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PAZAR 21 Haziran 1942 

Blylk 
Alman 

taarruza 
bekleniyor 
Sivastopol işgal 

edilmeden taarruza 
başlanmıyacakmış 
Yarın Alman -Rus har· 
binin yıldönümüdür 

Milli Şef dün lngiliz 
büyük elçisini 

kabul buyUrdular 
AnlıaTa 20 (AA.) - Rincümlarır ismet lnönü baglin 

saat 16.30 da, Çanlıayadalri lıöıklerinde lngiltere ba. 
ylllı el'1ft Sir Haglae KnalchbuU Haıu•eni lıabal ba· 
yurmuılardır. 

Mülalıalta Hariciye Velıili 
lnılunmuıtur. 

Bir hukukçumuzun şayam dikkat makalesi ( Brippa diyo!:!!J 
"Berline kadar yürü
meden durmamak az

mile taarruz edecetiz,, 

Ubyada har!> sc:?ta.sım gOsterır hafit• 

Bir Amerikan Btuı tahminler• ı6r• bayülc ''K } } • 
"O an belki yakındır, 

belki uzaktır,, 

c<Düpnanl~m ha.h.lnndan 
6elmekliiimi~ için beliti daha 

u.zun zamana ihtiyacunıs 
olacalrtır» 

Manşda bir deniz 
muharebesi oldu 

Libya da 
IOD barb 
vaziyeti 

--
İngilizlere göre 

Alman ileri 
hareketi durdu 

Tobruaa karşı 
hUcUm bekleniyor 

taarrus ba yıldöniimü giinii annn ev enme erı 
radyosuna göre baıl•yacaktır _ ' 

Lıbq.,8 ~~Sl:=:=t:E) ~,: oldogo kadar boşanmaları 
J J meden bil(yiik taarruu bapamıya. da hı· maye et ı · d. ' Amerikan --=~ tosfiyeoini intaç ede_ me 1 ır.,, 

cek olan bu büyıüık taarr~un baş. 

8Sk8rJerl ~~ı ~~:;=~~~:. "Evliliği icabsız şekilde idameye müncer ola~ 
~ 9(in sonra Rus • Alman har - b" · t h dd" • d •ollanaca•• b inin yıldOOıumüdür. Bazı tahmin.. ır SiS em a ızatın ~ cemiyeti bozar!,, 

nümü gfuı başlıyacaıkıtır. . k t S T h . ~ 
J a lere göre büıyıülk t aarrWL bu yıldö.. ~ Y A Z AN 

l 
Diğer. taırdtan mUttefı1c tay ,. YU a . 8 Si~ 

na'.kla.r-ı ıse, bu taarnızun b iç yapı.. 
l.a.ını(}racağmı:. çünkü Ruslar bütün Boşanmalar ve serbest evlerune. 

'kıf meV5iminde niitıemadlyen ta ,. ler haadkuıda Adliye Vekfiletıncı 
anruzlar yaparak Alınan ordUf!unU yeni bir rapor haz.ırlanaığı ma • 

J yıpraıtilık'l.arıru ve haurlıklanru is. l~ur. BUı haberin gazetelerde 
1 al. etıme'k medburi~nde bıraktı'lr- inıtişar ettiği gü.'ndenberı OOşan • 

laruu söylemclt.t~rler. marun cmlemnesi ve tahdid edil _ 
(Devamı B inci aayfada) mesi. için almanası lüzumlu bulıu. 
---· 0 nan ted"oiırler üzerinde birçok hu. 

k 
~arımız mu'htelıf müıt.alealar D ar&DID senıetıtiıer. &şanına meselesi ye. 
hl tedib:l'leri getir~el~ tnı:lı • tın 

açık 
mer'iyet meıv!kime gireceği güne 
kadB.r her vatandaşı tetkik \'e ınU-

1 
naıkaşaya sevfkedecektir. 

PO ltll•&SI AvUkat Dr. s uad Tahsin Tü:ıik D bugüne kadar ileri sürülen mı.i • 
talealar hil&fıına olarak orıjinal bir 

Ru b TU k. · m mahiyetinde boşanmanın ka • men asmı, r ıyemn nuınla hianaye edtlm'f'Si fikrini h a. 

tarafsızlık siyasetinden raretle ve kıuvvetli esbabı muci .. 
belerle müıda!aa etmektedir. 

hararetle bahsediyor Her tünlü zıd fikirlerin ça!lPış .. 
mastle h a!kilka tlerin ve ihtiyaçların 

«Türlıiye .iyari ve aakeri dü· daha kuıvvetle aytlınlaıvm~sı müm 
fiincelerin ön tarafında _____ <_D_ev_•_m_ı_4_ı_ı_d_e_> ____ s_tuıd_ Tahs!n Tiirlt 

bulunuyor» 

Sıcak dalgası 

- Tıpkı teleme peyniri gib'i... 
- Peynire benzetmek yanllf... Şimdi gizlenip aaklanan 

luıdın mı var?. 
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,.,,- SON POSTA 

Besimll lBakale ı ~La Rochefoucauld'un aşk düşünceleri & 

iSTE~ 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Biiyükadada oluna bir dostu. ' ufak yoldan; fuJa., 7ok diye; 
mm anlattı ı nedense pek seçmiyorlar. Y alnı:z 
Oturduğwn evin sarnıcı, lazım bir tanesi nr ki hersün seçiyor. 

ıelen tamir seç yapıldığı cihet • Suyu da tmeblerle; ba adam 
le, bomboı kaldı. Çünkü yağmur. bize tqıyorda_ 

Sahte evrakla 8.000 
lira çeken memur 

mahkum oldu 
Ölen müteıkaidler namına sahte 

maaş eıvıralkı taıWm ederek hazine~ 
den 8000 lira para çeken Üsıküıdar 
malımfü:Jfrrlüğü muhasebe katibi 
Refik Sankay~nın muhe.'1remesi 
2 nci ağır.cezada neticelenmıştir. 

Mah/keme muhtelis katibi 3 sene 
6 ay mü~tle hapse ve o kadar 
mü~et meımmiyıetten mahrumiye 
te maıhlkUım etımiştl.r. 

lar yaimadJğındao bu sarnıcı Nihayet geçen hafta &'!!D8 bu 
ilhamla doldurmafa lmkin yok • adam yukarıya su tatımı,ıı. Tam 
tu J Her ne İle, ~tan geçen 0 esnada zelzele olmu mf 1 Şlm 
suculara evin yukarı k~tJna ~dar di bu da; çaiınyonrz; çağırıyo. 
au çıkartmak mecburıyell hasıl nız· yoldan yüzümilze bakıyor 
oldu, Anuna diyeceksiniz ki, it. ve' sadece: 
faiye vuııaaııe sarnıca au dol - 0ana ~ 1 edı Ben Tüccarlar geçen 

Bütçeleri tasdik edilen dmtulabillr. Öyle amma, buna :..erici-:- iken Ul'Ul'lzelese ldm 
8
· k h il · 

belediye miiesıeaeleri da ev ..ıüb1 ruı deiil. Zira; kon. &~I e ! di ze 0 u. ıa eve sene İ m·a SU erın 
Belediyeye bağlı konservatuvar, turatta IU miitterek diye yazılı lf rmem yor. SablmaSJftl istiyorlar 

Şehir Tiyaıt.rOS\11, Karaağaç müe5- olmuına raimen; barice para Anl~ıldı ya, timdi aucularla, 
eeselerin4n 942 malt bütçelari Ve- arfelmek; dünyada yapasııya • ev sablblerile değıı, hurafelet>le :iıhracatçı tüccarlarının, yapmı-ş 
killer H~tince tasdik olw:ımuş ve cağı blrıeyl de ~ğrafl'l1Aia ~!>- kaldık.B!" o.k1lulltlaırı.. bir oopla.n.tıda, geçen 
şehırimWd.eki alaıkadaxlara gönkie • Şimdi asıl meseleye geleyim. fel'8it altında Büyükadada ~~ sen.eki mahsule aid mallar içjn de 
:riltmiştir. • Sucular da aksi gibi hc.p arka ye hayah Y8Jamanln pek büyük fiat teSbiıtini istemeğe karar ver ,. 
Şehrimize gelen meh'uılar nwbalkdeu sreçlyorlar ve bizim bir saadet olduğwıa; diklerini ymı.ştıık. Şehrim!zdeki 

r 1 STER 1 NAN ihracatçı tülooarlar geçen seneki Büyük Millet Mec ısinin yıaz ta.. mahsulüın ilhıracı hususunda ken -ıtili ya,pıılmasına karar vermesi Ü-
rtA!'rlne Aınkarada bulunan bir<;ok 1 S T ER 1 N A N M A 1 dıilıerine kıolaylık gOOterilmesi için 
meb'uslar dUn sabahki trenle ıe!h- BaşvelkWete ve Ticaret Ve'klleU-

..1.:.:__~~~~~~~~~~~~~zilı:ıcıdml!....Giehı:WıaLen:llll.r...~~~----~~-----------------------------------------------'-...:...ne. tel.strafla mlkacaat •tımlsl.erdlr. 

