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Akdealzde 
1lddeOI 
ıava,ıar 
glnlerce 
ılrdl 

T ebliğlera göre 
iki tarafın kayıbları 
lngilizler 10 bin tonluk 

bir kruvazörle iki 
destroyer batırdık
larını bildiriyorlar 

Libyala. Almanlar tarafıni:lafl ter'll:ect'i~p lngiliı?erce tcıhrib 
edilm bir tank 

Tebliğlere- göre ··~:~·~;:·-~~;·~~~·;~-~·-, 
Libyada vaziyet 

8 lacl . . 

Fevkalade 
kazanç 
vergisi 

Projede bazı 
değişiklikler 
yapılıyor 

F vkallde buyuk kazanç
lar hedef tutulacak 

Blnavearsa 
satı,ıarı 

inkılAb~ nasıl bir temel hazırlanıyor? 

Devlet Reisinin ilim 
· kaynaklarını ziyaretinin 

manası vardır 
Biz atni mekteb sıralarında iken baıtakiler 
yanımızda değil, kabus gibi rüyalarımızd, 
görürdük. lnkılab çocukları için bu, en kuv 
vetli bir feyiz ve hamle kaynağı olacakbr 

Alman tebliti: "4 kru
flazör, 4 destroyer, 2 

karakol gemisi, 6 
ticaret gemisi batırıldı., 

lngiliz tebliği diyor ki: ((Düf 
nıanın kruvazörler batırdıiı 
bir zırhlı ile bir uçak ıemiıini 

hasara uğrattıkları hayal 
mahsulüdür)> 

Jaglllz 
ordusu 
çekli dl 

''ROMMEL 
HEDEF/NE 

VARDI,, 

"Libyadakl 
vaziyet 
fenaıa,tı,, 

Ankara, 16 (Hususi) - FeV'ka
lAıde kazan.ç verıgisi mevzuu üze. 
rinde 90ıtl. zamanlarda Meclis ve 
Paırti grupu .komisyonlarında ya-

l pılan teıtllrlkler neticesinde hükU-
1 metıçe hazırlamnış bulunan proje. 
i de ıbazı değişilkliklerin yapılması 
ı zaruri görülmüştür. Bu değişik.. 
il liıklec haklk.ında4<ıi mütalealar hak. 

"' endiklerimi hıül.Asa ha- . . _ _ _ 
~ı~ ~ . . Mıill Şefimiz İsmet f nonu dun rumu ha:ldkında kıym<'tl: dire-ktı 
.• n ~~·. • yfada) Dil, Tarih, Coğra!ya Fakültesini ler vennişlerdir. 

Londra f 6 ( A.A.) - AmiraOık 
d•ireıeinin ye hava nazırlıiının müt 
terdk teıhliii: 

Ga~ala mihver 
kuvvetleri 

tarafından ahndı 
İngiliz donanmuı ve ticaret fi• 

1o.u, lngiU:ı: hava kuvvetlerinin ve 
Jlitlepk devletfor ordu.una menwb 
h~ t'C'fkil~inin yardımife Malta 
Ye T o\>rı..ıt ca.rnizonlarına levuım • 
le.itim etmi,lerdir. Harekat dü,m~- Tobruk cenubundakı 
ilin iistün deniz ve hava kuvvetlen. •• t hk mevzı'ler de 

(l>eYamı 5 bıcl sayfada) mus a em 
0 Almanların eline geçti 

Mmrı telaJUI eden telalilıe 
nin 6a yas igin IHrtaral 

edilebilecefi LonJraJa 
.öyleniyor 

Londra, 16 (A.A.) - Libya.. 
daıki vaziyetin son hatta içinde 
fenala$ığı münakaşa götürmez 
lbir hakiikabtiT. 

Meydan muharebesınin Jlk 
sainlasında Huohmlecl!c tarafın. 
daln Qörçile (lönderilen mesaj , Almaawe Kahire, 16 (AA.) - Ortaprk Londrada büyük bir fyimserl!k 

1 et fnıııiliz kuvvotlerj umumi karargahı U(Yandmmış ve çok ağır kayıb. 

W -1 Gener.all Ridehi, kendi :komutasın gene eskı mevzılerıne .. çe~~mek 
o- tdb'lfii: lara ~tılmış. ol~n ~anlar 

1 tebllllerl daki kuvveıt1eri1) alacakları yeni ter zorunda kalacak~ar.ı .umıdı ha.. 
tıilbteri lbitirmi,tir. Cenub Afri'ka sıl olmuştu. Hatt~ ıyı haber a.. 
birinci ıtümenile eBıinci tümen Ga _ Ja.n b:ızıı müşıahidler, sekizinci 1 

h zata cenubundaki n"Mvzilerinde.n ba.-1 Ritohıie ordusunuo. şiddetli bir • 
sı·vastopol mu ara• f&rl :ile çekHımı~lerdir. Bu hareket karşı ıhiicuma ges~ek v_e Ro~ ! 

• • Akrıoma etra.f ındaki mevzileri tu mel ordusu~~ butu.n Sıren~ı~- ı 

b • t •hte hır eşı tan kuvver.lerle 14 Ha.ziıran günü ve ten atnna.'k ıçın vazıyetten ıstı. j 
esı arı .recos' yapıl.m azimki.r düıman ta- 1 fade. edeceğini bile düşünmüş. , .. ·· ı • arruıllarını püakürten birinci zırhlı ı leııdı. 

goru memış tümen t;r;;:::.n sv:~t:.;;::> # l .... 04~~:~:~ ... ~ .. ~::~ .. :~~~~~.~ . .-I 
şiddeti bulmuş 

Almanlar Sivastopola 
Paraşütlerle maynlır 

atıyorlar 

Berlin, 16 (A.A.) - Alınan.v?r .. 
duları b~mutanlığının tebl:gı: 

Dün Sivastopol müstah!kem çev. 
lleıaiade yalnız ehemmiyetsiz çar .. 
S>ltrnalar olmuştur. 

(Devamı 5 ind sayfada). 
--o 

Suikasd 
davası C ·.alllerl Yulpt :J ~ 

( 
1 

mc:a • şereflendirerek imtihanlarda bu- Yuıkarıdaki resım. M;lli Şe 
l~uşlardır. Cümhurreisimiz Fa. Dil, Tar.ih, Coğrafya Fakültesind 
kül.teden aıynlırlarken Türkiyede ingilizce imtıihanında taleben~ 
ilınJ.n ve felsefeınin gayesi ve in. cevablarını okurken göstermeıl· 
1cişa.fı ve FaküLtenın ilerideki du. tedir. 

nnnkn 
Parti Grnpn 
Hariciye Vekili 

iki saat 
izahat verdi 

[Arkada-tımı.z Bürhan Cahidin bu fayanı Jilrlıaı 
yası•ını ikinci •ayladaki riitunanda bulacalaınaz;J 

Dünkü zelzele yedi 
viliyette hissedildi 
Yer sarsıntısı şehrimizde on sekiz 

saniye surdu ve şiddetli oldu 
Profesör Fatin "Deprenme merkezi pek 
uzak değildir. Burası meskun bir mahal 

ise tahribat fazla olacaktır,, diyor 
Düın sabah saat 8 i 42 dakika tıe

çe şelln'imizrle 18 saniye kadar de. 
vam eden şiddetli ~r zelzele ol. 
muştur. Zelzele evvela hafif su. 
rette başl~ oonra iiddetlen. 
miŞt.ir. 

Zelzeleniın şiddetinden binalar. 
daki eşyalar yerinden oynamış v• 

• biırçok kimseler telaş ve heyecan.. 
Harlcaye Vekili Şükrii Saraçoğlu la sokaklara :fı:rlanuşlardır 

An\ara 16 (A.A.) - C. H. P. ZelıJele şiddetli olmasına rağ. 
Moc'liı arupu. umum! heyeti ~~ men şe!hTimiıxle eilıcmaniyetli ha. 
aaat 15 te reıs vekli Seyhan meb • sar ve zayiata sebebiyet verme-

. (Denmı 5 inci .. yfada) mişt.iı'. Yalnız Saraçhanebaıındald 
-- taş ~idin minaresinden bir iki 

2 5 m·ılyonluk 3 UncU ıtaş düşmüştür. Bu 1.a§lar yoldan 
geçen Abir araJbaya .isabet etmiş, fa. ~ 

tertib tasarruf :~ ~1z::aı:ı~1~ag=~~ -; ;o 

b 1 d duvarlarda hatif çaüa.kla-r hasıl "'-::--/~ ono arı a olımuştur. Bahçekapıda blr hanın 
duvarlu-ı çatlamıt. keyfiyet kaza ŞehrimlZde zetzeleden btr ~1111 tamamen satlldı (Dnamı 2 nci •yfada) ta§lan dökülen bır mıııare 

Karar bugün 
verilecek 

Harbin umumi gidişine ~:~i:~ ::;~~:~~ 
toplu bir baki~ Anlkara, 16 (A.A.) - Maliye Y Vedrilimiılı Fuad Ağralı Anadolu a.. 

A.n'k.ara., 16 (HusUBI) - Ağı.rce.. jansı muhabirine aşağıdaki beyıa.. 

~ ~~ rea;~b~~~~~ Avrupada ikinci cephe açılacak mı ? Bu 
11•::.ı~~~~üdafaanın fev. 

ll"ı ha1dkındakf kararını teftıim hareket ne zal!'an yapılabilir ? ~imanlar kalAde mıasratla.rına ıkal'fllık tutu.. 
ed~ktir. beklenen büyuk taarruzu gecıktirmekle (Dennıı 6 inci aayfada) • 

Bir lngiliz tayyaresi hata etmİf olmıyorlar mı? Meclisin 
Parisde zafer takının Yazan ı Emekli 0eneral K. O. • • 

.. . F Mö.yö Mok>tof'un varington .. Oç'lü palıit devletleri maıbu.arı J8Z 181111 
UZerıne ransız lnd vdeti ve Lon • Möqö MolJoııofun Londrada imza. 

b x, tt ıteyafıat 1 i1t rea bükOmetl!e yirmi iaıchğı yeni iııtıfakı bundan evvelki :Ant.ar&, 16 (Husus!) _ Cümhu. 
ayragl 8 I dNLt• ~bi; ittifak andlatmuını Birinci Dünya Harbinin .onlanoa riyet Halle Partisi Meclis grupu ö. 

~ndra 16 (A.A.) - Hava ~~- yıllı yonı · hadi.e.t liz;orinden mü. doğru o zaman Birletllt Amctrika nümfüıd.El4d Perşambe gunü bir 
ile • ilin td'btiğindo kaydedildiiı • -:da:'1:ıor ~eomit olduPı hal. Cümln.~mıW 'Ol&ll Ma.,-1 Vi).on ta. Cloplaııtı daha yapacaktır. Bu top.. 
et •.?re, Haziranın 12 nci Cumart• t ~ memlek.HM: pııatbuati .alından teıdt Y• n.-,dilea ve eL 1anWa fevltalWe kazanç vergiıl 
.._!~ ii'eözori Nhit tervilln• ;. ... in ..._... itdlal TWı1 tarlatt cVll.oa P.NA.,_l» IDIWUUı üzerinde tettiklmle bu-
:~ 8-a.iahter dpiode bir tlrT ~ 411 ( 1 ... fa) 
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Hergün 
ş·mali Afrika 
ÇölierinJe ifl~ 
Eden tahminler 
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C. ihtr 
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SON POSTA 

iNAN 
INANMAI 

Haziran 17 

=: Bir ölçü.. =a f 
Sabahtan Sabaha: 

Atatürk mGzeainin açık 
bulunacaiı günler 

AltAıtiidt lnkı lll>ı Müea timdi • 
ta Sab '" Paııembe ıüaleri aaat 

De'Olet reisinin ilim 
Kaynaklarını 
Ziyaretinin manası 
Nedir. {2-

,_ __ Burha Cahid 

.................................................... 
RADYO_, 

ÇAl18AM&\ 17/G/194t 

7.30: Saai u.,, '7.33: Radyo ıalon 
1111ıo..-... 'U5: Alam hab rtert. B: Raci 
J'O _..n ~... A.15: Evin w&i, 
U.IO: But Qan. 1Z.S3 Beraber ~.&!', 

11.45: AJ& .. laüerlert, 13/ll H: Kan.. 
ilk tarta 'Ye ıt.tidtl1er, 11: Sası &J111'1-
1 il.il: :aMlro cluls ortıM&ruı. 18 45: tn .. 
cesa. f ... ı. 19.30: Saat •>arı n ajans 
bHmteri. ıuı: ee..- ıı tWd~ 
19.51: ~ _...,... .-,riular, 
%0.15: JlaclJo put.esi, %0.t.'i· B r mar1 

ötren~ lııaftaalD ....,.... 11: Ziraa.t 
t.altviml, !t.11: ~ ve tiiTtifı -r 2 l 30: 

(Av ve ııpora cJalr), 21.45: R yaııeUcüm .. 
bs tıu 1 .. 11.30: lı&at. a,an. aJard 
h6e1eri w lbofta.lar. 

lstanbul borsası 
H/6/Kı ... - lıap&Dlf fla&lan 

çıuu.u 

Allht Ye • 

• ondra 

~ew.Yorlı 

meYN 

Uıulrl41 

t-OUoa. 

