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Fenerbahçe dün 
güzel bir oyunla 

Admirayı 2 - 1 Yendi 

lnglliz tayyareleri Mantı seçerlerken 

Maç çok zevkli ve temiz cereyan etti. , 
Fenerliler birinci devrenin tamamını ve ikinci 
devrenin yarısını hakim ognıyarak geçird!.ler 

İngilizlerin ağır bir ı ---
hava taarruzu Denizlerde 

Doğuda son 
harb vaziyeti 

Dünkü atleti~-m müsabakaları 

1000 dea 
lazla 

tarrare 
Almaarara 
saldırdl 

Ana hedefi 
Kolonya şehri 

teşkil etti 

44 lngiliz tayyaresi 
, düşürüldü, Almanlar 

hasarlar o/dutunu 
bildiriyorlar 

Almanlar 
yeniden 

22 vapur 
batırdılar 

Llbrada 
mabarebe 
ılddetlnl 
artırdı 

SON SAFHA 

Almanlar 
merkez ve 
şimalde 
taarruz 

Mayıs ayı içinde edlro•lar 
• · lngllizler, durum 

hatırdan vapurların R I d H k f gayrı musaid 
sayısı 140 ı buldu us ar a, ar 0 değildir diyorlar 

muharebesi sona 
Berlin. 31 CA.A.) - Alınan Alman tebliği : "Mücadele 

1 

umuımi ikarargaru tarafından erd·ı d"ıyorlar 
ıneşredilen hususi bir tebliğde devam ediyor,, 
Alınan denizaltılarının garbi Dünlril ma9~an çok heyecanlı bir safha: Fenerbahçe1iler Admlra 
Atlantikte yemden 106.800 t,.on S l hu "' i bl ·g .. · J k ı · ovye susı e l l: talganlar ı"se bı·r a esı önünde hrk 22 vapur batırdıklarnı bil-
dirm_, .... edıir. ''Al l 90 b ··ı- . 2 b. . Viyanamn Af :nira tak mı d' "j 5716 11ra ha-sılat ede €'d.ld fBr CIA'~ man tlr .n O U amzraf Ve zn es r Hk maçını Kad .Wünde Fenerbah devreyi gal'b 'b"tı'ren F·"nerb"ı..-Abnan denizaltı filosu bu su.. 7•c77 ~,, - ..,....,.. 
retle Mayıs ayında 767.400 ton JUe esir fJ€rdi/er, .J a/dzklarznz bildiriyorlar çe ile y~ptı. 10 b'nden fazla h• takımı maçı da 2..1 kazandı. 
lu:k 140 vapur baıtırmıştır. t k b it l lkalabalıı.~ı.n lbulunduğu bu maçta (Devamı 6 ncı ıayflada) 