Haziran 21 

Sabahtan Sabaha: 

Florga pilajının bir 
Günlük tar,hi 

,__ __ Burhan Cahid _J 

PAZAJı 21/6/1942 

8.30: Saat a.ya.rı, 8.33: Hafif preJL 
ram CPI.>. 8'5: Ajans haberleri, 9: Ha. 
fit prçalar ve m&l'$lar <Pt), D.15: owtn 
saati. U.30: Saat ayan. 1233: Saz eser. 
leri. 12,45: Ajans ha.berlerL 13: Şarkı 

ve töT.lıii.ler, 13.30: Radyo salon orkes. 
trası, 18: SaaL 81'&1'1. 11.03: Radyo danS 
or.kıestnsı, 18.48: Fasıl beJ"eLl. 19.30: 
Saai ~ Ye alana halNırlert, 19.45: 
Ankara İlkbalıar at YU1$1atlnın aellce. 
!eri, 19.51: :K:anş* lllitla.r. I0.15: Tu,. 
hun ve Balam), 21.IO: K.IU"ltllr m:ı.ka.m.. 
Ja.rcl'lın prkdar, Zl: CZlraaı saati). 
21.10: Temsil • !Kinızll ailesi, 21.30: 
K.ant* Proeram <PL>. 22.30: Sut a1'a.. 

n ve aJımB haberleri. 

lstanbul borsası 
-····-

20/6/942 aorlTŞ • k.ıpanış tla.tıa.rı 

ÇEKLER 

.&oı.lıf " k.ı ıış 
ondra 1 Sterlin a.zo 

'i~w.Yerls lto Dolg 130.71 
emene lll ım,,. n. ao.os 
Uaclri4 ıeo reoe&a u.a & 

tokholm lot h•eo IJZ. ıı 16 
Bir altın Ura SS.05 
u QarlılD bir cram Jııülçe 
altm 

Talıvili.t tirıerlne mu mele olma. • 
DUIJla', 
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- Cariyeler ne cer? yıordu. ~lıYJı ~ evvel, ya. bobdu. Hazin ve fütu.rlu, meyus 
- Nesne görüp <luy.madıklarım Naşça t~ İbrah!m Paşa llir tebessüm He sordiu: 

söylediler padişahım. ~~k:Mu ~ı.r ıruyaıcl~ uyanıyormu§ _ Şevılretlfı efendimiz bu kulla. 
- Ya ta:vaşıler? ~.A>ı ıırlkılıp reslendi: . feıım b rd ı ? 

- AnJl!aın d'alhi c:ebn:.ıyledik. Gör- - Kimsilz, neyıe girmeı.siz? rıım ~mı . an. uıyu u ar· . Neler d'e dlüşünüyorum? İşsizlik, Le.re bayılırlar. Onu eniştenin mu. daıyadlm. ~en o günü y~ y 
medl!k., bHmezüz dcırler idı! Beşir ağa kapının tokm.:ığını u. Aga bırdenlb1re cervab ve:remedı. :boş geçen zamanlar benı adama _ hiti!ndcn uızaklaştırabilirsin~ ruım. cBen macuncu haval::ırı s~ 
Hünık~ın aklını oynadası geli • suil usul ~virdi. Aralıktan evveıa tbralhim Paşamn yüreği bir daıha 5k1lb B.ıvfrrc ediyor. Artıık çalışma. Bu mütalea beni derin bir tefek mem! demiştim. Bach'ın bir şa 

yordu. Asilerin !'ar:ıyda kendi ya. başını uzadı.p baıkt'l. İbrahim Paşa sı.Zladlı1: ~ğa başlamalı. kil.re sevıketım'şti. Ablam, benden kısmı ne güızıcl çalmışi!. Sesi ti l 
talk odasuna kadar sokuhtlbitr:neleri sedir üs-tünde ayağa kalkmış, dik - Mıülh.rü (ierifi mi istersiz ağa : DOnü$tc istas-yonda ablamla Fil- bir feda'karlılk istemiyo•, kenıd's;ni reyerek bazı mısra'lar okumu~t\ 
hıa:vsaıl:aı alabılecC"k ~ey.erden de • elik vıe iroliku ille kapııya balkıyordın kaıtndaşmn? Esuınu beni bekler Q)uldum. Beni ~ne.relk; tekl:iiinde-n evvel baş. ~sini .kulaklarımda d:u:yar gıb, 
ğildi. Sul'taın Ahmed pencere önü. K&ar ağas;nın yüzünü görür gör. Hadımağası başmı eğdi: ~kallŞllamağ'a çıikmışlar. Fü:smı yü_ ladığımı sandığı bi.r fcdakıarlığın yım! 
ne gidip dışa:rıya ba;'ktı. Karan!~ mıe rah.at bi.r .soluk alaı:_ak: . _ Elem çekmen su:rıt:ınım. İn _ iiüme balkaanıryor. Bira-;ı: şaka1aşg- devamını temenni ediyordu. <Bana kalbini vereceksen evv~ 
.;ar.ay balhçesine ve denıze doğru - Sız mıs:rz saadeUu karınaa - şallah ha!klkını:zıda hayırlu olur. irak dargın olmadtğımı ınısas ettim. Ben asla ıböyle bir şey düşün. ıa gizilice ver, müşterek olan dus 
gi1ıtfkçe ibasıyordu. En ziyade ürk- şım b.aı:re1llerı. . . b' 1 d y : _ Gece Fen~re gidecek miyiz müş değildim. Eniştemin hareketi gularımın kimse keşfedemesin!> 
tıüğü gece gene baş1ıyıor demekıti. Diye mıclı'.'ıl me1Ul güılüımsedi. Vezmazam ır şey a:-ı !!Yama lgı :Füsuın., ne kadar çirlkıin olursa olsun, kar- Gözlerim .nem.lendi. Semahcı 
Bıroen'bire aırdına dönup klzlar a. Beşir ağa ağır ağır .çeriye girdi. için göZılerini meraklı merakl'ı aç. i : .. . şisına bk rakib olarak çıkmağı a~' seni oou:tımamıa imk3.n yo'k. Sen 
ğıaısmm yaıkası.na su-ıldı; A.ırıd.ımıda.n bostan6ba~ filan gele. tı: : Deynroe~~d~adar :ııu-sterih veni d~recedle çirkin buluyordum. kadar benim ~ime işlemişsin ki 

- İmdi s:dahtar odas•na seğllıt. CEk mi ~ bekHyen İbrahim P:ı- - An1111 için ccnabn. şerifinize l:rneınnuın ··ı u ve te alükle: Halibuki a'blam, bunu bana bır kar Göııi.imün önünde ikinci bir ta< 
•Y• .. -~-· : . ..l:n_ - Tabıı. 

itnhiırnden mülır.i şerifi alJ şa ağan.-ı tek başına geılrlıgmı go- gı::.wuış Jlll!A" • Diye aıtıMı ki... deşlik vazifesi şe~tlind., ~5sterj. lo açılıyor. Semahati k~ 
Diye bağırdı. Beş·r ağa ürktü: rüınce erıdişesi yarı yarıya ikay • (Arkası var) 1 Aıblam koluma . ._., yor. Müstaıkbel ~nahlar için .. tını. O kadar asahileşm'şti ki, p '. 

c.~......rı· ..l:~--ı.. ? • gırmı~L.. •-----ı w_ b b h ff f ü . .ı.. k t ~ b' k - ~ı pa~.ı.m. z Ben buıg~ .. 01 v: . k" ~ııııırt: ~w e9 a ı mu a e e .. yanonun ızerınuÇ'n ap ıgı ı;r 

- Şiımdi, dakika fevt E-ylem€'n. Devlet Orman İşletmesi K"rabük Revir ! .- . u~ o,., e yemegını ı-kadın üımiıclsizliğe ~nce .nel r lın nota kitaıbını yfü:üme fırlal 
- Ya; huzum şe1·1Lnizc çık:ıl'M ,.. :mınJ.e y~, bil bakayım' is~z. nelere baş vurmaz. Hele m~tı. Bugilin gi.bi hatırlayorun 

niyazınd'a bulunur ıse. Amirliğinden: ! . Tahmin e~~i~eceğ.~n~. gösteren ra!kib bahsin.ide .. aıhlamı mazur gö- Hiç kıpıııd!amamıştı.ın. Kalın n( 
- Dinlemen. i,b1r dudak bük:uışıle yw:uıme bakı. r.üıyıorum. Bütün üzüntüle-rin o ka ta, sucatmıa çarparak c.yaklarım 
-Y.a, neıx:Rnde b:ı..,o::ka vezirler l.'ab:ınlnen uıo metre :rni:kab ka:va.k, 1627 metre mlka.b kayın tomruğa ile ;yıordıı.D. . dıınrlın geld:iğiıni zannediyor. Sa. dfu;mı.ıüŞtü. Llsırt.'in oonab .. Semah 

\"aT ise aın1at'ln huzurunda ~ah· 1200 metre m~b maden d'!.reldik a,ğ~ların nakit ve istif işi açık eıtsillmeye a -: senı.ı:- O~aık.la.. adet Hanım; enştıemi::ı hayatından te 'karşı zaafım olduğunu ilk d f 
mühıri.i Ş('lrifi alahm. mı e-fendjm? çıkarilmıştll'. i B~ılre 3'.111tikal edemeıni_c;ti. çıfk.arsa her şey yıoluna girecek ka o gün bıu hadise ıle farketınişt.iıı 

- Duırrnan. k'm1er vanında o.. 1 - Devtei Onaan işlemesi Karabük Revir Anıirlljtne b.ağlı Yenihan b;;t_ E - Kııın benım ortak!.. naatinde.. Liszt., bu sonatı yazdığı zama 
ı~a ollsuaı '\"akiıt gc~ ~- ceslnıiıı Olyır ova •• \ıaşa.r, Kınk, Ka.rabakkal, Taşlık ve Kayra.nlık or_ E .- Canım saa~t Hanım değil Kendimi yıoklayorum. Bu kaı:l:m benim yaşıımda imiş.. kırk, krr 
zevlen. ma•la.ruıD kesülıı tomruıda.runış talımlnen 2610 metre miüb kavak :mı! la bir maceraya gi.rebılir miyian? bir .. eııı olgun dewi, dıyorlar. Be 