ı Sterim 5 H 
111 Dolar .............. 
1eor~ 

111ı..... ... 
Bir ütm lira 

24 •FMI* bir Cl'MD lıılloe 
aıtm 

1%920 
il.US 
1Z 937., 
Sl.16 
13.10 

~· " 5 ... 11.H ..._,.,.eli " 1 UI »SU1 il.il 

~ 1 11• --- ....... --
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CAsY ANIN içyüzü :J 
israil ti.ilcesi 

SPOR 
Kabotaj bayramı 

hazırlıkları başladı 

C ZİRA~ T :J 
Yeni dikilen fidanlara 

nasıl bakmalıyız? 
l'ilistinin ilk yüksek komiseri neler Gündü Moda koyunda yanf- (''Son Posta,, nın zirai bahisler muharriri yazıyor] 

•• d•• ler anlatıyor '> lar, g~ Je Bebekte fener k.M~ bahçesi. olacak yere di- dan. kendisinde bulunan ihıtiy. gor u, D8 • alayları yapılacak ıl~ f.idanlar; .bı~assa ilk sen~- gıdayı sarfet.meye başlar. Eğer l:. 
• Jbrahim Hoyl -· Jerı ÇQk fazla bır dık.k.a.t ve ihti. devrede yeni kökler teşekkül ed 

Çevıren: . ı Temmw; •Juııbotaj bay.ranu do.. mama _anubtaçtı.rlar. rek fidana t<>:Pra-ktan gıda ve b 
.... ilan meydana fetiribnq bulunm~k 8.1,'1~ ı Yıaiıudı !<fi. (Birçok Ya - tayusile Moda l«>yun.da muhtelü Henıı: ~enç olan f.iıd~ann tu. hassa su temm ctmc?ve mm·afi 

. . . .- uı .. - _ ve iDraıni edıebiıyatı gundcn gu. hudil~. bır numaralı Cihan ID_ır yarışlar w gece de Bebck;te bir tu,p yeıu Ot~er vermesı ve bulun.. olama~ veya kakler faah~t 
F'ılıstıinfın ilk mül1d yüt:ııek ko- ta. rıtan bir geli,me göstermekte- biillden ~ Balfoar beyannamesın fencx alayı yapıJaea.fkttr Baycamın dukları top.ı.a'kıtan ısttfadc etmeye geçse bıle genç kö'.dcrin topra~ 

lllıserı Sir Heııbeıl"t Samuel ıunlerı: aEpeyıoe mta<ıtıarda İbrani mek..den çok önceleri Fılistlndl.? yerleş.. çdk ~ bir şrki.lde teıtıöi ~l~sı, bu foidanıara yapılacak tas alacrukları su m'ktar yapıa' 
Yazıyor: · ~ ve Kudüs yakın!a- mkş bu.kmu:YQrlard1.) için seçilen he-yet :Lk tl>planıtısını .ıyı bir ~ ıle çok sıkı alaka- larm havaya bırakacakları st d· 

Burada Bu!haradan, t~n. ve Irak~ Sıoopus dağında bir !orani Yaınj 1922 yıollarında Yahudiıler, ya~ ve çok zengin bır program ~tdır. _Dsulune. uyıgun olarak dL daha az olursa fidan b"r m:.i 0 
gıelıne. ~ :a;1ıudı~erJo, ~ev -~ kurulmuştur; kısaca bütün niifusun aşağı yu.kan yfü:de hazırlamıştır. kilen f:idan.laır, .ı1kiba!1ard1ı Slcaklı- son~ kurur .. onun ;çm. ye nı el k 

Y'ol1k ve Şin<.~ uru...-ersıtelennden. • ter.ım1'erle ıfadele-nen yep- on birini tıeŞk:i.l ediyorlardı. 1936 Den.lz . . ğın ibaşlaması ıle surıncye, iaze len fıdamlar, ılk sen<!ler.ndc fazl 
~uın Y.ahudiler; kısa boylu, yüz_ I!br~biır Yaıhudi hayatı, filemi yeni da Ffüstiiınin nüfu~u 1.336 518 ol - elk ~e~~ ıştırak :~ yı::ıpraklarını g&teımeyc başlarlar. suya muhtacdırlar. 
~rın~n ~ri inoe, narin Ye -v~ canlandlTllmıŞ bulunmak ·muştu ki bunun 848,342 si MUslü- ~ı1ta!kÖ)l:Le a:f ta emmuz:; b" F~t bu esnada henüz kökler fa.. Fidanlar di!kildikten sorr:ı sı' 
~Yahudileri, gümüş ve al~bad man· 106474 du'· hıı-istiyan v~ d ~ ...... _,_ aT kssaraıy "":~ . .Je .n- alıyete g~iş olmadıklarından fi- (Devamı 4/1 de) 
tşle.tned ·ft · ı 'nıck! mahu ta 1:1". "lloenin • • e ....,....,......aı'<m. a. hill H!Uıuesme 
ınuse•viı:/~~; 1~ J ~ · ye Ayıni :ııama'J'lda ~ü.n ıı te r-370,483 li de Yahudi idi. Görülüyor giıdeceı~er ve abideye m€rasimle (' - , 
ı· .. ' ~c e ran:ce ın a ama şarıtları genış bir _suret e. k.i MüsWırnanlar da süratle aı:1t - ~lenık !koyaccnklarotr. Ayın.i grup 'Son Posta n 1 b 1 . 2 ' 
R~~rddıği, ~ooud. PmatODY_.~_ı..Y_.~Y ~~ yüksrlmiştir Ü!~~ye mu- mGlkltad.."Olar. Fabt 1936 da. bütün T~clcı merasim biıtti:k.ten son 77 n U macas1. - (12ı 1 
~.i'G aın s=en zıra mu~= • ıilkıt rlal'Cia Yahu~ serme- ü:tusa .. y h d" isbeıti "zde 

Sısları vardır. Şarki ve garbi Av-~ .n . ~ Yafa kavimlerWn n gore - a u ı n yu ra Baıibarosuın tiif!hesıne gidip o. ScNdan sat;.·-:--------------------' 
l'upadan, Asya ve Amerik.adan .gjkm Y~ ~· biricik ve özbe- 28 e !kadar y\ilkselmı., bulunuyw ra:ya dıa çelenk koyacaklardır. Her 1 _ Münn 1 2 3 4 5 6 1 S 1 1 ) ect..ı dlikııorl na avukat ni<nar üııtü:nde ~~ . ol•n dildra<e du. Bimin bu rz.hat laıla>"'• anla- iki mahalde de kabotaj bayramıro •im '"· ıı1-=-=;==:;==ıı-===:==:::=::::;::=:::;:~:====== "t" rnu81 w a;ın. t--...ı.;İiıt ndam öz Yahudi ~ı~hsı kuruımuştur. şılır ki. A'reblttrl~ Yahudiler ara- tebari.iz ebi'iren nu.ıuklar söyiene. (il. Yeıw~l J 
l ' ·=~ t -yan Tel A:ır..s şe rı ...:ı-ıı- • ..:>- t...&.f' eıat· aı n!Z\ yısı çok.tlır. Mub.aceTC ~- kurutulmuş; sıtm3 h4ls sınUl'doA.i ~llk, bu ülkr.ue- ~ ı c ır. ı _ Şltman ete. 
~ ı Filistin (İngıliz) hü1ci - Batalkl~lar üea'3'?leye girişilmiş, bir~ ~ini i.OOre si9t~ının Yartt progranu: Moda knyunda tn <5ı, l\Iaıttak 2 
~ tara.fıa:ıdan btr nıza.ma sokul- talıiı .il: , m. ve ~ektt'Pk istihsali kolayca meydana gelmesine kesiaı yapcl.aıc~ yarışlara saaıt 14.30 da &ıcUerinden l•.. ., •--~--ı.___.. __ , 
d undan, ve bele son zamanlarda sul~ma .ışı.~eden file çı1am1mtŞbir mam ıteş'kil etmiştir. Gerçe8c - baŞlanacalkıtı.r. Kürek, yelken. yüz_ s - <-DeTlt:t. " 
g et sıfttı bi.r tahdide tabi tutul - pro~erıt ~ usule bağl~ır. ben F'Jılist.ill !hükumeti ~ kendi- me. tahlisi.ı:te, flika ve alam.anlar tdlmesHe birlik. 4 n--~--ı 
du Undan Z.-yoni7.m bu yolda ~~- v~er tısstaneler, !lhhat yurd. s~ ba.ğllı bir idare şeklidir. BuT8- arasında ya~ı.lacaık müsabakalar t. vMı;tJ~ çok ıı.ııı. 
Y\.ı.ik ayr.m.ler sarfederek ~ütün y rı ~aınel.ar, fenni ar~ı: -da ne aınayıasa, ne parlfınıento, ne saat 19 da bitecektir. landan bir teıttib S 
Şa:\]Q Aıvrupada bulu~~n. mum~ la btr . · laboratuvarlar; klınık ~e:si; ne ba~~kil; ne de Fener alayıı programı: Feıner a- olur (4), to~ 1e. 
8 

il kleri vasıt ·ıe, Fıl stin:_~~ r1a ~. böylelikle gerçe~n kaıbine ~UT. İdare şeklinde tıı. la:Y'l €ece saat 10 da Bcookıte yapı- mt.k konur (liL 6 ~ adam'ları birer bir.er ~~r· er bir kelime ile Fi-listinde yenı ve marni1e sömürgecilik zihnivcti hA. lacaktır. Liman Yollarının ~lay ' - Ten;t kısa 
t r Bu seçilen muhacırler Fı 16· ;eugün4cii (modem) clünya)'l ya loiımd:ir. Y~i bnunlar sadece bir için tahsis ett~ blt" sal üzerinde nmMı c2ı, SMı:a 1 
11ıtı~ :Ynık basar ba.mıuın ceın&M ha- nıtınrŞ'ianllr· . eniımame ile mer'~tıe girer. cHÜ ~2lel bir sa? 'h~veti buluruıcalk., Şir tdatı (%), MISll' ıı--ı==ı---ı 
1 ne g~nhnıelklte, ondan sonra yer FiJ:i.e gelen rnuhaeirl~n a /kl'Jmeb. ~ ıniletemlokit keiih.ayıtlvf' • ne-r alayı için va- iWn cıı. 8 
eştillclmeıkıtıedir. Toprakların ba~ . ·~ art.an Yahudi kuv • nazmlığına bağiı İngiliz c Ynkse'k purr- tahsis < 'bir. 5 - Ilnlk (4). 
klStnı umum.~t fıti.barıle Yabud~ dedi •. gı oonuncu olar.ak VÜ- . • • h . ı - Gökle ye • 9 
h !kın .. ·J- Yahudıveti ile bunun ... -"*' ga..l<ıomiser. ıınım. şa sınd.1 tecelh e - 1 bal 1 Mud·· L• 

• m az malıdır. ve .. ı..,.HJ.cud bulaın Arab end~nı. t""'.. • der. Bu da, Arablarl.ıt Yahudileri stan aıe urii m:ım rbt blrl~tıği hM ıı---ı--ı==~=~ı---ı--ı 
tni1Iı enına 1 tarafından fy< .... - 1 __ 1 ft..._ 1920 de. Ftlıstıne 5514, -.L....-A.. huık ._. l. u olacak? (4) . Bir ne...ı 1a .. ıo 
~'kıt . . 'k;tcdrr. Bazı ııe ~· . mişti Btm memnun ~ u.ıu. ver.an - • 
tAlp't~l kır~ h verı;r:~retite S<atln 1925 de 33801Yah~1:~ınd.:L. b?r ~i bir h~ v~ id re şeklı bu. Fiat Müıa.b.be Urnwn Müdür • w. (5). ı.ı::.-'-.a::;:;;iiiiilıı:ı=::::!:z::=b::::::::::!:=:::!:::=:bd 
alına-O I~ veya u!ıutılah.l.hr. Yahudi dan sonora ~~IJ,ü~r a iu~ ileri gelme'kıted~r. 'liiğünc tayin edil!en Mümtaz Rclce.. 
ırrai cemaati kolonicileıi, Zıyo - geyredillk :a ~tıd ülke-yıe u. Yabud.il'er a7Jlı1k oldu'klarmd~n n ~ den mün!hırl kalan l.tanbul bölge L 
tı.bıın·n •.cm..,,, , '"'"""""'lı. daha doğra Fakat 1 e m 30 bin! bm • bet esas111a da~.ınan temsilt bır aşe müdür'lüğünc Yerli Mall r Pa.. 
b" ~. """'~ ' ~ seyıSl gene hü.kiimelt s?stemıırıe ya.naşmarrMt~ H. . ,. • 

T ıfade 'İli? katbgalndır. 1934 de bu aded 42,359 rıa. . .. · ıutnla:rı müdürü ilmıd Koray ın ta. 
Zı~n.i?ımiın yanı.başmda ~ muş. 61 584 de Çlı'lamlşh. 1922 de,~ da. Aralblar da muhace:etı bus. yiru mdV%tUbahs olma!ktadır Mürn • 

I'tlni ~etnegı canlanrlır~:~ıştır. K~ ~J~iın ba.tun nüfusu 7?0,0~ kıi- bü~:ritada'D kaldırmayı istemek. taz: Re& bö~e. İ.ajc müdürlüğ~ndeki 

~!Qnı tiyeleri füraııi-Oc ogrenmeı: . "di Bunların 589,lT'T sı Muslü. - tıecllr · (Deva.mi 412 d ) vazifeGm. t.ayın kararı gel'inccyc 
"e bu di.l yaşı.yan bir di~ olnr ~ ı . 71,464 dü hıristiıynn ve e ~ ~ *cıkıir. 
Y. :nılanıınaftoto.clır. İbrani t}ya1ro -~· 

' 

') 

o 
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('s~n Po•ta>> nın tariı.; telriLaıı: 137 ---- , .......................... - ........... - .... ··-·-··········---·-------·---·~ n: R. ·~ f ·- .. - .......................................... . 

mım{:.. :irlPATRQNi-~' H Lil, i~k;jirok~dıo 
Sultan A~ed cevab v~;n:ıedi, 1 muş khk: ·~ah şa~ okuyup, 'kah kız karde§i cHatice> sultanın ö • Y ~ Z .ı:J N • ~ t baş;nı, oturdu~u yeEcıe:: .~rur:_en gazelh~n._oıa~ın;. 9ıdcliım scrvireva ğüdleri kulaıklarında uğuldamağa c- ~ ,~-..!:ıl ır 

&gau~ne~~u~~du~~-~gun~~~~~~,~]~~ikb~~.K~ku~~=·B~abn~ ~N~U~~~R~E~T~~~~~~~~~~~~f~K~U~N~ •• ~ ••• ·.~~~-~~··•*•M~~j 
çok genı-ş, 'IP.~v~. ~~r yol gıbı ılcr 1- ~lgu~ _laleler a.ras;ndl ~afalar daşım Aıhımed, bir İbrahim gider. -
de kıv~ıl_ıp bu~uluyor, Anadolu ve ~u.rer ıdilk, mehta·b alemlerı eyler bini gelür! Nefsinizden gayriyi , , 
Rumel~ıısar~. ?.11~~ıne karaya ka. ıdık. . dü.şünımen, siz padişahsız, anlar . . . . . ~ ' -- _._. - - • l 
rı§lr gıbi ,goı:v..ın~y0rd~ı. Or~la~a. Padışah ~. çıkarmadan başını kuldur. Kul efendisi yoluna kur- Silkinıdı, arkasında ka.hlka - Yı~lar, ruhumcla ne ş~ddıetlı cetmi~ecek mi? Bu afla ne ka~ 
bu ılık kilyılarda lbırahunlc bırltKte sallıyaraık clinlıyorou. Damadı· bo. b Jm.adt 'k' 1 d . ·di B :ha atanlar konuşuyorlardı. devr:ımler yaptı, yıllar, bcnı va- zanacağım? Bir daha ona kefi.ll 
kayıklarda gezırniı;;ler, .mehtab ve ğu~ ve <titrek bir sesle devam etti: an ° gklerekU'.> 1.:m1d ş 1 d · u ~Demek. saa!-!.erce burada, kalmıştı. 'ıtsiz .ihtiıyarla.tan, saçlanmı beya- böyle bir cürüm ıcliyebil'ir miviP~~i 
}·ı f 

1 1 
.. 