Cenevre, 31 (A.A.) - D. N. op ay e ' er,, • 

~~~ Vaşington'dan bildirili. Hava faaliyeti !~r~~~~v!!ıı~~·~~ k~;:;~~ ilkbahar at yarışlarının "Tedhı·ş taarruzu Yeniden Aııantikte bir Ame- MK' 
7 7 Dünkü Cumaırteıı günü Knıght 

rilkan ıticaret gemisınm batını. B .d . 1 1 1_, b • • • d 
<iğ Cumartesi günü öğlede'll B ı · 31 (AA) - Alınan or- rı ge çcvresı do ay arJndaıu çar- e n cı Si n ld 

Londra. 31. <!1.A·) ;:- _ .. İngiltere ~a .Amerika b~hrıye uazırh. dul:;l ınbaŞkum~ndanlığının tcbli.. P.lşma artan ibi.r hızia devam etmiş. <? 1 n vapı ı 
hava nezaretınm buganku Pazar ğı tarafmoan resmen budiril· ği: tır. .. 9 J 
•,..b~;Jl.f· ;~; ş ·'- ..... ı. . nıal Ouşman zırhlı kuvvetler ne, ka • 
..,.;- "fi • • :m~.,.r. arA cet-aıCSl'lıın mer;cez ve Ş• h ,___ 

1 
· · 

Dün ,gece 1.000 den ıazla bomba \... ..) kesiminıde mewh Alunan taarruz. ra ve ava MıVVet erımız tarafın - .. 

1111 uQ<lğı Ruhr havızasında ve Rhena- (Devamı 5 inci ıayfada) dan durmadan taaıruzlar yapılmış IW& 
;llie'dekl aSkeri heddlere taarruz 

1 
ve ço1' önemli zararlara uğratılmıı Şel rarışları alAka 

ile iaklb barardalar etmişlerdir. Ana hedefli Koloeya lar<lır. 
şebri teŞkil etmiştir. . Düşmanın mayin tarlalarımızda 

Tam raı><>rlar henüz hazır değil yaptığı delikler İçinde şiddetü savaş 
se de hava kuwetlerimizden alı- lar olmuı. fakat düşman butalarını 
:nan itl< raporlar, taarruzun kayda çok büyük güç1ükle kullanabilmiş • Ankara 31 (Huıuai) - li'kba. YaTı'1arın neticeleri ıunlardır: 

(Devamı 5 inci sayfada) tir. har at yarışlannın beşincisi bugün Birimci k<>JU: 
--o Dört gündür süren çarpışma son Hipodromda kalabalık bir seyirci 1 - Fo'hmi Simaaroğıw "n De9. 

(Devamı S inci sayfada) kütlosınin önündıe yapılmııtır. Ya - tegülü. Din sabab 
Parlıtı 
kanlı bir 

arbıdeolda 

Halk iaşe 
mağazasına 

hücum etti 

--o--- rıılara Mi'll'i Şef ismet lnönü de ıe. 2 - Suad Karaoamanın Reni. 
Çinlilere göre ıref vemı;şler ve aonuna 'kadar bü. 3 - Suad Karaosmanın Lido90 

Japonlar 
zehirli gaz 

kullan~gorlar 

yük bir alaka ile koıuları takib bu. İkinci kofU (Sakaıya lu>tuau): • 
y'lmnuılarclır. (Devam1 2 nci Myfada) 

Tramvay seferleri 
bugünden itibaren 

' {~ı;fa~:r~i!l ~~·t~~i olan Ç~fnt b h ti d it ld ~M':ııllMl::JW wa'ya karşıı yapılan taorruz esna. azı a ar a aza ı 1 
Ahn•n öncüleri bir Sovyet "öyiinde sında evvelce bu şehri tahliye et-

_

---------:------~;-~;----- mit olan Çin kuvvetleri gaz t.aar- • • . . • 

1 • ı ruzu karşısında gerilemek zorunda Sırkecı - Yedıkula tramvayları bu sabahtan ıtıbaren 

Bazı Veru f 8 resım ere =~~. evıveı 700 
Japon öldür. Yedikule ile Bayazıd arasmda sefer yap mya başladılar 

Japonlar tarafından zehirli gaz Eleıktrk, tramvay ve tünel işlE"t-

Bf r polisle, bir muhafız yapılan zamların ıcunanııması neticesinde cın kuv- meıen umum müdurıüğünün ban. 

O··ıdu .. , bı·rkaç vetleri 125 kilometre şimeli gar- dajsızlık yüzünden bazı hctlard:ı 
bide bulunan Loınşiden de çekiL tramvay seferlerini azaltımağa ka. 

ı • d ) d b ı d miş1erdir. Bu şehirde yap~lan so. rar verdiğıni ya7.rruştık. Bu karar 
po IS e yara an I t tb 'k buunn a~ an 1 kak muhare~lerinde Jsp n1ar cümlesinden olaraık Sirkeci - Ye. 

Parlı 31 (A.A.) - Parl• Solr a ı ına y lOOO ölü vermişlerdir. l~~!ntr;:'l~~!':ıe ~~y~~~~~~ 
l'Ueteainln son saat ıütunlarında fU Amarikada muzika sında sefer yapmağa baş! mışlar. 
haber olrurunUJ1ur: • • • •• 4 kuruşa satılmaktadır I r k dır. Bazı hatlarda da saat 14 He 17 

Bu aabah Selne sokağında 67 nu. Bır kutu kıbrıt bugun A d d"ld' a eti ima 1 yasa arasında yolıcu az olduğuudan SC· 

mara1ı iaıe mağazasının önünde ,id • ı 1 d .. k .. resını gazete e neşre 1 1 ad ildi fer adedı azaltılacaktır. 
detli bir arbede olmuıtur. Mağaza. yenı tan un ar un U Tra..."lllVay idaresı Elminönü • Be 
ya hücwn eden halk, gıda maddele. 'b it bugün 4 kıuruıa aatima'k'ta • Vaşin~ton, 31 (A.A.) - Anıerl. bek lhatıtından tramvayların Orta-
rini yağma ebnele h&Jlamıı ve so. Fıwkıall:ade vaziıYet cl'olayıs.ile ba- ki r kada her türlü muzıka aleti imali köye !kadar sefer yapmaları husu-
kakta ııra bekleyen halka atmııtır. zı ve~i ve 'resimlere yapılan zamla. dı·rM ktulb ücretlerine yapılan yeni ömimüzdekiı Haziranın 30 undan sunda te1!killtlerdc bulunmaktadlr. 
Pollalerln müdahalesi üerlne bir kaç mi1alt,ik.ınaı 'bu .abııhtan itibaren } e la tdh 'r dahil'i ve ıehir hat.!. ıtiı'baren yasak edilmt tir Mevcud İdarede m~ romork n edı de 
.ı aiWı atılır11ttır. Bir poliste ı,; .. ~ batlanmıttır. K:ibr't ve çakmak. ta~ z~ :ihlb P°* ilcretleri 6 kurut muiika aletleri as'Keri muzikalara azalmış oldıuğundan ~d'rn 'kaoı -J kule • Bevazıd 
ddetll maluılıs öldüriilmüt n ~ ~a.n al~ müdafaa veıvıleı~ cı ın 1 18Cl ..,ı..ta)J ~ılac~ır. Stıbd, Toplkapı • Siıltecı Yed. ferler yal.ruz tr 

mı..i•ilA t>Jr tutu 



2 Sayfa 

Alman demiryolu 
münakale sistemi 

bozulmuş 
lı>ndra, 31 (AA.) - Alamın 

nSikliyat nazı.r~ı müsteşarı wn. 
belan Kleimnanaı'm sıhhi sebebler 
lbahanesilc <12:li ~a teiisirde 
bulunan TUnes gazebesıınin diplo. 
ma tik munab· ri, Alım.an Cemiryo
lu münakale ~ as'lrerl 
mahfillerde. şefi.erde ve halk ara
sında endişe U}'1ndıracak derece
de bozulduğupu kaydediyor. 

Klcinman Nazi Partisine daha 
kuruluşunda iı!.'tiihak etmiş esik5. bir 
azadır. 

SON POST~ 

Hayat yolları = = 

Haziran 1 

Sabahtan Sabaha: 

Haydan gelenin 
Huya gitmemesi 
Yolu ancak böyle 
kabildir 

"-"--- Bur.han Cabi il -B ~ tesadüf etmedim. Fakat 
soylenen ve yazılanlara gö. 

re kıyasry:a para hareıynn bır ta. 
kını Y~. zenginler vamuş. Harb 
de_vırlenrun bu acı tatlı mevzuu 
ıruzah ve :karikatür üstadlan içın 
kahra~ar~ kad.:ır zeng"nd:r. 

1

ilkbahar at yarışla
rının beşi .c·si 

dün ya ı 

!em zenginleri tehzıl eden es _ 
pnler llmnuşuluıken san 'at!knr 
cCe;m, in b.ir karil.'lltürünü daima 
ihatırlanm. Geçen Büyük Harb.n 
türedi :zengireerbıdcn biri o k:ıtl.k 
de_vrinde m~ur bir lokantay3 g.r 
mış, ne yemek istediğini soran gar 
sona şu Emri veriyor!: 

lki ,ehri yekdiğerlnc bağlıyan muhtelif yollar vardır bazıları İnsanları hayat.'& )'ilyelerine götÜl'en vasıtalar fki şehri yekdiğeri.. - ~n ~lı. ne :se onları get·r! 
müstakim hattı tnklb ederler, kısadırlar, bazıları ise bllahls dola§lk ne bağltyan mUbtclif yollara bem:erier, zahmctsWlirler, bazıları ise _Zehir gihi bır isıt"hza k bugü -

CB.,~rafı l inci sayfada) 
1 - Fıkret A1ın•n Cc.r.ıgadin'i. 
3 - İ:hami Alıl.:açıo Heyheli'si. 
2 - Kadri Y1lmaun Yavuz'u. 
Üçüncü koşu ( Paludögen koşu • 

eu): 
1 - Hüsnü Özenin Ake~an·1. 
2 - AtJ:cpo.run Sekban'ı. 
3 - Me!hmed A anın Yavuz'u. 
Dö rd ü.nc:.ü lroşı : 
1 - Nuri Sümerin Ceylante'k'i. 
2 - Niyazi Kurt.ayın Bozkurd'u. 
3 - lsma"l Hakkı Tekçinin 

Kırat'ı. 
Be ·nci 'k 
ı - Suad Karaomıarun Buba-

lstikameticn :giderler, uzundurlar, yolun en kı8a$1, en zabmetSizl ter- lıe yarıyamadan önce hazırlık devresine ihtiyaç gösterirler. Semere n~n yeni zc.nginlcrini de yer·n di. 
cih edilir, fakat imkan buluıumusa 1ıeyahntten vazgeçilmez, uzun yo. venneleri geç olur. Fakat csu bu vasıtanın kolay ve zor obnasında bme sn'kıııuya yeter. 
la girilir. değil, mutlaka ele gcçme3lndedir. . (Ce.1:1-al) Oena'bın o pırlanta ve. 

---···-··--..........___ .............. __. •• - ........ ·-··-··· ... ····················--······-... ..- cızelerınden biri de şudur: 

[ ] 

- İsfhza zekanın tablJ. hakkı -

1 
~ e Muhiti jjijyle sonradan görme 

_ madeni .insan kalrolarile çevr.lmış 
~---------------------------------------------------·" bir :-e~an ne ~--Alerler fışkırır. 
acirle_ ·_n urac k- A ·em au-ı orma~ ın a 2000 Körkütük sarhoş m!t:~:ı~::e d:ı~bm~ia1:ı:~~na~~~ 

1 b 1 k k d - b. J yıa1ılannda istikrar olmuyor. Ge 
arı ır ya ın a •• .,. - D h d ır gen~ orta ıg..., 1 çe~ Büyü~ Ha..~in halk diline dü; 

O a ll { r Sa a Yan 1 Y mlüş yen:ı zengıırıilerinden hanğisi 

f a iyete geç·yor · birbirine kattı ~/~~;;!~t~~!:ı~~ı~r ~;r~~: 
rros;u._ F~l'Ct Mının Hatpman'ı. y kı d h • d l { k f d l k rupa seyahatlerinde v:yananın en 

Büliğe girmeyenler veya çıka l alna?. tii'~~m a a z~ya. e. ça 1 1 ve un a 1 • Sokakta rezalet çıkardıktan kibar ~e ~ı bir lmtı işgal ---o---
Amer.1:3da birçok 

Alman tebeası 

rılan1- alun, ~atun ve un· al ar a OT lU bulundugu lÇlD ancak yüzde bir ba·'-- b" .L. • m · • ede~ "-e m safircrı.ne kahve. cay 
-"'" • f'AW l1' 1ıomı.ser ~avuııne yenne şaım;panıya ikram ederm·ş. 

den malınım kalacaklar nisbetinde meşe ağacı zarar gördü de bıçak çektı Ben bu kanramının işlerin· ta:ldb 
edenleroen bir erme-ni tanıdım. 

Ticaret Ve!kı.l'ieti perakende sa- Evvelki gün Aleındağmda Taş.. netice.sinde 2000 dönüm .kadar bir Halil isminde lbir genç cvveınt: Haribden sonra perişan olan efr.Jı
tış yapan tüoezrlammzuı kendi delen anevk.iinde çrttan yangın dün yerin yandlğı anlaşılmıştır. Fakat. g~ Kumb.pı meyhanelerinden disine haıib devrinıtle aldığı bahşiş.. 

Nevyork 31 (AA.) - fedaral aralarmda ~relk llxrer birlik S<rbah saa:t 4,30 a ikadar devam et- bu 'kısım da!la ziyade ç:ılıllk ve lbırmd'e adamakııllı kafayı tütsüle- lcri yü'ksek faizle borç vere:ek 
araştırma bürosu Cumartesi günü lkurmalarıru muvafık buJıınuştur. tikten sonra itıfa!ye ~e yangın ma.. fundalı!ldarl'a örtülü olup ant'ak <fikıten sonra sokağa çıkmış ve elindeki emlfıkı bi~r birer kendi 
Ncv.Jcrsey·dc Edgcwater'de bh- Bu hu...:.--usta y.apılanı "t.etlkiklec sona h~line_gönderilen askeri ve sivil yüzde t>ir 11iSbetinde me~ $c~ sa:r'hoşluğun tesiTile bağınp Çağll"- üzerine çevhmiş w harb zen~ini 
pom bm:nı yapmış ve birçok .Af. ginmş ve lbirlilk: umumi staıtüsü ha ekıi~rın gayretli ça1 şmnsı sa. bulunduğundan zarm- o kadar bü- mağa, rezalet ç&armnğa b~amış sef.aled içinde g-Oı:z!lerini hayata Ka
man tebaası ile başka yaba.ncı dü1- z Tlaımu$ıır. Bu mzamnameye gö yeslnıde tmnll'!I1€n 3Öndürfilmü~r. ~ değildir. tır. . . . paı:iken son eşyasını d!l zaptetmiş-
mnn td>aalaI nı tevkif etmi;ıtir. Bn.. re, birl"ğe ıg'..rmiyenlerle bullkten Yangının ormanın herhangi bır Ütf-ciidnr tm!Üddeiumum;H:ğj ha. ..K~.nd.sını yakalıyan memurl~r tir. 
ırada ?1°lah':.ar, küçük deniz ta tlaJ". ç:kaı veya çık.anlan azalann. b!.r- k(Şesinden yeniden parianıamnsı d:se etrafında ta!hkikata ehemım.i. ~çlu.~de Kumtkapı ~~ara.koluna go- Gene geçen harbe a"d bir hatrra 
ve haritalar müsadere olunm.uıtur. I"tt n işti~l tmıe'\'truUna g!ren mad. için de iea!b eden tedbirler 'ittihaz yeti_: devam :~e'kıte ve yangın tünnuş1er, fakat azıh sarhoş bura- dan ~a~l!Se<iil_ir. Mt>'tıur Ç~daş ?-

deleri alması, satması veya bun. olumn.uştur .. ~n muhtelif zu:hur SC'be'b:nı araştırmaXıta-d.r. da <i.a t~ ?unmamıştır. Bıç~ çe. P.eretinın pr:ıa:nıa~nası ~fıl~vıçın 
ları imal etmesi mencdılıni.ş bulun yerlerı.ne nihU;ıler ve it.foiye Şimdilik en kurvveıtli ihtimal ol:a- ~e~ lk~ser muavtrı: Ka_zı~m sıgarasını Ya't!klubde elh lırah'k Bu'lr rist nrl ıki Polonya 

te~eaları top~anma 
" ... d B" ,..,_ 11• n-- gru,pları bııra'kı1ırnı$tır. ı:p,k, atC>Şm yuldnn ge,.en biri tara- uzerı~e :hucum etmE"'.c 1stem1şt r. b nlmotla , akan. V<' gen" o kart 

~.a ır. ır .. .,. mı ı ~runma ı1.~~ •• ndü. ··wm ... _ .. H9.l ı g r<4t '6~u'k. get'('kse .iskarp! · 