ıeaar.klannm bulı.mduk:lan 1erlerden Gegen düzü, tbrahi.m. deresi, Kii. • Y" .. --J'- tl b :;ı... • b.alb··l-' b · Be ~c agv a 'k,uş gib' uçtu. Silah _ : uızu ıı~:ı.ı:e e uruştu. Güızel kadın, bir erlkeği çıklımtma- hu yaşta aıtiyarım ~ı.. a)'( 
mesı;i oğbı tarlası, C'~lali ve fOS& boyundaki depo malıallttine nakil ve • B -~'-- · l- J'- A • k' b 

t arlara mahsus oda ön~n;: o-elince : - eı.w.t:"u12e ""arşı .u::vkalade sım bilen bir dişi; fakat şikacını büıyük musikişi~as, senın ım • 
ı-- Wifa •e 7ine bu ormanlarda. b11l.unan 1627 metre m!Dcib kaym tom. at.... t · .~ ft;ı..._ d "' 

dUiraladı. :Qcmır parmaklı. pcn _ :ııü'mne ~ . .."uaııı.-.usasıı var.. e!l•ştem d~eri ara.sına aldı mı ikıc>lay k0- l'ir hangi hisılerle yaz ıgın şu ş< 
cereden san ve 7ayıf bır ış•k vu • rmh.r1ıt1m lııulundukları yerlerd~ Celali ve 11>a boyunda.ki depolara. ~yoktu, ogle yemeğine davet etti: lay b.ııraılmnııyacalk bir mahlük. O- heser.i.ni çalalım. mazi dile gels'r 
ruyor, ık daki m rmer ru:r<.'ği amı ve lsUr işi. a.Ynl orma.nla.rda mevcud 1200 meıre mikib maden :kıramadım. nuın çıJgınlılklan aı-asınd:ı oyala- su:ratıma senin şu eserini çarpa 
yaın a!Vdm at.) Besbelli si _ ~lik abç!Arının ~ten kesilıniş bir vaziyette verilttek öli;ii ve direk S .AJ:)lamı tetıkik ediyordum. Ya.. naıbilir miyim? En~min elinden kadın, kalbimin ',çinded::-. 
lahtarr- Mehm p vok, avizeler boylarına ıore kesim ve Celali ve &osa boyunda buluna.o depo mahal. :vaş yavaş yıil0ündeıki ona karşı ta- alabilirsem; bir h14"Sız hayatı yaşa Birkaç ağır notadan ibare-t ola 

y.anm.amış. İb · m P'3;ıa tek bir lerlne nakil ve :istif Wle na.ıdiyat esnasmda. yapılması lca.b eden sül'l'il i>·ıd,ğı dıüŞmanlığı belirten hatlaı mağa muıkted:iır olabilecek miyim? mu!kadldimeden sonra Liszıt'e mar 
Yolu -,e alr masraflar müteahhidine aid olmak ilzeTe ltmiliınlan ma. "k ylboluyıo-.::ıu K I .,_.... b' hal' d kalın t'"'l · ·-..::ı f k ... 11 ş~ ~n .. - 1 rikı altında oturU'VOr> : a• ıu . o umu Su\:Lı: Bwıuın ır sır m e ası sus mıo ıı er pıyanvuan ış ırm .. ,., 

cllye düsündü. İÇ5l"<lekinin dı&ı.n - dıen 6-eklerlnln iamunı Eylül 942 ve kavak, kayın tomrukla.rmın ta.. 5 - Anlıyroırumı! icab edeceık. Eniştemin onu k•~1- baş:lamışıtı. Heyecan ve iman dol 
ma.mı .Birlnciteşrlıi 942 sonuna. kadar yerine ıetl.rilımek ""'rtİle brı 1- • 11 rı...~amıın 1 <l "' b · d l b ld y b'l te ' eçıt' w ~- d elan. perııceıre ala~as rıdaı1 bakanı .... ~ : .nıuı ne an a · -ıgmı en an. disıın en ça anın en o ugunu ı maya g ıg m zaman, A.~n 

~remd~ğini dü'finerc-k odaya açık wsllaneye ~ıka.rıl..mlştır. :ıamamıştım. Devam etti: memesi. ıaz.ını.. mi t.amaırnıen kayib cm şt:.m. 
b';r göz ::ıt.tı. ı - Aç* elısiltale 25.Baalra.ıı.942 tarlhbıe rastlayan Perşembe ıünü aaa.t ~ - Bilımem, o kadınla meş__qul Büıtün g&e bunu düşündüm. Sanki o, piyanoya dayanın • 

Evet sadrnzam sedit üstünde tek H. ele Karabük Devlet Onuaa İ$lclme.9l Revir Amlrlitı blnasmda top. iolmaık sen:ltl kin ağır bir fedakar. Ablam, eniştem; Saadet Hanım ~leriman iıçine bakıvor. B") 
"'"·""na oturuyor lu. Başında ka\"U. 'ene.cM alaıı komisyon hmurııllda. yapılacüıtır. il lk: say1lır rnı? sabaha kadar blı1bir peşine rüya- musilld üstadımın san"atine nı:I't 
""°'il' 1 - K.a.ak t.omruk.1.&rmm ııalııU ve istir ı..t Jiıola beher metre miübına. mu·. • z Ilı ftıwı ~ be . s . . no/1,4- l ..A....-.. ~ ....,·o mı ka'fım TT jiıuı yıdkln Di!rseğ'nı bir yas'" ~a, - ... : aıva GJU1acı:gım.. nınn aa- ma gırıp .....,....ı aır. m1.1ı, aş~ııuu., r:oL ...... 
~esıni de ehne dav:aımıştı. göz . it.amme• bedel «I• Jira «50• klll'lll]ltur. Xayuı tGIDl'ufu ile maden eti. ~et Hanımla ahıbablığı.mı !kentli Bu jŞi yapanu.yacağım. Derin biT heyecanla sars la s 
le.ri dt:r\.·~ sa.bit bir nok.taıya ta- relderlnin •e beher metre mllibına. muhammen bedel «8» liradır. :hesabına yapılmış bit' fed'akarlrik e çalıyordum. Eser, kal·n notalard 
lkılı gibi soğuk ooğuk bakıymdu. ' - Her~ :iş bir arada oWutunııan % '7,5 hesabı1e munı!l.ht temm&t ak.. :addediyor, bu kadını tesiriıın altı. tık defa olarak piyanonun 'kapa inleyereik, bir mabed'n lt bbes'!ld 

