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Avam Kamarasında ~-:: 
Libya ~akkın.da r.~~ 
12 takrır veFddi ·, 

4i< ·~. :·~l ... 

Çirçll r~f-· 
Mısırı !- ·· 

mldalaa ~~L; 
1 . 

edecekler 
dlror 

Ş'lmaıt .4.frika harekdtıntı t~trak eden Atman ıanlelllft 

/NGILIZ 
BASIN/ 
BEDBiN 

Diğer bir lnıiliz ~azeteal de 
bir Rus askeri heyetinin 
Libyaya daTet edilm.,ini 

tavıiy• ediyor 

/ngilizler denizaltıları
na karşı taarruz baş
ladıgznı bildiriyorlar 

Londııa 26 (A.A.) - İngiliz 
bava nazınlıiının tebliği: 

Dün gece ana vatan hava k.uv -
vetlcrinin bütün hareket ıubelerine 
bail!ı tayyar"IorimizderJ pek büyük 
te~ler tam b:lır faaliyot halinde bu 
bmwo'fa.ıda. 

(Devuıl 6 inci aayfada) 

İngiliz tebliği 

ilacı orda 
tekrar 
barba 

tata,ta .. 
Almanlara göre bl,r 

Amerikan tumeni 
Mısıra sevkedilmiş 

( Alman tebliği ) 

Mısırda 
taarruz 
dewam 
edlJOI' 

Mihver kıt' al arı 
doğuya doğru 

ilerliyorlar 

Askeri wazıret :ı 

(Ya.,in( .3 lJncli saylatla bulacalıanıs) 

150 milyon liralık 
dahili · istikraz 

40 milgon liralık birinci 
. tertib tahviller iki ag 

sonra satışa arzedilecek 
Ankara, 26 (Hususi) - Milli milda.fu. iıtik

t'AZl b.akkıııdald kanun mer' iyet mevk.iine ainni .. 
ttr. Maliye Veklleti ltan..nun tatbik hazırlıkları -
ına bq}amııtır. 150 milyon Hray~ kadar dabill 
fatlkRıııı akd ine mezuniıyeıt veren bu kanun muei • 
hince iki ay sonra 40 milyıon liralı-k birlncl tertib 

tahviller aatııa arzedi1ecektir. Tahvillerin 25 mil 
yon liralığı yürde yedi faizli, 15 milyon liralıiı 
yüzde bet faizli ve yüzde iki nisbetinde ikra -
ımreu olacaktır. 

ikramiyeli tahvillerin ikramiyeleri kur" a keıi. 
desi suretile tevzi olunacaktır. 

~~.-...~...-.~.._...~.__.~~..--ıııı.-ıııı."""'~~~wıııı~ ~ 

Tebliğlere göre 
doğuda vaziyet 

Alma11lar 
Bar kolda 

211827 esir 
aldılar 

Sivastopolda kuvfJetli 
mevziler zaptedildi 

Sovyetler Kupyansk 
şehrini terkettiler 

Berlin 2Al (AA.) - Alıman ordu. 
lan baŞkumandanlığının tetliği: 

Sivastopol müstahkem bölgesi -
nın dbğusunda Alınan ve Rumen 
lkııt'alan şiddetli savaşlardan soru:-a 
ve sarp axaziye rağmen kuiVvetli 
mevziler ~ etmişlerdir. 

(Devamı 6 inci sayfada) ---o---

Bursa 
kOylerinde 
kasırga 

Anıkatıa 26 (Hususi) - Batve
kil Dr. Refik Saydam ıb ugiin öğle -
d'Cn evvel Ticaret, ve Hariciye Ve. 
ka.letlerine giderek bu vekAlet1ere 
aiıcf ifler. hakkında Vekillerden 
iza'hat a1mılf1ardır. 

r············································, 
Çocuk sayfamız ve 
bulmaca kazananlar 
Bugün yazlmtzın çok1uğundan 
Çocuk sayfamızı ve bulmacada 
kazananların liıtesini koyama • 
dıtc. yarın neoredeceğiz. Oku -
yucula.rıml.'zdan ~ür dileriz. 

\.. ....... , ....•.•..•.......•.................. -" 

ı Temyiz mahkemesinin 
mnhim bir tevhidi 

içtihad kararı 
Fiat tesbit komisyonunca muayyen bfr mala 

konan fiatın fevkinde muhtelif kimselere 
yapılan her bir sabş ayn bir suç sayılacak 

Ankara 26 (Hususi) - Temyiz tını.ad kararına bağlamak suretile 
mahlk.emesim.i:n vermiş olduğu bir bu ımahiyetıte dfi:ğer bir meıvzuu 
tevlhıi<:ld içıeıhad kararına göre fiat tet!kik etmektediT. Mesele şudur: 
~ıt komisyoounca muayyen bir FahC.Ş fiatlarla muhtelif ikimse 
ma.la konan fiatm fevkinde muh- lere muhıtelif eşya satışlarında~ 
telı!f kimselere yapılan her bır .sa- dolayı her bir kimseye yapılan her 
tış ayn bir suç sayılacakitır. bir satış bir suç mu, mütead.did 

Aıyıni mahlkeıme gene tevhidi iç- suçlar mı saıyılmalıdır? 

Don şişlide bir ihtiyar 
kıskançlık ynznnden 

karısını bıçakla Oldnrdn 
58 yaşındaki kuyumcu, şüphelendiği karısına 

bir gün evvel nerde olduğunu sorub aksi 
cevab alınca kadını 8 yerinden vurdu 

---~ ı 
- Ne tuhaf cildin var! Acaba niçin yanmıyorsun? 
- iki saat evvel karımla Beyoğlunda alışverİ§te idik. 

Kül oldum da ondandır. , 
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Hergün ;ll;;:e~s~lnl~~l~l=-=m=-.--=--=,.--=------------------===:=:::=::==::_=:Ş=öh:r=e:ti:n:c:az:i:b:es:i:::,..~----...;;~:;::=:~ 
- Sabahtan Sa.bahs.: --·-

Uzakşarka dair 
A 'rika Hariciye 
Nazırına sorulan 
iki sual .. 
~----Ekrem Upklı.ıll J 
A ımer.ıka gazetecilerinin h.a..f-

talık tıo.plantısında n:ıeslek .. 
d'aışlarınuzla devlet aciam.ları ara • 
smrla cliklka·te değer iık.i IWll ve ce
va:b geçmiş. 

Bu sual ve cevahlardan birinci9i 
Çıne aidıc:lrir. İkincisi de Jspo.ı:ııyaJl 
ilg.lenıdirir. 

A:merika basınu:ıa Çudı;i:ngden 
gelen telgraflardan anlajılı:n.ıştır 
kı, An.glıo...Sak.son ileminin bugün.. 
lerde baŞka cephelerde fazla meş. 
gul olmaiarı Çiınde Çtni.n tınmul. 
duğu, ya·hud da ıhmale uğradığı. 
veya uğrıyacağı korkusunu uyan
dırmaktadır, bu korku varid g6 _ 
rüleıbilir mi? M.repl Rommıerdea b&lı rin ıorrnwtlu: 

Ameri'ka gazetecilerinin sorduk- - İsminize bağlanan münakaşa kabul ebnez presliJ' hakkında ne 
ları itk sual budur. dütünüraünüz? 

Amerika hariciye nazın Hull ~u Mare,.J te.uu ile fU cevabf vernıit: 
cevabı vcrımi.ş: - Hiç tıeYmedİğim teYdir, çok çekindiğim ,eydfr. Çunkü töhret 

- Bu haflta Beyazsara~a bir k•ZADllR aıbmd .. - w • ı · d beki---'- • A :t"" t----m d yupıanuyacagt 1§ en e eme.K ıçln umuml bir 
tıoplanıtı yap ld~ bu toplantıda Çin cı..a-.ıua '9V a.. 