:kanunu lhükü.'l'fierinin tatl>.k ve .... ~ :so ru ~""°"' sonra ya.."l fından atılan ~ir s garadan ı;ılktığı .f • l"nd ~~-· . • yosmanın nıne Ş3'111par-ıva 

ka phrma gönderLdi 
• . . ıgıın anaihaEi:nde yapılan tetkikat zannedilmektedir. . vazo ~ a 1 e .r.vııııser muavm1- doldurup içen. p,ece filemler·nde 

memle-'ket htiyaçlarıru temın ve ne b•ça'k çe'k;rOOk suçlarından hak. hususi mrtörle Tokatlwandan A • 
iç .piyasalann rtanzimi hususunda Çay ve kah ve ' . t" . t b•t . . k.intla zabıt tutularak dün .adliye. dava donduımalar getirten bir 

Sofy.a 31 (AA.) - Hü&\unet, ı Ve'ka1ete yar~ı olacaktır. Bir- aşe yazty8 ini 0S 1 IÇUl v~ teslim edi1mi$ir. 'h.arb zengini de daha mütarel\E'n'n 
Bulgari«anda oturan Polonya U:h~jl~ azasının sayısı m~d değil.. İnhısar maJdelerİ evlere beyanname ilik avlarında sefalet içinde kavbo 
alar nın toplanma kamplnrındn goz dır. İdaTe lheyeti umuanı lx:yet ta- k t ld d "' t 1 Mimari röleve fevhalan 1uıp n-ı~!!Tl;.., 
altı ed"lmclerine kanız vemıişth. rafından ve kendi azaları aTasmtla ara~ına ~ i ~. ag11 ıyor ~·; bi; a'ta sözü vardır. Havdan 
Bulgaristandaki Polonya ltoloni&i seçilen 8 mülJlloe:SSjlden ve 0 ·r umu . Çay ve kahve. bugurıden ıtıbaTcn la§C mevzuu etrafıında ıebir hal. serg:si ~('len huva gi~. 1er'er. Asıl me-
takriben 3 bin kişi kadardır. mi kıatibden müreK!k0ıb o1aca'ktır. ıınhısar mıı.ddelerı arasına katıl~ış kının durumıunu kıı.t'i olarak te.sbit Maa'?:if Vdcilliğinln ernrile Bur. 5ele mini ~~~in (Hn)ya f!itne-

--v Avrıca rneslokıi komiteler te ~ ıl i:nı~nmal«t.adır. Çay ve kahve ~ıc.a.. et~ek v~ ~urıt:_acak olan mahalle a, Edime ve İstanbu~ şehirleri mi- m<'Si için (Hav) kapılarını kapa. 
E!atıg kız e ıtStİ l Ü~ . ed!Jere'k faa'lıiyet ianıkaniarı ~e- Tctile m~l o'lıııınlu ve elleTınd.e 1 daimi il:rirl.ikle1'ıne esas luızırla:ma.k maıi anıdlarına aid olmak üzere malkrtıt" iki Citrri-ıurıv('t hükfuneti 

' Lo<.t- çay, kahve bulıundumnlaT bunların üzer.e !bugünden itibaren evlere bi.. abide1eri koruma heyeti rö1eve bü. d :...;ı. b ya ~ır ·· •• • • ruş ctil~11o.ı..n· ·k , ak k d . h" e ~e unu µmı'il"' • s 1nun sergısı mı ta.r.nı yarın ~ama a ar ın 1~ rer beyanname dağıtılacaktır H rostı tarafından vücuda getirilen mi f7) J ( J 
•• ---,O- • ~~r jdard.~c bir beyanname ile aile rem cı;deki nüfus adedi~e g~: mari tröleve lev!ha'!arı seq;İsi yarln c_/...luehaJt. ahU 

Etazığ, 31 (A.A.) - Elazığ kız Bugun 1942 mah blldırecckldır. . re hu beye.nnameleri dol"durarılk a. eaat 15 te Sultaın Mahmud tiirbesin ................................................... . 

enstitüsü 1941 - 19i2 s.?rgisı bal- •• k .. ... d .• Beyenrı.ame vermeyen Ve mık - lakadaıb.ra teslim edecektir B deki hususi dairede ac;ılacal.tır. Mu·· ttet·ıklerı·n harb 
kevi salonunda General Abdullah yı1ının lı gunu ur ltaTI e;ksı4:. ~~erenler de ~ym 'be. yan.name db-ldwma ve bunkrı :as: 
.Alpdoğamn hu~urlan ve kalaba- Bugu-n ı•u" mali yılının 1.,,_ ,m;_ her kııosu ıçın 20, kahvenın beher "f .. H . 1_ d ı~L-ta·t bı"rliklcrı"le aı~ ·'--lı 
"l.tl. ib" halk ~u . - .. de ,')yy,...., ~ 1:1\. ·b- 1.:1 . • '0 ,_,__ _] 111 ışı azırnnm onuna s:a ar ta - UlA llKA programı 
J.lt.l'I. ır Au es. onun aç ...... ~ nüdür. Bütün <resmi daire ve mü. --.ı ow ıçın ' =a ~ra cezası ?Dl- mamlanm11' oııca.'ktır. Bunun için olmıyan maUarm tevziı" • 
ır. , l rd . ~- d b""tç nacak ve mallar musaderc olumı- k :ha al H . 

o cssese e ~ yem iti:~. ro ve u e- caktır. gere.~-~ert t ınmştrr. az .r8:. Scıbest olarak memlekete ithal Lon<lra 31 (A.A.) - (BBC): 

A ... ,,er"ıkada l0". z·ın lahd'ıdatl le:rin tatft:r.kına bll€Un ba lanacak- nın ()(lllDOan ır.onra :nahaUe daımı dile ithal!a '1..<: li'-.1 • • • • Su W l1 h bd k\ ·• .ı lbi likl ri biUitll f 1i t • c n ve t uı.r ıı.. erının ışti _ mmer c e11. ar en sonra 
tır. . • Bir çocuk denize düştü, fakat nx:i ~ktır aa ye e gc~ ıgal mevzuuna g.İınncyen maddde- mesai hak"kında beyanatta buluna -

netİC0Sİn1e kazalar azaldı MemtH'ların 'Hazırnn rr.aaşları kurtarıldı u __:.__ :rin tev:z.ü için bazı prcnaihler ita • rak. Atlantik an1aşmasındn bu mc • 
Nev}')Oı:lk, 31 (A.A.) _ Benzin!n da bugünden iıtibnren tediye o1una ı 3 yaşında Zekai Kendin ismfo. rarla~ırılmıştır. Alikadarbr bu selenin ana ıhallarının çizildiğinden 

kart usulüne tfibi tutu!.ması üze- ca'k.tır. de seyyar aatıcı bir çoouk dün Köp Mensucat ve cam qya tevziine maddeleri mubte'lif ihtisas grupla. lba'h.scımiştlr. 
ri~ Birleş:!k A:merikad:ı otomo- rü altında km-amela 6atarak dola • bugün ba!lanıyor rlDa göre ayırmalı:. ve ondan eonra Summer \VeOcs. oolis Vdzifesini 
b~l seyırüse:ferlerindclri kısıntı se- Lise bitirme İmtihan- şırken birdcnbiTe ayağı kayarak de Süme:ıbank Yerli Mallar Pazar _ tevzi için h.rarlar almak lsteme'k - görecek bir ıaekeri tc,."1cilin kurula • 
bc-bile kaza adedi peit ziyade azai- ]arı b b h b 1 nize düşmiiştü'I'. farı tarafından tevzi edilen menııu. tedirler. cağını da ilave etmWir. 
m.ıştır. Bu suretle Mayıs .ayında U sa a aş ıyor Çocuk denizde bir hayU çırpınıp cat fŞeri dağıtma i§i sona crm.i~ Bu teşkilin vaz.iles.i harıbdcn son.. 
yrım:i' 60 kaza o!muş.tur. Geçen Şelırimizde:kıi bütün lisclenie çabaladıktan 6oma etraftan yeti - t" Bugünden .it.barc.n Yerli Mallar c yeni nec:riyal '"'\ raki kargaşilıkları önleme'ktir.Harb 
senenin MaylSlnd'a ise 4.51 kaza ol son smrf tale'.belerinin ilse bitir- .şenler taıafındarı..0 kurtullznıştı.r. ~:7.aTlannda ve d.iğc-:- bayilerde tev _ ""( .J mes'uneri e.dnletle cezalandtrılacak. 
muştur. - me imtihanlarına bu saıbahtaıi iti. Galata., .. •aylıların "l"' ~ başhınacalotır. llk partide 80 BARtcl TİCA'RET TARÜLLt:Ri - lar~:. bi mesel ı,-tün dünya 

- b n,..,,.., L' o· . ...... pı avı b" ••fusu ilıti 1 'b ~ ger T c. u-çörçilin o ~g'u bir otomobil :.:..~ ~anmıştır. se ıt!rme Gaıatasarayhıar, her sene otdu- ın _nu 1 n kt yal- na -~~aH v_e - uzm:m 'Mfr.fürJüiii 0930-381 ham madde1erinin ner mmete bak • 
.t.ı.1M.12ıanlarmda muvaffak olan ta- ğu g'.'bi bu sene de an'anevi pilav. r1lnıiş 0 unac.a ır. cvzı ışı azı~ aenderiocle ~c lıarict CıiQrothün kaniyetle dnğıtlm mesel~idir. 

kaz ".I. Si "'geç·ır·rı lebeden • .:;ıı.....e.'k tabsıle devam et.. 1 . 7 H . p .. .. _,_ nın 6 slnB kada'r devam edecektir. mJIJetlerara.sı ticareUle muka7l'.st ve ------------
:t U JU.,...., arını azıran azar gunu mı:r.- . "k - -

dr mek istiyenler aynca o~unluk im teblerinde yJyecekl-erdir. Pa.,abafıkçc:_ .l cam _ve şbışe _fadbtıL.~- $1alıube~!~~~crenfna"~ Um:ım :"iidürluk 
Cenevre, aı (A.A.) - Loo a. tihanma gır· ecclder.dir. Lise bitir- p·1~. d ti l . ek1 b4 k sm1n pcra cnuc -.tış ~J csı c vu- ıuuu.ur:ı6 eıı Sevket KJ1,1a tan.. 

dan blldiriHyor: lN-v avc rye erı m e .n a- . "b . b 1 İngilfa Ba.,.<we'k.Bi Churcıhill'in me ve olgunlulk jmtihanlar: Haz!- pısmclan, Galatasarııylılnr cem;ye. günden ıt'1 a.ren t~vzınta aş ıya_ - tından lıa:ı:rrl:.ma.n lbu csc.rin fkhıci en. 
k · ran sonuna kadar ikımal e;dilece'k.. ti merkezinden ve G. S. Gençlik caktır. Her aiıle, nufus sayısına go - dini neşreylemi$fir. 

oğlu bir otomobil ·azası netcesın. tir Kfü"hü ı'le t.,...,,n, sineması ''ışelerin- re t~in edilen mik_tarlar .oabi1inde DON KiŞOT - tSIJWlyol ctr.N Cer-
de tıttenderiyede bir as"!ı:ı:>ri ~asta- · ~ a 
neye nakledihnişt.ir. B"r !ng~~iz Ortaokulların son sınıfında dev- den tedarik edilebilir. , zücaciye eşyası aiabılccektır. ..antesiıı bu bcynem.flcı şhhrclJdd es(lJ'f 

harb muhabrri ayın kazada o1ımuş.. 1et <>rta ~l bnirııne ımtihamnrı. ~ Hamdi Yaroğ'm otaın.rııubn dk'ıad yr. 
tür. girımeğe lha'k knzanan ta?ebeJein lüna ile dflhnire çevrilmiş ve 

is!rnleri de bugü-:ı her okulda ilan 1 STER 1 NAN, } !~~~:~~~ı:::u:ııa11ba!:~:~:~ 
TAKVİM Haziran 

olunacal-. yann sa'bahtnn itibaren 1 STER 1 A N A ~ .... M l artlk bir ~ hllllııl a.lan bu bıi. 
eleme Nntilhanlaı-ına baslanacak- yük esenle bi:rçok pslkotujik mcsclek>rl 

Rami -
l -Ma711 
19 

D. 

m-. Yarıın Türkçe, Çarşamba gü. Bir manavdan kiraz alıyorduk. - Kese kağıdının parasını 
Anlb! ... 

0 nü ta'bint bilgisi, Perş..."'lnne günü A~amcağız kirazları terazisinin veririm canım! = ~:U~ · ~·111~~ ~=ı~~ 
Puutesl :..,! matematrK derSlerin-c'f.en ekme im kefesine koydu, tarltı ve kefe He Adamcağız, pek safiyane bir k!'llımmiA*. h ~ m fltumbamm 
Rumi - • Hınr tfhanlan ya,pılaca'klır. Eleme imti- bize uzattı: , söz söylemişiz gibi yüzümüze bak- her ta.mS.;ıt.cre göre a.Mıtı şekilleri göre. 
1042 li'1 hanlarının sualleri M arif Vekfı- - Buyanın! b ve fU cevabı verdi: ooksilnh. Doll Kişot 16 ıne1 asır orlaJ _ 

lMSAK letinnen göm:Ierilım"şfü. Bu ~mtL - E, bir ese ki.ğ1dına koy • - Satacak kese kağıdı bulsny. nnda. :r.ıuldığı halde a.yn.1 ka'lmımıun 

ı 

C. evel 
di~er d--ı--.l- ~ı.u·· ,_....:ı.--ıara _ Koy;gnam 1.-~m. rm, ç ye ııu unıt 9'ar ge • 8 li> _ ttı~Ul:'JJ QoUIWL .wı.wucuu ..__,.. Her sa.tırıııdn ıcyrı b!ır güzcllik ve ha.ki_ 

RADYO 
PAZARTESİ, 1/6/1942 

'7.30: Saa.t 33·an, 'Z:JS: Ead,-o salon 
orkesnsı, 7.45: Ajs.n:; hııbcrkri, 8: 
Jııı,dyo sa1on orkestrası, tt15: Evlııı s:ııı.tl, 

12.31: saat ayan, 12.33: .şa.rı.ı ve tür. 
killer, }2.45: AJ:uıs ba.b -1l"?'i, 13.30: 
ŞarkılaJr, 11: S a:ran. 18; ., : Rad o 
d:ıns o~~. 18.GO: ra ıl h('>~ı. 

19.ZO: Smlt. 7 ı ve af ha.berlCT'I, 
19.ıl5: Komışm:ı, 19.55: Şarkı ve tür. 
killer, 20.15: Rad)e ıa ~ i. :0.45: l tr 
marş ö~yonız, hsnınm mıa~ 21: 
Z1raa.t ta.~im!, 21.10: 'Ka.n"1k mıı.k 
l:ı.rcTı:ın şnrtal:ır, 21.30: u•os.t.ı lrntusul. 
21.45: 'Itodyo senfoni 011.r~rn.s 22.30: 
Sınt cayarı. a,t.uıs h:ııberlcrl ı; r- b 5i1Jr. 

& :Sl 

• 17 16 
s. , o. hanlarda muv.a!:fı&: olan talelbeler $8IlaJ d hl 00. 1 1,~ k l.A bu..-ün ı buhtı&k kabildir. 

....;...,.,..,;ı,ı---'~-. ~::...:ıu·· :.......ı.n..A_1__ - Neden? tiren meyva satıcılığı yapnr mty. 
06 42 ~~ou.ı:ı. ~ u1M1<1u:wwu k:ı.t olan bu es~. ilmgÜtlil ka.daı" blzdr 1 
Y.uı Haziran nuna kaıbr devam ede- - Çünkü kese kağıdım yok. dım?. .v... a.no:ı.k lk.iiçilll bl.r bümsl.sı ile t:ınmmLc;_ Fortüne ve Sami 

odktir. Diğer taraftan llseı'lerin bi- 1 STER 1 A tı. B:ımdi Vn.roğfn kültür kütıiliha:nenılz 1 
li. lJ. 8. /J, 

v. ıa 12 1fl 11 

.E. ' J8 8 • 

.ı. o. 
ro a4 
lJl -

8• "· rin'Ci ve ıldnci sınıflannda sınıf lçlm bu esen c-~ tc.mh: bir t.ürkçc 
sı2 68 geçen talebeler·n as.teri 3campları i 5 TER j NAN M 1 llc oaklettltl ~ klYJD Une ııyri blr 
ı 69 önii.mÜ2JıClEki Ça;rşamba eiiaüpc)en huı.llStyet ili.ve etmiş bulunuyor. .__. .. _._ ....... _._ıiıııılı_._ .. 111;1unG ~ .rwe.(.le tall'Bb'e eCltdL 

Evlendiler 
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l Haziran SON POSTA Savfıı 3/2 

~.-············--·····-·----·-··----··---··· .. ···--,-------------·-··-··· .... ········· .. ·················-
«Son Posta» mn edebi romam: 11 

İ!hıtiyar genç adamın elim tuttu: 1 anlatmalk için hangi tarafından ı İlhıtiyar boynunu ileriye uzatıp 
- Baıka oğium, eyler veya ki ey- ba,.rşlamaık lfuımıge·!diğj!ni 'kestire- gözlerin•i kısa kısa sordu: 

lemez, şimdi aını düşünruen. Abdi miyordu. Yavaşça sordu: , - Ya, İbraıhim Paşaya uymuş Yazan: Nusret Safa Coşkun 
rei5i tan ur musuz? - Ya Aıbdli. neden cı~miye.tin:ze ise oğlum? Bu kız, cazihdi; bu kız, ötekilere na açaraık Vedadı sel&:nladı. tan da llro:rıkuYQrclu. Birdenbire ka-