'Beşiır ağa bunca ihsanını ~rüp çesi 3360 ııra ıe k!ll'U$•ur. ina alaırak; eniştemden uzaklaştıra ğım açtım buıgün.. Ellerimde bir aıkisler yapan b:'r ~ki.ld"' bitt y • z 
gayet İi) · g çin:i' ~ i İ~im p~ya 5 - Bu ite a.lııi ac* dcsil&me prinameleri Anku'acl& Orman Umum M&.. Eca.ğlılpı sanıybrdu. hamlık hbEed'i.yorum. Artık ten. man. lmllanm 'ana btşun gojtS 
içlten gelen bM' acınh ile yandı. Mrliti ile ZMiplda.Jt orman Çevlrge Müd'ürlüliinde ve Revir Amirli_ E - Sen yaıkışıiklı bir edroksin. belliği' bıra~ah, çalışmalıyun. me dü~:ü~ü. Dak'kalarca bövl 
Saıdıraııaım:ın odada yalnız bulun _ liıute priilebl.Ur. hravaş yavaş memleket içinde de Hemen Semahatle geçen piyano kaldıım. Beıl'ki bu dak kalar 1> r s 
maısına çok sevindi. Baışkalannm 1 - lstekDlerin tlırıl'lt.e sibriinıle ~t 1oembıa.t akoelerile birlikte Ka. iklölkl~ başlayan bir şıeımetin bıadlsesiniın gözıüımıde canlanımama aıtin hacmini dbldurab l"rd · 

~~~~~ -~· - .. ~~L------a..-...-....a. ........ .._ __ ._.t...ı..J--...ı-.a.. ..... --.--. ........ ı-.~.u.-~ ...... _._-ı. ...... ~_.ı;=--~..a...........ı,,,_,..._.....__~~:ı..&...:ı...~...ıı......ı...L....--.aL. ............. __ .-.....zıı. ______ ..._ ____ .._ ______________ .._.. ........... __ ....,,_ 
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4/1 Sayfa· SON POSTA 

B~r knkçumuzn n şaya ı dikkat makalesi 
(Başta.rafı 1 i;nci sayfada) ı ~ışın ~. ve ill_etr:rı tahlil veı tiı:piz içinde bu .ı:nQ;:ık.ül!er son dc-1 miyen bir takım c sözde aileler > 

ki.in oldu.gu kanaatına.e b~undu - u~ae edj!ID~e cıddi v_e __ esaslı rece bÜjy.Üfk ve müt.enevv:iclir. işte, bılıntkat ha1oo çOOonıtı'i, muzır biı 
gıumuız jçm boşanmanın bımaye - bır tedbir almak pek. ~ul . oL uygun şaıitlarla yıelk:diğerinı bu'1a- halde sür.üıklerup giderler. 
sın i müd:a.faa eden avukat 1.>ı·: ~uad mahla beraber 'ka~u!ll muıeyyı~E'- ~-y.an çiftler içi.n. yegane lslah Evliliği icaösız şekild~ idameyc 
Tahsın. Tüılkün bu nıakalesım de lede _ _bu .mevzu uzen~~e ~~yd-~lı muessesesi boşanmadı:. müncer olan böyle bir sistem had. 
ne~rediyıoruz: ve muessır _ol~ak mumkundar. Boşamna, evliliği gereği gibi diz.atında cıenı.iyeti bozar ve yıkar. 

Bo..şanma vak'alarıııın coğaldı - A_aııc~ ben, ıtJtihaz _o'tunaca~ ted.. tesis edemiyenler ıçin yegane hal Binaenıaleyıh boşanmayı hmtlwJn 
ğından şikayet ediliyo:. Fakat bu b~rlerın boşarm_ıa ;muess~~esı aley. ve salfuh çar.esidir. Bu sebcble aile takdir ve irooesinden ?iyade taraf
şikayet iıhsai bir ölçüye :stinad et~ hine alınını.ası fıkrıne kal ıyen "Il.ua hayatı aınıcalk boşanma ile ıslah lann haıkiki aırmu ve ihtiyaçları ile 
tirilmiyor. Herkesin şahsi g<irüşü rızıım. edileobiHr. Ve taraflar aoc.ak bu ta!kıviye et!mek ve boşan.mayi da 
ve hk.si.yatı ile v-aık'.:ı.larm mahsus JWlenımc ne k.ada-r cemiyet için sayede hayatla.nnıı yeniaen tanzim evlenme gibi lüzumlu ve faydalı 
dıereoedie arttığı :.ıeri sfrrülüıyur. zaruri ve fayıdalı :ıse boşanana. da ve tesise inti.n bulabil!rlcr. Aksi bir rnıüıess.ese olarak ele alarak c
Meselenıin ciddi münakaşasında bu aynı de.rece ve kuvvette c<:mUyet taıkıdirde kıyım.eti havatiy<!S• olmı.. nu· aile haya.tımn ıslahmda belli 
şilkayet ve ickli!aların h.iÇbir i!nıil için lüzumlu ve müsmiztlir. ~aye Y~ k~nuni bağlar tabii ve mili> - b~lı bir aı:nıı g·w 'kabul ve telfık. 
kııyımeti vdktuır. Bu sene geçen se-

1 
aile hayatının kurulması ve. nızam mır hlÇb'ir netice ıst:ibsal edemez. kıi etmek laızımclır. Bu sehcble Ad~ 

ney.e v.e ~daha evve~i senelere na- altına alımnasltlır. Ege.:" a•le .:Jart Kadın ve erlkeık ayn hayata atılır- liyc Veikfıletinin boşanma için Ye
zaran boşnnma vak'alan yüzde şu larıına ve icablarına gore ~r~la - Iar "\~ .tabiat onları nikah bağının ni tedıbiırlcrini getirecek kall'un 
nisbette ant.:rruŞtrr ve ~u n;sbet ge- mad.ığı için ta~i s~~er:ıe:.nı. ve. ~uıdıiy.etine r~en gayrin:~şru ~~irııd.e m~1a?Jeneli ve itidalli 
çen seneler içinde şoyle gr.afi'k1e remı.yotısa ve böylelıkle ;ç?maı he muınarobet!lere sev'ke muik'ted"!" o. bır sistem ha·lmrle boşanma mües. 
~nütksıelmiştir, dıe.nmed~i::_çc e~n - <l'efioe varaı:nı~rsa o malul hayatı ~r; Ve. ?lnnetice n-e9Cbin sihil"ıati ses:n:n h.imay~ e<lilmesinc taraf _ 
nu2Jda cercvan eden mımf:.erid 'bo- behemehal ıdameye çalışmak v~ rhlal edılır:. Gayesiz ve semere ver- dar buluyorum.Suad Tn.hsit~ Tü.r1·; 
şanma vaik'alannın ÇıOğaldığına da. tarafia:ra yeniden lrnrabileceklerı 
Yanarak C'€ımdyıeti:rnız ·çin sah_~h .. ve sıllfhaıfli haymı esirgemek veya ~
şamil bi mana ifade edc:ı huküm cik-ıirın:ııeik manasız olur. "?'e h ı.e 
isliıhsali ~ımlkün ola.maz. . bu• maııasrzltğı kanunun hımay~sı. 

H:idIBenin calibi dikkat cepbesı le ifaya ıkalkışmaık tamamen at>es 
şudur: Boşanm~nın arttığı zamaı: '\'e mıu21rdır. 
7.aıman d 'le mm. · kencLlerinı j,:r;:çre ccrriyetinin has mal! ~-
alakalı ve saiiiıh yetli görenler b~-1 lan medeni kanunumuz 16 Fene~ır 
Şanmıanıın içtimai b r fclik t J:ıaiınlı bize de taı'!!b:.k dild:. ~_u k~n~ Is.. 
d'e cem·ye · teiıaıd ettığ•n he- viçrenin mü.."'effeh: muiek::ınd; ha J 
:'fecan ve tel ıfon süruyarlar r sii{kiınette; d'unılımus halk taba-. 
Ve aeıl ve ?JOCri teO;bıner aı.nmasın k.alarınm nıür;azeneli -.·e miistakar 1 
da ısrar ediyurlar. Halbuk. b,?.1 ~~yaç1arı:na uyıgun_ hü~ .. ~~ri ~3 

Şahsen boşaınımanın t lıkelı , ~e~ıl rt-rr-. Halbtııci carnıye~ırmz ınkı -
b ıs lützum.lu ve rayaau o.o.ugu Ia:plar i.çinde; har~~ "e h~ra -
kanaat.noc nını. reill! '\l'C tam dinam·k hır real~~e .. 
Bazı hUKUıkQu ar{kada§1anm bu dfr. Hadiseler veşartlar; bu.:~.k 

ırıc ~e. knnuni Wbirler alma- bir süır.atle aatıtŞ haiinıde-dır. Goru. 
nın mümnir olam.ıyac~ı, b?~,:ı.l:m~ yonı:z: l:f.lr yeni ihtiyaç.la me~~na 
Yı tcvl.d eden içtimaı ve .1kfo,3 cli getird:~:miz kanunu bır 711 ıçmde 
'bo Uık:luk an ı.slfıih i'-tmek lazım ge~ üı: defa tad~le mecbur kalıyoruz. 
lece i mu.talaası.nida bulundular. Si,·.asi hayatında bu dt'rece hare-

İçıtimai ve ctisadi hayabmızın \·:-etl. bir J..-aıynaşruı ıçinıl~ tc:ızzu••» 
1ü'Zlmru gib dii2JCnf o'madığı~ h_e ~e t1eş0k1kfüle çalışan b:r cemiye~n 
Pi.ın:z b"lıynrtıı Dunyan n g~~:- aile havatırııda durgun ve sakın 
ğı bu ~ \:C umunıi hatb~_ıç ; kalmas; dfuijnfrleme7- Evlenen!7r 
de btıgUn ·çin bu ha at g<>r_efr! ~'- ~riy.etle cemiyeti~ b~~altlC: bır 
b düzen al:tına atma.le m:1~~n cüıraıt.1e meydana gehrd:g. yenı ye
olınad ~ a göre aluıabneceg· gu - · sartları ve telakki~erı ~n<le 
ne kadar ellerimizi ve koll3:1'ım'~ ~~ki eş1erini intihab etmiye fır
b ğlıyarak meÇlıul ve meşk~ b r sat ve zaman bulamamaktadırlar. 
ist"k.bali gözetlE'mek pek cleı-v sane :ın ,ııT ğVn s:ı.i'i\amh.ğını ve istikra