~;---ı ......... ._ •• .-...____...-

ş;hret herkese culh se}fr. Hepimiz ona bvapmk İlıterİL FM.al 
diqiinmeyiz- ki ona sahih olmak çok güç, muhafiıu et:meB lae cfaba 
miifkiildür. 

Şöhretin cmibeli olduiu muhakkaktır. Fakat ba:ıan yenilmesi im. 
lcinsı:z tehlikelerle dolu olduğu da muhakkaktır. Rommel bana ifaret 
etmek istiyor. ---... ·····-·-········ ... __...... .. _______ .. ____________ ····-·-··-·--.......... , ___ _ 

hariciye nazırı Soon~ da hazır bu---... - -------------
lun<lu. Bu keyfiyet Pasifik harb ( 

:~~~~ b~:n,_bir ehemmiyet ı S., e h i r B a b e r 1 e r 1.· J 
Elimdz.de bulunan telgrafta A. _ 

meriıkalı gaa.eıtecilenn btı cevabla --~-----------------------------------------------' 
~:;;r:;~~yıd ::~~::.e=ik;:~;:: Avrupa yolunun IlU-0 Şt.Şlı·de bı·r ı·htı·yar 
semışlerse kendilerıni mutadları 

olan araştırıcılıkıtan muvakkat bir açılJ:ası piyasada 
~5J~~:~~Fzır!::~~~ c::r.tılık dog~urdu kıska çlık ynznnden 
~a~;ıı~:c~:\a~~fe;~a~~~!'t!~ğ;; k~rısını bıçakla u-ıdnrdn azası iıe birlıkrte mceıemek çin Hu ud gümrük a 
olab:leceği gnbi Çiniı:L şik.a~leri. 
ni umumi heyete anlatmak için de feş:~j ah tevs: e_:ldi, 
olab;Jir. Pasifık haııb bölgesine bü- gl.ımrÜk muameleleri 
~ bir ehemmiyet atfedildiği rd-
diasına gelinıce bu nokta üzerinde S ~• 'a~ . e yapı:acak 
§iilpheye hiç yer göremiyoruz, A. 
merikanm can damarı bu deniz .. 

58 yaşı.1daki kuyumcu, şüphelendiği kansına 
bir gJD evvel ner.:ie o!duğunu sorub aksi 

cevab alınca kadını 8 yerinden vurdu 
d'C'!l geçN, elbette btt denizin ha- Yeni teşki!I edilen gümrük dai -
!kimiyctine azami ehemm;yet veri- rre'krin.in faaliyetini teftiş etmek Ü - A •• (Baıtarafr 1 inci sayfada) !heleri indinnekbe devam etmiş, 0-

lecektir. Fakat Pasif:k denizine e. zeı:e Sevilingrad ve Pityona gLden j 111 ~nJe~ eve geç v~kit dönmesidir. ııu 8 yerinden ağır surette yaralı _ 
hemmiyet verilmesi ile Pasifik gümrıük:ler um~ müdürü Pertev O~uhi. ev:'eı~ &~ ~e gene böy. yarak kanl'a.r içınde yere aermiıtir. 
d'enizitııde eski hakimi.yetin iade e- Duru -ve gümrük muhafau. başmü • le lbır mısafirlıge gıtmış ve apartı - Dirubj derhal kald ırıldıi; Şiıli 
dilmesi 've Çine yardım gönd~rol _ dfüü Zeki Cimıtoğlu dün şehrimi - ~a,na. gece aaat 21 de dönmüş - Sılbhat Yurdunda aldığı yaralar n 
mesi. yekdi:ğerinden ayrı ayırı me- ze dor:miişlerd.ir. Mezkur mahaUer- tur. tes rile .i.fade veremeden öhn'" ka.. 
selelerdi.r. 1 de ~e~ı. ed~_;n günuük. daireleri~ 1 .. ~adın.ı~ bu son hareltetine büs. til kıoca. kanlı bLçağı ile zab~ ta. 

Amerika, can daımarmın geç _ teşki1au d ger hududlar:mız.da? burun sırudenen kuyumcu faba..1-ıı 1 ı:af• d' k---1--- B .1 f 
•v· • • • •• riik dal l · · b tl · ·· . ;::...!"- B u An an ya ııuanmı§tlr. u aı e a_ 

t1gı denızde eskı hak!ID.lyetini iade 1 gı.mı re erıne llilıli' e e geıuş C'U.Ç etuıii. o5-rl ert.<, vartan ve \ciamrn tahkik tl M .. dd . • 
etm.'ve elbette var k..rvvetile çalı. alarak yapılm:Ş.tır. Avrupadan ge. E.dmon.d dlün ıa.bah saat 8 de dük.. •_.llL--'- _J a on:ıh UH eıum~~ 

'J 'ı l ı · . A ı:- , .. mu.avu-nuoen r an an>llml eı 
ıacaktır. Fakat bu, rr.ümkün olsa ı on .ı.t~ stanıbtlid'l:ı. giden b~lumum ana gıtmek uzere apartım~nda_n, k d'ün Ş.i li Em.ni . 
\Jile öyle görünüyor ki, tahakkuk emtia.Dln muamefc..,ı bu daıre1erd~ ayrıftr ayrı'Jmaz mutfakta hır ış ' n~uş, 1t ·ım ~Ik yet komlser 
etmesi uzm zamana bağlı bir me. yap:'lacak ve bilıassa muamelelerin yapmakta olan kans.n~n yanına git.. g n. e at 

1 sıorgusu.nu yap -
seled'ir, sonra bu hedefin· tabak _ gayet seri oılarak bitirilmesine ça.. miştir. mışt.r. 
kuk etımesile 'Çinin b-klediği yar. 'lışıfa.caktır. ıl Leon Artinyan büyük bir asabi. Önıceleri kendisine de~ ÜÜ ver. 
dı.ma kavuşması İ'cab etırnez. Z.ra Diğer taraftan dün ilk defa ola- ye~e kartsına dün. akşam nerede o~ m~e yeltenen ~~c~ ~ı~a hjr 
Çın bu dakiikada Rus hududu m!.is., rak Avruıpacfarı şehrimge 3 vagc>n &ugu:nu sormu~; o cf a kocastna aksı m~t sonıra curmunu ıtıraf f!t • 

tesna olmaık üzere her tarafından 
1 
itltalat eşyası gelmiştir. Yolun a • l>ir cevaıb vermiştir. mış: 

sanlmıştrr. t.mdad kuvvetini alsa çılhnıı.t ohnası piyasada bariz bir Dhu!hinin bu barid mukabelesi; «- Kar!imdan fiipheleniyordum, 
alsa Rusyadan alab!Jir: Bunl.ill. iç~n caıJl' ~ık husule getirmiş bulunmak.. ihtiyar kuyumcuyu büsbütün çHe • onım için kencliatni öldürdüm.» de. 
dıir ki geçenlerde Moskovaya bir .tadır. den çıkarını• olmalı ki. mutfağın miştir. 
heyet g~n<lererck yardım istemiş.. ·0 ;rafında. dm1ln uc!.ı ıı:vri elemek bı. Meş'hud ııuçlar kanrmuna göre ka 
tir. Fak.at bu heyet h Ç bir şey .ala. lkDsad Vekaleti müste"an çağını kapt:ğı ~ıbi karrsının üzerine til kocanın bu saıbah aiırcezaya 
madan eli boş olarak dörııınüŞtür. ıehrimize geldi atı!hnıt ve rastgele .aplamağa baş • aevkedilmesi muhtemeldir. 
Bunwı böyle olması da tabiidir, zL Jamı~ttr 
ra Rusya evveıa kendisini düşüne. .tktı.,ad Vekaleti müstC!larl Nihad A · , d . .., ,_,_ la 

d" Ank d eh· · ı · partıman:.n ıgex ıuıac.ı rının Ecnebilerin işlettıkleri 
ook, ondan sonra da, sıkışık clduğu iL~. ka:akl an 1 nmıze gMe .1:1ış ve .Diruhinin feryad:na k.oıup gehne • 
bir zam.anda Japonları kızdırma _ 'oazA tet ı er yapmıştır. ~teşarıleır. . 1 . .., • ı 
maya çalışacaktır. Şu halde Ang.. bugün de tetkiklerine devam ede ' m :ne ~e araya tınn~ erı~e r~~en pansıyonıar 
1o - Salksonlardan olduğu gibi Rus cektir. hyar uyumcu arıs.na ıça ar. kapalı~ıyor 

