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Sivastopol şimal 
kesimindeki müda
faa hatları yarıldı 

Mtlıtabkım 
mewzller 
zaptı dildi 

Almanlar Si'lJastopolun 
karşısında bulunan 
Severnaja kör/ ezin• 

t1ardılar • 

Bertin, 1.z (A.A.) - Alman .'!!: 
dı.iları başkuınand.anlıjınm tebligı: 

Sivastıopola karşı yapılan ta;r
l"Ul7.da diüın ıkat'i muvaffakıyetler 
elde edilımiştir. Müstahkem bölge • 
.ndn şimal fkesimind<? faaliyette bu: 
lunan Alınan pıyade tü.menlerı 
topçu ve hava kuvvetler; tarafın. 
dan bombardıman edilen düşma
bıın son ımük:lafaa hatlarım yararak 
ıeniş bir ce~ede Sivastopol şeh.. 
tinin ıkar,şı'S".ınıda bulunan Severna.. 
~a körfezi.ne varmışlardır. 

(Devamı 5 inci aayfada) 

To,r11k 
tekrar 
çem,er 

içine abadı 
--

Almanlar yeniden 
1000 esir aldılar 

Yazı itleri telefonu: 20203 CUMARTESi 20 HAZiRAN 1942 fiatı S l•rut 

Ruzvtlt ve Çörçil bundan evvelki mülakatları esna.sın6A 

Milli Şef dün de Yüksek 
Ziraat Enstitüsünü 
şereflendirdiler 

Reisicümhur imtihanları büyük bir alaka ile takib 
buyurdular ve talebelere sualler sordular ·-

çırç11ıa rzTYARE.TiN i .. 
real BERLINDE 

Vaşl111te11 AKiSLERi 
ser alla ti "İngilterenin 
Ruzvelt Çötçil ı zaafına yeni 

mu··ıakatında ı·kinci ı' bir delil,, Milli Şef Yüksek Ziraat Enstftüsü. imtihanlarındat Sağda teş1\h imtihanında, soldr. saıgın. 
Hasta.lık'Tıo.r ımtiha.mnda 

b•r ceph• kurulması 1: Aınkara, 19 (Hususi) - Reisi- Emstitüde Ziraat Vekili Muhlis etrafında ıpofosörlerden izahat al. 1 U "Mütt~/iklerin /aa/i.. ci!mhur Milii Şef İsmet İnönU bu.. ~ Enstitü Rektörü Sürey. mışlardır. • d Ö Ü 1 k l l güm. Yüksek Ziraat Erurtit'ilslinii'Il ya, Uıınuımi Kaıtib Yitioğlu tara. Milli Şefiııniz, K~mya En$titü .. İŞi 8 1 r ŞU ece : yeti gür 1 tü Ü ittntilıanlarrnda bulunmuşlardır. fından karşrlanmışlardır. sünde k.ıısa blı" lsti.rahaUen sonra 

' 

ı ":.ff ·b iti° Saaıt 11,15 de En.Stitüyü teşrif bu- Mill1i Şefim.iz bu sırada yap•l .. saat 13 de büıt'ün talebenin ve ted-ıa1 •an l are zr,, yur.an Milli Şefimize Maarif Ve. mailt;tıa olan iantihaniarı büyü.k bır ıri:s heyetfinin ~aman teuıhü'rl.erl 
Taymisa göre - ı kili IDı.san Ali Yü<:el re'fakat et. a.18.'ka ile takib bll!yurmuşlar. ta1e. arasında zjiraat Enstitüsünden ay. 

Ziyaretl•n hedeflerı· Bedin 19 (AA. - Yarı mekite buluınuyordu. Milli Şeümiız belere sualler sorarak durumları rıllmışlardır. 
rıclsini h'ilr kaynaktan bildirili .. 

Kanada Başvekili de 
Vaşingtona gidiyor 

~~ .::~.:~;;;~~:vt. Milli 1Bütün nakil vasıtaları 
Iea>e yaptığı 8eyahaıt lngilterıenıin 

zafIRııa yeni bir dell5i ola'Illl1t te - J JI •• J , ./ t k • ı A ti d ı 
Londiraı 19 (A.A.) - M. Çör. ~u~~~:~di~a~ln!= lY.l UUQJ aa eş 1 a an ırı ıyor 

çil'in BCıfeıdk Amerikaya va.rdığı Re..ı'tc!fr'm diplomatik muhabiri. 

ı ·ı· ıer hududtaki =~fı~.:·;~··ıa!::;"t!: ~-ı.J";!~ı:ı:.-::::te::: istikrazı Bir talimatname laazırlan-n gı 1% blnı Slır A1ran Broock ıile İn~iJi:z ıelb.ır, Bu dört meaele a11l15Inda en 

hlevzilerine çekildiler g1enel kunrnıay tcHeri kornq,t~,ı ka - mülhfunnrlni; vapuır meselcei tcıJ- dJ, köylerde V8 rilayetlerde 
- b ~ılrtünıgenera! İsmay bulunmak - ldln~'iyorhgibi g~zü'kımıef~l k~~i~. 150 milyon lirahk ~.,lt "l..l•rıı·Lıeri kUrUla,ca,k 

BeıJl!iın, 19 (AA.) - Resmi te Ma. tbuata verilen malumat ou aeya at; mutte '" enn ı - il U & 
1:~ k çindle bulundukları fevkalade d h•ıı 1 t•k ~: Şimaıl1 Afıi'kada düşmaın p.r a Vla~ngton 19 (AA.) - Başve. eılk.ıınt:ıınıın endışcli bir ifacleei a 1 S 1 raz 
dloğrıu dlalh.a çıok itiılmİştir. ~lman ve kil çöırçil·11n ııliakatinde Siır Broock ei>iı tdlMCki olunmaik gerelcti.T. Aın'kar.a, 19 (Hususi) - Meımle- kümler.i dairesinde teşkılatlanrlı. 
İtaıl'yaın 'kı.f ıLları Tobrulk mustahkem file generall lsına.y'daın başka ~be. Ammilı:an , ... _.eci!feriJıe ya.p. kanunu dun !ketin nakHıyat ihtiyacını karşıla- nlacaık.tır. 
lllıeviki:ıni ç.embcr jçime aıMıış~·ı~. eıNlll Sb~ He Sir Chaırleş Vılson, tıiı görüşmed;'°-Eaırly «Çörçil; malk için ootün nak!l vasıtalarının Her köy, tkasaba, şehir ve liman.. 
Bir ç.ok mukavemet meı'kezlerın-ı~ ~:inbaşı Tho:nuon ve lkitliı'bi M. Mar (Devanu 5 inci sayfada) 

1
. k b 1 d•ıd• 4ıeŞkiıatl.andırtlım.asına karar veril- da ımevcud merlrob, tkatır deve· 

~ole ed1iemsi esnc.ıeı·nda 100~ İngı.. tıİn bulurmı/a.ktiadl'I'. • • \ -' mec ıste a u • 1 1 di. !eŞk.ila'tda~a kısa ZallXl?- mekıkara;. kağru; ökü_ ar; balar~ fiız dir ediilmi~. 1 O tank tahnb 
0 

• (Devunı 5 mcı ıufada) '-···· ........................ --............ da ikmal edilerek, memleketın tclk ve çült atlı a:-abalar, mötı.irlı.i 
~uş V'C çok milktaırda hatib m'a~- :J lllıalkliyaıt işi bir an önce emniyet kara na!k.ıl vasıtaları, b.nek otomo. 
~::m:ıi •. ırre. bt.irngıi .• te: .. '~teredeıpo·orseu de ireçı.. r: ., .. ~-1 •a•IJ8t Maliye Vekili yeni aıtı.na aıımruş ola.cakıtır. billeri aıariç ve s1 tona 'kadar mo.. ••Mll1)4~ A A A W .8 • k h Bu h~1.aki talıma~ de törlü ve motörsüz. deniz nakıl va.. 

IStİ razın USUSiyet• ha.zırla.nmı.ş bulunuyor. Büıtün S1taları için bir taşıt birlığ~ ha.. 
Kııhiıre 19 (AA.) - İng·ttz t~ · ek k kt }erini izah ediyor lk.öy, lkasoııba ve sehirlerimizde iç ı..ıırılanacaktı.r. 

li!Pnd1 lk d d ' ld'wj e görıe eekı- A rı a uza şar a - ve sahil !kara sularmda mevcud Köyfierrleki bütüıı nakil vasıta. 
alinci :rd~y ~rr:di 1t1~yıa huıcl~u.nda m e ve ewa ına'kline elvenşli olup ha- lan, !köy taşııt birliğini teş1cil ede. 
Y-c To'bm.ıı'k börgeıri'n.i·e tahkmı e • Dünkü mecliste köy kiki ve hülkımi eşhası hususiyeye oeklerdıir. Köy ta,Lt lbırliğinden a. 
dnnıiş k.uıvv,.t•ı mevzileTd:e bulun • •tt•k k vetl ·yor k il t"t .. l . aid bulıma.n biloümile: zami rnutad pazar yeri ile köy a. lnıalk't:aıdbr. Ayrı:~ faaıtiyet'te ?ulu bM gı 1 çe U V enı O U arı t1e ens l U erı A - Motıörlü kara nakil vasıta- rasındaki Acısa me .. afelı n.ıklıyat 
""1l scyyaır )ngılız kuvvetlen ıaa layihası da kabul edildi ları. için istifade olunacaktır. Kıızalar. 

(Devamı 5 inci sayfada) B - Hayıvanla çelkilen kara na. da motörsüız nakil vasıtalarmdan 
o . ı J 1 yapılması gereken şey elde . . .- .. lk.il vaS'llta.1arı be.şer tooluk taşıt kollnrilc ellişer 

M f .k. . apon arca Maanf Volcilı bu munaıebetle c - Yülk hayvanları. tona kadar taşıt grtıplnrı, vllayeL oloto 1 ıncı etmİf oldukları kazanç.Jarı muhafaza Mecliste beyanatta bulundu D - 50 ıtona kadar deniz nakH lerde de yütıer tona kadar taşıt 
k d d 1 b t 1 kd vasııtaları bu talimatnamenin hü. (Dev:unı 5 inci sayfada) cephe hak ın a edebilmek Üzere er enı Op anma 11 Anka.ra 19 (AA.) - Büvül 

1:'-ekll Gener•I K. O Mmet Meclisinin bugünkü topl~tı . h t . r Yu•n: ~ . •llnda b.a.sıliatm Milli Müdafaa Vcka ıza a verıyo ~ Am.enb.n~n Pa.ııifiık Ok-Jlcuvvede ~ahele edehi.Iecek bir kinin feıvkalade maeraÜa.Tma k.a.r. 