1 
saçı u~un a ı ısa '!\.<l ın oğru ·Fakat bıu lclıü/baı·ı· ~· k . bo ıı · · h"lll 1 1 · • v ·· ·• a e sa a a:rı yapmış ar, guverc n - Helva sohıbetlcrı dahi eder .. 

1 
. f? İb h' 'd : . . v hıgı yapıp. endi.rza yayıan Yli ar, nıçın a <1, rn - I~.ıınsız ... YaLrıız eski Se!nahatı 

1oputklu, kll~ bakışh. gılmil~ idik: 11:u. soy em!.§o 1 
'. :a ~ gı erse -~e isını daldıgı alemden çekip çıka .- binne tesirlerini gösıtermiyo7_? bulmaık istiyorum. Saçları~ be ~ 

gerdanlı ve bıllık :;esli dur.ıterlerı cÇırağım&n benim sen, hem ve.. rız:ı ~tacak bm .I?rahım gcle?ılır :ranlar, lhatıralan.nıı: en canlı bır Ben, ona ka.~ı !1e ~a~ar .. gu~a~- yaz, faka•t tıpkı bir çocuk g'byiJJ'lİ 
kQvalıyaraık yakaladıkları ye .. de ıki nülkltedan'lllll6lll Namin yoı.. mıydı. Ya, kendı.sı de İbrahımle !noktasında onu hak1kate çıkan kanm. Evlendig1nın u-i1Jrıcu gunu Ya 'L..·- b' ., 1 ~l ..: 

• • • A.t be .ı..- l ı kt ? : · ı d' K - ı..:--l 1 ,_ v ' 'l.ktna ısıK e. e çarpan ~en•: 
bastmp s~ntı~'e .. ç~kımişler~.ı. .. ~a~a'kat le me.Şhuru cihansın!> der Uut'r yuvar anırsa ne o aca ı. :ve~ış er ı. a~.ı, yo~un:. kmk lJ'.<uıe :y-a nı~v~ldı~mız zaman ona kız? ... Şimdi mütemad~ e:ı kafaw), 
Padişah yu_zunu yarı don~·ure .. ıdmiz. [3] padijahım! Alkşe.m yaklaşıyordu. ~ul~a~ A~- ~a~ı ~lla:rıdan köşke döndu. Ab- kıaışı :~~ gıırn . c~~~yet, oıu.ı da da bu kızın hayali kıpirdı ·or. BLi 

:re!k azarlar gıbi !!Ordu!_ Padişah acıyarak dinliyor~u. Bu med g~en ~k kor~tugu ıçın gu. :lasıle ~~n yatı:namı~lar, bahçe. rorla ~ırak etıtırd1 gı1!1 Asuç ne~ a - ocuk ımut1alka onun ... Ya~bbi ~ 
- Anlamadılk l!brahım. Ne mu. adamı feda edecek miydi? Uskü • neş batmasından Bogaz ~ooylarına :de kendısıırıi bekhyorlaroı: ğır ... Uzun seneler, hala bu guna. ben:reyişt' Ni , dah f , k j 

rad edersiz? dar sarayından ayrılmazdan evvel çijkmeğe .başlııyan gölgeleri göre _ : - Ne:OOe kaldın Vedad?. Me~ hın kızıllığını yüzümden silemedi.~~ ? ı. H .çın 'h~ a~.1\ ~l 
Parmakları elması yüıükler1e rek titredi. Yerde diz <;Okükçe 0 _ irak _ etııni~:_ başlamıştım. Semahati o gün kaybettiğimi an .. yak ım. kıl ayır,İ _ıç şuaha e~ıi 

dolu adam umud içinıdc sevindi: (21 3dr' Nedimlndir. turan damadı ve zevk ortağını ! FTuro!1 Have etti: laımıştım. O günden sonra Sem::ı- Jm::ın .Aht1ytlıA ~ıı dy ·~ 1 
- Hiç pa.cı:şahım. CSJ ~ü A.h.me.c11.n İbrahl.m PafaYA lroxıkulu kor.kulu süımelie bac:ladı. : - Bu-az evvel gelmiş olsaydıımz haıt, hiç bir zaman bana eski Sc. gdekl ı. .. a.ml ' 'şt~ Oa yad a 

0 
•3! ı ""'·..... ...

4 
... :. 0 ı< ·Vedıad a~.,:h-. k a· ... ..J.: L ~ ...;ı..; d d ı~ d' u arım soy em. ı a. orav , - .... ya~. _.r<&ll. (Arkası Yar) : . .5~.Y en 1 esermızı uın- l!Tliana:~ '&"'-'' avranma t. gre.n ?, ~d.eCEği . sö l ,,d· '? B k aarl 

Koca adam bi:rdenbire Sultan :1 Y~· Radyoda 'Boğaziçi sen yıüzÜıme istikrahla baktı. Bütü:n te adiif ~- yem_ 
1:ıru· u a ! 

Alhımed'4 ayak1arına kapandı: Şose f n~aa.L ~o~~ını. caldılar. Ne 'kadar güzeldi ı:li~meleıim ancak tıu ço'k ağır iki s ırr araya g_ mez. ! 
- Beni diıri dil'i teslim edeeek ~ &I 5tleg1l mı Meserret bla?... i~i belıki ınefret derecesine indi. ~ Ar"talyaya kadar. ~uıaı ~ 

misiz padisahım? N f v k "'} • d i B ebild~. Haksız saymak jmkanı varmak istı~. ~mleket .ıçındeltj 
Sultan Ahmed bağırdı: . a Ja e a etin en: i • • mı onu ... Hayalindeki insanı, ki o ">u seyahat_bellki ~~.benı ova~::ı~ 
- Kim söyler? i Vedadı d f f • d insan lbend'im, kendi elimle yık • F~at ••. Bıraz duşunun~e . dogrı ! 
Ya. ccemıiyeh cperişant [l] ol- l. - Dlyarbab' ile Mard\n aras111da ya.pıla.caık şose ve sıınai imallt ~ l ft 8 BrlO 8A.. tını. Fa.kat 0 benden uz:aıklaştıkça bulımu~rum. O artık ev•n·n kad '! 

maı; ise padişahıım? Ya sarayı hü- «!IOO.OOO» lir~ bectell üze.-Wen kapalı zı.rr usulile ebl.itme:ve çıltıınlm.ı,ttr. i İstanıbula geleli bir hafta olu ben ona büsbütün ba ~landım. Ba- nıiJ. kızının anası, huzurunu bozmıı·i 
m~~"Una üşerler ise? 2. - EkAU~ 22/6/912 t.a.r.ildne mü.sadliıf Pazartıest günü sıaa.t 15 de Na& ~r. 'baımı kandırıp, sırf bir müddet gö.. m ~: . . . j 

Uçüncü Afımed sert sert çı·kış.. Vek~ $4* ve ~ niıdlii oıhsında ya.11ılaca.ıııtn". : Bu defa, bir daha dönmemek Ü-zü~ uza.'klaşmak, ~:endimi al _ . Gunlenm :zah~n pek sessız gel 
tı: 3. - Ek!M!m~ye miiteallilt evrak 25 Yra ınubbıBlınıh "* w 11.öprW. ~ ~re geldiğim için midfr nedir bil- datımıa'k açin, musi!ki tahsili baha. çııyor. ! 

- Bu baldırı çıp1ak ta"fes' OS- litirunn a.lıaab'l4r. ~em, çok tuhaf hisleri~ altında nesile Avrupaıya gittiğim zaman, Bazan alblam ve Füsunla 'berab q 
man Han zaman ındanberü olma. 4. - ~ eblltm-: t.rihi•dcn en az Uç rün evm bıiT 19tiıb i1e Na.ha ~yirn, Hem bu aşina dekor ortasın _bana yazdığı tek mektubda ısabet dol~~ağa çıkıyorı:z. ! 
dık işler . eyle~üp padişah ve ve;ür VekaleıUne mö~Mla b.ı ı:i?>I nşıatı 1-.ııabffecelde.rine dair mll:rri vesıwı ~da teı~ar .kendimi bulmaktan mi!. <>ıfıtiğimi söylüytırdu. üzerimdeki Fıüsun ba~a iYİ ~ır arkada~ old 1 
ıbaşı y.emışlerdır! 111.m:&hrı ~- :tevellıd bır huzur duyuyıorum mıü'Sbett tesirleri kaybolmamıştı. Hassas, ınce bır kız ... Onunl i 

_ !... s.; - ~m:Ye 1t7tJ.r.ık ~terin 4 üncü nı.adıdedıe yazdı vesik:' He 9'&2 :hen;. b! yadırgamı:. ... Çok az şey Gene .gözüne girmeık, arzularını h~r mc:'rZuda!! kon~~ak ~'Ull 'j 
_ Padişahlar vezirleri verip se- yıl- aW '-'earet odUı ve z:ı.1sn li.ıalık muvak!-.-a1. ~ hM'l obır9k ~değ şmış köyde ... Belki yatnız şa- yapmış olırruıik i~ı.n. geceyi gündüze k_un .. _. ~ı~assa musıkıye ka .. sı d ! 

ıtunet )'1€rine çı.krnak Ade-t olmuş. ueo saylı ka.nunuıı t.a.rlhu ıtaıre:iinıle bazırtayacai'ı-l:a.rJ Jııaııelt zan1anm !kin- :hıslar... Faıkat eş.hasın teheddi.ilü. ıta.tltım. A;n;caık yem"'k zarnanlaTı 0 rın hır 1cıcızaıbı var. ! 
tur pad!isahıım. Gayri blz ölüm eri d ~ yazılı vaülitıem blr saat evveline kadar 1tomis1on reisU}lne mu. ~e raRnıen dram devam ediyor. da pedt !kısa bir mi.iddet, ıpiyanonun Garibdir, geld;ğim g"in ccb ! 
o1muşuz.. Ivföbareık ?efs'nizi dü _ Mı -~ ~Jer.l liTJ.m-:br. «402?» a6224» ~~er k~e .. her adımda beni ma- önün<len !kalfkıyorüum. hiç ~iri.n·n arzu~unu yerınE:' get~rc i 
sünmekten başlka karımız yoktur. ;zıve suruıklıyen ha-tJra1.ar var. lfü Döndüm; Semahat 'bana kırgın. medım. Da:ha p.vnnonun kapa ı 
n:zi feda eylen. tahtın z.ı kurta r Ekmek a.lın~cıııııık itü.~lü bmılaroım kurtulamıyorum dı. Tekrar ikaçtım, Se.maha·t hare - aQIDIŞ değilim. Ru, yorg~nl kts l 
rırsız:? Size vezir mi bulunmsz. &W 4'W ~oy.den bıra!ki:mıyorlar. BE>n de baş ket.s!0di, dön.dlü!m. Gene ayni S"' • hıkkı.nlıU<ıtan d !hna b r ıste:! ı '' 

B'lürüm pad~ahırn, bizi diri d'ri Kars Cuınhuriy~t MüJdei Umumilig"' inden: frn yıertle pek rahat edebi..leceğimi maıhat •.. Yıllar b~lP. harcandı. :ık sayılmaz. Ban'l ö~le g or 1 
isterler imiş! r.zmmu~rum zaten .•. Hiç o1ma1sa sa.Çlanmı valk:iıtsiz cığarlıncaya ka. ph anoya d'Of..'l.tt.ımır doku mr e'!1 

Hünkar farkına varmadan mırıl. 1 - Kars me!'ll-es ~ıa eYlndR-1 ma.hküm ve mevkuflan Sil ma.li yılı zartrnda r·övıde yalnızlıfbmı hissetm'yo - dar •.. ts·ediği C>ldu, garb fil.eminin 'J üzücü hatrralar l-afam•n c: n • 
dandı: alınacak ta~-tna.t 1 Bıziran oız ti Ma)·ı.s 1943 sonuna kadar bir senelik ekmek :rum. Semahat her zaman yanımda üstünde durduğu bir san'at'd'm:n; toplant-. boru u calac-ak 1r. Mu 

_ Doğrudur aı n:ı.ukaddcminde 11 llaz:l:ran 94uen U.:eM"M 13 wiln mü~tıe ve kapa.'1 zarfla münalu~ya ;ıs<ınki .•• Bahçede otururken. ha.na E>serlerim rad~>OOa çalımvor, Av laka nnun ~vdii!i pare r <' 
dnhi ısrar eyl~ler idi. lronuanuştur. iseslene-0eıkmiş giıbi !{f!l'yor. Kapı • rupaı.ta.ki konserlerimde bir kişilik m:ı"a kalkacai!ım.~n" 'k b·m b 
İbrahim Paşa hı9k·rmağa bq.şla. % - Bh' sene zarfında a.ıına.cak ı•knıek mlkda.rt Yiir& üı kilo ol.ula belcJlye i'>ının önünden geçerken. kam açı. ver ibulma\k imkansız. Neye yara"'' '1.-ııla.cak, gözlerim nemlcmrc k 

dı: ray~'li iizeri!OOen tutarı olan mel;litın % 7,5 dıepoz.i.'ıo akftsi 1650 liradır. iha ~ıp da o çıkaca;km~ zanned!vorum. Ne kıymeti var bunların? O hfüa ı\b1 am~ , 
_ Öldürün, fakat ver~n hün.. le ırüııiine kadıar tal!plerin taraJ'ında.n ınalsandtPna ya.tırılm.ış buluna<'akf.tr. iA;kışam, Fe-.n~re giderken Scnn<ıhat beni ıtaıkdir etımiyoT. ben ondan - GaJiıb.a seırıi ya!nız rndvodı.ı!' 

kanın. Bunca hiıanetiniuie bulun- 3 - ihale 30/8/94% Sal. cönii saat M de itan Cümhuriyet miiıtdelunm • :ınu.t.ıaka yanı:mdad1r. Koluma a ı{eleoek caferin> i bekliyorum. E- d.nı·yeceğiz! 
nıffiii:nc1e ıCGı>lana.cM ~on taratınıta.n hra lmlmsca.M... :;ılclığım duyuyorum adeta... erioi hfila beğenmiyece'!c, beni af. (Arkası var) 

cıı Dail*. ' -~ KıM'I çeza mahliemeı&lncleıı ...,.... Tdeıelıllllır. •Mlb \.___ ......................... __ 
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1 •-- Askeri vaztıet 1 
1 

ZİRAAT ben Mayısm l6 aindan .i:tihaten fi.. 
ma:ii A.fcik.ada ve harekete en az 
~erişl bir mevsimde Rc:.nmel ordu (&,taraf• 3/1 de) 

D-J.A-ı ı · · --~-) 1 mck.tecm!Bunla haıb. . ~ aylaı:ıdanbm t41lık.im edilen sı.'k ve lbıol yağmur yagarsa bu i~ 
c~-· mcı ~·- . n ve v ın c~rızlbir müdaf- movz~indekiı Jngi!irz im byaç nisbeten teznın ed lmiş olur. 

