Zepk unutu

11 

,_,.k . . 'f ld k ı .Şırnevaı.e , • ı · · .1. ray rakibsi'Z olarak birinci say ıldı. 
Kıl cl?ı•T.esı daTalınca vazı e o u • bugürrün Tiirkc~ııinde ne kadat u- mak, A~'man, lspanyol; I~' ız res- Erkekler: 
ça kol y'e.s•yordu: bum111la beraberi k k lmı-s olurlarsa oıhun.lar hepısam1an tetkik olunurken onl~r· Tek - Galatasaray 6.23.3, Fe 
haıı·, on, on beış .eser arasında bo_zka tad" a 'n••na aı'd lisan giizeL Fransızlardan Meissonier, Davıd, , . . 'k kt , en ı zanıan ıu. • ' · \V n.erıbahçe. 
ce.lavan N.' yde bır ıstl rar nı: as. l'kl il -amaktar:lırlar ve Tiirk- Poussin Delacroin, Greuse, al- İki çifte - Galatasaray 7,31 ,5, 
bulmak lazımdı. Bu. bir vicdan.~k eııı 'C Y:J o'iau.k.ça yaşıyacaklar-'tean v.s. den h' çbirile karı~t~.rıl. F enerbahçe. 
m.-·1""5.İ idi. . . j mıo~ lmamak tetkik İı.."İn en önde nıura. D 

B d 
L! d.ıe'd d leme.zd~ · dıT l k d' Ört tek - Fenerbahçe 6.44.3, 

•ın a ıuç ter~ aU e 1 • i"·· k d b; tıni'n ııon büyük sL caat o ııınaca çare ır. Beykoz. 
F_rl .. h'vat eserlerinrl.e varlık v_e o~- u~b~"~ ~a Hamid de yaln z Edebi eserler içir. de böyle y~ Bu yar:şta çapariz veren Gala 
dan doğan sürrklilik başka hır t!i - ffl:'kas.1

1 
.. ~.,nai< f 

1
.) degvil bunlara p·lacakt!r, yegane dtanacak mezı-

h
. . "i d ... 'k ı rı e sıırı.e ıı: a 11c · . • • .. la•aray C"kipi d'skalifiye edildi. 

(ı~ Ciğer (:il, f.. . ------. • -

~~.gıda maddesi· ===!Ilı=•=----=ı 
6 Örgü aleti l illl i~ 1 

::;·i~~el 9an'at. S ---. _______ Ç~;! 

': - Kalm;ı,kt:ın ~ı- - -ı-11ı--ı~ıiılıl 
emil' 13) Hasta ı ( 
seme~ (4l. =======-::::::::=============~==== ===:='. 

8 - Az değ-il C3l, Jfü t:ı.rllı-cl (4). 
9 II:ı.trrlatmak, n:ı.z.u1 dl':;k.ıti çek_ 

4 - Etıkclı: (2 l. 

n ilt' zamanın gehr~"'g· eız:ışı • ' ' , 1. ·t yasıyor yet eserin zamanına, muhıtıne gore Ptıvanlar·. 
l'kl Lt devam terceman o.an IS8nl e ~ • • J' b k d k' 
. ı ere rağmen ya~ma1': a :; l u halde bu neticeye vasıl olu- san at ve ı•an " ı~mı n ~? . na ıse- Gala tasa.ray 
1mtiya7! anrak bır sebebJ.e m, m- .Ş k' b' d b• var olmrı!- siz olrrı2s·dır. Al. S rnevaı yı Fuzu- Beykoz 5. 

25, Fenerbahçe 17, mek (4). 

5 - Tahta eşY'!l Yapan ısı. 

O - Bol::-e (21. Bağ\ı (3). 

kün oabilirdi: [!loC'f, mevzuunda. yorurz ' kır .'". f' ı 1CS.~r m-.-.tı'ilF li ile, Bak!'yi N"dirh ile, Şayh Gn-
'b' d h ey ve yaşama ıçın yan .ı. <>Y.. 'h k L{' . il Bu surf'tle Be~;kt., .. l InTke-vinin 

onun idare ve tertı ı.nh l", der \ - ~un tertib V" idare-site değil. n.as'lllibi Abdüll a. 'a nll eh yaln' !ana bu yanşlar için ko\ duğu Barıbaros 
den ziyad:e lisanında a'a an, u-o. . h 1 · . znmanln görrneme'~d·ir. Bunların er l'T• !IC.T' G l . hır devnn rna su u ısr <> • • .. b k ı·k kupaslını a atao;nr.ty kazanm:ştır. 
ıurdan ealım olma1tydı. . .. y Nsan1le ö-1meilik imttya:z.mı kı ayn hır dunyanın, a: a le a - Diğer derece alan kürekçilere de ay 

( Bütün d'ünyamn edt-.bıyat mah- en guze . 'n"'"'"""' " ?. rl"' f~s~u~l1~e~r~i ~a~ra::&l~n~d~a~b~u~i~m~ıt~1~y~az~a~~m~a~1~ik~ih~r;a~z"e~d~·e~.c~e~k~ı~ı r~. ""~~,._.,,._,,W'1ıııl""~~,._.,,...,~~llllııı~"'-"'.,,.-.,,ııı.ııı'-"•rl.Ca kuıpal:ar verilm iş Lir. Mükafat 

10 - Gösf.umelt (6), Nadıir (3). 
Yuk:ırıd:ııı aşağı: 

l - M"lr.ıs C"".lVa satışı (6). 
2 - Başör!iinün kenarındaü 

S1!!rseri ( -1 l • 
3 - Kola.y dci:il (8). 

(3) 

7 - '\ rşiU , yı.>r C!\I. 
8 - Kun·ct (5). Argo d'llnd~ a ır _ 

nnk (4). 

9 - Bir a.<lcd (3), &İT ie\:.;I Mf,\lı t ! J 
Canh ('!). 

10 - Bia- tu,·a.lcl :Ucu (5). 
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Um.ad l ocdn ı aklı b .. ..ı ... ı-: ın.• 
b<.ş~a ge.dı. P .. t.ronanın yan na 
b.r 4kagıcı parçasıle d nmekle ) a 
k .. s::nı kurtaramam« t.an tir:ku -
~ du. Sıkına k;uıra pad~ahın o
nwıde cg.Idı: 

- ikısıne nr.isaade olundu, an
c;:ıl: biri kaldı padı..,ırhım. 

- Kang;sı? 
- Üç nefer ktmesncyi hayyen 

is~crler ıdi. 
Dün dort idı. bugün üçe ın 

indi? 
- !. .. 
-- Tıesr·f eyi~n ef ndi, anın ce-

'\: abını bi:z irsal ıeyl~rüz.1 
Umad hor..a: •Aman pad şah.un, 

<'ft"t!mın .•. Bu dailer ben' şehid ey
Je··i9 küçill< srbyancıklanmı yctnn 
lııragur:ar! Mü.Tilvvet eylen ci.ye 
diz ç(i:üp yalvaracaktı, Süleyman 
Eientli dırse-ğıle usullacık dürtün
ce vazge~i. pad:şahın yanından 
:n rılmak ıçın geri geri çekı!d !er. 
Su, tan Ahmed sağ' elim kaldıra -
r~..k köse Abdülgani Efendiye işa. 
rcl etti: 

- Cenab1mz rnekscylen efentli. 
Gani efoııdi olduğu yerde du • 

ralad1: ôtE'kHer cı'ktılnr. 
H · n'kar b 1:,> 1... işarrt verdi: 
- Takd r c1vlen efendi. 
Kf -.<.> adam cürrtlı cüretr ya. 

nac::•ı. Sultan Ahmrd n1. düsündik 
ten sonra ihtiyarın gözlcrı içir.e 
d.Jıkat1e ba' .. ı: 

- Ne d<>r~z efend"? işte kc>n
dulerc> h:l'at ıtö ll> Zıı:ı; 
Efend.j dahi kaza"kPr ed idi Bun. 
dan bövl ece nıveı • • ısrar eyle
yıp daj!ı}mazlar rr.: demz.? 

<ıSon Pr-·-·· .,....:. ... ~dehi romanı: 25 : 
• ' ~1-

~ ·~r y r :.r-~e~ . ! 
Kose adam manalı manalı güı- w.,A.ip rz.m i.s~cdi: 1 ' · - - --=-~ ~ 

du: - Benim sandethl efendim. t.u ' · ' • -- -.... • 
- Bu devleti aliyeye vezır m• kulunuza rr.üsJade büyurun. Y ezan: Nusret Safa Coşkun ~ 

bulunmaz! Üçüncü A!hmed bir şey söyle. Vedad, kö~e. odasına, karyola. H'zmetçi. Semaha tin geldiği ha. var Vedad? ... Acaba sen bcnın: 
Sultan Allımcdın yüzündeki so. meden yüzünıü Beşı: ağaya dön- :sına kenıdisin: nnsıl attı bılmiyor. berini verdi, dört gündcnberi hiç çckltiikterım:n bınde b:r·nı çekt n~ 

murt'kan ç;zgıler giilümseme ge- dürdü: Hıçkırıklardan boğulacaktı. karşılaşmamışlardı. Zo:rlu bir hüm mi? Acaba daha da ç~keb'l<!cek! 
rintılerı halini almağa başlıyordu. - Ba'ka Arab, cfondıyı salimen ~ Dakikalarca, karyolasma yüzü manın bütün vücudunu sarst:ğ r.ı misin? Sana kmmyorum; ·11safsız~ 

'Kızlarağası Beşır ağa girdi: ve ammen dış kapıya değin tt:svi :koyun kapanmış, ağladı, ağladı. duydu. Bu karşıl:ışmayı hem istL olu.şun, bana. cl"llşmanltğından g"l -= 
- Sahih" devlet haırrc-tler: mü. e) len. [az durnladı J dönüşte İb. iüooh, lbU: sabah olsa .. şu işkenceli yor. hem bu teiakiden korkuyor., m.ıyor. .&ış:ımık iıhtiyact.nd'lc;ım.i 

barek a)aklarmız tozuna yüz ve ra$1imi getür! :saatler bır geçse... du. bunu takdir ediyorum. Llıkın ben: 
göz siirmeik ister pad şahım. Beşir ağa ile Abdü~~nı çıktılar. : Gaya·i i..hrU.yari başını kaldırıyor. Karşıladı, beraber misafır odasL suçlu mev.kiine indicmcden 1.rrınuş.: 

Padlşn!h .gözlerını değırrnileştir. Saray dış ikapısma d-oğTu giderler ~onların köŞküne bakıyordu. Yalnı na geÇtiler. san ... içini çdcerek Olla b1ktı. E 

eli: ken. Gani efendi şeytan şe:,: tan 1 Ebir odada x.şı:k yanıyor. Bu. Sc-ma- Bu karşılaşna ve karşılamada, Gözleri, saçlar nda a bacaklarmaE 
- İbrahim Etme,·dımından be. gülümsü•yordu. Be~,,r ağn kendini :hatin zifaf odası olacak. misafir odasına gitmeye kadar o. kadar genç kadını derin bir tet _: 

yeti:! geldüğ:ni b"lür mı? bir lkapıdaTI seırbe!"t. _bıraktık-tan E Çıldıracak.. hu ne meş'um bir lan .rrıiiddc:t zarfında ikisi de bir • kı:lktoo g~irdi. Hnvır, belki, bu h!sE 
- Bilür benim ef"'ndlm. sonra. elinde ~!una~. lbrahim Pa ~baht.._ . . blı'lerinin yüzüne bakamamışlar. ler içinde ona öyle gelivorfo. Se~ 
- Ya. ~d~1enür mii? şanı:n açı~ ves•kası!e otekı kapıdan : Zalım b r arzu 1le !kalktı. pi:ya. t.e'k kelime Jconuşmamışlardı. mnhati hiç bu kadar güzel v.011nı>.E 
iBeşir ağa bac-ıle tasd k işareti saraya gireceğiaıiıt diisümiynrdu Eııosunun ?aşına g~_Qti, .€lleri kı.rar- Vedad. gözucile genç kadına ba. mişti. Kall'1tı. yanına otı•-du. s .. E 

verdi. Köse A'bıdülgani Efendi yer (Arkası v~r) ;casma lkfa.vıyel_er uu.>.rınde dolaştı kıvordu. Yürzü gene solgun ve mal:laıt üri!rımi? alfılımi g·· •nmisti.: 
---------------------------- ~Büıt.iin ku!Vvcıt1le çalacak, sevf!ili- mahzundu. lakin muhakkak daha Ynlmz. ,geı..'lLs k01tuea. VPda·ı ~ rl:-E 
İstanbul elektr:k, tramvay ve tünel işlet- !~ kıılakla:r.ına .. kocasının fısıUı. '{üzeldi. · <il~s·rnı temin ~in biraz ç"kil .: 

, • ·• d. ) . .., . d Elarıru deği~ .. e~ ı:t rabmı yük- Genç kızlı.:ktan kadınlığa geçı _ mi~i: E 
me erı umunı mu tir lİgiın en: : le.nen musı'.kıaım nagmeicr;ni dol.~ yüze verdiği ifade edilmez bir _ Ne o, benden kaç·yor ıru _: 

