
-- - ·-. . . - ~ 

HAL KIN eozo 
HALKIN KU LAGI 

HAL KIN DiLi 

r) 

Sene 12 - No. 4264 Yazı itleri tekfonu: 20203 CUMA 19 HAZiRAN 1942 idare itleri tıelefona: 20203 F1atı S kwnae 

Milli 
Sef , --

Reisicümhur dün 
yüksek ziraat 
enstitüsünü 

şereflendirdiler 
-

illi Şef imtihanlarda 
bulundular fle talebeg 

sualler &ordular 
-

Aınb.•. 18 (A.A.) -Reül. 
~ur MHH Şef !.met İnönü I 
!bugün eaııı.t 11. 1 S de Yüksek 1 
ZU.a.at F..natitüaünil ,erefl~ı;ı.di.~- ı 
m.1şlerdiz. Milli Şef eNtitu o. 

1 nün.~ zt,u.t Vekili Muhlıs E& 
1 mon. M.aıarif Vekili Haean Ali 1 

Yüc~l. Y~.ik.aek Ziraaıt EnstıitillU 
Reı1cıtörli Süreyya Gene& ve umu 
mi lkatib profesÖT Dr. Ali Ke. 
mali Yiiitoilu tarafından karıl.. 
la.nmr.!Şl~xhr. 

(Devami 4/1 de) 

\. -........ ·-····-" ......................... 
Amerikan havacılık .. 

Km· 
• t .. 
ıo 20 • 

M'Ms?opot 1tarb sahasını g~stem 1ıarıtcı 

RUSLARA Almanlar 
GÖR~ SON Slvastopol 
v AZIYET limanına 

ııvaıtepol 3 kilometre 
ıaadla mesalıde 

mldalaa 
edlllJOI' 

Fevkalide kazanç 
vergisi kanunu 

Ağustosta çıkacak 
Yeni projenin ana çizgileri 

dünkü Parti Grupu 
toplantısında kararlaştı 

Favkal8da kazanç vergisinin 1940 yıhndan itibaren va 
makable şamil ol•r•k ihdası karar alt.na ahndı 

Türk-Alman 
dostluk 
paktının 

gıldönümü 

1 

Ankara, 18 {Hususi) - I<'evkala.. 
de lbımnç veııgiai kanunu pro;Ni 
Paııtiı grupu uanumi heyetinin b~ 
güı:ılkü :tx:>plantısında kttarJaşan 
p:rensi:pleN uygun olaraık Maliıye 
Vtiletfr tarafunıd'a:n tadil'en h8.Z1r
lıma.calk ve Büyük Millet Meclisl
nin 3 Ağustıosta yapacağı toplan
tıya yett.iŞtiria~tir. 

Mec?ie bu toplantıda bu ehem
ın!G'etll projeyi kanun haline koy. 
du.1dt.em ve aıce!e hwu'tl.ır oluraa 

Partide kararlaşan 
prensibler 

Aamra, 18 {A.A.) - Cüm.. 
hıuırıilyıeft Ha.'.Hk Pa=-tnsil Meelil 
gııupu wnwni heyet; bugün 
cl8/6/942• ıreis vekiH Trabzon 

mütahassısına gore 
Harkofta Almanlar 
yorgun düşmüşler 

Maksim Gorki 
kalesi de 
zaptedildi Al d b amam neıt.licelendirdik.te-n sonra 

man ra :go fle asını (Devamı 4/t de) 
(Devamı 4/1 ele) 

Bava 10111 
ile tam 

tecblzatlı 
ardalar 

hararetli neşriyatta 
bulundular 

Liman bölgesinde 
:MoSkov~ 18 <A.A.> - Sovyet malzeme depoları 

geoe yarısı tebli~i: 
17 Haziran gecesi Sivast-Opol ke.. yok edildi Ankara rad"OIU diyor ki: 

siminde fkuvvetlerimiıJ ıııid~i " 
d'Uşmın taa:rıruzlarıını1 ıpüs'k.ürrt- • • • «Bir •ene evvel bu muahede-
ım~. Cephenin baŞka ke. Beırl~ 18 AA.) --: Alman .?:" nin imzaaı aıraıında iki 
siım!leriınde ön~mli hiçbir değişik.. dt&ırı Başkumandanlıgının teblııı.~: memleket münaıebetleri 
lik ol.maım.ıştııT Sivaıstbpol etrafında. yapılan mu. halıkında beslenen ümidler 

MoSkova ıs' (AA) _ Rus cep- eaıdeı'lcde piyade kıt'aları He ıi.stih. .. • ~ 

ki dil • k h.lelmndle'k.i durum 
0şöyle hüJasa 1cAm amdce'ıİlcmİ, mütemerkiz bir top. bugun b~altıadır)) na • •o edilebilir: çu atetıiniaı ve tayya.reler. tarafı~da.n . 

__ ~lda, Ruslar her karış ylllpılan ıt.uurnızla:cın :hımayesırıde ~a., 18 (R~yo ga~tesi) -

h 
• d tı 'dkietJ.1 Alınan taarrur.ı:fa. tröiült lfÖime ina.dla yapılım çarpıt B~ Alana.nyıa ıle imzaladı.fımırı 

22 ton acmın e :a 'ka~ ısrar ve inadla müıda. m.&ır netıiceainde bu mühim müdaı: ~~ ~ ~rmazlık .. pa!kıtırun 
-"'"" , ... ed· l faa teıı&aıtıının fimal kısmındaki yfildlönillmükiuor. Bu :munasebetıe 

faa DLJueM. 'll". er. A ı · ı-..ı· B lın' d Til ' Al d'~ .... 

3500 h k O• anro dan Darvenkovoya ka- başı'Iıca istM&m arı zaptetmış.~llT. ~ ııa ~ r.ıc - man V'>'.'-ava amy d:~an s!haı içinde yalnı'Z devri. Bu a.ııaıda müstahk.em mevk.iın en ~daaı siita.yişle ve h~a~et!lf .~ıır 
. . l akt d modem veı en muh:m tabyaaı olan lisanıla bahsederek, de?m~ştir ki. • d·ı·ıyor ye ıfaalıyetlen yapı m a ır. örü Mla3aim Qorki kales.i de zaptedi1mi~ - Bu muahede he'I' i:ki memle-nU ınşa e 1 .. Haıdı:o:ah:m:a~e~~~k~k g yor: tir. Bunun netic~sinde cephenin bu mı 6'.rlaSı.ındaki eski do~tluğ'u teyid 

nuşe go ~ . • yf d ) (D 1 5 1·nci sayfada) (Devamı 5 lncı sayfada) 

Binlerce büyük hava 
kale/erile agır toplar 
da nakledilecekmiş 

{Devamı " ıncı sa a a evam ---o--

Nervyorik, 18 (A.A.) - Havacı
lı!k mültehassısı Wılliam Sheedan, 
liatıpens Ma.aazine mecmuasında 
Önünırüzde'ki 

0

mali sene zarfında 
AıınernkalıJar tt'.raf ından program 
ırtlu!c:ıbiince yau>ılncak olan tayya
l'elerden biın~erces!nin büyük hava 
!kaJeleri olacağını: ve bunların kü
Ç'Ük f a'kat tam teçhizatlı orduları, 
t~iızatille, nakliye kollarile ve 
~ ıt-opıaırile nll'kledobilecakler .. 
dir. Ayrıca 22 ton hacminde 3500 
havıa kamyonu bulunacaktır. 

liavaoı'lllk mütehass•sı kara mll'-
harebeıtermde ence pek fazla mik- • -
Uuıda kıc.-şif tayyares"nin ve sayısıız •' 

Turkiyeye iniş 
yapan Amerikan 
uçakları ~~ akkında 
Berlin ne diyor? 

Alman hariciyesinde 
yabancı gazetelere 

okunan haber 

Anadolu 
• &J&DSIDID 
notu saıvaş filoların n gelec~ğiniı, onları Şimali Afrikada Ingiliz tanklan cfemıryo1u fte naklediliyor 

taikiben ço'k fazla suraı~li. ha: Jı lt'UIVVetlerimiz, Eladem ve Sid'i- -
Sta~anınm yet sec.eğ~ı, 'bu Tobra R.ez* ımevrilerinden eri çekil- Beııliın, 18 {A.A.) - Yaı-ı resmi 
lardan parasu.tçülerl~ istilıkA.m ef- mift1r. Seyyar kuvvetıef lıniz, Tob.. bir lkaıyına!lın.an biıld!irlliyor: 
l'adl' yerıc inerek iniş alanlarına t bdld rUıku.n ccııub ve ban kesimmde Ahnan lharıiciye na2.ll!'lığında. ya... 
h ı'l acaklannı. i~a~Ue: ~o- ciddi 8 düşm.a:nıı Hı:ııpa1amakLa devam e- hancı gazeıt.ecileri1T1 di1kkati, Berlı-
Yaeaktartnı ve projek:torıe:; ,yer .e.. jiyQr. • ne gel~ ~- Anıka:re. haberi üzeri. 
:r yerl<'C1llroooklermı so) l'eml~ iti .1 Kıa!h.ire, 18 {A.A.) _ Tobmıı'ka ne çdklilmiŞtir. Bu haber, Amer)~a 
::· Hava a1anı hazır olunca,d al 

4 a D .a 'k~ı ya,pn!.aın tehdid şimdi ccid<l~> bombaı ıu:çaı'k1arunın Tünk tarafsırL-
r. mülhimmaıt \'e yiıyece~ ~ u sayıılabfülr. DüŞınan (kalenin mü- bğıını lih'lfil etmiş olduğunu bildir. 