hiır sıa:bırla v<.> nçık gözlerle uy~-u- ~ ~flann j.çt'mai ve ru'hi ~ün
Ya da"!ımalk olıur. Bu sebeblc b_;D n" ve 5,,.,,.;yeleri \'e bedeni ve cfo-
Adl' "leti' · bu husu:.~D Y""' """

0 

Y€ V.elkıa n~n- A kıudret ve '.kabiliyetleri tesis et. 
i?lbir ahnalk isteğıını haklı V€ ye- ~~ğinc gör-e ner bakımdan kıülfüv
tıntlc buJuruım. . ti tik ~ıü budabi]rrm;k ve hali silıhattt? 
Bo~nıına vak'a~~~·~;1~ • .ıs?- !S 1 bir aile ha-yatı tesis edebilmek cid-

l~r· Vf' artış grafıg! onu:murzde ? ..:ı.~ ı:~~;ı ... m ... Bilhassa ce:ro.Lvı:!~ 
·· r todu ıle u=• m~ ... .ı.ı.ı.ı..u • 

İzmit Deniz Satın alma l(omisyonundan: 

Cinsi 

Semizotu 
Kabak 
Patlıca.ıı 

Bamya 
Salça 

Lahana. 
Taze fasulye 
Domates 
Soğan 

Pal.at.es 
Ispanak 

PJl'as:ı 

Kilosu 

6000 
10000 
10000 

5000 
ll)GO 

2000 
11;000 
5000 
7000 

15000 
!iOOO 
5000 

Tahmin fia.tı 
Kuruş 

10 
10 
15 
2S 
80 
10 
30 
15 
18 

15 
15 

Tubrı 

Liu 

600 
1001) 
1500 
125•) 

800 
200 

:!000 
750 

1250 
4500 

751) 
7GO 

16360 
ı - 1:.o:karoia cins ve ınlktarlıarı yanlı 12 kalem semenin 'kapalı nrf usulil 

eksiltmesi Z.Temmu'l.942 ı•erşembe gihü saa.t 16 da izmıtte T"'-n k e . •·-a ~ 
pasındaki k.omısyon bln.asıııda yapılaca.lrt.ır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak koıniı;yonrla.n alnabillr. Temina.lı d2Z'7ı> U 
rııdır. • 

3 - tsıeıı.mcrin bu işlerle ilıili oldu!tlanna dair ticaret ebliyt"t veı.ikalanm ve 
Z490 SRY•ı ka.nunmı tıı.rifah veçhtıe tımzhn edecl'kleri tt-ldh mektubl 
rım y.nkarm yazılı t"Illin:ıU:arile birli1.-1e bellI gün ve saatten tam ~ 
ııaa.t evveline kadar J.om.isyona vermeleri. «6529D · 

Devlet Oenizyolları 

Udürlüğü 

lşletme Umum 
ilanları 

İstanbul şclı.i.r ha.U.ırı vapurlırınıb ııarası-L seyaha.t hakkı verile-n :ııa..solarl.A 

bütün hat.tara maruU5 serb st ~yalıat kartla.rı:ıını değiş'.irilme iıı:! b:ı.şl.anmıştır. 

1/7 /942 tarihinden Hib:ı.rcu eldeki pasolar hükümsüz aıidolunac:aguıdan ıılii 

k&ıla.rlann bu tarlMen evvel işletmemiz )·olcu, ) iik sen-isine ikişer totoğra.rl; 
müracaat edip pasot rııu değ~tirmelerl ilan olunur. cGG85ıı , ... 

Haziran 21 

inhisarlar Diyarbakır İçki Fabrikasından 
. ~ - 94~ mali yılı za.rrmdA f:ıbrikanm boş rakı ~esi ilı.Uyat•ı 15/6/942 ta 

rıh.inden ıtlbareıı 15 ı:ıin ınüc1dctlc ve k.apa.lı zarf nsulilc okslltmcyc konul: 
muştur. 

2 - Alınacak fl.$elerio muhammen miktarı 

adM olup 
kuru.,tur. 

11.a.cmI iUiktarı • 

15 el 
25 et 
50 ci 

100 eıi 

60 000 altımış bin 
500 000 beş ;rüz hin 
130 000 yilz otuz bin 

15 000 on beş bin 
mulıamuıeıı brdcli u23 050» lira muvakka.t teminıı,1 «l7'?8ıı lira 1<';'5 ı 

3 - ~nvaıkka.t ihalesi <ı30& lla:ıira.ıı 942 t.ar:htne müsadlf Sal güııü saat 
14 de Dıyarba.kır jçki fa.brika.sınd-:ı mül....,..kkil •· is ı caktır. -r- .. om >Yon t:ı.r.ıfınıla.n yapıla. 

i - Şartname.9\ İsfanbul, Anka.ra Bitlis Siirt Ba .. d .. ı··k1 • d . 
yarba.k . kl r . . • · şmo ur u enn e ve Dı. 

ll' ·~ a.brlbsı ıie l\lardin ve El.i.zığ :\Iiİ.dürlüklerlnde mC'\·cuddur. 

Türkiye Cümhuriyeti 

AT BAN S1 
Jturalllf tarlh.1: ıssa 

100.000.000 Türk Lirası 
ısutıo ve aJansı adedi: 265 

mrat "Ye Ucari lııer nevi bıuıka mııamelelul 

Zlraa& Bankasuıda kwubaraJı ve ihbarım ta.sarnıı bcsa.blarmııa ee 
M 60 lirası bulunanlara eeuede ' cleta celdleoek lr.m'a ııa aısai"ıdakl 
p)&na ri)re Dıramin d&tıtıbc:a&&a r. 

4 Aded l 000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 • 2,000 » 
4 » 250 )) 1,000 • 

40 J) 100 )) 4,000 » 
100 )) 50 J) 5,000 ~ 

120 )) 40. » 4,800 )) 
160 )) 20 » 3,200 ,~ 

__ Dikkat: llesablarwdakl PAtıılar bir sene lclnde 50 Urac1an .... 
dii5ml)'enlere ikramiye cık.tığı takdirde % 20 fa-''--" il aşa •• K · -..-ue ver ecelı:.ttr 

ur'ala.r aeııcde -1 defa, 11 Mart, 11 Haziran, u E:rliil • .. 
Unun tarihlrrlnde ceid!l"('('\rtir. • 11 Biıiud 



412 ~ayta dON POSTA Haziran 21 

t•Son Posta l) nın spor tefrikası: 76 
Bu bahki 

Alma .... Har 1 

Siva ~ pol 
kale "ne 

Haberler 
aım 

iaşe durumumuz 
lilKaraAhme~ • {Baştartıfı 3/1 de} (Baştarafı 3/1 de) 

Mıbver Ierinin bile İçine girdi ği, Zati Sun. yu vaktinde yanlış t ~db:r alciı dııye 
gur hüneır'leri bizi üzerinde durınağa terııkıd otımemızin ddgı uluğu .. bu _ 

Şundan, bundan ... 

To 
M'1W mıecbl:ı:- hıııaı'.<·yor. B':llh..ısf•~. s::ııı 'at..I gü·n aldıığ1•mız tedb~rlerin doğru 
A .. 1 karin bunları güzel esprilerle, bir olduığu afılaşılmasına bağlıdır. ~im Güreşler devam ediyor 

1 çdk m"zah füJ.ıact1:1aır L-ıa caş çıkaıtt.an ci'.ki tcdloirleri doğrulamak !Çin ıse, 

etl'allDdakl
• hararet derecesi, yerinde niikteler. e$kiyi baltalamak kaf: gelmez . .Ne. Bir .. yandan da ':'ıradralıya·. dd l kct m a o unaca ır. Kara!" kafidir, 

le siUleyi·~i bdlli başlı husus·ycılle'l'in den ve ~c iç'n bu yolu tuttuğu - - Oldü.r be!., Nefesini kes be! haydi tutuşunuz. 
den birini teŞkiI ediyor . muızu .bılmeık ve bunu anlatı.'llak Madralı, boyundurug·u bırak.mı. p hl' ı 

k k 
· d e ıvan ar tutuştular. Davul 

2 Km. 
mesalade 

Is acı Biz allaturfka hokkabaz olaıa:k, ıcab c er. yordu. Ahmedin gözlerı·ne k"'n o. ı · 
B 

·· d b "' zurna ar çalmağa başladı. Iki ta • 
sünneıt dü<•ünlerindc «Portakalog· _ en otc 'en eri iaşe mest-lesinin, turmuştu. Ncfc.sı· hırıltılaı· vr.rı· • f d b 

0 
b • b "' ra a oyundurukların acı tesirile 

k tt 
luıı, Limoncuoğluıı gibi musevi hok ir vekalete ağlı müste;;arlık işi yordu. Bu. boyurıduruk fili u" ç do"rt 1 

apa 1 1 d' 
- 'd·..ı· d mosmor o muş ve sersemleıni.şlcr-

kaıba;,ıların basit hünerlerini seyreder 0 ma ıgını :ı \ııa c enle:· arasmda- dakikayı bulmuştu. Madralı, haklı di. İki taraf da 1:>:·tk n bir halde 
d:ık. Bir zamaniar, Tüıtkı"yeye me"- yıım. Bu mesele biltlin devlet ve idi. Vali ve kumandan da mu··da- b' " 1 d ' T irbirlerine hamle y3pıyorlardı. 
hur frenk hokkaba71arı geldi, bun. mi leıt iş! ır. ek başın~ ne ıaşe, hale edemezdi. Seyirciler öyle he- Fakat Madralının dah.-ı bitkın ol. 
lar"n a.ras'.nda boithassa F ra.nkardi ne iktıısact ne ziraat, ne: maarif ve. yecana gelmiş idiler ki, yüzde yüz duğu aşikardı 

Sivil ha:k ş~hri ter!' 
etmek istem:r or, yeni 

Harkof mı:h:ırcbesi 

Rommel kuvv~t~eri 
Baraiyaya 40 Km. 

mesafede 

üzerinde· duruıl'mağa layıktır. Fran. ya san'at davası mevcud olamıya. taraftarlar arasında bir dövüş ola. 
Cag- ın go·· re d ı t t k · ı · d Gürr~. ayakta epeyc'.:.' uzadı. NL 

sıı21 a.r n lejyön dörıör nişan·nı ta~ı. a eve eş 1 atın a caktı. Bereket versin Ahmed, ra. ı.. •. • bo··ıu"ınıılerı· b ıı· b' l' · · hayet Ahımcdin hamlesi!~ vaziyet 
yan fbu ma.r:iıfetli adam, aıkıllara dur vu ış · • c 1 ır P an ıçın nıını dişine takarak boyundurudu 

d 1 
·er ı d b "' degwi,ati. Hasmını kollarının c.rasına 