ı - Keşif b:dcU 7G.02.?,SI lira obn Beya.zıtta 35/10 &dlı>volUuk lnd..7lcl ,.c E lu~~~- . . mana, cild üzerinde seııptiği b!r sun? E 
ka;tf bedeli 104.~2.:>9 l:l.r.ı olan Slla.Jıtard:ı. 10/3!; ldlovoUhtk yu ıseltld Dd tali : Lisıt dile gelnuştı. cAŞk rüyas!1ılll m1mik enginliği vartlır ki. bu, faz_ _ Bırak Ş"tı zar m] • i.Ji Vf'd vıt • : 

rner;.~n inşası ıişi bp:ı.lı z.ırf usu'u ile ekdltme~ konmuştur. Ecalıyordu 1'.,a:kat. ~-~vam cdt>~edi. la pudralanmış bir yüzün manza. 7'iasıl söz !bunlar... Nıçin bccnaE 
2 - Beyazı:tta inşa eiilecek merkezin mın-akkı.t ttminııtı 5051.U. SHi.hlıml:ı. :Kap1 açı1lnnc;ı ahı.ası, :g-ecerğ.ınıin rasını verir. Soluk dudaklarile b:.ı: iüqnan ({ıbi bakıvorsun! E 

tnşa efui~ IDt'.'rkeı!n ınm:a.kk.ıt temfoı;.tı <h 6490,15 ı~ıtır. :Gtekleri havalanara!, telfı'Şla içeri kat daha .manalaşan bu görünüş D d 1 ....ı b t b ! : . .,...,; . . . op o u, lu•IT2' ı nsm1c; ... rn : 
3 - Her m mı;han-ıte merkezi için bir nrnd:ı teh-t.r ''erılebr!eeefi ıf.bi beı :t! rm.tqow. genç adamın ıçını sızlattı. Bu ha. hun 'bosalısı Semalı"'tı" O'l'1 ı-Ja.: 

bir:i ırtn ayn ayrı t ekt!f de verilebilir. E - Ne yapıyorsun Vedad. çıld•r. rikulfıde insanı ebediyen kaybet - rmdan ~aka~~-arnk k ~.;d ma '.nj 
·d ? Zavallı 'k · · B ·· l ·· d ~ k b k ~ · 4 - U..1 muh:tV\ih ıneı1.~z.i ~l':ı b!r arada teklif eıDdi&-1 t.altd:nle müteah. • ın ~ı: . ıu. mahvet- ~şt.ı. u gu_ze . vu~u . anı . ~ş ·a meytlan venned-erı koll:!rır:ırn ra _; 

1ııt1en asgari 1%0.000 yalnız Silihtanıa:cı merkez tcı'.ırı 80.000 \"e Be)'azıttald :mek ıçm elınde:n ~lem yapıyor - hır ınsana a dtlı. Kalbı kcndının - sma alıv~"n' . C.t."nc k~d n. knnj 
:...ı, rı ık b be , • un' Onun ne kadar ı~ı b ...ı~: ·.,. bundan ne çtltar? • merkl'7 AYn dl' G0.000 ıra ı UU!l nzer ~:ı iınşası iş'ı:i yapmt'i olduğunu L. : _ .. :u·· r.-- Loe.ır3? Çt:n.ıu- rm..,. . .. • ı:Jini dudakla ... ını k1?vuran bi .. ateş.! 

moobit vt' ra.nm cb dl!l.'r ka.nuııl veı;nlh)r 1><'..r:tbcr :lbrau mechuriıdtır. :~ım duşunm: ~"' musun. Dakikalarca suren bu manalı 'e ha~'n b'T 'kucaklamanın sa~sınj 
5 _ Tal!blcrf:n yılıt<;elc mühend'sl:.rdeı mUleşek:Jll ıı:>ır fm heyl"tl bulumm L ~ileri. Jdflvyeler üzerin&?, b~c:ı -,ü~utu Semahat.in titrek sesi ihla1 ,51 arasında ıbulmu!ltu. ' : 

müstcccı :inşaat şirketi wya miite3lıhlc!ı:.n lb~ l üXse&: mühendis olınuı :onune sarıkıtı. Ablası scı çlarmı Otı:- efitı: M .. 1. -.l t k · ted" • 
prttır. EiU}"Ordu. - Nasıilsın Vedad?... • W\avemı....,, eme ıs '-

6 - 'J\'!(l:flerin ı~ıı:ı.ımdln parıs.z techrlk ~.bcdo şa.rtııamesiııileki tadr:ı. 
b .uy~ olarak 1G/6/9t2 Slilı günü &l.;ı;t 15 e lwht l\Iet.ro llıı.nınm 4 i.irıcil 

kat d':ıJd !komisyon ldl.t bliltne makbuz muk:ıb4Urulc veribniŞ ohnası IAumcbr. 
(6300) 

E - Çok üzgünsün, ıı.iırabının bü Göz göze gelmekten kaçarak ce.. Erkcok o ıkadar hakim.el k". · · D E 
:yüklüğünü anlıyorum. Lakin onu vab verdi: -i,ııkllarım !kurtaramadı. nef<>'-'1 .. il : 
Eda düşünmelisin. Gecenin sük(ıtu - Tahmin edece.ijin g'bi... Ya ~ndeki ih.tilf>~br ~ırtal r-ı"<. l~ 
:;çinde piyanonun sesi. Senrıhate sen?... tirak mecburivetinde kaldı A ;z•.E 

- Dağılmazlar pıırlişahım. Za- ----------------------------
] rr: erin bpyunla,rı uru'nrdan lıu İstanbul C. Müddei Umumilig"' inden: 

Eu1aşacah."tır. Bir düşün kızcağız ne - Ben de öyle... nı kapatan .a~.e-s. pa~a 1~ ~t a 'l -: 
'• ı · ? Ha·....ı· ··kA b z ı· 1 -~~ h · k . ,. ...mclan tazv ı,.>tı h"f fl t gı z : :ıa e gLT&. .Y ... ı, su unct ul. u. a ım eşrnC'K, ırpaıama • ıs.ı ·ık· d" lJ .1 . .. - k 

cc>miyet pcr:ş1"1 o1mnz_ [az d ı .. iL 
mır gıbi yaptı] hem cemiyet er- anbuJ Otta "'" Tevklfevi Jıa.ı.1an ııin b:T seneli.k safi 250 gramlık J82SO 
b, bı sağ ve solu gfuetmez takım. lüıse yoğurd, 3650 ~o süt. 325{1 kıYo et 9ıtı:Jacı nçı".t eksUtmeye konmuştur. 
dan olup Allah !!Ö!ı ennPrun s~ra. l'oğur n mahıı.mmen bedcli 2~;2 dira 50 luıruş olup muvakut teminatı 
)İ hümayuna üşüp ct>bre kalk şur. 177 Lira 94 kııınışi.ur. Sü Wı muJıammen ibedcll 120t Il'ra 50 kur~ olup mu • 
]ar ise, bundaki üç bc>ş bostancı v:Wkaı km'inatı 90 lira ı:ı kurıuşLlır. 1-:t:aı muhammen brdcli 1875 Jdra oluıı 
ve bir avuç şerbetçi v~ nc:çı yanın. muvakkat teminatı 365 lir:ı G3 kuruştur. 
ğı ile cMcn'leri. mürr:kün olmaz Yctuntıın eksfilm~ 2/7/942 ı·~eınbe gi.ınü saat 14 dr slitün ootıtmesl 
pa<r ahr.an. O zaman cebr )p yapı. rlne ıcynJ ı:iindr s:ı.ıı.t 15 u- ve ~ f'ksllltın$ J e aynı J:iindr s:ut 16 da 
laca!k karı tatluluk ile şimd· den Sultanaluneddc Oeu v,., Tevklicv! bin:ısmd:ı. ya.pıfaca.'ltır. istcıillletin bUll3 ald 
icra ve anları tahi1 salt .. natınız m · w.t.ıı günlcriıdeu maacb hercWı mcsa.I saati d~llindc Ceza \c Te\'. 
ctrafı!l'la toplamak akıl ve b:lanet WC\'l müdiıl'lıiiünde görebilirler. 
kiırı değil midir? isteklllcr kanmıi '\!eSİkal:ı.rile birlikte Jııbl'ıda ıazılı gün ve ııaatıero~ Cez:ı 

_ !... tcı Te·d~:fe\i:ııdc toı>Iaıuoa.k ltomlsyona müra<:aM ekııeleri illıı olunur, IU176) 

Evumağa çalış. yordu. Zaten asabı o kadar bozuk- o;ı ın 1• e .. c-r .r- vu•unu ap 
E Ablası pancurları kaparken. Se. tu ki, en ufak lbir scbebden taşıma 1rkasını d.öndu: 
Emahatlerin lkıöşkündeki son ışık ela ğa lhanr bcık.U.yordu. acı bir istihza - C k frna Vcdad. · · Y P ı:ı ·~ 
:9ÖlımÜst.Ü. ile geın<; kadının yüıijne baktı: malıyd·n bunu... • 
! .... ...... ........ .... .... .......... - Mes'udsun de~il mi? Sö'Liinü bi~irme-m· +i <laha ··E 
i . . .. . ... . . . .. .... .. .... .. . . ......... Semahat. dud'aklarını ısırarak A:v•ni zorlu harl"&et tekr l :ıT -; 
: Aradan Uç giin ~eom;şti. başım &nüne eğtli. tı. Vedad, genç kadını can rı 1 c -: 
~ Hayaıtında çok mühim ve ayni Vedad. sesinde ayni isfhza sö. 'ırcasmn omuzhrmd. rı } • k 1 E 
:zamanda meş'um bid' rol oynıyrın zünü yürüttü: rak lkemüne cev r'T: . nrn : 
~hadise vukun geldi. - Muradına erdin artık ... Fakat har<"kctk çenf'S:nd 'n v ka'ıv, '"Jk.E 
i Annesi. nhlası İs<"3nhula inmiş.. bu bana ipC'k pahalıya oturdu. b~şını omu7.1'na. a 1 ]al:I.:ır ~ du : 
:ıerdi. Vedad, ıztırabile başbnşa. o. Gözleri dolu dolu olmuştu. flı:ıklarmın üstüne> 1

{r nu E 

ldnsmda piyanosunun önündeydi. - Beni hırpalamağn ne hakkın (Arkası. varl ; 
\ ........................ ,......................................................... _ ......... _...._...__,_. ____________ ..... _.; 



4/1 SaJh ----------u - ... • - Diymiar. 

Kaza kaymakamı kırda 

Ve pınarlar ona, yosunların al
tında bir mus:.J<ıye başlıyorlar; ve 
başının si111iinddk.i dnllarda, kü -
~ küme Otleğıen kuşları en guzel 
tarkıl.arı çağmmağa koyulu~rlar; 
ve küçük !koru, aştan aşa, onun 
nuıt!ounu teııtib etmesine mani ol
mak için bir ~stır kuruyor. 

30 Mayıs bilmecemizda kazananlar 
fBa,!ft:an başa küçük ko - SO Ma7.ıs tanlıll bilmecembıde 

Çeviren· Halit Fahr"ı O ru omm nu111wnu tertib et- kuanaa ok117acaLar•mıun l8İlalerl .... . zansoy mesine :mô.ni olmak için flliıda 7uılıdır. bianbnlda bıılwıan o 

KaymaJmrrı hazretleri teCtişe çık lrorusunda nuılkunu h;wrlıyacağı.. Diye dıiadka.ti ~yor. /bir kurn;pastır kuru.yor... Gü. lnı7aeıılartmızuı hediyelerini :>aurteaı': 
Vazan Alphonse Oaudet 

m-ıştır· Arr.bacı önde, uşak arka ~ ru söylüyor. Menekşeler biro;rlerine SQfuyoI :z:el lookulard.an mest. musl<kiden =r!ı:!:." a~!!:~~ Mn~ı':.ı'::.~ 
da. kaymaıkamlı.ğın süslü arabası, Küçük yeşil meşe korusunda lar: - saz+ıoş olan kny:makam hazr<?t1crl, T..U buhuıanlarua bed17derl poata 
onu; hn.,cımtıle Combe ~ aux .Fees kuşlaT, menekşeler ve ince otların - Fena adam mı bu? 