~ 'bi~ savaş tavvare1e_n re a- -- dafaa haıt1arına \'armıbk üzeredir. ~r. Bu habere göre, • dört 
atinde ,ga~t büvük naklıye tay.ı lngı·ıı·zıer Eladem Alman t bl'ğl (Devamı 5 inci ıayfada) 

Ya.rel.€r.i ge1~cewt'r Bet.lin. 18 (A.A.)e ~ Resmi teb- o 

Ve S·ıdı· Rezak'ı liğ: Şimall Afııikada seki-zind İn- Başvekilin Mecliste lngilterede sinir giliz ordusu ikıye ayrılmıştır. Bu 

oııd'unuın bir kısmı: Tobnika doğnu beya atta b 1 Sarsıntılarına karşı terkettiler çellcilıniŞtir. Mühim Alman ve 1- n U Un• 
·ı,.. b 1 d ta!lyıan teŞkiUeıi Bardi,ıya ist ka.. h 
ı aç u un u -- ~. me't.inde ;kaçan düşman kuvvetle- ması mu temel 

Londl"aı, ıs (A.A.) - Büyilk Al anlar Tobruk rin.i taküb etnn'şlerdir. Tobrı.ik 
Bntany<ada a'nir sa.rstntılarını tedL m müstalıfi«ıım mevki'nın ileri saha.- .An!k.s:ra, 18 (Hususi) - Yaz ta... 
'\'i i9in b''!r L'l\aç lbulunmu tur. Çünk~ önünde birçok sahra sınıda İrııgiliz üslerile birkaç sahra 1lfiliın.e kaıror Ver\.~ olan Büyük 
be>ntha'?ıd'Emanbr çok vaıhim e.saı~ı • t tt• J kalesi !hfü::ınnla zaptedUmişti!l'. İ- Mlille:t Mecl~nin yaruıki (bugün.. 
~Ta!ntı1aıra aeıbcbiyet vermckted.L'l'. kalesi zap e ı er talyan ve Alman hava ordulal"lll'la kü) oiloplantıı.5lll'ııdla Başvekil Dr. 
Bu ı~aç.. h.afif biT uyuşturucu madde. - menıswb ıteŞkiller gerl çeki1ııne'kte Re& Sayıcllamın siyasi, iilttısa.di ve 
~P damarnlara :zerkedBme'ktedir. iKahire 18 (A.A.) _ Ortaşnrkı olaın İııgl41z kollarını insan ıve mMi mem!laket işleri haldkında 
~liın2dr yaptıkları tecriibelerde t_._11 • ~.ml kaırarga'lnının teb.. ımallmmeae pellt büYi.ik bö'1t'b1ara beyanıaıtta bulunması ihtdmalinden t rn~v&ffıa.ltıyctle.r elde etmişleT- lij!;-'ırz. (Dnaml 1 inci _,fada) tialbsed.ihJll'lkıtıedir. 

İnhisarlar Vekilinin 
dünkü beyanat. 

''Çay ve kahve fiatları 
bugünkilerden aşağı olacak,, 
Dün Ankaraya dönen vekil, bira ve bulun .. 
mıyan inhisarlar maddeleri, beyiye meselesi 

etrafında izahat verd~ 

"nhısar1ar Vekili gaze redTcrle konuşurken 
- Bınıkıaç .gündenıberi şehrimi2Jde Güımrük ve İnhisarlar Ve-k·aı Ra~ 
bul'uınan ve muhtelif iınhisaır rnü-lKırraden.iz düaı a'kşamki trenle 
~e tet.kikl'er yapan {Devamı 5 inci sayfada) 

....... ~-

- Haydi oradan. ıen benim pabucum olamazsın .• 
- l"abil efendim. bendeniz 50 lira aylıklı bir memuruml. 



2 Sa) 

v. 
E. 

- -- --- -

SON POSTA Haziran 19 

esimli Jllakale : = Evvela inanınız, sonra inandırmıya çalışınız = = Sabahtan Sabaha: 

İ hal edilen demir, 
kumaş ve manif at ora 

eşyası ıo tevzii başlıyor 
Haziran içinde bu maddelerden üç milyon 
liralık miktarı dağıtılacak, gümrüklerde de 

külliyetli miktarda mal var 

·iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

Dünkü sabah gazetelerinden 
birlnln ikinci sayfasında §U hava 
dit gözfJllliDe çarptı: 

Pirinç satı1ları serbest 
bırakılacak 

Pirinç aatı§larının .erbest bD"a. 
kılması hakkındaki kararname 
projesi V ekillu Heyetine "ftl'İl. 

miştir. Kararname bugilnlerde 
ç rkaca:ktir. 

Ayr.i gazet ..... nln üçüncü sayta.. 

Hü fı netin tesbit 

sında §Öyle bir Ankara telgrafı 
cördük: 

Pirinç salıtlaı'· serbest 
bırakıhnryor 

Ankara 17 (Telefonla) - Pi 
rinç •tıılarının aubest bırakıl.a.. 
cağına dair bazı gazeteler tara. 

fından "erilen baberkrln alakadar 
iafe makamları nezdinde yaptl-
ğnn tahkikat üzerine asılsız oL 
duklar1 anlaşıhm~tr. 

iSTER 1 A 

Olur mu? 
Halka fena muamele 

etmenin cezası 

12/6/942 tarihli sayımızda, 
bir tramvay bilet.çisinin çok 
cür'-ctkarane bir muamelesini 
yazmıttı~ Tramvay idaresi, ge 
rek resmi ve gerekle hususi §e. 
kı1de bu ne§rlyatımızla alaka. 
dar olnmf, vazifesini li.iiball bir 
tekilde yapan biletçiyl bularak 
tecziye etmİfllr. idarenin gön. 
derdiği teüereyl aynen nqre. 
diyoruz: 

nSayın Gazetenizin 12/6/ 
942 tarihli nüshasında «Olur 
mu 1» sütununda (bir tramvay 
biletçisi bu kadar cür'etkarlık 
yapamaz) bll§ltkiı yazıya ve ay 
rica Hareket Dairemize telefon.. 
1a Taki ttkayete karırlıktır. 

idare hizmetine yeni intlsab 
etmfı ve mesleğimle henüz müp 
tedi olan 2954 yaka numaralı 
biletçi Hamdi Sütçü~m pek 
fazla bir yolcu izdihamından 

do ayı şikayet sahibinin bilet 
almadığını zan ile ve vazife his. 
sile gayretkeşlik gÖ&lererek ara
badan indikten sonra bilet sor. 
ması bizi de müteessir etmiştir. 

Adı geçen biletçinin bu hare. 
kelinden ve kullandığı llayrl 
münaslb lisandan dolayı nlzam
taaınemiz mucibince tecziye edil 
eliği saygı ile arzolunur.ı> 

Bu cezay halka fena muamele 
~- kendinde hak tenhhüm 

edenlere bir ibret olmalıdır. 
Sırf, ern..ıine bir ibret ohnak 
üzere bu mektubu da aynen ne. 
tirde fayda gördük. Vazife es.. 
nasında cür'etkirlık ve laüball. 
lik yapılmaz. Halka dalma ne. 
zaketle maa~Je etmeie al11-
malıyız. Sa, gısıilık Ye dürütt 
......,de; 

Olur mu? 

11 fırıncı bir iki iaşs 
memurile anlaşarak 

az fiş vermişler 

Buna mukabil fazla 
un çekmişler 

Harbı cephelerdeki 
Kan değil, cephe 
Gerisindeki sinir 
Neticelendirir '-a--- Burhan Cahicl --· 
T al:ıiatle her bad:isenirı biır 

başlayışı:. hızlamp ve tüke. 
niışi vanbı-. Yabani ot yerden fış.. 
kıırır, yüksel'ip yapraklanır. SODra 
kl.lll"uıy.up gene toprağa kaırışır. 
İnsan doğaır, bü~ ve öfür. 
MdlleıtJ.eımı de bil' hızla.mşı, bir 

duırud'uşu., biır de dağılışı olur. 
Uzvilyıat ikaınunlmı lböyled r. 
Haırb de 'beşerın uzviyt't:.nde biır 

büın,yıe ıhadisesidi:r. Sivilce g bi baş. 
laT, a!Z'alr, ~a olur ve ruha et kaı. 
bulklıaını.r., kapanır. 

Geçen lbıaıribı hatı.rlıyanla!r kaıi .. 
den ·ın son ömeğine inan getİirnlllş • 
lerd:lr. Belef.ik.a hududlarmdan Pa.. 
ri>e dıoğnu akan h~b seli ne kar. 
kuınçtu. Mam'd'e sel duırdu ve bir 
~ ıpeyda oldu. Dört yıl w 
bataık ilÇinde devam eden bo v uş • 
maıl'ar :netice vemnedi ve ni..h ·y~ 
hsır'b llre-ndi iken.dine tükend . Bu 
hıaırll:faı d'e ayıni kaideye boyun eğP
ceığme şüilhe ~lidi-:. Aynj 
Şaırft'Im, 1!lYlliı b::deler haıtlb fıış .. 
l:orttı, şahl.aındmlı. Şimdi b de • 
vın-deytz. Bu }'WZ sonunda artık 
kia::lieıt.ıın oon hükümLerl yermi bu.. 
lacdktır Çfu1kü üçüncü df''I: har
bin aırıtık ıtruvsaımaı devridi.r. H&-bi 
ayni lfı:ıız1a, ~m enerji ile devam 
etııW-:onrye ~taka+· y ı· mez. 
Bugüınün iroıra:>i gel'Ç'i ~ine ve 
motör haırll1MİT. Fakat bt ı~ da 
h~t otıtiren !insan eli, :lnsan ko. 
hı., 6ıs:m ta..~:ır. Ve 'nsan sn~ 
iman enerj'isi dıa!h.a fazla !l"a:nÖ man 
ve:mnelk'tıeal acilzdır. Et, kem"ık ve 
· · m ~ kad<ht' V'Erimli oıur-. 

Dıomn::ıın lh<lldd~ bcıllidilr. Ayakta CIU;.. 

ııa'b'ilmen!iın, mahnım"~ete katlan.. 
mrunını, Gıeıfkma crayanmanın, ümide 
~ıknaınıın da blır c;mın vardır. Bu 
n~ <hyanınca maJdıneyi çe • 
vüıron kdl talmtten düşer, motö:rü 
iŞIC'teın eıl. dıeırooından kalır. 

Bu iiiır rı.iı w bünye mu!ka:ve .. 
met'idiır. Bu m '-t' ve-met'i art mak 
ve neticeı}~ ~- hızı: devom et.. 
tiJhnıelk iç!n ne l{aıdar gnj't"("t har. 
oaınsa boştuır. B i tfuk.cıf. n yet 
blt" nokıtaıda ke:t.Wr. 

Buıj{Üft'l • Wzımdır k" oon 
enıeırji ron üm:lde ba: aımnı r. A

hal~ :a SÜ...""Ü lk taze kU<V -
tl'i.'dlvıı:J.<:tı.-...ı:'1!D kuıru'!llalFa. ve neti-

oprvj, ~ılk. nmıt.'i ı'·"ltl..:ı ib€'1" ~ecek 
~arn€'tlier ~a ba ıa:n •li". 