Patrona Halil bağırdı.· iliiıhak ey~edi? Hal.il yeriınden sıçradı: :benz7~iyord~. ~öyle olduğu haL - Muıhterem dlinleyicimiz ne rarını verdi, piyanonun bııs:n 
- Tanıdığıanız Abdi adlu c!enüz... - Aını bir mahalde buldurama- - Immnnıyıoruz benim bubam. :de nıçm antıpati.k. bulunuyor? eımrediyıorlar? S~e Bach'ın bir e- geQtıi. Elleri k!avyeier üzcr;n<lc 

ci çokıtur, ya, kanıgi Abdiyi murad chk. Bir an içiın sustular, başlarını ~ Neden _al~asıooan mü.teneffir, serini çalayım mı? dıolaşutken, ne çalacağını düşünli-! 
eylersüz? Moralı ıAıbd..i rni? Tar- -. Buquınsayıdı, 9ize ayakdaş O- göğüsleri üzer!ıne diişürüp derin :arkadaşlıgından rua.tsız oluyordu? Vedad dudalklarını bükmüştü, :ytırdu. Samah.aıt Badı.'ı seçmişti! 
suslu Albdi mi? Korsan A,bd~ mi lur mıyrllı? derin düşündüler. Nihayet Patro- :Bu ~erece derin düşünüş kendisi- yüzünde keskin bir istihza farke- Basit bir eser iıntihab edemezdi. i 
yohöa kalyoncu Abdıi. mi? ' P.atrona başını. salladı: na Halil başım lvaldırarak sord'u: ~e bır iç raha~ız~ığı d~ veriyordu. diliyordu: Gözü piyanonun üstündek" Bed 

- Albda Kaptan... -:- Olu~~ ~nım bubam. Yeni- - Saraydan ıge1ürsüz, anda Ab.. ~ ~n. ıd~a etıtıkleri kadar - Demek Badh'ı fiian çalabili. howuven lkülliyaıtına takılıydı. s·ı: 
- Anladılk benim ouba.m, ka!.. ~n efendısı Suleyman Ef,•ndi d.a. diyi gördıüooz mu bu.ba? sb_ası.t ~ ~~ ~ insan değilr.ıi -Yt>~?u.z. ınaşaıll~. Notasını bu~ an bunlardan birini çalıp çalam1-i 

JOll(:u Albdiyi 'kastedersiz, ya, ana hi olm~.d'ı mı Gani Efendi. tasıc1iık etiı: ~ d-ı~e ~uşunuyor. lalbiUlinı.z mi barı. yacağım düşündü. Tereddüdü u; 
ne ohnuş? Kendüsü :ıe clevend> -. Süleyımaın Etlenıdi olur, fakat - Gördülk. Kaptan paşalığı ka. : E;rtesı gun. ~l!ki de merak sai- - Maalesef çalmak istediğim zu.n sürmedi, kendiisınin de şaştığ·s 
iken yoldaşlığımız var idi" [Pat.. Abdi kaptan olur mu idi buıl eyleyip caniyete karşı donan ~ıle onu göıınetk isteğini duıy- parçanın notası yakı. Fakat ezber- bir cesaretle notalardan b"r·T'·: 
rona güldü] B:r özürüınüzden ö.. - Haat ·biz de değil mi? mayı hümayundan serdengeçti !muştu. Fakat kaçmaık. arzusu daha -:len becerebilirim. çekti. Daha' ne olduğunu kend·: 
türü bir zaman biııi as:.cak idi, - Ya, zalim tarafına gt'çmiş y.aıımağa hazırluıur idL igalib geldi. · Genç il.cız, ta1buraya otutıllken ı:ııözmeden. genç kızr haykırmı~ı i 
sonra dtarındaş> oimu.ş idik ise? - Bizim bu tar.atta bulunduğu.. 5 Biıikaç gün karşılaşmadılar. o da ellerini .göğsünde kavu~ra- _ Bravo ... Bir sonat cBaıi·i 

İbtıyar d:lldk.atli dikıkltli dinli- PatronQ başını eğdi: muzu açıdoça bilür mi i'i;? ;genç kı.Z'da da b'1r çeıkin.gen.:ik var- rak aa'kasını kapıya dayadı. kalb arasındaki mücadele... Hav: 
yordu. Paıtrorıanm son sözü üze- - !... (Arkası var) F· O da h~ g6mıeık, hem karşı- ~emahat,. ~lle~ini klAvyeler Ü- ret. Herkesin kolay kolay başara i 
rinde durdu: i'~ ist.i'YQrdıu·. . ~ennde gelışı guzel dotaştınh'kta bileceği b!ır paorça değll.. : 

- Karındaş ommş idik dersiiz Top Baskı Ustası Alınacakı&.r. : Nihayet hem belklenılen hem ~nra: Az d h ot l'nd a·· '·t": ' il ikaçıaulan t ad"'f ı · ld B d-..ı· bil" a a n a e ı en usecefi ı . aranız o. rü~ eyü müdür? i es u vaı.n. o ?· . - u. :euı. ıryıor mu~unuz. Mütead.ıdid defıılar, hoca.sile h:ıE 
- Belı benıım bubam. Biz de a- Askeri F abrika".ar Umum Mu .. Ju'·rıu··g"' u""nd·en··. : Ar.alarmda gene çetın hır çe- ı,ır şarlkıdır. Su mı9l'alar bılha~a t l ..... T ~:ik· k .. t.: 

•kiamı<> .a~· B f r'k' · 1.ı... lk d .. ld' :nA kalb' . sona a ça ışın....,.1 . .a..cıı ın ço J!UC u • nm hayatım kurtarın~ !dik! . Fabrilıa : .....-_;·: e ... ,..ı. u se e :nın ga :.ı:ı, ne a ar guze ır: ~·.ı;klna ını altınden pe'k kola~a kalkabilece : 

mifd~a sooi görse idi, silah çeker ~e a1=-:::;1=., to:ıa!:: =-. ıw:~ 7.::r~ .... ı.. i~e~~tıt~1.1ul kalmadı. Zafer ~::~la~~~~gul~:ı~~ {;~~ ~i. ümizdid .etımd !İ"YQrGdu. kArt1k tdke ~ 
H l ·ı · · · - taaıbul.ıla ~lllJbunıa sllilı t.amübaıııemilıe ~ (6012) • Koyu'" •• lıt ......... ı· d"kt k ~ d · , ~ştireme e... enç ızın a_ : a ı : cBıze mı?. dıye bagua- : n a ını u .. ~une ge ır ı en -e e~ıe emesm.:t d" dol h t .d d b' d : 

raıkıtan yer"nden S]jÇl'ad'ı: ~ra kıöşke dö~üşt'.i. Yukarıdan (";ıl ....... a~:ı baslaırnı"1tı. Vedachn ;iıhz u ayr~ ~;ı;.;~sın. ~-/az ri 
- Yok beır.Cım bubam., a:ıı ya~ İzmit Deniz Sahn A · ma Komisyonun :lan: :pıyano sesi gelıyordu. Çalman bir eöileri ellerine taıkı.tmıştı. a_ ~u 6~ mı:Y ı. : 

pamaz! dm& K.Bosu EP!~a şariusı. Semahatin ne güzel elleri vardı. - Srz _bana, çaldı~ı~tz ~s~r hak-i 
- Ya se-n? Ta.bmill'i ,.,_,. Tllllıı'ı T....._ i AblıH;ı seslendi: Şimdiye ıkadar hiç dikkat eıtme- k~ ~ır ~ylet" soyıedınız. &-: 
Halil az düşündü: .K.mllf.! Sa. -~ Lira KJ1. i - Vedad. Semahat piyano çalı- mişti. 1~ .soylıye~. Betiıowen. bu. es.e i 
- Ben dlahi id ... mem. 8enaı.eı. 12.peo l'1 51 1100 i~r. gelsene... Genç kız, tamam.ile kendinden rmı . ~ !ı1lha.f etm:~.tır,: 
.AJbdülgani Efendinin yüzü bü- .K.aı. ıueo 21 OH : Kapıdan başını uzattı. Semahat geçmiş. 'Veod iıçinde çalıyordu. İ- °?a dıyor }ti: cEbedi sev~I~_ır..~ 

rustu. Demek İbrahim Paşa Pat.. Pa&beaa 13.aGH ıs 5Mt f'>aşile hafif bir ~elam vererek şar- tiraf etmek mecburiyetinde idi ki, Kalı .şen, ~ meyus 01~.n duşu.~: 
rona HaHlin oarı alacak damar!nı BaımJa H.toı ıs 16ot :''ıya devam etırr :!ti. bu çalış halikaten muvaffakıyet- cel~rım ~epsı ... sana mutevecc~ s 
bulmağa muvaffak oluyıordu. De- Tue tuııVe 28.0ı>O 40 llZM i - Gelsene Vedad!.. lidir. F.aıkat bu muvaffakıyet onu Talıih~, bıze yıaI" olup olmayacagı: 
mek Kaptan Paşa olan .Aıbdi Reis Domatıee H.ttet 15 ı~o : Gene keınıdine hakim olamadı. sinıicle~i. Kıslkarrm.rş mıy- nı daım.a sor~-yo~· . . i 
Halil in karşısınıa çıkıp da: g, Sotaa ıa.aoo 18 1484 i"Tüste'hızi lbiır sesle: dı? Gene kendisine üstün bir ta- Semahat... gö2Jlerımn ıçıne ba-ka.E 

cBre Paıtrolla, aradaki bunc~ J>&tatıe. 46.808 3t 14040 S - Ben macuncu havalarını sev- rafıı11 görerelk. kudreti kal"Şlsında raık sordu: _ : 
hu.kuıku çiğner misın?ı. diyecek laPanM 4.8" 12 51 6000 :'Tlem! czini mi anlatmıŞtı? Bu dakika- .. - .. Bunu çalıacagınız parçada mı~ 
oluma Hoaılil palasmı elinden atı- l"D'aa t."°9 15 ıın i Dedi. da 'haleti nıhiyesine lı-iç'bir te-Şh-~s goyluYQr? ; 
vıerece'k. buınca ince hesablarJa ku .K.aYDD 8.IOI 8 8ff S Genç ikız bplkırmızı, ablası fe_ 'koyacak vaziyette değildi. Belki Arkasından soğuk terler boşan : 
rulup kucalk kuca~a emekler veri- .K.al9m a.eoe ı 6'8 foa halde malhcub olmuştu. de sebebsiz, 'kulaklanna kada mağa başlaımştı. Söylediklerin·! 
len dava.nm bir anda kayıbohıf> gi- Tazr ürııüım 8.000 21 1680 i - Ne tuhafsın Vedad' ... Sema- k?zardığıını hissediyordu. ~ocasından duymuştu. Amma Bet-E 
d:.Vennesine selbeb olacaktı! Sa~a &Ol 81 480 : .,atten bu şarkryı çaı.masını ben Semahat.. pa~ayı bitırdiği za_ howen bu heneyi eserine m: ya7-: 

Halil ~hıtiyann köse sakalını ok uı... t.ltl ıt 480 ir:ca etımoiştim. 'l1an, rtall:ıurada hafifçe dönmüş, mıştı, yoksa ıbektubuna n•t? .•. i 
tadı: IUH tın il i Semahat <kığrularaık piyanonun 'ha.şile Vedadı se18ımlımıştl. BilmijOI'du. Yüzün~ b~şturd~. i 

- Ne dlüşünıi.irsüz benim bu - ı - Y.._. ... ve mlMarlra.n Yadı ıs lıalem .._ ~ı artla el. :ijstündeıki notalara uzanmı~ı: - Şimdi sizi dinlemek isteriz. Semah«t, onu m~ul mevktd"! 
~aım? ıftlmeye kcıldmattur. Ekı!ılM.mesl 16.JIAZİ&AN.H! Sala l'iıDll aat 16 da fL ! - O halde sizin istediğiniz bir Amma. braim b-ydı·mız şart;;m;ı bıraıkıtığını anlmnıştı. Lakin insaf-: 

- Hiç! mifıte ienıuıe laapısm4.a.kl kemisyon. billMllda yaplıl~ın i'larça çalayım. Betıhowen. Ohu- 'W>k· İstet" macuncu, ister mcyhn- sı?:lığı da elinden bır~ıyo:du =. i 
Burada üç aı'kada.ş bi.rden ısrar J - Ba ile lllıl eariname 338 kurue .,..aM!ınrıta lııDıalıJ7onclaıı alınabtıfr. ~ert. List2 hanl?isini seversiniz? ne havası olsun z.eıv'kle dinlemeğe - Bethowenin geygılisi kmıdı ?: 

ewqer. 3 - İllCıelıdlerln bu işlerle ll&li olda!ıdlwm& dafrr t'ıetret vea"k&llll'mı ve HM S Sesi titriyordu. Fak·at sesinin bu lıazmz. İşte bu sefer büsbütün hapı yut..5 
- Yok. söy'lıe:n.. sizde bir şey l8oYıh ~- WfiMı v-eoh~ tamim eıkcdıı'lıed '*il mekfıaıblarm.ı w J1llı:a.. !;lbıt.izazına i9tih2avı yerleşfüebil- İş sarpa sarmışt.ı. Çalmaktan muştu. _ ! 

\'lal'! nıl& 7ula l..ta 1Lı41e blrlik4e 1te111 cila n1·'Mm ._ lılr aai naeM 1ıa. lmiŞti. Elinde notalar, kolları.::ıı ya. imtina edeme2ldi. Mahcub olmak. . (Arkası var) i 
Abdülgani Eleoıd;i acı halcikaıti cJıır ~ wenaJııL (S9U) "--- __ ==w-==-·--··--· _ .... -·--·--·--.. --.. -.. ..,1';' 



4/t SaJfa SON POSTA 

Sahhı bahisler 
<Lttaraı 3/1 ele) 

1'izde on Ju nialbetine kadar mev. 
c.uddur. Bundan maada bilha58a 

~=ir 1ı:~~1: but:~~ierlerincU: 16 Mayıs bilmecem izde kazananlar 
Karaciğer kansız kalmı§ olan 

Jolıuaalaı.. anıel'iyat geçirenlere ve 16 lla)'1S fıaztlı.li 'Wbneeeudıııde r ........................... - ............ . 
Yazanlar: Max n Alex Ficher Çeviren: Halid Fahri Ozansoy ~~ :~:y;e~;i~ed~ !:iı"cr:';.:::.c::::=. = ~ f Küçük okuyucularımıza 

--'"L- lid" T ere lnuacuıanJDaua ~elerilai Puan.&. : n-H-: anlua.caA>."""'"' ı..~.- siz.el Müvazeneye srAmak iıç\n o'tu.ra- ötedcinden daha kısa bir bacag~ı ol- c:ıuıane ı ır. avada kızarmı• ci;;.er -be • Gazel-=--. ::.-.-.... _ _..__ b·ım ~ aw•~ ~~ k-L b kl " • • --·~ &ilnlert öllcden liODh blual -··- IVHUCnlCll 1 ece 
büzün verecekıtir. cak yere küıçıük bir darbe. Ve hay- m~n pek üızüıY.ü h1BsetırnL eıoa ı te i hazım için pek muva.. id&ftlıanemlzden aı..ı.n .......... mektı•blartnrn üzerine bebeme.. 
Bunmı ı9ft> önceden özür dileriz. di bal<ahm! Pıyer, Jan, Jak, Morıs. )'U'du. HaJbulü, bilakia, Pazarın Uk değildir. Tasrac1a bahmanJarm hedl;releri p..aa M.I (Bilmece) kelimesinin n 

Aıh. ne çare ki hayatta her şey Güstav, makineiennio üstüne at.. gebnesinıden daiına korfku duyu.. Bölını6:: Çok muiaddi ve faydalı ile .. ' llie a' ' *· Wbı h pldljt . ._. .. ,,._ 
peırj>e değildir!... laymca. kırlania dol8-Fıağa gidi- yordu. bir aaıvdur. ln.aaı çok besler, fa., Bir Jisiine lııırpm lıakm .,...._, limm.l1r. a. ~ 

Daha bi.ılcıaç yı1 E!".rvel, Ceı.ub yıorlardı.. ılla1tikaten o gün, kü\'{ik ~n bt mudıııı& genç lıayvanJarrn böb • ~ ı.... = 
5 

, rla,tııt j 
vilayetler!m.derı birinin k~ bir Genç arkadaşları tarafından bütün genç bz1arıı öfr.e yemekle. rekleri yen"Jme?idir. ihtiyar hay _ ...._ 1M - ----~ &aldıe.. efl rfm .-.....ıı.. J 
..,,ı.,-· ooe, Kmdanıten i.sm·nde lbir te.rllredilen Kaıstanten, akşama rini yer y~ babalarını ;;,.,.,-rvn .... vanlarm böl>relderi ü rdır Ye gıda. --- m ''""'• larmp ..... 
delianJı .yaşıryord'u. Han; haık:ita.. kadar sızlanıyordu: lardı. -r--J-- h değildiıı.. Bir de t;'°cihan ot ,iyen Bir fite ltolon711 = ' '"'"'· ma •• 
ten küçülk bir Cenub şehrinde mi - Of! A»ahım, ne car.ım sıkılı.. - Alllahaısnarlaıdık. baba. gidip h..yvaııların böbreklerini yemelidir. Wr•111 • - ft •'61:a uı-. '\.,. ) 
idi? Yoksa daha doğrusu .küçük yor! Of! .Altl.abm\ ne c:uı:m s:ta- bi9ik1etle b!r dolaşaca.,,öı!n. Koyun. inek. aıiır veaai.re aibi; da • .- ..._ ı--~ ;b "* o.ılbılmllır ~: I" 
bir şimal şehrinde ınıi? Yck;a lıyor! KW derece fişıniş olduklarına nanın böhrelderin.de yüzde yirmi Bir elifi ,,_,eti 6! Jlaliılı ~••lla. t.t.=ı.ı llaın'_: 