1 
kendisini ka.playan yeni sihre mu. ile ad.rcsluinc reııllerillr. 

havalisi müsa'bakalanna gıötii:rü • altında pınarlar wrdır ... K::ı.yma- - Fena adam mı bu? kaıvernıat için bey'.hude uğraşıyor Bir Atatürk tabla..u 
JOI". Bu hatırlanacak günün şere- kam ba.z.rdlerini güzel paırtnlonu Di~ mendkşeler birbirlerine so- Otlara dirselkllerini dayıyor; güzel Ma.ııbuı Sen ~ Fra.uıı' blıes1 sı.. 
i'ne kayımafkam hazretleri, işle _ ve n~ı teltiıtin çantasile gorün- ru~lar. elbisesinin d~lerini çörzüyor. J»I 7 den Aydan Akıncwğkı. 
rneli .güzel e]biseeını, yaylı sıUndir ce. kuşlar knıWmuş ve Btüşlerim ~yar ö.ı"\~ı cevab veriyor i3ti üç defa daha k,,keliyo:-: B' 1a.Pkasını, sırıma şerıtii dar panta- kesnjş, pınarlar artık hıç gürühü - Hiç de değil! - Sayın \'C ~·li yurddaşlnr... ı.ta.._. ~~:...ıw:~~aekul sıa.ıt 
lonunu giymiş Vt'! sedef kabzalı yapıınağa cesa:et ed~ olmuş ~e ye bu teminat üstüne, kuşlar Sayın ve se-v:.g'ili yıırddaş:lar ... Sa. s taıcbe86ndcn Nükhe& Kahşa.etlu. 
merasim ikılıcım kuşanmıştır . . men~l~ ~ı:nn altına gı:ı- atuşmeğe, pınarlar koşınağa, me- ym ve 5e'\•gili yurridaşlar ... 
D":zlerinin üstünde. hazin hazin IemniŞlerdı._r ... Biliun bu Alem ksy ~~kr; sanki m.ösvö orada de _ ıHey ziraati Jslah beyetlcrjnin Bir Jiiziine knrfUn kalem 
balkıtığı na.kı.Şlı tela.tinden bü:yiilk makamı biç ta.nıffi;3maktadır ve Rıbniş giibi, rayihalar saçım.ağa b* İEıam Fer.isi, lkapa yilzünü!. .. Bir Aııbra Milli Müdafaa Veklk:U bava 
bir çanta 0unnaictadır. sı~m.alı .P8~~on~ ile dol~şan bu lı?.'°r)ar ... BüıtUn bo.ı hoş gürültü _ ~.at soma. c.femfüerı için meraka m~ lllllbe 3 ete yü:ı;t>~ Zihni 

Kayımaıkam ha:nretleri, naklışlı gw.ıel sın~n. ki~ oldugunu a~ nun ortasında teessürsüz d'llran kay ~~n. adamlar küçük koruya gir. otlu Fmeıt G&kWL 
\elfıiinden çantıasma hazin ba1jn çak sesle bııbi.ı;lerme sormakta - mailtam ~tleri, zirna.ü ıslan dı'k:len zaman. kendilerini dehşet. Mürekkebli kalem 
bakıyor; biraz sonra Combe _ aux- dırar. .. . heyet~erınıaı İ1iham Pcrfa'nj kalbi- ten gerJyc kaçıran ıbir manzara gör (Son Posta Hal ıralı) 
Fees ıbalk .. ··nde -ı~._,,51 la- SıTmalı pantalonlu bu guz<-1 sın- nr çagırııyur ve ku""'nn kalemi ha- müşlerdir ... Ka;ynnakarn hazret _ Jtastıunonu posta tel ...... ! .,.,,

1 ~--et mm onu l,AA.l.M..,... •• - tt• ld v m ların d • ..,_ ... - Y"- .ıu•uun ~.nı gelen meŞhUT nutku clü.şi.iınü- vorun un ° ugun~, ~p . < ~a a. merasim sesi ile mıtfto.mu leıi, bfr SCrDeri g1bi göğsü bağrı a. Fırat bıJ Serim Fıra.t, lst:ınbııl Beyler_ 
Yor. a1t.ında alçak sesle bırbırlcrıne so- ırada başlıyıor. Qlik. otların ~ind.e karnının üstüne be:J'( .ilık ok1ll 8UUC ı deıı:ı 26'7 Mcral Er 

S 
.
1
. ~.:ıaşıar ran sorana ... Bu esnada, kayma- - Sayın ve sevıgili yurddaşlar yat.ımı.t<'ltı. Elbisesini sıyırın•""• ... bu. -

- ayın w sev11ı ı vun.ı.u ••. k .... _ _.,, . · li Ka- -•- · • .,. ~,,.. Falt . am ruu.ıı~erı. ormanm sess:z - -'11'1.CU'l.am hazrctıeri merasim ve. bır tarnftan mcneıh""SelPr rj<m;_ D. 1 Jı.: t ça.t 1 luun sa~ın ıpe- ğinden ve sıerinrğinden mcsıtola - sesile! ' rek, :ı; 0·~ 
1

1 ırça!ı 
fun boş ye bôküp kı.vı.rıyt>r ve rırit, elbisesinin eteklerini toplıyor, - Sayın w se~lı yurdd .. ..ıar ye kayımakron hazretleri şf"r (Son Poıta Hatır•lı) 

--... ......... :.-~ M-fa: silindir şapkasını otların üstüne Di~r. • ,.,. ~ ··· y:ızı-yordu. hmtt Kanbae ınah&flesl Ern!ırh:ım:un 
Sayuı ı: ~li yutO:ıaşlar .. koyuyor ve ta7.ıe bir meşenin al - Bir kahkaha sı&ainü kesi r· ar- Halid Fahri Ozan!oy soblt 18 namanu1a Adniln, Kepn bak ~lKOrsa da nutkun t.-nda yo6Unlann içine oturuyor; kasına dooü-yor ve yayJı yıosı·ı:'-~r-... .-.----· ------- bl İsmail Sa.raç 1amoda Fikr:!t Ta.r -

Lm 
a. t ~ ... ...!.. ~ı ' han, ist.nbul Cata!otlu ~rkdı orta oka -

ryw. sonra nakışlı büyük tel<ıtin çana~ ~asının üstüne k.Önup kendi.si- S p t ...., 1ıı !/C cJıen 577 :i.brahfm Akım. -

1 

'kun 
1 

gelm yor.. . Bu smı dizl.crh;i.n .üstiind., açıyur v_,e ne gülerek babn ;n bir ağaç-.k:ı ~ OD OS a, ~ l'l'E' sıcak!... ConW>ıe .. için~ genı!Ş bir yaprak resmi k.8.- kandan baş'ka klımsey! görmüyor D:~ macunu 
•ux - F yuhı. Cenub güneşinin ğıd ç~r. Kayıma-kam omuzlarını silkiyor ve Yerebat.an, Çat.alçeşme soltalt, 2.5 L~ Hamam ııob.lı: ı nun'\lra 
alt nd to u~r ... Hava tutuşmuş. . Ötleğen koşu: nutkuna devam etmek istiyor- :fa. 

1 
S T A N 

8 
U L da Vural Başaran, Ortıan~ıı.zı cb.V3 YC-

" un kt>nannda'k bctrıi>eyaz - Bu. 1:ıiT sanalıkBrdırI kat ağaçlka!kan gene onun söriinü ABONE FiATLARl ~ MiimCaa eıne Siinbül B:ı..-aranr.:uı: 
to ortu lu kıaraa ~aç fidanları üs- Diyor. kesiyor ve u~akian ona haylkı.rı _ _,.tanbail Aksa.ray Ilorhor SimltçlpJdr 
flinde bin f."rct' Ağu tos böceği, bir Şakrak kuşu: . . yor: =ı==,==;=6=;=3===1 ==' --

11 
mnnarada Kadri r.ıtcr. a~ a o.bü.,. ağnc sesleniyorlar.. - Yok canım. dryor, bır premı - Neye yarar? Seııe Ay Ay Ay Bü.v;;k m

11

hl1rn delteri 
B nbıre, ka}'IITl .r.m hazretleri olsa gereık! . Kııp'kırınu7J. kesile-o kaymakam: Kr. Kr. Kr. Kr. Qooıiıu K~iik~a.TUş :teıltak 6 namaracla 
s;:ı lıvor. Ta or da. b r tepenin Bütün bir ~:!'1 ~ıcymaka:rıJ:- - .N~ıl! neye mi yarar? diyor, Türkiye 1400 750 ..lOO 150 ~e Ge~. Gs11ia.ntep PoStıı teı -
ete nde, san.ki kendi ne işaret e.. i"lfl bah<:elerinde ötmüş olan :hti- ve bir Jestle bu hayasız: kovarak vatta K-.J 'l'eııüma dlJ .. Nazif 'le.. 

d~ küMik y~l bir meşe korusu yar bir bülbül: daha harare1ii başlıyor: !:~eabn ~~~ ~~~~ ~f,g ;~g şlloft, ~ ~ T~ so -
g - -r. _ Nıe b·r san'~r. ne bir pr~ns, - Sayın ve ~ili yıurcklaş.lar.. kak !3 :nmnara4a Serim sezer. 

Ructik y{'Şl1 m~c konıSO sanki dive sözlerini keeiy<>r· Ben bllıyu- Kaynnalkam, daha hararetli: Abone bedeli pe..~ndir Adres Kücük muhtıra defteri 
k nd <;i:n işaret etnıektedir: rum bu nedir: bir kaymakamdır --: Sayın ve sevıgtlı )"UI'ddaşlar... değiştirilme!t 25 turu§ r. Uııü ba U.ta.t otla tsmaa Halrlil 

Gelın canını buraya, k.a:Yl?na- bu!. Dıyt! ~lamıştır. -···- Güll.ddn. Tddrdıat Namık Kem~ okulu 
kam hazretleri' nutkunuzu hazrr- Ve bütün lk'ilQilk koro ba~ııyor Fakat işte bu defa da. küçük cevab ıçın mektubl ra 10 lıarsısı Slia 80kak 8 nwnarad'l Tllluıı~t 
1~a'k için, ~·m a~aclarımın al- fısılöa._c:mağa· mene'kşeler, saplan.nın ucunda 0 _ kuruşluk Pul llA.vcsl l~dır. 
tıma daha rahat edersiniz... - Bu, lfr kaym'lkamdırl bu, bir na doğru yüfkseliyoı'in't' ve yavaşça Posta tut.usu: Ml İstAubul 

Rayımaka.m hazretleri baştan ~a''l!l1~amdır! ona: 
Ç~şt.ı.r; ~rdunesinden aşağ 'Ya Kocaman püsküllü bir çayır lru- . - Kaymakam ha~retl~rl, hisse. 
atlıyor ve ada.:mla!"ına kendisfai şu: • - ..... dıyor musun~ ne guzel kokuyo ~ 
beklemelerini, küçük y~fil meee - Kafası da ne kel! ruz? 

Telgra.t: Son ?osta 
Telefon: 20203 

Eren. hıtanbul 7~yrek or.ta o~uıu smı: 
3/C claı 170 F:ır.uk Del'.hlan. 

Albüm 
Adap••n Re,J ~ ıtU nııımarad~ 
~c s.r.çoltu. EskiŞehlr Od.unp 1 

'*" AJı.camt mahalleli Tapın sokak'· 
numarada s •- ' &mi. .uı&anhuı Sam:ıtya Ko 
camus&af~ Clldlcal !9 numarad: 
Mahhur Erömea. 

Kokulu aaban 
(Son Posta Hatıralı') 

BmıiJ"tik Yenlmalıaıte Fu!Mı ta 9Gkai 
3 ııemaNi:Jıa Şeref Utur. ll11.7rabolu el 
b!Bed Kimli lı.m Saadet Say'1!1, istan. 
bo! Hıa.y~ lhnln4en 150 Uiisa . 

JMddln -- . 

Alüminyom bardak 
(Son Posta Hatıralı) 

KıırkıJ:ueli Oümhuriyet udd ~ı 31nu_ 
ma.nMttı YaşaT, KAr.ıdı?niz },r l<;i Ye 

~le~ c:Uldesl 15 nnnıar~ 
l\luızalfe.r BillbüL İliita.n.bııl U uncu IJl. 
okıul lJB dıoo 606 İnd Urnl. 

Ayna 
(Son Poda Hatıralı) 

htaıı.hW Pcrtewıiyal Us "nd-n 90! 
Kad.'711 Turnaoğlu, İstanbul Toıılııme K:ı 
~der cıWl.ı}esl Dıü~ :j()kak 3 ıı ım:ıra.tlır 

Semiha, ist:ınbu.J G:ıla.tas:mı esi aoa 
re imfri Nuri oğl:u İhs3l1 At..\k. • 

Kitab 
A~aza.n Ka.rao&nı!\n m:ıh ilesi 31 

nmna.ra.da ıuwtara Şen, Esk! hlr Alan 
önli mahalles:! Kızıl caddesi 48 nnma.

0 

ram ıtcmıı.l Tö:rc"e. Dııç S:ll"gU hak~ 
km 1'"!hal GUJ~. 7,onwuldU 10 Te.nı 
mm: m:ı.Jıalo1e&I T~c sokatı 9 nu • 
muaıla Bürha.n ~. ist.:wıb:ıl Kı ' 
:mltoprak Keşidpa.y:ı soi.ık l2 nınnar.wt; 
Nt'Srin ~ • İs&&nbul P~.teml.ya! ı~ 
~'731 Tunn. 

Kartpostal 
OrtınDP'&i posta ~r şefi H'-bnet 

Yuccl kzı Salfıtr.ı l ucel, Ha.dımkoy kah 
\leci Fe'l'T:Ullab e c Hll.met ş 1 ıs an· 

bul Pertem!lal l 5/ C d nlO•G iuıU: 



4/2 Sayf~ SON POSTA Haziran 15 

rıllemleket haberleri San'ate dair: Edebiyatta varl'.kl 0:.-__ ısta_nh_uı_B_eı_edı-·ye ..... si _ıı_an!_arı---'I 

Ca.nkırıda, 
• 
lzm.ird.e 

' 
(Battarafı 3 / 1 de) l is im zikretmekten sakınıyoruın-

ldterle müıoehhez ve başka dıi.llerle öylelerini görını-k mümki.in oluyor 
m'ütekdllim şaiıderidiT. ki sadelik kaygusile ken<li lerine 

yarım kalan lnlnlab anıdt Bir lttmurr N içki aleminden Son Ti.irk şi'ir devrinin büyük has olan san' at endişesini feda ede-
Ş&İrleri Yahya Kemal, Mithat Ce- rek yazılarında bayağılık deneb ile. 

tamamlanacak, Atatürkün .anra bir .arhoı, sokakla rast· mal; gene bu devrin şairleri o·lınak. cek deırekeye düıpnektesi.r. 
ıapka inkilabını temıil sJen ladığı bir adamı öldürdü la beraber başka nazariyelerle te- Sa.nelik b·.ı.yağılık demek d eğiL 

iteykeli dikikcck İzmir (Hususi) _ Evvellci g~e rennüm eden g~nç şairlerden ayrı J dıir .. Lisan övl•: bir nazenindir ki 
eaat 1, 30 raddeteriat.de Do'l:aplı.ku. düşünülür. Her ne zamanın, her ne , hiç.bir ihmale, müsamahaya müte.. 
yu eem.ci:nd~ Altay mahailesiıı:ııle telakkini? ş~irteıJ olur'lana olsun- J bammi1 değildir. Onu yüzü gözü yı. 
974 üncü Sokak.ta kumar yi.i:zünden Iar kenddcrinde aranacak. olan esas kanmamış, sadarı taran ı p toplan-

b · ı- .. -L y k' f meziyet eserin in:as:ne ve diline manl'"', velhasıl herkesı·n ve zama-
1 

ir cınayet o ... .......,::ur. a 11ı1tın ta - • ., 
ai.li.tı tudur: taailuk eden nefasett'.r. nın karşıs: na çkabilecek b i r halde 

1 
,, 6 * süslenmiş, !lazırlanmış göremezsek, 

N~ oğlu Hüseyin :iıe aır. B .. uzunca fakat bence pek la.z:m 
'- d y B t !in" ~ esas vücudund l ne kadar sağlamlık 
&& aşı, ıeıce a._oq.r oz epe in -~.yılan muıkadJı"meden !lı>nra aa:l 

·_.ı -Y-.---'ak ·.,,J. • • • """ ve düzıgoolük olursa•o.!sun, omı b i r 
ew·nıa.e tv~··..., ı"i;~ı llÇ.tmş ıve mıakaleni n me-.-zu' una gcll'T'ek iç.in 
kum.a.r oyoam:ıı,lardıT. Gece yan. • l varl·ğa sahih V'! varlığını zamarı • n 

,__,.ı d d yol pek ziyad~ klsahnış 0 uyoT. tahribleıri ara~ındaıı kurtararak ge. 
tında.n sonra.ya. ıt.i:i.'llat.r evam e en Dit inkıT:abından sonra ya.z:lm: ş 
:Cumaııda-n aıyrıJanlar evlerine git - o?an. kitall:&ırda .. ıki asıı bahis mev _ leeek as:ıt1l-ara kadar yaşamak hak-
me'k üze.re ayırı ayrı İ-&tikametlem1t :zıuu ıofaın l'Omanlaır demek isteyo. kına malik sayamayız. 