~:::.: ~:~:ınÇt~~~:~~E:; ederek Japon denizine kadar ne- r-•••••••••••••••••••••• .................... , f..cntJbilerin pansiyon işleteme • 

olacak? den ne.rıemcdikleri sualine henüz i Ev· kaf f akı·r halk ı meleri bakkrnd'a bir müddet evvel 
·Bu sualin cevabmı Japon b~ - bir cevab verildiği işitilmemisltir, i a i verilen kararın tatbikına yakında 

vekilinin iki ay evvel Diyet meclis bugün gördüğümüz bir hakılkat İ b d h k t :t baflanacaktJr. 
ikü.rsüsünde söylemiş olduğu de - yaı:sa ~ dQ. Japonyan~n ister kendi ı . e ava ma ru a l Vilayet, İsta.rııbul dahilinde pan _ 
meçte gayıe.t sarih olarak bulab.ili- ıhtıya.rıle, ister zor altında olarak j l siyon işleten ecnebilerin bir liste • 
riz. Aıvusıtraly~~~ vazıgeçlp, yahud A- İ dagw ıtacak [ sini hazırlamış ve Dahiliye Veki • 

Japonya Pasif1k.1e Amerika do. vustralya ı.şını başk.ı zamana hıra. 1 r ı ti' ·• d rmisti'r A k 

Çarşamba günü 
denizciler bayramı 
nasıl kutlanacak? 

Denizcilik bayramı Teuunu • 
zun 1 inci Çarıamba günü bü • 
yük lllenl5İmle kutlanacaktır 
Giiadü Beş.iktafta Barbaros tü;. 
besi önünde mera.sim yapılacak 
ve Moda klibünde yeDıen '" 
kayık yarıtları tertlb edilecE;k • 
tir. Yiiuek deniz ticaret mek • 
teLi talehesile Devlet Dcnizyol. 
ları, Şirketi Hayriye ve deniz • 
cilerden birer &rup sabahleyin 
Galatasaray Li.eslnirı ~esin • 
de toplanacaklar ve 10.40 ta 
önlerinde Şeb1r bandoıu oldu • 
iu halde Taksim meydanına ge
leceklerdir. Saat 11 de bayrak 
çekme töreni yapılacak ve mü.. 
teaJuben abideye çelenk kona. 
cald:ır. Direğe ha)'l'ak ~irken 
limanda.ki gemiler üç dakika se.. 
lam düdüğü çalacaklardır. Bun. 
dan soıva Deniz Ticaret melde.. 
binden b lr ta1ebe ile ticaret fi. 
losu namına \»r denlzd birer 
nuhlk söyleyeceklerdir. Alay 
Taksimden har~ket ederek Be. 
§İkta§a İnecek ve Büyük Ami. 
ral Barbarosun türhesl önime 
gelecektir. Bumda lıtlklal mar. 
fi aöylend.iktea. sonra Pwti ve 
denizciler adına iki nutuk söy • 
leneeek ve büyüle Barbarosun 
ndm ~ ikl da.kik& aiikit edil. 
dikten SOl'lT1I merasime ecm .e. 
rflecektlr. 

Gece denizde ayrıca fener a. 
layı tertib edilmlstir. 

Köprü itkele1ed1e Kadıköy 
ve Osküd• takelelerfnclen da • 
vetlileri hamilen hareket ec:lecelı 
4 vapur Bebeğe gidecek ve b~ 
lara donanmq diğer meraklp 
refakat «lecektir. Ayrıca Bebek 
önünde Liman t.letr..s inin ıa 

. ve fifek dubaları tarafından göı. 
teriler yapılacaktır. 

k:ı: k 'l Ç - ·w· t e ne gon e , . yrıca ayma.. 
nanmasını bü~ bir. yenilgiye uğ- :P. var uvvweti e ıne y~klendı~·ı • : kıunlfıklara da kendi bölgelerindeki 
ra.t.tı:kıta.n., Holaında .mparatorlu. - Çmın de sağdan soldan ımdad ıs- E-okaf id . . 1-1-: h 11 f eıb~ pansi;lnonlar hakkı da Mahrukat otı·sı· ğunu yıılttıactan, bütün İngilız sö.. terliği, fakat imdad kuvvetini ge • maJı.--1- t tare~nıdin..l ~·~ 1..~;:a i e~n 1 

:iL....: ti K n ın.a -
mürgeler.ini de ele geçırd k.ten son. tirece.'k bütün yQlların kapandığ1- kr;~~e;:,.zıke mes: '~ • f ~t..l' verıımwş. r. aym.ah'blk~ıkl.abr k~-..J .:-: . .. l ;.;., d b l nı a~rdu" midür :n.u.u. Vu .. "l1• anır uze'l"m.e 1 tmıaıoeD pa.nsıyon aa r erlne te • odun un çekı•sı•nı• 
ra ~ııu=.ı:nı uç yQ as .. ın a u - -- . ...,~ · . . . hrimizde hazırlık? ba§l .- ·· · · muŞtu: Avustralya, Hinıd'istan ·ve Amerika gazetecılerınm toplan.. şe t r cıra. a.a.. : ligat yapa~r ve.muşterılerlnı yer 
Çin... tısında hariciyıe nazırına Çin me - mış ı • - - -w- 1 buılma~rı. ıç~n ..... azıyette~ ha.berdar 950 ye salabı·ıecek 

Japonıya bu üç yoldan acaba selesinden a:ınra Ja90nyanın bu Ev~f-~rlugu odun etmoelennı badirece.k.lcrd.lı. 
tıaırııgisine girecekti? yıl içmd'e Rusyaya saldıracağına ve komur ~ı~ı hususunda Mahru.kat Ofisi Beyoilu. Has • 

Japon başvekili bahsettiğimiz hü1mneıtitirece'k bazı haberler alıp ~:u-ka:t. ofısı ııe te:nasa geç. Mes'ud Bir Do~m köy, Kuıımpaşa; Bepktaş ve r~.:-..ı.. 
demeciınıde Avustra}yaya bir an _ almadığı sorulmuş. Mister Hull de m:ı,şt1~ '?~ evkafa 1tmdilik !5 ~- tl 'od k' '-3"""' laşrna taklifi yaptı. Hindisıtana bu suale şu cevabı vermiş: bl.n ~kı odun ve o:yrıccı ~ur .,_.... Slm'a& aeWebl mtitı1ılh- maa.. = b~ ~ı~ia~·i~~ai 
karşı hiç b'r niyeti olmadığını te. - Bu meseleyıi fımdi. müna!kaşa temın edece~ •. b~rııcu: 17 Ey • Ytnt. &11111 n ~ mtlhenıı11sleriinls k.ömüııü v.enni§tir. 
min etti. Fakat bu münasebetle de etmek istemem. Mister Hull'ü ce. lUlden 15 Bımıcıte~nn,e kailar c1en .._. Toınıl'un uvelld seoe bir Düın yeniden Ofi9e gelen. 240 ton 
Hinrllilef.den tngifaler: çıkarıma • ,vaıb venmdklben isti.nıkif e1ımelklte meccanen faıki'I! halka da.ğıtı • ! e1"k'ek ooeuia r1l1Qap plmffar. An.ne ma ...... -" ._.. ·· ·· d b ·· .ı,... L. 

l alet l 
__,,.ill.I -"-om.uru e ugun a:ıger .. ._ 

larını istedi, Çine ise sarih bir haklı bulmalıYJZ. Zira Ja.panların a.c ır. ve lııRJIMrlll tebrik eder. P.~• _.... zaların iıti 1 t L.a!. ı ______ ,_ 
'"- t kı:fi d :.ı..:ı:ftl •. t . . \ ı ,.._,._._ temrnnl eılerfz. yac na a~s o unaCGA. 

suuı e .u sun u. ıUl,l.14 annıa gore aatTUz myetin. • ............................................. _ • .,, .._....... tı:r.. 