Gaıibdaanı? Veya Şarktaıru? Maa- * ka.naaıt getimlellc için tekerlekle. iki nitbeti.nde ~in vardır ki bu Z-. h* - 'a o ae1ı ... _., 5 ._ 50-..... IDrPha ~ 
mafm bu ndkta, bu esas'!ı .mkta. Şimdi size bir ba..~a h "kfıye an.. r:n liısflklerine baş parmakla ha. fe-vhlide bes'ley'ıci bir miktar addo 1111 %6Z • y_,_ 
hnkaye için pek mü.h..ian değildir. !atacağız. Belki bu ikillci hikilye fifçe bir tazyik. Ve haydı baka. lonor. JliireldeeWi w.,. IColaılıı ...,_,. 

Velhasıl ıU_i1te, bundan b!rkaç yıl de, size, yElliden hüzün verecekµr. lım! Jan1l, Lüsi, M~eri.t. .laklin. Y-ureık: Karaciğer ve böbl"C'k (San Poeta Hat .... ) (S.. Poeta lllıbn.ll) 
evvel, küçük bir şe!hıi'Cle, Kans.. Daha önce gene si:zıdı:" . ÖllÜr~eT makinelerinin üstü~ . aılavmca kad~r kzzedi dıeğildir. Eti güç ç~- ..., ..._. , wılMı WI ••ı 1 a-. ..... 

107 
.._ 

ta11ten isminfde bir delikanlr yaşa. dfü~ri:z. Ah. ne _care, ae~ın . S'U: kır:laroa oolat>mağa ~ divuria.rdı ... n~n.ır. _Fa~a.t gtdas çokt.ur. ~·b:om '! 
8 

&•!WL ._ :Sma Galer ı._ Wa1a JK-a &mat•..._ z.Edeehlr cı_ 
Y'Cmiu. Konstanlten fena ~ de- söyledık. hatta ıSbat ta et!-ık, şımdi Gt-~ atik~3:'18n tarafından n_ . ..betı ~ .. on dokuz yaır •ısbeıti ...... ..._. n , •!ha aı ••. kti • ' ' ...., ı .._ a otu Senler, 
li1cfi. Ebevey.n4nin oltlukça ho:şur ise yalnız tekrar ederız ki, hayatta terkedılen Zetii'ın akşama kadar yüaie oo uçtür. '& w .. n , .... ..., W ea1 tıdmjı .... .._ ._ 1.A •a 
bir servetıil vardı. Mes'ı.;d o'!.na-k her şey pembe değilci"r:... srı;lanwordtı: Beyin : Ço\ mugaddidir. Beyin ... n 1Jt- ' 1 ,_ 8'. m nı ı , * 
tıç;n her şeye he!- şeye, her' şeye XıınstantP!n'in b(:;\r\e ncıklı ~ir - N:ı Meryem Anacı~m, ne ve murdar ilik içinde azotla karıt- • • Aliimin- 1.._.ı_._ 
ınalikti. .Bedbant olma~ !.<:in yaL havat sür<fü1tÜ «V'!1li ~~k şehır- camm sıJul~! Atı Meryem Ana. mış fosfatla.r va~ır. Y~zde nisbt-_ti Dif lu-ra- .,__. uur11cur 
ınz bi telk sebeb mevcudd'u: to. de. Ze:fi.rirı isrnı!rıde bır genç kız cıığım, ne canım mk?lıyoı! 97 derecem_nde<J r. Beyın rrAJfıtel f (Saa Poda lfabrala) (Saa Po.ta ........... ) 
pafü~u. vaeıawıtlu. * §ekillerde pışiritdl.1ine de. en .iyisi ~ Maaıtf V4&lel.I h-a -.. Koa7a .""* orfa oltal amır U ean 

İrJsarnn tabialti ne acayibdir! Girzei! pembe bir yüz; ç.ok k~~ Sizi, hiç şüı:ıhesiz Konstanten'in ııuda haşla~!§ o1anıdı~. Bır mık. :1 hdJe Ba.7dıar Bldw ıa. Gökoea Bllhr, ::..~ llaaııa7. Ç1cı~ AWlft 
Mademki mes'ud olması için bin mrzı ınti dudalk, ~ ~ey~ otuz •ki acılld:ı hirayesİnden duyduğunuz dar tuz ve lımonla yen li~ çok ·~ Eclrnc Ta~ bMıa Bacı s.ue,. tlt eli eıikl Mahkeme aok ;ı.; No. M 
-ı.,....,_ ıı...~.ın...ftL>ı. Jımas · · d bı"r ~- ,.,.ar maıvi .iki t1rn l:ir burun, hüıznün ttes;ri altında uzun müd- hazmolunıur. Ye.hız ıunu bılmek la. mm otls M~ Ölııtıoprat, heaabaJ Mille vı.-, ~ C.talotia .. -~ ~·o ı w;ır. e ~' ~ o~• • • d L" ,___.._ L-zJ '---' • b" ...._ ._._ 
telt 'beb ft..,,J • Id 'ud bir tek burwı fakat o ~adar güeel det tnraact·ıır.-.mı :nüteessifız. Vs. zım lr ar o ... ,,... m a ve91eyrcı r Mımlıa,, Gtftba B~;ı m...Ueal 0 - .-ll ! 4- Neubet. SC4 Vitıul, o .:ıa e mes • ..,. .. ,, oJm w h . d. v 

OJanası Wrzımdı. öyle değil mil? Siz kii, annesi bwıdan :ki tane ~ap.. telilk. Zefirin'in 'h~.oiyesı de bu ~ asına ragmw~n . aznn ger. Dlliu'c* .._ Ne. 12 ile Sillleyli Ayna 
hın.... ._ft.ı. edebıl.. ....: ·· 1 --"- :-ı.- idi hlç <llİİ~.?SiZ bu ka.. L;w..,;;rriiTzü büSbütün IVW'ra1ttı lerJ \adar koı.,. degıldır. K.afaeı ve ~. (So p 
-•u nam lL<UJ U5euıZ OY e JINlll\. .ıı:n~ -<- • n....., ... ,,. .. ~,., • • iırler" O'.&n) daha . D Olta ffat&rah) 

edin. Maamar:h 0 .!c~rııdisini. sıoo dar mü!kemrnel dlarak ıb r haşka. Ş!mıdi müsaadenizle, çarçabuk, :' 1• yo~n ara ZJya. Dia macunu .._,,.. GeJeüev• ..- ......_ 
118 derece acınacak h~lıde buluvumu! smı da1ıa yapmağla mu.valfak ola. tesadiifün ba~a bi'l" ci1vesi'nden e tavsıy;; u~ Z 

1 
,...,,_ Karabia. demir çelılk fabrlkalan be. Sedıwl, ı.e-n1ıııııı1 .:..aı al U8etıl tlıle.. 

lialki.katıte tarhi. ona. baftaı)ln ma?.Xiı; ve, bu umumi heyeti ıta- b~lim. Bu tesadüf Allah mı? · at "Ket dıea tm>lıyesi iPelmenı kıaı Aya Önen. b""dııen 1''7 Nmret, W:..... Be7otla 
attı giin.üınd~, tahammül ed'ileb:lir marnlamak için, insanı hayran e. Meryem Ana mı? beıc· m~ere. o da topaHaya topallaya yüıii:yor. Konya ~e( .._~Dl "- Sabsaiaeı Ne. 

12 
* Anna. 

bir talih olarak ....;:..;i.n.iTwn-du. Pa. den bir sarıhlkıta, 482.7~4 saç. İşte ~ ik"si de! H'isılı işt~ bu te.sa_ mı. Ve şöyle haykırdı: cNe de ca. lıf Ancı k9a üJk1i '"et. tsı&anhl Be. 
zartesiden Cuma"'rte;i~~·''k~ar. biri ZefiTin bu idi. düf. bir gün., her iJôsi de b"s"klet. zibe1i kız yahu!> .-... seıa.ı. emıllılml Ne. 8 da Nwran Kitab 
atekinden daha kısa. )ahud ken- Hilbtiın kendıSine bu kadar CÖ- le dolaşnak 7'e'Vikinden mahrum Dört hda sonra, şehrin küçük Bll•un. A7ftl* bdaa'ro fm memlll'll eii6J 
ılisiniın. büıtün t.opelJar?ll tabiri ile merdUcle bu derece cazibeler bulunan. ~ biris~ni.."l sağ ha- kilisesinde, pa.pas. ilki i(<!nci evlen- Biiyiilı ,,..lttaa de/teri ~ Ka.Ya&ıı, 1llç ilkokul taletı-._ 
. artık düşünün, gtl!'ur nerelere bahşetımaş olduğu bir genç kı.z ,.ağı 11ti santimetre, öteı1dn1n S>l d"rerek takdis etti. . Kabmaa ,..._ Rlf.1' Yiılıllel kızı elen Güdn Gü~. TeldrdAt Park arkut 
.tadar dullpYIOl" _ b'ri ötekinden mar'm o.lma'b idi, öyl0 değil mi? bacağı iki sant~ kısa olan Çok çocukları olup o)mad ğ s•- Bedia Yiiael. Ba.lü,. ~ J.C d.e 1106 Sefa sokak Ne. 17 de tsmaıı Uuı, sam.. 
daha uzun bir bacağa malik olu- Maamafih Zeflrin mes'ud değiL Konstand:en ile Zefirin':n taFtı?ne zi o !kadar alaıkadar etmez. Yalnız Mm'.ata BMan, Wanbal Yeni N41117S o_ sun mi ddten1ıar Rıa Sıın&'\11' kat Pe 
ftJ118 hemen hemen keyifle katla- dil. .. TJJ*ı Konstanten gibi, evet, bi.T son vermelk vaz"fe:;iui üstüne şunu bilin ki, izdivaçların - kulu 52 EnloiıuJ Gindl. rlıae Smıpr, tst..1ııa1 C.Ji'al~~, Mo~ 
nııyordu. tq:&ı Koıwtaaııten g bi, ~·rin df' aldı. danberi, bunl!ar. her Pazar günü. K .. .. ,, lıt J it . lalmari 9D'ıair No. uda R~ Tirü,.. 

Halbuki yedinci gürıün gelme. tıopall~ B1zim bt'amıza dügrnüş olan bir saat birde.n yed"ye kadar. - :>ğlan. ~9-e = ı:! sa!. :; dllı l9fanlıal Aftl&vadköt' 25 Enc1 obWaD 
amen daima lroııku duyuyordu. Topallayan bir genç k1ı1: piyano ?:enci erkek. b:.Zim bey3z bdın1a. kra1:1ar ,ı(bi mes'ud, keyüli kevifli 

1114 
Ka6- An.wı.. Adam Kaıahı.i 225 Tmtıan Arcan. 

Halııilkalen, pazar R{inü, küç~ çalabi!.ilr. Sulu boya, hatta yağlı MITlll"'"l a1'8STlda bir %~nci lr:-dın sağ bacağı ile pedalı işleterek &baUaııl 
17 

1nd 90bk N ,.
4 6

.. K 
10hrin büıtün delika~ıları. öğle boya resim yapabilıir. ~ işliye- oıönfj,l'!j Z2f"T'ml: .,ffev A'llahım! nes'ede ondan .geri 'kalmayan kız- • . Seden btanbııt B b ~ ;. de~ arlpodal 
yemeklerini -yer yemez analarını bilir, yatıud halı &kuvab1Iir. Ro- ne pel!-. diye navkmr. Bir Pa • cağız da sol ba<:ajh ile öteki peda- Df.I' , ·., B.ahl e e ıaM - Eıid,ehir Arifiın ma.ha.!lesi Bilce so. 
öpüiyorlarrlı. ma.rih:ır da okuyabilir. Üstelik, bun zarlesi sabahı, Konı;tanten, küçük la basarak _ beraber, kırlarda bL drııi No. ZZ8 ele • laıt No. 3 de Ateş Terer, Adapau.ıı zt. 

- AUahaanarlada, ame ... Gi. lan yazabilir de... Pazal1tes:den sıı:ıı'htrin ilç:ind~ txmallaya topallavl siklet1e gez"n duruvorlar. Albüm nıM Banası 'Miıliirii ~azı Yıldız, hıtu.,. 
q bini& tııisikletlıe dol~aeağun. OwzıarıtesitYe kadar, Z~irin, biri yiirilıken Zerifiıı'e maauf etti ki, Halid Fahri Ozamoy ~ ~ ~ No. 1%3 de &ü. IMıl Ze)"ftk cırt.& -.ıma 19-1 irfan. . -

• e---· -



4/2 Sayfa SON POSTA Haz:ran 1 

Memleket Haberleri San'ate dair 
(l!aı tarafı 3/1 de) 

Academie'dc Kırk ölmezin _ Bu 
müesee8e azclsfna verilen nam. ilti. 
fat nazarını üzerlerııne çekmeden 
evvel bu yemi kd.imeler ha1kın rıağ. 
betini kaıza.nmış. omm diHndoe yer Modern Antalya 

Şehir hergün ve büyük bir sur'atla 
inkişaf ediyor, yeni içme suyu bir aya 

kadar getirilmiş olacak 

Çankırı da 
Dericilik •anayii inki1al edi - ~.tmu~tur: wöyle ki .. milleti? cü.li e~ Herkesin gözü b'ilrdenıhire Yıklı. oyununa diişürmeılcti. Bir ~ 

yor, yıkama ve harçlama c.umen.e d.eğil, en.cumen mıUetııı dı. rnnıla Havzalı~e çevnldi. Çünkü patı.atanına .•. 
dolabları ve te•i•atı kurularak !ine ramolmaktadlr. Ha'\'Zalı Afi acayib tutuyordu. T~ pııtlatan... çobaa tebleat 

iıe baılandı 1f Ha~alı, Karakuçaık.ta olduğu gi.bi gibi oyunlar Anadolu Karakuçak 
Burada aaıl makalenin mevzuu ellerini yere vuruyor.. birbiriınc g'ü ,,,..,;..,.,.ı,. ~'hurd B' .... ,,.ı,.10 

Çankın (Husu.si) - Deridliğin oı1an lehçe dar1ıiından bah&etm.ek VUJru'.}'Ur, iyiden iyiıye ı'il~ua varır rb......,;; ~7rd' u~~ . ıalr d~....-, 
inlcifafı yıojlund'a yıllardanberi bu sırası geJmi#ir.: gibi sü'Ziilere!k hücum ediyor, yağ van U. oy'Uıu.d an ;.nruu 1 mı 
ea.nay:i mens\iblarının umumi arzu- Ötedenberi kulla.nılen lisan bugün g;üıreŞİ' gibi lkat'zyen ense ense gel.. Mulha:kika.k hasm1111:1ı ha.v~- çeori
ları büyük hir derd halini almıı bu. aıralb -kd~imeleri:rui birden eilkip at. miyıordu. rerek takla atıtınr ve sırtüstu ye.re 
lunuyordu. mak sıureti1e cezri bir harekete kal Yı1dırı.rn,, hasmının üzerine yü. vuru. 

Yegane ıistekeri makinelqınek ve ~ılamamalda beraher yazı yazan. rüdilik:çe Havzalı, sağa srı'la kaçış.. Havzalı AM, mütemadiyen ha. 
İptidai çalışmaktan kurtulmak, farz. lar da bunilardan kaçınmak ve on- lnr yapmakla beraber şiddetli de mının kolunu kapma_ıta çalışı.yor
la mile.tarda v.erim vererek memle- farın yerine şu veya bu taraftan tav dalış vaziyeıtirıde hücumlar yapı. du. Yılrlı.r.ım, Karakuçak güreşm 
ket ihtiyac.mı k..araı\amaktı. trye edilen Türk kelimeleri kullan. yordu. Yıldınımmı Aliye' süriin- bu. dalgalannı bildiği için yağh 

Bu arzu'larL 'büyük bir fabrika mak için lbi:r arzunun husulü tabii _ mesine bile imkiın kalırmıyordu. ve kaygan elinden ve b'leğtnden 
bırmak demek değıldir. Basit do. dir, ve bundan dola.yı her satırda Sonra Havzalı , Ali, iki taraflı iStifade edere!k !kendini sıyırıyor~ 

l'Mt~n·~ arah kdimelerine bir güreşçi idi, sağdanı ve soldan SO- du. 
lah1ar vasıtasMe ayaklarile çiğne • mukalbif ıbutabilmek için irkilip ka _ la.'ksız güreşiyordu. Halbuki ckse
diklcri ve lbu eurede deriyi yıkama f•'mlıaktıad•r. Bunun netices.ile bir riyetlc peih'lıiıvanlar sağdan güre. 
ve harçltarn.a işiıni çahucak yapmak- yazı zorluğu, lbit1 lehçe dar lığ. kar. şirler ve sol tarafltan giriş yapa. 

Nihayet Yıldırım., hasrmnı b;çi. 
mine getirerelk b'r çapraz girdi 
Fakat daha üç adını sürmeden bir 
yan !baş !kösteği oyu.nile he.:nen 
hasmının &nüne düştü. 

tır. şıs•nda kailmmı.ş oluy'or, Hiç şüphe mazlar. Yazı yazar gibi... 
İktısad Vekaleti de bu işe husu. yok ki bu muvakkat, ergeç l»tecek Fakm Ha\.'Zalı, hem sağdan VC' 

si bir ilgi bağlıyarak dericilerimizin bir sı{cıntıdır amma ne vakit? Mi- hem de solda:n has:mıns mükem
İstediklerıi dıo'lab'lan ve tesisatı gön sal olarıak ter'mlerİ tesbit ec;lilmiş m(>} sn1dırışlar yapıyordu A1inin 
de~ ve kuruhnıası için bir deri. olan riyaziye, felısefe, lisan tabirle. ma'ksad1 hasmını bir Karakucak 