lngiliz - Rus ittifakı 
tasdik edildi 

nkiakil deniz ve hava filotaxı. - bdıe 8'didiii. 8:'1~tılm~ ~on za.. f]ll.dlt ıtutıUlmaık üzere 15 O milyon ti. 
yanul9u .. , __ ..ıe ehemnüyetli bır ımaaı!aırıdıa, biciıınde Yenı Gine a • rıa.ya l:iadllwr dahili bir istikraz akdi 
oJlİl ıılon cunleIU ~ --"- L ~- d' w • "' tak: • dilmit olduiu ve .aıaısınıın ceıınuo &.l•lmı.ıı.Tl111, r.gerıın.. (Devamı 5 inci sayfada) 
~~~ ~e Üi{ıin artık hemen de de Mid~ ad.asını ve bdki de °"o--

~ ı:,.._:._j •• on .. ıdwıJ.,ına (Devamı 5 ıncı oaylada) Büyük vatan 
Molotof Amerilran yarJım"inın • • 1'1 k 

arttığını aöylüyor .. şaırı ıvamı 

Londra, rn cW-Rusaı~ı:ucL. Kemalin 
1e komiseri M. Molotof İngı~ı~ • 

lttıs ıtu.akı ıtıa:ıckmda Sovyet yiilac.. ku··zzı·yatı 
Be'.k asıma izahat vermiştir. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Meclis Ağustosun 
3 Une kadar tatil 

kararı verdi 
A~ 18 (A.A.) - Bilyilik 

fvmnet M.cıi.f busliıı Refet Canıte.. 
• ıreliidiiindle lo~· 

(o...mi 1 inci _,fada). 

· Kıymatli vesikalar fairin 
veresesi tarafın~an Türk 
Tarih Kurumuna verildi 

Ankıaro., 19 (A.A.) - Türle Ta.. 
rih Kurumu büıyük vatan şairi Na. 
m1k Kemalin k'U:lliyatım bastır~ 
maja ve şairln hayatı ve Merleri 

<~• ......... > . 

Şoförlerin ıon zam talebleri münaaebetile 
- Ne biçim kadın, hergün yeni bir ıey iıtiyor/ 
- Şolör mü?ı 
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' •• ergun r 

lngilı:r;-"jj~şv~kili 

1 
Vaşingtonda 
N l.:r konuşacak? 

'-. Ekrem UpldııU.-J 

i ng'lt.eıre bıat.v~~ ~ ... Chm--
dhir yedi ~ Kibl kJJıa b.b: za • 

rnan ıçi.nde ik.inci. pefa ~ A • 
mer kaıye. &ittıı. ve ilk sq.•a.h&ti. ~ 
ıldır.ci eeyıalhatı de LondırMLa olduğu 
gıbi Vaş'ngtond.a d.a. soo derece 
g .al. tutufıdu. 

imli :makale: Muvaf f akiyetin sırrı Sabahtan Sabaha: 

"Her şey harp iç!n,, 
/(aidesi tarihten 
Ge:ip istikbale dogru 
Hüküm yürütüyor 

'-'----Burhan Cahid 
E Ski Roma ve Atinada muha-

ln~tmıe baıv~ii· Va§lingtoaa 
n} basarn&t Beyaz Saır.ay.a yeıllct
t 'ktcını ııC:ılM'a bu had~:yiı w .. ıri.vayet 
ha: mde ışiten Revt.cr ~iri Pa.. 
sif k hıarlb aneoliı&in.d.e M& c$n dö • 
m:.nyonOaır l'Nl2lr:ile b.ırı~ doıi 
ru o1up o'Im.:ı:d.lğ.:.m soALyor ve gö. 
ıriı.y~ kıi döm ' nyonılaır naz'TI l:,le 
kenc:d ~ ~ 1 nin Va · ngtoooa bu. 
lu ndu ğı.ı:nıda.n hah erd &ı &ğixfü·. 
Y 'ln .z 'b'l.I> ki:çi.lk v 'a bı~e ~eır 
Chu rclıil • n yo' uılı.ğu un ne kadn 
iy sa b.:nmı~ old:uğu.nu göstermeye 

rlb1erle ahali arasındaki 
farık kılık kııyafetten ibaretti. Ha.. 
ya:t şartlan gayet sade ıdi Y edLl\. 
leri, giydikleri şeyler ~)ılı ıdı. 
Beşer tarihinın llk gıda maddeleri 
olan buğday, zeytın v b ·la. 

1 

~ ibaretti. İçtikleri yalnız şcı.rab.. 

Bugün mmelerde gördüğumüı 
eşyadan anlıyoruz ki ev h yatları 
da çok sade idi. En zenginlerm zı. 
yaıfetlerin'<fu bol bol yenen av et.. 

~ leri idi. Pompeinin lküçüık mlıze • 

• Mu~aff&klye~e giden yol çffin, dar bir yoldUl', Muvaffakiyetsiz • 
lige gıden yol ıse geniş ve rahattir. Birçok kimseler rahat diye iklnd 
yolu tuttuldarfllı görüyoruz. 

Hayatta muvaffakiyete ulapnak için bilgi sahibi, 1yi yelİfmlı, ha • 
zırlanmq olmak kifi gelmez, zorluklara karfı mukavemetli, CeRll', bil. 
bassa tenbel olmamak lazımdır. ..... _.··········-·······--.......................... _ ......... ._.._ .................... ---··---···-················ ..... -----··-··-····------------} cl ışn. r----------~~~----------~.;.;..ıı~;.;.;,;;;;;;.;...;~.;.;..ıı.;;.;.;.;;;~~;.;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;::::;;:;;;;;::;;::::;::;;:;;;;;;;;;::;::;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;,;; 

İng tCl'C hıı:şvckil!nin yedi ay i-

1 
• • ] 

çınd ik.inc' deıfa o~ ea Amerika 1. r e e 
ci.urhWTe:ıııib ~Mn konuşmaga 

luz m g&rrn.e ~ın ~r~da çok n..ü. '-~ ...................................................................................................................................................... .J 
h. m bir ~ omııa.k Llz mdlı. & -

i' i ırz düşmanı 
dün a ır cezada 

b aca.ba n~dıır) 
Muh~ Mister ChU.t!ch 'c hu 

ae,~tınde limleri:n arl:a.da~#k ct
mdk e oÇdıuid.a.r na beooaır bi-r d• 
Mkeri ve ~i ciunıma küçük b''r 
göz el2ıcalk o.Tunak s ynnati ic· lb 
eı:tiıreın ~~. yahud da sabcbleai 

"" n1ahkOm oldu 
im daneceye icada: olsun a:n4ıya - 1 nci .Ağıreeza mahkemesi iki 
b 1 'z ırz dı.i([lmanımn muhakemt!lerini; 

}ng drc ba,vdcılmin yoku\~ neticel6'.ld:ıılmsş ıve suçlular !bak-

r·caret Veka:etini tesbit 
etiği ihracat f iatları 

piyasada iyi karşıla dı 
a ı ~ n br.<9 İngi} z ordu- kmda mahlkümi~ karım ver-
au genel kur.ma.y b:ıthn· Sir Afüı.n DLŞUr. Dün biı: toplantı yapan ihracatçılar, eski 
B.'?oclı, ouit·. cLe ~ a . v~na.y ş~- ı ne davada suçlu bulu...-ıan O& 
lem ~~ k~~ bı. ıtumg~eTai man o lu Ömer Sarıyenn Zekeri- mah.;u!e aid lir ı:ste yapılması için de 

Büyük amiral 
Barbarosun heykeli 

nasll olacak? 
Heykel bug JD iki 
Türk s:ın'atkirına 

ihale ediliyor 
kıay er ır, tlll h.a ae- cen ld:>-iılıir kı ya km: e Guımuroere mevki'n- V k"' 1 k • it.~ t; a!k alan m. CSl'~e hor şey -1 de E~,, e ism nd" 17 yaş roa b'r e a ete müracaata arar ver ~i.er d <dl M ı.J d d ~iktq l.ıkelcsi civarında 

-en tNV< a! eır ;.r ve 0 crece 'C g nç :!Z ık-r..g:ırarak, ci'Vard..ı orma- • açılan sahaya Barbaroa meyda 
önem~· ır k.i .ıılri ~ lelefon, yahud na .g m ve zorla ırzına teca- T·caret Vekaleti tarafrndan ha- cii1n 1stanbuil Ticaet ve S<nroyi O- nı adı verlteceğbl ve buraya 
t' d. m:...-lb.aJve:resa.ııe b * fıamıya • vüız eı miŞ .ıır. j ı.JTlanan ve bütün Türkiycde ayn dasında lb-.ır toplantı yapmışlardır. ı biiyük denizcimizin bir de hey 
~· .. n:00~~ ıı.: M.Jıe? ~miyeceği Ma. rı<eme suçu sabit olan ö.meri zamamia ilm edilmesı karar altı- ~elkalet ~~ara.i.ındD:? tcsbit edil ':1 kelinin dikileceğini yazmııtık. 
gozon.ü!n. ell:ınıaır.a:k .. )<ill-.ıtı ~il" .. ik".'~ıuş. 9 sene 4 ay ~ddetle hnps~ mah- na ahır.an ihracat fiat an dün it. f:iatlar. ~r1ar _uzerınd_ umumı- ı Meydanın tanzimi etrafında 
mla ya;p'ILn.a.s na luzum gorülnıuıı - kıim etm' t:r. hal;l'n :r. _,.... k. ""'·l ., yetk ıyı bır tesır yn~·şt r. An. 
t'" "" '""ı \l1e &'l!I:" .. ~·~ v.r.u.l'I. er~ U.. k t•• ı f. t 1· t · · · ki faaliyetlere ehemmiyetle de 

UT. • • D'~ n· ·s d • q,ıd r: Ü~- rr-""m ik& J.i tarafından Hci..'1 e. ca uccar ar, ıa JlS es~!'ı.~ }<'nı Bu asken mc de acaba hangi u u . s mahsule ai<l <>ldu.ğunu gozörı.ünde vam edilmektedir. Burada lnp 
c~ iJgibnd~..,;·ı:n) darda Kazasker ::n~hal!es nde. otu- cfi1.'lli~r..ır. F'ia.t!Iar !l(~m lstanbu Ti- bulundurarak Vdkftlctin cSki mah- edilecek abide bugün daimi en. 

Ş K go'da, Mi ~er Chınchill Be - ra:n Aşir A'Iemd'a~ ısmmd~ bır ırz caıret oorsasrı knnal"le.lhem de gü • sule a:d bir l''S"..c daha tanz"m et- il cümenin yapn.cıı.ğı bir toplantı. 
yaz Saıro:ya. )'le le iktcn t"n.T8 gece d'~anı d~, aynı ~vele k:.racı. bu- del lk gaztte~r vasıtnsıle neşredıl- mesiniı istemeğe karar venmiş}er- da heykeltraş Had: ve arl..adnşı 

d 
~ ı~t.. · 1· t lu:nıan s~ ve B rsen ısminde · ı!' t... -.t f" tl " "nıdl d' Bu ıı.. usta T' V '-~1 t" Zu''htü"ye 30 000 lı'arya ihale e ya: na Ot,"JU sa .n >et ,. gaze c • 'k' ~ • ··tk . hl. • h m.r r. t .. a<:cv• ıa anı .urz.en e ır. •ıUS caret e.!Wl e ıne · • 

kr bıT ?~k.n r1. ç i rı1arak }ng.ı · z ~efı:J: b:~~!~:n :e ~tel~k görüşii'lmc'}t ü-zere ibracat tacirleri müra~aat edilC"Cek ir. dilecektlr. 
ba n n ge.ı nde-n habC'l<laır e. , Abide büyüh cesamette ve 
cıami ıe ... "f. hıi h,.p-;i d,. bu seyaı...,~Wti~a ~astaıx aşıamışt.u:· Gaz~te ve mecmu'4- Mait .. pe had'sesinde meydanın tıım ortasına dikile -
hat.n h2!ngi ~beble ya~ ldığın1 öğ. 1 ncı Ağrrecza mahkemcsı suç- cektir. Mütehnssı.-slar tamfından 
renmf'.k mcırakındad !· }çlcT"nden }~ her iki suçtan ~ sen; ~ ~y larda ça Jşmak ist.!- rakıya zehir tesbft edilen krokiye nazaran 
1m· sonmuş. cwnhıırre' ':ün kat b' muıddetle hapse m:ıh"ıeum e> m ştır. Barbarosun heykeli at üzerinde 
M'i!t!c:r f....ı9y şu c.evab? v_c.rm.,: yenlere .ş ou .. unacak ko .. dLJğU anlaşıldı olacak ve llsi tarafında da 17 

- Mi ter Chmc11iJl';n ikinci cep •. Hazım şeh r \İyalro- Tüıtk Basın Birliğı lstanbul Maltepede Sc-!er ve Tevfik isim- nci asrın kıyafetlerie etlerinde 
he meısdıeam' konutmak İç.İn bu:ra.. ı.Lnıtakası Rcısliğinden: }erinde iki .gencin kendilerine he.. yataganlarile ııyakbı iki levend 
ya geliniş olaca.r; ını tahm:iın ediyo - SU ı~an ayrı~ma ı Gazete ve meomua işlerinde ça- dıiyc gönderiılen Takıdan ı.ehi.rle- buh..-nacaktır. 
rom.» . . ,. , lışmıa.k l6tiyenlcı.ie gazete ve mec- nerok ölclıü!k1eriru yazmıştık. Heykeltraflar abidenin inıa • 

Cüm!h.lllıTc'sm · ". kat'b~ tııT-afı~dan •• Şeıhır Komedı 'Lya~u san at-
1 
muala.nıntla çalışacak arkadaş ara- Yaplian tal'ılk.41.kat r.eticesınde ra.. sına pek yakında hqhyacak ve 

yıap lh.n bu tahmm aca.'ba hakıkate lknTlanndan Ha.2lffiın, .. tıyatroda;n yanlanıı lhlrbitlerine ;taılıl!tlma'k .k.eya zciıir kon.duğuı, bu işde bir önümüzdeki Cümhurlyet bay -
teıvıa!ıdk ediy.ar mu) . ı ay.rıılarok yen_ı teşeı~~U eden ~ ma.~aaıle Mıntakcl Merkezinde kadın rekıibetuıin rol oynadığıı ve ramına kadar ikmal edecekler. 

İng tıeıre ba vekil n n Ameri1ca - ~vu.yc ıgirdıgı. ve hır ~aba .~r ıbır d'cfter açrlnuşttır, cinayette t ricaç ldşınin methaldar dlr. 
ya "-aı.ıdr.ğmıı bl?:Iiıren tel.graHa ~!11' tıy.at~na ddrımıyeceg soy'!~ Azamıızıdan aç~·kta bulunanların bulunıcluklan anlaşılmıştır. Fa'kat, l. J 
Gıır.ihte Mook.ovnd.a..1 çekilen . d ger ıne!kte ıdi. Ya~tığınuz tah!kıkata ve.}'6 _muınzam hizmet arayanların ne rakı.ıyı .gönıderen Alı ismdndeki · • lf:ır t•ıalflıa Mosf•> Molotof un bu nazaran bu şayıalann aslı yoktur. ad1iariie şart:lamu ve y.ne çalıştt- şah d diğ .. 1 . hen" aka Dr. General Kadrı 
~ ccpbeyıe müte.a.!lik beyanatı Sev::mli san'ıt1Jkar Şehir t.y.atro- nlacak arkadaş arayanların da ça- 1 ~~.r1e rd'ı e- en 

112 
Y - Raşı"dı"n toronu bı"r 

-wmdir k:i, Vıat1'.ı ":.on toplantısında sı.md'.an ' ist:ıfa etmemiş ve böyie Iışma şantlarıın.ı Mıntaka katibine anaul4lll.J9-'a r.. . . .. . . 
.il.inci cephe IDC6(:ki.İ.ni.ıı konuşula- ~.r niyeti de olmadığını: söyle.. b ldıre:re!k bu def!t'.erc kaydettirme- Zabıta kat Uenn ızı uzenndedir. kazaya kurban gitti 
cağ• lıı:~m.dıa ycı.p hm tahm nin ı ırul}tir. ler:ni ve yeni bir arkadaş almadan 
pdk yeıri.nıı:fo o'a.mıyacağın1 göste • müracaatilarma açık tutulacak o- lık Avrupa treni 
ııecdk ım.düyettıedir. FJha:tcik.a. Mö:s.. Mümtaz Rek'in yeni vazifesi lan bu defter kayıdlarından istifa- 18 yaftndaki genç kız, taban-
yö M tlo>l~~f ~>"!~ de~iır~tcln rl 1stan!buil Bölge İaşe Müdfuüı de eıtımeleri~ dün 33 yolcu ile gelai casını kartftırırken çıhan kur 

- u a.wno.ı o.ır cep e V. .185 Mümtaz :R&'iın iiiat :miira.kabe ve karnına saplandı, bütün işi Lond.ro:&a oh.l.u~ıı kadar .aşını;- .....,;;.,, .l,.,,_ .. d .. ı··~.. t Servetiıünun Tra•,,,.•adaki köprülerin ~!den fUn 
, :"!_,,__ • • 'le . , .. ......,..aut:ı.c umuım mu ur ugune a- ""'J gayretlere rağmen 

sind'e gördüğüm kavrulm g-~a 
madtlelıeri buığıdayla zey:t.in \: e bak.. 
ladan ibarotıtir. 

Buna mukabil her iki e !<ı me. 
den'yclin harıb s lfıhlarma büryıüik 
ktıyunet verild!ğini gene brra tık 
lan eserlerden anlı) oruz. it ile 
davüilmıüş kesik"n baltalar, ay'larca, 
belki ilaııca emek ver'ler e:ı 
sert drnıir!leıre işlenmiş k, kanlar. 
Dilklkatle ve hesabla yapılm kar. 
g 1ar ve kJt!.ıçlar, kılıç kaıbz~lan, 
haıib araba.lan o devrin en çet.n 
harl> makineleri .. ayılıyordu. Sll"" 
tına bir yün hamanı; ay klanna 
bir. deri sanda1 geçiren her Ro • 
malı ve her Altinalı büıtüın 2 manı. 
m spor ~anlarında askeri ta. 
liım ve teıibiye ile geç'riyorclu. Bu 
arada cem.riyetleri n intizamı · çin 
yapılan klllV'Vetli kanıntlar da g ne 
nSlreri mahiyette idi. · 

O deviT san'at nın en gürliiz ve 
feyizli eserleri ola:ı he~ellcre dlk 
kat edilirse onfarın b'le ce ret, 
hamaso't üfade ett'kleri. ccrr. · ·et'n 
manevi kuvvetin', ııı.ııh ve ·man 
salabeıt:ni artrrac ık maıksad t c;ı • 
d'.!(kları anlaşılır, hergiJI ve p me
le o devrin manE!" i kalk •d r. 
Büıtün bu uzak tarihin go::tPr • 

diği haki'kat şudur ki o m ·1 tler 
bir maJmad i;in ye..şarlardı: 

- Harlbetımeı..1{ ve ~al b gelmek! 
O devirler kapandı. Beşer n ha. 

yaıb çeşidlendi, cern;yeUerin zevki 
"nceld· feMleriın f~r ve nni sev;. 
yesi yülkseldl. Med:~iyet; e b' ya. 
tı, san'atı; refahı; hayatına ç şni 
veren tdkın&: icad 1n ile a- r. fa. 