gu.nllulk veren hünerler gösteriyordu. e ça ışan ı· a uzuv arın an i a- zorla söktü. Daha dog-rulup has . ...,. 
t 
.. · Halbuıik· b 1 h t • · alaraık yu" rüdü. Ahmed. acele edi. 

Bugün iftiharla iddia edebileceğim re .Lir. ı u uzuv ar, a ü mına gelirken sıçrıyar;.k o da, bir v onları ·dare ede kal tı ı · yordu, Madralı, çaprazı sökemcd:. 
işi, 21 (A.A.) - s·vastopol ka- Berlin.. 21 (A.A.) - D. N. B.: ki, bizim Türk sarı'ntkarın:n gerek k' ıd .b n \k•e • e er ).rer a.şırıma boyunduruk taktı. Madralı Ahımed, hasmını habre süriivordu. 

lesinın şimal kesiminde Vo:ı Man. artistik, gerek marifet1cr.ndeki in. ma ıne en 1 aret ; en, plan :ıinı boyundurugya gı·mis.ti. Güreş tat-Tobruk etrafındaki kıskaç şinuE .. · ı "- f 1 h 1 1 Etra:tltan bag~ ırışmalar ba!;lad•: 
enistein orduları ka!ey<; ~ki kilo~ celik ve a:zameıt onda yoktu. Mese. uzerıne a an K.'3. a ar .? in' a mı. sız bir şekil almıştı. Birbirlerini · 

t kl l d 
tamaınile kapatılmıstır }A k . d 

1 
k h 1 d ya çalı....,"'""rlar H~r 'af" a\:rı ca bo d kl bo~ 1 d G' Ha, Ahım~d! ... me re ya aşımlŞ ar ır, ·• a, tzı ıstİna sız o ara. &Va a n 1- "°"'v ' " K a ' - ~Un UrU a gu.yor ar 1. ı.ireŞ 

Sivastopolda vaziyet Küaatımız doğu istikametinde 1'lrken, ıbir kefen içine sarardı. Bu su lıişınca da bir gün biri.sin~ d.ı~ru yapacaklarına i\-;;i intikama dök • - Sür!. . . (Arkası var) 
Vaşington, 21 (A.A.) - Sivasto. QOk ilerilere kadar gitmi~lerdir. re!tlıe heı1kes kızll'. eiçabukJuğile or. gelen bir te~ksbir, başkasına yanlı;ş mıüışJerdi. Aı'hmed. kisa kollarile ............................................... ... .. 

polda bulunan siviler şehri terket: Tobrukta muharebe baıladı tadan kalld:.r:ldtğı ve içi hava dolu gözüikÜ'yıor. ·eriıya kendi iktida- fena dolamıştı. Madralı, sal1anı - c 
mek ist.ememişlerdir. Va~lı<>n. 21 (A.A.) - Tobruk b ;, şdldin ye<den yüksoldiği zeha. nmw.da bu yalla göstemiy< im - yordu. Bu hali gören İsmail ağa, Tİ Y A TR O K.A Q) 

Sivastopol kalelerinin alınııı 1 kalesi garnizonu :ıimdi düşmanla bıına kapıiırdı. Bir san'atkar içi n, :ımn buılduığumuz ı.çin birimizin cmnlarurm~ı. B'.ağırmağa ve teş. - -
Berlin, 21 (AA.) - Siva.;topol- temas halindedir. ı' hak.ilk.aten böyle olmasa da iyi bir yaptığı öt.eki taraf•ndan bozulmı • vika başladı: Meşhur ıllı ziyonist profesör 

da hücumlar yapan Alman ve Ru.. Tobruğu müdafaa lazım mı? 110~ değ 11. Zaıti Sungurun manyatiz.. ya maıhkUın oluıyor. Millet işleri- - Boğ! . .. Öldür, Ahmed!. • ZATl SUNGUR 
men kıt'aları müh. g d"kl ·n· . · ı 1Ak l "b ni durmadan bozulan ve yapı'1an F ena. vaziv .. ete cliı'şo_n Madralı. Beyoğlunda aSES, ainema ve t iyat. 

. ım e 1 'er aç. Vişi, 21 (A.A.) - Lond'rada çık-1 ma. 1 ızyonızm 1 e a a; a l tecru e- bir tecrübe tahtası hal:nden kur • ma'k sureıtıle kat'i bir muvaffakı .ı. · leri lbu icıe ne kada~ emek verdigw i yu·· ııdıe yu" z çevrilip vnnilece!!ı'nı· an. roeunda h.e. r akıam yen_i numarala. 
• mall\..ta olan Times gazetesi Tob ru- ' ' • · • tanna ve hcps:ni bir sistem ve bir ,,~ ., yet kazanmı~larrır. v •• ' • • • nL, kıe.ndi taıbir.ile başı ndaki saçları }ayınca yumrukla A:hmedin m:tde- ıından muteıekkı l zen.gın progra 

4 

Alman lkıt'aları müstahken: m0v. ~u mıudıafaa etmek elzem mıdır rı . dölk tü:ğünü gösıtercek b irer m isaldir plan i.çin<le, belli teşkilat esasları si üe~iıne kuvvetle vurdu. Yunıru. mına d evam ed ecektı r. 
k ikri, kaleleri birer birer zaptet. )e sormaktadır. Jer. altın.da toplamazsak kirnbeni·n 'kıim w . Ah d 

k b 
· · d R 1 kuvvetleri seye diyecek sözü kalmaz. Devlet g yıyen · med, bir enbir,~ boyun-

me · meo urıyetın e kalınışlarılır. omme Pelk çolldanmız, T ür!k zekasının duruğu sOktü. Fakat Ahmed de, 
"Ahnan taburlaı çalılar arasından Vişi, 21 (AA.) - Rommel kuv~ bu işe lnıt:ıbaık etmediğini iddia eder meydanı iş yapma hevesimizi ala. ~a..<;mına kuvvetli bir yumruk attı. 
ağır ağır ileırliyert: k önlerine çı- vefü:!ri şiımd iBaroiaya 40 kilomet- ler.di. Zati Sungur, beyne!m i Jel çap- cıağım1z b!r ekzersiz sahası değil ~ Iş kavıgaya döıkü Jmüştü. Seyirciler 
kan maniaları bertaraf etmisler. f d b 1 b. ta lbir şöhret yapmak ve alaka u"·an. dir. Devlet işlerine memur edi-len. de kavcraya is.tirak edecek şekiı1 al 
di~. · :.r:~:ı::dı; . u unan ır noktaya dırmakla buınu tekz.ib etmiş ol~yor. lerin eline topluca bi~· plan ve bir mı·ştı. Pehlh;a.nlart güreşıi. bırak-

1 t'hlk:aım ve pi~·ade kıt'aları -eL o İşte be.noe bu bakımdan üzerinde iş pro.gramı vermiyerek onları kud mı.ş yuımmklaşıyoıdardı: Zaptiye. 
leri:rıüe bombalar ve dinamitler o- A d k du.mVmaığa değer. Eğer bu san'atk~L ret ve kabi1iycıtlerin~ göre seçe - ler ve. cazı~ir m~yıdana koşu~tı-
larGakdi}_e~lemeıkte bulunmu .lardır. VUSİUrya a topye Qn rın hünerleri. pek basit birer el ça. f1e:1i~~i :e~:~i~:~r~c:~~<l:aı:~~l:;; 1ar. Peh1ivanlarrn arasına [!irere1< 

.e irıder böylece hirer b rer a. tevk". fat Y"Pl ·ıyor buk1uğu çeN;-eveslnd~ olsaydı, hak. k ayırdılar. Heriflerin gözleri kızmış " beğenımeme hak:kıru da kendi -çı1mışbr. Ruslar şiddetl! ateş aç- kında yaız:lanlar b asit bir reklam mi2ldcn sıymmışız demektir. Bu _ tı. Birbirlerine yum!'uk atıyorlar-
makla A':ınan ilerleyişini y-0rul- Looırra, 21 (A.A.) _ Alman hü. mahiyetini b ir parmak dahi asmaz. gıüınlk.ü davalarıımı7., bize bu haki- dı. Ahmed bağırıyordu: 
maksuzın durdurnnağa uğra::-mı§'- kCı.m€ti Viyanada ve cenuibi Avus.. d ı. Biz ·onda yırtıcı bir e'l1erji, bir kati öğrcteb!lmi~ i·se, geçird'ğim~z - Yumırui?u vuran o! Ne hakla? 
lardır. Fakat buna rağmen Alman- tuııyadla oopyeıkCı.n tevkifler yap. ömiir vakfedihni'? bir çah•ma gör_ sılkmtıilar çok büyük bir fayda te- O, bana çektiği zaman bovundu -
lar Sverneja körfez'.n~ varrnağa tırmaktadıır. düğümü•z ve go:ı.rbi11 san' atkar sıfa. rnin etımiş demektir. ru.1fo ben. vumrttk vurdum mu? 
muvııfiak olımu~lardır. o t:n ı vıerd iği bir san'at hüvviyeti içi n A Kabahaıt Madralıd1. .. . 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
H aüde Pişkin beraber 

Belvü bah çesinin alaturka kısmında 
- H er gece saat 9 . .30 dd 

SİZİ TANIMIYORUM 
~omedi J Perde 

Bu sabahki Sovyet tebllği Dö Gole iltihak eden d e mu vaffak bir T ürk olarak mem. . H. B. Ahmed. halklı idi. Manralı hak-
Lond:ra. 21 (A.A. ) - Roy:ter: Jeketine döndiiğü için kıvmet ve e_ nın rağbet ve alakasib karşı karşı. snıdı. Nihayet iki pehlivan:ı dn. 

B u sabahki Sovyct =~smi tebliği: Fransız!ar bemmiyet veriyoruz. Marifet lerini ya görünce bun1'lrı düşündüm. Dün c:u iMarda bulunııldu: D lb ah' D ' e 
C<'phenin S!vastopol bölgesinde ilimlle, san' atle sı·kı s·kıya alakal · ya h ad iseleri ve fevkaiade ahvnlin - Eğer böyle hareket ederseniz , r. r im en.t r ' 