rine b'T göz gezd':rilince görülür ki . . . 
ciük müte'hassısını memur etmQştiT. bu ealıa\a.rda öğretmenlik edenlerin medt:ğı bı'r lisanda meramını anlat. 

BugÜn t.amamı1e kurubnuş ve nasıl şa.şınnış olacakları kola,lıkh mak zıaruretindıe bulunan biri kadar 
Yeni Antalyanın cok güzel caddelerinden biri ve tehri boydan boya f.a.a~1yct.e gcçm.iıŞ oran bu tesisat aın.laşılır. Bugün e!hette şaşıra~k _ ~unalac.~ğınıd.a.. eılkıhp kıvranaıca -

kateden ka'laldan bir parça sayesinde hergün yüzlerce deri yı. lard::r; fakat ta:leibe ile beraber on. g:ında şuphe yokt~T. . .: 

Yır.dırım. hasmının ::ıhma diiş... 
me!kıten 'kıorkmuyordu. H:ıtta kerı
dlini karlı addediyordu. Çüntkü a. 
cemi olan hasmını a1!ıtan yenrrıek 
kolay olurdu. Nasıl olsa oyun a~a
cak ve gövde gö\"C3.eye gelecek.. 
lerdi. 

Antıı.l} a (Hususi) - lk., y:ldan. 1 aç·hnağa başlanmı~tıor. Şimd1ye b.. kamnakta ve h.arçlanmakta bu au. lar da bu yeni tabirlere alışınca . Bu l.ehçe darl'ıgın~n. ehe~ yeL ... 
beri ~tal}"a valil.ğtnde bulunan dar 40 'kilometresi açılmış ve 1000 retle verim de artmaktadır. .ki •bu bir zaman işidir - artık orta. m takd ı: edebilmek ı.çLn en 1yı ça~e 
Ha m l,oan:n devamlı alakası ve k" kı ık , t nı· a ka.. Yalnız bu eanayiin da'ha önemli dıa bir zor1uk kal'mıyacak diye müs-ıtercemedir. Mesela Fra.nsızc;.a bıT 

ı ·ı A l d 1 USlJ'T ra ma ç m.ş ır, L> r ay . ecl "- yf 'L. ,_.d k 1 9a ışmıas e nta ya tamamen e - .. .. I l k l k İb yapalbi!mesi iÇinı dele vermesi terib otahiiliriz Evet ancak 0 za eoi sa: ayı, 1011' tcn&t ma a e -
v • • . J b' h. J d'aır butun yo ıllÇI 8C8 V<: meme et ' ' • • L d J-IL ') ' 
g şm:ış. rrl:ı'Clem n 'le lr 0 mu.,.c.tur. , . lüzumu açıktan açığa meydana çık man ne ka&r sürecektir: hususile sinı vu ar euçe ı e tcrceme :trmye 
Val.imiz şehrin hıkjşafı ıçin çok fay suyıa kavuşacaktır. ) eru ve m~~ mış ve biır <Gbirlik» halinde çalış - m.ekte'b hayatından ve taıeibe ile be. ka1kışınoa görülür ki aslına aıd h~ı-
dalı otan bir teşebbiliıc grrt.şmiş. Antalıya, yalnız cenub sahll!leı11nu..I Y- k dil . ..v .. d'-- . t' I1a·bt!r o"c;..,.ea.---t-rıın· dı'l'ınden b)susiy.etleri, i:nce fikiırleri, çcşid çeşıd 

A 1 T G .. il . . J . ımaııarı en ı e:r.ıne ogu ı.eıunış ır. .,.. ~ .. ..,,ıuc: •1_ , • kA 
<< nta yayı anı'tma ve uz.e e.ştl'T'. iin değ.il bütün Türkiyenın zmır, Öv _ _ı.v• .. d' 1• ''- L! yeni kelimeler ha~kln diline ve her. renkleni ifade edeibırmeit ım anı 

C · · · k 1 · ' grenoıgıme gore er cuı:r ınr-
me emıyetııı nı unnuştur. stısnn. Ankara ve btaoouldan sonra en gü . 1 k . . . ah d günün kullanıışına yayılasıya kadar yoktu11. 
az olarak bütün hadc cemiyete bol •. . . Iik halınde ça ışma ıc;.ın ıc e en B 'mkA "---.ır lm k l 

Yıldırım, arıta düşer c:eü~z a
çık durdu. Sanma1'J aQnu9tı. has. 
mına her yerini teslim edivordlL 
Fa!kat Havzalıı Ali, hiç te yanaş.. 

maanıştı. O, yağ güreşinin hilebaz.. 
lııklarını billdliği için müsbet ovun-
1.ara kaçtı. MeseJ.a, şak kündes: al. 
dı. Şak kıündesi Karakuca k oyun
larından biridir. Aınadolu1ular bu _;ı_ .. 

1 
d "- Lu hl' zcil ve mukemmel ,dırı halıne gel-lıazır!lık1arı yapmaktadtrlar. nasrl 'llZUnı bir zıa.ma-n geçecektir, u 1 an n.aorı o Jyaca m. • 

tc::oerru er e uu m.ıyor v-e pe ıvan Ö ., .. 1.v. buınu kestirm-cılc. mümkün değildir. dır'? fJbette olacaktır. Arab ke?ı 
gür~leri. müsamereler, ba1olaT ha- mi~ bulunmaıktadrr. nümüzdeki Bu takdirde Çankırı dene ıgı Göriı1üyıor ld ba~lanan İş.in bir mel.erinin yerlerinıiı tutacak Türk oyuna çeyrekle~ derler ... 
sı'!atile Antakya hergün yeni bi.r in- ecnekrd-e şehir daha -orijinal bale bugün fazla. mikt.a.nl.aı meıin ve sah. aona erişmesi için acele etmiyerek keliımdeııi ile tanıŞmak ve ~n.la.rı Havzalı Ali, şa!k kün<les ni ~ 
ki~afa kavuşuyor, gelecekt'ir. ıtiya.n yapacaktır. Yarıın için .ise bu sahır ile -beklemekten başka yapı _ benimseyeııelk kullanış çemberı ıçın turttu. Zaten Hav:zalınııı hasmının 

Antafya.nın e91ddcmberi en bü _ küçük mald:neleşm.e tekamül ede • lıabillecek ıbiır ~ yoktur. de tıop~mıak ne zaman müyesser çaprazıru bıozaralk bir elde altına 
yük derdi içecek suy-J idi. Bu sular Karamanda mahalle birlikleTicek ve bir falbri;ka halini a1acaktıT. Ara:b ·kel?ınelcıini _ fars kelime • olureıa o imkan d:a o zaman hasıl atması· şaheserdli.. Üste de hasnı1.-
çok kireçli, mi:kT.oblu ve gaycisıh - ku ld ı Bu ümid1e bakı11a.n bugünkü tcsi.. leri O!!mıanh:.ada pek a:? eh.emmi _ olacaktır. nın üzerine gidiıp bağlarwnaması 
hi jdi. Şimdi 1680 rakımda ve An.. ru • u . . eatı yarının f.a.br'ikasının biT nüveai y.et almış o1duğunda.n bunları bahis Şu halde bugünün, hele bugün • fevkalade nazan di.kikati celbet-
talyaya 60 kil.ometre mesafede Taş Karaman (Hususı) - Şdmmız..~ıa.k kabul edebili·riz. mevzuu saymıyorum- kullanmaktan den zi.yede dünün malı olan yazar- rnişti. 
del~ ~yarı~d~ bir au bulunmuştur. de mahalle bidilcleri teıekkü} etmiı Bugünkü wıııiyetten çok mem • akinmak kaygusu de.ha ziyade ya. lar o vaktin luıtulüne kadar sıkın • Kuşçu Hasan. kahkahayı bastı-
Oegerli vdimı:z: .Antalya ha~.ı~ın ve faaliyete geçmiftir. Halka tim.. n görünen d.ericiler; bu IİJlerine zı yetlJMlları ilgilendi.rmektedir. Bu. tıya kat~~ A d~k oluy~r; Yanındalkilere: 
da yarclımmı tanıın ederek mulum d liı_ , __ L__ 'b' dd 1 d . ._. . ___ ._ . oiin o u~· bir mecburiyet mabi - Tü.Nt ds1ınm ıwtıklili ugruna çekile. - Tamam. A1...J. acemı' pehlivL 
b . .__ A l T ı ,. gaz. ır.anve gı ı ma e er a.. dıerin '• ı ptc:nsucre rmnnettar • ..- ,,e- lan b r.ahımet hedı ld bop n.w.1 

K para. tQPMUııt. « nta yayl &. '--L d s--L ~·ıa .ı L L.1. _.___L..,_ yetna aJaaıık ıolıııa bilinemez hanlii ·ek 0 U a e .. , l"'ıkar•-• va?lah me.Jaid&D. 
nl'lma ve Cüzellflllirme Cemiyeti • iıtı1111&&ta ır. u.uafl t •••• :ı tı • lıllarlnl nn an ... ar ~ veı1a ... ın ..imi. JU1Dakta devam et • ırilmtİ't ~ &Mo :v. - ;ru 

ek üzeredir. ~mwlan lar, 
1 

Q · j ~) ~ b' ile 1. Y.WJlll . '' - ~~ Pr). 



1 Haman !a,.Ja 

Tel~&f, .. ele:fon Ve Telsiz Haberleri 
Bu Saba.lllrt Haberler 1 Lawalıa 1 Pragda onu kadın 1 Bazı vergi ve resimlere yapılan 
Ll .. ada jKolonyaya 3 bin ton Parlata 'bir 44 Çek daha 1 t tb·k b ·· 
b;.; •• bomba abldı blta'besı kurşuna dizildi zam arm a 1 ma uuun b:şlandı 

. Parie .31 . (AA) - Hük.Uınet Suiluıat:I lailleri hakkında ma .30 (n.,._.,ı 1 iDci ,.,.f~) jpliii, pamuklu menauca.t ve pamu 

Çe ... _ Hücum eden lngiliz reıa Laval,A ılk. de!a .0~arak Paııi~e liimat vereceklere lala ola nar olan&~ ~bi,tir. Bu. ~ b.aızır q}'I&, yün ve kıl İp -
UU . . ISO te,ldlit kıomiteawun teflerıae ak IO ·ı im ad d"ld" ~da mil1i mudafaa zam. yun ve kıl memıucıat, yünden ve k 

S . lb . SIDda 
tayyarelerının a.:ıedi ~tab ederek anlara istiheal vıe ~- ~ mı yon~on v e ı ı i17eıp~ bütün tehi~ dalü. dan yapılmıı tı.zır etyada yüzd 

1.250 çıler hakkınd~ hü~Uınet. tarafın • Londra, 31 (AA.) _ Pı ğ rad. ıu;e tdıır barici mektub ücretleri 8 40. 
_ den talcib ediien aıyasetın batlıca ~ aralarında 10 kadın ottunan m.k!.! bamya çıkartılmı, ~uhın. .. b -. ~ya-kkabıl~r laar"ç olma 

lıat'larını an'latmııtır. başka 44 Çek'' daıh d'.nkü Cu · ~a. ta1')'Ve, .ınema uzere bı~umum derı ve mamulatı 
Bu mbah ıehrin üerinde . Lava!, yeni Avnıpada bir mevki martesi günü ~ ğ~ k u d.- ~ti,_ mıUy.t reaimle~ de haa~.en ller. nevi demir ve çdik bakır v Mihverciler Mısır 1Jlllasanl 6ir 4uman aiitüna •al etmek isteyen her m.i1Ietin jt zi!-rn-ıer:·;.,.,.; lb.ldi a kt~_;~nMa : dl en~- m.betler dahilm.. balıc.Uarında iki misli 

aalıuınd A f wııu .,,....,. ı nne ı::uır. aı:ı- e artırı--...ır 
hududuna 100 yiilraeliyordu . laz ~~. e~.yıt ~ar. e~ • kUmların hepsi, geıeık Cwna günü l.tiblak vmderi artırılan mıad 

1 
c -Sun'i bük.ülmemiş ham ip 

k• fed LoDdra. 1 (A.A.) - A1ınanyıadıa m ım .~ı~ını aoy emıpır. • gece yarısına kadar kendilerini delerden etinde bulunanlar bu ün· e .11t1n'i i~ekten mamul iplik ve 
ılometre mesa e KıoJıoıntya şehri üzerine yapılmış vaJAdemı§lbr ki:. . . polise kaydettirmem.i.ş bulunmak- den itibaren üıç sün içiade z!v : ~ fU1l ha~ıç. o4mak .üzere bilcümle 

- olan hava taarruzu hakkında şim- vrupa ~ıası ıçını yapılan bu tan ve gerekse poligçe kayıdh ol. cud malları hıımSmda maliye tube. ~k ve iıpQkle~ıle ipek ve maMUt 
Y • b h bea" di daha fazla tafsıilit alınmıştır muazzam mucadelede Fransa ken - mıyan ve devlet ernn.ıyeti al~un ler"' bi b ki ipek mensu<::at ıpek v~ mahlilt . 
enı ir meydan mu are • ı Muhterii tayyare meydan.İarııı~ di tıopraklarında .ve hududiarının de faaliyetlere iştirak edenlere dir~ rer eyanoame verec«! er- ten hazır eşyada bir m .sil 

ba,ladı, 48 aaata luultu netıce hareket etmeleri haıkatında tayya.. dt§lnda bu gayenın tdıakltukuna yardan ve nlaıı gizleme'k suçu ile Kibrit -'!. k 1 d - Damaoana, §ite küçük i.. L-'l" l k çalıımalıdı~ ve ~msr taş arı mevcu. k • 
uea ı o aca .. ,reci.l\lere emirler verilaniştir. Bu • iıttiham edümiş bukuımak.ta idile?'. c:lu da üç gün içinde maliyeye bil. !e, avanoz ve emaali hanç olmak 

.. Vişi. 1 (A.A.) - Lıby~a dört hal pilotları mermıun etmiştir. • Herdricla'e bn .... ılcll dirilecektir. uzere ~en<:ere cam , kii d ve mu 
llindien'beri MJhver tazy·ki Mısır Hava §eraiti iyi idi. Pilotlar kalk- Japonlar Çınde Vaşington, 31 (.A..A.) - Prağ. Mili müdafaa vergisine yapılan ka~a ıle baharat terki> yolile elde 
hududu .istikametinde artmakta. mal.arını biran evvel temin için dan gelen en son haberlere göre, zam &layıai1e f ıçılı ve fileli bilU. edılen ı:hi!°k medtl-eler ve bunl 
ilil'. Alınan ve İ'talyan kollanndan huımıınalı lbir faaliyet sarfediyor- •k• h• Heydridı'e kan venlmi§tir. Ken- mwn pırah}arı.n beher litreeıinden rın mamulatı kaplam111ık ağaç yap 
bazıları ıTobrukun cenubuna ve lardı. Yü.k9eik aibıeylar pl8..nlarm 1 l şe il disine geldiği de söylen.mektedi!'. 10 kurut munzıam müdafaa verg'ai ~ ve şer dler, parke tah'taaı, kon 
Seçen tene mühim m~ar~lere tatlbilkaıtını ikendi gözleri ıle gör. • J •1 .~eydıidı"e a.~an. kurşunt~rd~ ahnacaktır. plik t~t~~~ı, ket~ ~en.diT man' 
aahııe olan S1di Rezegm cwarına me~e karar ve:rmiŞleırdi. ışaa etti er brrı lboğazma, diğerı sırbna gırmış Hususi prab amilleri ve bayilez ta kendır.ı )Ut vesaıre iplik malın 
l'~ bu suretle Mısır hudud.W?-un 100 Tayya~ler hareket '!ttikten son O m. _ .. . . yarın akşama kadar ınevcud her ne. veya dıokwnaya el':eri~li ~ebatt 
kilometre yakıınına vanr~i.ardır· ra KolorııYaya varınca S€1llalan Londra. 31 (A.A..) - Uzakşarit- Şıoföru ve n\ua'Vlnı alddkları ya. vi pıalb m.iktarıını tam ola-rak İnhi maddeler keten, kendir vesaır n 

Bununla beraber AlmB.D; .aı:.~i yalayan ışıldaklar etrafa aydınlık tan gelen ~Jere fjice,. Peqıem.. ralardan öJım.üşlerdiL •ı'lar idaresine b.ildirecek ve taha.ıc: bati maddelerden mamul mensu 
Jn.ehafilıi bu harek&tın İngıliızkı:n saçııyorlartiı. 500 hava cinfi topu t>e ~ Ç~ ~vve~ı IGnb.va Makafat mldan arhrtld~ bık. ede<::ek munzam vergi tutarını cat ve !>u.nlud:an yapılmıt hazır 
kuVVetıeriaı.i denıemeık .ımaksadıle durmadım ateş ediyOl'lardı. Tayıya. şek~ çeiki.Jmıtier ve ~~ Lond::,a, 31 (A.A.) - 1:r,aıg rad.. ödeyece!Ctıerdir. Yapılan zam ıarab ya ~~amlba ve mu§llmba mtl~ 