Pı:~~~;g:J;:::~ii:iiıııiii!llllİIİ yir..it'"".H're b,..,.J..,,.m • ...:1a•d•r h Beşere ve ona aid .. eylere ne ka-'."' WW. -~·.....,. __.. ~- · · rom.. beş on istisradan başka emen .. 
~ -

1 Arka.d.aiŞları.ndan aıyrı~ an. Yaşar hep~ine ş.amiI olan bir biiyük nalci.- dar ölmezlik nasib olab ilirse o h-tJüliitiiifi!;f!füliii da 974 ü.nıcü 1110ka1kıtan geçerken sa He ma'lliriyet var: dar yaşıyabilmesi için edeı'bi bir ese 

ü ~~ .. ···e Antn:tt1iC11't 'ıeyk'eli dikile.ıTevfiik Şaıfruk.la karş :laşmlş ve !~- Lisan ihma'lil Dikkat ettim k.i rin yapısında ve yazılı1ında naklsa-
ct•k o7a11 ~-" gorfrnii.şil lfik Şalfa'k, Yaşara ha.kaı et etm ıştır. -benimle beııabeT lisanda san' at ara- daın salim .olması eısM ~.arttır. MC'Vcu 

. Bu suretle ba~ıyan kavgaya ora. yanllıarı.rı. Uffem vardır kanaatinde.. diyetlerille iftihar <>ıhınan ve b~iin 
Çanıkın ('!'Iusu..'n') - Öğrendiği- da lbtdunan YaŞ&rJın oitkada~r Hüse. lm k · h ·· r-· ·ıhti"ram paıyesinden diic.m~•en es1af 

rr..ıc gor.·· e ~ .. • _ · zin .İ8taısyon ~ cad- ym· de ka.rı_...,ı:ış, Tevfik Şalak: yim. sade o a gayreti er turu .,... ... ) 
d lh ~-~ t d 1 - -.l .,..... takyı'dd·~ mahrum bıra-kaıcak nG ........ ~nn'le ontardan ael~ek a•ırlara es· n:n U.l\.U:me= mey an ıgıuua - Sen idın oluırorsun, ne karı~ı. "'" ...... r.... .. ~~ " 
a.. 'd · ..J!!.... ı ·· lım ı kadar ifrata varmıştır. Lisanda gÜ- yadi.aar .kalan eserler ta Sin.a.11. Akif, 'l\3 ! e~ uva yı on.oe ya.pı l'Ş o an ytoınrun "> 'O 

in'l l§Jb -.Q ilk ı · ·ım · zelik ne aırab kel.imelennde. ne Perte-V: Ziya Paşalardan.. fuzuli. 
;cı an ınım ma ettm esı Djyere1c Hü:aeyinm üzerine yürii- terkı"L ,e_.ı -. ne ç.e .. id ç-id sü!ı-lCTde-

hu.<ıvsun<lıa viJ:a.yebçıe ·teşebbüslere .. tür °'1 ıue . .. . -.. . . 
1 

. Nabi, Baki, Nefi gibi büyük şain.. 
af ... '<'ilm;ştir mU11 • • _s_: b '- · dir: iha.relerın abengııod-e, fiktr erın terden başı'ayarak daha sonra gelen 
.., ' . . . . Tevfik, belindcıw ta arıcayı oır b"" .. d""klC'l'İ kiS'Veıierin intib.abın-

füı hususta bır TUrk hey:k-eltra.şı a.nd.aı çcıkerek Hüseyin.e döTt el ateş , un:ıın u . .h l l ükt 1 l . lere Hı.tik.al eden ya-:amak İmtiyazı 
ta.raimda.n etüdler yaıpı~ıtır . ..........,;,. ve onu ~telif ye.rleTiııden d_a, ;e-r_.:erh .. 18tılzal ara, kin" ,~ eyraen, hep bu sayede emniyet altına alı-

. · ~··..-..;- cınasıarra, uner er e zev OOKŞa • • 

:br.ıa.nbuı beledtyes4 huuu.dlat"J d&ıbilinde mevcud seyrü sefer eden biliıınllDl 
mtörlü kara n.ak:1ıl vasıf.a.li.\rmuı senelJk fcııni muayeneleri 'ı2/ti/!}42 elen LtJ • 

battc ~aca.~n a.şa.ğıda.:ıi lıistede :rasili &'ünlerde ve.s:utin mua..renc be. 
ye.llııe &'Ct..rııLmeleri ıan olunur. 

Hususi oto1a.r 

icra VekJJ'.Jettl Dey~tıi. ka.rarllc seyriı seferioe miisaade edilm.Lş otomob*1ler 

•01 den 900 e kadar 22/6/942 Paaaırtıe8I 

901 dttı 1400 e kad.u 23/6/9i2 Sa.lı 

·.ra.kst otolar 

ısoı ilen 1600 e kad.:ı.c 24/6/942 ~ 
1601 OOn 1700 e xad:ı.r 25/6/942 ~be 
1701 iden 1800 e lı:.ad:ı.r 26/6/9tZ Cuma 

27/~/!IU Cuıma.ıTt.cııt 

1801 den 1900 e kada.~· 29/li/942 ha.riıeel 

1901 den 2600 e kadar 30/61942 Salı 
2001 den 2100 e !GU!.~T l/'Z/94.Z ~ 
2101 den 2200 e ka.da.r 2/'Z /9-12 Pcrşıembe 

2201 dıen 2300 e kadar 3/7 /!N2 Cuma 
4./7 /942 Cumutal 

2301 den 2400 e raAar 6/7/94Z Paa:ariel& 
2401 dJe:n 2500 e Jıı:ıda~ 7/7/9tZ Salı 

2501 ld.eın 2600 e ka.diLr 8/7/!142 ea.r.n.• 
2601 ellen 2700 e kada.r 9/7/HZ p~ 

2701 dleu 2800 e lııa.daır 10/'7 /94! Oum& 
U/7/942 Cumade&I 

Otoböeler 

3001 den 3100 e lcaıda.r 13/7/942 ~ 
sıoı cSetı 3200 e iwla.r 14/7/942 Saıı 

ll/'Z/942 Çareamba 

AyasÖrya meydımıa 

(K. köy) 

) 

) Ayasofya meyda.aa 
} 

) 

) 

(K. köy) 

} 

) 

) Ayasofy:ı me:rda.oa 
) 

) 

(K. köy) 

) 

) Ayasofy:ı m•yd:ım 

(K. k.öy) 

(65Jt) 

ttıa.ı~e f!lhri 50 mra. ücretle numara nefsi ahnacaktD'. OCmma •1.' ya?. • 
PMl1 ol.amlla.rdan a.skerUkl<> al.aka.sı balullml&Y&D tı:d!ıbtııu.iıı lt-hiye m ltd 1 '•' 0 

tane miir'aıcaM e!melerl ilin olımur. •!l50'l' ıı PU\n ~ pıroJel.en yakında hazırla - yarala.m :ış.trr. Ağ-ı .. r Y~2:lanan Hüse. bu!u"lat'dachr; ve bütün bu güzel nab~ıştıT. · 
nacalktır. yİın de 1>'ça~la Teıvf14rı ba.zı yeıtie- lik1er kalem.in her türlü kayıddan Bugünün ııad.elik gayreti d,. ifra- -----------------------------

Bu anıd; 1~~ .!ıhnın 23 Ağus . rinden b.aıfif eu.rette ~ralamış~r. !zade başı boş bırak :Imasile ist ih. ta dökü1mekten kuTtulahilir, ve, li. lstan bul sıhhi müesseseler arttırma ve 
tosunda Aıt.aıtü,.Tlkıün Çankırıya ge- Si!aih ~'!!erine y.et:ışen p<>lis1eır. saıı edileıniyen meziyetlerdi ... İsim san kenarında doılaştığı uçurumun 
ı:şıerind.e ve ~a i.nk.ıia?rna :ka. Tevfik Şaıfaığı etmıdeki tabanca.sile zikrıetınekten içtinab edeTek söyli- derin1ikllerirı.e y•ıvarlanm.ak tehlike- eksiltme komisyonundan: 
rar verişleri mutlu bir tar ıh ve in. duru:r.ken ve Hiisoeyirıi .;e yerd~. bay yeıceğim ki en sa.de yazan genç ka. sinden e:yanet edil!rse ancak o ıa
kılfüb gıü;nünün ölırnez bir n ;şan~s · g:n bir h.a?d.e bulmuşlardır. Huse • lem erlbabında bugünün sade Tiirk man varlıklartn:ı ve ııürekDiklerine 
olar~. yapılmasına başlanmış ve yin, pc:Ais ~e.m~a: çe9fode güzellikler yaratan nasirlere hüılcrnedlilecek eset~erlh bugünün e. 
k.a· dcsı tamamlanmıştı. - ~enı Tevfı!k. Şafak yaıralad~. tesadüf oılunması.na mukabil bundan debiyatmdan da ahlafa kıymettar 

$'.a:nrli üzerine diıkilınek istenen Dem:~ ve , ;hhi ımdad otomobı- dan yirmi sene kadar cıvvele a:d yadiogarlar kabcağto.i ümid edebi-
he'Vikıelin. o tart.1ı:te Atatürkıün Çan Tile haısıt.aıneye kaldınJa.n yaralı, hı-. 1 · de lisanlarının güzellilderİ- liriz. :l __ ..ıı:... .., "L. eser enn H. Z.Utaklıgı1 kırıya ilik ay.aık ba9tı~ı 23 Ağustos men YlllP' :an ..... >=;ıyata ragmen ° le te.nıltmış na,irlcrimizden .gene 
1925 güminde başıına gi)'Uiği ve e. müştür. Hadise tah!ldkatına müddei -----=--------------------------
!ine alaraık Çarrkınlılan selamla. umınnl muavini Rü:ştü Uskent ta. Emniyet umum müdürlüğünden: 
d:ığı beyaz bir 9erpusla görü ııdıüği: raıf:ın.dan el klonnwş ve katil, meş. 

Zabıta memnrta.n için azı 1500 ~ğu ıooo ~t getr 29.6.942 t.a.t"ilı.lıne müsadU 
kıyafetinde ol&c~ktır. Kaidenin ht.ı>d cürümler kanununa göre mu. Pa.sa.r&esl cii:nü saat 15 dit! k.aPlllı sarf usul.ile aa.t.ın alına.ca.ldll'. 
her /köşe5;.ne de At a.türlrün Çankı- hakeme edilme'k. üzere dün akşam Beher ~r:e 10 lira f'l'a.t. tahmin edilen ce'.ı:ıleıriıı n.iiınuru? ve şıırtnamesini g9r-
nya aid ıı.ljtisasları ve burada sily. Ağırceza mahıkemea~ne veriimiştir. meık tsiıtyenlı!rlın u.omm l\lüdürlük s~tınalms k<rmlsyonuna müra.ca:ı.tları. 
lıe.<:Fği nu;tulk yazılacaktır. Mü:naka.saya rit"eeeld«in 1500 liral* mavaldcat tıemıi.na.t mak.buz -.,eya banka 

Şetırin Döcy.ol mey<lanlı.ğmı mak. ve yıllarea hey!k.els iz bir k.ai- mektubu Ue bera.ber z.ıgo sa.yılı kanunun 4 üncü ma.Mesinde ya:.ı:ıiı belgelerle 
sili.;;1iyeoelk. olan bu heykelin dilkil- denin artılk tama~l~ac~ğ~ bakı - ) bi.rl&te wfW-.U :anönalr~ ıünü aaal 14 d~ kadar k.~na vermeLerl 
m'f'S'nı yt"rirn.ic bir te.$E!'bibüs say. mınd.an hal'kı sevı~l~~İ_.!E· _ ..-. \ cuoo~ "62'Zb 

.,..,,,, ~*7~ 

Obıııııl Azı Çotu Mııhlmmeııı ltıa.tı M. Tem'n't Şe<fl 

Lin K.rş. 