kat sev'ımli bir ·{ l aldı. P r n n, 
kaz.ancın tatıtı.rd gı binb'r zevk ve 
eğlence vas!ltası p vda oldu. 

Fakat artık bu dlevrin de kapan. 
ması ihıtiıınaUeri b ... hm' ir. 

İtıgilteren"n günlük barb m sra
f1 on oo mil)ıon İngil z hra a, 
Amerikanın ma rccfı bunun lbir 
mı:s'line QI!km ştır. Biri'kmis s !"VE-t.. 

ler su olup akı.yor, orta Avruıpa bir 
cehennem hayatı yaşı.yor. Bütün 
drüınya m~ul b'r akibctin korku. 
u iç'nd€ kazancın. refahın adını 
unuıttrm.ış, aç1ııkla pençeleşivur. 

Ha:rbden evvd ve yer y'izünde 
alacak zevk. yapacak ç lgml k kal. 
mafilğım gföi.ip int'har ctmive kaL 
kanlar müster'h yaŞly b 1 rler. 
Çül!'ikii artık hayat sad 1 ş'yor, 
dü.nva eSki Roma ve Atinanın 
buğday. bakla ve zeyt·n d vrne 
yakl~vor. 

('rö.riinfrse JtÖ.re i!ıaya.t dn art1k 
tar~hln o deıvit"lcr~ knbul ettird· ği 
şekli alaca.'kitır: 

- Her şey harb içini 

ı2i uı-han Calıi.d ~iı<.Wl. da. ıcL.Kll'At ~e 1L113 1 ~nce • ym edil!d'iğinı yaüllllştık. Mümtaz tamiri ümer.ine Edirne ile n'bul kurt--lanıadı 
~ ve bu hususta. tam bıır an. .. . . . . A; ·1 İsta b 1 asm.da .... • ._ ' ·--lmıüı.r Relk ın tayın ernrı kendts ne teb- Ar.kadn~unı.z Salahaddin Enis ve ~ .ı ~ n u ar .. • .................................. :ot ............. .. 
mı.şmaya ........ w-- .> • • • • liğ ed'hnıiŞt.ir. Müınııt:az Rek İç Ti. • • -x6 . ·· h h l a. ara yolılc alltıbat başlamıştır. Dün M E V L U D 

O luJlcie dikk.at v~ tina ile ınct>- U M': ..:ı .. r· ~.. d M ıçın ır nus .a az.ır a ı balı altıyı elli geçe ·ık Avrupa Çoculk mültehnssısı General Kad . 
len ~ 'th:ın b"r nla mayaı 'kadaT caret muım w.ıur: u.gtrr. e, :OS- set 

1 Merlı 1 S hl ı gö~ bu ~e~!enb lngiliz baş. kova! Pa~ ve Barseloo ticaret a.. Se.rvetifünun meanuası bir ka- treni Si.dte~i garır.a .gelmiştir. Ev- ri RaŞid~ ~~nu :feci bir kazaya kwm.aıy ~aı;.eNAMI ~alde:~""::U~ 
~ T uzun yor.ucu, belki de t~h- taşe~erindıe .~unmuş .. v~ Ista_~ dirşlılaslık göstererek buıgüıo çı.. velce yamıg;mız gıbı A;·rll!>a )'!Ol.. kurban gıtımlşh:r. h.ellcli'B Hayri Kayadelen'in kayın 
l'lcı& bl.r sc}cluı.t yapmıaya sevkede. buı1 ıa~ teŞ!cil~ın~a .müıhım biz. kan 2391 numaralı sayısını roman- cu1arı ve dıger eşya Soıyadan ~ Generalim Arnavudköy.Uınde o. valdesi Ruhiye Besim oğlu ve Faha 
b lecdk kladeır mülı.irr. ve acele ha.n.. ~~ n;. ~ş bı~ iktısc:~cı~:- oı ve gazeteci aıltada~ meriıum tarıma sure: nakledilmektedır. tuıran oğluı Sabri R:ışid'n km olan met Kaıya:cldcn valdıeleıri ruhuna ııt
gi t3ııaf kıa ı:ş ol lb'lir) Bilmiyo - ır. en ısme. yem vazı es.n e Saliııha1ıtin Enise tahsis etmiştir. Dün gel~~ ·• t~ dört bir.inci A.ı:iıde evvc'l!ki gün evde bulunan haf otwııınek üzere 22 Haziran Pa. 
ruz, yıa!JnlfL R.m ordwnr sapsağl!\ID başarı ar d'ilerız. Bm !husuısi :ııi"Sıada. medıumun en ~:ılkı:. dörl ~ın<:ı me_yın ve 25 tc bir ;tabanca afo oynarken ibirdenibi- zaırtesi günii ikind.i namazını rnütca. 
gö-rün.<duğüne, Angl.o:Salkson.So_v .: . • ".'akım d~u Cevad Fehmi ile Ha. UÇUIDCU mevki o~ak uzere 32 yol. re silan ateş almış ve çıkan ikur- kı\J ~a.:m1 oa~a Kısııklı y c.am · nde 
yıet an!!la.~ gm.t len taahhudu ~, otııma.z. Asken <lurunıun Rus. lıd Fahri Ozansoy, Nazım Ulusey, cu bımurimakta idi. İlk tren seferı Azaden" k . b Mevludu Şeırıf okun'1.Cagından ak. 
yer'aıe getmneık için de önümüzde ya- ve ikinci ccrph.c. haricinde b~r de tlxahim Hoyi, NL11Sret Safa Coş.. gayet mu.ntazam cıimuştur. Diğer ş~ . ın amına 153 

et et- 'ftlhe. d09l ve a:nu edcnlcıin tqnf. 
6,5 aylık uJlllI\ b:lr zaman bulun-du.. Uhy.a ~Jlmb vaırclır k.i. ha.Şfa lngil. kun, Grrwi Ozaruoy. P..agıb Şev.ki, tara:JJtan marşandiz trenlerin sefe- ım.iştır. leııi ritoa ohı.nur. 
ğurı.a lhalk'aııl<wk hükmediyoruz. ki, tmıc ~ imse biç kimacNn bf'.k- Fern.r Öner, Lemi Gülman, Orhan re 1>a.,.qtamast içiın henüz alA.kadar AŞ surette yaralanan genç kız ~m;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 

lstanbul borsası ikinci O':'!f>be me.ııelesı ,oalnız haş•na lemıec§i; bir .-ı·ııno göstenneğe Ural, M.Koç taraflanndan ya7l!lmış m~arrllara emir gelmemişti. Bu kaldmld:ığı Beyoğlu Belediye has.. 
aeelle b"'u lkon.~aya lüzum Kösteır - llla.jlamışt.llr ve mccleme •ITaSmda :m.ulhtelif yazıılar vanhr. Bu rıÜ'S- sebeıb1e y.alnırz; Edirncye Jcadar o- tanesinde vefat ıe1ımiştir. Cesedi 
...................................................... ~e n<ıZaran ııiiç.haın hadc.. hay.r m.eıiıuımtıı sevenlerle ediebi- lan ;istasyonlar için yük ka.buil e- muayene eden adliy t b'b" En 
ıı:=ı=:::::ıı===1111111sıı::1:s:m--=-=--;ı 1r:ıı 1daızıaınal:>'mr, fakat Mi&er Chtıır • yat meırııkı1ı!larma tavs·~e edeı1'z. dilmekted:iır. K d fni --ı...~ a 

1 1 
• ~er 19/6/942 ~ • k&panL, riaUarı 

T AKVIM 8 Haziran cYrin n:fııbıtinde buLnan1arlıll hü. anın e ne .ı'\ll.Qat vermıştır. 
----...-~~~----ıı ~lnc bakarak yainırz ...ık.eri 

20 Arabi .... mc•ıl:lktin konupılacağnı aa.nınak Rumi Hıı• 

18G8 -Haııiraa 
'1 

ıtf1 dJ'ıımı'nz. Atbntilt lbeyannamui~ -Hmr liaırz<'~ı~ miittcfiklcrinin tani> 
Cumartea1 

~ sröZIC!r'Jne S'l.rn'anlar Anglo - Saık!IOO 
11------------ıı-'!"'lM_A_K_I BLmüı'i id'~e eden. bu ilci baıttır ve 

GÜN C. ahır beUcıi'kW mferin tahnlluku ha. 

Rfflll i •• :ıo 
1042 

"· D. S. 1', ~ ciııaıniıln tııük.baline aid mıib • 
1 -07 tıılil ~ g{}ne ınuhtd&f ka -

08 28 ...... oa "1C bu iki naftan Çİd • 
-..ı.-_..o:._.,..---,,----:;._o1.--aı ~~l'a.c:.ak 11\CBCldleır ll'J'aslJı 

v. 18 1~ l'I 
• sı a &. 

IO M U '8 
a ı °' 

d'a ~ c6oıla.rıın ac'keri oJ.a.nlaır -
dan dahla ~ cdhuıtari çok müm 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Avnıpacla yapılan son keılfler yemeie kondu ma kimya b.kı • 
birçok .caylb llelJceler vennittlr. rnınclan bu ~ etli yemeiin 
Mesela toz b.iJinde kazein, etin bütün .-ıflarına maliktir. Kay • 
yerini tatmaktadır ve bir kı1osu, mağı alnımtt tiit, yağsız peynir. 
üç kilo ete beclddir. Yalnız kaze- ler ve bazı lnuablık ba)"!'anlarlD 
ln'ln hiçbir; l~eti yoktur. Fakat kanı da ayni vplftadırlar .•• 

I • 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

VEFAT 
Anofel!ÔI' doktor Kadri Raşit 

Anc:La.y'ın 4ıonınu ve .$.on Raşit 
Andıay':ıa kızJ ve Fim Raşit An • 
clıly'ın ~cınii Boğaziçi liecsi aon 
amılf bıllld>eıııind.eo 

AZADE ANDAY 
vıd&.t etmiştir. Cenazesi 20 Harzi- • 
ıan 1942 Cuma:rteai günü Bebek 
cıaımand.e ikinidi namazını mütceld> 
llıBJillllZ1 eda eıdildiktcın eonıra Ru • 
m~ k,abr,i80MUllıa defoedile • 
ce.jk.tir. 

ÇEKLER 

6-We n aıa •ııöf 

c.ndra 

"iew.Y• 
ı sıeru. su 

Ut Dolar 13o.i0 
..nene 

\1adrlcl 

tokholm 

ttl inı.r.n. 
ıto l'l'Çeta 

lff ı.n. :ar. 
Bir altın lira 
2.ı ayarlık bir ıram lıillloo 

altm 

Eaham n Tahrilıb 

33.10 

(5! 
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Güreş münakaşası C Sıbhl babls~er :::ı 
Eşref Şefik : "Benim söylediğimi vaktile Kabakulak hastalığı 

Sami Karayel de yazdığı için tarihi 
tahrif iddiası yersizdir,, diyor Yazan : Doktor lbrahim Zati Oget 

Ağzmm.ı.n etm!.ı.ru ~ t.ülk- lir. Kalbalk;ula(k bazoo bi'r taraıf'ta 
.Azizim Karaycl. latdam. alıp nakl'Cdcn ıbizleıfo hl • ~ lbezJ!eriniın ~~dıe kcruimı baızaın dla ilka taraftr3 görulür. HaS.: 
Rad'yod:a yarım d'.inledi~n ko _ ~.i: de t.abia.tile onlara tibi :gosteren ~ sam hlr hastalıktır. tanığın haıylaıt1 bir tehlikesi yoktur 

.ouşmamt c.Tarihi tahrH> tarzında kalır. ~aıbaıkuıl:aık ~astahğı:ıın )'innıı gün. Faı'Jrat hiJhawa eır'ke'1< ço~ 
tenlkid edişi ·· · vordiğım ce.. Gelelim güreş hikaye1erini gö lülk İtf:Q" tetri'h rlavn vaırdır. Yanı tenasül urruv1a.rım1zda hus~ il _ 
vaıba. ~=il Son Postanın renlerdeı ve bilenlerden alıp_ ya çoculk. ~u ka.ptlktan, h~ tiihv.'bı ıln.ısule gıetıi.rebHdiğlı için çok 
16 1lazih.n tarihli niıshasmdaki mak veya naklmmc'k mcselesıne: lıığıın iıIDt arazı mey\}aın:ı !!elı.ın.c.ıy: cı'.hemım~.ır. Kaıbalkul• 6 iale 
yaızıru drudum. ~ana .~rsun; sen hiıç gür~ kıa&r gt:.-çe~ devreye tcfrıh devrı 25 ynş ıaıııası.nda çok salgın yapar. 
Şa.bsjy~ ve salfıhiyct izhar V(! ettin mı. .~ .. r~ anlar _m:ıstn kı dıernfill~'Qr ki bu devrede- hasta ta. Bu )~ erksk çocuk!~ hus. 

ilamna aid ıkısımları bertaraf edi.- bu ı'Şlere karıl.Şlö'O-'"Sun? di:yursmı. maımen normal biT durumd':ıd1ır. ye i'liihalbı onda b1lr- bann da yedi. 
lime, Koca Yusufia Al:çonun gi1- Ben hayGhırnda bmnden alınıp Ymru güın geçlncc biroenbire bo. de bir dlarecıesP.nde görülür. Bu 
reşini senin de vaıkfle ya~ ?1- nakl.~ileOOk ve ~ırnsı. ?ir ~ a..,,:ıı:rısı :re kul'D;itı?. he~n- :11 husye iltihalb1 -~~nin kuruma. 
duğUDUD itim&, cevabının benmı çeşnile yazılacak b!r guı"Cş hika - kısmımn b;,'rdan şış• ıği gorulur. sma ve art:ılk bü.hm hayat müdde. 
ç)n yegfme ahemmıyetlı atısm~ı ~i _için ~~vnn olmak . mıecbu • ~ecei h:aırorcl d'e az çoık yübe. (Dev.mı 4/2 de) 
t~ ed:ym. tı:k yazın.da tanW n ·etiatj hııç bır zaman hıssetme ---------------------------

umrif.ten balhsediyordtm ve idd an dim. Eğ'er bunun liüfZ!Uımuna b"r sa. (' 'S p b 1 5 
Koca Yumfla Ali~un güreşme- n:ye inanmış ols:ıvdım:sana _Olım. on osta nın U macasr • (12) 
diğine i:stiınad. edivorou Buınu sc- pıyad mromuasında ım hıkAye. '' • 
ain de va!k!tile y~ş· oldıuğ:unu leri toplamam söy1 ıycceğim" o za. ------~--------------' 
\ca!buıl ertımdldiğjn taıihi tahrıf gihi manm başpehli'Va.nı olan Kara Brınlmılan 30 tane•inJ haU.ônek bir arada yollı~ ha 
biiı,)(ilk ça.µt.alki ill-ıamlarm yersiz .. - Aliıyi_ ~ işe m~ul' cdcn:H_m.. . okuJttıcunıu~a bir h.diye takdim edecefls 
]iğini gösıterıiyor. Amma sen o gıı. Azi~ Samı. Bu semn ıddı.an. Soldan uta: 
reşi yaıdılkıta:n cıonrn başkıılar:ın - affedıe~ın a~a, gramofoncurnm ı - Bir lıa.rb 
daın edim::J"~n mn1tımatla h:kaveyi n:ıusikışıpa.slıık ıddlasına çok bP.n. remlnıl~n ve eMd 

t 2 3 4 5 

tas'hih etmişsin. Dörıt beş sene son- ~~- •. . bir ıiımüş ııaza • 1 
ra dıı buı son kanaatin: de dü?:elt - . İş:ın :sası böyleci' hallcdılme - nın adı (BJ. ıı--ı---1·--i---I== 
~ bi-zi kim temin ede • sıne ragm:n aramızda nasılsa açı. 2 _ Zütür.ıüte 2 
bilir? lım bu muna'ka~nın devamı sana tereib. edilen bir 

CT€'C'M1 güınlkü bıılııCJ!'TU!mmfa da .mres ~~Sleri üst.ün~ek1 ~rin tet hastalık (<&ı, Soy. 3 
~~ooı;nn ~. hiHveleri a'klığı. - killclıerını 'OC4rrarlamat!a vesıle ve . adı , 51 • 

4 rrc ~;,.~...,. ıru VE'~ bıı fR - recekse şahsiyata d'oKiils de ister- 3 _ Sa.hU. olan 
br'b'lerie v~aları dei'ti~'lrm<"kte ve ~ arada bir ~vab ver.mclt su • (5l, Hayrcı nida. it. 

nr:~ ~t h;~ın .. lni d"'v;ını eıt • 1".(ıf.ııt-e SMla buı arltail"slığr. da va. 51 m. ;, 
ti~ ısrar ~tik.çc va'kalan Nl- pabilirim. EŞTef Şefik t - Al~ 0 • 

6 
----

lan ( 7). 

Akhisar C. Müddei 
~ No. 4.84 
Karar No: 198 
M. U. No. 366 
Gna hıklnM: JIÜ.WJ"hı Tümtt 3961 
c. M: U: : Jlaklk.ı <;a{:ıranklLya 4862 

K.iıtib : bısaa n unıç 

Umumilığinden: 

Karar : 7/4/942 tarihinde f&da tlAtla ~ir salaı:ık sureUle lhllkflr. 

5 - Bir hartın 7 
okunuşıa .2), Çit • 

ne (1), Aliyi$ (<&) • 8 
6 - Blr 

baston (3). 
nevi 

9 
'1 - Bir nevi 

deniL nakil vasıtası 1 O 
(3), Şaka yapan 

6 7 8 g 1 !) 

chn suçlu Hükfımcl c.'Uldesinile bakkal Camltkebir M. otuna- Said ottu Fat. 
ınada.n ~ ııısz D· Bakkal Yusuf ı:;aygı hattmııb. Akhlnr asliye "eza 
m:ıhke:m'61nde 3005 yılı ka.rnın hii'Jıümlcrlne tevfikan "~ mcShaden yapılan 
14:ık duruşma. soınunı:l.ı~ 

(6). 5 - ltanclenlsU bir tip (8). 
8 - Buz:ar veren, dinlendiren (5). 6 - K~ balanur (t, Bir haf 

Fena .3). no (Z). 

SuçlUtıuıı si.bııtu <'.urntiine mebni hareket.ine uyan 4180 sa.yılı millı korun 
n:ıa. ı..-ıınımunun 31 ei mı\dde..imln '1 ci fıkrası delalc ile 1>9/3 <'Ü maddeleri~ 
tevrik:ın beş ln ağır p~ra. ceusile tecıt!yesbıe ve Ycdı C'iln miıtfd~tlc krayl ti. 
catt&.ten men'lne ve lıüklim Jıülisasmın Son Posta gazetesilf' nesir v .. Jlaıuna 
ve 100 kurut cltmıı$ma h3.l'Clnın almm&sına. karar verilmiş ve hU"lhn d.e llııü 
..a. ..... ..,_ e~ ilbıa Jıükiaa flkl'MI JiA olunur. «8'1Zlıt • 

9 - Cifi değil (3 l, Cehre ( 4). '7 - İstanbul ft\'M'ında. bir sayfiye 1e 
10 - Bit neli kopek (4), Seri, a;Cd ri ('7), Tersi sallandır elemektir 121. 

(4). 8 - Yama CZ), Noia (2), Bailant 
Yub.rxbn aşatıya.: (4). 

1 - Elçi (7). 9 - ıSaıboıt cletil 1-4), Besabda toD 
2 - Hlta.b nidası (2), Esirlik .G). lama (4). 

3 - Battaıım blr günii (4J, İlgi (5). 10 _Bir nevi kaim Mımq (3), 11~ 
' - Orlaclaıı blcknnak. (5). ~ --- (1), 



:lU- ft&Zll'&ll 

,,.•••••••••••••e .. aaaaaa•a~a-aaaaaaa-aaaa .. aaa••••M•a .. aa••••eeaa-------·---------····-·• ... aaaaaeuaaaa ... a .... _ ..... _ ......... , 