i.emini a:lan meşhur on dort madde- ldr. ~~~. o'lduguna daır olan paratıoduk ordu.una &arşı taauu ~ Fa.'.kat hava, bu seneki gıbı kurak 
lilt pr.ogr.un.a. benz.etmelıe ,.e .w. -ı :tar1fini eozonune alınsak 194~. ba- llll geçlnni"1crd.ır. Üç nahadanben girle.r v-e toprak ta. su tutımayan 
günkü 'UillUtİ askeri durwnu .hıçbır lb~T ve yo.z a~L ~da. mwn • '90k çecio. çok acırt ve muannidane kura~ bir ıtoprak ~ sıcak yaz uy. 
vcç'hi:e değiştiımcyen bu yem and. .kun dmıyan bir fCyın 80nhahar ay. bir su:rerte devam eden ve zaman !anında fidanların on beş günde ve 
laşma hükümlerinin .kendileri üze - lar~ <!_.& ~ümkün ~lama:)'lllcnğınt zamaın yaptıkfan mühimce karıı en fazıla a)'da bir defa sulanmaları 
ııinde lhi.Çl:m tesir icra edemiyece. • taıbı1~"!le iiddıa c~emeyız. E.sasen el. taarruz har-eketlerile ş;iddeti daha l'izımcltr. 
ğini ve hatta askeri caırretlcıinın de lhir bt1J9Uk mibyonluk bıT !.eyyar da aırtan İngiliz müdfaasına roğmcn Rütuıbet.iıni çabuk kaybeden 
teşdidme seıbcıbıyet vereceğini ba - ordu bulunur, çok ~uvvetfı bır ha. gCJl'Cral Rommet de burada büyük ropralklarda, rüiubetı muhnfaza 
h:S llllıe\7.'UIU edetıkcn Mösyö Molo • va alosu bu kuvvetın ~kma hare· bir .wk ve idare aan°1\.tl gösteI11'11lj. ~~im. (fidan.J!arıın. etraıf.ı?lfl' yapılmış 
t<Uun Vaşingtondaki görüşmeleri keı:ini dost~ vı:. c;~ 

1 
a. csıı;;~ _ _: muvaf!faıJdyetller kazanmıştır. alan çannlkılarm üzennin sP.manlı 

esnruı:Jıda 19-42 yı&ının yaz veya da uğıanaca~ı ta=: u~nan Id ,,....,. ÖydC ~örürıeınılctedir, ki fima.li gübre ile örıtıi}lmesi ve sulama<lan 
~ .. lb. t.!..!lık zayıat goze a JTI Afr"'-- . . ---' bu -..::.-- ~-ıdı ıl ı. f" 90rlbıılıaT a~rı içinde Avropa va - yu-z ın ~"". k . kahiJf 

1 
- ı~ meydan muhıı.rebeeı bu yeni t::V'v~ Oıl\.LUıun ~a r nra'l\. ı. 

Haziran 17 

Üniversite A. E. P. Konıisyonundan: 
Bb>iltmeye toıaba Jt 

250 000 kilo odun 

M.ahaınmen 

bedeU 

Beher 250 kflosu 

Tcmiruı 

850 kuruştan 638 Lira 
t.>nhoe~;re alınacak odun !/Vll/19tZ Perş=be r:unu :ut 15 d l 

=e !:ı!:,!ı,.~fJ4t=ltmeye konulmuştur. İ~eklllcr Tıcaret Oc!.ısı ' ~: 
n " . z.ırflarmı ihale &iinü saat 14 de Rekl.örlUğ• 1 !'l 

Saı(:rıa.me Ro:ııörlukte ı-orüfür. a6SS5D ~ •erme t.. 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonu d . 
•~- n an. 
AJall DlmıaNllJ: 171 

~careıi VeUleUnce MI.en menaucat Ye at iı>litl 
badleri ~ ecJUmiıııllr. sMJ$lanıuJa a~ğld:ıkl kir 

İllıalltfı kin 
AlıredWlli AkTedWt'Slz 

Topta.acı kin tısında i'kıind bir kMa cephesi jh.1 lırsaı böyle bir. ~r>e et!n . 0 ~- safhasında cvvek.e <:le olduğu gibıi daını1ar sulandıktan sonra çanak .. 
dası 9W'dtı1e Üçlü pakt .devletlerinin bill'cceğjni, Jngıliz - Amenkalılar ı.. te!kr.aır T obruk _ Bardiya • Sonum ve larm tekrar örtülıınesı muvafıktır. 
tazyiki k~etiınde esaslı bir mu .1 çin 1942 bahar ve yrz. •,ÜTında C"enubi mmtakasıruı intikat edecek • Fakat genç dldanla.nn köklerinin 
va.ff~k:iyet istilua~ edcmem4 ve Mös mü:m'kün olamı~akv olan h~SU6 - tir. sudan baŞka hava ve sıca:klığn da Keten memacat ,., ıs ç, 20 ~ 10 -r: "O 
YÖ Mofoltof a: cc 1942 de umuııU im lann daı bu.olar «d~n~ ~ı .~- Y a!lnız ~ da Oh- haki'ka.ttir: k.1 ibt.iıyaçlan vardır. Bilha-s6a ıtoprak Ai iplikleri ,., ::t ~ 15 % 7 " .. 
ltfuı'.laıia lbtrlibe Pa~ifik cephelerin rrenıerimiz arasında ılen su~u.şA - bu iıler Olur ve Atman denizahıiatı sert ıve lta:yıınaık ba.ğ'laınl§ jse veya Y1*anda ~ &eplancı Ur hadleri yalnız 1Uıalfi.f. men . <:(. 

15 

de!ki vnriyet1erin müeaadesiı de göz- tük Soriba.'har aylarında hu ı~lc.an A~ OlcyanusıunUD bithusa ~k otlu oluma hava ve sıcakılı'k kök. laa 7erleNe mı6emes n taıüQ-eUeri hs~n toptaııcılı'· 1 czı dışında ka. 
öniinde tutularak Avrupa ba:tısında aız.lıldar ottttadan kalkar.a., yanı şe. k:ryllliırınd.a yeniden büyük mı"ktar- lere lk.ad~r iıneı:nez. Bunwı i'Çin nrflecmt.u. "' 

0 

an mul:nilM>rtlanı 
ikinıci ibir ceplbenin ;hdamndan geri 161!dr ve şa;rthr .<ieAirsc .. o .. zarn_a~ da. tiıcantt gemisin· batITıırdaT~en Af fidıaınlar arasında ve fidanlann 1iıttaıı'balda müeees penltendecller ftb&lit eşyasını dOhır:Iıı. d ,. 
chıırutlmıyn.ciğı» tarzında müphem celd ta:hminlerm de hük.~ml~rını man!laırLn Sırvastopola bl"fl btr ta • etraıfmda!lr.i ç.anakılar üzerinde çı.. "lllardıan aJacKlann6an bu şehb& miO:ehUk satış f~a.t~ oı;ru)ıı it.ha_ 
ve vilizuhsuız bir cevab verilmiş ol- j kaybetme1c.zinden dah~ tabıı bırşey aı:ınrza baŞlaciıkları n eon on gün.. kan ve ~raığm besley.icı madde- IPICa C.Optancı kin Ulive okmm:ıJaca.khr. ıu he ahında 
..L~,- -":n IL.--u··n b.'·r evvelk;. güne. -~··r '"''ll? Hukirmlcr.m •• za:nanla_rla denberi.i>u taarnı:ı:u pek ziyade Gid. lermi ve :ısla!kilığını beymude yere Keyfi t lt/J/HZ ,ft.1 in "·u1nı .. ..., uc.q,; ,, O.iu .,.. b -k k al ........ -~~ L 1 y-e ..,.. )ı de ~ohın;ı.n 152 sayılı IIlnımıza ek olarak il"-
ııd!lbet!c daha açık btr surette an - değişeceği hakkın.dakı .. ur.u 81 - det1enıdırd.ikier.i görülmii1tür •e btın an ve ı.vpraö ... , :uava anmasına olunur c65992ı .... 
tab;·ıim.a.kta bulunduğunu tehariiz et. de lbürun ttbiate ve ibutun hayata ~n cıvvdlki yazımızda i~ct et - ve ısıınmasma CJ\.~Cl olan ımzur ot. --=---:---~---------------------
~tdd:idOl'.. pmiil değilJ midir~ . m~ c&luiuanuz vcçhHe Sıvastopo. laırın ıgidenilmesi ve ayırıi zaman.. S k 

r'L,_,, _,_ _.ı.. bu a Z..t'en ÜQ}ü pakt dcvletlerıle on. lun yakın günlCT içfodc d~eceğin-e da toprağın yumu.şatılnınsı için Hi.k~:IYı.g"m~yden~: liye Hukuk ZAli - Samatya ıüfu mc;mc:rlu 
tundan aldığım nufus tezk re.n ka 
betUm. Yenifilni cıka.r~aflrud:ıu ~ 
nln hiikınü )'W.-tnr. 

VÇJU pıı..ıı;:t mı;KIJunttnın Y • • d v d · hahctt i:l • lm • burafar çapalamnalıdu-. 
~ıla.n Ve bun r arH nd.a bilhassa Jarl!n ~j A.lzna~~IUD • 0!_-.ı~ S~~...ı- td ;:: b e f&~ Ok ,'U§JtUT ·ı_,.__ 1 .J v k ndhı:::une aau~ l,v~'\JUpoı a"'t Sovyet ıt a an·, .Bw:ıdaın baŞka 5'feni dikilen fL Davacı B:ılb:ıd• 1• nııJı:v..,..ııln Tok-' 
?~ne· b ' r cephe tes sin .. dair o a - rudan aogruya e .. L:t.J,,_1 S ı.. • • ... fi - ..,cı• ... 
hin h umcıt:lcrindcn aldı.klarl di • eden bu iıwuslarl ~· JY1 ~Kl~: ovyet CCU'nesuıt.n <fiğe; tan arln • damarın hastabik Ve hn~relerden mahaliMltı""1ı Abdıulb.h Dolwrôder ka. 
.. k f , ___ .__

1
_ 1d _ı..ı ına . . ._11...:ı: .,..örülınesı dtolay..ılc ıd1, da bUhman Sovyet kı.t alarik reka.. lkx>I"Ulllm3& için ilaQlamnaları da nııı Ye FCJ'lll mı Fatma ta.rarmdan ıco. Yetl!Jrnle m:ı ... ~~· 

.. ~ ti ene noc;.,,~,.....,.te o U1G8f nnın _. • _ı_ ~ - ed k ut\Wmaın3a dı 111 G -tüııı&ı k F k b bizzat k-" b9T aydanberi onların f8ıx cep· ı>et ccek bir c etlo eavattı - un ~ r. ı~ · • ca81 istanbal Şcbttmhıi Ta.UJirmU ameleslnckn 

Deviet DemlryoDan 

L ~ ,-~~!'r.t . 8 aıtb, 8.ck~ a. phe hı ._ .Je 1..::...::)t taarruzları dünyaca la.n ıİçİn bu hllber henüz teeyyüd K Torcut Gıı .. ~·.._ 
llJU n~umcıt. r!,."\ u ı ıncı cı: esııw UUJ.. "kine . . lı (T ı y A o ) öp~ 1/2 No. aa ~kumacı na • ~ .,ır 
L_,, nd k h k ._. k _ • .ı • nedir~ • _uı~.ı .. ve bu~ accı e etmetJli§tJT. Fa.kat. teval eden a • TB LAB baıib.t DQJıtşaıı!ndcn l\IClun~ o~lu MJ. ============11: 
L1'! , _! Amu.~'--alnlaıı..-~-- p ~jCJb ... u .. ""ll'tün düny:ı derin bir ba;>ret heder ta'h'li'l ediline Sıvastopolun ~ ne er!~ ı arın DU ce - gene el" . J ~tı aon gfuderi . makt ld iun M-..L.ur illLziyoni•• prof··o··r ıluDah Do:ıurödtt aleyhine Sar:ıykoy as.. mu~ ve esn:ı)i mubıuemedt ıkrme:;>aı 
h Yı bu seırıe tıeır" s odemiyecekleri • i2lhanndan ken ınr a3 ~~del • d .. " ,_ .J .nı yapı • a o _ı u u "'P' ~ ...., llye hukuk m:ıhkemwuc açılAn boşan • ecf'Jmemiş ola.:n husus:ılln teu1)lzer 
.ıı _n_,. '-- • __ :.J· l ? Al&erlikte en esasıı ~a.ı cır en soyıeıme"' QC yan ı'f bir !.t:Y vımaz. ZATI SUNGUR 

c 8CJÇCZ!ien Mın nuuır er. b .. de .daima düsmnnln yapma.si Gene lburndnn eıvvdki yazttnızda Beyoğlunda •SES> alnema ve tlyat.. ma davası aeUcesirule tarı&.f<lll'ın >üdi • naura almınası ı-a.yrl caiz b~lwımu 
Bundan evvel mütea.-ddtd yazı - ıJıı ba ketJerd~n en çok teb .. bHdircliğimiz vcçhile Almar,ıtt Har ıosıında her alttam yeni numarala.. i'erladen IMlpnmalarına vı- 500 lira ma. oM'uiımdan bilcümle iUra:ı:atın reddlnt 

~ .m zda, lnkıliz • Ameıikal_i8nn ~d!i ~nı:. ka.J1l tedbir atmaktır. kıofurn doğu ve cenuıb doğu.Mmda bu rıııdan müteıekkll zengin proera • nni u.nınatm cla.valıdan bilılahsll da. m>ııl ve lıanmıs llY&:Un olan ınumeaı 
s nC"n::n ha.har ve yazında v .- dullll bu ke.idefi en iyl dıeıfa kenıdi taanı.a:!arile baflayan mına devam edecektir. vaelJ'a ;il.asma .. ver.iıle:n 20/10/939 ta.. zunblh hükmün 1.:ısdllnıl;\ 26/6/941 t.. 