Eğ:'!I" trlm re-a.1ü er'n w mü
.:ıalhed!em'ln iebaıt t'tf vi t~h· ıt 'kaıi-

T' • ~ııvıor.;ck bu harl> u • 
Tnr~'h lir 713.Y'r nd V? c- .Y.E'
ler.deın urzaı'k nıo'kıt:alarda b:ır ç(~n.. 
tü ·ıe ~ buhıcağına da ina • 
nıallım. 

r""'"R'"Aii""'Y"O'"""'"'"r; 
CUMA 19/ti/194't 

'1.30: Saat ayarı, ı;.a3: Karrş\k prog. 
ra.m <rl.), 7.45: Aj:uı baberlerl, 8.15/ 
8.30: Evtn saati, 12.30: Saat ayarı, 

1%.33: Şaı'"ı ve Türkultt, 12.45: Ajanı 
hal>erieri, 13/30: Ra.ı: eserleri ve ş:ıtln.. 
la.r, 18: Saat a7arı, JS.03: Fasıl beyett, 
IU5: Datif parçalar (Pi.), 19: (Xl~b. 
sevenler saati), 19.15: Schubert • Trio, 
19.30: Saat ayan ve aJ;ıng hlberler:l, 
19.45: Klisik T~ mUz.!.ği programı, 

20.15: Rad)o p.zefcsl, 20.45: Dir.az.klt 
makamından sartılar. 21: Ziraat tak • 
vhnl, 2L18: Temsil. Z2: Radyo sııloır 
ol1reStrası, ~2.30: Sa.at a.yarı. ajans ba. 
be!"leri ve borsalar. 

Mes'ud bir evlenme 
Genç Rlm Rejisörlerim" zden 

FARUK KENÇ 
ile 

MUALLA ERiŞ 
Yapıllan td'tiıler nefıcesincle Be.. evlenmi,leı·dir. 

yoğlu kazası dahilinde on bir fırın- T.a7?1!feyne saadetler temenni e-
cıının bir iki iaşe memurile uyu a. deriz. 
rak az f~ ıteııltim ettiıklteıri ve buna -·-----------111ııı. 
mu!kdbil failaı miktarda un aldıkları (sta nbul borsc:sı 
görühnüttiir. Bu yüzden fırıncılaT 

- . M n· K I ve uç lıa§e mem.um ı ı orunma 1 
Mah!kemeslıne v~rilmiıtJr. Bu fişle-
r.in ıneitic.esiıJi gösteren evrak ve fi • 
.ler ibeş sand:lk iç.İne kıonmuş ve ad. 
Üyeye verilmqmr. 

Diğer kazalarda yapJan teft"ılc
rin ndİ.ce:li de bugünlerde belli ofo. 
ca'let'Ill'. 

Hava yolları biletleri 
De:vlret hava pos alar n aid 

leıt'ler post:ı:hanelerdc satı makta 

18/6/9fZ arıbs • kapanış flaU:ın 

ÇEJtLD 

.&ellıt ft 1ı: " ı 

ondra 1 Sterlin 
~tw.Yeıts 100 Dolar 

mnre l to lsv!Oh n. 
100 :r çel.a 

olm 100 lıvet .Kı. 

Bir altın lira 
lık. b gramk'c 

522 
130 iO 
3 
12 
sı.ıa 

33 

4"'1 



Sayfa 3/t 
19 Hazira.. 

SON POSTA 

İKTİBASLAR Anormal çocuklar için 
Bir ostun arkasından 
kırık dökük düşünceler 
• "Servetifünun,, un "Salihattin Enis,, nushasmdan -

[ YAZAN=:! 
Cevad Feh!!!!_J 

ayrı mektebler kurmak 

("Son Posta,,nın bulmacası: 4 -<12ı ) 
Bunlardan 30 tane•ini halleder.k bir arada yollıvan her 

okuyucumuza bir lı•Ji~ takdim edeceği~ 
Soldan sll.fa,: 
1 - iııta.nbu1.k 

bil' seıut ('7). 

2 - Temiz ka.n 
hhk (tl). Keder 

"· (S). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l 'J ., 
-.ı--

-.1-ı------>---1--ı.--

-;·----·= 

'r - B~ft' (::&), :Birieıe sonra (9'. 
8 - Oc* delil 1 % ) , Numaraam 

Jııımltıbnl'J şeCıı1i (2) ' oa. ftm8'i ( ı l . 
9 - Gömıı iiStünde ( 31, Mat Japılaıa 

------1---1--1----

' - Beralııedlk edatı ll), Cerah# 
(4). 

5 - Bir musl.lr.t IUeit (5), Menu (fa 
6 - Abur cubur {'?). 



·ısmı la aki tlkaycte kar§ılıktır. . . .. . ..... 

19 Haziran SON POSTA Sayfa 3'2 

ı··························-···········································-····· .. -··········-····························································~ . 
İ «Son Postan nın edebi romanı: 29 

,...... !.. söylemanesi için başianru döndür-J şünd:ü. B6yle bir şey yapsaydı hfç 
- Mühnü hfünayunu istemez mi di.ıler. şüphe yıolk .lınp koşuşup etekliye • 

siz ben m şevketlu efendim? YUreği y.ara.lı sadrazamın içi ce'k1encfi! 
NUSRET SAfA eoŞ"KUN 

Sultan Ahmed neden sonra ce- buıikuldu. Daha on daklkn evvel Silahtar odası önünde siHi'htn.r 
va'b verdi: • . kendıisini cıtcldeyip etrafında per. Mebmed Paşa ile karşılaştılar. i .~~~anın etrafındaf pervane gibi yo.rd\ı. A.\:iı:amın bu ÇOCU::.baı he-.: dnd a:-. y!..: ~unda h~ b'r fe-: 

- Senden layıkı yoktur ibra - -.aane gibi dört dolasan bu .adom _ Meıhmed Paşa öteki v:ezirle.r gibi !donuyordu. Kahvecıcren eski bir şeyı söyled gi muh~kak ... Baş • na:l • gomıeım ş!ırn. Ben basi .. b •: 
him! • . . laır, ş:mdi onu kızla~ ağas: koluna yapmadı, ff-erleyip paşanın gönlü. lmü ~:1:·. hamarat bır ev kadını tBl'l ~ ~im. Işi şıılka.yaı vuır kmlm. dü~cımcd!rrı. Ağl.am m 'k~ 

Sadrazam akJını oyına~ak gı.bı girmiş olduğu baltde silahıtar oda . nü alımağa çalı~ı. Bu adam da Su 1 Ferı~ıligıle ~u, ~ydıklarmı mak ıstc&m. . ııçt.n dudaılclannı ı~ınyordu, ~e-.·ab: 
oldu. Kuriulımış demekltı, tmna • ....... a ~x-:ru gı'de.....,-n go··ronee cel t AL--.lt- d 1 :a.J:dı. İkıi Şişe de soğuk bıra unut _ - Ne yapıyorsun, sen yaşta ~- vermedaı blSikletı yolaı çektırn. o: 

a. ld - d" .. ·· d -.u uu6 .ı.~ • c • a-n ruuu"'.uu sa razam arını ve • 1_ 1, .. _ 1 00. 1 1 'k ulm d 'I...' ı.ı'"'t' _ 1 ı.. , J • men l'o.Urtu ugunu uşunuyor u. lfub gidiyor diye görmemez1'k drum dl b 'ltı.hta 1 !mamı.ş... cw!U:(1U.· .a ye şey er onuş az. a .uıs ıuı= mı cu.araı..;: yamma ge -: 
Bütün umudJarı yenir baştan can. a . İ 1 

• a m~- e:? ~ı . : ~ sıra - : Ne de ac.ıkm1şı~? ... Neş'eli bir Başı dilkilenıdi. Gözlerlnde bir i's. dL i 
landı. Ah, .şu işler bır defa tavsayıp ien gel~lard.ı. brahım Paşa: smdan ~~.nı b'i~~ı iÇln dışın. :yeme'k yıedik Kahvelerimiz~ içi • yenın şimşei:rj ç*mıştı: - Daırgın ım gideceğiı:? Meser~ 
yatışsa. öç alacağı kimseleri birer c-~a~n <>ğllllldan başıka ll: .~ckk: dan.~~· ıçın.den: cA!h. şu hnrdıik. Bin!eni-re cidd:leştiğini _ Amma yaptınız Vedad ağa • ret aıblam lbı:ına, cVedad ağaıbeyi! 
birer ıhma! et:m.iyecek. hepsin;n ıı.eml.r?> ~e acı acı ı:ulümse<lı. h~.lbe.şı ~ı::. ~!ak evvel kesıl - ~gördüm. ~çü:k ihr tereddüd ~v. becy, ibcn ~muyum? oyala, d'em:şti. .. Şimdi sizi da 1 
hakıkından gelecekti B:r da'k ka *:- daha durup cyanıl~yorsuz_ ~~ se.> diye düfünuyordu. lresi geçirdi. Nihaıyet dayanamadı, OmurLllaır:ım ka:'!dm.ıırak ilave et- nl!Jtığıum göıikse bana ne der? : 
evvel boğulup öldürüleceğini dü - n!11 ~amıdaşlar:m, .ı .e muhrü ~ şe~cr ısmarladı. İb !çeıkfngeıı biır tavı..."ia sordu: ti: Güldüğümü g&ıtermemek iç·n: 
~ne~ adam, aradan altın~. sani:Y:- i mazyıuın elhafoti ~hı koyınu. :rahim Paşa_ içmecY.. İ - V~ ağabey, niQin ~r. za _ _ ı7 yaşında b'r genç krza ço _ ~er:J~ muayene edi~>ormuş g ~ ~ 
l k hır zaman geçm-ed n lerı o. !Dl??Jda bolu ur!> dıye seslooeceık. Kızlar agası BeŞJr afa odadan :man ~ ve ncş'esızsıni~? culk mu deı.nir? Çok tu:ha:fsınız vru. ğfüiım. Meseııret alia. neler d~: 
nünde birer birer boğdurac:ığı a. ·· ·· - ç*anp g6sterecetıti. Bu. usufüladk sıvıştı. :size somuıtmak hiç ~kışm:ıyor. Ta'h!i... y31PDllyorduı? : 
damları hayalinden geçiri:yordu. nunda bir te~ olacağını dü • (Arkası ftr) ! Bu soole pak ehemmiyet ver • IBnşıımı ÇC'Viırdfm. Gene yarama - Ben dargın filan dcğilJm. k -E 
Padişahın odasından sevine se • ~~ ~yl~'k b:.rkaç sözle ge. dokunu!l!rm.ıŞtu. K..:ılb.mdclti ıztJTaıb zım. dedim ... ~erak «Y_.:rne Mescr1 

vine çıktı. Ardından seğirtere~ ye- Devlet demiryolları 9. işletme riŞtı~ ıı~. Fakat o, derfrı. çıeşm.a;iIDn ımusl'uğ'u gene çevna - ret ~b1ma da ~lıT şey soylemem. ~ E 
ıt· en lkızlar ağ:ı.sı B:şir agamn :lere ım~~. . . . . . miŞti. Keyc Jteru:ıc•ye kadar da ~g: 
~uru ve kndidleşmiş elıni tuttu: müdürlüğünden: : -.B.runa öyllc geliyor ki, sızın bır Ccva4b vemncdilm. ;-ıuf'\tt'! ilnç '?':ır şey kon~ 'k. O-: 