((Son Postan nın edebi romnnı: ~O J 

Ha:rıe~ g'cterken güneş ar. Araıb al't yanını oıkuyamadı. Ah. ve oovaıriıyi ve tava.~ nöbetçileri 
tık tamamen baı'nuış gibi med göğsüne bir muşta vurdu: bulup OO:fehlııus eylen. 
bir şeydi, sarayın orta kap sı üs - - lBuınu yatağıım ıiner.ine bıra • 
tünde iki ıtaraflı kule ile odunluk ğaın .koiırnıdiir? Bunda tavaşi ve raıı. Kızl-aır ağası has odadan dışarıya 

...e ~- l- l kl d d . 1 . • ? seğıid!ti. Su.l:taın Ahmerl ya.tark oda. B .. ..._ . r·'""'" ..ıı.. ld' . kl t d v .. ,,.. • .J' ı.-. d' d ve mu·ı..ıa·K ~urş1ın.~ arına ay ın- ye en ~ ınmesne var mı'C11r. ıd billU t 
1 

b.. ..k 
1 

ugun, ı.ı~r zanı.a-nkinden daha rıttı "'~aUllJu an Wt .. aş ır ıguu soy .ı.v.ı.erdh.renuen ıne~ı.ı..ı::n ıyo.i' ui 
lnkla kar ,lk ooll.lik b·r göl~e vunı~ Ya, sen hare-mi hümayunda neci- sı.rıı ·~n . r op u. uyu sa· orıa ifıev·lkıallade gi1yiınmi\c:ıti, üzerinde kcn !emişti. ki: 

1 
yorou. Kızlar ağası abdest alıp sin? ~· Av~leır yan?or, sakın bom ~d.i~e ~ yaıraşa.n .kısa kollu açı'k- Gö~le~ni kırıp.."lladaı:, hiç bir ha _ Hiç görüın.düğünüz gibi değil..! 
erk.şanı 'namazına yetişmeık üere o~ - ' boş ve ~-z du·rU) ordu. _:pen:tııe btt- roıb vıa:rdı. Beyaz ve re!ketımı kaçınmamaga çalışarak s~niz Vedad Bey, sizi ilk gören deh: 
da na Ç€'ki.ldi. Çok~ geçmeden ~ : 1 - lınd.r bunu koyanı bulup mey. BeŞr aığa ~l~ soluğa geldi: . ~ da ~ yüıii üzerinde bana ~akı·?:U.:U'u. v şetli kenıdini beğenmiş bir ad'am~ 
şaım ezanı okunm.nga başl~dı. I~ draına çı!koarnnaz rsen derini yüzdü.. - Haıremı humayuna yaban ki. ~ıpkızıl du.daıkları. gözlerile tam Sakın goru~ı:ıege ın::uvaffak 0la- zaruncdi.yor, Halbuki n~ ikadar mü-: 
Arab kı-zlar ağası odasına ıpek bir riiıp deıruınuna sama.n dolduırtsam mesneler ıgll'memi§iti.r pa<iişahım. ibt'r iışbirliği yaıpaıra·k iınsaııu öy'le madım. Gayn iht1y~r~ ~oliuktan tevazıisiniz. ı 
seccade_ ~diler. Ağa tam nama~a gerek Sıuol!tan Ahımed acı aeı güldü: :tesiır aıllt:ıınıdlaı bırakı;:yordu ki ... kay.mıştım. Oo .•• Bızimkıler karı y ılh . b 1 d ~ Jı 
d - ı 'k 1 ğ bi • .. . ı-- . . ,,v ..J<::ı-· 1 az anen.!11 u un ugu anın: 
uraca~ı zaman. so u 88 u ;, .. r - Padi~~um, nöbeıt tutanlar a. - Ya buınu Cebroil aleyh168e . :DüŞmıan glbil baıkıyoru.m bu kadı - M,J\:a ışı ~ezıe.J.Jge uvA:u~ er··· iki sokaık ileris:nde driiçük fakat! 

had_ ım. agas.1 ge. ldı,. akları çok gaz. m l>n....ı.ı:ı::....ııer. ımn mı ya:+"""" üzerine bırakup git. ina... A~ intika!l. eden bir Saadet Hanım. ananalı nazarla- t . b' 1 "- nıt· . d"k ,,... ı 
1 <l x.; l tıi k 1 ı.ııc-uı:ru.:ı ı ·-ıs • .1 ~det ah b kl' J:ı" emız ır on.a .aya gır ı . ıvı asa.• 
erını e~.rnnı eş re~e ~~e ~ ace. - NObeıt.çiler kl.m Mi? Y.a ıam. miŞtiır? :-ıntipaıt~ var ona \t:arşı.. Fa'kaıt bu~ e ıa a oev e- ıyen ır va - lar arasında ilerlerken, herkes!I 

le cpaditşahın ~ğayı tıstedıgınr> .h.a. 1-aırı nıabete eönd'eren kimdir? Sen .:.._ ! .. . 5dtüşmıaınlıtk. bo kadının haırikulôde zryellıte. · • · · 
be-r veırdi. ·~1eşı~'~a naJmazı fılan d4ıifl IDiİıitİD? Tiz durman ~inedıat (Ark.atı var) fbiT dişi olUŞUDUı itiıraıfaı ım3.n! de - Ya!kalanmama.b .•. Acaba eniş • bı~arlkbaikdııyolr<lu·, b1dırç_?k1arınhınkkmek1 
unuttu, telaşıı t~'"'i"-ı sor u: !ğil... tam, lbuı !hadiseler J:ıaklkıınrla tafsilat saı a. a§ an o ugu ~u a a .:·: 

- Efenlf.mizin huzuru şerifle • M ) v k d i verdi mi? Yoks3, bu kadarla mı Faıkaıt b:ır krsını da, galıba onu goı; 
r:nde ki:mesıne var mıdır? . 1 a iye e aletin en: n,-!~ üstüofur...ı.p, ba<:~-~anmilkti[a eıtiti? meJk için buraya devam edenler ... i 

Ara>b başile men.fi işareti verdi: 1 .ı .• ıırııın.m n~ atmıştı. ':-M! " - Evet, dedim ... Kuvvei11 bir Yazıhane arıkad3_§larınıııı fııs.ıl -: 
- Yoıkltur Sulfanım. Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavül- ı=ı. ~ ı's~er;;eme ragmen musiki terbiyesi ve k.ültürü almal( daşbklan gıözüımden kaçmıY'or. O.i 
_ Ya demin nezdlerindc idik. k l l :~?1"1' ~ onaı a- ıyorurn. KoJ. istiyorıdum. Bu işin tarlasında ye- etrafile ıkat'iyen alakadar değil.. ·i 

P d h . d · elen a dırı ması hakkında İlan :tuğa yıaSlaınmış, kol~a·rını kıcnaiI'la .. tismeık lazımdı. . - Buranın me~ur olan bazı ye-! 
~·i{~~~r~hmed aşa a : an a cte ER.! nlkel 5, 10 ve 2e paralıkların yerine dantelli blr kuruşhııklarla ;rm~ daya.ıruş~ bacagını sallıyordu. Kratl dudaklarının ilki tarafın - mekıleri vardır. Müsaade ı!der mU 

- Ol dahi yoktur. bronz on paralıldar 4D.rp .,e piyasaya. klfl miktarda çıkarı.in~ ol.dutun - ~esır yıaı~gınd.an o kadaT emin dan müstehzi tebessümlerin yayı[. siniz, ~mE!lderi ben seçeyim? SıziE 
·· 1 · dan eski nikel 5, ıo ve 20 "'"'"alıklann 31/6/942 tarihinden """""'.,.., teda.. : "· . , dııgı-lııı ,gördüm. Kollar-ını koltukta bir daha nMi""'bilmek için ımahcub: Beşiır ağa· Aca.yib·1 di1ye goz erJ- _. .. ~... s g d 16'"'.,..." • 

· · T11lden kaW.ınlınası ka,.arla§tırıl.mı§tır, i - · m ne 2laıman 'inliıyıeceğiz Ve gererek saçlarımı geriye attı. Her oLmamaJ.ııyıa:nı. : 
ni a~arak koştu. Mwkür ufak paraılv l/TeınmUZ/9G tarlhinıden itibaren artık tedavül !dad. :Bey? hakfo bu jestin kendisine çok ya. Kokot tipi ..kadından, arkada§~ 

SuJıta.n Ahmed odasın.da aklını i. Dtıyıe ooroı, ' ıu. . ra.ı:.tııg-ınun far'kında. . . k- .lın .ı..~: • ..: .. ~ne tf"Af'llJl:esı'nı çok ı'yı··=· 
t k d -.:ı el B d etmcyeoet ve bu tarlı.ten itibaren ıancak blr sene müddetle- yalnız mal i\.... ·ı d'-1 DWv.ıc.r...... c~...-

oyna aca urumıı.ıay ı. aşm an ! Sudlaın v __ :ır cevaıb verdım ı Bir "n evvel kaçmak karanın - ı...A---:vl""'. llı"ç ..... 1 •• lmadım. Çıkar •• : 
1 _.. 1 k ğ d" .. ıandı.klarlle Cümhur~yeıt. lf~rkez :Bankası şubelerine ve Cümhuriyet Mer_ • .. - ~UJv~ aWU 

pır auı~a sorıguç u avu u uşrnuş, 1 . - Hcınwz 'koınseır V"""""'""'~"' ıni""'- davdıırn, Fakat, bu kadında insanı k,.,,...,·. ! .. ı · b · ~- ;.;,. ·· k" ;t/· b k d kez Bu:ııta61 şubel!li olmıyan yerlerde Ziraa.t Bankası 'ubelerl tarafından .... .,..,,,.o"" 'J - J "'°.. • 
go'Z erı ır ,,._..u cıı u a ıyor u. kabuıl ~. ruım1 Yolk:· Zaıten im. evsllrıi d!eğ'U_ ... cerı!beden bir kuV\"et var ... İnsan, _Beni arkadaslı.dwa layık aörü.r.i. 
Beşir ağa odadan iceriye girer gir- Şuh b !hıaırek ı b d k k h d ak. ' l'1 f"' 
mez yakasına yapışıp avazı çıktığı r.llerinde bu ufak para:.ı.rwıa.n buluna.nlaırın buınlan lllW .sandıklar!_ i . ' ur :et e a~:ıını gcrıye hem on .. a~ açma ' . em e y seınitıı çotk sevinece~rim. arasın~ 
!<adar bağırd~: le Cümhurlyet Merkez Bankası ft Ziraat Ba.nka.sı şube-lerine tebdil et. :altJh. laşmaik ısıtıyor. Her şıeıyden evvel eve d'e buıyurur::,---anrz şeref verirsi.: 

_ Br<? mel'un, bu nedir? tl..nnele.ri ilin olunar. (4129> (5605) i - Sizi· <;liınlemek için mwtlaıka :csa111:ın gözüt;ıü dold~ruyor .. Ruh - ciz. ! 
Arab ilkin kendim toparlıya • -J--------------1------------- ~~i .J~~l bekliıyeceğiz. Hlrtrusi tak ndZ1ıyacf.Be;_ hısl:dred htıtaıhb ~d r b~ Demişti. ! 

h. ı o· b k k. F b "k d ı"olı:ııııcıı~ u:ıııı eırnek saadetin; baı"!ışet a m... ır mu e' ava aın, s B k dl be . l b"l .. L': matlığı için sendeledi. Pad~ah tit. n ısar ar ıyar a iT Ç 1 a rı asın an ·~· ? · '· • d ik ~ 'k u a :ın, nı oya ıya 1 ır: a-: 
1~ d k" ··k b' la tu ;ırnıeız mıı LZ. an onu u · kin lhic bir zaıman onu rzt•rabımai 

rıy:en efın e uçu ır pus • 1 - 942 mali 1ılı za.rfJOda. fal>rlkamn ~ rakı şişesi iıhtlyacı 15/6/942 ta. ~ - Çok yongunum hanımefendi, AS~~ikı:,~uştbeu; a; ..,... ir. karışı bir müısıeıkkin olarak kulla ~ 
'lu~ordu. Kfı.ğıdı kı.zlar ağasının rihinden itlbıımın 15 rin müddetle ve kapalı zarf usu1ile eksiltmeye k~mol. "decFm Hala k d ı ı.·uu =~·e y.n yeme.,. J-Y~ • 
burnuna doğru uzatarak bir daha ınuştur. Ed~~ · · · en ıme ge eme - geleceğine şüıphe yoktu., kalktım: n~m~. Bu ~·ştem1 • e ~a.rşbyo00k .. ga

1
-! 

bağuıdı: işelerl ikt : :. .• . . · • _ Her halde yem<!'k icin köye rı.b bır hareJ\.~ o acagı gı , Y e: 
- Bu nedir bre as11acak? ı - Alınacak 1 n mahammen m an M'u-- : Y·~.ızuınd. : ~h7:~·ya kaçaın bıır te- .l!ön€ceık de;;,;lsiniz. dedi · B'.~m bir kadınla da macerayt. gir şmek: 

Ba.cınl ...,,.....-, !be'S!Sutm goırıınuştum u FI' • • • • E h t k ·· • .ıı • 
Beşiır · ağa .kağıd parçasını alıp - : .. . . · .. .. , şurrada temiz bir lokantamız var, istemem. sasen aya a , arşı 0 .r•e; 

~z atar atıma:ı: d zlerinin bağı çö. 15 cl 60 ooo altmış bin : -.:-- Böytk~llr, dedi.·· Buyu.lt saın aıt yemeğinizi bizimle yemeğe ıtenez. bir beııginlJk alakasızlıik duvuıyo-~ 
zi.ildü. kara bir kütük gibi yere çök 25 ci ..... 588 ooo beş 7üz bin ~arla'!" ®ıımeJ nazlı oll.ıır'laır. rul eder mismiz? Her halde eniş- rum iki ... Yeni bir maceranın )'Qr-: 
ıtıü. GöZ'leri büyi..iye büyüye keke .. 50 et 139 oeo yüz otm btn i H~ç b~r tevazu jeS'ti yapmadıını. t.aniz d'e bu misafirperverliğime .guınluığum.a tahammülüm yo'k. Bui 
lcımeğe, okumağa başladı: 100 cl l5 000 on beş bLn : Bnr aııgara urzattı. bir rtane ıde memnun olacaildır. ka'91nla elbeıtJte bir gönül anlaş -! 

&.-:z l ımııtı.ammen bedelıl «23 650» lira muvakkiı.t teminatı «1728» Ura «'75» "kendi duıda1..narın ın·dt· d' LAf k ·· kıü' d "'l B • cBaka padişahım. Size bu gece a..,... • 1111 ! . '. l\.J. a 1 ~·1r l!, a aç- Yaraıbibi, gözlen o kadar haki- ması yapma mum n egı .. · u: 
«imsak• den yanın saat sonraya kuruştur. 5maık ısıtıyıordu; mane ıba:kı:yor ve insanıı tesiri ıcine ~Ö7Jerin bir'birıni beğenişi, vücud-j 
değ·aı müsaade olunur. İbrahim 3 - Muvakkat ihalesi «30» Haziran 94% t.a.rılıbıe müsadif Sa.h günü saat E - Avrupada ~ok kaldınız değil a.lryor iki, eınişteı~'llin bu ~şden pire. ların birlbirini isteyiş!d'.r. A:rıkadas-! 
Pa~a vıe kethüdası ve damadı Kay. H de Diyarbakl!' içki fa.brikaamcla uıüteşeüil komisyon taırafında.n T-1-Pıla.. smi? laneceğini hesablamama rağmen lığın, dostluğun nihayet ıht"raslaa 
mak Mustafa diri dıri Etmeydanı. cakıts'. ! - Evet; aşağı yukarı 18 sene ... reddedemedinı. binleşmenin karakterler? bundan: 
ına -'dnodıerillp te9lim edilmedli!lvte 1 - lartnameei htanbul, AılkılWa, Bltlla, SIJrt Başm.üclürWJderincle ve Dl. ı=Fakat lbi11ka..ç defa geld-im, :iıki dakika sonra geniş kenarlı ~ ıne olaıbilir? i 

• ..-. ltM fürillMı u. lllrdiD "E1k1t ~ aaemdlur. - Emşt.ooi>z, sizi bazı hadlsel~ta~ gi-,ıerek gelmişti. (Arkuı var) 



4/1 Sayfa 

K 

SON POSTA 

ko kar 

Yeni 
bilmec miz 

Yedi hal'fllyim: 
&§tan üç harfim: Başkan 
Geriye kalan dört harfim: 

tld~ dercede 
Son üç hnrflm de: Bir er. 

kek ismi 
Y ecll harfim bir arada: Bir 

meyvayım. 

- Ben, d·edi, ~eytanfarın <ievL 
yİin. istersem şimdi çiy çiy yerim. 

Amm~ bu akşam karnım tok, hele 
yarltıiaı ık.a.dar sabredeyim. ~lanl
ı1llm, i:iıir 'Yetne ç.ı.kınnm., <lersen naf.i.le; 

Bilin baknyım.. Baştan üç . 
harfim nedir? Geriye kalan 
dört harfim nedir? Son üç 
harfim nedir? Ve ben neyim? 

Bilirseniz bilıiıece kısmını 
gazeteden kesin, hallini bir ka. 
ğlda yazın ve bize gönderin; ben id:tcdiğim ci.'1.da minimini olm, 

b.ir fuırcıniın bile sığamıyacağı deli'k. doğnı bilenlcmen: 
Birinciye: Bir tf§e kolonya, 
İkinciye: Bir düzine kurşun 

ten sı~ırıım. 

Bay Tuı:ıguıd bu sefetr ~e1\.imlen 

$1ha f.aııılla ıkıo-:-kmu,tu. Şeytan az • 

manımn yıa.nından kaçtı. Bacaklar~ 
nın olaınıoa hmıe loşuyoxıclu. Arka. 
sınd.an lblr köpek havlaması duydu. 
.Bal.-tı, bıu ida hiç gönnediğı blr ;r-.y. 

cl'i. İnısan başlı, pafa 'bıyıklı b.ir ltö. 
peık. Bay Tıurgndun korkusu brr 

kat daha arttı. Ve nıihayet evine ka 

dar gitti. Fak.at o kadar korkmuştu 
ki. Evindıe bir yaıı.dan kaTlruıclan 
tirtİT 't'İ'treyoT, bir YlU\<ian da bi-r da.. 

ha khn.seyi koııkutmı.yacağine tövbe 
ecJJYt>rdu. 

kalem. 
Üçüncüye: Bir kastet. 
Diğer 35 kişiye de muhtelif 

hediyeler verilecektir. 

Elişine kola vlık 

B.ir daireyi müısavi kisını1ara ayır 
mak için lbi.r alet vaııclır. Bu aleti 
siZ k.endıiniz yapabılirsiniz: 

Dalreyi ik.iye ayırmak kolnıydır. 
Bilirsiniz mcrkıe:zden geçen düz çiz 
gİ ikiye aylrlT. 

Bu alet, üç ve daha fazlaya ayır~ 
mak İç.İn ku8anılacnk. Resme bakı.. 
nız; bir merkez etrafında munta. 
zam aralıık1arla çizilmiş iç içe daire.. 
ler var. En orladaki üç, ondan bü. 
yüszü dörde .•. Daha büyiiğü beşe, 
hu tarzda birer birer artırılarak ay. 
rılmış. 

Bir mukavva bir mika parças • 

Haziran 20 

Devlet Orman lşletmesj Karabük Revir 
Am:rliğinden: 

Tahmlııen 2510 ;metre nıikab kavak, l!i27 metre miki.b lmYin tomru"u ile 
1200 metre mikii.b mnden direklik nt~Iarm nakil ve istif işi ~ık <:k .meye 