~ odun WJ2 3136 çt'l!A 9.:W ıt96 83 K ı ıılı 

Kt'.Si.lınecmılŞ odlan 1000 2000 çeki 8.82 1323 - K.ı ı.ilı 

Ma.n.ga.1 kömürü 35600 5'Z25U l\.llo -.11 (72 :12 J{ ıı-ah 

Sıhhi müeıi&e5elerin odun ve kömür Uı.lo'acı bpa)ı z.a.rila eksılt.meyc koıı li _ 

muştur. 

1 _ Eksit1me 26/6/94:? Cuma günü 14,30 da Çağaloğlund::ı. Sıhh:ıt ve i çti. 
mai Muavenet müdiirliiğ ii ).):.:mısmda toplanan kıı>misyo11.ia ya.pıla<:ak lır. 

2 - Muhemmen fia.t ve muıva.kkat. t.e.mıina.tları k.a.rşıJ.aırınd:.a <:oı.teıilm~tir. 
3 - İstekliler şa.rtna.mesini çalışma giinJeri;ııde lromi3)'onda ı;-orl·bllir1er. 

4 ,_ istekliler 1942 Illı Ti<'aTct odası, ves!lk:aslle 2-190 sayılı ltaııuıııdıt Y' h 
veslta.lar ile bu 1şe yı-ter mnv:ık.kallı ~ mak.bur.ı veya bınk m"lt h '>•le 

kapalı za:rfl.armı ıtııa.lc ı;a.atiıdeıı bic ııu.t entl kıımllsyona ma.kbıı.z ınuk ı.bU.ııı Jc 

venııeleriı. «62t4» 



15 Hazi-.an ..,,,,, 
SO.N POSTA Sa~ s 

( ____ .....:::~r __ a ___ ,---:---:---:---:-::~---:-:-:-:::--;;~-::-~e---:-:---:-::-------:-~-------~ 
Çin yakında Libyada şiddetli JFinlandiyada ışıklarıl Su sporları bayramı Bu sabahki .................. 

Haberler 

Sivastopolun boşal
t dığı haberleri 

eva i ediyor 
Vişiye göre Almanlar 
kale içinde derinlere 

kadar girmişlerdir 

6 ıncı harb savaşlaF oluyor söndürme ladb.ri 
yılına giriyor E!Sd.'...~':!::a~~.,;:ı::::ı - kaldırıf tyor . ~Ün açıldı 

dan ~hi f,ir düşman ltofunu: bom - Helsink.i 14 (AA) - Finlan.. 
Miitteliklere hitab eden Çin oal=ıış ve. cen.u.ba çeki:lmeğ~ mec - doı. ordu.su baş.kumandanlığı Hazi.. AT . (Baftarafı 3/1 de) spor alemimize hizmet eden ve aeç.. 

reur: C(Çinclc bezginlik &cır c~r. 50 nci tümene men - rantn 15 inci qünü olan yarından kulm: ~ızm mesafesine ~-ad~r .. so • me spor yaz11arile a!rnka toplıyaa 
kt · J• euh Eıi:r kol, 12 Haziranda Miteyfel itı~ ön~ml1 bazı askeri böJge. hu ga b~şl2ya~ ~ klubcu1uk ru~ uKlrmızl Beyazı> mecnıuası bugüa 

yo uım ıyor bıı:J:rs.::nda İtalyan mevzİlulDe hü • [er miistsna Ol\nai üzere bütün Fin ~ byazlık kı atletızmı de söndürme. çıkan sayıeile 6 ya~ına basmıştır. 
• _ı-·~ ·ı • · T.:._d d k - d.. db" l · gc aş arnıştır. T b "k d ff k" 1 d" Çumıgking l-4 (AA.) _ Birle. cuım etmlış ve Q.U.'flllanı ı en mevzı... M.Il a a ışı son mme te ır en. _ 0 .. k"· .. b k 1 e rı e er, muva a ıyet er ı. 

şik memleke~ günü münasebeti .. lerirıd.en çıka:m:ııştrr. nin yeıa.i })ir emre kaıdar Italciırılma. j ~ ~ musa a ·a arın dereceleri Jeriz. 

le Çin reisi Ii>r. Lm, müttefiklere hi. Al n tebliği sını bildirmiştir. pn4~~ M H Yol mukavemet va surat 
tab eden b" r m.esaıjJıncla diyol'. ki: Bd:n. 14 (A.A) - Resmi teb Merilh 63. - uza er 61.1, 

Devamlı bir aulllı yapmak için en fiğ:- Şmal Afrikada, Alma.ı:ı ve İtaJ Birleş!l_ 200 - Muzaffer 23 4 Ce.ı.mi birincilikleri 
esaslı noktalar ,unlardır: yım kuvvetlerinin yaptıklarr haTe tK 23, 7. · ' 

1 - Bme.şik ın.Hletler, bütün mü keı:'tcre başarı ile devam etlilmek. mı•ııetler gu•• DU•• 400 - Remzi 54~ Anços. 50. Ankara, 1-i (A.A.) - Seneliık 
teca.viz d.e.vl.etıini. silah.tan, tecı:ic:L et- tedir. . . 1500 - Receb 4.17.4. Ha•aulı umumi çalışma programı mucibin 

Alın kl 9 l ı · .r- ce 1942 yılı Türkiye yol mu4rnve.. 
. D v ce • mdbdiıiler. . . v ~-av .. ~a .arı . ~gı lZ u - (Baştara!ı 1 iııci sayfada)• Ahmed. met ve sürat birincilikleri aşağı. 

Vıdhy 15 (A.A.) - ogu .? 2 _ Bu miITetler l:eeirlı ve da1 - çagı duşurmuşll~rdır. Hıçbır Alman ı~ h- . t . . " d l d 5000 - Eşref t 5..30 4 (yeni 
he-S..aıden alınan bir hab~re g~re; mi bir koJlektif em~iyet ai'Stemi yaı- ı.ıçaığı ka~edılmerniştir. ' mJJJeu:::;e ~a ~~C:~ ;are:. Tür1'.iye. rekoru). Raif ı6.5.5. daiki tertiıb üzere yspılacaktır:-
Ruslar; Sivastopol kal~sı garnız~- ratmalıdlrlar. Akdeniz.de Alma~ sa~aş uçak1a.. ret.re stl~ruı:. 4)(200 _ Maarif takımı 1.36, 1 - Grup müsabakası: 
nunun bir kısmını gen çekmek U- Reis şnDlari il:ı."e efı:ndctediır: rı,., Mam. Matr~~ şım~hnde. ra.sl~ - İnsanlığın. dört hür.riycti. insa- Fenerbahçe 1.39. Bu yıl yalnız bir grup müsaba.. 
zeredirler. . ;to 

1 
Yakında. 6 ncı barb yılımıza gi. dıJdaırı hir lngdız dmu:z kafıl~ı ı .- nın 'h...--va· ışık· .güneş v""e knru ek- Grid _Kemal 53.37, Darak kası yapılacak ve bu grupa Sivas 

Vi~~· la ~A.A_:.). -- Sıv~.~- po_ receğ-İmrze rağmen ç~ncfe h.ez.gin _ ~cFe 5.000 ~o~1ato ru'larında bır ~kak ~ ihüyaçland:ıx. 50.80. Malatya ve Kayseri bölge'leri işti .. 
kale.s;nm vazıy-cti g.tg1de ko.uleş Iik kt Çfil mllleun.clcn ıste.ne. • bcaret gem.isını batınnışlar, baş-ka I b-ı- ba h.. • tl d Uzun _ Giirıer 6.47, Çarogvlu rak edecektir. Müsabaka 28 Haz.t. 

l 1-al ·mnde yo w:. lb - ··k · ·r b. d · ı:ı&ım. o: un urnye er en ru:l I lat ~te.dir. Alman;a.r .r. e. ı:.~ cek otan yeni feaakarJıkTar ne ka.. 2 .. iı~ gemı ı e ır evrıye ge - malırum ediniz, ölür. Onu bu hür~ 6.34. ra a yapı aca ır. 
inlere kadar gırmışlerdır. Rus. dar ıbüyük; olllrsaı oh.un; bu: millet ırtlllHll de bıomhalaı:la ~atlamışlu riyetlerin. bir kısmından mahrum Yüksek - Güner 1. 70. Jeya 2 - Türkiye yol mukavemet b!. 

b.r ~nudaıne çarp~a~at?-ır. Kale b;fuir zaman. sendrıemiyec~k ve ya dııı:. . edıiniz. zayıflar. b'.J.ginleşir. Ken. l.70. rinciliği: 
:rnızocuraun tah}ı}yt! ışmı,;ı ~la- ım lb.Lı- zaftıre kıw.aat etmeyecek - Alman den.izaltıwı Sollum.. ~- disiıne bu lb.ürriyetlerı tam man3 • 3 adım - Selim 13.48, Kara _ Bu yıl Balıkesircle yapılacaktır. 

dağına ııla.r ea:nareer olıd.ugu scq - r. L.ıın.:la 'bir clü.,,..-..mıın devriyesinı ve sile -veriı:tlz insa.nl.ı.ğın yeni ve en mango 13.0 7. Mlisabakıa tarıhi: 5 Temmuz 
l'.t.nmekıt~r. . tı:r. o ~ kıyts-ı aı;ığ,ı>nda: o.a 300 to • büıyük çağ\' gelir. Bu hürriyetler Yunan diski - Jeba 26,55. 1942 Pazar yünüdür. 

Harkofun aE')ğusumla v~ BEıck Alman· tebıı·g" ı· oilato tıuıtarı.ad-aı bh mühımmat g.e - nererle ~aşarsa yaşasın. her dinden SLnk - Halid 3.30, Viçarop - Mesafesi: 120 kilometredir. 
erdula:r.ı. DQ:?ll.etız OO~tlJ1Ca ılerle. .. 1 ı:.1 mıi'S.ini batırmş1ardır. ve her ırıkta.n insa.nlarıı:ı. hakkıdır. los 3.23. Bu yanşa: Ankaradan 4, İstan~ 
:ımııekteoola. (n-~tarııtı 1 inci sayfada) İtalyan tebliği Bu h.ürrJyeiler, onların uzun müd- Çekiç - izzet 28.40, Kravçe. buldaın 4; İz.mirden 4; Eskişchıir-

-o """'Y b Roma 14 (AA) - !talyan or- det mahrum 'ka.ld~kları hün.iyetler 24,58. den 5. Bursadan 4, Kocaeliden 2• 

B b hk• s t Savaış uçakları,. kalenin cenu h 744 
U Sa a 1 ovye . . I O OOO tonilato tutaı. cluiar1 umumi k.ararga ının ne dir. Müştıerek msanlrğın bu dört ~üsahakalar sonun~a. Maarif ta. Seyıh.an<lan 2 ve Sivas grupundan 

k:oyuna .gıren · . . . b tı 
1 

maralı tebliği.:. hürriyeti olan inanı. insanın Allah kıımile. F enerbahçenın puvanları seçilen 5 'koşucu ile Bal.ııkesir böl. 

resmi• teblı•g\J 1• rında bır taşıt ı:;cmısını a mı ş • · Ma:mnazi.kad.a.lU muharebe de - tarafından hür tasavıttrr edilerek 49 aayı!larla. beraber olduğu için gesinden. arzu eden sporcular iştl. 
Jardlr. . d b' İ ly h;' va.m etmektedir. Ayne.lg_aza]a böl • .\·aratıimı.ş. olduğuna inaO!lllak!- son lbir iti.raz daha yapıldığından r~ edecektir. 

,Kaı.adenızHc . 11 ta e~ ~~: gesfnde motörlü müfreze.ler ve~~ İşte !biz.imle bugün dövüştüğümüz. kupa v~.Üem.edL :84ilgenin .tetkiki_n- 3 - Türk.i:yoe sürat birinciliği: 
bat, tZ:... U a.zuan. 8 d.i"l b .. h vamtalar ta.rafından pıyade bır - dii.wu.anlaı: arasw.da.lti wk budur. den sonra mesele halledılecektır. Buırsada: yapılacakt:rr. 

T bı•w b••t•• Alman darında kuvvetlehımaye e en a 1 b. h"" A"ı · · d · "k ı· f ı· e ıg 1ı1. un . .. . . . .11 likleriımize ka'1'ı yapı an ır u ~ ~n.ak ve görüş ku:vvetimiz iş.. uetızmın masaya a ınt: an a ı Müsabaka tarihi; 9 TemmU2 
yük.. bır duşmım gem.ısım torpı e - I Di" El b ._.ı • ,. il h d v"?d" P bed" 

teşebbu .. slerı"nı"n a a- . . Al b k :vvetleri bir cum akim lta 'rr.r~ırr. rşman ~ a : te ttra!aadır. Biz. bırıeışmiş mi et.. ayır egı ır. • er.şem ır. 
• ITIJŞtLr man ava u d .. li k ıblı?r ug l • h" b" k. h" Ömer B.sim R ko 1ro So · k . gemisini tahrib dem ıbatısın a onem a): a. ~. ı:manoııuıın ıç ır ımııe, ıç.. 4 - ~ r şusu: 

mele ug ... rahldığım v;:ret uç~ ~v.u gemiSni sa .. raıd1ktarc sonra püskürt~hnüştü~. bir ferd t3.rafından k.ırılainıyacağı.. «Kırmızı Beyaz» altı yatına iBu koşu Bursada yapılacaktır. 
eotmış ve ır n MilhveI' zırrnfı kuvvetlcınnden hır nl !bili~oraz. Sükfü iç,İnddci te&li - bastı Müsabaka tarihi: 11 TemmU2 

bildiriyor kaJılaım~ıır. v d la d ku. zııü.ı teşkll dü!!lnaD. ~~leriniıı miyrilerinde .\>izim inanımızıı Jışti- Beş senedenberi muntazınnan 1942 Cuınarlesdir. 
- Huk'af. doguu~ .. a Ç,ev;e e, tle.. öneı:r& bir kısmını ye:mnıştır. 54 ra.k. eden ba.ska. milyonlarca insan 

Lo d 15 (AA.) - Harkof rou ~tıhnış:;nan ı:m~m~~:ska. tı1.nk: ta.hri'b edifmr., Te yialeırce e- ibulı.nnduğunu biliyoruz. Nazi işken. ·ırlandaya moto··rıu·· 
:ı1.-rebn ;_a. u.,.1:.ıı:mda Moskovaya r.ırı:ıden d ı~ı Yı" el t Yen·iBec sir alnıını~ır. Al.man, a:vc.ıla.ı:ı. sa.va~ celeTiıı:ııin hükmü alıtında ya~nmlıya 
!ili:! cn:n rıc111\ıh grup!ar a ... sır a ınm ş ır. 6 C · 3 H · d Al ·ıı · H" filk rann gelmi"1ir. ·- ll: • 1 • d ri kalan.. esnasında urtıs ve arncane devam e en man mı etine, 1t.. 