- Efend:ım ·-o teveccühünü kay. Halen İf.t.aııbıd ile Uzunköıırii arasınıU miitdQbllen işlemekte olan 5/6 " Ede:rdmız var. Bakın ne gü:eı arka. B1r müıdldat o da su.stıu. Faimt ne nun ~ı yoktu, ~ ~.g-zım~. ~ç..~ 
b mem"şlm ağa. 7/8 No. ıu yolcu tatarlarının erleri EOirn.e ve villııgrada kacbz teınc1!lrl :daŞt* y::ıpryoruz. Bana soylese - Mın lkız, mufJlaılmı bu mevzuda be- ~lk: ~e-nuyoroum. Fu6U11, ko :ke: 
Beşir ağa tutuk tutuk başını sal N.ilınlştlr. İlk tren lstanbuldan 17/l/Dt2 Çarşa.mb& ye Edlrnejen 18/6/!HZ Enize... . • . . nfi drom.ıı~t..uı:ımclt istiyordu. gı:ror ıg~ ~d~ ~ay'bolrn~ ·E 

ladı . P .....ı: .. u ~n....... .....__ .....,_ . , _ _, : GülecelkXEan, olmadı, g~ ihti- n-- .. ~~ .. f hi _ tuı. Çoouıgu gucendl:'dığ•me mu -: · •a.u MA•cad ~c-u-, Bıı trcnlerın _..feleri aşağıda sa:rm ba.1ka • 1 ~ıı anaa;u~"'ı;u ç goıremc • 
_ Ydk yere üzülüp kendünüzü Eyani kaş arım çatıldı . Saf çocuk,=-- M t hl k .. •1 tee'S!iıriırn de... : 

ilin el'unu!". ' (6569) ·ı..-: ıı...::...ıı...-;tıii - •• ü ··rükı unı• . • ıeseırıre a am ça guze L~n.· b · :ı.. _,__,,rJ B • 
sıkarsınız sultanun. 8 ...... ıu o.n•-r :~ı..ı. v=ııL>u. iJl uzunt ye su e - ld•:,...,,,.., .. ı·· ölhl!?l, enır 3T;llua< Sı=uı....,.u. u: 

· • . . • " _... 6 No. 1'11 kMa.r !diğ"!ni bfünıyardu o ı.as•·~,.u say, uyor. mulkıaıddes snr.rın. co1uk çocuık a .: 
- Ö~e ımış_, meğer efendım bı. 1staııbtaJ : r;.:...ıı,_,ı.,.,.: ~_,,· k ...J- "·~ TI1Jrecl'iım ... O hala ısrarla soru- d" · ~ı.. ""'rib' Art lk ben·: tf w • • d · d e ıı.bul X:: 8.35 x:: zı.to • vuuı=""'"' ~ı.u.'efl C"aÇlıraı ~ .IUJ· ...31... zıınaı uşmesı .,.un n" . • 

zi ta~~; e ıg mız en zıya cc ii'A&ne ( V: 7.61 E~ deıvmn ediyordu: yıonıu: y - • 17 yıaşıncklki geınç kız nam-zedJE'r E 
sc~er ım:ş. Mine v: ıe.ts ( x:: 7.ss : - Da.iıma lkcı.n.di kencll.me ve Me- - Dogru; ımu. çok mu gu~eldı? mf oya'lı..,.-aıcdk. Biraz abl ma da kı.i 

- !. .. :~ e!b1aırna sora.nm: Vedarl ağa. As:ıliıtyetle ba.~ıımı- çev.iird.:ım,, e. r.löıım. Onuı, b!.:rçok üzüntüleri a -1 
Haremtlen avluya çıktılar. İbTa. lhillncrad V: s.o3 :ı..~ 111 ;ı...;ı.. ıı..r..tün •· .. ·. ,_ ıramıe ~yat sert bir clarl>c indir. --..:ı.. ıı..--:. ..n.. dıkı"•nü~ F : 

od d - .. '1 No. hı lıatar 5 NÖ. 1u Jr.dar .vt.:y • ......,.., •uu omırunu m'Clll.L\! • l'de>ııuuaı, •ı.=a.:ı u..: -,..- , • 
h.:m P~ aı:z ası;ıa u .. ~ - F..cl.inıe ~t dl:Şlnda geçirıiyo:-, fnsaınlaırdan d:m: . .. Sllalla derdle~m~ ro:runda kal i 
rumc'k istcdı. Be ır onune K: ı.eo SVilingrad K: 16.45 :mçiııı. ik~Lyıor, dtye ... Meseır.ret ab. - Kapa bu bahs.ı Fusun!... tel!f.ı1~ ede.ırak ms.zur ıgöremivo ·! 
geçti: F.dirnc C V: 17.55 :ra eıvıvcılaJTu.n sa:klıyonhı amma; Bixdcı.rfu'iıre masaıya vuıııunca ürk runn. : 

- Yok sulıtanım. silMrtar paş:ı V: ı·uo C X: 18.15 Egonıro .a!ğzıaı:daın kaçırdı. müştü:. Sap.:;ıaın kes'Jdi, so~ .göz.. Aıkşaım ıgezl'nıb.sıne yal'nız .1 
oda :na teşrif buyurun. V: &.60 i Afı 0 geveze Mesm-ret aıblaı ... Bu leti dolu dolu old'ı.r. Ağlrur gı<bı~ t m. Zatten Füsun da görün ·,. d j 

Art :t şüPhe etmek paşanın ha - Eçocuğa da ıaJtııralbınnı anlatmağa m1 - S!zıi çok mu kı.rdım? }'ddtu. 
t r b le geım·yordu. Kaldı • İnhis rl r Diyarı bakır Baş üdürlügu~ -nden: :IGdktı. Falkaıt birtlenbire hüküm Di~. 
p aşiha s da~et mührünü de ge. 

1 
_ ~~... ~enfrı Füsuruı. ne P.işmıaın oT!ImJ$um. Çocuğa bu Bugün İ.sfu<nıbula "nd·m. Er 

r e alımım s-tı. rf'mıb ~ üt:lüriüiiimürnieo Bitlis. Siirt, Mardin, Urfa :ooylediğfuJı bfunıyt>rum. Adamnao.1. dereoo sert da.vroınrn.~ını. ;uıWd yazıhane inde v k. 
- S'liı.btar Mehmed Paşa ka -J abhna Diynrbalur vilaşeıtl.De bailı kazalar ve Diyar. ;ıı caınım sık:iftmştı. Bu mevzua d?zl Fakat o daı boyundan bi.i'yülk :işl'6r~ Gerü clöneOOkt'ilın Saad H 

rırda rm anda mıdır acab? Diy &stasyonu a.rasında :raı>ılacak nakliyat U ua.. :ınElk, <>l'l'Uı baıtrrlanınk, üzüiJ.mek :ıs. ne ~ bumunu sokuıyordu. BCIU önledi: 
D'ye Ara°b'.n yüzüne br.1..1tı. 1942 tartbfndm i11hmm "° ~ rin mfuideUe ve kapalı z:n-l mu. stemPy!arum. Biraz evvel ne iy,i mi ü::mncmn. baınaı Bonu"-~_;ıtırlba~nbı? _ ıBira.z dilnfon n~z... En 
Beşı· r ag-a: ~ :Bir ~ derdleııimıdecı sı-yn1:rnı~ ne m'.alOO!Sı vaır. tl' ıw.ua:r ası;~ ır _,...:ı _ • ":ı..ı 

• • D düşün · or mu" nt:ıı~ 100 gC'.uıııı.CıT'. •• 
nurla~uyurun eföet antla bulu w 2 - hammcn bedeli «120934!~ :t;aöatentemimıtı «9:~:;0 to:r;D'~ . s~ mü.tenwi~ sükt1t et. ~Erd~ mr:ğ;n.ılaır~k;· . ~~ınnı lbeklemededn, ooişte bn 

. 3 ................. _. U.-L..J .... :ırl'n-'-- "lll42 4-.....ı .. ı~ "'--- ..ı:-a .... ~t 1 .. ,_ Dl : . w. • •• •• t -..l-- • TT -~"-"ııml yıın .,. ... .,ısıını açıınış. o acıya ses ·ı 
Dedi, paşanın koltuğuına girda. - _..._ - .,., ...___. ~ -~ ~ 11~ -- .. _, • :tı.ı,gıırm ıgcxrunce, ep~ UJme fll - A.Wll\li:ıl. • Icımnıiştd· 

Y .... ..l::ı ruı ·· •· to ı ~ ilrlıüiiwle milleşddı:U koım.l&son taraflDdan :su'a!Th samnu.Ştu: De<lflm. Üıi1ro'k ilıikek doğ'ruldu, · S 
uruuu er. ar~ """ası onUıne p a - ·-·'"a.caktır: : On ,.,.ıı, . n:l - .. ı.....n..-,,.,Xı-., korlru.vo.rdu. - ~fcınd:fıye bır kahve sa "' 

nan vezirler.in karşıdan karşly.a ~ • : - u 'sV"" m.Uı SE'fr'ıyo um.uz~ ""~&Jla.6"" 'J , 

b ı..ı. ld .... :w...l··ı v · ı İb- 4 - Şaııtm oba. Biti.Is. Silri ve Diyaıtıa.ıur inhlsal'la.r B~. :Vcdad .a:ğdbey?... - Ne gü7.cl oturuyor<l'uK, ka • yiniz 
anı~ arını li"'6""u er. eı.ır: er • ~ıı.-ıo.....· ;:,..,;;..,..,, .__._ 1.1_11.. ...... ıı..-ı.ll- 1~. B . -u ~~- Ve 

ra'h.iım Paşanın kendiler.ine ck>ğru ~ n Jılanlbı ioııfsarlar ~nele mevcudrlur. : Bu sefeır ~.uutn ~ ..-ı;. .Uö.UJQI~ '1.A:u.U\: o uu.. etli w.ıCu...ıı • (Arkui wr) 

h :im ıı a M nrro ~" lıwı :n lhİIT' eıo.~ 
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Tran•İt yolu Erzurum Mıntaka 
Müdürlüğünden : 