çıkarılmıştır. 

ı - De\ie~ Orman İşle~csl Karabük Reiir ~ b th Ten hll.!ı böl 
gesiırin Çayır ova .• \!aşar, I\.ırık, Ka.ral>:ıkl;al. Taşlık ,,.c KlLYJ'a.nlık or -

manlarmda kcsili.ı> tomruklanıruŞ ta.hmlnen 2610 mclrc mik:lb kt\\'ak 
tomrıakla.ruıın bulundukları ;ı;ctler;Ien Geren düzü, İb:r: lıim d.eı·csi, Kıi. 
mesçi oğlu tarl:ıı.ı, Clclili ve şosa. boyun~ deye m:ıha.11erine nakil ve 
iı.;l.ila ve yine bu orwaıılarda bul.anan 1627 metre mi~•ab kay111 tBm. 

l'li!ı!luwm bulundUlı:la.n yerlerden Celili ve ŞOSJ boyunda.ki deJ>ofara 
nakiI ve isUr i.}l, a3·ni ormanlarda me\·cud 1200 metre mlkab maden 
dlrcktik ağaçlarının dipten kesilmiş bir va.ziyctec \'erilecek öiçu ve dlrek 
boylarına K(ire kesim \'C Celali v~ sesa boywıd:ı bulıuıan drPO ınıı.ıı.a.ı. 
lerlne nakil ve istif ~e nılkliiya.L esnasında. yapılması ic•b eden liW'~ü 
yolu ve sair masraflar müteahhidine a.id •lm&k liu:re bunlardan ma 

c1en dirnleriutn tnnamı Eylül 942 ve kavak, kıaym !.o.nxrutla.nnın ıa:: 
.maım Birin~şrln 94% ı;oııuna kadar yerine getinlmek şartile bu jş 
açik dıısiltmeye çıka.rılıruştır. 

2 - Açık eksiltme 25.0atlran.94~ 4d&.iı:ıe rastlay<&n ıPer~embı! ı:-ünü saat 
14 & KarUiik Dnlei Orman İsletmesı illevir A..mirıig-ı binasında top_ 
la.nacak olaa kemisyon hmuruıı.da yapılacaktır. 

3 - Kavak tomrulüıuı.nuı nakıil \.'e istif işi irin b~her metre mik5.bına mu. 
hammen bedP.l cr8o lira «501> kuraşhır. Kayın foım~iu ile ma.clen di. 
relderi.nlıı de be!ırr metre mih:i.bma. muJ:ıammen bedel «8f\ liradır. 

4 - Her 'öç lş bir -arada oldıı.~undan % 7,5 hesaıNle muv:tokka.t. t.cmina.t ak., 
~ 3360 lira 10 kuruş'ur. • 

5 - B• .işe a.id açrk eksiltme şa.rlna.meleri Ankarada. 'Orman Umuın .Mü. 
a.ürliiğil ile ZCLllgU]dll.k Orman Çevİt'g'e Müd:ü.rliij;ründe ve :&evir Amirli. 
kinde gürüleblllr. 

6 - k~ eok&Utme gününde ımnvakıJrnt teminat akçclcrile b'rl!Jı:t~ Ra • 
. ıra.bük Devlet Ol'man İşlctn.esi Re,ir Amlrlitinc nıiir.aoa&t etmeleri lü. 
:zmnu ilan olunur. «6532 

Sümer Bank iplik ve Dokuma Fabrikaları 
Müessesesi Defterdar Fabrikasından 

SepcUl, sepet. iz ve deınır ı.ıembuD olarak 7%5 aded &una.c~ 2!.IJ.9t'! Pa.,. 
~ günü .-at 15 de Defferda.nlıki Fabrika. bi.mıswda ıı.çlk ariU'ma. ile satı., 
lac.aktll'. 

İsteklilerin fabrika. id!rr.>ine müracaatı. (6595) 

kesip hıma yapı..ştırın1z ve nokta Dört müsavi beş müsavi kısma 
yerlerine delikler deliniz. ayırmak isterseni'Z aletteki dörtlü 

Haıı:ıgi dafreyi kaç kısma ayıracak beşli dairelerd~n istifade edersiniz: 
sanız, bu daİ'renin merkezini o da.ı 

irenin merkez:ne gelmek iiı:ere üze.. Geçen e·ıımecemı'z·.1s 
rine koyıunuz. Kaç kısma ayıracak. :U 
tınız?. Mesela. üç değil mi ... Üçe kazananlar 
ayrımış da· renin deliklerinden öteki 
daireye kursun kalemle yahud da 
bir iğneyle nokta tarzrnda hler ya
pınız. Aleıtı kald!'rtnız. Taksjm ede 
ceğiniz dairenin mCTkezindcn hu ~Z
lere dairenin: kenarına ullaşatak ta12. 
da düz çizgiler çı~ınız. Çizgilerin 
dairenin kenarına ula~acakları nok. 
lalarıdan ibu daire Üç müsavi kısma 

Ge('en bllnıccemizıle kamn:ınla. 
nn isimleri J'aıartesl ıiinü çlJra.<'ak 
11&YlmrZda ilan dne°' ktlr. lll'dfye 
hzananlanlan istanbulda. bula • 
nanllU', hedireterinl P zartesı ve 
Perşembe tüııll'rl idarelıanemlzden 
al&bilirler. Taşrada bulunanların 
hediyeleri Dosta ile adreslerine 
ı::önderillr. 
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" Bu Saıbahki ·Jlaberler -....J::ı.~~~,:.,~.~~~!~~~~~;~:._ , ....... ;fii~Uh;:;,lAhJn@( • iti dıcnıiryol etiat a.meliya.tı ı...ı.pılı zarf usullie münakasa.ya konulmilŞtur. ~..f flff.;• . ~ -: 
1 • • le• 81' 1 - Miinakas:ı 25.6.942 ta.rihine tesadüf eden Perşembe ırüııü ,;:\.at on alt1. 

ngı z • . . da. Veıkalf>Umiz dem.icyoUar ~t da.ircsiındeki ınünakas:ı komisyonu od:ısm.. 'a..Tih ~yet Ahmed gaıı· b 
L ld da ya.pdacakıtır. .a.-,ı ~ Tob•a"a ava an 2 - Bu iŞin muhammen bedeli 27090, muvakkat temlnat1 2025 liradır. 

A B 3 - lUukıne'e projesi, eksiltme Ea.rtn.:ımesi, ellit fenni ve umumi şartna • 

,ardım mesi ne diğer evrıı.kıta.n mü~ekkil biı takım münakasa e\'Ta.kı 135 kuru-ş mu. 

tab la ve kablllııdıe Dem~olla.r lıışa.a.t reiı;liğinden tedarik ohıınahilir. 
J ' - Bu işe girmek i&teyenl.r her tül'lü mali ve fenni kudretlerini g-üs.terlr ., iste mlR 1 veslkalannı ra.pte'dıeeekleri bir isUda.yı mü.nakas:ımn yap.la.e.a.b tarihten en az adi• vomma . 9'f B üç gün evvel Vekalete vererek bu işe girmek lçfo chliyeot veslllası almala.n n 

J A bu ves.ika.yt müırakaea kı>mlsyonuıu. vermiş olma.lan Uizrmdır. 
Vaşiın.gt.on, 20 (AA.) - Ünited M"--'·-- ta.l".h1nden en a.ı; Ü" gün evvel i~eni!memlş ehliyet vesikası ta ;. Va~Lngton 20 (AA) - Lon - b' ı .................... " 

L 'b Press'in Vişidle!ki muha ;r~ şu te - le'"'-n nazarı di!;ka.te a.hnm.ıyaca.ktır. draıcla 9,k.an bi.r gazetenin ı ya • ekted' . .,.,., 
1. · ı· - k graf ı gönıdeırım ır: 5 _ T"'··"f ............. ı.•~r, te'·'ı'f zarr'-Mını •u90 nwnara.lı kanunun va <-kslltme ,dakiı muhabiri, ngılilz umumı a. • b' ..,.,.... .. , ... ,,,.,,.,,.. ""' ....., "' .. 

,,_! . Hitler, Laval'e hususı ır mu- şartaam,.._m· ı·ıı •~-'ra•ı -"- .. · e,ı·nıı~ ha~1rlıy~~ıı. münııJı.as.ı.nın yapılac.a"'ı saatten ra.rga.h;ın:m T obruğu taın iye etmesı R k .... • ...... ~ • ...., a ~ ~ ....... ... 

k rah\has gönder-erek, usyaya arşı .. :. r~-· evv-"nA kadar ~·wnara'ı makbuzm··'--billnde Demiryoll:ır İn .. uı Da.lresi muhtemıel d1duğundan bahsetme ~ ...... -- ...,... ,.. •• 1 .-... .,_. 

teıd' lr. uımuımi bi-r taaırruzun arHesind~ Arttırma, E.ksi.14ıme ve ihale k.omisyonu başka.nılıtına vermiş olıınaları lfi:ıımdı.r. 
Dış müdafaada bu11ooduığu:nrlan Fransanın kendisi «4066» cı627b 

Vişi 20 (AA) _ Mıhve·r ıkuv. ne lrardıım e1mesi.ni istem.i~:ir. 
veıt'l.eri Tobruk kıaleu.ı:ıiı:ı dı~ müdıa.. De Brirron, muraıhhasa Laval na 

1 1 h ,. ded' ·1 mına cevab ve.mi.;:. ve Almany~ fa,:;\ h. " ,,_.r: : e temas at n Hr~er. ~ 
Tobruk üzerine ta~yik nın galiıbiyıeıti için temcnnilerdtı 

Kahire, 20 (A.A.) - Şu anda bulu:nmuıştuır. 
mihver kuıv·vetleri Tobruk üzerine Ünited Pres.> muhabirinin tel-
kuıvvetli bir tazyik yapmaktaclJ.r~ grafı şıöyıle bitmektedir: 
lar. İ-;.~al altında oldıuğ:ı gibı· işgal 

---oı---

Ruslar merkez 
c~phesinde . bir 
şehir almışlar 

Londra, 20 (AA) - Rusyada 
mıeııkez kesiıminıde günlerce süren 
şiddetli çarpışmalardan sonra Ru.s 
lar K şehrin~ zaptetm•şlcrdir 

Sivastopolda vaziyet 

alıtınıda oll.rmyım yerlerd.·e de işçi 

toplama bürolamun aç•lması için 
eaniTler verilmi~r. ----o---

Ruzveltle Çörçilin 
nerede oldukları 
bH~nmiyormuş! 

Vaşington, 20 (AA.) - M, Çör. 
çil şimdiı ouırada bulunmaktadır. 

İngiEz başveikilinin Vaşingıt:ona 
geldiğini b.ikUrnn tebliğden ayrı, 

bu hafta İçinfo, baŞka bir tebliğ 
neş:ıedilmesi· bekleıa.emez. Bır sı:
perdesi meseleyi örtmek.tıedir. Bu 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz ihtiyacı için 159 bin kilo tayya.re benzini He 20 bin litre oto. 
mobiJ benzini k.apa.lı zarf usulile mübayaa edilecektir. 

2 - Ta.yya.re ben:ı;lninin m.uhamnıen bedeli 87 bin lira olup muvakkat te. 
minatı 6525 lira. ve ı>tomobil benzininin muııa.mmen bedt-1i 6250 lira 

oluıp muvakkat teminatı 468 lim 75 k;uroştıur. 
3 - .İhale 29.6.942 Pazartesi giinü saat 11 de Aııkarada Tayyare mcyda.nm,. 

da kiin Umıım MiUürlük binasında toplana.ca.k komisyon tarafından 

ya.p11aeakt1r. 

4 - Bu işe aJd fenni şarıf.name. eh6iltme şa.rtna.mesf, muka.vele projesi nev. 
let Ha.va. Yollarından temin edllebilir. «4285:1 «6523~ 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
Zab1t.a. memurlan için azı 1500 çoğu 2000 çift getr 29.6.942 ta.TiMne müsad'if 

PaZ&l'tesi ı-ünü saat 15 d!e kapah zıı.rf usulile satuı almaeaktır. 
Beher 9ifte 10 Ura. tiat tahmin edilen ge!rlerin nümnne ve şartna.meslni gör. 

mek ıstfyenlerln Umum lUüdürlük Satmatma komisyonuna. müra.ca.atlan · 
Münakasaya. gireceklerin 1500 liralık muva.lıkat temina.t makbuz veya banka. 

mekıtu'bu ile beraber 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde ya.zıiı belgelerle 
birlikte zarflannı müna.k'\.9a. giiıtii saat H de kadar komisyona. vetnıclerl 

Vışi , 2Q (A,A.) - Son 24 saat 
i.çindle Sivastopol kalesinin vaziye 
ti daha fenala~mıştır. Almanlar 
Şimdi kalenfın dibinde bulunmakta 
dırlar. Kalenin cenub kısmında 
mayin tarlaları arasında ilerleme
ler kaydedilmiştir. 

«4100 •) «6273ıt 

rada bile, şimdi., reis Ruzvelt He ----------------------------
M. Çörçil'in nerede bulunduklari inhisarlar Diyarı bakır Baş Müdürlüğünden: 
bilinımıemeıktt/edir. ı - 1942 mali yılı zarfında ~müdiiı!lüğiimiitzxlen Bitlis, Siirt, l\fa.rdln, Urfa 

Alman ha\'a kuıvvetie-rı kaleye 
durmadan ağır ~apta bombalar 
yağdırma•k.tadır. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Moskova. 20 (A.A.) - Rcuter: 

Bu sahaıhlki Sovyet resm[ tebliği: 
Sivastopol cf•pnesind~ şl.detli ç<'· 

pışmalar devam eıtımekted;r. 
Diğer oephcleı'de <leğişikM< yo1 

tur. Şimalde Barcmt:z d"nizindc> 

General Elyas Pragda 
!,..1- - ' 

Londra, 20 (A.A.) - Çekoslo
vakyadan alınan haberlere göre 
Çeık generallerin.den Elyas düş.. 
rnanla temas suçundan dolayı 
idam edlimiştir. 

Bu t>neral Ahmanlar Pra a el-

vilayetleri ve miilh:ı.ka.tına Diyarbakır vilAyetine ba.ğb ko.zalıı.r ve Diya.r. 
bakır amba.rile Diyarbakır istasşonu a.ra.sında. yapılacak nakliya.t 11 Ha.. 
ztra.n 1942 tarihinden itib:ıren on beş gün müddetle ve kapalı :ı:arf usu. 
lile eksiltmeye kı>nulmu~tur. 

2 - Na.kledıil~ok emtia ve esyanın muhammen mi.klan «2708» ton ve mu • 
ha.mmen bedeli «120930» lira, muvakkat teminatı «9067,75•> lira.dır. 

3 - Muvalııla.t ihalesi 26 Uaziran 1942 tarihinde Cuma. günü saa.t 14 de Dl • 
yaı'bakır İnhisa.rlar Başmüdiirlüğünd.e müteşek:k;il komlsyon ta.rafından 
yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi İstanbul, Ankara., BitJl<J, Siirt ve Diya.rba.lur inhisa.rla.r Ba$. 

Hasma alttan kalkmak fırsatmı 
veruniyordu. Fakat bir arahk bo • 
yunduruktan kerhaneye gelirken 
Macl!ralı tek paça kaptı ve derhal 
doğ.ruldu. Ahmed, tek paçaya gir. 
miş ve, tehlikeli vaziyette idi. Mud 
ralının taraftarları heyecana gel~ 
diler ve, bağırıştılaır: 

- Ha! Madralı! 
- Bu da be! 
-- Çabuk ol! 
Ahmed, ıbir iki adım ancak ge

riye doğıru tehli~eli bir halde git. 
ti. Madralı, paçayı iyi kapmıştı. 
Budayarak veya çengelliyerek ye. 
neceklti. İsmail ağa, sini.T içinde 
idi. Ahmedin tehlikeli olduğu 

yordu. Nihayet zorlama öyle uza
dı, illltilkam hisleri o derece galib 
geldi ki, Madralı, adeta hasmını 
böğup öldürmeğe karar vermiş gL 
bi idi. Madıralı. boyundurukları di • 
kip hasmını çengelliyerek yen • 
meğc savaşıyordu. · 
İsmail ağa; işin kötü olduğunu 

görünce 'bağırmağa başladı: 
- :au derecesi gaddarlıktır! 
- Bırak be! 
- Nefes alsın be~ 

Madır.alırun tara.fltarlan İsmail 
ağaya doğru bağrıştılar: 

- Ya; şimdi gaddarlık oldu öyle 
mi? (Arkası var) 

aşiJcaır idi. Olduğu yerıden fırla.. Sıhhi bahisler 
mış bağırıyordu. (&§tarafı 3/1 de) 

- Buda~ . 
_ Çabuk ol, buda Ahmed! tıince vıaıziıfe görmniyecek bir hale 
Ahmed, bin müşkülatla paçasını =· seheb olur 'ki hıiltikaıten 

budayaralk hasmının elinden aldı. 
Bu suretle iki pehlivan ayakta o- Kaıbaıkıuılıaık hastalığın başlaıngıç -
larak karşı karşııya geldiler. Çrrpı. taın irtiıbaırıeın şıfasına kad:aır yan~ 
naralk bir nara savurdu: şiışl.eriırı 'baımaım.en kaybolmasJllla 

1 kadaır çdk saridi.!r. Sirayet daima - Hayıda be.... d w ıdıaın .:ıı-w kt 
Madralı da çırpınıp cevab ver. ogıru uugırUıya çocuı · an çocu. 

di: ğa oluır. Hastıa. çocuğun tülkrük 
zeırıraıtı aırıaısıında blunan m~tkrob di. 

~ Hayda!... ğıer çoculkılcvra darhal iıntikal er1er. 
Fakat 11'.~~alınıa:ı canı kalına • KaıblaJkullıağıın mikrobu oldıuıkça ıia

~ı. 1'.edlgı boyundurukların ~:- yaıın!klulıır. 
sı.:ııe .hı.ta~. Ahmed. ha~nı 01- Ted.aıvisi: Hususi .bir i~acı yok.. 
duresıye bogmuştu. Başk~. bır ~h tuır. Kem.d~ lkeındine iyıi oluır. Sık 
livan olmuş olsaydı. yuzde yüz sık gıaır~aılaır yaptırmak mıuıva,fık 
mağlub olurdu. Fakat çok _daya - oluır. Bi'llb.ıassa on beş ila yirmi gün 
nıklı olan Madıralı bu,- ~aşın ~ .- müıdıd'et1e lhıasbaıyı d :~eır t'OcuklaT. 
yundınulklara tahanıımul etmişti. dlaın alk lazımdr< Bu müddet 
Madralı, ayağa kalliıktan oonra z~~iıvaınnda ıt~maR halı nde 
iki pehlivan ense enseye tutuştufk.. bull'uınıaın çoculklaro da sık sık ilaçl. 