Dem~ oluyor ki Ii.nclistandan de olan Japonya değildir, bilakis Malınılı:at Ofui odun i-tiı.aad 
va7l_qeçilince ortada iki yQl kalıruş. .Aim.erika var lkuıvvetile Rusyayı Ja merkezlerinde 200 bin çekiye ya _ 
ıt1ır, birisi Avustralya, öbürü de po.nya al~ te~ik etmekte, l 5 TER 1 NAN, kın od.un temin etmi§tir. Bu oc:fu.n. 
Çi.n. Japonyaıya ka'I"Şı kullanılmak üze. 'far ,elıre getirildikten 90nra Tem • 

J a~nyanm Mercan denizinde re Rus toprağında bir hava lissü 1 S T ER 1 N A N M A l m~ aooları.nda halka .. ulmaia. bq. 
ve Mtdıvay adasında büyük kayıh. temin eıtımi.ye ça~maktadır. Ianaca.ktır. Ofisin odunu bugünkü 
lara uğradığı, bunun için de A - Şlipılle yok ki, vaziyet bu ıner. İniçre, vurıuncular ve lı.ara r ,..Ws ••de 41,000 kiti ma • piyasaya nazaran daha ucuıza maI 
vustralyadan yüz geri etmek zo. lkeıxteylken Ameriıka harkiye na • bonacılarla ujnqmak için ayrı befreme edilmqtir. <>lmyacul.rı • edeceii anlaıılmı§br. 
runda kaldığı nazariyesini :-nüda • zırınm bu hususta ~arfedeceği tek polia t+ıau, ayn mahkemeler w ı.mlatallm ki lnlçrenin Buıgtün c:ıiclu.nwı çek.'ei eeıbest pL 
faa edenler görülmü~tür, bu naza- kelime pek tehli!keli olabilirdi. ~. Mart 1942 ~ 1'u m- 5,5 amyondan llNll'ettir. yuada 12, 125 lira.yaı aatıl.makta _ 
riye bei'.ki d.o~dur, şu kadar var Mister Hull'ün cevab vemnekten 1 STER 1 NAN dıır. Ofisin bımu 9,5 liraya indirece. 
ki Am-er:•ikalılann iddia ettikleıri istiırılkftıf eıtnıesfı meeeleınin hentiz ol , ii tafilnıin olunmaktadır. Odunun 
g'ibi büyük bir zafer kazanımıır ol. gunla..,qmadığmı g&;terir. 1 STER 1 NAN MA 1 maliyet fiatı bt'r olarak teabit edil.. 

Kaybolan 
Kıymetleri medeniye 
Alemi güz yılda 
Yerine koyamaz. 
~·--- Burhan Cahi J --D aha har'hin üçün<!ü yılında-

yrız. Bugüne kadar olanlar . 
elan burulan sonra olaca.kları an. 
lamak .·;-n.- ·· .... . mu.uwı.unduır. Yani netice. 
ruı_:. ~ ve_y.a bu tı-ra.fa gülümseye. 
~egım degıL :ftki tarafın daha neler 
k~}nbe~e<:eklerini anlamak müm. 
kü1: .. N etıce. .lıangı; :a.rafa tıebessüm 
e~tırırse ~lrsİn bu medeniyet 
dunya~ı için eski tabirle ve t~m 
manasıle bir z-ehir'hand olacaktır 

Dün biri Rusyadan, biri Amcri · 
ka<l~n iıki hesab faturası ge!di. A. 
m~rıkanm iha:rıb bütçesi kırk J:ki 
n:~lyar ck>lanbr. Ajanslar buna 
dunyan;_ın en ağır bütçesi dh·orlar. 
Bu yekuntm delışetini bir thamle.de 
kaVTa.mak için bir ölçü bulma is
tersek y~ni yıl bütçemizle karşı. 
laşhra~ılır. ~u !ı•l o1dtıkç,1 geniş 
ola~ butıçemız dört yüz milYon li. 
radır. Dolara çevir~k bo. s:ı. he. 
sabile üç yüz milyon lira tutar. 
1İç yüz n:tlyonla kırk. iki milyar 
ara~m~~ki fa:rk ise kırk bir milyar, 
yedi yuz milyondur. Bu bir. · 

Rusyadan gelen fatura blr yıllık 
Alman - Ruıs harbinin hülac;aı:;•dır. 
Yuvarla:k hesa:b bir yıl içinıcle iki 
taraftan on b~ milyon insan .harb 
dışına atılıruş, 'kırık bine yakın 
tayıyare düıŞinın,, oıt:uz bine vakın 
tan.lk haraıb olımuş ve biır bu kadar 
top işe yaramaz hale gelmiş. 
Şu karşılılk:lı ilki harb faturasını 

~r tarafa bıralkara.k bundan rorııl'a 
hazırlanacak zayiat faturalarını 
tahmin edıeliım. Almanya, mf'mle~ 
ketinin insan ve mal bakımından 
llesi varsa bu harbi kazanmak için 
ileri süıımü$iir. Rusya ayın· vazi
yeıtitedir. Aaneriıka ve İngiltere ha. 
zinelerini ve insan kaynaklarını 
ayni malkisadla seferber etmişler
dir. İ1kıi ta.rafın gene topyekUn altı 
yüz milyon nüfusu, varını, yo _ 
ğunu ve ca.nını ortaya koymuştur1 
El emeği ve gm nllr".ı, beden kucL 
re-ti, beyin fosforu harıb makinesi. 
nin çarlkılan arasında eriyip gidi.' 
y~r. Yılkılan, yakılan şehirler, ka. 
sabalar, köyler bu hesabın dışın.. 
dadı!t". 

Ve bugün daha galibre ma!!llıbu 
belirtecek hiÇbir emare meydanda 
~ur. Harıb makinesi haşyet ye. 
?"İci. bir güırültü ile i,Iiyor. 

fü:tkımiş servetleri nüfus kütük-
1€>-rl"' bı:>Taber silio süpüren bu ka. 
sınga güııün birime elbet lıızını 
alacak ve sülkUnet geri gelecek'. 
Fakat it$anlı'k bu zanrla:rı_ maddt 
ve manevi kav:ıiblanm belki bir a. 
sırda kapaıtamavaca·k. gec~tı harb a]hn1 orıtadan ka1d•rmıştı. B~l{alrm 
bu h a<r'h be9E!Tin varlıltından neler 
ahıp ~ıtür~? 

cP>ur-han Cahid 
r·A-;1;;;;11ı·-··;;·1;;il. 

Şubeye davet 
Eminönü Yeril Aa. Ş. den: 
Lv. Ttm. Nazif Cibi (53259) 
Topçu Atğm. Hasan Oğ. Ziya 

(55987) 
P. Tğm. Mehmed oğlu Fuad 

330 (51745) 
P. Tğm. Yusuf Oğ. Sami 330 

(51602) 
Bu sufbay?arın hüviyet cüzdan.la.. 

1 
n1e ibiı!Jiktıe ıu.beye gelmeleri ilan 
oTuınur. 