Y'ap}Dd'ığını söylemektedrrler. • relerin her biri alıtı saniyede bir ~ şımal ikapiıSınd~ ~nn.ışler. yıosu dün ~m; Heıy'<irıc e k8.IJ1 aaıtış Ra.t}arınıa tesir etmiyecek, fiat tı!. çını ve . ponselen mamulitında 

48 ıaat sonra netice bellı h" geçi'Y'Ot'Niu· dıir. Sokak muharebe.ı.en cereyan yapılan euilk.asci faıllerını tutmaga lıaTı artınnak .iateyenler hakkında yuzdıe 50 mıktaırlarında zam yapd. 
olacak mı? u:rua:r bu mm.takada şe'hTin etmiştir. . . yaraY8(!a6t mal'Cmıa.t \feıen her şah takibat ya.pılacaktır. mıttıT. 

Lorıdı 1 (AA) P.oyterin dışında ~ ,saMe yaJ\Pllar çı- Aıyrıca, Japon18T Laşı şehrine de sa fazla olarak 10 mılıyun kuron Resmi gazetede nep-eclien Bu zamlardan kibrit ve çakmak 
biJ.di ... .ı·! - L;r.... .... .ıa muha- 1• __ ,.,,1 . .l. İnıdlilie avcı tayyare. gllırnişlerdir. Bul'ada da soka'k mükafat vadedilıdiğinıi ve bu para lamunlar taşlarına ihracata muamele ver. 

1u16 ,ne gore """'"""" A<U~·~aruı. ". _.a. ___ ı.._1 . .ı-...~.... "kf"'' t Çelk h' h"kA · · · ·1-11"'·k 
rebe bütün fiddetile devam edL. leri A~ ve sahilleri üzerinde mıaıou~ en ~:ı.ıuı.ıll-. . ~ cw.a mm .. ıımaye. u ~ Anlcma, 31 (AA.) - Bazı ver g sıne, :ıstırua ve~ine taa 1uk 
-.r 48 ... a be~ki neticesi t hıü' uımlar y::ı.nrmak tçin e- Y1.1Dtl2l eyaJet.io.de Çınliler ta- tı tarafından öcfenecegını bıldir. l'i ve resimlere zam yapılması hak. den'ler 30 5/1942 dığeri 1 Hazi • 
,,.v • saa~ sonr pşır ıcı c -r-· . .-.-.w.ıııerdir ,..,.,;..+;.. 

1942 
:ıı...!...-' 

almacakıtır. mirler alırmşlardı.. Bu sureUe Al- a~a ~ · . . : u~o.u· kında-ki kanunla teker ve gl.ik.oz ie.. ran terınm.aen muteberd'r. 
Kahirede olduğu giıbi Londrada manlar müdafaalarım +aksime Bırımanya ~lu ~tıka.nıet..nde Amıan ~~arının b.un~an tilılilt veqıieinin artınlmaıına dair . 9 A- Şekerden alınmakta olan 

dahi sükiinet tıaıkimdir. medıtUT ecl]mişferdi'. • Japonlar.~ .~talan almış. evvele~ a~ı milktarda mukliat olan kanun buıııünkü resmi gazetede tihlik. veigiaıne küp ~erde 52 
Dörıt gündenbeıi dehşetli sıcak Kolen.ya mühim bir münakali lankr. Bir mDtmlu naklıye ko1u vacletJtıfklerı mal6mduı. ~lm'.i§tir. Bu kanunlarla ve kristal şeb!rde 35.38 «li.l~lanl 

içinde çarpı.şan her )ki tarafın bil.. ve 6Mlaıyi ~. Ha- Çinlilerin taarruzuna uğramıştır. '!acba, Benea'i itham etti 1 - Meıinos koyunu1111n veıviai alman istl>lsMr vergısıne de ki 
hassa hava kuıvvetleri bit.kin hal- sar akla SJiamıyacak k.adar ağır Çla tHliji .. Prag, 31 (A.A.) - Dr. .~a~a 40, t.il1ik keçi ve sığırın vergisi 4S, 15 kuruş 7.ammed lm.iŞtir. Yalnız 
dedirler. ve Rosto« ile kl!Y&S kabul e. ÇamıkU. 31 (A.A) - Dün. ne§- dun ~ r~a Çe~ mıııletıne 'koyun ve kı1 keçinin v~iai 80, bu zam ~~ ~~tin 1941 

Vifjye söre demiyecelk aerecededir· reclilen Çin telbliiinde Çin kuvvet.. y~ıgı bir ~'t~ eikı Cu~ur. mande. ve at katır v~isi 125, eıek 'kampanyası ~llerınde kup 
v· · ı (.A.A.) - Libyada tank Sabah~ ~ua~ bır duman leri ana kısınınm hemen hemen Mr r~:ısı Beneş'i bıır numaralı mıllet vergisi 25 kuruşa çıkarılmıştır. şekerde 6'l !kristal şeker~e 45 ku. 

muıı:eıbesi elan devam etmekte- sütunu şeiur uızerıınıde dal.galam. harabe ha!linde oJıan Kinıhua'yı PeT- duşmanı olaralk vasıflaruhrmıştır. 2 - Damga resmi kanununun ruştur. Bu zamlar doıayısıle şeker 
dir. P.iıyade çaxpışmalara daha iş- yordu. .. · tembe aaıbahı boşallttıkları ve ban.. • maıktu kısmına ve 33 üncü maddesi fiatı artac~k Adeğ'ltlir: 
tiralk etım~.ir. Alman uçakları ~lma~ar agır hasarı kabul et- lirö?~ mubarc:t>elerin devam ettiği Lıbyada muharebe lbe tabi. evr~ın geçen sene. artır~ ~ 10 - İatihlak v~gıs:ne ~ Y.a 
Tobruk 'kalesi.nı durmadan boımıba- mı~l-erdir. bıldı11ılmoktedı·r \an resımlerı b.u kanunla hır rruslı pıhnış olan eşya ve maddeıer n 1 

laanaktadırlar. .. .. İ.nıgiliz hava kuvve~tleri bu akın Japon1ar Pe~embe günü öğleden dd t• • t d dıaha artırılmıştır. halfrtçıılan, toptan{!ıları ib buma 
Vişi, 1 (A.A) - 4 ~ndur, Toıb- için e11 yeni ve en agır tayyarele. aonra Lanşi'ye gimütlerdıı. Sokak şe 8 ını ar ır ' 3 - Nakllyat resmi banliyö ve deleri meımleket içinde .mal ed 

rukun cenubu:rıdıa çol o~ında rinıi kul~Lard:ır. ~~ar ara. lllllharebeleri devam etmektedir. . tehir içi nakil vaauaları hariç ol • lerden esas jptidai maddesi . 
cereyan eden muharebe İnıgı.15.zle.re 811lda s8kıiız tonlullt Sttrlingler ve 1, hu"claki J laT CNMıh be (~t 1 laca IQW&) Dmk. liw'e ~fer ve vapurlar. ük veqpame ıtbi u~ 
~ pahalıya malolmaktachr. miiıdıit Ha1iıfax tayyaı-elleri bu.- ll7a :r._ i • ~ ..a....ıa Sl~ ~tadır. la 78P1'm ~ naklqatında binn.. layı bu veıwfye tıibi OılıCU~ 

Dün fngim.ler 25 uçak kamet.. hı'...,.w'k*a t81. ı.. • RJ ..ti.. 1 M . A\ı tı.Wiil ci mevki &cr8tleri iç.hı 7fjzde 2S, perakendeciler de dahıl o 
misler ve 2000 esir vermiflerdir- 13 maMeliıf tipte tayyare bJlla.. ~ 31 ~) _ A8aJu • ~ J 1 (A.A.) - Re.mt teb. ikinci mevki Jçin yüzde 20: üç&.. halde umumiyetle kibrit sa 

Muharebe ea çelin .afliada nılırmşf!r. tesine M Çelayaıc"da ~ lii: $ııa.M Afribda mac.dele de. cü ~ iıç.in yüzde 10 a t;ıbnl. 30 Mayıs 194:l sabahı bu ~[fdel 
Londra. 1 (A.A.) - Annal~ Kıolonyıa ür.erine ~an bornl:>a- ve ~ zapteden Japon bt':. -..m ~· ~- JS T:r• mıttı11. Ayrıca ve yıetdden yataklı lerden eJ.lerinde mevcud miktar 

yodığm.a göoo Libya muharebesi lanın yekUn~ 3000 ur. . lan Çill ltuwetlerim takiıbe e. av ._ . . . ~ n ar; .agodaıdııt ,.tak ücretlednden de lan mahalleri varidat daireler· 
en .çet!41 saftıasıına girmiş bulun- Uçuşa iştir~ eden tayyarelerın vam ediyorlar Ja.pıon öncüler! 29 ~--~~~- yüzde 10 resim abnaca~. Evadau ilanın yapıldığı günü takib ed 
malkıtadıt· Mibven:iler E!Mem - sayısı 1250 dir. . M Si · nehri üzerinde- - t ahman nakliıyat ııeemi de yüzde S 3 gün zarfında bu daırelere b' 
~adaki mevzilerini t~~ Iıngiliziıe~ ka~bı 42 ~aYraredır. lld. ~ ~n~ etmişlerdir. cı.ı!nama., 3~~argih ta1yan ~ den yüzde 10 a ibllğ edihniftir. beyanname ile b'klinneğe mecb 
ederler ise Elgazala ve kes1m1.erı Bu yıelWn ştii~ız ki cıddidir, fa. B ~yu birlık1eri 86 neı . .. mn mm 4 _ Kibritlerden aılınamniidıa • durlar. 
tehliıkeye düşmüış olacaktı.r. kat ibu akına ıştiı-a~ ~en tayyare- ~ . = IMJ.plarını pıiı*'ir- ~~ muh~bel dev fa.a ve..p.i 90 paraya. çakmak ta.. 11 - ŞeJt.er stoklan için ye · 
yeni bir meydan m~besi lerin s~yısı nazal'~ ı.t~bara alın~: ;:rek ~ • Ma"4an« demf.r- etmeımte ve clifman ye~ &~~ larından afıQlıD miidaiaa veıvisi de deın beyanname verilmesine ih · 

Kahire, 1 (A.A) - Lıbya ıru. bu ~~at gene binnisbe hafif yolu üzerinde stnıteiik mevzi olan kayıplara ujraımakıtadlr. Sayısı 9 bı'IQf& ~ı~rılmtttır. Bu zamaan yaç yoktur. Yalnız giiimzun 
haıebesiooe İngiliz ha.va kuvvet- yılabılır. Tangld Hs!erı'i iM&l e~· 2000'i ~ eair1ıe1' arasmda ami- aonra kıibrıtm beLer kutueu 4 ku • ve satımı ile iştigal edenleTle 
leri dıörıt gün içimde M:hverin 600 M • ral Si!- Gowan Eaward ıle bir tuğ. ru'5 aatiicaktır. . lard 

1 
lmzu imaJıltmda vey& tili llUilıaıat 

arabasım tahrib etm.lşleniir. Arda ve erıç bay Dmmı1uwtanı bulunmaktadır. - ıywtro: •lnema ~ a .ın.. olarak kullanan amal mİietl&Me 
Elhalkim meydan muharebesi Dog"' uda son Bundan başka 343 tank, 21 mtılı makta olan reemı atılter atlelerıne 30 Mayıs 942 sabahı ellerı.nde 

fiımd: açılmış bulunuyo;r. ko·· prUlerı· bı·tti •abası, 53 1op ve 200 den fazla ~im •mm' hariç oh.ak üzere ~ stoklarının mi~ı p 

h b • ti• u.n,oıı ahmmt veya tahrib ediL yüz.de 40 a çıkarılacaktır: te.si alkşamına kadar hır bey 

De 1 t Dem·ıryol,an umum ar vazıye .....,;...,;.. H k ... _ .. l . d.. 6 - llu.cat maddelerındea ·•ı. me ile varidat dairelerine bi . y,9 At*ara, 31 (Hususi) - Arda ve ~-... · ava u vv,.... en uşnan ih · · • .::--1 •La .-.a_ı -.ll:- Be mel . 
• • • • • M •• kıoDanna brşı taarruzlanna tek- nıı.n racat veJVlffl ,,_e tODa ç....- caıuen.u. yanna erın vaktin 

mOdUrU vekAtet emrııe Mı e.nç naslebir~ üt~kit ~· (Batbnfı 1 inci~? 1'1H' başiamı~ birçok taşıtlar yak. Tllmıttır. de verilmemesi 5 bJt ceza ol 

1 • ..ı erın es 11 ....,.a ı Wllılılye e ermış Jarı muvdfalkJtYefle netı"~mmş- bı.ı . 7 - Banka, 1-n.ker ve eigorta mu i<:ab etitirecelk!tir. 
8 l11ul bulumnaktadır. Yapılan teC:Ube- tir. Geride Macar tettWeri iki ~ yeya nlara isabetler kaydet tiıb:ıderimin muamıı* veıgia yüzde -----------.....a 

Arııkaradan verilen blr habere ıe_r ~ netice vennıı,ftir. Bi~aç hafta devam eden muharebeler ne ~~'* "bıim ha teşk'll 7,5 a, imalat ve ithalit muamele ca1ı.-•ottank 
göre De'V'let Derni:rJ')llan Umum günlük haarlıldardan sonra kap. ticesinde büyük &vyet kuvvetle.. ~ va 1 en 'ffı!gİti nilbetkd de ,;izde 12,5 a vuaı 
M'"ıü.dürü Cemal Hidayet görülen rüler 10 Haziranda açıl!ıcak. bu rini mıha ebıişlerdir. Bu mubare-:~ ~e bomb:lan:nı:ş. Mi edilmifliıı. INl•lrumandanh vgl 
lüzum üzerine Vekiiet emrine a- suretle A~a seferleri başlamış beler esnasında düşman bir :mdk· l ·. 'ttr.ar:şve apılyan avuh a~afe- ı.tl'n'i'-~ f" 
lınmııtbr· oi.aca1ctır. tar esir vemrış. 43~ ölü.: 21 top.~ ~a t~ım:rn fs at~;a~! 8 - İetihlik vef8ilerine de yeni. ~a .~ı (AA.) - Mac ~aT • 

.., sule ~ U wni bina- mayn topu ve mıtra:Lyöz ve ço k&~ den ley. Crıbelüttuık ~mutanlıeına inni!izlerin aglf lar ..:a küise ile J has:ne bu ara ~ sflth ve cephane ka.,t:Jet .. ~~ 31 (~) - Bur&a:a a - Kaupk mamul.itile pamuk tayin olmuştur.. 
::t da hasara utrMmı&t•r. Münhasıran mişti • soylendiğııne goıre, 90 lillıCl hafif I Ah S 

bl·r hav ) taarruzu siıYil halka kaışıı ~an bu taar. birHaıia>H f ımıbar~sı esna.s~ pi~ade tümeninin .. bazı bi~·likler~ tanbulda Liseler m, abm Komisyonu 
..;& ruz emasmda İngilıt: hava kuvvet . ~t alayı bilhassa temayu müstenw olmak UZC!re Afrikıadaki R • li "' • d 

(e.,tarafl 1 laci -~) leri SX>n derecede ağır kayıplara etımŞ=· barı de-:-.=--2- havil yo de ~?M .seferi Alman J.wvıyetleri eJS gın en: 
4e bir muvafia.luyet olduğunu ujraıınışlanhr. Gece av tayyarele- . ku ..... -.ı.....:_.:_~ nd - 'ki muttefik hatıtmm prkıııda ınuha. ~-- 1'al!ı Ga!ahı•N7. ~ Klllıl!lll, 'Kaba.&at. Omllea 

ger rile bava batarya.lan 36 düşman ~ ·" yç~.-ızu ta;afı .an 1 l'EDeye igtiraık etiirilıı.nekıkdir. Düş ııe BreaY7 Jilehırlnba lHI JB&1l Pi •~ ..._ (9911!) 1h Wuntn 
b~elkt r. sahasın.. bomba tayyaresi düşıünnüşlerdir. gunden'beri yapılan şıddetli taar. man mayn Sllhamııala ikı gedi.1t aıç .-.ı IM.l• ldlD. ue.ttl Met" w 76911 .._., ıa kalem Pi •elalieSbda 

Gün doğarit n. taarr1uz. · nlar B-:ı..-ı'vp +-nlan saılıil bö'''"'esin. ruzlar ne.tiıcesD.nıde iabetler alan ....... ık muıvaf.fak olmuş ise de bun- •IVT/IMZ ,.._,... ..- 11 4" ~ LiıleJer Satmelm• --•-ona M e ıık 1 lar a uuma ö.!Jil J~ ""in'.. 'V;; b. Arı- ltafil . ba.~ U""'Ei"' .,, .... - -
a ç aırı yangın " .. 1 b.li- d düşmanın bir bomba tayyaresi.. ~r '"'""!'"•-• esının .ıu,.....,. lar top ateşile kaı&ptılmlljltır. ,. nb h"rnea ........,_. bpala sarf 98u'IUe eblltmesl ~-tık te,, 

Hollanda kıyı arından ~ru e ~ üşüıımüşlerdiT· ri.nden 4 büyıük gemi bombalarla Muharebe nuik ~ Pdl Jlllllate OH mra ıt ~. Şa.Ttmme 1"*ıt s ~· 
yor ve bu sabah erkenden ~apılan nıı. d al Kıaanım}ııuber kumanda- hasara uiraıtdrmttır. Ba taarruz- Kahire, 31 (AA.) - Ofı: İngiliz ı.tcld"er 111 temfımt ..wtuzu. ,... ,. ~ OılMı ftlllllkw Ye WrıHtJe.. 