.r-~r ;ı• d'uşman . uvvet.erın en ge . .r·· - .. l d" I . ~ - d-'t. . d b- A ' •k 
Almanlar bU Cephede bir mu "' akJ:>i SaVZl<ı)arlna halen de • tayyatC!Sl ouşurmUŞ er lT. • •• • &in yenJJ nızamlntll <1Ua zıya e ır merı an \

Pasifikte hava 
muharebeleri ~fa:kifyet temin edeme.mişlerdk. ların t 1'u • , d~ Şimdiye kadar Ma1tanın hava ve denız uslerıne cdhennem o'!rnadığını veyahud buw 

l!lar 1o.ir cephe üzermde şiddetli ve v~0'~ ;maftıı.1 ır. . 109 tank· kar~ :ha.va ordusu tarafından ha- nun yerine wz ve din hürriyetini, ' 1 k \d Melbouırne 14 (A.A.) - Avusı. 
(etin muharebe devam etmektedir. ; 

1
3 en : : ~~ .. k. mikta:rd~ reketler ya.pıJmrş ve t17~~el~r tefaht "Ve korku'3Uzluğu isteyip iste- a ay arı çı arı l tga~hyalnldnalcit·~t:tetik umumi kaTaT • 

Burad'a .AFman Her!eyiş! durdu .. h rb tıop rı:;1 .\ l ı..i iılmlş .... eya. Akdenirı Ü'zermde: ele lbuyük bı11 medlğiı:ı" ~.rarız. Zalim dendll~ri -
lnınştur. ~ri>ma ~e~- w,eç? 3Ceş~ faaliyet.Lnde bulu~~a~- nin hııbacı altında ya;ıayan Jnp.on . Londra 14 <~ .. A.) -.. -- lrlanda 27 Japon a_iır bomha tayyaresi 
S'"ı:vastapold'a Rıı.! lht'aiarı mu - ta ~ . fb k i:malı ke _ Ke:şıf uçaklarımıdan hırı .ussune milletme- eauet altında. ve kan J - lima.n'farında.n bırıne, buyü.k sayıda 8lfır tipi 12 kadar avcı refakatinde 

IU~heye. büyüik bIT azimle devam~~ ;ı::: :~~ harek.et- d~. Dün. .. gece hıgill~ tay ç,hlde ~ğ~ mı, yoksa söz ve motö~ .Am.er~aıı alayl~~l, ta~. - Darvin lima.nr höl'geuindeki mülte. 
~ektedirler. Mutcarrız .A:1ıman dlıııı yareleri. '.t'aa:anıto uzednde ~us.- elin h.ü:niyc::ti:le refah ve korkusuz - ye kıt alarl ve :ıaşc servı~inde .mu- Dk beva alanına hücum ederc-k ha.. 
Veı Rumen bt'hlm fev-ka!ade r.ı- ler uştar~ . d d'.. ta - !ar, bil"'kaç oomiba. at.m şlar ~ de. qu, mu :iınec!iklerini sorarız. Şeref marese yapmı1 fıwıusi b1r müfreze fif hasarlara seıbeıbiyet vermişler -
ylataı ttğ;raımaJttadıdaır. VollkoT .~ k"" ~ln .~ r· uışmıım ölüm. ve ha5a.! Q1mamJ'şıtı.r_ Te aıa,..ec!leri MihveKi müstevli ~ gell'miştir. Bu kuvvetlerin yoeılıeuluiu dir. 

-o--- ax:ruızları pu~ ujt~ mut ut. kl 1 Atra.n'artn hedefi .ıe~ taaf.rıudııın ayak altına •an ce.. .-ahat ve hadi~:tfa ııepmiştiı. Bu Lüıc.umo tak?b eden hava mu-

L d b:ld"' • nr • Yuluw ~.aıa e ııa~t. ~a L ar wm.dra, 14 'A.A.) - Royter a- :aur milldt'.rere fatihlere boyun e,ğ - u hare!besi esnasında 'bir Japon avcı. 
00 ra u ırty u • ~O\l'Tm~lll8\ lınıan ve ~~ rı ~!>e ·r oı:- jansının Liıbyadaki hususi ımuha- ımek. mi, yok.sa. 'bu hürriyetleri ve Ak denizde bir İngiliz Si ve bir müttefik. biıyykresi dü~ü: -

h 
• d L1 cfero.ıryo u gar1j1 aomı 1~ a~ biri bilıdit'NOJr: relfah.ı. mı iated.ı.klerini sorarız. Ve • rü'lm~. Müttefik. tayyareleri Ra.. 

''Ş1rk cep esın e 'Jard.n. Hvava -·~~ş a_:ı~ a H" bir Cuma.rte;i akşama Rornmel zırh reıceklai ce.Yabı bilıyoruz, onlar da deniza)bsmın cür'etli baul IJ:ı.ava alanını ve limanını bom-
m.an lllÇagı. v duşurulmu~tUT. rç lı h.iırlikleı:İXIJ destek.lc.mek. üze:r~ İbıi!li'J'or.'l'u, Allahm gözünde hürri - h k balamd~lardnr. baıbetler k.aydedtl • ... al f5 Alinaıı ~a:gı b:r,bolmaıwı~:r- aıeıac.eıe pi.ya.de kuvvetini g{.itıder- yet. jçie «fojmıı~ olan ıinsanl·n. mi .. bir are eti miştir. 

,l\ışa y nız Hav.a- a.lanla;:~n .bı..n.n.e Sov miştir. Romtlle.l'i.n. efradı !ngili.7 stıLmıe. lılıcı.nı ebedi <:!arak .~üsa- Londra. 14 (A.A.) - Royter ajan Miittefik tayyareleri yeni hlanda 

h ft k ld 
yetlerin l:af>tı:ğ.J. ::ıetlcesız hır ta~- bi.rlik1e?ınin milweı: tanklarına ~\.ı maihaı .ı~ ~ı:şlla~ıyacagını bıl'ıyo • sının İSkenderiyedck.i Ak.deniz fi. açıiında Taha.r takım adalarında a a a r ruz sırasında. hucı.ım eden 7 düii!- cuma devam ett.illdeti KUgb.tsbrıd.. rtl%. Bl-ri~ ımılletler, bu kılıcı za losu nezdinde bulunan hususi mu. Sim'ber a&.,1 kesiminde düşman 

" roan bomba uçağın~a~ ! 51 a\.~ ge mevkiile Eladem arasındalki yol lirnlorin el'.indP.n alıyc..rlar. İnsan, ı.. ha!rlti bHdircyor: germ"'lerine tesirli suırellc hücum. et. 
Lonch"a 15 ~.A.A.) - SivastopoI Ianmrr tarofmdan eT;1~ş~ı'l"U'hrriiştür. boymca rnevcad sarp yıamacın e .. Na ~ il~r}iyor. lııgilterenin Horbay denizaltı milştir. 

~ıan tfayarrmırlttadır: İki gün için- ftalyan tebUgı teğinde mevzi almışlan:ll'.r. ' M. Çörçi'lin mesajı g~si geçende bir .Aıkdeniz limanı 
de Almanlar süıbay- ve e.r 55CO öJil Roma. 14 tA.A) - Resmi teb- Düşmanın asıl baskısı matem- Londra, 14 (A..A.) - M. Chur. na girmiş, 2 malzeme gemis;ni Hür F ransız.lar misille-
'Vftnnişler<f.r. . liğ: ttalyan cep torpido botları 12 den 'batı cenUıba doWu ve Ttı.bnrk.:- clıill'i·n Birleşik milletler gunu 1orpiilemiş ve düşmanın gözleri 

Harkof kesiminde de ş.kldetli Haziran gecesi Sivastopol salarım. Gazale yolnnU' kesmek ma'ksadffe münasebetile bugün ırw~redilen önünde 17 saat:kardıktan ~onra me tedbirleri alıyorlar 
Ç~ışmalar olınaıktadır. da ıo biın tonluık ve müh~~~ yanıldlğı aşıkardır. mesajında şöyle den.ilmektedir: kaçıınak suretle deniz harbinin en Londıta. 14 (AA) _ H::ber ve. 
Şimdi beyan edildiğine g,'3.re; A1. yıülklü ditğer bir Sovyet ın_?tıörl'il Sav:~ ~d.dıtJJ.i olmakla berabe~ Büyük dostumuz Ciimhurreisi cür'etli harelketlerinden birini yap rildiği üzere Bir Hak.eim'de esir 

tn.anyanın füWrnde Rus harbini k!1§ gemisfııli torpiill-e.m.i:şlerdir. ~an henüz. tamaımile gefü~mediğ,i. ke~ı Roose.veJ.t. Birl~ ımilleilere bi- mı§lt1r. Geçen sene zarfın.da Hor- alman Hür Fransız kuvvetlerinin 
~lm~eon bıitt'irrnıek i~n 15 harta bu gemiyi yedeğe alıp gotürme.k yeti üze:ı;.inde ısı'ar etmek ge:ı;e~- tam eden beyarma.mcsmdıe ..Aımer~ .. bay deınizalıtıst .Al!OOeniZA:le 70.000 çeteci. sayılacakları ha'kıkmdaki Al 
kllmıştır. te~ehbüs~nM bulundu~ .. ~ı.rada Her iki taraf lkuvve~lcrinin ~00 !kr- k~ın 1~ H~~a.n ~~ü ~a.. tonluık düşman gemisi lbahrmış ve man teh~idi tahakkuk ettiği tak. 

Libyada muharebe
ler de m edi ur 

cep torpıdolarıımızla el bırlıgı ha- lometr mural:Ybaı bır sah~~nı ~ar~ hııı. 1;112.Ye~e.. miistakı.l hır mıllet ya hasara uğratılmıştır. .drde. Hur Fransı.zlann ellerinde 
lia-.ıde çalışın Alman ~<;~klarını;ı şılıklı. ımuhaTbe meydanı uzerınd~ ~~tile ıh.~1;ıet!lerını:n~ ~-~tle- ~ · • bulunan düşman esir~rine karşı 
attııkları bombalar gentlYi havaj a yakından sa".aşı tutuşmaları ihtı.- nnın ve itıt.ihadla~ı: alamı:_ti. o. kab.r~~nlıgı.nı. ve fedakarhklarını m1sil1eıne yapacakları bugün neş.. 
uçurmuştur. mali ~vvet1ıdir. lan.~ ~)~a.klarını takdise t~!s eL ve b~ çaıyışanlann cesaret ve redilen milli Fransız komitesi bil. 

--o Ka!ııreden gelen bir telgrafla megı .bir~~ ~elerdenberı adet met.~~tın.i. §Ükl'anla karşı~ıyPrU'Z. diriğinde rikredilıneıktedir, 

S t t bli v • Cumartesi sabahı kum fırtınaları- edindi.ldeEını blıZ.e hatırlattı. Zulüm ve işkence altındaki mem.- -----o----

ovye e gı nın çöldeki f.aaliyet azalttığı sö:r- Cümhurreisi, beyannamesinde; leketierde erkek, kadın ve çocuk Havas - Ofi aı·ansma göre 
. • . fad ) !eniyor. onlara an.illet olaraık tek başlarına herkesin kurtuluş gününü görmek asker""ı durum 

(Bıqtıırafı l mcı say • dıeğil, fakat BiT}eşüt milletlerin için ça~~ığını hatınmızdan çıkar-
:troı:na _ .kumandanbğl &tko.tta orinn sın. lt \ d • ·ıı d kahraman efradile yanyana bü.. mıyalım. Bu törende birbirimize 

E d! den mü.. retil.e gedik açın.ağa muvaffak ofa a ya a SlVl er e ,tıüııı 'beşeriyetin aı;gııı kuvvetlerL yalnız zafer elde edilinciye kadar (~t l inci ~ayfada) 
v: L.nrl.e cere - mamıştır. Bu: dar cephe üzeri?d.e seferber ne karşı mü<:adel~ eUiklı:ı·ini söy. destek olma!k ve yardım etmek S~vyet aı:m~ına gele~ .. bır .telgrafa 

um fırUn:ılaTı yapılan savaş~ son d'.€rece: vahşı~ Jeımiş ve bay:rak günleri münase.. tcahhüdünde. bulunmakla iktifa gore. 18 mcı Rumen t~enıne mt'n 
K et dr A 1,_an W.'eUmla.nnın çoğu Londra 14 (AA.) - Roma rad b"'*'ile yalnız kendi bayrakların d .... tımi·v,..,ru"' 'belki daha nenış· bir sulb aslc:eırlıer :vatı l:ıeHerıne kadar çıp 
anı aluyorsa. a ne • J.W • ı.;- b"ld' a· v • •• l ı· ı:-" 1 e .. ,,,.., ..., "' lak -'- k t. • l k 

2 İt_, :-.:...ıt~rtüJim~-.,.,ı;;,,._ Ve di:işm:an l.)J.J. yosumın 1 ır ıgmc gore, ta ya~ v·r Birleş:k mille.tl~rin ba,......ıı,.} ] 1...- • tı el oııara v~ vanşıce se er çı ıı • 
ıe:ıı:mı:ı:ı; 2' A1lrnan '\.'e Q.J..o pu.::ııı.u .....,........ f-1... ld v h b t" d - . ib··r· ı gr • ._,4._ a. an aşına ı.A;:şen sempa - uygusu k 1ı·· k lk ışl dı Dah 

. d ·~c.meğc mu .. pa~a ilerlerneğe muvaf dı1\. 0 u~ ar .gayne rne yar ~m L~ın 1 u un 8 rım da ve ıbu bayraklar vasrt.asi1e ve msanlığın mü§terek hedefini rara ucuma 8 .m a~ r. . .8 

'VQff._ sı Wi büiıi:iın noktalarda şımdi o:zpıted:W. vifl~ran ~efe:ber ed.ıtme~ -~~~ı.n ,- bi:czaıt o milletreri de kutlamalarıı.. idırak duygularHe birbirimize bağ e'Yvell Alman 'Uçakları Pddetlı lıır 
Lond~ 15 (,Jı.~) _ BJ:relM.ki;.. rnıi.s bıulUı:ıuyoır. . 