) ( Y eni . neşriyat 
... Alkol niçin bir gıda 

dejildir 
~ hrahim 7MI öset, Jı.ı ve 

iofjmai ~erim> ıııerislnln yedilacl 
~•ı __ ..,tir. DelerD dııiıtor tu 
lııitaıbch dllıol lli\ıfn bir &'wfa fttllillı'h 
meselesini tetkik etmekote ve veremle al. 
k<filıımin miiıMMhtkrini ._. eyle • 
mell1k!dir. Bu şayanı ~at eseri tavsiye 
ederiz. 

lstenbul borsası 
-••u-

Z6/8/9U qıJıe • kapanq llaUıan 

ÇEKi.Kii 

Aol1ıt .. bv..ut 
Londra 1 81erlln 15.21 
~.-..r.n ın nem ı30.70 

Ctıaıeft'9 ltO bıritN il. Si.365 
Maclltıl 111 ..,... ıut 

~&okhollD 100 taw. Kı. S0.72 
B1r altm Hraı SZ.65 
24 aşa.rlık bir gram ldilc:e 
altın 445 

tıkn.miyeU % li 933 ~a.nl zs.
Sivas .. Erzunım 2.7 19.90 duk1arı kaıbul edildikten sonra diken sonra. lüzum götıiildiiiü tak • 

• - -t-.L •..-J...a• hn..ft.a~A'l,.1-~,,--·•· 
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Harb Ve mede. nı·yefd~b:e;a=kil:~~e2k [BavacılılC suretilc kurtulunur. Ş.i.ındi dağll-
mak yolu, hu kaıideye göre, in~ _ -

Gittikçe kızışan harble bir medeniyet çök- f§:
00

~"S:7.:i]Ii?. Bu mevsimde Afrikada 
mektedir. insanlık bu kızgın hırs ve ateş =~~ :;;.:.:rFatüt:f.~ uçmak en zor işdir ! 

d ·• • • d / k l l k ? rıi'l'ı böyie cerıeya.n eıtmi~T· bu • ~ M. unyası ıçın en nası ur U aca . ,grrc1~ düışmeme·k uze~e ~kıtıa- azan : ıtad Tuncel 
rınm hilac.mliğiıni kullanamazlar Afrika cephesinde hava fil.ola. • _ _:ı,_ • .u_,._ 

Y Ah d B d.i B 
' •IJIJ1Ue flu.cıeue hiilcüm Miren lcu-

nıza,n • me am aaa,r mı. • rtnın oynadığı rotün tama - f t 1 ... 
w • T · K~ yine o mar..di ve c:ı. men ik:inci planda kald ı ğı elde edi. tr ına arı için.de uçuş yapmak. ha. 

K 
o.drunç, felaketlı harbin1lar yapana ~ insan..i Şu halde bugün ne yapacağız? il"lavar ilim gıörü.şünün sesi geliyor len m.al'Wnattıan ve cereyan eden ha ~r4 ~danlarında tayyareleri mo. 

. 
dördfurü yılına yaklaş.ı.yo.lıar, rn.edeıoiye< daır~.. n ıkaçar Bir medleniyıetin sonundayız. E- ~Medeni.. ·y€'til, eri ~apan harblı:?rd :r. rekattan anla~lmaktadır. Bura<la dtö "~1~,m~a.faza etmek kolay bir İt 

> ı...... bu B f 1~- k egt wr. Biı:ıbiri arkasına kopan ve 
ruz. lnsanlı;ğı ve medeniyeti u !aır; ~ğiara, mlara, ~here yayı-~ medeniyeot bu.gün hayvan UıgUn semn e cıı~et dıye eseflen_ U'VVet'li tayyareler, kuvvetli motör- d t kum yl 

1
-.....&.. .-..,.),,,,,.}uı.., b ı ıa...ı .. B 1 --ı.:ı- re-· h .k'k b. L a e a ya astnı dört b- .,;;. 

dıraın bu devletm çarpışması, biri ~~ ~"'1"'" aş ar . RM. ..u-1 ~e .u.-..ıut: halıne geien:k çarpı.şan . g~n ŞC"V, a ~ abte ta_ ~atin, t<ı. ıer pa.M etmemekted ir. Mısırın ge. rnetrıe •. yü'bck.lere kaldımn fı~t.::"' 
D1€deniyetin so.nunu gösteriyor. gwı ıpt.idaı oemaa.tl~r halinde gıor- ınısanı, kafadan maıhrum etmi<= te r:lhın oluışu<l'urıı. 1nsanlu~ın ileTIE'- rek doğu, ı:ı'erekıte batı k ı~mı-Ja'·' '- ,....._ 

ld;;~;~·· '----ı-~ ıı... _,_. -n...1._ •• " · d · ·1- ,__ ll'O ıu Hlr ıçLnıdıe uçmak değil, bartnma'-
Bu ~ı:'-~ 1?14 te başlı~~n. bir buh- ~~u~ ·~-u~ QOsu . e.-ı -.ı.ııı üst.üaılüğünü insan hala in- mcsı, auna ı.n::.U:'.'lıtt:Si içjn bunlar çÖ>l ~ntakaları.n.da bilhassa bu mev (Devamı 411 de) ~ 
ran ve ıotikal dlevres: ıçiınde oluA»T tar.iıbin böyJıe de.gıt.tlğı eski· me.lkmda ısrar edecekse, bu harb şu Iıazımdır.• Bu sozler bu yazıyı ya. 
Yor. Otuz seneye ya.klaşı.yoc, dün. deniıles-~ ~tir .. o~arm ara-lveya bti şeddtie bir neticeyE. bağ- za~~n. Y_an~ .dün da.İl i f ik ir tear ("S p 
ya rahat yüzü g6rmedi. ~e ol.ac sıntJa .. t~ -~ak, 38Ü brr ~şayış1 fa:ıaraık:, be:;Jti c:Pünıya kısa bir SÜ. efügtm hir .ıkı .aTkatlaşın sözüdür on_ osta,l nın bulmacası .• 12 • (12) ) 
ğım da bilemjıyQru.ı.. EBJcrden me~ ve ~ örf ve adetlere .a.:d. ız- klKl ve refah ha.lka.s} da.ha ya.şa- Bunlar ~nım kafawdım doğmu. 
de.niyetler çı(ikerken., hiç olmazea ler gıoruıweık hayret ~tm.i~~ım ;0 yıaeaık; falka.t ondan sor.ra teka-a:::- yıor; haıtıta o arkad:a~arın cia ka. ---------------------
ha.llkı bu kadar gefil olmazdı. Çün. ?elik o ~cm~uğwnuz yarı .ıptıda1 bu fel~ .. etl-e:r baş gOOtcrerek bu fasını~~·n ckığmU\··~x; bu fkir tar:h Ba"lm-clan 30 tanesini hall.derd bir aratla yollıyan ha 
k:ü makine parçamndan. aynlıdı~- ınsan e!lı ~ evvel bir hal ve. meden:ryet çökecek; ins.:ınlar i~iır"l ten, ı~·ianrle-~. gelıvw; deme'k olu. obs•'t'!fC'rıntuza ba /Mdi~ takt/im eJecefls 
tan sıom-a bir işe yuaınayan. bır ya ~~ id!. . . . raıhat ve huzur kalmayacaktır. y~r ~· bugu~ .n~nin .Ya~ayan fi. Soldan•ta r!ol' 
günlük ekmeği bile ttvinde olma. Bılmfyonım, bır far.tnzı mı ~ . Y~h~lbu ara.da yeni ıbir k;t'aııın k 1rk>n'!'lde<n b:ndı_:. lnanmazsan ız ru: • 1 2 3 4 S 6 1 8 9 11) 
yı.p hcrgün piyasaya baş vurrnağa yı~ıT; bana kalırsa ıınsanlığın b"l" lı:eşfı bır sevvarcdc yeni oo.rırak • a.~ad·~l~ın sozle.rind<>rı d<'iiil , ı _Bugünlerde 
m\JN..aç olan. tabii il'lı8iya1dann. mıb:<,~n ~ne~e varan._ fal<~t kırklar buJı.maraık oraya inea'!1ların sıııe alınıJıerın henüz ;,ki Ü<' yıllık en ovt adı &'et>eD 1 
darı biı'r C1)1k.1arını cemiyet çıııde ~~ :rıiı ıilerıyie te~ı·~ edıleu, on yer!~, yatıud teotki~e cok tar~ taşı!.aralk ba3llıms kitabla. bir şehir (10). 
eriten, şa.hsiy't•tini, tek veya azlık ·kı .b'.n vıl~ d~ ~erler'.y!e anlaş·la_n bıüyülk biır ilerlfl1!'ne yapılma<ıı 1a- r•n,.:ıan !:"'sa11er getirevirn!.. ı _Ufaklar w. 2 
haı.inde yaşama .iktidarını ka,be. t~nh~ ıl~. ~ır te~1\.ve g~n·cı zımdır. Mesela, hav~da.n yivccek Y• E_vet. u~l~nm! .. Sizin sövlrdi. Meldeb (t) . 