~P _bans:.ncla ik:incı bir cephe tcs~ ~no~ardan Mı-i olmakla be- yeni V'C büyük bi'z U.rekete giri~İf - ıih Te 19/lSG •yılı hükme ald ilam rih .ve 4315/1903 ı;.:ı.yılı kararla kıtrar w~ 
• 'ne ıın~an bulam yac k!larını. eeb Ibe lb d-efa tark cephesinde u - ler.dir. Bu oareketin ~e b~en biı Raşid Rıza Tıyatrotu sarett kendisine ieblit eclilaıcsi z net rllditi \e f.ııjbu llim •uretl da\ll nm f;;tll. 

kr 1e rbM ktc ynzm ık. Bu yarzı - ra rA u ar.ruza geçmekte gecikmek. Tiik A'lman taarruzunun kcnditll o'L Hallide Pi,kin beraber hl*1lk dalreslnce JaJıttao ielıkfk~ tem.. termlş olduğu adrese bCJ'a.) ı tew~ 
m':'tz -..A. -.ınlı• çıkmadı 1942 mum& ta ih _, •V•. ~ rna.d1~ .. ··L..._L~-d' (._..] r· B-L--· L...IL--..:..;n alaı--..J'-a 1-ında-'-'- ~-...... "'-"lmfs ... corı. vc.ı. ~ - " :reli. h t le bunu biraz · m• ıeıttJa1Dı gu~- .._ goru;ıı~ ır ve ııeoe ı a'VU IUQll~_,.., ur.& ~nı;m J-.,,e n.,...caoonııR dava<:ı danıt.i rikıaya -=:•! ise de mum~ileyh:n bir li!'nt 

5'1 nın ba!hıın geçti, yo.zı gı. 8. • . ~ Ge:ıç.i Almanla.r, müttefikle.. Doneç ndırmin ~ garb, 90nra Her gece saat 9.30 da ka.beUe mahkemede h3aır bulunmamış evvel adres bıra.ımı!ld:ı.n mezkür adrt"S 
tfı bu ya-z .n b•rinc.i ayı dahı gcçm1l ' ~f-_:_enlerle birlik.tı-: gçcn Mayı • da faik sahillcriııddci Sovyct: köp. SİZi TANIMIYORUM kn 
tun.an ~ı!stdine ka~ yo umıı n 1'1Ulll. 'n<l n itibaren büyült Kcç rii>qıll:a.T-1n1ı ZÇt, Harklofun dıoğu, K!omedi 3 Perde Te kenctisinf Wr fttil nıarlfeUle de tem.. b~ ~ttı;hıden ve gi~tigf 1 rlı 
tuttu ve bu cephe hen~z .a~ılama • ıııı:n eo'lcirzı e on ilösinclen jl:i>a:rıen cenub doiuııuna tıeıaadüf eden Do- 8U ettirmemiş Te bir rrın:ı. ltfra.nla ela malum bulmım!ldıf:'ıtıda.n blh h l&teı 
dı. Bununla b~er, Bırleş&k Am4:- ya.nneetm v~lcleri Rmnen bal DCÇ ncluinin p.rk: mhillcrindc. bil. lir lllındıitnı Mtdiımcklc bu eıon ba?mıma.~ malıkeme ctr&bında ce • lii iade edlbnlş olm:ı ._.dan Ilu Uil U 
hkan.ın geniş hazırlıkl~n i~Jtıt de g:e M'::arlarla birlikte ~rqal ha.. f'eyUIU tarkıncla lcenclilari i - aalttayı teyid eımj~ reya.n etmiş ve .isUma kılınan phidl rin wlu Mnh:ıkemelerl Ka. nun 142 ne 
etmiş o1duğu mütevalı mer 1~ e,:e ~~oll.1.lll t~ ile b~1ıyan çin köprüba.pbtı tmıis ey:lemek ve Şu ba1de Sıvastopol taanuzu ile rerdt yoksulluk nafakasına, gerekse iaz. maddesfııln ı. •. ve 5 lnci fıla ıa. .. ua. 
v~ktrooen. evı:-el' ula~~A 0 h":Jgu i!lk Ha.-tkfof midafaa mey4an pı.u. $ılv$t'opo'Nn za.ptıııı müteakf> baş.. bhlik.e bu ~ Hanrof taalU'\12u ,da ~ ~~ vesalreye olan beyanat tevflka.n 4'bu tenıyb lllımnın lli.n ·tel 
gotüJmcbedir.. f qyare kıatı ~ ba ebesini ya.pmrılardıır ve her :iki- laması btvvel!1e llllelıu:z cıian höyük ~ büyük taamrzun kendisi ve ara 1 emece mnelbi ka.naa~ liğa.t ICıl"am!ıa kar • 
.ıd:eıcL. km de kudret ba mı • : ask.eıdlilc ?C büyük eevk 'V'C i .

1 

taaıııuz icin zemia hıııızWama\L be.. cılımıınaklla beraber Kerçte:nheri ona rör.ülmüş ve hfWise beyylncler.in takdiri müddeti b:rı.unl 'Ar _vcnlmı~ 0 
du:ru dar. 

nıütem.adi ink;pfla.r göstermekte ve 71 'a.tllnm bir phe.erioi teşkil Nber falmatlla:rclan da iat:ifadıe etmek be°'8"iiç ve onunla b.ir kül teşka medeni kaılDlWlım 150 nci ve httktı!t u.. bakkıru ku Jest mrf'ında anun 

·~~e a~ala:rın~. heıbalde : ::bir tanıda b~·. tir. 1-4 tıarihli ~ tebliği Hu • • ~tJcı: c~denıdir. llılii muhakemdcd Ka.. nun 2'0 llOl ikt.16:ıbı ka.t~:n::=eıı.~1/rd 1 hbtuniiı 
Yen lbır plfana ~o~e z~ . Ru iki ftiiiviJık e+r8cı.ri !M.tiW ~EM .. ~ e 9 ,,_.._ -~ K. D. mıdlilıeai ~cıe hiklme ail" bulua _ • aıı o unUT, 
~cııi ~ ~~~ ~ !.. 5ıl: P"'..4!'?..3111i ı.;.1• ---------:..=.!Y• ';:.___ •., 9/G/942 19/138 
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.,,_ "fW'.A üır: 

Memleket Haberleri 
lzmtrd.e 

mal eıtım~ içıın ancaık böyle hare • 
~,,.. ...:ıa.. v ......... t ...... ;.,. '"'" r ld 

Buiraa 17 

:b&n 'l'as•ıı.ı 
Kars C. M. Umumiliğinden: 

S- ...,_ .-etw-la H/1/MI &arbaD p4Wp • ...... elem Om ı'' 
....._ ~ laübnılMd l..._ o.le ..... H/l/HI 8Pılıı .... olarak ıa • 
mlacait 7ercle Z6/l/HZ C-. d9I olamk ,_... ............ .........._, 
T....aa ...... •111b 

Devlet demiryolları 9. iıletme 
müdürlüğünden: 

Bnlen ı...111 u. u.-1112 ı mla •ll•bllea llieaelıı&e eıa. s11 " 
7/8 Ho ... 70n ~lanma Merlerl ...._ .. 8ıt .............. i..m 
e:Malt&lr. tll ._ ............. 1'1/1/HI (:art• h '" IDdlnledea 18/1/MI 
Feq le ctmii Unık8' ıtuı'lt'r, .. ll'ı ' da tMUelılri ..-itıla .-,1n laallra 
Ula ...... (6568) 

8 No. 1111 utar 1 Ho. .. lıaW 

ı.t. .._ K: 8.11 ......... it: il.ot 

V: 11.U 

7Ho.la ...... 

&ı .... 

._. ... V: l'UI 

..,._ (V: 1.M 

( &: 7..11 
....._.. V: 1.11 

1 Ne. .. lııMllr 

......... &:lLU 
IDtlrae ( V: 11.51 

(it: ıs.ıs ... ... V: Lll 

Devlet Demiryolları ltletme U. M. de': 
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17 Haziran 
;- SON POST~ " Sayfa 5 

l...:u~s_:a~b:ah~k~t:_;:I :;T;:op~ra~kl;-:-_:ar=ım=ıı:-a 11 AAi:ım::~n:i:ıa::-.r .ALn:e::iirik;;a ir.G~az;et;;e .. -;!e;-;;;;me;cm;.u;;ıa l~F;e V;;jk~a~a ~e;-J;k;az;a;;;Ç~V;;;r~· Si 
--~-- mecbu,.i iniş yapan sahıllerını abluka kagıdları . d \J• .ki.ki 

1 Haberler A :k ki al ına aldılar hakkındaki karar Projede bazı egışı ı er yapı ıyor .. mert an uç arı Bu--~ A~"""" 16 (A.A..) _ 11.a. · > ed- d • 
gore: eı~........ .n:ı- .-bıkara. 16 (Hususi) - Yann. (Beıtarafı ı · ~ sayf { Y en zıya e s<iyinrile maişet Londraya 

Al man Qşgü.der~, Pazartesi günü Ar- R~ gazetede çıkacak olan b :r l - Ve.ı:ıgl.nio eskr y.ıllar.a tıeımn eden muk~eflerı mutlak r Amerika radyo!arı jantın hancıye müsteşarını zıyaret knramame rnucıl:f.nc"!, bılumum mili zarun gOriilmekle beraber bu olarak bu fev.kalade vcrgıden mu.. 

d .. te rar neşri- t.'UnlŞ ve Alman de-nızaltı .gem'leri- haJmıki ve bü~-mi şahıslar ellerınde m Ie te;wnt.lm ııdaletsrzl.rk do- af t\l'tmait malksacli e tanzim edilen 

İzvestiya gazetesi. 
Alman• ı buradan 

geç m ... z diyor 

.ni:n B rleşj< Amerika ıle Kanada ve gumriılderde bulunan he ğuran ma-.h2uıiar ı. onlıyecek hü- ç-e hıüı.ıtlunetmı projesine bağlı olan 
Ya ta bulun<.:u1ar Atla.nılilk sah lmi tamamen ab~uJ:a eb'adıd ki gazete ve mcanua kfi. küm ve tedbırlerm de bulumnaSl Iisteien daha geni? tarzda yen den 

altına a.lacnklannı. Alman hukCı.. ğııc:Harınm rn !lctannı. e-vveJce de elzemıd.ıir. Kmunan maitahle 1e~ hazırlamak. 
. InC'ti namına ke.ndısı.he !::ıber ve~- bildirild ği veçıh ·ıe, beş gün fçind~ milinde karşı! laca ~ n büyuk 3 :- HükfunetJin ıprojes nde 1939 

Ankara, 16 (Radyo gazetesı) - ~T. Bu tedbır, Bırleşık Amen- mahalli en )"ÜkseK mülki ummne zorluk beyam:nameye tü.bı mük<!l- takvun yılı tamamen bu fevkalade 
Boston radyosu bugünkü neşrıya- t<ıya gıderı tarafsız memlek~tlı.:1" bı-r beyanname .ne bildirecekler- le.fl wa;cy de~ ~ ve.rgiıri;n -multlne alınmıştır. 
tıında tekrar, Tı.irk topraklarına ge.ıni-lerının hepsini ilgilendird • dir. ye i<adar lbeyannameyc_ tabi tutul- Halbuki vergin.-n eski yıllnrn tcş. 
mecburi in~ yapan ~e.rıkan ıay. ğiınden dolayı büyıük bir heyecan Be ana tffui tıu.~lan kfı.ğıdlann nuımış s::!'y;ısı • .:· k: olan ~~ f~a ade I?znnçtarm 
yarelerin:den bahsebniştır. uya-nd ıım.ıştlT. ,, Y . hamuru aynca kan.ne usulune tabı mukelleflerın taha.$Ul etımege başladıgı d vreye 

RadyQ Amerikan uçakfarının n~ ~~ve geçmiş yılla a aid ka:ıançlannm mebde olarak 1940 takvim yılı :P-
·.alkında' Aıvrupanın her tarafında A den·ızde şı"'ddet .• ta e r • M-a- ]"ğ" bu t:aha'kfi{uk ettirilıncsindeclır. Bun.. tidasıru k::ıhui etmenin doğru ofu_ 

) b lu kl Matbuat Umum u uru u lar . ...11 'd k .,,.,,.1.,.. ''"'"' ıno t.asmoo fıkirler '\:erl""'-sı;k • faaliyette u naca· aı;nı k~- diarı de~:eri bedelinde satın €€ÇIIllŞ y..-ara aı ~ ..... ~:ı. ':6'. J ""Y'" 

öyled!k.'taı sonra, şunları ılave al~ ~ isbetinde. gare nı beyanname ve hcSab Jle. göfil.e- miştır. 
s · · . sa V Ş ar ve ~ n . ti - romedikle.ti halde resen takdir yo... 4 - Me:ınlE'ket'n her tarnfında et=· to klarma inmek mec- (1:!--'--& • • • .&...1-) te ve mecmualara tevzı edec r. luna gö..dı1ecclrtir. Asıl mahzıur da o·na ve arsa satışlarından elde e. 

. 

1 

prn Amerikan u.. ~-• 1 ıncı sa7ı-.. bu resen t:ı'krlı:r usulünün genış dilmiş ve ed lec k olan fe\kal"dc 
buriyclmd: kW~~S! huku1m~a nin ç&t şiddetli hücumları l::urpsln. Alman ve Sov- öiQUde <tatb'k ndedır. Maamafih kazançlıu-ın miık lefiyet dahW e 

. an,. milletle alı ol.maık!l.-. da ka~ıbsız olmamnk.ln b~ber mu fev.kalade /kazanç vergisınin mün- alınması ve verg nın 1 B r.nci!d'ı. 
gi1re .gaz a ::ec;ıerımi. vaf~etle yapılm~ır. Duşmanın yet teblı•gw eri• hasıran :fevlkalade büyük kazanç.. nun 194-0 yılından itibar n yapıl. 
beraber, ~ tayy · k.. kıruvazoıller bntrrd gı ve b.r ~rhlı }arı hedef tutarak küçük ve orta maş olan satışlnrdal'\ temin cd len 

cvz ter d a elve.. re ga~t muam le yapma Ü: bir uıça'k g~1isinı hasara ugr~t • _ • kaz.ançılı mükellefleri, mükellefi- fevhlade 'kazançlara da t ~ 
!' şlidir. . tadırkrr. . _ . U.gı lıak!kındakı hü)ya sulu ~d- (lla§tamfı 1 sa;rfada) yet haricinde bırakması ~rpiş e. esas itibarile muvafik goru ek. 

Almanlar ü.dafaaya çckihnel~ Şayet 'I'ü.Ikiye bır gun barb~ gı. di'allan tam1lffiıle aşıkı.z-d1ır. Gemı - Cenub koyu· lımanmda hava dıldiğinde'll bu suretle ;ısıl büyük tediT. 
l'll€d:>uriyet' de kalmı.şlardır. . . te1'Se bu uçaildardall ~k ıst ifac!e lerimiz. deniz uçak.l~rmız. hava k.uv ku:\'vetleri bi:r düşman muhribıni b:r mahzur ortadan kalkmış ola- Ancak kanunun hedefi yükse~ 

Alman " .. - • Demeç ~ın edeb. ı.r. Bunlar son sıs.~em kuv. vetleriımiz ve Amerıkan uçakları ta tahriib etmişlerdir. c;;ktır. kazançlardan vergi almak olduğu. 
baıtı !kıyısına R askerle.mının ç!d vetli uça.klardır. Esasen, ödün~ ':er reıfmdan dü~ana da knyıhlar v Harlrof doğusunda Donctz kıyı. 2 _ HükUmetin proj<!Slnde r. na göre knzanç ve spekültısyon 
tığını lkabul ediyor_ ve ~:n1~ me ve kiralama kanunu m_ucLbiın- hnsaT vercliri.bıi,.tir. . . sı Ü7.ıerinde alınan köprübaşı ~ev. maycnin yüzde onundan ve hatta kasdi olmayan alım ve satımlar. bunların püsküıtüldüklcrını so.y • ce Ame · adan ha)lı :rmktarda Terento tıpinde 1 O bi°: tonluk hır kii şimale doğru genışletJlmiştıir. yü'T.de beşinden fazlası vergiye, dan vergi alınmaması esasının ka-
lüyor. hatb ıı:na]:remcsi alan ve yaıdım kruvazör ve en a§aiı ik.ı destroyer Doğu cephesinin şimal ve mer- matr.ah ittihaz edilmiş ve başkaca bulü tabii görülmüştür. 