~ , 1 111 ........... _........ .... b)i. penin 1111 riıl 

Jimtl ltflt lıln ,.S ,.... ..... 19111 J1ra OD J'Cd1 ..... llıefll bedeW aulı ta. 
11111* bpUı ...r maille et=Pb•ıe lııeı ........... ıua. 1 T__.. tu Çar • 

.-ıba .... aa& 15 ........ ıvıa ıı:r..... ....... MlbtiiriiltiiDd &etek. 
lııil ec1eoek ~ ,apılaolllıtr. Tallbleria tlııale --·~ bir ..U evftl 
Mil ~ .._ _..,.._ telıilf mılııtablanm lf.den JıU.UrlUlne mü.. 
._ , IS' • o 'ı'I a11l d& PGllWla t' ' 'ıacıak ~ DW1 
....... ~, Da'" .... --- ilk: ... JU1e stıniillden 1§ ..... 
""'911 ~ ailKrnnm#lı •k ·' ı •iye& ,.. TlaM'e' Odw nri'nd'e • .. 
.. ... ,.. ....... lira Prm ..... , ......... &emınM • Htlbl&. 

de 1 
1 

- .. ",.*" 1P 'x.. 
n w ... •u 5' r'ıa .. ..,... ,.. ... :lral* ................... ... 

1 1 7 ...................... " ...._, ..... _,, t ..... ...,.... 

.. • ..,. at..._...• -· .. ._....,. ltels9a 'ft...ıli Yola !lmıteu ili.. 
adittMe 'h21Ht ıJ#lldlr. dıMI» d6Zb 

inhisarlar Diyarbakır içki Fabrikasından 

( 

Hazir 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Allıerl UlıeleN. Kmn 114wl orta okuluna Te se4Qd1 llaArlaaıa orta 
......... taleh alm.Qoıer • 

1 - 1.EJUil.9U de baıtla1'aeak Joenl dın dnresl loiu K.on,.ada • füı ~u • 
Aqe-blnle MalCıepe n Bana 8kerl U&e1erüe Kon,.a .ukerl ora eiul•lltlD 
ft Sa,_,. sfdikU eritaı, h.Uırlamı orta cıltulanan ber tlo sınıfma, Jılttsi • 
fen l'8dılkli ....... Wrinel, lkbıd, tivbeii ..aftanna. Kll'lkble -·at 
otahı 10e AnJıara mu1'1k! ,.edikli oklllanma J"alnız birinci sınıflarına maarif 
lirhd fıa. ınwif .na Gk1lllanDılaa '9e Uk cıklll • ..,.._._-.. talebe 
alww:ıMW • 

1 - Al'IW'alı. h'elı llDIR Tödl 1llEımlaai elmul. 8lbbi ıına.Jeaeıle ptQ 
o• •• 'ftl llıtelJI .-.u lb&b~ ,... ........ ialıııUnle , .... aealt Meme 
...... hnn"Mlpri&at. 

ı - TamtU tdtaetemler, ller • Hbeble olma oı.... JAflll& Mb'itatiş 

._. WkiiMll•• ~. W•V-"'n tılıaUarm - em&Tiann4& aarRa 
~· biUünlemen lıalmlt .-..-. ı...ı-a. lloılan .,. .ııörbklan &ilkeli U. 
ı. b" tvıllLW lta4lero 11111111 olaıaalar bbal ellmawl&r. Taıa. se: 
ıılkll .... .....-.u ............. ltlr U& 6o -- ıahlill telke&ıaı. olan. 
1ar al....ı.fJtr. 

' _ • .-Uttft ~n Weldlleda balandıôiarı Jerhrla ukerllk ıube. 
~ ıılltw Wdl kabal pra.r.. ltrmmelat Ye oal\arca .. ellJle 
w• • ~ olaa tabldU' aeüceleıtale eome ana~ b.br 
tamamlanarak ı.&eıı'te.:m bu w.lara ıfrebllmelerlnl temin ~\ıı 15.lh. 
JaMI tıeıa ~en 1ıinr dUSee ile w 911\ lkaıaM ·..ıre.ıertni Te nifusı 
••• 1'ulaaclaklan ~ taeaıteleı+nae sbimndl ~ derhal snnek 
ı rtı'Wırt Glml •iiılirtüklerlae mlraca&i etwleri 'ftl Wf okall.ırınd .. 
..., ,...... ....w& ~ ecınra da diler ._. aNl kAP!lannı h1. 
d'~ ... erllk fÜelerl JOla ile ea l'eo lutasioa.9U farih!ne 
o1na1 mlldlllıaleriDe sön4e"8elat Da o&an111'. 113267.5Sl8o1 
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Bu Sabahki Haberler Anormal çocuklar için ayr1 mektebler 
kurmak zamanı gelmiştir ! 
(Bqtarafı 3/1 de) ! ru'lan ibazı zek5.lar orta tahsilden 

sın! tes'bit etme1iy~m ki gayritabii aoıua <luraklayabi:irier. 
çocuık]arila meşgul olma emeğine de Acaha büyle mües3cse:ler! bi7.de 
ğen bir verLm göstermektedir. de kuımıak zaman: gelmemiş m1dir/ 

Çörçil, :-- Bas-Japon 
Amerlkara mlnasebatı 

gitti . . . gerginleşti Alman sisteminde çocuklar ilk Belki h.az : ları şöyle dü~ün[irlt'r: Ho 
mektdb ç.ağLarında ayı.ktanmakta ve nüz noımat çocukları bil~ tnm okuta 

. geri göri.illenler B mektebleri denen mıy.aın kadromuzla anorınai ~çocuk 
Japonlar ve Ruslar müeıss.eselere yoll'anmaktadır. Bu tatil dü<Şünemeyiz. Bu görüşün hata 
Mançuriye asker müesseselerde taheil norrmat mek. sı aşikardır. Çünkü normaı çccuı::. 

Harbin kazanılm:sı 
için yeni m:z:ıkereler 

yapılaco.k 
Lo;ııd'ra 19 (A.A.) ·_ Ba~veıkil 

Çörçilin Amerikaya vaOOığı Lon
dra ve Vaşi~nda ilan edilmiştir. 

Kendisiıne lngiliz kurmay baş -
kam refakat etıme4<ıte idi. 

Eraly'e göre, harbin kazanılma. 
sı. içiın müzakerelere dlerhal başla. 
na:caktı.r. Bu, yolculuk, Çörçilin, 
haılb başındanberi Ruzvelt ile yap
tığ'ı üıçü:nıcü mülakattır. 

rdblerden bir buçuk tene uzun sÜ- ları jyi yeti~tirıme ancak anormal 
yığıyorlarmış rer. B mek!teblerinde de geri kalan bi ayııunakJ.a ve ayrı miicssesdt're 

Bem 19 (A.A.) _ National Z.?i- çocuklar C mektebl~rine gönderil. sevketmelde mümkündür. Hatt5 ha 
tuınıg gazetesinin yauhğına göı-e mektedir. Bu müesseslerde tah'S'i~ yatın zarurc<tleri biz<le de bazı hu .. 
Vaşintgtonıda, Londrada, R.:ımada, müddeiti n'Ormal - mekteblerin iki susi ım~ktebleri bir nevi anorma•I 
Berliınıde; Çunkingdc ıbeliren ka. mi~Pidir. Y aınıi Grundschule dt'nen çocuklar müessesi haline krndiliğ: n. 
naa.t'lere gıö:re Sovy~üer Birl;ği ile ilk tahsil kadamesini normal çocuk den getirmektedir. Şimd i mesele şu 
Japonya a-rasmd.ak~ münasebetler Par dört, B mektebi çocukları altı, d·ur: Buı cereyanı gayrimes'U'I şahıs.. 
gengmleşme!kitedı.r. C rnektdbi çocukları sekiz yılda hi. lar etinde mi bırakmJk, yoksa dev. 

Yalimız Japonlar değil, Ruslar tiıımektednıler. fot elile kanaliı:e ederek muntazam 
dahi Man.çuri: hududuna asker Söy'temiye lüzum yoktı,ır ki B ve ve 1'.ar kasdı gütmiyen an.oımal rnek 
sevatetımıektedil"ler. C melc.te!ble-rinde deTs vermek daha t.ebler mi açmak. 

---o güçtür ve hu müesseselerin hocaları Biz. ikinci !f"Olun isabetinde şüp. ---o,---
H d 

• h'• M•h k ti • h\1$uet bir itina ile yetiştirıilmekte he etmiyoruz. Ancak böyle bir te.. aiy rıc ın 1 ver uvve erı Ve hu$Ueİ barem şartJaTlnaı ta'bİ ol. şebbüs mz:u~a bir hazJrl·k devresi 
maktadırlar. Sistemin faydaları istiyecek ıtir. Çünkü anormal müesse~ 

kati[eri bir· ki:isede T obruk .. Mısır yolu ~~:rd~d:e:7;e~0::~1tt~~e:bıı;~~ :=~~~;e b~:~n:~rb!k~:ı~ıı:ı~ntaT~~m:~ 
k 1 d 1 

•• • d bfr sınıfta ders verımek kadar yonı- men ayrı ve yeni sistemlere muhtaç ya a an 1 ar uzerın e c:u ylprıatlcL ve verimsiz bir İşi yok. müesseselerdir. Bu elemanları şim. 
Prağ 19 (A.A.) _ Heydiriıc!h'e Londra 19 (AA.) _ Eladem ile tur. MuaUim hangi seviyeye ~tab diden yeıt'iştirmiye başlamakta fay-

sutkasd yapanlar bu saba _ Sidi. Rez.egin terkin.den sonra dıı..<ı ~ec~ni birh~~ii keıst~r~mez.. şa. damtz va~~o---
hm ilk saatlerinde Prağ k.liseMd1:! müdafaalara dü~müş olan Tobrıuk: g\ sevıyeye ıt>a etse 1Yl!, vazıyet~e 
b'uıluınımuşlardıır. Bunlar kil:se~e Şimdi bir mulhasara kar.şısıındadQır. 1 olan çocuklar derste~ sog.urlar. La.. 
ill l ca etmişlerdi. şehrin şimal ve cenubt.İ.nda harb kay.d. khlırla,~. Yukarı sevıykelye çık: İktibaslar 