1 
d • d~kıb~urna~e ~ugiin yıınırluge g.r nı istemiştir. Birkş\ik. kırallı:b..-tan )anıyoruz. Bunlar olınRsa Birleş.. ~~mhardıımanla ~u t~n~b ~azır : 

nır kahramanca müdııf"n etımiŞ,, o- Sıv:astopolun ıimal kesım n e mış unmutfl Lr başka büyük şeref levhasını teŞkil miş milletlerin izbrabı ve mücade ııgını .ya~mışt~. 01 o: tnye pı. 
lan, hi.ır Fraııı z Gc.nırral KQnjgı ~O'l& 1 ·1 <Aı?-)1 d Sı~~ 5 00 ölü bırak mı ·lardır. eden ımilleUerin isimleri şunlar. lesi tam müka!atım kazanamaz. ya:;nıh ~ttra}y~ ~e =n :J0 8 

• 

s "nıen İngıfü: hatlarına varmış - topol.l ş_imalindekı kesım er en .ddı - Mos'kova 14 (A.A) - Alınan dır~ LcmdTa, 14 (A.A.) - İngiltere Rte~e _rı.\JCu~t mk a;ı:"- ~-, §. vti.e 
t J' •• J rdc nassa ten. şı et · BI J .k ili I Kr l Kır 1. . l d k umenıere ag r ay otar vera rmı r 

11". :cim:ı.e son gun c lıin I h r.'B son hafberlere g~ire Stvastopol önün- r ~ m et er a ve a ıçesı yan arın a lZ-

-o- - fi sava4far almu~tur. ~ an aı;.~ a ele aleki muhareb~. şiddetini arttırmak- Birleşik Amc:r..ka, Sovyetler BiY ]arı ve Norveç Kralı Haakon, Yu-

1 B k hattına çok fazla rruktard~ pıya tadlr. Fakat ,A imanlar bütün gay • 1' ği: Çin; Avustralya; Belçi!ka Ka goslavya Kralı Pierre; Hollanda 
.. : .... ·; ,_.t 1 ~ •• 

Hazin Bir Ölüm apon ar u~ kuıv;veııilerifı pek fazla ta.n ve tf P ııetlerine rağmen Sovyet müdafaa naebı.; Korsika: Küba; Çekoskn"ak. Prensi Bemhardt ve ba~a müttc-
~ gelıİmüş!tr.dn. Bundan başka A1 : &atlarında ancak küçük bir kesim- va. Sainıt. Dorninguc cümlh :eti; tik m~lletler ş~flerile M. Çöı-ç21 ;:e 

m•I • k bef m şlıor ınan taYFl:?e?e:-ı duııırnad~ çarp aien gİrmeğe muvaffalt: olmuslar ve Sal"vador; lfür Fransızlar, Yınıa. Birleş:ık Ameri!ka ve Rusyn ~k Duhanizade ailesinden fabrika. Si ay v şan. SOV)l'd:; kıt'alar.tna ~um ~t - luvvetl'erinin kül:i krsmını burada nistan; Guatemala; Haidi; Hondu- elçileri başta olmak üzere dığcr t'ÖI Zeiki Ö~oğan k~riı:ıesi l'l ~-
l' Sen ra ınifjlerdir. Düşman bu ufuk kesım. T mı~ardır Bu uç Sovyer saf • ras 'f!Indista·n; Luksembtrr-g; Me-k diplomantlar da bu1uı1'duğu htlde şında ~.oy ku: lısesı talebesın. 

ll<>r1'! ~n 15 (A.A.J - sın1~ de çok h.iic.umo. geçmiş ise de ge - :P a ~ncalt .diisman~n çoR: büyük silk;. H-01Janda Yeni Zeiföııda; NL Birleşik milletler günü yıldönü. den Gonul Öwo~an kısa bir has • 
uç_lk a g~rc; Japon ~n~gtur dilı: açmağa mm·affak ıollım.aıştı~. rlı~~la:a u;;.ranvısı pa'Pıasrna soku- kar;~a; Norv'eç; Panama. Polon- mü münasebet.ile Birleşik Millet- talığı müteakib dünyaya gödinü 
}3Uı rafean1

• kayıbı sekiz aasrndaJcl Alihıanlart'll> he? b!ri şiddeth b.~r top ta~!'; ve "'sovy,eılenn cür·etti kar- ya.; Cenub Afriltıı tı7rlfği ve Yu- ler aSkerleriflin yaptıkları geçid ka~amı.ştır. Cenazesi İ~anbul be. 
tıç-alk am...' Japon donanmd. ru ateşı1'e müterafılt olarak nucuma a "' r 

1 
·re ilk. menilcrinıe püs cm..~lavya ıresminde hazır bulul'!muş1ardır. ledıyesı karşısında Yeşıl Apt. saat 

gemı sayısının yarısı ır. "' 'E. ..r. JÇ ,R,esiınde b-ilhacr: ıat taarruz ar 1 
q,-- • lı S d ..,,.....:ı b ' b- -~ 2 d lk ld ıl akb:r 

'Koray de . J'ıarebesüıde g,eç,tı"Jclreri onıır .. ::ı ır: 8 .. -- k .. tiirnü tür. Afnıaolnr, 2 gün ;çin- Bugün ses·mi onun sc 1e iT}eş. a:ray ı,..,. ... a U!unan uyıu - e a. ır ac . 
50flo· l\fi.:11.. nıdz ~ mıunuTi.arebesin. sa şiddet1i bir savaş or~.\l~l~T···r: u .. - -1ur ""':ln•ız bir Kesimde 5'.000 den iı.reı:ek Birleşik milletl t" kuvıvetle ~ir halk kütlesi Hükümdarları al. 
d • uvay enız _ı,, t JHarı pusKurtu mUŞ. ue .;- fl Öl " · kı 1 stı e- lO·QQQ Japon öldilm1 tcıbmin tün. a,uşnran an ... el' !llcI'a faz1a ölü vermişlerdir. rıni şe:re e anıyorum. enrerm ş amı.,. r. 
eQ;:,.,,., ı""' un ı:r- Allnanrar muhareıo~ mey an 

..... eA.Le r. ve 



Haziran ti 

Vücud için Vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cild için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın itriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
kremi istimal etm'eğe baılamıtlar ve güzel neticeler elde etmiılerdir. Cildlerini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku 
üzerine bilhasaa kadınlar arasında mülhit bir heyecan tevlid eden bu kremler bütün müıtahzeratı al'emıümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik mesaile istihzar edilebil • 
mit ve Hasan Vitamin kremleri namile piyasaya çıkarılmııtır. Yüzd'eld ıivil~elerle erğenlikler ve buruıuklukları izale eden, ihtiyarları gençle~liren, gençleri güzelleıtiren bu 
kremleri derhal ve bili. tereddüd iıt!imal ediniz Hasan Depoıu ve ıubelerinde Küçük Tüp 17,S, Büyük 30, Dört misli büyük kavanoz 125 kuruştur. 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

A.slltti llselere, Konn askeri orta okuluna Te cedikll ba.urlama oria 
okulb.rma talebe almı.yor, 

1 - l.Eylul.942 de ba.sl.afa.oa.ıı: ~Dl ders devresi loin Konyach ıtnleU, 
A.llljehlrcfe Maltepe 're B111'h askeri h.Leı1lle Konya askerl orta okııılunun 
•e Kayseri cedikll erbaf ha.urlama orfıa. o1ıııılımun her üo sınıfın"· Merzl -
4'on cecWtli okulunun bfırl.ncl, ilı;ind, üciiDoü aııtla.rına., Kınldaalı IWl' .. t 
okulu ve Ankaı'a m"8iki ,.edi.ltU okulunun 7alnız birinci sınıflarma maarif 
lisel.eriıuJen, m.&arif o.'1a okullarından H llk okul mennlarmda.n talebe 
a.hna.<Sktll'. 

2 - Aho&ca.k taleıben1n Tillil rtlnclan obnası, ıJ:hbi mua.7eDede ısatlam 
olkmaa, ve istekli dedi 1hti7a(ltaıı futa olduiu takdirde rapılacıa.k aecme 
Slllavmda tuanma.sı earttır. 

3 - Ta.bsl!I t.edııedmler, her ne ıebeble olıırııa olsun yaşmı biiyütm~ 

Teya "üçü.1.-dş olanla:, bullllld&kları oka11a.nn IOn ıına.vwında smıtt.a 
veya bii.Lönlesneye kalmı., olanlar, 714lar1, bo7ları •e .'.l,tırhJda.rı askeri l.15e. 
ler taUma.tmdaid hadlere ucun olmıyanlar kabul olıınma.zlu. Yalnız re. 
an erba.ş ha.zırla.~ orta. Qkııllarma bir llA üç eene tahsili ter.ket.mı. olan. 

tar alına.1ıtlll'. 

4 - Bu p.rUa.n taşıyan Astelı:lilerln buluııdukJan yerlerfa a,slrerll.k ıube. 

terinden c)lter ı..a.)'lli kabul şa.rtwmı öğraımelert ve oknl\Mca istekliler 
~ 7ap~ olan tahkikat neticelerinin eeome suı:nla.ruıa bıkv 

tama.ınJa.naralc .lste4'11ı!e:m bu sınaTJara ,U-t"bibnelninl femln iobı 15.Ma. 

718.942 c14ı ~Ubaren birer dilekçe '1e ve acık Utamet a.dre9lerlni ve nüfusa 
ka.yıdlı bulundo.lı:lan yerleri ctilekcelerlnde cöstennek Ü.Zel'~ derhal cinnek 
Wıed.ik:lel'i okul müdürlüklerine miiraoaa.t e~leri ve maa11t okullarında 

sllUf reçııne ıınavl&rı btttlkten sonra ela dlğer kayd! iıao11l ki.kMllannı h'A. 
zırh.yarak anerlik eubeleri yolu Ue en ceç 10.Atustos.942 ta.rlhine kJMta.r 
·okuJ müdürlüklerine ıröndermeleri Di.ıı olunur. «326'7 .5538~ 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
lıtanbul Vilayeti (Belediye Hududu içinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhide Verilecektir. 
Şa.rtnamttd Ankaraıb Kızılay Cemiyeti Umumi Meri:ezindc.ı Te ista.n. , 

bıılda Yeni Posiıane ca.ddesl<nıle K121la.y Deposundan verilir. 

Ta.tib olanla.rın 15 Temmuz IH2 tarihine kaıdla.r yazı ile Anka.rada Kızılay I 
umumi Me.rkezi.n4! müracaat etmele.rıl ilin olunur. 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

~ 

1 - FJtslltmeye konulan iş: Ankara. cençlik parkında. Japılaca.k kabhıeler, 

•esti1er yalak, helalar. cışeler, fosseptllr. vesa.fr lıflerldir. 
Keşil bedellı: «20520» lira 2S kul'UŞfıur. 

2 - Eıtiil1me 25/6/9t2 Perşombe &'ilnii saat 15 !(De Nafia Veki.lfJti yapı ve 
lm.a.r işleri eksiltme komisyonu odasında ka.pa.lı ıı:art usullle ya.pılacallıtır. 

3 - Etısflt.me şa.rtnanıesl ve bana müteferri evrak ııl03ı> yüz ıi.ç kııruş bedel 
ım1*ab1J.i.r$1e yapı ve ima.r işleri reisliğinden almab\lir. 

• 4ı - Eks!ltımeye tf,rebllmek h,ıın lsteldilerin usulü dairesiıııdıe d539,02• lıin 
beş Jiiz otm dıokıuz ıtra iki kunışluk muvakkat tem.lna.t vermeleri VI\ Na.fia 
Veü.letlnden bu iş t9m atmmı., elıliyeL vesikası lıbraz etmeleri lazımdır. İşbu 
y~yı almak 4ç!n isteklilerin tksiltme ta.rlhiııden «ta~ &"ünleri ha.riç:& en u 
Uç giin evvel bir isUda Ue Nafia Vekiletine miiracaa,t etmelerd mııktuidir. 