Cepheye · atılmış clan Al y" gören Tü 'ye, harb vukuunda hu b&tırıfmı ve düşman ha.ve: ~uv.ve.t- kez esimlerinde düşmanın ma. bir muafryet haddi kabul edilme. Blr YJl içinde asgari ikı defo 
ınan ıkuvvetleri ağı.r kayıb!:ıra ug .. uça'k'larr .da a.~ yardım çe.ı:çe~ - lerkıe ağır kayıblar verdırilıniş • halli ebmmıi~ttekı taarruzlan miştır. Bu esas pek küçük kazanç arsa .ve b1:ı_ıa. alıp s.atmak veya ge. 
l\'lJ?Mkt..'tdır. &ne da!l'il ed bılecektir. aldm mlınışt:ır. sahibi ım.Uk:ellefleııi de vengmin ne bır Y1l ıçınde ık:i defa b n lIŞ3 :laıvestia gazetesi, Timoçool~ oc Alınan tebliği X.ui\TV'ttli lıava tt'şkilTer.: Mour. şümulü içine; alnra'k mülkellef sa- etirip satmanın spekü1asyo kn d 
duJan o lkadar ~.m. y-€r!eştrril - T b . w ı go·· re Bonlin 18 (A.A.) -:- Atmnn ar: manSk civarında Kandalakcha ko. yısıru yfrksel.t~eğınden mahzurlii ve unsu:nrnun mevcudunun tcsbı. 
tn ıT ilci, Almanlar htç b.-r taraf.. e ıg ere <3u0arı ba~umandanlıgının hwıUSi yundmn düşman h~wa alanım ba.. gürülmek.tedir. Bu kısımda mü-ı tine delil ve miyar ~a .knb~ıl 
tan geçemezl~r. rlemcktcrlır. Hu .. ~ •b d • t ~: şan ile bombalamışfard'tr. Mour. kellefm şu ·· şartn bağlanma~ ve sat kı~eil.eri bin lırad~_n 
kof cephesinde, Rus uçakları 29 Lı ya a vazıye AS.denizde Alman hav~ ku_vvetle manSk dCmiryoluna müteaddid d.a fayda .. ·haza olunmuştur: aşağı .oıan lbın~ ~ arsaların mu. 
Aanan uçağ ı yerde tah.-ib et '" ri t~eri ve Alma.n de.ruz bırli1k • bombalar jsabet etmi ir. Düsman A - Safi kazancı m·kt.arı her kellefı harıcinde brrakılması 
ıniŞlerdir. • • . , (Baft:arefı 1 inci sayfada) i ltalyan deni.z. ve haıva kuvvet • hıwa savaşlarında IO uçaık aybct. halde 1-0 bin liradan yüksclt olmak tCiklif olumna!ktadı::-. 

S ivastopoldıı va2'yct halli cıddi mel~ sa:va başarıfmı rr. lede iŞbiJtl'ği halinde, İngiliz bah • miştir. ve 
00 

miltit.arın üstündeki kısmı 5 - Gayri menkullerde nlış ve 
ka akıtadır. .•• Dün düşman.in .~dem dolay - nyesi ve dü~~anı.n ~a}e ~emilcrine Hava kuvvet'Ierirniz tarafından veııgiye ma.tra.h ittihaz eylemek, satış beoc1 11~ ~ra~ıı~daki fa~ı!~~m 

Sovyct teblıgı . . _ fonrxl.ald m~lerımJzc karşı yap - ağıır daıtbdler ındı.rm_1§1e.rdır. yapılan gece akınları Moslmva B _ Safi kazancın sermayeye alınacak ve.rgrn;m nı~etı . dıger 
Londra 17 A.A.) - IS H~&ıf~e tıığı üç kwvveıfi k~~tlı.k taa~ru: a. - ltııJyanların bıldırm~. old~laırı çevresmae'ki demi.ryolu tesısleri- niSbet:i henhalde yüzde on beşten 'kazanç .~ma,'.hının teklıf .. nı~bctle. 

ICla cephenin Harkof kesım u 

1 ğıır kayth'iar vcrdırılerek puakurtuL gİft>İ • Anant&ten gelen hlr gcmı !ka 
0

: hedef olarak •utmuştur. fu:ila olmai: rine muvazı olarak hukumetın 
kuvıvet.ıerimiz _dü?°81~~ ~ew.ulmiiştür. ıfiJesine lkartı büyük muvaifaki.)iet. • Sovyet tebliği c _ int 'aı nevileri ve bulu~ projesindclti yüııde on beş il.A. alt-ftıa~zıarını pu::ıKUrtmil er·~~ Hi Dö-şman ya.nınu taarruz eden sey ler <Uş::nda büyiik deniz kuvvetle - Mos'k 

16 
(AA ) _ ~ dulltları mahaller yüksek kauın 1 mıştan yıüwe yirmi beş ıla 75 

S va.Sropol ke urund~t"~· k ya1r kuvvetlerim z bu çnrplfmada inin himey~nd~ ls'kenderiyeden ova, t bl~ ~ .: · teminine müsaid olmayan ve ser. nisbete çıXanlmalı.:lrr. carpışmalar devam_ etm~ ~ 1:: ~r. b ço!k lkııyunetii bir rol oynamışlardır. ge!melkte o1an baŞka bir büyii'k ge. gece yar~ı ed .gHı. k f ·srk 
tün A~man taarruz arı agır ayı - Dün hava kuvvetlerimiz için ö. . !kafilesi de imha edmnirtır. 15 Hazırım a ar. o l 1 ame. ·ı· • 25 milyonluk 3 ünCÜ 
lar a ıgeri at lmt ır. .• f rvci neıınBi lbaşari.hr meydana getiren birı'.ıı 13 Haz.randan 15 Hazirnna ka. ti1'de. 'alar.~m z ,duşmarın: t?,n~ acar aşve f lnın 

D er lkes erı k! mevzu aa J'''" .. ol ll§hır da ~ h kuvveti i v d'e. ve pıyade hucum arını pw u~ ferfib fasa r bonoları 
\ f faal ye-tli ol.mu !:1r. gunK :e, 16. (A.A.) - B ~arı i~ m:. lkwvv~er.'a~~ye'kun S6 bm to- müş~ir. 180 Alman tan~~hr lı T raı silvanyöda da toman1en sa'· 1 

Almanlara geçen ıstih:kamlar bitirilen Gazala çekıFi§indcn aonra. ·1- 4 kruvazör, .f destroyeT. ~ 'V'eya ~a~::rrn u~ . ~· U 

Vi . r 7 (A.A.J - Sı_vasto~olda se'k:izinci orduı, sağlam manevra ka. 2 kara'ko1 gemisi ve 6 ticaret ce - Sivastopol kesımınde şı~dPtlıÖ s : •• 1 d• >J • t k (a.,tarafı 1 inci aayfadn) 
><nid.,;. birçok küçük - ,,~ubk.ml"'" bl&yelr. b"r kuvvet o!uak "'!lmAL m;,i de ....... veynhud byb ·~ ,...ıar devam etmckted ~ ır. -~ soy e ıgı nu u lan tn=uf bonolarının tlçuncü 
~ aa-ın eline dü§lllüştur. a tadır. Al.'l'Om.a, f.Ladem ve 1 obruk ~w ohınacalc derecede ciddi ha. ~~ Vo?rilecek e tertib yirmi beş milyon Iiralığının 

A
L - Stuka uça-klan hava~ ileri mevzileri tarafanızdan tutul - aaıra uğıramıştır. hnberı )'Q!kiur. . BuıdnpC'Şte, 16 (A.A.) .-. ~ra.n. da biri i ve ikinci tertiblerde ol-ınıan L" da bır k , __ . · 6 · • '---'-- p ··...ı_ J inler stJl.. d S 1 letıru zıya tamamen htı.ldmdirk.r. ıman m.c&ta ve yyar uvvet.rcdmız ce. Ayrı:ca 6 harb gemisi ve Uca- n.ananıar araıuuer e may • anya a ycu .es eya - duğu gibi ievıkal5.de rağbet g<lre. 

Ruıt rorpitoo muıhribl baurılını~tır aub<la düşman yanına kar§L hare. ftl gemisine de bomba ve torpi'I i.. ahyorJar r:.t .~den ba~e.kıl• M. Kaılay. Pa:z~ rek pe kısa bir zamanda tama. 
Haıüoof kesLmlndc muharebe le.ete geçmiş bulunmaktud•r. • ea:belt!lerl kaydedil.mi§tir. Kafileyi MoSkova, ıs.• (A.A.) .--: ~o-~e_r gunu Szek.eif "!.v~' arhely şehnne gel men satıl:rmş olduğunu meınnuni. D 

_
1 

• • ..,_, ki'""-ında. ecre. B ~1·,., 16 (A.A.) ·- Resmı teb b. _J d'·cman o.v u..-alc.lıuın.. aJ·ansınm hususı ubabjn b1I<Irrı- mış ve lccndı.s:ı:u karşılı!Yanlarn ver. vetle ve 82liz va~" --..: a.,.•-a te k otıeç nc:ınmntn rıu ,.- er.ı . .., d y :ınıuye euen u,..... -.,, d'•· ı. b'lh 1 .. ı J "<U.Jl.ı .......,. şe • 
Yan etme'kıtedjr, R~r, Sağ kıyıya J'ğ: Marmarikadn Tcıbru.k o.gu&Un- .dan 33 ü dü~rülmüştür. 10 Alman yur: r ı .n'lltuııda ı na.sa şun arı soyc. kürle ıbildir.irJm. 
ay lbasm r fakat geri aıtılı:nı~- da'ki çarplşn& Alman ve lta}yan uçağı Ckayibdır. Kafilenin geri kn - Siv.astqpol muharebesi tarJıte m:itıtır: . . . Bu suretle piyasad ki tasarruf 
lard!r. kuvvetten lehine neticelenmek~ bu kısmı gezi dönmek :zorunda hı - lbir eşi görülmemiş şiddeti bul. t . Ben lbunıya .. ~orasım ıçın . gelme bonoları yekunu Yetmiş beş mH .. 

--o • • Junm . . . drhnıştır. ~. Almanlar burasını almak dım. Fakat ~utun cınentte~etın, or. yon lira'.}-a. varmı.ştı.:. Elde edilen S• t ı p iSi ~·roma civarında Viahalbıa yo.. · ltalyan tebliği için sıon bir gayrot sarfedıyorlar. dunu~ ':'~ mı kuıvvetlorın ı:ne~ • bu netice memleketim. zd tasar. ıvas Q 0 ar lu - ,;.deki düpnan zıd>lı kuv • &ma. 16 (AA.) - R<emi ,.,ı,.. Eğer muvaffak olurlarsa bl! D'.lll- lekdtın=m bu parçn•ının . .,ı.,,.~ı., ıuf fikrinin ne d.rece inkişaf et. 

d et~i yo1c ec:Jı~ ve takib esna • )2ğ: Deniz kuvvetlerimiz dün .~k - vaff.a.kı·~t onlara pahalıya otura. m~ o~~ .. b_?ş~ hır v~zife tiğini @slterıınesi bakımından ol. b mbardırnan e en vı,.da ,,.,ı-><I• i,.,U g.ç,. yol L orun Akdenlzde son bulao mu .. c • caı.tır. Eğer muvnffak olmarlarsa !d!i-klı e~llgım butu~ dun~aya ~~ duğu a.a.Ja.r t<ısarruf &>hlb; yun!. 
~ k d,cni'Ze varılmııtız. l . . re'k deni!z ve hava büyü.'k çarpış: acı bir anağlubiıyete uğramış ·oıa.. sçın geldıım. B mı böyle bılmelisınız daşlann miJll müdafaaya yıırdım t 1 1 d•• ··ıu··yor araG :ınevzfni tutan ngiliz ve masırnın netice!eıi üzerinde geruş caıklarihr. ve lbu to_pm da Macar olmayan hususundaki arzu:ı.arının ve. cüm. op ar a ov enW> Afrikeh kıwvetleri~ T:\>X' ölçüde müessir olmu larcU". J?~~ -ı Almanlarlll'l ilk defa olarak para. ~a§ka bir d~·lct~n •. başk~. brr .. ~ huri•yet maliyesi.ne olan it..madla. 

• B B B: n b .. tün muva.ala ve munak ed - .dan ve batıdan geldikleri. bil.dın - şiiıtlerle rnaynlor attığı bildiril- lın .yeıllqeıbilecegını b~gun. d_uşu - nnın parla1< bir misalıni t :1. l et. 
Londra, l 7 (A.A.) - · · .. · ~~ilmi itr. Battdıın taarruz ~ )en iki büyük düşman kafılesı da - nro'ldedir Bununla beraber SOv _ nehı~eoeck 'O nlar bu sozlcınmı se. • mcsı itibarile de iftiharı mucibdtr. 