den ~lnrlJti insan ne yan~!lird1? '7ir ~ır~:a b;lsr.sı savestn~. ~tkı de bulunara4ı: ta.~aların lüzumsuz ha. rıı·n'7 er~ı. ~a·rh .h<ır·b,Pr t.:rraf•n<ları J - Bir neTi 
Mıdoo büıyülk iım4:>aratorluklar b~rıftrii halP va.kın m_d,,nıv:;ln ~ ~eme-~n. tarlala!" yer:ne şe. b~~_eınımıı~r .. S.ıımd: fel-aket dr->di. ipii (4). B« neyi 

parıı;alaırm'; dP'I't'bevl.iıkler· kuru- vat:arım•ı..."ltrr. İnsanları !11 1.d'd .. en. h:icl'ff-, omıeni!ar, parklar. tenıs /l'i:m·7. bu hact,,.~ .. ıf'r sı.k s·!k tekr:ff- .<teri demir rsı. 
lur; şatolar yapılır ve insan re.mi- tdJmilk il~l~~ tıksı"'-dtren, Y~et'İ y.aıpılııp iınsanlartn 90nsuz lan:rnıs, ve hr"osin<l€n :n-""ra mede 4 - Ekmek ya. - -
yeti par.çala.nıma.kla beraber yine h<ııtJ:a aletler: ve kıtabları yakıp o:.r .?ava. gl"dasile yaşamaları gibi nirot daha ileri bir merhaleve ııla. pılır (2), Bir sayı S - --
bir nizam teessüs eder: hiç ohnaz..1 yı'kma'ya 7J()rlıya_n ~le ~uhr~:ııı~uyulk_bır şe;-'··· Tek·ni.kte küçük sara'k bUıgü~ü hale gelm ;~iır. Fa- !2), Bir em~ ızı. 6 -·-- • • ----
sa yaşanmlı.. Ya:hud ~ler başlar; devrele-_r gelımedı :;1 · ~gu; ~u~- ~7lef. ~e~ışmez. Hatta bu 'ler- 'kat unuıtıtuguırnuz b:r ~ey var: İn- S - Bir aeTi ______ . ___ · ___ · _____ _ 

felaıketin koptuğu ve yaşad .ğı yer- y~ya bir peyıgam r çı 8 a a - e~ ~r 11.1!1.~~. mewud güçlük1Ni sanlar .. bütün bu hadis~leri yap:ır at:tt (8). 7 • 
Leroen in.-:anlar yurdlarını bıraka- rı~aları yıkarak, l>ar~tu ve ele~ ~:ılt.~. Çij.rlku IH'r yen: ke~if. ken du:nıvavı tam olarak tanımı . 6 - :eıı.. renk 
rak sürü halinde ayrılırlar: yenı! triği kaldırvara~, me~.u~ ve tabıı ıstihsali dlara~ava. tarlaları bı. mrlar: mod'eııın tek.nığ: bilmiyor. (!), B1şıpa bir 8 --.- --
ve sakin memleket'ler bulmak !çin hayaıtın doa.gdagasız ~.kunun_u h?,- "'ak:mava. fabr:kaları kapatrrıaya ~ brd1. Onuın i~in he-r sıık•ntı ve fe. (k) a-eıne ı.o.. 
hkTetler ~rlardı Bu suretle dt> kikait le~aS1 olarak ınsanbgm 0 - be'b olur. Yeni dGnya v 0 ya kıt'a lalketlten sonra y · ı k tl la.nmadıi'mıuı bir 9. ------. --.ı -r- · .. ı.. k t M l bt 11m 'k b.. .. . · ~ . enı m..nm e e er 
di1reya bil~i fazlala~ır:rrla.r; nüne ~rse, ':'~ an ./e a !'Ş g;ı:ı e- 1 a ' u~ bir .tekn;1: k,.,şifte bularak gen:i~liyorlar; yeni teknik şey olur (Zl, Şaş. j 
veıni meden4ıyetlC"f kurarlnrdı. Şim rinde kaJblen ıırnanla dold~r~O'llen ~uı:ı~alk g.i:bı hayaıe m; kaldı L elde ederek il.erliyorlad::- Ş'md; tıtunız za.nn.n f, - -- --
dli ne ya.µnnlar? Bütün dünya hem bu adam mud'ı~~ kı, b~~n bu cnırrıız ·: . • .. .. .. .. artıık iınsa.nlırğ'ın bu hususta bula- söyleriz ızı. =--.: 
malum. hem de herke'> hicret ak•- madıd1 ve ş.eyıtam e~~len ı~a~ . T~rıhıın yuruyuşu ha.k.1tınıd.ı fik- bilece,1ti son ookıtaya .ı.re 1 diık. Bu 7 - Sad* cılmalı: m. ı 3 - Vabrb (5), Tet"t.ib (4). 
nına karşı kaınlarırıı kapamış ... lığı arta.dan kaldırta.bılir. Bt.ı fı kır nmı, bımd~ ev:'e~i yazı.lar,mda tazyiklerden ronra insanlar nE>qeye 8 - GünePıı ve etekhiiia ~ ' - Bir nm muhuebe şekline 
Kim neI'E'ye gidebilir? Deniz; üs.. şiımdl değil, XIX ~~~u a~ırda fab-1~-ca , ~~l~ıştıım. İnsnnlar gıdf'{'rk? Yerin dföiııe gitme.ktrn m. Nota <~>. Bir »Y"V'&G (!). lloiPa C5), Tem en. elbıselerinln bir 
tünife küçü'k bir tckn~ içinde ay- rik~ yüz.ü.nderı ~ızıeşn1ıı.ş csna~~n ·~· '·1Y~ ~.!ıgısı. X lekn.ik seviye) b".-r"a yolla·rı kaldı mı? 9 - 'Vzıüm sıqu m. Süi.h namlula.. ıaarouı (>&). 