5 - İstekJıiler tektir mektubla.ııru ihale günü olan 25/6/ 1942 Perşembe rilnü 
saat 14 de kadar eksiltme lı:oım~yonu rel5lfiine ma.kbııız mukabilinde verme 
leri li.zuııdD'. 

Posta.da olan gecikmeler kabul edtlmeı;. c62'15• dl35o 

Nafıa Vekaletinden: 
EuiUımeye konulan tt: . 
ı - Su işleri on altıncı ~ube nıüdü.rliiiü mmtabsı aıı.J>llindekıl Manavgat 

ovası sol sahtı 81lbıması için 7apılaca.k lca.nal ve imalatı smalye Işl.e!·i mubam. 
men keşli bedeli w.hidi fiyat e6ası ü2crtinden 350.000 lira.dar. 

2 - Eksiltin~ 2.9.6.94.2 tarihine ra..tlayan Pa.zaıt!f.esl günü saat 15 de Anka. 
rada. su iıJ'eı1l reiSliğl blnMı içi!nıde topla.nan su eksiltme komlsyinu odasında 
kapalı zarf usulile ya.pılacakıtır. 

3 - İstek1Her, eksiltme p.rtna.mesf, mukavele projeSI bayındırlft i')leri re. 
lıel şartna.mesl umumi. liD ı.,leri fenni sartıname<dle hususi ve fenni ~rt.na.. 
aneleııi ve ıPTOielerl 1'1 Ura GO kuruş muka.bllhıde su ~ reıislikinden ala. 
biliı1ler. 

f - EksUtmeye cireblbnelı: "9in tsteklile:ı«n 17'750 lira.ldc muvakkat teminat 
yeımesl ve ekısıIJtmentn. yapılacatı elinden en az üç &'tin evvel ellerfnd<} bulu. 
nan vesilcal»'la birlikte bir c.ı~lekoe ile Nafta Veki.letbıe mü.ra.caa.t ederet. bu 
ite mahsus olmak üzere ves~ alm:Marı ve bu veır.ılka.yı lbra.z otmelerl ~ttır. 

Bu müddet lçlniıhı vesika taleblnde bulunmayanlar ekı9Bı'ımeye iştink ede

aneder. 
5 - İstelaJDeırin teklılt mektablarını Ddno1 ma.ıld'ede ya.zıh saatten blr sa.a' 

evftJine ka.da.r su l.şleri relsJftlne makbm mmabUinde vermeleri lizımdır. 
Po9fııMla o!a.n ceolmıeler kabul edllme-z. (3938.605ıl) 

lstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 
İsfıanlnıl Ceza ve Tevklfevin!at 942 mali yılma. a.ld 2'72,750 kilo ekmek ilıtl.. 

,.aoı lı:apah ııa.rf usulile eksiltmeye konmll!lfur. 
Muıbamınen b~eU 3'7U2 Ii.ra. 50 kuruş olup muvakkat temina.t 2806 Ura. 13 

jaanıştJıır. 

Eksültme 30/6/942 Sah gUnü saat 15 tıe İstanbul Sulta.na.bmcftl'ki Cezaev{ 
Müdürlüğü.nd(! yapılaca.ktır 

Ta.J!U>J.er bıma. aid şa.rtna.meyi tat.ti gilnl6r1nden maada herg-ıin mesai sa.at. 
leri cJa-hiUndıe me?.kür müitiirliikte ciireı>:rırıer. İstekmemn kanuni vesikala • 
nm havi kapa.h zarfla.rını eksiltme ıaa' hıdeın bir sa.at evveline kadar mezk{)r 
mlidürliilate wpla.nacak komisyon relsllğ:ln.e nunıa.r.alı ma.lı:baz m&M<ablllnde ver. 
meleri, taşradan rönderllecekı taahhUdlil mektUblann posta cecıl.k.mesinden bir 
DUlt;'utiyeı kabıl1 edUmb'eceil Din ol• 1'111'. ( $2.5,) 

~-a 
Hıılkevl ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından tertip 

edilen 

SÜNNET DO~ONO 
tıe BUyUk 

Pehlivan Güreşleri 
21 Haziran 1942 Pazar 

günii yapılacaktır. ..ti 
, ~-

AŞ, DIŞ, NE ROMATiZMA •J; ___ v __ n ___ · a Ve bütün ağrıları derhal keser. 
SAC SABUNU · Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında g(inde 3 kate alınabilir. 

Saçlarınızı muhafazıo lı;ln harlkOlade 
·•esirini ilk kullanı~la gôrecek5lnlı:. ahlık barman .. klıath 

( TIY A TROL.AB) 
Dolım Jtlız mitinıelrellk Jenl m. 

)"lltla.rla. mücehhez Maooa.r markalı 
işi« vaziyette bir Baııına.n makinesi 
sa.tıhktll', arzu ed~er- Çanak.kalede 
Avram DeımJrlııa,pılıya ta.ıırlren veya 
bizzat miiracaat edebiltr1er. 

Meflıur ıllıziyoniat profeaör 
ZATI SUNGUR 

Beyoilunda o.SES> ainema ve tiyat. 
r~unda her akıam yeni numarala. 
rından müteıeklıdl l!eua-in proan • 

lr:.~·!kıJ!~~J :;} mına devınr. Mleeektir. .................................................... cJe&r. Ta.tib ola.nlar Bandırmada 
Kı..ı.1ı:mel'4i.ven caddesi No. 5 ko. 
müsYonou Avnf Ka.raotıuna mü. I Son Posta Matbaueı 

Sefl'iyat Mödtirtl: Cihad Bahll 
SAllİBt: A. Ekrem US&KLtOIL '- rMl3&tıar:'ı mın olunur. ..JI 

O evlet Denizyolları 

MUdUrlUğü 

işletme Umum 
ilanları 

15-6-942 - 21-6·942 tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Kara.elen.Is h.a.lıtl - salı l de Tarıı, Cuma t dıe ~e Gala.ta rıhtı • 

Ka.rab~ hMta 
İmroz hattı 

,\yVa.lık battı& 

m.mdan. 
- Cwna.rıe.t 18 ele Enıunmı Si.rkeol rıhtunuıdaa. 

- Perşembe 1 de Kemal Tophane rıhtımıncla.n. 
- Pa:r.artesl, Ca1'$3.mba ve Cuma O,SO de Sus, Cuma.r. 

tesi 14 de Mara.k.az. Pazar 9,50 de Sus Galata n.h • 

tımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de l\11ll'aka.z Galata 
rıhtımından. Ayrıca. Çarşamba ZO de Mt'rsln ve Cu • 
martesi 20 de Antalya Toı>ha.ne ··ılıtırnından. 

- Salı ve Cuma. 19 da Bartın Tophane nhhmmdan. 
- Pazar 9 da Kt"mal Tophane nhtımınd:ın. 

- Çarşamba 12 de Bursa, Cumartesi 12 de Mersin sır • 
kecl. rıhtımından. 

- Perşembe 13 de TIJ'ha,n, Pazar 13 de İzmir Galata 

rthhmııdan. 

NOT: 11/fl/ 1942 tarihinden itibaren İzmir ba.ttın. 
d:ı. lkinei bh sefer başlamıştır. Bu ikbıd posta istan. 
buldan Perşembe günleri saat 13 de kalkaca.1{ ve Pa_ 
ııa.rtesi 11 de İslanbula dönecektlr. Gldle ve dönii.'jte 
Gellbolu ve Ça.n,a.kıkıı.leye uğra.yaoak1ıır. 

NOT: Vapur ııeferlerl hakknı.da her tür1U malQm:ı.t aşahda telefon 
numaraları yazılı acente1erim17lden ötrenilebllir. 

aaıate. Baş Acentel ili Gala.ta rıhtımı Limanlar Umum 
MüdUrltlğü binMı rıltında 42362 

Oalaıta Şube • _ Galata rıhtımı Mmtl.lta L'man 
Re!L9liAi bılııası aı:it.ıııda 40135 

Bl.rkeci eube Sirlceci. Yolcu Salona 22740 
(6505) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan 1 
Taıhmbı edlllen bedeli 1650 lin olaın Bakırköy baruıt fabrlkasmda mevcud 50 

ton bi sülfat 26/Ha.ziran/9t2 Cuma cünü aaat U de Sa.lll>a.zarınd:ı ASkeri Fab. 
tikalar yolla.masındaJti sa.tına.ima kıomisyonunca a.ı;~ a.rhrma ile s:ı.tılacaktır. 
11.k temiruı.tı 123,'75 lira.dır. Ma.l nümuneıa her.rün fabr.&ada, şartnamesi ko • 
misyonda. cöriilebillr. isteklllDrln temiıııa.t maJt.bumla.r~le birlikte o rün ve saa.tte 
lııomfsyonda bulunmaları. (6'117) 

İzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi. Kilosu 

Semizotu 12.000 
Ka.bak zı.ooo 

Pa.tlıca:ıı &3.\)001) 
Bamya 14.400 
Ta.ze tasuln 28.000 

Doma.tel 90.000 

f{, Soğ~ 13.800 

Patates 46.800 

fspa.nalı: UO& 
Pll'asa 9.600 

Ka.vım 8.000 
Ks.rpuıı: 8.000 

Taze üzüm 8.000 
Salça. 600 
LihMıa 4.800 

Ta.Junin1 fiyatı 
Kmuş Sn. 

Tutar, Teminatı 
Lfıra Lira. Krş. -------

l'1 
20 
15 
25 
4ı8 

15 
18 
ao 
12 
15 
8 
s 

20 
80 
10 

50 2100 
4200 
fiHO 
3600 

11200 
13500 

2484 
14010 

60 6000 
1440 

640 
HO 

1600 
480 
480 

- ,ı7444 

• 

un 20 
1 - Yukarıda cıtııs ve mlkdarla.rı. yazıb 15 kııı.lem sebze kapalı zarfla ek_ 

stl!ımeye koımılmuştur. Eksiıt.mesi lG.IOZiRA.'l.942 Sa.lı rünil saa.t 16 da. b. 
mitte tel"sanc lı:a:pısınd:.ıki konılsyon binasmh yapılaca.ktırı 

2 - Bu işe aM prtname 338 kuruş mukab!'!Jınde komlsyond:a.n alınabilir. 
3 - istıeadilertn bu işlerfo UgiH oldulı!'.la.rma. lla&r tıca.ret veelka.13.l'ını ve 2490 

aa.yıh ta.rıııın.un tarifa.tı veçhile tanzim ede-Oddeııl ıC.ekliıf mektıublarını ve yuka,. 
rıcta yulı ~e blrl~ belli cün ve saAiıten tam Wr saat evvelme ka. 
c1ar k~ona vennelerL (S94Zl 

Romanyanın tanınmıı ıan'atki.rı piyanist Madam 

SYLVİA ŞERBESCU 
16 Haziran Salı günü akşamı saat 21 de 

SARAV SİNEMASINDA 
TORKIYE KIZILAY 

Cemigeti Menfaatine 
BiR KONSER VERECEKTiR. 
Program: Bach - Liszt ve diğer b~ülc töhretlerin eserlerin -

den mürelklke'bdir, 
Bileder Saray mnemaısı ailelerinde satılmakta·d ı r. 

ETi BANKTAN 
Dekovil hattı vagonelerine mahsus 

300 mm kuturda; retmlne göre 

4000 ADET · KERLEK 
kısa bir zamanda imal ettirilecektİT. Bu tekeriekler, bandaj kısmı 
dem ir kalıba ve d i ğer kısımları kum kalılba dökülmek auretile, çe
lik döküme yak ın mukavemette fontd'an olacaktı r. Bunu başarma
ğa muktedfr dökümhane sahiplerinin mufassal tekl iflerin i (Etibank 
Umum Müdüdüğü - Ankara) adresine göndermeleri. 

lstanbul ticaret ve sanayi odasından 
Fabrikatör ve müteahhitlerin nazarı dikkatine 

Devlet müesseselerinden sipariı alan fabr:katör ve mü. 
teahhidler ekseriya yerli malı veıikaıı almak için t'eahhüd 
lerini ifadan ıonra miiracaat etmektedirler. Bu ise malın 
yerli olup olmadığını tesbitte müıkülitı mucip olmaktadır. 
Bunu önlemek için fabrikatörler imalata baılamadan mü • 
leahhidler ise mah teslim etmeden evvel muamelenin teı -
bili için yerli malı vesikası teda~:k etmek üzere odamıza 
müracaatları lüzumu ilan olunur. C<6392» 

Kural• tarlhlı 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
9Dbc ve ajam adeclh 181 

lllnl Te tkıad her oe'ri 11anka maameJeleft 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BOO 
LiRA iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Banka.tında kumbaral.a n lhbaraıs taaarnıt beaablumct. • 
.. 10 liraaı bulwıaııl&ra 1111ede • defa ~eoek kur'a ile &f&ildald 
p1Ana •öre lkramln datıillacaldı r. 

4 Aded 1·000 Liralık 4ı,000 Lir, 
4 » 500 • 2,000 • 
4 » 250 » 1 ,000 )) 

40 )) 100 » 4,000 )) 
100 D 50 a 6,000 >> 
120 » 40 .. 4,800 ». 
160 )) 20 » 3,200 )} 

Dlkka.h Uea.b1arındald PMalar bir tene tcinde 5t UradaD apll 
dtieml:renlero ikramiye cılktıiı taııdlnle " 20 fada.sile •crlleceldlr, 

ltur'alaı- eeııede ' defa, 11 Mali, 11 Bulran. 11 Eylül. 11 BirbMıl 
tınan tarlhlertoae eeldlettktu, 