ş.1ddetli muharebe1er devam et. Lonıdıra, 21 (A.A.) - Madagas- gördüğli'müz için takdir ediyoruz.' sinirlerimizde tevlid ettiği gP.rginlı- ·sizi meydandan atanz.. . Doğru Balıklı Hastane i Dahtllye ıuiı l'. I 
mektedir. kaı:ıda Diego Suarezden b ir cen u. Zaıt; Sungıu r, b izde, yabana atıl. ği azaltmak, ruhlarımızdaki boşlu. dürüst güre iniz .. . Bundan sonra ha.sısısı. Her gün saa.t H ten sonra S 

Hn•kofun b ir mıntakasında kı. bi Afrikaya getir ilen 400 F rans<Z mıyac.ık b ir oan·at şubooinin ilk miL iiu h i<az ol.on doldu,mak metile boyundumktar ancak ovunlara -- • Ata<amll. ""'~'•"J taatımıız ilecrl ern€'kte ol an Alman. sübayı ve eıri hür :E'ransızlara ilti. mesısi lidir. Onu, beş seneli'k bir ay. b ize ya:ptığı hizmet d~ cabası . mukabele ic;:ın atıhca'ktı. Ac;
1

ktan cadd1'Sl Çöplıükçeşme ı.oilak Na. 
13 

~~.....L:ı.ıı:.....i.LQ.......tı~.:ı.&.a...Jıreı:mı.i.sli..t..~~~--~h!l.2::ak~~tm!illitll~er~d~i!r~. ~~~~~~~~r~ı~~:~oc~ta~n~eo~n~ra~t~e~k~ra~r:_!ls~t~an~b~u~l~h~a~l~~ı:-~~~~~~~~~.N~u~-:S~a~.~C~o~_:k~ı~·m:_~b~o~yu~on:d~u~r~uk~~v~u~r~u~rs~a~!:n~a=ğ~lu~b~~~~ Telefon: 42
4
68. 



zınaaaa 

TelgraS, 'l'elet9on Ve elsiz aberleri 

işletme Müdürü aranıyor 
1 ~ lire 171 ..,. .... aıa.a& -""'il .-ml:rle 

•'ller,, 
ı Ytlbdlwra~ta--- ....... t ıı.a-..111e. 

79C6k llatlaa>,, nwt Ye:ra ı.m.i mii•eaelmıi& • u ltel .._ 
• " .......... ....._ n+c& ....Uesbll ı.Ulnıııılt eımak. 

1 Tüılll ..... llaMenlller, mı ........ .w..ı .. Jaiimiihal 
~ 

• 

22 Tabloluk re.il. 22 Bale. 14 Orijinal Milli OJ1111 • 10 
Koro - 20 Miizik • 10 Armt • timdbe kad• söriil

mflllÜf yenHstder. 
Y~ F.KltEM RqlT • Miııılu CEMAL REŞiT 

Yana akpm, GALA werefine ..-.....,, CEMAL REŞiT 
bi•ut Dirije ecleeeldir. 

1 • 
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, .. SON POST J1A Haziran 21 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
22 - 6 - 942 tarihinden itibaren yapılacak tevziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiş ol ub: 

1.) Numaraları ilan edilmiş olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatları. 
2.) Ayni Soy adını ta§ıyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponlan mukabilind'e istihkaklarının verilebileceği. 
3.) Henüz ilan edimemiş olan numaralar için müteakib ilanlarunızla tevzi günleri bildirileceğinden numaraları ilan eclilmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri'. 
4.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretlerinde evde bulunmayan veya henüz tevzi kuponu almamış kimselere nahiyeleri mıntakasında tevzi kuponu verileceğin

den bu dağıtmaya in,izar etmeleri rica ve ilan olunur. 

'Öçüncii Liste a.l:ii.ra.caat edilecek günler: 

Müracaat olunacak mahal 

S. B. Yerli Mallar PazarlarJ. Balh.. 
~pı ma,ğaızası. 

S. B. Yerli Mallar Eazarlan Bey_ 
oğlu mağazası. 

~ S. B. Yerli Mallar Pazarları Kıa.. 
dlb.--öy mağa-zası. 

S. B. Yerli Mallar Pazarları Üs. 
kiildar mağaa..ası. 

Burihan Sunar ve Süleyman Erge. 
ne Yeni Pos. A$reıfendi sok. 58. 

Mustafa Sami Huırnanaı.lı Yeni P. 
Aşirefıenıdi sdka.k 20. 
Sadi Kaplaınıe.a1ı Yeni Postahane 
Aşia'.'efendi. ~ 4.8. 
Albımed Ata K.eeeoğlu Mabm.utpa
P. başı No. 100/197. 

~ Güvenç Mahmudpaşa başı 
No. 149. 

22/6/942 
P.aaıaırttee'i 

Kıuıpoaı. No. 

12401-
0 

l 3~0<l 

23/6/942 
Sah 

Kupon No. 

13901. 15400 

24/6/942 
Çıaır.ııamlba 

l<ruıpc.ın N o. 

15401. 18700 

25/6/942 
Peı-rıesmheı 

l<ıupoın No. 

18701. 20000 

26/6/942 
Gıtma 

Kıuıpon No. 

318666- 48050 

29/6/942 
Pa.z;aırtesiı 

Kupon No. 
66500. 68000 

20140ı..ıo1750 201751.202512 208001.208600 209001.209600 21ooo1 .. 2 ıo600 211001.21 r aoo 

lı6700 ı.1·67700 167701.168400 1684'01-16910-0 1691o1.170600 1170601 ~171300 171301.172000 

54101. 54700 54701. 55300 55301 .. 56000 154001.154600 154601.15520'0 155201-155800 

12•3.001.123330 123331-123660 123<661~124-000 14·0824.141050 141051.141375J141376.141700 

160901.161500 161501.162100 1ı6210l .. 1627ı()0 162701.163300 163301-163900 163901-164500 

173501-173600 173601.173700 1737-01.173800 173.SO 1.173900 173901.174000 219501..219600 

22 l 001 ... 22150-0 221501.222000 22.2-0CH.22260-0 222601.223300 223301-224000 284001-284600 

2548'93.255050 25505 L255200 255201.ı255350 255351..255500 255501.255650 255651.2558()0 

30/6/942 
Sall:ı 

Kıutp.oın N o. 

84500. 86000 

1/7/942 
Çaırşamiba 

Kupo.n No. 
8600 ı. 87500 

3380-01-338900 338901.339816 

212001-212700 212701.213400 

155801.156400 156401.157000 

141~01~142000 160001.160300 

164501~16510-0 165101.165700 

219601.2 J 9700 219701.219800 

2846Qıl...285200 285201.285800 

255801-256000 287001.287150 

2/7/942 
Peuışeımbe 

l<ıupottı N o. 

87501.101770 

3/7, 94.2 
Cuma. 

Kuıpo-n No. 

1 o 1 771.1 o 3 2 00 

24-0-0-01..240750 240751.241500 

2 U401.214100 214101.214800 

157001.l 5 7500 15 7501.158000 

1'60301-160600 160601.160900 

165701.166000 172501-173000 

219-301..219900 21990 l.220000 

2•85801-286400 286401-287000 

287151.287300 287301..287450 

,Mıı.ısyan Bahlk.ıçıoğlu Mabımu~a- 287451..287750 287751.288050 2813051.2883.SO 26.8351-288-650 288651.289000 312001.312300 312301.312600 312601..312900 312901-313200 313201-313500 
başı No. 130. 

Mığıa"dıç Baltayan Mahım00pa. 2ı200Q1 .. 22(}100 2201O1.220200 2202101.220300 220301.220400 220401..220500 220501-220600 220601.220700 220701.220800 220801...220900 220901.221000 
başı No. 66. 

Kadri Öızyllmaz Mahmu-dpaşa ba. 276242..276400 276401..276600 276601-276750 276751-2 76900 276901...2 77100 2771O1.277250 27725 1...2 77450 27745 1.277600 277601..277&00 277801-278000 

f Doğum~ 91. 
Lron Gev-elyan Madımurlpaşa ba. 281001..2·81165 3'13501.313650 ~13ı6ı5 l 313600 313801.313950 313951..314100 3141 O J.314250 314251.;J 4400 3iJ 4401314550 314551-314700 314701.314850 

p No. 134. 
Rem1.iye Aıtalaıy Kasım.paşa u • 1.&8001.188100 188101.188200 18820ı1 .. 1ı88300 18-8301.188400 188401-18850-0 188501.188-600 1ı86601.188700 188701.188800 18'8801-4188900 l 188901-189000 

~l Tn:rşııcuı Sdkak 6/1. 
!ıh.san v.e H!ü$eyin özer Hacıkıö. 114851.315250 315251.315650 31.5651.31·6000 316001.316400 311 16401 .. 31 ,680() ;3-16801..317200 31l 72()ıl.J117600 317601-318000 318001..318400 31840 t.318800 

~c~No.16. 
Hıfu!ıeyıin Hitmıi V'.e Süleyman SH"- :HSaül.319100 319101.319400 319401.319700 319701.320000 321796-322200 322201-322500 3l22501.322900 322901.323300 323301.323650 323651-324000 
n Kapa.lıç~ ~ıla.r No. 5. 
)ıfetımed Faıu'k: Kapalı.çarşı Sipa- 333501.333600 333601.333700 3•33701J3338 l 8 334001.334100 334IO1.334200 334201-334300 334301.334400 334401-334500 334501-334600 334601.334700 

hi sokaık Nıo. 20. 