larea liman liııruın dola$Jp kımse haline acııyan müıtefe~<ırler hı.e n.sbetinde ~~ı med~ıyetler ku- . Demek ey üstadlar ... Bır ucunu rmm içinde bulmns 13). 5 - Ma.laB (3) . 
tarafından karaya 3.yak bastırıl- daha o. za.m~.nlar ~!m•ş, Avrupa.. rarlar. Bu b.~ ve *!V!yeler durd:ı ~ste-r 12 bin s 0 ne evvelı: baPlay.n; ıo - Yenen $e1i ~ c3), Ha. 8 - Bama llmf Ut). 
mayan imanların haii gözü..'l'lüzün da maokın.P du~nu~ı ?a~lamı~ı. mu o ~eını~etıl~~ ?e durur. nı. ıster daıha ileri.ye vıeya daha gerı. zari tletll (5). 7 - C-Oln1111U11) kelimesinin etlkt bJ:r 
önünde değ1l mi?. Esk:den hu iki Ha.tta 1815 te ka.pbta1ızn~ın ılk bu!1-- hayeıt cemıyeıtın buyuyen ve artan ye koyun; insanlar bir büyük dev. Y1*anclaa -.alıYa a.trıı· 1ıırı1Jamt eddl CS), Baki, dui-an "l. 
iırnk&ıı da bulamı-yan yani ne de~ mı olrlutu zazaro İngılterede ıs.. tnadları onları buhran ve int kal re içinde meden.iyehier kura.rak . · 8 - Zarfa .19Prııı'riır '31. llA.ve edaCa 
relbeyl'lk: mzarmn,a geÇerek kendi- yan çıkmt~; halik fabrikalara hü. cfeovrine sıokar. Bu d_evreden .an.cak harbler yaparak dağı'arak ve bir~ 1 

- itan civarımh bır kasa (9). (!). 

ni korııvan. ne dt! ~r ve istiliı. CUl_!!. eıd~ ~~1~ijtı~_l..;t.!:., v~ ~~k~ _ge~~~k...i.. ya~<!,. -. -. -. _(~~mı 4/1 de) . 
2 

":""'" ~ (I), Bet'M ızı, İ3'i si. 9 - BıüDae <••· Witb&ı fi), 
~ ~wr4F47..-..~•v+w.:~...-r•~~~•~c.w·n.,,_..wwr.-..~ yUJmllŞ (3). " .. M - Bari'1llAde lleki (tj • 

• 
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«Son Posta» nın tarihi tefrikası: 147 

Silahtar Mehmed Paşa ile Beiir 
ağa solu~ soluğa geldikleri zaman 
koca sa.fada derın bir sess:zliık 
vardı. 

Üçüncü Alhmed sadaret mührü 
kesesini koynundan ç.karıp uzattı: 

- Bu devleti alıyeyc ve tab'ıtı 
saltanatımıza hizımet ve cansipar. 
luk eylersüz pa.şa. 

Diye kırgın kırgın önüne baktı. 
Mebmed Paşaya hemen sam.ur 

künk giytli\l"d'iıler. 
Padişah saate gi:ız attı. Dokuzu 

geçiyord'u. İsıperi~adey~ döndü: 
- İmdi seylen efendi, diri diri 

mi verel"..an? 
- ! ... 
- Ya, söylernrzsüz, bır tarafa 

rn.ı sürelim dersüz! 
İsperi efenıdi boğazına kadar kı

~ardı: 

- Sürmekten ne fayda hasll pd
dişahınn. Cemiyet erbabı kendüıyü 
isterler. 

- Verelim mi? 
- Elbet vermek ve şu münaza. 

ava bir hatime çekmek evla olur 
idi. 

Burada yeni sadrazam silahtar 
Mehmed Paşa ilerleyip pad:şahın 
ayaklarına kapan<lı: 

- Benf.m şe,1kctlu. ıkudıretlu; 
kerame!lu vıe mehabetlı'.l pad.işa. 
hım, veliyünnaam efendim. Bu 
devlet ebed müddet kuruldu ku
rulalı bugunıa bir iş işlendüğü gö. 
rıülüp işitilm:ş r:t3De değ' ld:r. 
Çenıd saat rrnukaddem vezir:azam 
''e ve'kili mutlak o!an b:r VE'2' İ /

0 a. 
lişan e~iva yedine tesr m kılın
mak reva mı? 

Sultan Afıımed baışile tasvib işa
reti ver"ymdu. Mehmecl Paşa da. 
ha z.iyade cesaret buldu: 

- Benim efend"m, İsperizade 
efend1 d'fıinfa ülemai benamdan 0-

lup siyaset: devletten zerre mik
ta;rı beolııredıar b'ulunm.aı.lar. B1r 
\'ezir teslimi cfoğru oLmayup padi. 
şahlık şanına .... 

Sultan Ahmed elini kaldırdı, 
alt tarafını söyletmedi. Sofada ha. 
zır bulunankır şeyhislfuna bakı. 
'"'Orlardı. M1.rzade başını yavaşça 
sa11adı: 

- Beli, Mehmed Paşa oğlumuz 
bilM söylemezler! 

Dedi. Büyük ocl'a.ya deriın bir li 1kinli baktı~an. sor..ra kızlar a.. y .A ı .ı:ı N ., ~--=--~tır ~ su~cm çöktü. , ğıasın~ heıikesın _işitebn~ceği yük. NUS'llET SAfA eofKUN l ... ._ • U Yt?I 1 
Uçünıcıü Ahm€d rahat bir soluk sek bir sesle emır verd.ı: 1 

ahp cfüşünebil:mek için biraz va'kit - Şel.1bet ihzar eylen. i 
kazanmak istiyordu. Kızlar ağasi. Şenbetçi hadımlar şerbetıhaneyc --;- Vedad Bey siz ne iyi adamsı. birine yahud bir çoklanna bağ1~1ı- - Gidiyor musunuz? Ne fcnaı 
nı br daıha yanına çağırarak ku. koşu.ştulaır. Dar ve yarı aydınlık :ruz.···.. .. .. yor. Peki, madem, yanı başında Gene yapyalnız, kim.sesiz, bu boş 
1ağına eğild'i: koridord'an seğirdirken birdenlbire : Henuz bu ihukum erken ... Buna zebun uwnımış yatmaktadır niçin evde kalacağım demek. O.f ne fe-

- Cellid geldi mi? şemade Süleymanın lalası Cevber ~ancalk gLtitikıçe alevlenen arzulc.ı. sen, koca budala, niçin sen de bu na nıe fena!.., 
- Bitişik küÇ'iik od'adadır padL ağa ile kaırşıla~tılar. Ağanın ya. ;rıımı ~nebiH:rsem Iay~k. olacağım. kadını ~uca:klamı~r, ihrtirasları- - Biraz uyumağa çalışınız, sa-

şahım. nında biri daha vardı, fakat he- : -: Bıraz daha, kenchnız.i iyi his- nın emnıne ver:mıyorsun? baha kadar bir şeyiniz kalmaz. 
- Yama·kları dahi beraber mi? men ardını kori<lır.a yil2JÜo:lü du- ~sediyo~ musunuz? . Ben, bell: y ~· ilk sevdiğim; çıl. Cevabını belklemeden, fırladım.: 
- Aınlar dahi aniladır. vara dbnıdü. : - Bıraz ... Fakat sız çok rahat- gLil(!a sevdi.gım; taparcasına sev- - Bu saatıten sonra gidemezsi.f 
_ r... Cevher aığa kollarını havaya Esız oldunuz. Y~a öyle si.ikU.. diğim o melelkler. kadar temiz lı:a- niz, kalsanız! 1 
Kızlar ağası celladlarm çağırıi. kakiı.ra.rak salla".lı, bütün kuvveti. ~net ~~uyoz:um kı Y7dad' Bey! Bil. dm .~a~sında bile bu kadar. ~- Diyordu. Kat'i bir lisanla cföne-

masıın:dan bir şey anlıyamıadığı i. le bağırdı: :mez~ınız,, ~ılemezsınız. .. re~ud 1~1~ bocalamamış, adı bir ceğimi söyled'i.ım. Keudimı sokairta: 
çin, difklik eden [sperizaclenin boğ. - Koman, eşkiya Alay k~ünıü ! Gözlerını .~~~ar kapamış, kolu- muıtec~v;ızı ~ı,;;r. h~r:1te~e -~~~ bulduğum zaman derin bir nefesi 
durrul:u:ağına hükmediyordu. Ho. basm~ır. Kandeyse sarayı hüma- :~u başınııo uıstune atmıştı. Alnını mahati, evleındigmın :ıçuncu .;{u.nu alım.,,"1tım. Gecenin serinliği biraz: 
ca boğmak 'kolay iş değildi amırna yuna czafer• bulw-Jar! ~·~tium. Alev alev yanıyoc. Ben~ en çılgın a~l~rıma ı:,am etmıştıim. aklımı başıma getirmişti. Köye ge.: 
vaziyet pek nazik olduğu için böy. Şer:betçfü~rden önde yürüyen :kı d'~ ondan fa:rık.11 degıl, ter içın.. Bu ka?ın,. ~~11~ ;~~ası elma- ce yarısı otomobille döndü~. S 
le bir şey btr içim su gibi kolay. iki Arab durup gözlerini devirdi. :dey~ . yan bır sınıır ıhtilalım kundakla. Hala gecenin tesiri altırda1,m f 
cacık yapılabilirdi. ler: ; Dıger elıle kolumu tuıt:muştı:.. yan, ka~ dl~~larda tutuŞturan Yarı açrk, filııtiliiçlar içinde çır.İ 