'-lollrovadan lın~ h~"lc.'.c "
0

" "' tümonlcri dün "'::....,,• dogk Ln ilk h.,ckotlcti .,, .. ındn dcn"zal ,,etlerde· maneviyatın sarsıldığına nod ;ttihnz -olidMcr. " • Kanııın, tasarruf bonolarının ih. S.~a•topol mü~ahlen. dupn•n'. n l"t" ,_.;i d olıniole'.'3ır. T obnı tlluım>un taa,ruzla" na uğ'am ,ı.' dair hIQbir belirti yokıtur. Nazile• Ben bu mcmlckotlc ynıad lgl m 1• raç lınddinô yefmı.iş beş Dtil)on li. ~?Sli göTü'Imemli şıddctle yaptıgı ru un., ndaı çölclekl mü.s"tahkem me~ dır. Denizahılanmız Cdbelüttarık • de ışehre lkadiar gıelebilscle ... bile bu topraklar için, Macar ola~. Trnn r.a olarak. tesbit ettiği cihetle bu •rdı kesı1ı:neyen taar.ruzları:;: d8·r .. ~n ~ücu:mla a'lınm§ ıre Topra tan yola çıkBiı d~man filosu~a burası sdkak sokak, ev ev müda. mhranya için yaşadığımı ve olece - haddin te<:a~züne meydan vcrıl. 
•·ma.dan mukavemet etm te ~ er 1 k ydedilmitttr. Bu faa. - mensulb itki gonuyi torpiUcmişleıdır. faa olunacakıtır. ğimi iıfuat cıtmek üzere buraya gd - memek ÜZ: re 'bu;günd n itibaren Alınanb.r. ıdıri bonrbar.dıan etn: kazanç. ar~ a · halen hüla ıedı - 13 Haziran gu":ıü iki küçük kıuva. --o--- dim. tasarruf bonolarının satı ı sncak 
L' k h I'hde Pans n :ti t1enn ınacmı ' d" . -- ' 
9\'hl, geçen büyü B y~ k ·m deği1<:ÜT'. zör ve 5 muhr.bden ibııret ye ıncı L d b. d. . C'VVelce waç olunan bonolal"dan honıbard rnanl:nda kullanılan . ertal ~ıfeee ftalyan tebliği deniz tümeru Cchelüttarrktan M~l- on ra 1 ırıy r Meclisin yaz tatili v~delerı hulfıl eden miktlar:.n tek. ~rdan clııha. w t toplar gct.ı.nnış.. 16 (AA) - luı.lyan ""'!.: taya doğru yol alan düşman kafi - rar pi~ya arzı suretıle. devnm 
lerdir. . • Ronıa mi kara.rgahının .teh'ıgı: J • e ı;id.detlc hüa;m etmi§~. Ka. (Baftarafı ı inci yfada) (Battarafı 1 inci sayfada) edece'k.'trr. Binaenaleyh tasarruf 

.,,.....,...,,. e t}.- • Tıınoç chrlaJJ u:m1 clbl ğle b~inlen Mar - fi! e iki kruvazör ve 12 muhr bde.n lunan Mecl grupu kom syonunwı bonosu satın almak istiyen vatan. 
"• , Alm n ' amızla' ;• • o\: rouvall -;,etlı lunekct. il>roodt -"'" üotiin balun,,....ın• Fakat Libya muharebesınde_ her raporu mu "'"" ve münakaşa e.. &şiarımız gene eskiden olduğu 
Jı ve b zı n t rdıı ~ : nıar:&a d ha.1)'ao ve Alm n kuv - ~n. ısun'i s' s perdesi gerisini! rz.ıama.n hıç ı~lenmed!ilk v~et. dılecdk v halen Meclis encüm<m .. gibi mcmieketimizdekı bilfunum 
k t ar.ruza ek, ra~cıl»~.. en ~~ faa.J'yet?eri ba~rı ile de. gidenmiş ve <lağıhnı ır. le;: ortay.ı çı.k:mıştır .. tt bu defa ~ lerinrle bulunan meT.kür vergı lü- banktılara ve banka bulunmayan 

e mcwzı ennı sl h e vefler:i:niD <'k bu:kınmu1hJr, Aynei Krsa mesafeden yapılan çarp .... bPyle o=~R ~ llZ lb~ yi!ha!>-ına ver· son şeklin ana yerlerdeki malsand klnnna müra. 
vsn etm te.leri alınm~ ve geçil - ma esnasında bir dütman kruva:zo.. f:_E~- ~ e;ı k 0 ii. ~a ı çi.ıJgilerıi handkınrla prensıp ıkaraı-. caatla bono satın aTaOilırler. 

- ~ • • • GnZ?-'la cnevzı . rii inffia'k ederok batmı~ı:r. Muh - :r .. ıur...ıoua.•·~u . r a .. at mE'VZ_ UQ!Kım. lanna varılacaktır. Yura la.rımın rrı; ettik.. 
eidric ı'in katı ını miştır. h k.u~vctleri hiçbı.r dl:Aeı:imtt :iki düşmıtn muhribini tor d~n !kesif bı~ hücuma .. ugrnmrş:h:r. Öğrendiğime göre Büyük Mıllet leri para emin ve cnzib. b r şe. 

• • Mihver avaastlamaksız.ın ha.va - pilemiŞlerdi.r. Topçu .ateşilc başka Bıma'ke~e. şıdd7tle hucum e~ış Meclisi 19 Hazıran Cuma günü kilde işletmeyi ve bu suretle zati 
bulm k ıçın. s?:ı ,..Jk"'.•".""j,.l kt ve dunna - bh- düşman muhrib;n; bat.,mıfl•r - ~~va~ bi<. şekılde geçen 16 gun.. bir buçuk oy~ bir yaz tatflı dev. menil>atl~l .tcmin ed rlren al'."i 
mu h •et verılül b hareketlerini degtclôeınek dı.r. l~'k. brr muc~del.edcı.1 s.onra ~O~- resine gireceğinden fevkalade ka. zamanda mıllı mu~afaa.ya eh hız. 

• H as: da~ 'kara nıçın aSkerlerı Rıt.ıchıcmn emn u. za~ veI)gisi projcs nın encümen- met e y 

1 
müm'h.-un kılan tasar. 

l> 1
7 

(AA.) -ben •;eni tedir. • Dün ü Parti G•upu zerine geri çekilmek zorundo kal. !erden RCÇercit Mecl:s umu.mi h • nıf bonota na şmulıye . g6s.. 
b ha k, Htid.. s·ır lng'ıf'ız tayyaresi n~-•n-.: 1 . • yf d ) mışt.ır. Londrada ve bütün birle- ~ti'!le seıV1ci ve umumi heY€tıt terdiklcri: ytlk rağbet.in: bundan 

r nuıliı _ •. <;----•, ~· _5
.
6 

a .ş=.ık me:rnMt.e1kl"de hasııl. <>lan u. müzakeresi ameliyesi Meclisin .~ sonra da vam edece-inden em·. 
r n llcr ~ am n• • f ta mm uze- U3U HLlnu Uran in remlıgmde top - ım.i\llili kanaat nıdut ki Fr z ğustos ayı lba.şında yapacağı top.. nim. 

o da p ~ nl Ie Part te za er OJ ndı. Celse açılınca geçen toplan.. askerleri geçen Umumi H bel n- lantıya kıalMaldır. ------------... 
k d bu un t.ı bil.:: ~u • 8 Fransız bayragı attı tının zabıt hül::isa~ı . okunmuş ve beri hıçbir yerde Libyadu duğu Meclisin 3 Ağustosta toplanma. Evladlık almak isteyenlere 

b r C \.'('dffi ),1ece . t' ~ha rm • ) .wznameye geç lmış:ır. . . • kadar ıkah:ramanJ.rlıla d li.ŞmC- c; ihtimali kuvve41 dir Babadan nınhmm, ıumeden metruk ~dd t n h :tamında 6'4 ~~ ··-ı.. (n_ ...... -&1 J incı sayfada Ruznamede, Hane ye Vekilin n .... :~ ve b kilinağa muhtaç cuzcı ı; '<e ı . to.rı l cegtnı so,,.~... ~- h . ·ı . u~ .. ı.r. 
ım..l'tılıl"t. n - , b;nde ele pa;rie üzer..n.de alç ctan uc;rnUJ grup umum eyetıne veı:~c~ ıza- Ramımel, muvaff kıyet n geliş. likesiz değildir. Riohic ordusunun lannd:ı lkf 1trı cocu n vardır. Evlidhk ın . \e lbu m~hlebn ~~!erJn, yare t ının üzerine brr Fran. hat var<!'·. Bu maksadla :~u~uye ge. tirmdkıte vakit kny'betmemıştır. anünde çetin muharebeler bekle. yapmll.k veya evlid ıribi b111tnmek iste. geçırı1en ı.lm<r: . r •. ktc kuruna ve zafer ·ı tmıştır. Tayyare bun. len Hancıye Vekih . ~uk~ Saraç. Rommel ku'\"Vetlcrinin ş mdı 'fol>- diği ternnin cdirmokted r. Bu mu. ~enler, fstedlklerl wıut d3hlfüıde al_ ~~~~ eflroo~ .1~ b ~İT ~ •~ 'bayrag C:.· bahriye nezrcti bi - oğlu, son haft~rın bı.zı U: h:~~ ya. ru~U!Il ccnub yakmlarına ve Eldu. harebeler şimal Afrilka seferıniın ınak llıere aşağıd ki adr nıiıracaat ı lec~elrim ıl:ilenler . ~an eonra l Kon ord ımeyda - k~~n .lgılendı.ren sıya ı ha ~~n'i da il<! Alkromaya gcldıkl ri hnber umumi heyeti bakımından :t:mad. etmelerini rica eJ? rlm. 

d B B· C: nnıJ yer eşen mem kumfl.ndanıı.. leri uzennde g~p. umum ey .. 'l ted r Bu ile lemeler mün la ve f.a:kaıt ihverm Sırennkt<: k D l~ !i h~a 17. ~A.A)clcn-id~m ~ıl.,nındak.i ~_: tutnru buraya 1 - tenvir e~-~e ı·~~ sa~~.~ yakılan etuı. :eerridı ~ o" lu': koll~ tarafından acil ihedeflerı bakımından :hıtı)at- . 2-9. Hi tı an. ırrab\oki 26 kişi yem w n!> p at ,..... ' sar bu Uruı-ı muteaa;w top n - ... ""' d 
tn r. Buınların ara51nda biı- Pft?· ~ · bayrak atm f ve rmen "": eon verilmi~tir. yapılmaklta obnakla beraber teh- la karşılarım.akta ır. Kuçukay fn 
fcQ)r bir h: iın. bir avukat ve bir .ü • ne dö üftiiır. Y 
!tl f k r 
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Vücud için Vitaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cild için de vitamin ayni bayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerıikanm itriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
kremi istimal etm'eğe ba.flamıılar TO güzel neticeler elde etmiılerdir. Cildlerini -beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku 
üzerine bilhassa kadınlar arasında müthit bir heyecan tevlid eden bu kremler bütün müıtahzeratı itemıümul bir mahiyet alan Eczacı Ha14'nın enerjik mesaile istihzar edilebil • 
mit ve Haıan Vitamin kremleri namile piyasaya çıka-rılmııtır. Yüzd'eki sivilcelerle erğenlikler ve buruıuklukları izale eden, ihtiyarlan gençle§lİren, gençleri güzellettiren bu 
kremleri derhal ve bili toreddüd idim.al ediniz . Hasan Deposu ve_ ıubelerinde Küçük Tüp l 7,5, Büyük 30, Dört misli büyük kavanoz 125 kuruıtu r. 

Yüksek Ziraat I;:nstitüsü Rektörlüğünden: ı 
1 - Kmunaıı.muz talebe· " mWüııllllliaia ati mali :yıh ... mı."' kadar 1* 

ltae&Jk iaşeleri ~ liiaumhı ~ erDk .......... ..,nlmı.ştır. llG. 
llMNntu bedeller üeriai~n Hı.ı~h,_ 1a1u1acıaw... • 

z - Bükime*te 1~1 ıesıWt ~ emak 111 ı nen m~hhick Wenir. 
llDelG kunmi •«ciler. Jııar9 'Ve r~ lli.nwn miilt ille -.ıllMlan ~ 
Wde ~,.e ecUleceldlr. ; " ı; 

1 - iııaıe 28.S.942 Puarieai· liini Cl'Qlir ~ ..tkNe rfStıiflik 
lılDIM'IMI miiteaıeidlK ııam;.,on tanıaaıılMa fattaiM ..... . 

.f - İlıa.leye llttirat.: eaeceklerln lıilAaı e...ıı ..... cıiıııDMacı ..e cerelııil Te.. 
alıi iflr'az etmelsl. . .• 
ı - Şartna.ııae!lbııi rit>meJıi ~ uu ı.- ı.üM .-- Jırikıııenlerkı eastitl 

•Cm alma lıll«fıM .-.aat&.,.ı. 

Satdik ..... aldaul 
: • 1 

Doiııllz ,a. mMnt>treıik 1fllli m. 
JlılJfatla. mtioebhes MA4iw m.arbh 
ffloer ~ lıir Barm.a.n m&ldneıtl 
tııatıltilr, anAI edleolet' Oanakblede 
A"V1'am ~dva ta.ııriren ve1a 
biaat mtiıracaat edebWırler. 

9'2-/778 1 
Ü!ılııüda.r :bdncl AsliJe .Jlı*uk Hühn.. 

llğinılen: 

Saad Alııderin ta.Taftnckn kocası t1s • 
lııiiılal'da Papıtma.mn.da Toprak sok.akia 
1 No. hanede Dk.in Adem Akderln • • 
leyhlne a(lt&p boia&ıma cıa..-asmdaıı do • ._ ___________ _. ı..n \eblii elMnek U.-e müdılehle1hl 

••• 
gönclerilen clMa iııltldase momalle1hio 
ttaı,ada ~ ,eıhlle t>üitebli laıle 

~ ..-e maıbkemooe . tlUen iebltiat 
ifu111ı1. Ye t.ııbJdtGatıa 3/'Z/942 Pa:ıa.rtesl 

Clnıli llilııian 
------------- ıüDii ... , 14 ta.Jinbıe ve bu babaıakl 

Beherim • ..,. Tatarı S . daY6"1e .,. cJaya hriJda.ıJı Mll'etinln bw 
...._eo t6:ratı Lira ,- atıhk Takaı ~ ai&thaa& -~e t.llk ed:llmls oldAI., 

ikramiye 
miktarı 

Lira 

ikramiye 
tutarı 
Lira 

1 80.vOO 80.000 
' 10 .000 40 000 
6 li.000 lı0.000 

20 2.000 t().()1.10 
80 1.000 80, 000 

16() tiOO 80,000 
1 .21.0 lOl.I 120.000 
1.2o0 6U t>0,000 
4:.000 20 80.000 
8.000 10 80.0 •O 

160 .000 2 ,20 .000 
174..671 Yelı:ia 960.000 

Tam bilet 4. }'m'9m bil et 
S lirada. 

11'1.ffO _.. 

'lt.200 ~. 
lUS X... lt.5'1'1,SO «BektiJe dedir. TalUt olular Bandıl'madıa ma~e celmelı: ye dMa otmlıb 'ffl'. • 1 .. ---·""llal..J--·---_1~ __ •_· _erlindıem___ I 1Cntmııer11twen oaılılell No. 5 ko. wf " lllı8i JıaWe P,raıbıods taJık,ikaia 

ıtoıaa oCI 
&mı ell 
Satır~ 
~«bpa·) 

Be7fD 
~ 

ı.too x.. 
i .ffO ı 

l'J.090 s.• 
1580 • 
IOOO ıt 

1000~ 
'150 • 
ltG • 

7500 . 
7500 ~ 

6nlP s Sıiit 6000 

Yoist dlm. Jllil&ıı totl 
T~ 3ff 11'___.. soooı 

.,. ..... seti 
~...-. .... 
z.er6ı....... .... 
&ecel MM ...... .... 
T9lr.ae .... 
Tlllua........ .... 