Sui'kasdicıll.ar tıev'kifleri sı-rasıırı.cfa hareık~tleri yapıJmaktadır. sa ıyıı azır~n~~mış çocu ~T g~Tı 
öldürü'lımüŞ'lerdi!'. Röyttere göre İngiliz zırlılıı ku.v. kdalırlar. k~nun ~!n d Aima':'l ;ıstemın 

(Ba!f:arafı 3/1 de) 
nihilu ydk~ • .gıeyırli mabbu son ro. 
maınına ıkıarşı ağız burun lkıvıırdı. CiirUro orıtaıkl&.n idam edi.hniş - veot.leri Tobıruık _ Mısır yolu üzıe. e ~u · r'bl .. eri en enhgdrupti ara .a • 

lerd~. rinde mruı.evraya salih biır saha ~lnmaK. ve oy ~ce va . et ~evıl-'.e ğıım. uın uıtıtu. 
---o malik bıuiu.nanak.tadırlar. ya 1i yara'tmak fevkal~de ısaheth bır 

İngilizlere göre karardır. * 
İsveç, İngiltereyi 

protesto etti 
V~ 19 (A.A.) - Londradaki İs. 

veç orta elçiliği İngiliz hü1kUrneti. 
ne, sılk sık İsve~ topr~lan üzerin.. 
de ı..ııçu.ş yapan ing'!iz uıçaıklarıından 
dolayı serıt bi'l" protestoda il:ıiuJ.un • 
mu~ur,. ----o---

Kahire 19 (A.A.) __ Mihver kuv ÔU! ta.raıftaın öyle çocuklar da gö_ 
vet1eri Tobrulk müdafaası ile karŞ! rü~'mü!tür ki ano~al mek~eblerd.e 
karşıya gelmişlerdir. . ~ B ve C muesseselermde hır 

Öllüımüınıdlen sonra gfuJ!eriınJ: ka
paıyamıaıd11aır. Mezarında da gözleri 
aıçıtk yaıtıyıorsuın. Neyi göcrne'k isti
yorsun? Vasiyıetirti: yaıpııp yapma. 
d.ığıımı mı? 

- Cem oğrıluım., giT koluıma, ba.. 
baın lbiı7.ıe lb~or! Cevad Fehmi 

Tob:rluJk tehlikesi dcklile'şmisitir. ili yıJ kaldıktan sonra normal mek 
Eladem ve Sldi Rezeğ<leki İnğiliz tdhe dö.nebllec~k bit s~viyeye .gel 
kuıvvetrerinin geri alınması Aliına:ı. mektednler. Norm~l hır zekan;n 
topçu kuvvetlerinin hamlesi üıze • . geç uyarmı.ası çok defa tesadüf edi-
rine vuikıua gelıni~ir. len bir tezahürdür. Böyk biT çocu. ~ 

Bu hamılıe büyük bir kudretle ğu gabi diye damgalayıp her türlü Çocuklarımızı Nasıl büyütelin1 
yaqnlmaıktadır. yetişme mkanlaTından mahrum et. B~ ile balum çocuğun sıhhatini 

Akromadan hiç bir haber yok .. mek haıksı12ıhk olur. Herke, hayatta teminlle beralber bakım zahmetini 
tuT. · böyı!e tıiplerle kaqıhı~illr. de yaırıya inıdirir. Çocuğunuzun kaç Rus Şurası anlaşmayı 

tasdik etti meriı'ka ile yapılan anlaşma hak • 
Lond'ra 19 (A.A.) - Sovyet ha~ kıınıda izahat verdikten sonr 

Orta tahsili pek gevşek bi,r şekil.. ayllılk. olduğunu ve ( 6.5) kuruşluk 
de tamamlayabilen bazı çocuklar poıita pui}u ite adresinizi bize biL 

eıhlerd,.J,,aril..,.J · 

Haziran 19 

1 Istanbul Belediyesi hanları 1 
Arttırmaya Konulan Emlakin 

ıt.yınet.i 

ınukayy11llesi MdıaHe Bucl911 
Matuarn.. 

\'e MU!taarrı _ fınm hisle 
Lira. K~. Ciı:ıs.i : veya köyü : evaa.fı 

360.00 1 Dük. 5 M. Zade 5 
2880.00 

l 
Ev. i Şeftali i 

720.60 Dük. 
. . 
: Yeni Zen. ! 211 

i-1960.00 : rin. . . 
1 . 
: 26.31.33 : . • 

: fm adı ı milıila.r 
----ı 

f Ma:vr.idis 
i Andir.lıko Tam 

i 
(!arlJar 

1 - 1\1. Za4ie ma.b:ı.llesl Şdlı&U Sl>kaiı l\la.vrid!İjs Andirikoya. a.id U.,.31..31 
N o. 1ıu ga.yd Dl61ku.i bina., buhran, çöp vergtisi boJtlanndan dıolayı ~ 

sıtretile slltılacaıctır. 

2 .- Kıymeti muka.yyedesi (3960) lira 00 lıunıştur. 
3 - İlk ihale Temmuz a.Ymın 10 uncu günü aaa.t H. dıe Rey&~lu kaıasa 

!da.re heyetinde yapılacaktır. 

( - Ka.t.i ihale birlıtol iha.lf'<len 10 a'ÜJt 80lllı1n ola.o Zl/1 /942 rünii saat 
H. dedlfr. 

Birirıci ihale ile ikinci iha.Ie arasındaki m.üıidet zaı-fmd!I. yüzde 3 den n-. 
sa.n olmama.ki şart.ile a.rttırmal&r ka.bul olwıur. 

Şaıtnameler hergiin Beyoııu Bt:fediye mııhasebecillğinde C'Örülebilir. 
5 - Talihlerin mukayyed klymE>tıio yüzde onu olan (326) nra 00 kurq 

teminat m.a,kbuzla.rile ihale günü Beyoğlu ka.zasJ idare heyetinde btılımmaları. 
(6681) 

Vefa.da Ha.cı Kadın m:ıha.llesinin Yahya. Giiael sokağında. 22 No.lu evin he. 
elim ve taha."8UI edecek enkaı.mın satışı açık arttırmaya konu\muştur. 

Tahmin bedelJ (633) lira ve ilk teminatı (47) lira (48) kuruştur. Sarf.name 
zabıt ve muamelat miidürlüğü kaleminde &'Örülebilir. İha.le 22/6/9{2 Pazartesi 
günü saa.t 14 de Daimi F:ncümende yapılacaktır. 

Taliplerin Uk temina.t ma.kbuz veya mektublari1e ihale ıünü mua.nen sa • 
aite Daimi Encümende bulunmaları. (6229) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 

Muhammen bedeli 12!6 Cbin iki yiis kırk altı) lb:'a ola.n. ıo (on) aded 
muh~lif' tlı>te muııayya.kı hava kalem ve perçin oekid CZS.Hadran.194ı) Pa., 
zaries& günü saa.t (15) on beşt.e Haydarpapda Gar bİDMJ dahilindeki komls 
Yon taza.fmdao ~ eksiltme usnHle satın alınacaktır, • 

Ba işe girmek fsteyenlet"m 93 (doksan üo> lira. t5 Ckatıi ~> kunq11* 
nmvaldcat temin.at ve tanuıun tayin ett!ti vesaikle lbirlkte ebiUme riinü aaa.. 
tine kadar kxıınlsyona müracaa.tlan lbı.ııubr. 

Bu işe aid sartnameler komisyondan parasız oluak cJatıtılmU.bdır. 
(6461) 

lstanbul Hava Mıntıka Depo Amirliğinden: 
Bava Birlikleti ihtiyacı l9in iki JÜll bin b»at, iD 1is l>l:n red:.t,, iiy yiis bin 

tozlıık ve iki Yiiz bin ceket cep dtiğmest pa.zarhlda ..,_ a~. isır.U • 
ter k.a.t'i teminat tatıı.rı ola.n hin ;rib yetaoiş ~ Baitlrkôy Malmüdürlü • 
tüne ya.tıraıra.k makbuzlıırı f~ blriilde ıG/6/942 cama. rünii saat 11 ele Yeni 
Posta.ha.ne kar.;ısmıla Büyük K.macıt)'&Jl han tkiaol ut NQ: 9/18 da lla.Ya. Sa. 
tına.ima. Komisyonuna müra.ca.atla.n. 
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8 Sayfa SON POSTA Haziran 19 

İHRAC MALLARIMIZIN YENİ 
FİA TLARI HAKKINDA 

itha•a~çı ve ihracatçı Birlikleri 
Umumi KAtipl"ğ~nden: 
1 - Ticaret Vekaletinin 56 numaralı sirküleri aynen aşağıya alınmı§tır. 
2 -. ~u .sirkülerin 8 inci maddesine tevfikan, evvelce aktedilmi'§ mukavelelerin mab • 

fuzıyetını taleh etmek üzere, ilaracatçdarın Umumi Katipliğimize yapacakları müra • 
caatlar 20/6/942 tarihli Cumartui ~nü saat 13,e kadar kabul edilecektir 

Ticaret Vekfiletinin Dış Ticaret İşlerine dair 56 sayılı sirküleri 
1 - Muh~~lif .m~delerimiz için t«fuit edicren ihra.caıt fiat!tarı ve fon mikltıaıııları aşağıda göstenl'm~. 
Şu .nı~ u.zenne .ihracatç:tlarımızın ~ dikkat bakımı çe.kilir. Bu fi.a.tl:aırıın ilanı nmb.tetiıf ihraç 

ma~deı'tenı haık.kında !akib ediıfen liseme po},Jtib:sıında herhangi bir değti~~'Jii'i· tıaızaımnw'.n etm.emektedh. 
Y aıın beızı m~d~Ier ihracına all'Calc m.aıhdud sınrette müsaıa.de etmek veya. iJh:raıcl•DL meneylem.ek. ydlunda 
a~ınmU11 ve şnn.dı'ye kaıdaı.r müteadd~ dicf.aı (f~ulıye han<lçında. olduğu gibi) ilanı eıdilmif ~ ıteıdbirleT 
tamaımıe.Aı muhafaza. edilmektedir. . -

ihraç ~il 

fılı r.aJç mali 

- Zeythtyağı: 

% 5 asi.cifi 
2 - Tfüik: ., 

Oğlak ı 
Oihl lJ 
KaıStamıoQS 
Çengelli 
1İnee 
!yiı 
Konya.dağ 
Sııra 

Konyaova 
Boz 
DeTi 
Yaıi\nil 
Sat'ı ' 

3 - Keçi kırt: 

Talhak 
Kırtkı.m. 