lan zaman Madıralı, durup durur. ---m..- '""wvı- ı~ ,....fık 0-. .1 K Ah... g.aırıgcıu'dl!cııı. J'"".P~ır:ınaııi: mıuvcı iken ~ır ense a.şı:ması J e ara LU:r. 
medı boyın.duruga aldı. v Ve,v zorla, K.aı~l'alk iıhbaırı mecıbuıri has • 
anudane, gaddarane bngımaga ve l.ıilcl.aıro' 1 makl bera'ber e. 
sünneğe başladı. Çok fena boğu. ~ aın ° rm.~ a 

Ü t ·d v 1 -1n. k vtı.n de2Je:n.feksiıyon yaıptırılmaı;ı yordu s e e saga so a sı '.l\.c:e. aıf ik l'Uır 
sürüyıordu. Vaziyet çok fena ıdi. çok muıv Dı 0ib ·

1 
• Zatı' Öget 

bo d w h r. ra ıım .Aıhımed yun urugu asmma 
kaptırmıştı. Ahımedin de ensesi ki
lise diTeği g:ibi idi. Kısa ve kalın 
enseli olan Ahrmed dayanıklı idi. 
Ahmed, ıboyunduruğu 'kurtarmak 
için sağa sola salıyıo-r, elile içten 

w A 

ZAYİ - Kılıçall nüfus memurlutun. 
dan aldığım nüfus tezkeresini kaybet. 
tim. Yenisini çlka.racal;-ımda.u e;klsinln 
hükmü yo\:tur. 

otlu Mehme~ Emin Ör.çelik 
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H~ey-dr-ic-h'e-s-.uik-as~d~l =;=-=A~s7k-e~ri:---v-az~l~et:-::::=.l-:-:S~iv-ast~op~ol-ş-im~al~M~i-ll-l-M-ü-d-af-a-a-i-S-İ--=ka~Ü 

y2panlar (ııa,tarafı 1 .... sayfada) ı.ı....ı;,w IOOetthmokte, hatta gö,_ kesimindeki müda-
d 1 

fhvai adlall!a.rıını ele geçilmıek ga ~ temıdkltedir. Eğer, Japonlaır buna f h ti ld (&.§tarafı 1 inci sayfa.da) 1 kolaylık .imkanı tenı~n edilmiş 0 _ öldürül Ü et yesiae ]~ar taraıfıaıdaııı giri§i1e.n dı~nityeıt vermeyerek gıeıne deniz aa a 8f I yarı 1 ille d&ıir !kıaınıuın Jayihaeı.nın müza:ke.. Juyoır. 
,. Meıroaın oel.eniz.} ve Midvay adaı&J. de. kıurvved.emini, kendileri iç-m tay~n ır~ .. ve blbuılüın.den önoe MaJ.iye Ve -1 Milli mıüdafaa ~stikrazı 1 

Londra 
19 

(A.A.) _ Dü.n akşam mz mıuhaırıeıb.elerimden ve Miıdvaty etmiş ofilulkJarı itk ha·rekat saıhıası. (Baıtarafı 1 inci sayfada) kili Fuad Ağralı şu bey-...ınıdl~t.a bu .1 villeri b-ugün har~~etıe n n tt 
!f>.rıaıg ratlıyoou; Hey'dridte'e suıi,.. ~·z m-uha.re.besin.i ö:_tmek. roıatks<ı:- nı:ın dal_v- bir hilyli ua.aıkla:rııı:a ka • 12 gün süıren şiddetli çarpışma. Rı.ııonnıştıı.ıtr: ta olan devlet tahvllle'cini~arbımukaun .. 
~ yapanların yakalan.dıkların.ı: da.ile o aılnall_aııtd:aı hU9Usı deni:zeıltı fi. daır dagıllıntaı!k husus.ıındaikı s..!ıS'temle. l~an sonra müstahlrem mevkim Muhteırem a.rkaa""sla.r. f 'L ,_, _..l\.n.ı m_ffi_-31- s ..lL • ....1... d.evaım ec:I } -~- L:_ 1 k b ' k Sa """!l C'\"Sa Ln_l !haiz Olacakları gİbj ayni V:~~tir. Bunla::- ~la.LlU!IA ~ aıo-n•ııc:: tCl'lley ve cı.ve.rına yapı - ..... ı.e . ~r e~e ya;x;ın ~ ati.. ~a ı~ı, c~nu u. gar•bı . ı:~L . y;_ın .bra!i'kımızin kısa ve zun va. zamanıc:ıa bunun ha::,ılatı mdli mü. 
kilısede, t.eslim olmak 1stcmemış.. )an baısk:ın ııııarruzlıwııı.~ıwı ve aıy - ~ ~cırdie -~ı.mdroen taıhınm.ı k~ mmde kıüçülk __ bir sahı} ~lesı ~- adi ~~raz!arJmı:aa gösterd.k)eorj. dai f \!ika • lıer ve vukuıa ırelen çaı-pışınada ır~ Allcnıt adaumndakı Ame.r .ika 

1 
bill olllrrueytam guç ve sıkışık dunım. tesna olıma.k uzere, kamılen elımi- fev'kalad-e rağbeti yük&ek huz k.a -~~\ : lm 

100~ ld ~asraf.larırııa 
hepsi Olıdiiırüı!mÜs.tür. Bunlar Çek ıüSlerinln j.a;pon}arca işgaı~iınden son llarrlJıa lkaırş:Jlaşmaları ve buı."lun ne • ze ge-çmiştir. D~işmanın bu son nuzdıa müteıaıddid' dıef~ar şükurn ,, - t~ı 1 u u ıu~ 0 

ugu.ndan va: 
tahii"·etintlc:n idi· ra §İincl:il de Akıout aıd.a~ı saha:sın- tkes:~ o/Iaı:ta.k birgü.-ı Birleşik Ame _ Ü'S>Ü de pelk yakında işgal edile. ~ .i.P.tiha:rlla cm:etme-k fı.rsa.ı:ını br~l.a laş arı:U~mlitasarruf. ct~iklerı 

J • B" • .~L Anı.e.T•k d ·n__ ] d ı akıt' u ~ para arı 'erı ve emın b:.r şe Sıcrrı ÜıÇ haftada Pragda i<lıam e- c:lıa Japon ve ıne'I'""' ı a ~ ı-,!Kiilı vıe apon ona.nma1arının ana c .r. mıuıştum. En :ıonra 1942 bütçeıııİ halk k.ld .,..,1 t" k . .. • 
dilenlerin sav

1
s1' 300 ü buılmuştur. ırıllz bııvvettıl~ aırasınd:a. yeınıi bir lruvveııll1arın a.rıas•nda bıt'i ımd-ıiyetli Sovyetlerin nevmidane mulkabil lk.ıındla yü.'ksek hll2u:rwnuzda maruz.at daı f e 

1r; ır .....ı~n aydnı ~ankda mu.. 
J • 'h _,L _ .. d-·L ı _J. L,_ -11 __ ,,_ h b . . . ta--·-ı _ ,_~ k 1 ~ .._ __ ll. ___ .ı._ aa ıı.ı.ı2nl'l;;'dne e ı~ .. ra etın'e-

o dıeınılız mu: aıTeoc:..'"1 "i:IUla V'll!Kuıa gcıı.. vwr aıeırııu :mu are es:ınm ıcııasına sı.. <lu uıaan C:W\..lffi a ffil-r.la:'. tla ouıı•u:mı:ııx.eın La.oc:;arruf bonolar ırı~rn lerin· t · d k 1 

Ç
•• ·ı· • miış 0rdu:ğu Birleşik Amel"ioc:a haır'biı.. ra. geilıdSği1 zaıman ha'S:ırnla:rını.n karr. Si.ıvasıtopol cepınes~run cenuh ike- 3 üncü ıt:m:ti'bine aıid kısmın ~ısı. v.ille 

1 ~n e ecel 
0 

·':. !b~ t~~-
Q ~çı ın yenı ;y.e ınıazrrl ğırnm bir gün gecıknıiış ~- Şl'S'ına gar;ırf:müsıa.id bir şekilde çık. siıminde Ruımen kıt'al::ı.rı ~idrlct1i nJID dla hama.retle devam ettiğ~ni ~T- bir ;:ğber~:sa ı kf ~ d u~k 

V 
• h 

1
. fıaıralk. v.emd6•ğıi 1 7 Haz.inan ta•.rlh"lii· b:ıır ımıalk ı.ztıaıaıı·mnda kaılmaıh:ırı melhuz- çaırpışmalardan sonra düşmanı :zıetm:iıŞlt:iırn ve hunun hadı:.nd.e hasl- ş.üıphe etmi-y ere~~ :~nd c-n :Uç 

aşınglfin seya a 1 ııelbıtıiğde .bi,ldi1ril~ektedir.. , clıuır. . mevzil~rlnıden ııtmış!ar~ı~. _7 den ~~ı gıeınıe a:n;i'i!l mü·cLafaaının fevka _ dcri'Ç hülk~~~tki~tb~y~r~l~. ~ 
Blırqeşık Aınonka haırbııye .nazLr- On.uın ilçjln, Japonlarca yapılması 17 Hazmına ikadar 7.58.> esır, 20 iade malsıraflannl kı~m i."OT?'Ş Ja _ ken gö.ıül"" k' "'t dd"d t rtib 

(BaJtarafı ı inci sayfada) lııı2-1 ~ geçen tebli:ğdıe, bu ye - geJtıelkeın şey bugiime kadaır yaptık - tanık. 66 top ve bir zırhlı bataııya mıa.k üzıeoıe uzun vadeli bir is.tibaz leri tahaıklk~uık 
1 

:11t~~ ea,_ 

1 

1 e ı.... • 
C 

, 1 ,_ "'' -"L b .. j _..,_,,. J' • d ~ k h ~- l . al ,.,... ş· . .J·a tı· ,··nr "d _B_.],__ e.- ı.eceA. o an vu 
ece yarrsına doğru aını o ara•ıs. rıİ d-eınıiz rnuıua.re esıımın apo.uııc..r.n aırı gıeınııtş ve agınr aT~:.ı>.e.t: em I'Illl1l""i''ıır. ıu e ı mu e;rı mu. aoo= ımezuniyeti tazaman'Un eıclen isttiikrazı h t _. b' 'd t h ·ı.. b -'"l ... 

1 
_L..!....- :nı. L ___ J>~- .l .l • • ha--;ı.....l d 1288 t ak L. n_ 1 n er e'hL ıne aı avı 

asın_ toplaı.ntl'SJna da•.ı:t e~ ~- ga- Al·eruıt ~ını. J§ga ~~wuc ~ ~ sonra ~a ~'e..,·am ettırmc.& r~ er e:ma.:m ~- ~r. ~l'r !Kain~ ıayi~a~~~ı~ yiı"be'k Mec. l~rin iMacına takaddüm eden ıh-
ZeltıeQ1ere 1'eis Ruzvel4: ın ıkat.lbı M. lbi.r cevalb teş'kıl ~yl..ecti~ı, bu mıu- değil', f.alkıaıt elde etm.ş oldukları ka- ve beton sıgıına.r.. zaptedılmış, ~ tıa.kd!im ed!'ldıg.ıını de :ilave et ~ zari mahi.yette baz 1 1 . E::aııı;y şöy]e dem.iştis-: b'Dlnebeldıe tipi rayin edilmeyeın btr ~ amı.'ıafuza edıeıW:me!k iç"n 46239 mayn k~~ırıl~ştır. . ıınıi.Ştim. teıkeımımfil ettirilme~i~=~ ~~ 

B_şv '.-<li. Çö .-çıİ ve II'CSs Ruzvelt Japon lkıruvazöri~ baıtıını•fmalkla be -1 deı1enıp roplaıunak, blT taraftan Şaıık cepbesının dıger kesımile. Tasaıııruf 'bonolaır.nın 3 ündi ter. muamelelerin ifası da ,: I>. h.,ı, ·., .. """1< ve ;.ı.,.,.; ~· zalnin ..ıbo< gme tiplori bi[d ~i~İ>'"" d;_I Mlhv~ ~i!e ~ oboh• nı ha • rinde geri <iiJı:elerin temizlerune. ıöbhü ..şkil. ed•n 2 S ~nyon ] L,~ğt zamana tevaldk.uf etme:~: Bf 
eldıe c'cf 'ilınieıri içm g-eıreıkii mesele - ğeır 7 Ja;Rcn haTb gemm mn de ha- yıetleınjndle Hıındıstan, lıa'tl ve Orta- sın~ d~vam edil.m~tedır. ~vyet- dıa evv&ı jıklı rertıb gl!bı fevk~ade naen.aleyfrı istikrazın bi · · t r't" lıer halk'k:ındıa. müzaık.-cı>elel' yapaca.k- &aııa uğırat:ıldığ•nı ve hor iki tamıf. şark sab~.ın& 1-a.rşılıtklıı. biır haTe - lerın b~aç .. m~~z~~ m~~bil taar- bir ııaığbete mazhar olmuş ve ço'k. bine aid ihzari muame~~~~in e b~; 
la rd.ur. jıtıa.ın bu muhaırcbe}·~ mühi;"T\ kuvvet.. loelt :iıcıraısıı fırsatı bulUınıuırso. ona :ha. ruzu gen puısk~rtulmıu~ur. kısa lbir zıaanan za,.fında tamamen an evvel ilmnal eci'"ler k b t rt' 

.. tkinci bh cephe k"'~·lm .. !. i>inin '"' ;şlirak etmiş Wuınduiiu. cihetle .,. all.lbo'lınek, hi'. ta,..&an da. o z~ Kutu!> _Okyanus» ~ahılinife Mur • ..ıııii'mıı""·. 16 Hozimm t.,ihin<kn be aid muameleleri~ ı!ahhgre e ,,ğ: 
l'n\J'Z2.fkıeırıe eıcMlip edılm1y.ecegı ~ıru..ıjaıpon'.llaırm henüz tes.bit edıirn!yem mana ik~cLa: . B~leşr"k A!'1.erııkanın ma;nsk _ ımıarunın \:e Yokx:mgan.ın l~eın pı~asadaki bo:nola.rıın, ye • ramamasım ve vakti zamr.ıımda 
~rua M. Eaırly ŞUı cev•abı ven·mış - dıalha d~~ .Jcay b!oa.rının rla hulun • teıvdh e!t:mesı ıbtımal haırı . .::ınde ot - U:~ı~erı __ a~ çapta bom?alaıla kfı:nıu 75 m'ılyonu bııılımıştuır. Ka.nuın ihracını temin etmek üzere Itıyi
tLr: j m'alsl• m:aıhtemel olduğunu, f.a&.at mıayetn ~~nayye-n yem d:aırhele- dlöv~'ü.r. Bu arada 6 hin ton;. sonu 75 ımlilllyonla. taıkyid ett;.ği'nden hıamn mii.Stacele-n mııiitz.ok<'rcsine 

«M. Çörçıi1' :n bu m.a!ksa<Ha bu.m. Ai1euıd aıd:e.11ıaıııı yaık.i ninıcldki umumi rıe bııdır.eth b11T ta'TZ'Ciıa mulkıa.vemet 1ulk bı_~ ~ar":t vapuru bat~J:~ dbifayı l>uınıu tecavüz etmeğe mey _ müsaade buyıtı'r'Jlmasını Tica -edi
l"a gllJ:mıiş old.uğunu aa.nımanın doğ. dluıruımdla lbir değ:,ikU:C olmıadığını tıedbıirülemffii sağlamak ve bund'aın ev. tıa:. Buı)ıillk bir t.caret gem~sı ha- dlaın blVmıaım:-ık ~in o t.a·rihten som- yorum. 
~ ahı.cağ n ı t:ı.hm.in eclliyo.r~m. » ıd!a ılave etımektetlir. ! vıd1 de ımüt~ad,did <l~fal'aır yuxıı_ıı~ "'3Ta ug.ratıl:mıştıı-. . ~· ra ıbbn:o 513ir' şhm amcaı.\ evve1ce lh. Köy Enstitüleri halCkında Maarif 

M. Eıarll'.Y bu haf~ ıç.nde M. j Bitles.'lk Amerika hmbiye nazır. o3ldu.,Oıuım.uı: VO!çnle Çını heıreketıru Sovyet tehilği rıaç edı~en bonolaırdan va.deılıeri gıel. Çöırç.i1l veya rei.i Ru.z~l:t da.ıra~aa:-ı~ lığ::lnr.ın. • "u son ıdıeınıiz muha.rd>es1 biııaıı.ı ervv.en rJet'celen-dıirecek ve_ şar. ~y Mos'lro':7~. '19 (A.A.) - Sovyet miş o1aınllall""ın ödenme-sile aç11ac<ık VekUinln beyanatı 
<!Qın Il'llJIIl.:?IS' bir lilld~rnk oeşrı Jlıtıı_ b!alk'kıı.nıdalki tebli~i müphcm<Üır. Ay. ki Çin ile Birmanya acraısındc.~ı !k~ ogle teblı~ı: . .. dlan ihad dıaıbilinde o'Lrrı:a!c üzere ye.. Aılkıara, Jl9 (Hususi) - Mecli. 
tnaZi, ofuııa.dıığını .];!~ve c-tırni~ ve M. ınıca, 1ıeınia: Japonlar tarafı.ınd.n da ra irtf.baltı:tn·l süra.tle ~e~;s ey~eyece'k 18. H~:an ~s:. cıe.phede 0

- IJ!id1en pi~aısaya :00.no arzolur.mıası sin bwgüınlkü toplantısında koy 0-

Çö'l1Ç.İ)l"i n seyah~tının hedefı h~ • bu lb~ heırh.angi 00 ımalUına~ ı miil~ teıdbı.rlen 1ttlhaz eyle • nem{ı hi~ır degı'5lkltk olmamıştır. 9Ulre'tlilte ~~ o~.muştuıı:· _ kullaıra ve €116titülen te.§kiı.atlan. 
~tında t!aım malumat ".eır.mekten ~ - V>e!I'.İL'imeım:ştir. Bu sebebi~, bu yem mt1kttr. . . • • . Bu 3 uncu tertlbın &ahı boyleoc ~ .. ~ 1:?-Yi~asının ıkabullÜ!-
t:tclkaflla bu :tJıyaretıa M~oıtıof ~ denıiz mıı.thaırehesmin net:ceeiaıi. tes_ı Jaıpooı:yıa ger;ı ÇUl •ş.ıne cı<:lch bır T obruk tekrar ~lkBllade bir r.ağbetc mazhmr oi!a - DU ıı:nuteakılb :kıürs~ye gelen Maa-
V<I.şington'a yaptığı son ziyıaırettekı bit içİln ımüte.a.:kıb ha:beı:kıre intizar 1 suıretlte ı:şt" gal etıme'ktedir ve son r.afic çolk k•ısa bir zamıo;ın zaırlında. rif Ve'kiJıi Hasan Alı Yücel, ıbeya-
törü~ım~tileırin tabii bir :n~e.si ol~p 7Jilll'Ucıwc:Elr. Yalnız. or:tıadıa açı-k b~r lgün1~rde şarki Çimd~ ol'dukça ö - çemb !lf ı·çı·ne alındı s:ıt·Jllın.:ış dlmıaısı m~~~tim·i.zd~ ~~ır ~tta bulunmuş,, eı:eüımle demiştir 
<>1rna<I :ıgı b.ususun.u da soylemek ıs- lıWki'\c.aıt vaırd;•T: Da:~ tekr.aır ~ttı-I ~~ !bazı~ muvaff akıy~tlıer e~~e et: i.J 1 ~aıftaın_ ~~ _f~lcrı.nm yeırleşt•'lği- lm. 
~çtflr. ğilmfirz: veÇhiJ.e Bır1cf1k Ameınka, m!ışlıılr. Aınıcak. uımnmı se~kulceıy~ı (B•_._~L 1 • • f da) 1111. ve gıilı!tSkçe ır.~ışaf etmekte o!lclu- J3ugüıılh.iiı ilk öğ:etım öğretmen-

k d 
f 1 ki 1 •• h .]\__, ,_,, .... J t t hmill t.rmş ~-nul ux:ı say a ~ •• cliY' .....:.ı..• d'y ft 1 • ilA --"-- 50 b" ••~ Ziyart"Lhı ma sa ı muazıı'dm hıazı r ' .. a.nnı 'ergun ı - auırıuıu.uu.ı• apo-n a.Ta a• .e · bö]gesind dl'" kıoit tiıe guın11.1 gostıe.r gt 5..,ı, ıg·er tara an erme avı::ıı.ıt::UJ. ,m ogretmen 10 

Londra. 19 (A.A.) _ Çöı1çi1in zıırııı eırt.ılnaın aıdıınlarla ilerrlctınd..t~ ol"Jdıuığu ~ıarft'Lar bq. i~i d_aına zıya.~: lemdiınıe :.a.~':ı:akaı~:ının r ~ dıa vıaltaınd·aıd:-.ıTm miidafaa ıişleıriaııe sene içeri.sinde yetiştirilecclctdr. 
Aunıer~ıta zfrll"arcti.n.den bahs-edıen mır. 1-Jemgün Japt)'nlarrıın krurş•sı.nda sıkı~:ırıımaı"Paırı.nı ve tee;rı eıtımeMeırttnJ n,,,,_ ,_., İ· .1 ı. 1 El. d h o!llaın yülkse1k aJakaların1 ve aıyn~ za. ciBnavo sesleri" Türk milletinin 
.,., J , .. _q, ,_ •

1
,_ -·" ıı_. _
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•• 