... i ..... ,,!Ol 
~ !Of 

lff 
!5 
!5 

Gil-9 .H 
.... .... tllllJı. 
.... ~00 
&-. .... 1eo 
)[ .. ...,.. . 5tO 

...... 500 
Kura...,. iM 
(Jeyİız ._ 500 

r-. 1o1 ıso 
vaaa,a ,... fol 
Plrirıç 15600 

J[urıa W1lbe 8000 
Kunt bua7a 600 
Börölıoe .... 

500 
uooo 

IOO 
1öOO 
'900 
l50G 

Sebıe ~- ıtOO belMC 
Meroiatdt !ot 
Kınnm _... 111 

Nohut 5001 
auıc- tff 

.... 
Armııa ..,..... 
KaTm 
~ 

-

(lıllell ' 

TiMie --• ,.....,,. 
• Mım7a 

IJhft ....._ 

Delıma .... 
0-tııflll 

n. .... 
l'MllCMl 

Tu.e ı.tla ....... 
Uhıaaa ,..... 
JWeria 
e.nao 
io bet;el.ye 

s-ıısot. 

8alamuTa ,..,m 
T. ya.orak 
Tau 90ian 
fClıclnu' 
K#ne~ 

Blf*l' 
U.ycfaDOll 

Dere • 

.... 
"" 1t80 .... 
ıaoto • 
IOGO Ke ... ... 

2ot .... 
1!5 • .... . 

tllO • 
lffO • -. ISN • ..... 
IOOt • .... . 
ıet• • 
'"° • , .... 
4000 • 
!000 • 
zooo • 
500 • 

ıooo • 
1008 • 
1010 • 

IOO • 
1000 adecl 
ıaoo ıtc. 

IOOO ~ 
ueo• demel 
J.Htt • 

U'1.51 
11. • • 

lff • 
lff • 

•• • 
S5 1 
ıt .. 
~ . 

ZZS' ı 

JıS5 • 

it • 
50 • ... . . ~ 

UG 
115 .. 
ut 

" Uf 
1d 

'>. ... .. 
1'15 
6t 
H 

ı.ıo 

at 
ıs 

51 

il 
Hl 
ıs 

ut 
f.15 .. 
M 
11 

llO .. ~ 
M 
1$ 
M 
ZO.i 

• • it 
11 

it .. .. .. .. .. 
il .. ... .. 
il 
11 
11 .. .. 
il 
1t 
lt .. 
11 
it .. 
41 .. 
11 .. 
M ... 
• • 

t7H nıöııııJeao.a ATiii J[anothma mü. ıkı't'Mıl ye brar lcruı u~ ohuıacı&i1 

5820 "-- r11145aa-.... llio olunm. Dill olıılmlr. lt/f/94.2 

10520 
a·ı.ooo 

1500 
uoo 

359 
151 
6t 

IU60 
1&815 
111zs 

Z1000 
1100 
t5H 
1ıoo 

MGO 
aut 
IMt ,. .. .... 
l4tt 

"°' 1400 

ıt15t 

ltff 
KH 
150 

ltl 
40 

l'JtO 
80 

175 
ıoo 

ıst 

IH 
IH 
60 

7856 

1680 
1500 
100 
500 
sıso 

180 
'500 
«O 

2500 

HOO 
,8 
15 
Hl 
82 

H88G 

fOO 
120 
'190 

lGOO 

1100 
ZtO 
to 

1H .. 
$!.51 

'15f 
IOO 
tta 
IO 

w 
Uf 
fit 

. ıttt -'" -,.. 
'" aoo 
158 

'OO 
400 
.zoo 
ti 

' IOO 

Yapı va imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Ebatıme7.e ~ ıs: Anlmra rftlOÜk paıtııı:oıda raııllacüı lalbbıelıer, 
YesfUd' 7alak, Jıelilar. lifelet', fom;ept;& 1'eeMr .tıperlıli.r, 

ıteıtılf lııedııllı: dt5H» lira. Z$ kW'Ulltıılr. 

2 - DırWtme 25/6/~ Peqooıbe rilnii saat 15 de Nalla VeUWI 7apı" 
imar' ltleft dmlMme kcımi.s.romı odasında kapalı ıı:ad uwl!le 1apııl~Jııkr. 

3 - Bııdlılımıe .-ioameai Y~ buna miltef.ent ewak d03ıı J6s •iio kllt!U1 'bedel 
~ J8PI " imar qkıri re!.IVtinden alma.bilir. 

4 - ~e ıftbllmıek ıom ~ ..wıii ~ d539,0Z• t»hl 
beııt TÜi ._ dıolrım lira iki ıu11ıı•ık •&nalılı:M ~ Termeleri "'"' Nafia 
V+a' 1hıclen bu. it ~ alllıenlıJ ehl.,et Yesibeı lbl'llll eıfmMert 11.:ıumdır. itbu 
~ı llılmalı: 'Pıa lılt4ıldaerin tblllme ~ _. l'iinlert hari9ı.ı en az 
it .- ""'81 1* WWa ile Nafia. Veiı&lethııe milıraeaM e4ııneleri ~. 

5 - İıııh..W WılıW ......,_n llıale cttinıii alan ZS'/6/19'1 Pef'$etllbe ~ 
DM 14 • bclar ..,._.. lııambırvnıa re' 11'1fne •• ...._ _..bılll.nde ftftne • 

kıri 1 ........ 
Poııı&&tla olan ce.ı:ı...t blNt Mlhaes. ca'JS. cııss. 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
T&bmtııı 11. TemhıaK 

Cimıi Kil... it._ Lira Kq, 

ft.000 
25.Ht 8'1 

f680 -
ısız 51 

ı - Y:ulıanıla o9ıııı 1'e mltmla.rlan Jasılı al kalem ,.,eoek ınaddeıerinln pa.. 
u111Ma dafll1ımeleıi 19.Baıöran.HZ o.na rioli aıK 15 de ~ Ter. 
aaDe Ucımnclald lııomis.ron binasında 19PJ(aealdr. 

2 - Bir paıtilie ~ itbtl maddeler bir Yeı'a am ltl ta.Ube UWe ela. 
na.bitir. 

3 - lstekHlirin bu. fslerle Uıtll TJ.earet ftSib!annı ye rukarlda ııtzaıa.. 
nnıı. JMl)I tem.lnailarile birtikte belli cün ye .-t&.e lromisfooa mtlra. 

cu61an. c6'8h 

Deniz fabrikaları işçi revirine tabip alınacak 
Gölcük cllenb fabrtala.rı ifil reviri iab!blt~ istihdam oluumıı..k Ye 3656 

safl(ı Jı:.anan muıoltılnee an.mi 210 lira. ücret ft'l'iknek üzere btr sfrit ta.bib 
alm&cakt•. istıekllleda ra.pteııkcetderi hal tuciime&erini Milli Möclafa~ Veki. 
leCI denk m~ rönderm&Wri. ıı4:Ut.Gss.5• 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Sem bota 
Kabak 
P&tbcaa 

~· Salç& 

LalıAAa 

Taze f~e 
DonıMea 

Soğan 

Paiate. 
Iıw.a.naiE 
Plfasa 

ıtllom it.., 

6000 1f 
11000 11 
10008 15 

50ot M 
1000 81 
2000 10 

luooo st 
5000 15 
7009 ıs 

lSoot lf 
5000 15 
6008 15 

6410 
1000 
1500 
ll50 
800 

!Ot 
ıooe 

'JSO 
1%60 
4500 
'1$9 
751 

16360 
1 _:_ YGbrllla. cim .-e m.tlMrlan yazılı 12 bhım -..&a bpalt art 1lhll1le 
~ !.TenunM.94! Peqeınhe ..W •aM 16 da hmiUe Tenane ta 
P!!"'ll)ııW IDomia:ron btnasında yap~JI'. • 

t -~ 1ıılıı1ellls ol.vak ~mls1oınclua .zna,billr. Teaılnalı «122'h il • 
radar. . 

1 -~ tııa itlerle ll&ill oılclalldarıM dair Ucar8 ehti7et •ealtaıannı Te 
MM _,. blmDan tarifatl Yeıllp.tle ......_ edıeoekll'll'l t.elııllf nıektabla 
nnı ~ 7aall t'llDlinatlarlle blrlllııt.e Wli ltia 1lf saaUeo ı.. .,.; 
_. eneiflle lııaclar loml8Jona. nrmeı.ri. dUf• 

~---·-·----,·-----···· .. ·---------,------
15"1 demet • 

Ht » 1 
... .... lt 

16tM S.. IS 

IOfO lT .... ,. 
.... n 

Qrap l Da& 11 de lııt.pah sarf 
• ı • ıı.so • • 
»·I • H .SO » • 
Jt 4 • H.45 • ıt 
• 5 • 15 • • 
• 6 • 15.SO • • 
• , • 16 • • 

ıt S » 16,SO • » 

.. 
1 

H 
üot 

111s1.51 

5lt 
1111 
!350 -H60 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

..._,. belere, K.onra askeri oria 4*ıdaa "M seıliktl baa.rlama _.. 
~ talebe alı.n.&7GI' • 

1 - l.E:rl61.Mı de b&şla:J'aeak TeDl ... 4lenest loiıı Konnda Kıaleli. 
4' t '4dtı MaMlepe n Buma uted ..,_.. &.ıııJ• uUrl or. onhmmı 
,.. ~ ceıtikU eı1>aş ha.ımlama otta +='•1111 btr ti.o amıfuw., MeNA • 
foa ~ obılana.n Jııılırin<ıl, lkincıl, öıoüıd mıdbnD&, ltırMbte l&ll'M 
olrı1lhl w Anbn mwıild cedikU ~--- plaıs l*locl 11111ıflanna maarif 
liaelel6nden, maarif orta olwllannıl.n .,. a -.& meonnlannda.n talebe 
~. 

2 - AlıD&calk. 4.aJebentn Tfutt ırtunclan ........ sdıhi mua7enıede satlam 
ll--. nı lSlttil ackdl l.htlyaçtan fula oJııllalııa ialıııllnle :r•ııılaca& aetme 
.-mel& bunma5ı prUır. 

1 - Ta.luıllt teft.ıedmler, her oe ıebeble olar. olaon 7.aşmı bö:rütmijş 

'"'1& k.üoiiltmüş Gl&nla.r, buhmd1*.ları okallann 80n suıa.Ylaruıda aınııt.a 

vera bütıüınlemeye kalmış olanlar, 1qlııı.rı. boyları nı 4t.ırhkla.rı askeri lise. 
ler taılmatmdald hadlere u;uıııı olımranlar kıl.bal olunmazlıu. Y&lnu .. e. 
clldl erbaş hazırlama orta. okullarma bir ili ic aenıe t.ahsili "'1.lı:et.ml, olan.. 
lar alına.1ılllr. ' 

' - Bo prt.ları taşıyan lsteklıiledıı lıul:anclukları :rerlerlo. askerllk tDbe. 
lBinılen cllter lıa:rdi kabul şartlarmı ötrmmelel! Ye okıulla.rca lıııteltlller 

balıltınıda yapdmakı4..& olan tahldkat netioeleıtırım eeome amavlanna bılıı.r 

t.a.macııluıanWı: lsf.eklll&'in bu sm.a:vlara Pnıbllmelerioi temin tobı 15.Ma. 
:ra94r2 dem itı!lba.ren birer dilekçe Ue Ye aoıı'k lılı:amet ~erini ve nüfusa 
b7111lı bulandukları :rerleli ctilekçelerhıde I'~ ~ derhal rirnıek 

lsCectilııleri okul miidü.rlöklerlne ıniiraoaat etmeıert ve maa.nr okullarında 

ımı.ıf r~ smavla.rı btttfkten 90Bl'll da cJitfll' ka:rdl. :.ı.aouı kltıcUannı ha. 
r;ırlf1111'* u\erllk sobeler! yolu ile en retı lO.Aiusf.os.942 ta.rlblne kadıar 
okul müdürlöklel'ine röndermelt'ti Dln olunor. «326'7 .55380 

lstanbul ticaret va sanayi odasından 
Fabrikatör ve müteahhitlerin nazarı dikkatine 

Devlet müesseselerinden ıipariı alan fabrikatör ve mü • 
teahhidler ekseriya yerli malı veıikaıı almak için teahhüd 
lerini ifadan sonra müracaat etmektedirler, Bu ise mahn 
yerli olup olmadığmı teıbitte müıkülatı mucip olmaktadır. 
Bunu önlemek için fabrikatörler imalata baılamadan mü • 
teahhidler ise malı teslim etmeden evvel muamelenin teı • 
hili için yerli malı vesikası tedarik etmek üzere odamıza 
müracaatları lüzumu ilin olunur. «6392» 

işletme Müdürü aranıyor 
tioret ı Llyak&t.a, cöre 215 Ura.ya bd8I' {Bayat pa.bahhğı u.mmJ7le 

l>era.ber) • 

Şartları ı Yiibet veya. muadti ~bsiS, ~ JQUha.sebesl kurup işle. 

7ecek ihtisasl, resini veya m-i müesseselerde eo az beş se • 
ne müma.rese rörm~ oımalı:, ..._. ftlllfesinl bltlnniş olmak. 

Vesaik ı Tahsil vesaiki, bonaervlalM, hal lıercıömesl, sıhba.t ve hüsnühal 
ftSikalaı'ı. 

y_, badeli 1 '° 
M1ir'&caıt4 :rert: CK. B.) Rannal1le teı&. l'li .._.. lııutmu ıı.clreslne müracaa.t. 

lstanbul hava mıntıka depo amirliğinden: 
1 - a.. m.irtiklerl Joieı ld m metre mlı;•a)a --. ~ puarldda .. , • 

a.blfııMıe'riw, ıWeldıller k»'l t.embıat ta.mı olan SOOO lirayı Bakırköy malmtl • 
cltlıırttiitlM 7......._ makbuslan ile blrHkıte M/i/KZ P~mbe &üuü l&M 11 

'8 Ya ._....aoe ~ .. uuıa Bü:riik ~ h&n tio.<ıl tat No. ıııo da 
llaYa saAm alma 11.omW:ronand& balunmalan. 

2 - Buat ve şart:name herslin kı>mlsfOOdlım ahna.btllr. (6419) 

iKi ŞEF ŞANTiYE ARANIYOR 
Anad"Oluda in§aat it~rınde ça!İpıcaık ~ Ldare e'hnit tecrübe 

gÖNDÜf ka.ıbiliyetli iki mühendis-,, ihtiyaıç vardır. Talihlerin refe . 
rans?ariJe istedilderi ma~f hakkinda (Mühendis) riimuziy le latan • 

~--- bul 176 posta kutusıtn1l mektubb mürıtcaatları . , ... ·-····-····-···-· .. ···-·---·---············· ......................... __ ._. .............. ..._ 
Hf 
600 
l60 Kanan1 fttlCler hariç, ve resimler ll&-veten ~ tanımdan müteahhide Son Poda Matbaası 1 Nepi)'at Müdlrlı Çlbad BabaA .. Wb'e ~. (8411) Wil81: A. Ekr-u~ 