4 - Pamuk: 

Yerli 1 
Yerli 11 
Kt.eVla.."ld I 
Kleviand ll ..___ 

5 - Yaığh tohumlar: (1-)1 

-
Susaım, keten ve m.a'\1İ ~ 
baş bohumk.n (2). ) 
Kendir ıtOO.umu 

, Ayçiçeği öohumu 
Yer fıstığL ('lc.a.'b~ 
Çiğit (akala) ' 
Çiğit {kl<"Nland) 
Çiğit ( yerlıi:) 

6 - KU9be: 

7 - Palamut: 

T~mak (% 42) 
K~bk (% 36) 
mrsu (% 3-4) 
1 natürel ( % 32)' 
il naıtüreıl { % 3 f )~ 
1 En~: n (% 30) 
il E.nıgin ( % 2-S) 

8 - Pala.mut l\ülasaıııi: 

9 - Afyon: 

1 O - Derikr: 

T u.ııl'u koyun der.isi • Haıva kurusu k.-oy-11Q *'8. 
Keçi derisi ~ ,, 

Kuru derisi 
Oğlak der.W 

1 1 - Keten ellyafİ': "' 

12 - K.enu ir e'lyUı: 

1 3 - Kendir d.öküntüsi; ' 

14 - P.aıınuk dökürii~.: 

1 s - İpek dökü.n.tiileri: 

Ka.ınç ı l:>aşi 
Kaynanı ış taw.a diQJI ' 
Delikli lrozaı 
E'S'tner kam.ç.lıbaşi 
Ekstra jpek kırığj 
Elvan ipek ık:ıriğj 

16 - FasUılye: 

1 7 - Balata: 
18 - Nolhut {natürel t)'f 

19 - Daın: 

20 Kepe&.: 
21 Pıaıçaıvraı (pamuklu)": ·-ıf 

Y eni Amerika.n bey'8I . 
Yem beyaz t~ --

Yeni renkli 
Eek beyıuı 
Eski renldiı 

22 - Paıçavra (yi.!_nliil: 
Bey.az çorab paiaı 
Renkli çoralb 

23 - SUt tozu (tom.ı): 

• 

Maktu f.onı 
~<>n ba~ına. Oon dahi.il)" ""'" 1 

Lira Ton başıına Dilra 

64 1.150 F<o/b .fzm.ir 
» lstaınlbu! . 

2SO 
250 
250 
250 
330 
330 
330 
330 
330 
330 ' 
360,. 
360 ' 
360 

67,5 
2.5 

37 
25 
23 
36 
28 
29,5 
31.5 
1 o,s 

14.67 
il 64 
10,30~ 

765 
5.3~ 
4 ,06'. 
4.3S, ~ -

ı 
\ 3.600 
t3.400 
·3.3SO 
3.250 
3.200 
3.100 
,3.100 
'2 950 
2.950 
2.750 
2.700 
·2.650 
2.6~0 
1 , 

I 1.100 
2.100 

950 
930 

1.100 
,1.070 

480. 
345 
270 
540 
155 
145 
135 
115 

138 
128 
119 
104 
95 
87 
79 

. 380 

a4.5oo 

• ». 
• • 
» J) 

... ıt 

» ))' 
J) )) 

'1i l) 

,,,. 1) 

l) ı>: 

» »' 
)) »" 
ııı )) 
J) • . 

» Merııiiıı ' 
» • 
» • 
J) • 

» btaırıbul' 
» » 
)) ı> 

» ,,. 

•• • 
J) ))1 

» •: 
» '1i 

• • I~ 
»' .,,. 
»' »: 
J)° »' 
» •. 
J) "1i 

• • » 'İi 

J) ~I 

145 2.200 "'6 • 
190,Sj 3. '00 »" ~ 
220 3.200 » •. 
164 3.200 .,, Ji 
1 S2,5 3.300 ~ ıi! 
72.~ 1. 300 Jj )) • 

ss 1 .400 .. bnir,I ' 
32. 5 / 5 o o '!>' J8t.a:rı.b\d 1 

Fia.tı il~ 'cabit ed~\ 

362,5. 
70 

·ıso 
~ f 2.sı 
155 
85 
49 
16,I 
13,l 
10 

ı 

57.1, 
49,Sı 
26 
12 
12,5,. 

51 
37,5' 

l10.500 
2.450 
9.150 
8.500 
5.400 
l.800 

320 
190 

210 
145 

105 

1.100 
1.03-0 

880 
560 
500 

800 
420 

3.000 
"· '* )) 

~ 
)) 

)~ 

' 

2 - Yukarı<lak.i cetvelde görülen yaiti ta.ne ve toıhuuıLır '(~am, keten tohumu, 'l\al!ıfiaf tonumu.: 
•kendir tohumu, Ayçiçeği, yer fıst>ıığı) fiaıdtari 1942 yiloı.ru.ia ahnacak maNull hakkında tı:Wtbik ediıl.e • 

ce'k!ti'r. 
3 - Bu Hatlar;, mııayyM &ıd~ mülbıadıeıl'e e~ı üzeBı.de ha'S:l ollan mütabalkaıta. ve bu hu.sU5ta 

lbu defa imrz.alanan Anla:şmaya binaen 9 .X. 19-41 tarihl'i' Tiiılk - Alnı.an Ticaırelt Anla.,ma91. mucibince ya 
pı!aca:k ıi!hr.aıcat için, salbrt ihT.ç fiatlaırı.dılr. Bu fiadaraı her ha~d'e riayet eıcHlme!si ve bunlar ha:ricinde fiaıt.. 
IDaırTa sa't1is yapılmaması ka.t'i surette mu!k.a.Jırerdi.r. 

4 - Üçü.ncü maddede ya:ziJı şekilde lbiır fia.t a.nlaşmasi bulunmayan -d:iğeıı !Uemleket!!erle • hususi 
takws muameleleri h.aıriç • ticari müba.ddldlleıııd:e bu fiablar a6gari ihraç flaıda.r'i ıolup bunla.ıı iistiinde.ki sa. 
tış\.aır % 90 n isbi fona ot3ıbid1rler, 

5 - Mukaibilinde ithal edilecek ımallllaırlını fiaıııkrl lbiTinci madded~ y;aızı'h fia.tla.rlaı mütenasil> bir se.vi. 
yed'e bulıı.ı.nma.k ve bu husus Bi.rJMerc.e fk'.o.nıtıı1ol edilmek şaıit.1le, hususi talkaıs yıo.fillle yapilan oi.ıhraıcaıta. da 

balhWi geç.enı sabit :ihTaç fiatlari tath:& d~iır. 
,. 'T'• 11. ·~ ı _ ı..ı_. __ ..ı _ t;__..__.._...._..uıı:...-· _._.. ..... -~...ı--ı.!i-~K.._ii.llllDAınnc&....:l-'...'.ı l.9.ılL_.lball!f.1° tıı'ndıe__ awzetel 

ILO 
M üstahzaratı: 

YAGU YAGSIZ 
KAR ve ACI BADEM 

Kremleri 
LOSYON 

KOLONYA 
BRÜNET 

"Ye 

'BRJY ANTİNLERİ'ni 
Tecrübe ediniz. 

DolllllZ ,,_ miUntetftlik Jeni lıa. 

yıştarta mücehhez Maear :markalı 

işler ...-i>'ebte lılr Jhnnaıı ın&ldDesi 
~. anıu ft1Mler (.)&naldııal~ 

A.VT&m Deıailtaap"'1ıı. ta.ıırlırea veya 
bizr.at nriiraea3t ede1JWr}er. 

(TiYATROLAR) 
Metbur ill.iziyoniet profuör 

ZATİ SUNGUR 
8eyoilunda o.SES. ai.nema Ye tiyat. 
ro.unda her a\ttam yeni namaııala
rından müteıekkil zengin J>Totrra • 

mına dn•m eeecektb. 

Rqid Rıza Tiyatrosu 
Ha:üde Pi~kin beraber 

BEdvü bahç.esinin alaturka klSYilind.a 
Her g~e saal 9 .30 da 
Stzl TANIMIYORUM 

~medi 3 Perde 

( Yeni neşriyat J 
Fato Ma.iaıdn - Fot(ı Matazinin 

'1'1 nıol nüshası nefis resimlerle Bmıü 
olarak pmnışt1r. 

~ - ıu üncü sa.yısı istiladıeU 
;azılar ve güzel resim\ede çıkm~hr. 

Köye Dotcu - 48 inci sa.yısı çık • 

mıştır. 

İlk ö~ - Maarif Vekilliği tara. 
fnöan 11eşredilıeıı hıt ı-iizel mecmua.nm 
108 in.ol sa.pıt çdımı.,t11·. 

çııu - Bu ilim, fikir, san'at mec. 
muas11U11 ·112 nci sayısı çıkmiştir. 

., GÔZ DOKTORU• 

Nuri Fehmi Ayberk 
~ Niimun.e ~ 

göz ınilteha.'ISlsl 

fsta,nbul Belediye kal'ŞJSl. 
TeL 23212 

ı ... 
/1 FEVKALADE HASSAS PLAKLAR 

MOZ.EVVEN SEN AR 
1 270464 No. Kaynak şarkısı - ENGİNDE YAVAŞ YAYAŞ 

Gönül şarkısı - DERMAN KAR EYLEMEZ 

Beste: SADETIİN KAYNAK- «Harunurreşit film inden• 

FASIL PLAKLARI SERlst No. 3 
Bilı..7.a.m şarkl - AÇMAM ACAMA!\1 

270468 NO .. ~este: Nasibin .Mehmed 
" Hm.za.m şarkı - KUŞADE TALİHI::\1 

Beste: Şevlıii Bey Merhum 

Okuyanlar. MÜZEYYEN s~NAR - sALAIIADDİN PINAR 
" 1\-IUZAFFER GULER - NECATİ TOKYAY 

NEZiHE YILMAZ 
270465 No . Kırşehir bozla.ğ-ı - G ö N ti L D E R K ı 

" " Balk şa.rık.ısı - BAHÇELERDE MEJ ... EME 

~-~--~-------------·----' Deniz Gectikli brbaş Orta Ükulu 
Müdürlüğünden: 

1. - Bu yıl cloiruda.n doiruya J)ona.nma.;r& ee• edihnek üzere orta.okul me.. 
zanlarından talebe bydedllecektlr. 