1 
k ,. . _ı.- K D .L.l'Ull• O'ıır n!"ı ız ııs.o u• a ıem a.. .] _ ·mı. ,_ . • a:dl ı-~u y nd b - kl .ı. ıırnes ~etesinin as.k.erı muaı.ı.~ dlalhıaı teın.l &ıerı •oır uu~an o aıra. amıuıa:ı.r, • · d "d L--I , .. ımıaınmı: mımıı p-ıMya c>mn 1ıti.m a - <1111';) çagı a uıu-n.an çocu :ırı ki d vıa mey aın.ln a .(RJ u•naın autc'lıa:n .• I k lb' d Hlin' · b l · · · ıd -7ld:e 

u:B•. şöyle y·a~lüa ırt: t .. ""'..,, k kıt'aiaa-'!n.a 'b'ir ~pç.u ateş-i açmış ~ını ~~ı .. vıeBpn ·a: ı~ : • :b~-~!- y~e _,_:: ..... ~~,er 1 ı~rısBıı e )"Ubü' 
u halltal'ar ıçın<ı.e s ra eJı v-... Molatof iki~c· cephe Bül ük vatan şairi Namı . - Klll .eJtan·t>ı;Wllr. u nıe'th:enrn sstı sa=ı.. J'UZ U1'WWllLW.•ı.uacaı\.ı.Ir. W1Un ' \.. 

.. ~Skeri plamlar hakkında L~?~ra • tıtr.T hruk b'"lg "ın.cte t ::ı·.iLcır d" dıe aız çok İştira hiss.esi olanı aziz yıii'k şerefi yükısek heyeıtinizindir. 
ile Vaşrngtx>n arasında pek ımiiliım hakkmda izahat veriyor Kemahn küiliyatı o o esı . ngl 

1 
un yıımıd~ma yü'ksek hıı2.Uln''111\lZ00 Para isted'ik, para verdinfa, kanun 

~kereler cereyan cıtmckte::ı):r. . . • . 3 ~~ ~--ib ~ler, 4 taınkı da llm vdfilie :& d-e tıesektkl.rr etmeğl isti:yorurı kamın veriyorsunuz, teş-
.A.ıner:n- genel kumıay ba<>kanı (Ba§tarafı 1 ancı sayfada) (Baştarafı 1 ıncı sayfada} haısıara ugratmıslıa.rdıT. n_ ıclı"mı b. 'f b--m:ır· kil~ _,._ . · :ı.. 1. "'- ~cı. "' . .An:k 

19 
·(R 

0 
') .. ım ı e ır '\·azı e :ıw ·m. ...~yapma.!\. 1çın ıııuZUTunuza ge 

~neral Marsnall; Amerikan hava Sovyıet. ~ şura~ hülkıime- ı hıa~a bır mon.ografı ha.zrrla- · ' aıra a yo garzetesı - İstikrazın hususiyetleri dik anu !ıl:asdat • b~uyorsunuz. 
'~tl"'n·· !kıuımı!lndanı Gf'neral tin dış sııyasetıni tasv:ııb ve ıuıua- mıaga ikarar ve-ıımış ve geçen1 yıL: Londra ırad'yoı:.umın son citılkı1'ada B 1. ,.__ ·ıe l , 1 : .... ,,. '!T.::l-"'_...- A;;:.....,~ • l A-- " •. · · . :ı- "cl" d nll · .... , k d 1 1 ---~·-· '-~- b-'- " L;'L-...11 u ay,l.LJA ı ucrp:ş o llllan ....,,,...,.._ rı'U..!..u:u~~ .........,,.,.....,, ıcra unsur aırııııa 
~ .... nnld ve Harry Hopk'ns t>!rbırı hedıcyl! tosd;,ıı.. etımı:»~ır. a oerı uıuı onu a ça ışm.a ara yeI"Q~ v:ır ltOeT"e ~001e •uı:o.Yuua, """"wıı,,.... f:ı." f.a _ • Ö.uŞen bunları oldu~u il>i !I~- • • • , , elm·c:ıer- • • ah başlamış!.ıT. Kwrumun bu teşeıh- Alman lcu:vvetleri To~'dan sar. r~ ~ .. , ız, ıt muddeti . . g g yerine 
-•J\astndan lıı,gıl'tere~ e g •'{ Molotof un u atı b.. .. d h ı-~rd 1 N ~ L _ J ~ . _.,. .. ____ _._ __ .ı_iiJ ve imltiyaz ixıkı.rrundan evvelce getinnektir. 
diı- İ . . . ''h 1 ~t ın Oliver usun en alA: tır o an anım'. Klal O'glt'tl men yotu &~ _,., e . . . . . . 
L · ngıl\z 1ıı;:t 1 S'a ': _na.z. al ıncc- Moolrova, 19 (A.K) - Sovyet Kem.alin kıızıı Fer;de Hammm Me- vıaırm-ı.ş1ıaııw:lır. alkledJlmnş ol_an. dalı•li ı~t~azl~- ~~~· bu ~unl~ TüTk 
li:t~~ton mtüşterek .1~1~k etnl"Ş- yüıkselk şUrasıran toıPlanıtısı s~ neım~maioğlu Rifat Bt!)1lıe izckva.. Kalbliıre J 9 ~~-~.) - Zımllı At da ~3:1>ul ~~ ~lan ~"·~nferm m1Ileti bfryü!k. Meclı~: :nımıettar
t1 nıın kuııul:nasma ışt.ı!o ile Re;s sıındıa M. M.olıot.of, 194.2 de iluncı cınıd'an çocuıklan Muvaffak Mene- rnıaın kuvvetlen L~bye hu~.u.dona a}'nıdi~. ~'.lı~lı Mü.dafaa ı1.stıkl'azın:ıaı dır w bu kanuın.u gQgSume baro. 
ıt} Buına raJ.,ımen. Çurc;ıl .. i1 - bir ceıplhe lwırulmıa:Sı i~·in Lo~ menıciQğlu Beraat Savur,., Nahıide d'o~ ?dkllcn fng~~ı'il:cai talkı'b -et - evvelıki ıstı'kırazlaı~an farklı olan r~ hurzınıuıımızd:m gidüyoruan. Çık. 
~~t aırıasıınıda yapıl_a~ak n~h~ dlrada olıdluığu ıkad;ır Vaşı:nıg.tmıd_a Bıüıkıtıaş ve Numan Mc-nemencioğ- mJekte 1tseleır de d:u.n alkşaımıa kadıaır tarafı t~a~~amı .. n:_ili:ta.r ve zama. tığı aman itfuareT'I bütüın vanre 
~~Men soırr:a ~ha ıy~_v,. k • ·ş.. da diıkkıat ve itina ile incclenıınış lu ile oğlu Al; Eıkrem Bulayur'ııı b!iir ımüdldet evvel hazta"la:nmış olan n.m taymmın hüıkumete bır~l- ıat!kadaşlanıxfila beraber bunun u. 
ler haırl~~b_ıkceV.k. ırtçou ~i ~uıı··-...ı~·"unuı ve tam bir anJaşrna~ refüka~ı Celdl Paşa kızı Celile Ha- hu.duıdlcl'alk.i mev;-;ifere ulaşamamış '!' ~.ış olımasl~an ve erk7n tedıye ğ.urumia canll.a başla çalışacaığıız:. 

van:hr. Çot"çılm aş·nıg on - u uıuıu·'"'6 ~ . . . . · llaırdhır. ıçıın erosa me nazaran bıraz daha 
l.Yaıretıi ~ ıı..... _

1
_ ı ....... dl'a yapıl. gav varıidıgllilıl bildmnış.tır. nıımla ıbumlann ıy'OCuLtları Selma Sekl • 1 d ba ,_ d kısa bi.r mürldet de!-niş ediı ...... .; ... ol ~ ·~ ·~ ... ~"' · · B t B ı b"" ··.ı. · zmc or u ŞKuman anı '"" ~ • «ıı.ştı.r: M. Molotof şöyle ~mışttr: ve .eraa u ayır uyu'A şaırın h• ı masında.n ıibaretiir. Şu ufak .fark-

. ll" . ellenrnde bulun .. edtlc ha cep cue 
k.8.nada başvekili Vqincton'a Bu anıJ.rupnaının Sovyet Brr 6 1 1iude ~ ;.n. :mu~da t - Roma 19 (A.A.) _ İtalyan cxr- lar da bu ist.iıkrazın evıvelkilere 

gidiyor i'Ç±n çdk önemli olduğu açık:t ~· . V:ey~ en ısı _tara n as, d1ufan uımurmi karargahının teb- nazaran miktar bakımmclaıı ~ 
Ot.ltcıwaı. ']Jg 

1 

(A.A.) _ Ka.o.ada Anlaşma '.Hiıt.1er içlıı D.şrlınaz ~ır bili edilmiş __ ese~lenle mcktublal'J- liğıi: OC'lk oJmasııntlan i1eTi gelmektedir. 
b~ki1i K.irııg'in 19U İlkk!ı;:u~ manJia yaratacaktır. Alm:_nlar, bır- nı,,_ b~ar uız~rın~e ~aız 0~.duıklan Mihver kıt'alar: Tdbruk ist:h- ~illi M~~ istikra~ız:ın diğ~r 
tı.uında olduğu gi•bi Çö~ille goru~ leşik mJınetleırin vuracagı daıibe- t~fKhaklaruı ile bırli~e TL~k Ta- Itamil.armm d:aş mevzileri ile tema- b1r J:usu~ıye:tı _cw bu ıstıkraz.ı aıd 
llleık üzeııe Vaşi~ona gideoegı lerin .ağ.ur'lığım lrendi sırtlarında r. ~Ullla t~bcrru eırruşler ve sa ~şlerdir. Geçenlerde işgal ta'lwılleııın .iştir.ası ?usu~nıla ta. 
&aınılrr.ıakıtıadıT. duyaca!kiardıır. Mourmansk ve Ar- evrak TWr'k Tarıh .... Kurulll:u _?dm:ıa edileıo ooı..,<JIC'lerin temizlenıınesi İ- sa:mııf. b?11°la_rmın ışle-~ış olan 

__ 
0 

!kaıııjel i9tliuı:methlde yola çJlk.an- Ku.ruımun Genel .::ıek17_ıerı Konya çin yapı:laın çarpı~alnr esrıasında La.ıızJ.en ıle lbirllkıte nakıd maka-

z• ı· B ı· d lan birçdk malzeme batırılıruşsa meb'.usu_ Muz~~:r <?"ökerle ba§ ve dtüşmanm mu1lavemet merkez_ ırnımıciıa lkabuD. olunması ikeyfıyeti
ıyare ın er ın e da Bülyil!k Br.iJlıan,ya ve Birleş~k A- sekre!erı Ul.uıg .Igdemır tarafından leriniın asiiyesi sırasında 10 tanlk dir. Bu suretle milli müdafaaya 

• • ~r.i!k.adan gelen başka mal~~- t~se~um ea:,lmiştir. • . . tahrib edı'ilmiş ve her neviden ço'k aid !&ısa vadeli istikı!'az şeklinaen 
akıslerı n:m ıınJlkJt.a.rlıı e{ksi1meımiş, -Oıla~rııs Tüıik Taıah Kuru.I?-u., ~ar~hın miilkıtarda malz-eme almmıştır. An. ~- boınıolarııır.ı~ ve uzun v~-

aırtımıştır. malı olan bu lkı_:yme1ıl1 vesıkal~rı sırzm isga1 edilen ha;ra mevdanla- ~elı ıStı~aız: 'bonoı•arına yani .~1-
M Molotof şunları ilave etmiş- K.~a ~rru etmek sureüle rında 15 düışman tayyaresi iğtinam ~~n dige-rıııe geçmekte vr. dıı:re-

(Baıtaralı 1 inci sayfada) 

c l'IAT 
MeŞhur miziyonist profesör 

LA Ti SUl'ıı'GUR 

) 

Beyoğlunda «SES~ ainema ve tiyat. 
roeunda her altpm yeni numaTala. 
rından .mütqekkil zeııgin progra , 

mına devarr. edecektir. 

ltafid Rıza Tiyatrosu 
Halide Pi~kin ~aber 

Bdvii haLçcsinin alatuika lcısminda 
Her gece saat 9.30 da 

SİZİ T A.NIMIYORUM 
~omedi 3 Perde 

~erıd v . t -arı. l:ıahsetnıek içim .a.şl'J'lg ~ tir: 
. ıooıyüık §"aıDrıın veresesi tal"aflll'ldan olurımuştur. nm wcih etmekt'e vatanda~1ara 

gösterilen tarihsevcrliği takıd'irle ----------------------------
tr:ırra ~ehniştir» gibi sözler eıöylemliş.. Sovyet Bti.iği.n.in beynelmi!lel 
~- Bu ~öıi!er Beort de gtnünı; ciim- duruanıu çok kuvvetlenmiştir. Ba
V: -er. olaırak t Jakkı edimdk.ted:il'. nşı seven başka mill~tleri ~ov!et 

Bülün nakil vasıtaları 
teşkHAttandırıhyor 
(Baparafı 1 inci sayfada) 

bixlilı:de.r:i kuruıl.acak.tır. Kasabalar. 
da Jrnıy'lrllı motörlü kara nakil va-

Scnenbı en rizel iki filmi birden: Bugün 

e:zJ'Yıe!t. da.h:ı ~; iboğumdk Ü- Rusyav.a bağ'lııyan baglar şimcliye 
~ ~ \:c bu yüzd.em bir1W.Jrı'terinıe kadaır .. ruç ~iş kuvvetıte. 
l> a. :r> laın ikı kinntn ,azi~·etine dir. "Barış seven milletl_er arasın-
~errııelkt!C'dir. da, Sovyet Bi'rliğine gitt.kçc artan 

Berlin nıdyoııu ne diyor? ve damna amacak olan yard1~1 

kal'§ııla<r ve kendilerine derin te
şekıkü.rlerinıi sunar. 

Meclis Ağustosun 3 üne 
kadar tatil karar1 verdi 

(BaJtarafı 1 inci sayfada) 

1 -
ineması da 
2-DOKTOB 

SlllLOPS sııtaJarı, ibinak otomobilleri hııııiç D o R o T H y 1. A M o 'U :R 
5Q 'IİOna kadar, 100 tana lk.adar AKDi TAl\IİROFF"lm B~ANBA'ŞA llENKLİ 

1 Anfkıanaı 19 (Radyo gazıetesİ) yapma.kıta lbalun9.n Bii(yıilık. Brı-
n .z lbaşvdkili Çörçifuı Vaşington tanıya ne Birleşik Amecika ilk saf~ 
&eıy~ali :mıüruıse-betile A1man rad - ta gelme8ttedirler. 

Ruzınamıede bu11uı:ııa.n .madıd'eJ.er -
d:etn ~n ve mülki t<ekaüd kaınuırıu.. 
nıuın 68 ind maddcşinin tehıiırine 

gruplar ve 500 tona kadar birliık~ E.ıo güzel filini BiT san'at mucize$'!. 
ler teŞkil edıece!klerdir. "'"'111111•••••• Bugün saat ı de halk ma.ttnesl Ei:mıllEl!il~i!J:!mlAI' 

Yoau -·-"- •. 1 . • ·-.:_::_ __________ _ 
'll'""flUJarrı 50) e:mışt.ıır: -

HülAsasıdır 
mıalhafl o~mad'lğJ haikkıncl'a.'ki mazba. 

ta ilte şeıkiz ki~i haikıkı·nda cezalaırın 

Memleketimizde bu a na kadar görülmemi~ bir yenilı~: ıi Hazinı.ı;;ı, Pazaztes.i<l.m 
k Buındla ş.uılacnk Mçhjır şey 

Vo tun-. Şfundlıye 'kadar binbir h"l~ 

~ 'haşv,ı;r: rrıa'k ~- '1 a'ad~ıt n. Çör • 
J\k.1!!.rn-d1 de müttef ki nn Llbyıı.da, 
<l eın.i'zde, şarlc ceı>hesiocfe uğra • 

mwvaffakiyetsirz.Wdeın1 wııuıt:
t~tıırnıak iç'ın hu çareye başvurmak 
tlııec::'buri yıetind e ka'fm ı ştırr. 
'""'.e. Mülttlediklerin fao!r yeti gürühülü 
~ "hımeınrr. Mihvelfiın itse, fiiii 
~fP.eır~"Oalir. Va2!iye't::itn bü-'tasıaaı 
vudıur. 

Karar 
, ihtikii.r aıffı.na ve subaylar hey~n terfii-

942/13'7 ne ôlodr kamın lay"fw&'l'l müzalka-e 
Milli korunma. ka.nunmu mabalefet_ o1uınaralk !kabul edtlmi~. 

teıı ,&kSaray&a Ordu ca.ddWnde 386 Bu mü:zıakereleri.n soınurnda maka 
nwııarada &4itıincıilük ticareUlc meşg-ıı:I mı ıriyaset ruznarnedeki rnaddıele _ 
... "!"'- oğlu JUcluned Balili halı;kmda. ..;;:,_ "-~-~ A h . ,!".L. .......,...._. xı.w. ıuııu.ıı;o;cıu,. umumı eyetın mınılm 
~-'ftnbul birinc1 mllli ı.·onuınıa m:ı.llke. 1 ··~-'-n 1 n~ :ıı__nı .·L--J 
&3""" • et' •"e musııa.ııeıı o an ıayına;ıa'l'l çuuorul-

TEPEBAŞ/ Belediye BAHÇESİN,de 

AL.ABA DA 
22 Tabloluk büyük Revü. Oynayanlar 

• 
mcsmcıe cereyan ede• :mahkemesı n 1

• ğJını brnaıena~eyh Ağustosum :3 üne 
cıesinde suçhman filli sabit -0hWJ;unda.n . • • ... ı:s uncu bıdlııır ıtcı.ıt.iJ yıaıpnıak Emlı:anı mümkün E K r a 
milli ıtor.unm:ı ununun ·- oıı.ıL~. bilfd' k ;._. . . ma~lert mmflıfnce beş 'lir.ı pmı ce. ıı.:._ıuı~~- lJrCT~ ~yfiryetr ~-ec. Y E İ 

,,,,.. ~ v .. -"ı ...,
10 

möilııletıe ı..11 uıc;r..,.,. umt!'mryesllnm tae,'lb ırı.. a%nn: KREM RE Ş T - Müzik: C E. MAL RE .Ş t T 
zası ...,enıao•••e e ... ~... ..- __ .ı_,; . M !:üs • ak P 
die cıfilıkinınm ı.a.pa.tı1masına ve btik<üm wnz;ey;aır..ıı .. ştı:r ..• e~ 11Y&Set ~ a. ~esi akfam.r GALA GECESi §Cl'efİne Orkestrayı CEMAL REŞIT bizzat D! •• edecektir. 

l 

Muğlada yer sarsınbsı 
M~ila 19 (A.A.) - Bu sabah 

b' ~iye an kala buır.adıa şiddetli 
'tir Y'eır t>a1"8.1İntl!il olmuştu.r. HMaır 

Yoktur. 

1ı;a.t'ilt11itiğlnd'e iicre14 suçluya. ald otmak I mnn:ın bu tok1.ıfını 'kiılbuıl eylzyerek SAFiYE' ııin okuduğu eserler: SADEITİN KAYNAK • 22 bale • 14 O ··• 1M~e • 
;;..o,.,. •~rıv lı.iih1sasının Son Posta. ga.IA.ğu&tosuııl. 3 üncü Paza.rte6İ günü 20 Mücik 1 O Art" Z . d k r !J r ı oyuın - 10 kıo't'o ..,..~ ... ....., l . • ı.st - _eng~n e oo- ve m 'a:ansen • 7 5 ki·şi sahnede • 
zctcsine ncşrectilmes!ne ıs.&.94ı ta.rihin. sıaıı: 15 dıe toparınk \ize.re içtimaa D~kknt: Ak§am eaıa.t 19.30 d-a'Il 21.30 a kadaır i3alıç1'!11· • Zengm h . . 
de w-:ır ,.erfüli. (G'70Z) S<>n vemnişıfılıı. ~DE:E:!l::ii!:Z::i!:ml~~llilill'J REVÜ tam saat 21.30 da baŞlar. Telefon: ~;90 saz eyetı:, 



ı 1 Sayt. !ro·N POSTA Haziran 20 

• 

Güaeşin Te denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin d'~liklerine nüfuzunu temin ile ııhhat ve hayat fışkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 
renaıe tahvil eutrrir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERiNDE ŞlŞESl 50 BÜYÜK 15 kuruş. 

SC'BEB BARK TESİRi KAT' j 
Yerli Mallar Pazarları ıı 

MÜESSES·ESI MÜIDÜRLÜGÜNDEN: 