tbrah~ zade Bekir Sultan.hamam 107004.jl 07500 107501-108000 148718 .. 149350 149351.150000 21800-01.280415 294001.294600 294601-295200 295201.295800 295801.296400 296401-297000 
caıdtiesi Ece maığ'azam. 

Mefu:medl Nuıri Topbaş Fincancı • 2890()1.289500 289j01.290000 290001.290500 290501-291000 291001-291500 291501.292000 292001.292500 29250 \.293-000 293001.293500 293501-294000 
lıar cad!desi Mahmudiye han 3, 4. 
Rayıri Doğu ve Şeriki Finıeanc11 _ 34000 t.340500 340j01-341000 341001 .. 341600 341601342261 176001-176500 176501.177000 1775b 1.17800.0 178001-l 78500 178.501.179000 179001.179500 
:ım- cadıdesi Mahmudiye han 1. 
zeki Zermı. V€ orta.ğı Fin.canetlar 110000-110200 110201.i 10400 110401.110600 110601-110800 1J0.8101.111000 111001.111200 111201.111400 t 11401.111600 111601.111800 r 11801.112000' 

Y.usu~aın han iıÇ'ind.€ 8. 
Şenmi:n mağamsı . Sultanhamam 324792.325100 3.25101.325400 325401.325700 325701-326000 32600.1-326300 326301.326600 326601.326900 326901.327250 32n5t.327600 327601-328000 

roeydanıı. 1. 2. 
Şakir Şatı.r Sanyer Sarıyet" cad. 248001-248200 248201.248400 24'840 l J241%00 248601.248800 24880 t..249000 249001.249200 23920•1.2494-00 24940 l-249600 2-49601 .. 249800 249801.250000 

desi 9, 11 
Buthanetttn Baştımar Sarıy.er 250-00-1..1250.200 250201-250400 250401 .. 250600 250601.250800 \250aOıl:..251000 251001.251200 ;l5t201.251400 251401.251600 259501.259750 259751.260000 
Orıtıaçeşme caddesi No. 25. 
HüseyWı ôzsarnç Beşiktaş Orta.. 103201.1()3300 10330L103400- J.03401.103500 103501.104000 241501-241600 241601.241700 241701.241SOO 241801-241900 241901~242000 242001.242100 
ç.eşrne ca&k!si No. 67. 
Davi:d Bafrıar Beyfiroz Fevzipaşa 348001.34810-0 3481u1-348200 348201.348300 348301-348400 348401.348500 348501.348600 348601 ... 348700 348701.348800 3.JSaO 1.348900 348901-349000 

ca<lldesi Nıo. 72. 
Pe-rtev Kooıdlu• Beykoız: Yahlroy 349'001 l49l00 34;91O1 .. 349200 349201 .. 349300 3-i9301.349400 349401.349500 349501-349600 349601-3497·00 349701-349800 349M>1.34'9900 349901.350000 
Çayır cadkilesi Nıo. 28. 
'Mımed Turnn Beykoz Fevz,ipaşa 350001.350100 350 l 01.350200 350201.350300 3150301-350400 3504()1-350500 350501.350600 350601-350700 350701.350800 35<>80 l.4350900 350901.351000 
caddesi No. 38. 
Halil HiJk.met Ergez Mahmudpaşa 179501.179800 179801-180100 1'80101.180300 180401.180700 180701-181000 181001.18130-0 181301.181600 181601-181900 181901-182200 182201-182500 
İ:rlaniıye cadö'ıesi No. 16. 
Cemal oğlu Ya.şar Tophane Bo .. 242101.4242220 242221.242340 242341...242460 242461-242580 242581.242 700 242701.242820 242821.242940 224941.243060 243061.243180 243181.243300 
~aılk-esen ca<lldesi No. 112. 
AJbdıiilıvaıhalb Şehırem?ni Saray • 203·001..203l00 2-031O1.203200 203201.203300 203301.20 3400 203401 -203500 2035O1.203600 2(}3601.203 700 203701-203800 21>3801-203900 203901 .204000 
meydanı cadldesi 37. 
Fe1Jhi Bener Kasıımpaşa Bahriye 184001.184400 184401.184800 l841801.185200 185201-185600 185601-186000 186001.186400 18640T.186800 186801.187200 1871..AH ... 187600 . 187601.188000 
cadldiesi N<>. 66. 
'I\dkıooğl.u Hayıgaz Ma1ınmdlpaşa 334701 ... 334800 334801.334900 334901-433500.0 33'5001.335100 3,35101.335250 33525 t.335400 335401.335550 33S55 L335 700 335701.335850 335851-336000 
caddesi Nt:ı. 109. 
Pa.n<leli İlyadis Maihmud,paşa sa.. 330001.330200 330201.330400 330401.330600 33.0601.330800 33()80[]~3:31000.33f001'...ı331200 331201-331400 331401.331600 '.H1601.331800 331801.332000 
bıık HaQOtmlu han 6. 
Muhip Alpteık:iın. Eyüp Kalender .. 158001-158100 158101.158200 158201.158300 158301.158400 158401.158500 158501.158600 15860L158700 158701.158800 153801.158900 158901-159000 
b~:ne caoldesi N-0. 78. 
Ha.klkı Sağesen Ey.üıp Muihlispaşa 159001 .. 159100 159101.159200 159201.Jl59300 159301.159400 159401.4159500 159501.159600 159601.159700 159701.159800 159001.159900 159901.1600(10 
oaıdld-esi No. 65/1. 
Osman Eren kardeşi Eyüp. Muh. 2;6600 l.2·66100 266101-266200 ?.'66J.01..2-06l<lP 266301.266400 2c6401..ı266500 2166501.266600 266601 .266700 266701.266800 2668()1.266900 266901-267000 
liıspaşa. cadldt'Si Nı0. 65/1. 
Mehpara Heper vekili Zeki Heper 267001 .. 267200 267201.267400 2ı67401 .. 267600 267601.267800 267001.2·68000., 272001~272200 272201-272400 272401.272600 272601.272800 272801.273000 
Eyıüıp Camiiıkebiır caddesi No. 60. 

Kenan Bii!yıülka'kman Eyüp Rami 115001-41151-00 115101-115200 115201 ... 1153-00 115301u1 !5400 Jl 15401 .. 115500 115501.115600 J 15601.115700 115701.115800 115801.115900 115901.116000 
MaıhımUıdiye caddesi No. 2. 
Mehrmed Kafada.r Eyüp Rami B29'98.133100 133101.133200 133201.13330-0 133301-133400 133401#13350-0 133501.1336-00 133601.133700 133701.133800 133801.1339-00 133901.134000 
Mahımudiye caddesi No. 34. 
Kavarina Çidtiooğlu Kadıköy 224001-224100 2241 O l...224200 2242·01.224300 224301.224400 !224401~224500 224501.22460-0 224601.224700 224701.224800 2.24801.224900 224901-225000 
Pazarıyıoluı No. 152 Kncoagül. 
Sıtıkı Zorlu Büıyükada Çınar cacL 173001~1732;0 1732•51~173500 236917-23 710-0 237101..237300 237301.237500 237501.232700 23770 U23 7800 23~90123&100 2381O1..236300 
desi Nıo. 30. 

Dağıtma Ofisi Umum Müdürlüğünden: I D. D. yolları 9 işletme müdürlüğünden: 
.K. ŞEF ŞANT.VE ARANIVOR .. Yedikıale cer a.telyesl için tesviyeci, tonıacı, dö~cü. demirci ve iTesecf" 

E~elce. Ui.n edildiği .ve.çJılle Ankara. merkıe.z ~o.sıında munhal olan 100 • 1 1 1 lhtly~ vardır. Yediknle atelyeslnde y&pılaoek imtihan net.1~lnde en aşa.tı 
Z.00 lira ücretti nıemıınyetlere talih olanların müMbaka hntihaaıl:m 22 Razi. A--·d:-ı""·J.. • . l . .:ı •ı..- ...... ıı.. • :..ı__ . "b S 2 f.wi derecesinde ehliyet gösterenler • a.t.macaktu Talibfoıin bJr dilek"• 

1 

.M1111a1 C»U'Qllll ıı:ı.şaıa.t l§ eırmoe çad~ ~t:.ıye JIU'<Ll"e etm.ış tıectıü e • • · v-
raıı Pazartesi güıı.ö Gaıa.ta.ch petrol ofisi dBh.'4!Sinde kra. ohlınacaktır. Evvelee .. .. . . . .. , . . , . . l:Ie Sirkeclde fş.Jetme Müdürlüğüm~ mtlracaatlan flln olunur. a646Clıı 

. g0l't1UU§ kJabi:&yetli ikı ınüıh.endise jLıiye:ç 'VIM'dlt:. Te.tib. lenn ıtefe. ı ·-............ •-••• ..................... ._ ........... .._. ...... -••••••··-··-=---····-••••n••••••-
mtirac.ıat etmiş o\aınlarla. yeni'1en müracaat fltmek isliy&meria nıezkfır t&rlhie ,_11_L-!llı_ LL- ---'--' ,_ _R_ ı_._ J ,_ (M"L -· ..ı"'.-) .. , l 1- Son Posta Matbaası: Neıriyat MüclHı Cihacl Babu 

• • T.aı~ .ııı;ı~ı llııaıa§ ~._ • uınıcn~ Tumuztıy e staın - · 
11ı&t H dal evvel petrol ofiımıle haa ..,._ewı ll&R .ıunur. (6768) 'r bl& 176 posta kım.&Mııa. ~r. ~tla.d. 1 ~Bl: A. Ekrem UŞAKLIGll; 1 