2. - İstanbul Te cinrmdan müracaat edeceÜer İstanbUl deniz komııtaıılli1 
na, Mersin ve clvuından müracaat edecekler ele Mersindeki okul müdürlöiiine. 

3. - i:stan1nal ff Mersin mın'-kası ha.ricloclıe bulwıa.nla.nn bulunıhlMan 
3*edilı: eabelerioe dilekçe ııe bildirecekler " bu clilek.çenln bir nüshasl da ts. 
taabal denh bmutanhğma. veya. ~ııiııOekl Oıkıı:ıia. g-öndereeeklerdlr. 

4. - Ka.yNllar 1/6/94:? tarihlnden J0/9/9'2 taribine kadar devam ede • 
ce~tir. «&516• 

Deniz Levazım Safrnalma Komisyonu ilanrarı 

250 • 300 beY°&"tr kuvvetinde yeni bi'r Dizel mat.örü sa.tın ~lma<'a.k·hr. Elinde 
mevoud ola.u. istelıiıtıerle bu mqf.örü haripdıen .,ettrebilece.lderln motörün d:iğer 

ewıa.fım ırnla.maık üzere kmnisyoomırura. mibacaaıtl:a hemen tekllflerinı bK • 

dirmelerJ. «61145» 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: 

ı - &*ara Mıslki Gedikli Erbas hamriama Qria olııu.1ımwn birine\ smırma 
cJslıı: bMıılhısu i~ t:a.lebe ta.ntl n bbal ohmacaktlr. 

2 - J[aş-ıdlaıa 1.Ha.zira.n.942 de başlıımanılı: 20.Atmfıos.llU ye bdR devam 
ectileoekw. 

3 - İ.ıitan'bul .e ciTannda.n müracaa.t edeceklerin İsıla.nbW Deniz Ko.mut.aa. 
lıima, M~ ve ciıvanoda.n miil'acaat eıleceldıerill Mersinde Deniz GedlkJ! Br. 
baş hazırla.ma orta otıul MüdürlüUne ft b9. mmtalcal.ar d.ııpnda bulunanlann 
~ mahallfn :askerlik '8beWdne m:İİhlıDll.a.t etmeleri. e.6tı7• 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir 
" Amirliğinden: 

Ta.luniaen Zil9 •metre mlk.iıb kavak, ım ....tre ml.lııa.b kayın tomnıta ile 
1290 metre mika.il maden direklik aill4)1ano mlııil ve istlf Jşi &f1k euutmeye 

iıık.anl.mı.7'r. 

ı - Devlet Orman İşletmesi Kara.bük llflrir .imirllğUıe bağlı YenJııa. böl,. 
&esinhı Çayır ova. Alaşa.t', Kırık, ~. Ta.şldr. ve ita;Jran1* or 
manla.rmda. 1ııe9Lllp tomf'uklanmış tıa.bmineu 2610 metre milı:i.b kavak 
t.omruk]a.nrun btüun.dukları. yerleı1ıleo Gecen ctiizü, İbrahim. deresi, Kü.. 
mesÇl. otlu tarlası, C',eiali ve şosa. boyu:nmilll doepo maJıa.llttine n&kll ve 
iıstila ve yine bu ormanlarda buJımıaıı ı.-r metre mlilciJ> ka.ym tom.. 
nıkla.rı.nm bulundUklaıı yerlenlen eeı.1i \'e şıosa. boyuniaki depolara 
nakil ve isfJf işi, ayni onnaıılarda ~ 1280 :metre milıab maden 
diırfJlıılılk ağll4)la.rının diıpteın kesilmiş bir nciyelıte verilecek iloıi n direk 
boylarııoa gire kesim ve Celili ve ..- boyunda bulu.nan depo mahal. 
ı~ nakil ve iı>Üf lşile nakliyat eena.ltla. yapılması lca.b eden lriircö 
~lu v.e sa.ı.r masra.flı.r mütea.hhlcline aid olmak ii.zere bunlardan ma,. 
don direklerinin ia.ma.mı Eylul 942 •te bva.k, kayın tomrukla.noın ta.. 
mamı Birinci-teşrin 94.2 sonuna Ddaır yerine geti.rUmek ~ btı iş 
açık dmütmeye çıka.rııl.mJŞtır. 

z - Açık eksUtme 25.Ha.zira.n.942 t:ır:lhiııe nstııayaa Pet"şembe :iiıLii J&ai 
H de KanJtük Devlet Orman İşietın.eal Revir Amirliği binasında top,. 

la.ııaıca.k oıla.n komis:roın h.m;uıınıda ya.pıla.ca.ktır. 

3 - Ka.vak ı.mruklarınm na.kil ve i~1if jŞ için beher metl'e mika.bına ınu. 
bımıınen beılel «8ı> lira e:5b kunıştw, Kayın tomruğu ile maden ıH. 

rdderinin je beher metre mikibına. muhammen bedel «811 liradr . 
4 - Her üç iş I>ir arıwla. oljuğundan % '1.5 hesabile muy:\/.ı:k:ı.t teınhıa.t ak,. 

çe9 3360 Ura 10 kuruştur. 

5 - Bu cişe a.i.ı açık eksiltme şarlna.melert Aııkarad:a. Orman Umum Mü. 
ditrlüğü ne Z6ngulda.k orman Cevİrge Mildürlüğ-itnde ve Revir Amlıii. 
ğindıe görüle~llr. 

6 - İsl.eklilerin eksiltme eününıl'e mnva.klkıat temin11.t akçelerile birlikte Ka.. 
rabük Dev'let Orma.n İşletmesi Re• An*Ii,tine müra.ı:aa.t etmeleri lü.. 
'Ztlm.U ilin olunur. «6532 

~ ........................ .-:1 ........................... ~ ...... :m---. 
&n eıdllen hük.ümJ.er kaldı.rılmış ve yün!Iii: paıç.a.vra fiaıclaırıına claiır olan 52 •llıUmaıraılı sirıküler ilga edil • 
~tiJr. Tiıfdk ve yünlü paçavra ha1.kıın.daı birinci maddede ya'Zllı fon miktaırlaırt 30 Mayıs 1942 taTihin. 
deın jtibıren mıer'iyete konulmuştur. • 

7 - Bu ai-dtülerle ilan edll.len &ıtlaT. t4raıfla allakadar Birliklere ıdbliğ eldtlldjği veçhile Almanya 
ile tioaırdt:imizd.e 12 Ha.zllıaın 1942 tarihinden itibaren ve diğer mem'kket!lerı.Ie mUbadeielerd~ Resmi Ga. 
zetede neşri tarihinden itibaren mer'idiır. 

8 - V.ek8..letim.i2lCe ş:Jmdiye kadar talkiı'b edilen uısule t-evfilkan, daha eıv'V'd aktedilmiş olan mub. • 
veı'tdlleır moahfuz tutukn.uştur. 

.Bıı malııfuziyet hükmünden ieıtifadie ed.e!bilmek için yapta.aca~ muamele aıgaığoı.d.a gösterilmiştir: 
lŞbu~'k.ULerin Anlka.ra.da Resmi Gaaıeıte & ve İstanbul, İzmir ; Merısİl1l ve Gireısun"da mahalli gaute. 

leılle ıffanıı t.aılci.b edeın 48 saat içinde, mülspilt evrakJ.n :ibrazı sm-ıetiil.e meıvıcud ııdtaıve~elerin Birlikler U. 
mumli Katilpliklerine tescil ettirilmesi lazımtdıır. 

Meıvıcudı mukavelder ıtabiıinden malb.aıd, 7 iınci maddede yaızılı ta11ibkaıe k.ad.aır aktedilmiş olan mu. 

lkaıvdlld1eırd1iıl'. 
Re9m~ Gazete ve yu.'karida balhsi geç.eın mahatli garzeltlerde neşrin ay·ni günde yapılması temin edil. 

miŞltir. 
9 - Bu sitlküleır meVD.ru, yu.kaıriıdaıld maıcldelerden aınıla-şı.lmı-ş olaca.ığı üzeırıe, yalnız hir fiat tıesıbıtin. 

deın ilbare't değildir. İstihdaf edilen g.aıye, itıracaıt fiatları nda görii'len mül"erı11,tdi aırtı~Jar it!halatı giiçleş
fud·"~i· ve pahalılaştırd~ğı için, ihracalt ve dolayısile iıhta~at fiıatlaTlnda ;.,dk'rar teminidir. 

Bu ilhra:ç fiatlarına mütevaziye.nı dahi[de de bir kısım maddeler için fiaıt teebiıtleri yapLlmıştır. İhraç 
fİall!l ttesbtt eıdi\diği halde aanili fiaıtı t~ edifmemiş olan maddelerin daıhifı fİıalt seviyesini İşbu İhTBÇ 

filtaU.a.rI ;rae etmektedir. 
Ve!kıaıleıt fiat istikrari maksadım gUdeın bu fiat seviyesinin yerleşmesine, eaığl!aımlaşmasına, ihlal ediJ .

memestl.ne ehemmiyetle nezaret edece!ktiır. Binaıenaleyh da:hiıl'i piy:ma fia!:!laıııırrıın iŞbu sirkülerle tesb t 

edilen .ihraç fi.a.tlarına tekabül eden seviıyeden yukarı çıkmak temayülünü g&sıtermısi hai nde, bu mallara 
Hük-0.mteltıçe el konmak ve el konma, fiaıtı1aır1nıı bu malların birinci madcl·edlkD fia~latila ihracını miimkü.n 
kıllaıcalk ibil' dahi1.i fi.at seviyesi Ü'zeıünıden tdbit eylemek gi.bi teıdbirlere baış VUIJ'Uılaıbilecektir. 

V elka'let aılıt\kadaırlariın bu ted~irlere mıü:racaall'aı yer vermiyece'ldeti üıml'd.iın.dıedlir. 

(1) Bu ClatJrar 194'.? reıroıtesı r.ia.tlal'ıdır. 
Beratı; haşhaş t~humunun (iatı m.ıı.vi haşhaş tohumıınwı flatına g-öre tesbit ve tebliit edllecektlr. 