İs1ıaın!bıtB lldediyee:i. 1-du.ıı:lıu dahilınıcte ~ımtz taN.fındaıı evlere ci:a/ğ'utıllaın pamuldU' mensucat 
~ lıeılh~ bk sebeh1.e ~ da.n.IaH . .a._iıcla bi'lciiden r»ah.'iye ımeıılkezi!eri mınta'kasııwla. 
ılci lb~da kupon veır-Hımabe ~ miiJki m~amleıcc.a. her sem't :için tayin edilen slTıaya 
göre saı)"lln halk ~mızı.n mezk.Ur biirollaıra. ~ınt rk:a. eykr, bu ı~d'C!kn tevziıatJın ikmaılin
den senı» di.ier ımıl~~ Gıa ................ .l&ıı. tevzili.Un ayIJcıa i)W eidileıoelğjru il:ildiri,nz. 

TAZE MEYV AIARDAN lsTlHSAL EDİL\fIŞ 

İdris ·Müshil 
• {GAZOZLU) 

ŞİMDi TEVZİAT YAP AN MINT AKALAR: LiMONATASI 
FA TiH Mer1ııez nahly~en 
ŞEHREMitııl 
KASIMPAŞA 

GALAU 
)) 

ştşı.I Naıiıir..Jneen 

ORTAXÖY » 
SARIYF.R. Merıkee Naltly~ 
BEYKOZ " » 

Kazanç Vergisi Mükellefl~rioin 
Dikkat Nazarına 

lstanbul Defteı-darl.&ğından: -
1 - 1942 mırii yıh kaıul.nç v-err~rin.ln biriaoi ı.bit Wmııe müdıktl bu a.y 

&Glluıoda. bitecektir. Bıı müddet ~bıae ta.ııı...itlerlnı! ~en m.Wıellefler, bu 
taksitlerini, buab.a.M, % ıo za.mla. öecmek rıoınınila kalacakl.anlıl'. 

2 - Bilimw:m karneli miik~Heflerln de Ha.Rnm aıyı ~inıioe Cye.-ıltlea işe ı.a.,. 

la.yanlar 15 • l9inae>, şubmrine müracaatla, kivnıeletiol almalaırı lazıoi'I!'. 
Alr6i tAdldiıde eeı;,~ın \118.l'gilerl % 1t za.r1a,, irM!lı •iikeUefler yanında. ça.. 

lış:ı.nlal'lll ~ de bunla.n ç.a.IJşitraaı.ı!fian, iiıJ.ı kat l~. taıtsll ehma.. 
caaw. 

<Jeq, ~ ~i3'Ml llBUeU.lllıepjn M/~lt42 ~ı gıüBii akşa.ınına kadar 
'P8l'l:i ~ iclemeleri. p.rneieriai ıalwelam t&vtiiy-e .ııu.w-. «f693ıt 

İzmit Deniz Sahnalma Komisyonundan: 

inşaat llani 
1 - Taau.in olunan. ke~ bed.oli 4ti56,4.1 ~ ibaret .ıap gisteriaecek 

br oıMıalde yaptırılacak olan bil' Waaato ikinci kapüı ze.rf eksiltıncsi 
1 Teıam.llZ 942 Ça.rşa.ınb:ı günü saat 16 da İııımitte Ters.1.ae ka.pısuula.kıl. 

ı ko~ binas.uıda y.a:pıla.cak.t.ır. . 

1 ~ 

2 - Fenni ve luısusi şadnamesi, proje ve it~ koml61toncb. göriilebLleceği 
gibi 218 ftruır a11ka.Mlinde alma.blUır. Teminatı «3139,2b liradır. 

3 - İ$tdıüleria b11 ıi.Di işlerle ~ili oldıık1anaa clair ehliyet ve aynca. emni. 
yeıt vesikalarını ve 2UO sa.yıb Jı:anllftun ta.rifa.tı veçhif.e ta.nzim eııılecek_ 

1m teWll -.dııtıa.bla.ruu yuJı;arıda m*ıtan yamlı tern!na.tıhrile blrlilcte 
ltelli &iilll Te sa.at.ten ta.aı bir saat eneline luuhr k.ımıisyoaıı. vermeleri. 

«6528ı> 

-' 

ANBAR MEMURU ARAN1VOR 
ı Liyakate cöee 150 liraya. ..ur- (Hant p&lulılıtı za~yle 

~). 
ı Lise ve:ıra JnWWlilll tahsil, r.esmi veya. h11Sl1Bi miesııeselerin 

aalta.ı'-Othit serrisinft asıa.ıi beş sene mbıla.re9e ya.ttnuş bulun. 
ma.k, Askerlik vaaifestnl ibitl.nnfş elmaık, .attt lira.y-a. k.a4ar 

kefalet vermek. 
Y.94 k'll.ll1lclıl: 3ıG dea fazla. olmamak. 
V.esaik ı Tt1asH vesaikıl, beııeenfllllıer, kal ~. sıtahat ve llii.sniiha.1 

yesik.a.laırı. 

Müneaa.t J'eft: ıt. B. Rümmiyle İ9l. 1'76 Pesta lmtGsn Mire8ine J'a.ttlı 

Müracaat. 

, 1 Askeri Fa~rikalar Satmalma Komisyonun~an 1 
Taıludlı eılilen beclıeli 1651 ılira olall B~y -- fa.Jırikaau&da. mevCllllı at 

tea W siiVM Zi/Haeil'&Jl/9t2 Guıa. cünii Sll&t H 4ie Salıpua.nnd." AskeTi Fa.ıt. 

rlılllar yoh-Mgm"llalQl satıllalJlıa lı:ıoJD2s,..... ~· arlırma Jıle &a.tJbcalRr. 
i1Jı: te.ihaatıı 1Z3,75 J.ira.Ur. Mal niiJdneıii htrPn f~. şa.rtna.m.esı m _ 
.-••• ~. isteklUer.in temm•t ~e Piikte e &iiJt. ~ su.ite 
tıeıafity.uta bul.mmalarıı. (6'177) , Sablık Traktör 't'e Har•an Makinesi ___ ,.._ 

1 a.ılerd Dria&' marka 30 beygir tunetiındıe ve 1 ad.ed 20 beyıir mnetin.. 
dıe DirinC" marb tra.ktöde binlik Macar Hofer Şrraus ha.rma.n makinesi ve 
.U~lerin ı airtlii !Pulluk. ı lkilik ve 1 tek pull1* ve çamparaları ile blr. 
ti.Jde satlWro olıl'ağ'undan talihlerin aşatı;daki adrese yuı veya şifahen mü.. 

ra.caatları. 
BABAESKİDE hülriımet karşısDM!a kaltved Ahmea To:prak 

lskenderun Belediyesinden: 
Tiiı>leri iade edilmek şartlle İskenderun belediyesi buz ilaalhul.ıe k.ulla.nılan A. 

z. B . tormillüııft 50 kifo amonyağa ihtlyaeı va.rclır. 
İ.skendeııwıda. teslim etmek üzere istcyenleT müracaat etsialer. 6586ı> 

f 
Devlet Denizyolları işletme Umum 

MUdUrlUğü ilanları -------------İstanbul. şehir Jıa.Ua.rı vapurlarında Parasız &eYa1ıa.t hakkı verilen pasolarla. 
bütlin hatlaıra mahsus serbest se~·aııat kal'f.larm11ı değiştirilmesine ba.şla.n.ııııştır. 

1/7 /H.2 tarihinden itiba.ren eldeklı pasola.r hükiimsirz ıaııldolunaca.gmdan a.li. 
lıada.rlanıı ıbD tarihten evvel iŞletaemlz ,.,ıc-., rik: ıııerıviısine lk.ieer fotoğrafla. 

müracaat edip pasıola.rın:ı. det~eleri llia o11PIUI'. d685ıt -·-···· ...... -..................... .__. ......... _ ............. -........... -·········---······· 
ieo P<*a Matbaut: Ntıtftyat MQ4 ... Cihaıtl a.a.. 
SAHlB1ı A. n... ıwn r.a; • 

ADALAR Merkez nahiye&itıden 

KUMKAPI Nahiyesinden 
BAKIRKÖY ~erkez » 
EYOB M~ nahiyeainda 

SÜMER BA·NK , 
iPLiK ve DOKUMA FABRIKALARI MÜESSESESi 

Gemlik Sungipek Fabrikasından: 
Açık aıttınna ile takriben 4000 adet DAMACANA satılacak -

tır. Talaölerin 6 Temmuz Pazartesi günü saat 18 de temlnatile 
beraber Fabrlka Müdürlüğüne müracaatlan rica olunur. 

Deniz Levazım Satmalrna Komisyonu ilanları 

Tarafmırııılan tıemln edilecek 1000 kilo bakırm 1,5 milimetre k.a.l.nlığından 
0,40 miümetre lr.alınlıtına kada:r levha. haline g-etirilme işi pazarlıta konllıl • 

muştıur. Pazar1* 23/6/94.ı Sa.h ıöırii. &"aat U dıe yapılacaktır, Ta.liblerin ve şe. 
ra.l.14 aııtamak l~IAlrin KastılQl>942 da bulunan komisyonumuza müracaat 
etmeleri. «6687» 

4-0 aded ppb. 

120 » • beyan 
40 takım beya.z el.biae 
4-0 » ~ • 
30 J> iş başı elbt9e91 

108 • Amerllı:aa d&n römlek 
90 çift TÖD oı>rap 

60 » ftre çorap 
70 )) kundura 

~ g-emisl eratı için J"ll]ı:anıda cins ve tnllalarları 1anlt malzemenin 
22.Haaira.n.9t:ı Pa.zariesi ~ünü sa.at 11 de Kasunpaşada bulu.n&n deniz leYa. 
ımn sa.tm alma Jııom.isy<Htunda paı.arhğl yaınlaea.ğında.n isteklilerin belli Pil 
ve ea.a.tte me-zkW lı.ıomlsYona müraeaa.tlara. (6'725) 

800 Ui.n 1000 aded d-evi.rli Z0:25 beygir lruvvcli.ndie aksi harekd d'ana.nmıh 
olmak şaıtile bir aded deniz tipi Diııel ve benzin motörii pa.zarlık1a ıratın alı_ 

nacaktır. Elinde bu e't'Saiı balz m.otörü buluna.nlano Hazl:ra.n 942 sonuna U. 
dar teki.it meldubla.rını Jı:omisyonmnuza. vermeleri. 

47 Jı:alem MahteUf elektrik malzemest 
373 paket Muhtelif eb'a.dda. san ağaç vfda.sA 

5 aded Cam mika 410 X 260 X !i,5 

25 ıt 6 Volt 101 amp.. Va.rta aırumh\tör 
1 ıt Fiber levha 

133 paket Pirinç a~ vlıda9ı mnhteDf ell'acl 
3 blem T~iye şişesi, ka.11$ ve tuz 

•9 ,. Kerest.e mıhteliıf • 

«6689ıt 

105 > Bakır çiırl, pul. ~-. pirinç vida, ur ba.Iat, topaçh Wirelı:, lı:a.r. 
ırtıee, sa.bıınlu ~e. ga.z hortumu, oksijen kayualr. maı:ımnetresl, 

telli balata, &"aha.nomeire tıaıınl:ri, ~ lklavuz, Mlezoo maüap 
mıib.telif, bllyalı yatak, çeliık ve demir boru ve sa.J:re. 

Y111r.anıla yazılı c1oJwz kalem malzemenin 26.6.942 Cu.ına günü saat H de 

Kasımpaşad.:ı. bulunan Deniz Levatmn Sa.tınabna kom~onunda pazarlığı 7ap 
llacü.tll'. itsteklileıiin belU rin ve saa.tte mezkô.r kom~a müracaatları. 

c6688» 

Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 
MARKASINA DİKKAT: Fiatı 60 kuruf. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin in ruhsatın : hai zdir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Elı:sillrmeye lıoo:ııulm ff: 
1 - Su işleri on altıncı ~ müdürJ:üi'ö mmtakası da.hilind.ekıl Ma.navga~ 

ovası sol sa.hi:l sulaması için 7a.pılaeak kıaııal ve ima.li.tı sına.iye iı}leri muham.. 
meın kJeşif beaeU va.lı.i4i fiyat esası iizeriıl:ı&n 350.000 liradn. 

2 - Eksiltme 29.6.942 tar.i.h.ine rastlayan Paza.rlesl &'iinıii sa.at 15 de Ank•
rada su lşlct!i reisliği binası içinde toı>laınan su eksBlme komisymu odasında 
ka.p:d:ı zarf usullie ya.pılac:ı.ıctır. 

3 - istekliler, ekısiltıme şa.rtnamesf, mubvele projesi başuıttırlık l~J.eri ge. 
nel şaıılcıa.mesi mnımıi 9U işi.eri fenni şa.rluaınesile husı.ıfil ve fenni şa.r!a:ıa

meleri ve (l)IT"Ojeleni 17 tlra. 50 kuruş nıultabilinde su işleri reislikinden ala. 
bilirier. 

4 - Ebiıtmeye gireblhnek lıçin isteklileıtn 17750 liralık mu.v.altk&t t.emi:nai 
reımesl ve ekıiiltmenin ya.pı.lacatı &"iinden flll az üç C"iirı evvel ellerinıı., bala. 
11:&11 vesilııalaria birlikte ?.lr l•~l.e4ıc ile Nafta Vekaletine müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak fuıere ves~ a.lm:ıl.a.l'ı ve bu vesılka;:rı ibraz otıneleri ~tır. 

Bu mü4füet içinde ~ ta.lıebinde buhmmaya.nlaı- eıkl!JiJı•ımeye iştirak ede-
mezler. 

5 - İs~ tekllf mektubla.rmı tünd maıild'edıe yan11 "saat.ten bil' saat 
evvelllne kadar su l!iler.i reislikine mıı«bm mUkabUi:nde venneleri ıa.mdlr. 

Postada olan recilmneler kabul edilmez. (3938.G054.) 

Dünyanın en meşhur 

BEREC 
İngili.z mamulih 

Cep Pillerini 
tercih ediniz. 

..;tvlet Uamiryolları İşletme u. "'" oeJ 
Mulıa.mmen bedeli l907::0l lira olan 78 kalem mobilya ve e5ya. 7/7/19t 

Salı günü sa.a.ı 15 de kapalı rıa.rf usulü ile Ankarada İdare blna.ı;ında topla.na 

Merkez ,9 uncu Komisyonca sa.tın alınacaııatır. 
Bu j~ gimıelkı isteyenlerin (5786,51U llral* muvakıkaıt temlna.t ile kanun 

tayin ettiği vesika.lan u tekllllerini ayni ıriin saat 14 de kadar adı g-cçe 
Komisyon Reisliğioe vermeleri lil.zımdtr. 
Şartnameler (4) lira mulublllndc Ank&l'& ve Haydarpaşa veznelerinden temi 
olunur. (6695) 

'iKi ŞEF ŞANTiVE ARANIYOR 
Aınaıdolud·a. inşaat işlerinde çalıışacıafk ~antiye idare etmiş tecrübe 

görmüş kiahi'liyetli idd mühendise İMiyaıç vıaırdır. Talihlerin refe

r.amısllaıôle istedikleri mıaaş ha.'kkındlaı (Mühendis) rümuziylc İsta•n -

' buı1 1 76 posta kutusUllla. mo'kıtulbla müracaatları. 

• Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 13/Haziran/1942 
AKTiF; PASiF. 

vazı ye ,J 

J!anlcnot • • • • • • ı • • 

WaklıJc • • • • • • • • • 
Dallildeki maUWrlen 

TUrt ıırası . . . . • • 1 ' • 

Ha.riçteld •uhüirlerı 

Alta: Saıfi kttoçam 25.800,819 

Altına taavili ka.t>U· aerbest dö. 
vt.zıer • • • • • • . • • • 
Diğer dövtzler ve t>orelu Kliıin8 
bakfyeleri • • • • • • • • • 

Bubae tahrlllerb 
Deruhte edilen e'Vl'&lcı nakdJJıl 

tarşılıil . • · • • • · • • 
nnunun 6-1 iııcı. maddelerlna 
terlik&ll Hazille ta.ratmdan vt.tl 

tedjyat • • • • ı • ı • • 
SenK&t Cüzdaım 

Ticari Senetler • • • • • • • 
Esham ve tahvilat ctlzdanu 

( Deruhte edilen evrakı nakdi,. 
A ( yenin karşıtııtı flSham Te 

< tahvillt <itibari kıymetle> • 
B < sertaest Esham ve TahvllA~: 

AftllSlar: 
JJtın ve döviz üzerine avan.s • , 
Tahvilt.t üzerine avans , • , • 
!I&Zinere kısa vldeli avans 
HaziBeJe 3850 No. lu kuuna eöN 
açılan altın tarş.ılıklı r.vamı • • 
!fJsseclulu: • • ı • ı ı ı • ı 
lluhMl:lf~ 1 • • • • • • • • J 

. 
Lfra. 10U2G.446,84 

J) 8.1'79.483,50 

• 2ıS 2G7,03 

lt 405.U2,22 

Lira. 36.291.001,-

• -.-
• 65.748.241,47 

Lir~ 158.'748.563,-

» 23.796.220,-

Llr.ı 331.586.560,88 

L\ra 45.192.261,93 
» 10.427 .628,06 

Lir& 3.121.22 
r 

• '1.808. '723,45 
» -,-
• 250.000.000,-

Yetb 

Lira 

110.!'i3U9'7,31 

,05.442,22 

102.039.242,4'1 

ı:U.95ıl.343,-

331.586.650,88 

55.619.889, Y9 

25'7 .811.844,6'7 
4.500.000.-

13.1118.502,43 

1.010.624.113,03 

8enaa7e 
bıUyat akoetlı 

Adt ve fevkalade • 
Hususi 

• • • 1 • ' . . . . . . 
Te41&Yüldeld banlmotlars 

Deruhte edilen evrakı nakdjye 
Kanunun s _ 8 ıncı maddelerln• 
t.ev1'tb.n H&zlne ta.rafından • v&kl 
tecilyat • • • • • • • 

Deruhte edilen evrakı nr.kdlJ'e 
bakiYee.l • • • • • • • • 
lta.rşılıfı tamamen altm olarak 
illveten tedavUle vazedilen • • • 
Reeskont mukabW ilt.veten ıeda. 
Yllle vazedilen • • • • • • • • 
Hazineye J'&püan altın karşılıklı 
avans mukabili 3902 No. lu ke.nun 
mucibince 111.veten ted&vllle vua.. 
dileıı • • • • • • • • " 

MEVDUATs 
Türk lirası 
Altın: Safi kilogram 877 .42Z 

3850 No. ıu kanuna g-öre hazineye 
açılan aY&ns auılı:abW tevdi olu
nan altmlsr: 
safi kilogram 55.541.930 

Diviz Taa.hhüdatu 
Altına. tahvili o.bil dövizler 
Diier dövizler ve alacaklı JDir1Da 
tıalı:iyeleri • • , • • • 
u:uıı telif • • • 1 • • t • • 

.. 

Lir.ı 

15.000.000 

Ura 9.412.1?5, 73 
:> G.000.000,- 15.U2.135 

Lira. 158.748.563,-

• 23.790-2"?0.-

Lira 1::.1.958.343,--

,. 40.000,000,-

• 288.500.000,-

,. 14-1.500.000,-
6ft7 .958.343 

L!ra 115.756.159 31 .. I.234.16 1.05 116.990.323 

,. 7~.12 4.167. CJO '78.1%4.167 

Lir.ı - .-
ll 26.857.370.41 26.857.370 

150.281.772 

•~ldUı 1.010.624.1 u 

&Qlll .. 1 
' 