bir k~ har ikıe:ı, ~~defm .. 500 ~n:u :8ıll bir geoe av t~ lar esnasında ce!"e'yaı1'1 eden hava tebliğitnde, K:n.iıgslbricıdge kesniırıde rtnl -~MM_,..•• ._. tu1fat&.........., ~ 1rapa1ı ...,_ 
metre üstünde el an duman ~tun smıla ~ esrı:asında 600 ncü ge. m'Wı~reıbeleraie Tomahawk ve muharebenin artan bir şidlde~ de larmı ,.....,.. .W.U- ..eten 1* _. enen.e ...._. 8ÖZli seııen bmlıılroa 
ları çıkmakta old m tesbit et- bu barelkit . . "zb,.cı Streifb Hurncane t~ri.rıtlıe 6 dfüpnan aıv vam ...u.a.; büdirı1mek.tedr. 
mış bu unu)'Qrdu. ce !hava zafen~ı. yu Kn~e 20 n- tayaresı dü.~lmii$ür. İIDgillz,..~ym tarıa.arı.nda clilş.. ııelelilne ......,. ID1*lbl" ... iedm etwler. ...._. olacak ıeelmneler ta. 

Bu haır et Y P lırk bombar- 25 ve 26 na, ~. Iar- ~ hMiiteri man tarafmdan ılan e<iiklerde 1"il eaDmıes. 
dmnan. kı}'1 av~ ve o~~ koordlinas- ci gece hava zafermr kazanmış .... Moak~~ 31 (AA.) _ Soıvyet şiddetli sarvaşlar ~l'm~ Düş.. .!:-' (= 181b-enleır G&llllMa~ ._... ~ UilbDtine mu_ 
yon llwmut ıgı servıs ne mensup dır. • .._L-'1. t Jıvafı oğlte tebliii: man bu gediklerden apcak büyük 
baŞk.a uçaıkl r, düşma~ ?ava alan.. M. Çörçll'm ıeuı-)-_ e M. Chur- 30 Mayıs g-eceei kuvvetlerimiz. :ooduıklarla faydBl'anaıbııiJmittir. -------------------------
larına ve ku~lerım .~ yakala. ~n~a, 31 (A.A. an Kolonya İ2:yum. - Bal'Ve.nlcıovo i.tdlamet.nd'ıe Dört gündeııi>eri devam eden O 1 t O • il 1 1 1 U M d 
mağa teşebbu edez:ı du~n avcı- oh ı. ~uçak tar~ iz hava a- düşman tank ve p yadeline kartı muharebe naziık sdhasma varmıt- eve emıryo arı ' e ma . . an: 
larınıa taarruz etmışlerdır. çevresme yapılan .wgıı n filo· müda.f~ aıaıv$rı. yapmıfLu-dır. t r Durum elverişli değildir. 

Bu hareketler sonunda 44 uça. 'kın ndan sonra bombard~ de d;ğ' Cepbenıın b.,ka ke.ımlerinde onem ============= '~ Weli <ıUM> on Ma U.. •laa 18 * Dekiakol 11/8/lHZ 
jımız emlrtir. lan baŞlmmanda~. gon ~'. . li bir d'Cğiş.ildik almamıttır. sinin aoaa erdiii bikli ·im.ektedir. Peqembe cilli mi ıs de bpalı Wf ...ın ille ıAlılıırrada tıılare blnulDda 

Alm tıeWlii tebrik telgra.flllda rpyıc clemı'i' .. ır · SovJel la-a teWljt Ahnaınlar 90.000 ölü ve eair ver. toplanan Metııes 9 ...,. K..ıs,--.ca •m ahnMF'ıtD". 
Bedin 31 (A.A.) - Resmi tebliğ: <Bu alkm, İngiliz bonı.bardıma.~ M08kova 31 (AA) - Neşre.. mıiş, 540 tank, 1511 tıop ve 200 Bu ile shmıek .._enlerln <710) J'ecll rill elli llrabk ~ tembıaı ile 
1iııgiliz bomba tayyareleri dün :fiilolannm g'1ltilkıçe artan ku~etı. dilen bu9U9! bir teDJıiid'.e. Roecıof uçak kayb~dıir. Ruelar 5000 lı:amınan W1n e• ueelıalan n tekliflerini UIU .m wi 14 de kadar a4ı 

gece Kolıooıyıa şehrinın merkezine ?Je deliıld!ir. Ve her şeyden onc; etinde mö~•n biiFük AI. ölü, 66.000 kayıb vermiş, 300 reoen ~ wtne ııerme1erl 1•· lzT. 
bir tedhiş taarruzu yapmışlar, yan AJıman ,elbirlıerinhı bu günden itı. çeıvr ta~ mılai olm-k üzere taftk; 832 top; 124 ıuçak kaybet • SU"tnameler JllllW elank Aakara'da Maı..e J>alreabiılen, Ha1clarpqada 
:l!D. ve inıfil8k bamhalarUe bilhuaa ~en ibiıtiri aıdı:Dıca tadacakları maııı ~ ~ rdir. ••:na ye le* ~ tw1a oı.a.. (SM'J) 

,.. llfıiiifiliiitllllm~~~~~~iljllifllllı~--ilailllilfllıfi~~~__:._---~------~ 



8 Sayfa SON POSTA Haziran l 

Fenerbahçe dün güzel bir oyunla Admirayı 2-1 yendi 
Strıkıla atlamıaı: 1 - Muhiddin 

3,52. 2 - SUha 3,20. 
Muhiddin müsabaka harici atlı -

yarak 3,62 ile Türkiye rekorunu 
kırdı. 

400 X l 00 bayrak: Galatasaray 
takımı 2.25. 2 - Eskişehir takımı. 
3 - Beyoğlu spor ldübü. 

1 adet 2000 Lira.ilk - 2000.-- Lira 
• • 1000 • .... 3000.- • 
2 • '160 • - 1500.- • 
a • ısoo • - 1500.- • 

10 • 360 il - 2500.- • 

lstanbul Defterdarlığından: 
Üsküdar Malmü- EyUb MalmQ· 

dürHlğtlnden: 

Tarihi 
3/6/942 Çıal'şallllba 
4/6/942 Perşembe 
5/6/942 cuma. 
6/6/942 ouımaırt:ıeel 
8/6/942 Paıııartesl 
9 6/942 Salı 

: 

Tarihi 

Beşiktaş MalmU· 
dtlrlUğUnden: 

Beyoğlu MalınU
dürlüğUnden: 

Mullciye Askeri 
yetim ve yetim ve 
teluıüdleri tekaüdleri 

Müllciye 
yetim ve 

tekaüdleri 

ı. 150 1. 350 1. 200 
151- 350 351. 700 201_ 550 
351- 500 701-1000 &SL 800 
501- 650 1001.1300 801-1050 
651- 800 1301-1600 1051-1300 

Asl<eri 
yetim ve 
tekııüdleri 

1- GOO 
601-1200 

1201- 1800 
1801-2400 
24A.l l-3000 
aoo1.ııa. 

dllr1Uğtırıden: 
Mülki ye Askeri 

yetim ve yetim ve 
telaüd!eri tekaüdleri 

1- 300 ı. 600 
301- 600 601.1200 
601. 900 1201-1800 
901-1200 1801_24-00 

1201.1500- 2401.3000 
1501. 1Hi 3001.ilA. 

Fatih Malınüdür-
801. ilA. 1601-ilA. 1301-ilA. 

EminönU Malmü· 
dftrlüğl\nden : lUğllnden: 

Mülkiye Aılı:eri 
Y"'tim ve yetiır> ve 
telcaiidleri tekaüdleri 

1. 40 1. 100 
41. 80 101. 200 
81. 120 201- 400 

121. 160 401- 500 
161.ilA. 501. 600 

o 601.ua 
Kadıköy MtilmQ
dUrltığtlnden: 

1 ine' gişe 2 nci gişe 1 inci gişe 2 nci gişe 
A!lken. Aıkeri Mülkiye Aıkeri Aılı.eri Mülkiye Aılı:eri Mülkiye . . t• yetim ve yetim ve yetim ve yetim v• yetim ve yetım ve 

yetim ve ye ım ve k "dl · tekau"dl•. rı' tekııu-dl•ri tekaüdleri tekııüdleri tekaüdleri tek.ııüdleri tekaüdleri te ııu erı <' u 

ı. 400 2801-3100 1.1000 1.1000 4001..DOOO ı. 400 ı. soo 
401- 800 3101-34-00 1001.1750 1001-2251:! 5001.5500 401-10-00 501-1100 
801- 200 3401-3550 1751-2500 2251-3000 5501-6000 1001-1400 1101.1600 

1~~~~~~: 1201.1600 3551-3700 2501-3000 3001-3500 6001-6250 14.01-1800 1601-2100 

Gol "000 3701-3800 3001-3500 3501-4000 6251.6500 1801-2200 2101.2600 
1601-2000 1 -- .. 

1- 400 
401- 800 

2001
_
2800 2-001•2800 38oı-4000 3501.ha. 4001.4500 6501- aıı 220ı. il~ 2501- ilıa. 

l ah
.bler·n·n muayyen günlerde mıı.a.ş ve nüfus cüm-.ı.nıarUe glşelere müıı·aca;a.t ederek ma. 

1 - Zat maaş arı s ' • ' • . tt 'LeOOktir Tın 
1 

a:ımıa;:e.ırı ıazımdır. Aksi takdirde ıstihk.alkıl!a.rı umum le<lı~'iı an sorı.ra ven .. . 

3/6/942 Oarşemba 
4 6/942 Pe-l~ 
5/6/942 cuma 
6/6/942 Oı.ıaruıı1"tes 
8 6/942 Pa.zıutesi 
9 6/942 Salıı 

2 
_ ~~ sa.ba:hteYln Stl(lıt ~ lt!bıJ,.ren başla.naoak on ikeye kadar devam edecek ve o~lede:n sonra saat 

( 13,3-0 <lla tıekr3.r baŞ!D..yıp on ye .de nlihSG-'et vertııecekıtlir .. . 
Eın A.k Bal kas.odan aıacak olan Z&t maıı.şla.rı sahibl~rln n cilııdaraarımn malmüd~lük -

r Bunier w aö:tuB ~ do~ doi;ı'uly8ı ~a. mfir&,oa, • 

1 
KAŞELERi 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal il.eser. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsa.tını haizdir. icabında gtinde 3 kaıe alınabilir. 

Baılılı 
1 nci 
2 nci 
3 nci 
4 ncü 
iç 
Son 

Tarifemiz 
....... ._.._ ............. . 

maktv 500 
aahile 400 » 
sahile 250 » 
wahile 200 )) 

klhile 100 )) 

80.hile 60 » 
Ştlı,:ı,.. 50 

KURTULUŞ 
CAM ve ŞiŞE FABRIKASI 

SADIK GORTUNCA 
ve 

M. REŞAT DOŞONOR 
Gadler Oaddesl 1251 nci Soka.lt No. 43 

1 Z Mi R 
-····--

Lam.ha, Lamba şiışesi, Surahi, Kavanoz, Çay batıdağı, 

Göz ve a.t boncukları ve •• ~ıilumUın Zücaciye edevatı. 

Her nevi ılparlt derhal kabul ve denıbde edilir. 

Telıgıraf: GÜRTUNCA • tzMIR Telefon: 3732 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlüğil 

lşletme Umum 
ilanları 

1-6-942-700600942 tarihine kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkıı 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

'° • 100 • ıı= 4000.- • 
60 • IO • - 21iOO.- • 

200 • 2t • - 5000.- • 
200 • 10 • =- 2000.- • 

(TiYATROLAR) 
Meşhur m.iziyonist profesör 

ZATI SUNGUR 

Beyoğlunda <ıSES, ainema ve tiyat. 
rosunda her aqam yeni numarala4 

rından müteıekk.it zengin progra • 
mına devarr. edecektir. 

K.ayıb aranıyor 
gankşim Plırlepell Abdurrahman 932 

senesiode istıaalml Zeytinburnu geJikli 
~ ırıa:ııit :melatebinde son sınıfta 96 
No. >u taıbebe rıııen imi kaYbettim. 10 
sımec).ıenlberi haya.t ve mema.!mdan bir 
haıber ~yım. Kardeş.im nere
de ise onu tanıtfa.n ~ı<ıJ.a.rı sıbha.tın. 
den baca hı.!;ıan!yet namına ına.lüma.t 

venmeıerini ~ edleTim. 
~a.reü.ımı Keştrlik nahrycslnin 

Kocıa.ta.rla köyün.den korucu 

IIaJim i lkan .................................................... 
Son Posta Malbaul: 

K~ lıııatıh - Sah 4 dıe Ege, Oama. 4 ele KaGeş Galata nhll 

Bartın Ha.tıta 

İzmit battı 

Mudalıya. baMa 

Kaıra.bi«a- b.UCıl 
İmroz ha.tıtı 

A.yvallk hattı 

muıd.adan. 

- Cumartesi 18 de Trhan SUl!reei rıh.hmıııdaa. 

- Perşembe 8 de Kema.1 Tophane rıhtımmda.n. 
- Paza.rt.esi, Çarşa.mba ve Cuma. !l,:rn de Sus, Cumar. 

tesı 14 de Mara&a.:&. Pazar 9,50 de Sus G:ııa.ta nb • 
tımındao 

- Pa1.aı1.tt>i, Çarşamba ve cuma 8 dıe M ırak&z G"1a.&a 
rıhhmuıdan. Aynea Çarşamba ıo de !Ul'rsin ve Cıı • 
martesi 20 de Antalya. Topha.ne ~'llıtımılldan. 

- Salı ve Cuma 19 da Bartm Tophane rıhtımından. 
- Paıa.r 9 da. K emal Tophane nhtunınd.ın. 

- Çarşamba. 12 de Barsa, Cumartesi 12 de Mersin Str. 
kecı rıhtımından. 

- Pazar 13 de bmlr Gala.ta rıbt .. mından. 

- Cum:ı. 18 de Çanaklaı.te vapuru Strkecf nhtımındaa. 

NOT: Me:-sine kadar gidecek olan bu posta gid~5 vot 

dönüıte tekmil an.hk iskelelere uğrayara.k yilk " 
yolcu ala.eak~ır. 

NOT: Vapur seferleri hakkında her türltl mal{lm~t nşağıda telefon 
nwns.ralnrı )'azılı acentelerim1men öğrenilebll'r. 

Galata Baş Acentel'.it1 Gala.ta rıhtımı Llmanlar Umum 
MUdU:rHlğü binası rıltında 42382 

Gala.ta Şube Galata rıhtımı l\fmt:ı.lta L·man 
ReislıA'i b;na91 attında 4013S 

Sirkeci Şube Sirkeci, Yo1cu Salonu 22740 
(606) 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavül

den kaldırılması hakkında ilan 
Eski nikel f" 10 ve 20 parallkların yerme dantelli bir kuruşluklarla. 

bronz on paralıklar Öllrp "C piyasaya Wl mJt.tarda çıkammış olduğun_ 
dan eski nikel 5, 10 ve 20 pa.ra.lıklarm Sl/6/942 bari.hinden so.rıra tedL 
vülden kaldırılması ka rarlaştır ılmlştır. 

Mezkfu ufak para.1a.r l/Teınmuz/942 taILhinıden itibaren artık teda vill 
etmiyecek ve bu tarJ1ten itibaren ancak bir sene müddetle- yalnız mal 
sandıkl:ırlle Cümhuriy~~ Mark-ez Bankası şubelerine ve Cümhurlyet Mer~ 
kez Bankası şube.~i olmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubeleri tarafından 
kab'\.111 edliflcbilccel-Otl.r. 

Ellerinde bu ufak parıı.'.4r1an bu!unanlıa.nn bunla.n ma.1 sandıklarl. 
le Cümhur:yet Merkez Bankası ~ Ziraat Bankası şııbelerıne tebdil et. 
timıeleri ilA.n olun ar. C 4129) C5605) 

Antalya Beden Terbiyesi 
Başkanlığından: 

Antalyada inşa. olmıaC'lk s~adyum in...,&ı UJ>ah &a.rf 

k.onulm~ur. 
ı - Keşif bedeli otm beş bin tiradS". 
2 - Bu işe a.id şart.name ve tıvrak tunl&nlırı 

a. - Proje. 
b - Keşif cedwll. 
c - Keşif hül.isa. ceıh>eli 
d - M1*.a.vele proj.ısi. 
e - Ya.pı işleri fenni şut.namesl. 

Eölge 

f _ Ba.yındırlık işleri genel şartn&mesl. 

g - Eksilt.nM! şartnamesi. 
şartname ve evra.kı keşfiye Antalya beden t.eN>besi Bölge Başka.nlıtınıls '" 

Nafia Müılül'lüğü;n.dıe görülelılllr. 
3 - Eksiltme 8.Haziran.942 r:ua.rl.fsj günü saat 11 de Yenikaın caddes4twlıı 

bölg:ıe binası içinde toplına.n eksiltme komisyonunca yapıla.eakhr. 
4 _ Eksiltme Ota.pah zarf usulü ile ve vahidi ria.t ~erinden yıı.pıla.caktır. 
5 _ Eksilt.meye girebilmek için istehlllcrin iki bin altı yüz <'lll liradan lba.. 

ret tcmiıııa.t ya.t.rma.lan ve a.ynca aşa.ğ1da.ki vesikaları get rmelrrl şarttır: 
a _ Bu L~ ırlrebllecettne tlair Na.fla vesika komlsıyonunda.n alınm.ış ehli,.. 

«56530 