Sultan Ah:med İsperiza<leye kin. (Arkası var) :A.cıtırcasına kolumu sık.ıyardu. I- sadece bır dıışıdir. O halde bu te- pınan bir göğüs, şezlon.gun üzerin-: 
_______ .....;. ___ :;_ __________ ...:..... ____ __:_ :rademin zembereği son büküm3ne redd.'üd neye? de uzanmış nefis be kadın vücudu! 

Transit yolu Erzurum Mıntaka ~kadar bo:Şa1mak üzere idi. Hayır. Biraz daha yakından ·görmek gözüımün önüır..:den gitmiyor. 1 
:w•yoruım. hayı.r Vedad, sen demir- üze:re üzerine cğilmi~tim. Nefes. O, kim bilir benim için ne cil.i •• 

Müdürlüğünden : iden; çelilden dahi bir iradeye sa- lerimiz birbirine kanşıyoı'll.u. şünüvor? : 
;hib olsan, bun1a.rm kırılıp, parç:ıla Ensemden bir kuvvet, başımı Semahat, beni affet! Ben beni 
~nacağı bir manzara karşısında. ol. yıiizüne doğru itiyıordu sanki ... fena bi!f adam olmak i.:ot ,iaaın·i 
~ı;un bir kadının yanı başındasın. Gergin si~!erim i~: uc1:1n<l!1n hı- g'()rüymum kendimde. Bu kınına! 
:fakat ha:yır, bu kadın ıSenin önün. rakılmış gıbı ge~eyw:rdi.Agzımı~ fazla mukavemet edeeeğimi sanm•I 
:cte derdlı. ~avallı bir insan gjb; altında alevler çınde hır yanar dag vorum. Gönlümde yalnız sen Yar.1 
ikonuşt~, a·~ladı. Hayatından şika- kratea:-i gibi duran dudakla~a U- -;ın fakat o sini"rle.,.imde dol::ısıvor i 

Tra.ru it yolunun 330 000 390 000 kilome~reled n.1''16111.daki şoscnm iki yüz 
yirmi beş bLn yedi yüz altnııı; beş lira. on yed1 kUJU7 keşif br.delU esastı ta 
nı!.ratı k.apa.}ı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesf ı Temmn.'I 942 çar: 
şa.m.bı. giin.U sa~t 15 de tr.uait yolu Er%UMDD Muıtaka l\Iüılül"iüğijnde te ek 
kül edecek kmnisyonca. yapı.la.caktJT. Talihlerin ihale saatinden bir saa.t e~vcl 
2490 sayıl& kanun mııclbinc.J teklif mek:tubla.nnı l\lmtaka Müdürlüğüne ma.k_ 

buz mukQ.b!U:nd~ vermeleri mecbınidlr. Postada vukubuJa.cak tea.bhür nazarı 
itibara. alıirımıya.cıı.ldır. Ek:!!IHmeyc ginnek l~eyenlerin .ibal~ gününden üç giin 
evvel vilayde mür:ı.ca.tıtll\ ala.c:ı.kları ehliyet ve Tlcuet Odast vesik:ısile on ild 
b:n beş yuı: otuz sek.iz Ura :rfr.mi altı kUl'uş]~ muvaJUuıt teminat mektubla 
rile kom'SJ:ona. müracaaları lizı.mdrr. • 

Eksiltmeye glrece!derin bir defa.da yüz bin liıralık ŞOSe inşa:ı.tıııı bil.ir,mjş ol. 
du!tlarına dal; ve•;ka ibraz e:m<'len şarttır. Fazla. malümaı almak Iste~·rııl~in 
ve keş'flerl g~rmek a.rzusunda. bulunanla.r bergiin Transit Yolu Mın'aka Mii.. 
dürlüğ"üne m~racaa.t edebilirler. «4293» «6524.JI 

Maarif Vekilliği Devlet Kitaaları Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüğünden: 

İsta.nbnldan Ankara.da Cebecideki .Maarif M;:a.tbaasm.ı. bir sene zarfında. pey. 
derpey tahminen. 150 ton J,;iğıd 8 Temmuz 1942 Çarşamba ırünıi saat «15.30J 
on beş buçulr;l.a Sultanııı.bmed Maa.!if Matbaası dahi1inde Devlet Kitapları JJü. 
diirlüğündcld ~·on tara.fında.n kapalı urf usullle nalill ~sHtmeye ko. 
nıılmuştur. 

Bu fı;e girmek isteyenlerin «675:> altı yüz :retmiş beş lira mıu-a.li.kat teınlna.t 
l'e kanunun t.aYin ettiği vesik.a.larla tekliflerini muhte~·l za.rflan ayni gün saat 
14.30 on dört otuza ka.ılar komisyon reisliğine nrmeleri laz.mıdl1'. 

Bu ~e ahi şa.rhıameyl görmek steyenler Devlet Kltapl:ı.n Müdürlüğüne mü. 
raca.at edoblliı"ler. tl675b • 

iY~t cttı, h.cab duydup;unu söyle- zan~. Da~a d'1:1da:klarımız bırk"Ş- Vedaddan Semahata 1 
:dı; sen. sen de ona .ı:ıc;te busun!> menu$.i. Gozlcrı aralandı. İçten ı 
Ediyemezsin! ... Eğer bu arkada~lık bir ibalkışla, hayır, arzuladığı er. mektub 1 
:bir gün bir dişi ile .erkek anlaşma. keğin kolları ve arzuları arasında ı 
!sının mukadder ııetice3inc süri.ik- kenıdlni görımü.ş bir diş! teslimiyeti S7mahat; . İ 
Henecekse beınti. Hoşuna giden gJ. le değil. minnet dol!ı nazarlarla ~ıls~n ~e'ktubun bem ı:e kadar: 
Ezel bir kadına hemen sahih oluvE'r- vüzüme baktı. T0ıparlandım. sevmdırdı. İstanbulu sensız o ka.! 
~mek hiçibir kıymet ifade etmez. • - Beni öyle korkuttunuz. ki, de- dar boş b;ıl:m~ •. k.endlm~ o kadarİ 
:Bu yarım bir zevktir. Bekle .. ihtL dim. Meralklanımağa başlamıştım. yalın.re hıssetJmıştım k1. ·: . Kısal 
~raslarını gi·tJtikçe kamçılayarak, 0 _ _ Çolk mu fenayım? . meikttuıbunl_,a da olsa, b:n· yaln1

:: 

:nun şuurla sana kendini vereceği - Oldu1kça. Bir doktor ıster bı.rak~:3dıgına! hatı~~a.~1gına çok: 
!güne intizar et! misiniz? tcşcikiku.r ederım. Goruyoruı:_~ ~a-: 
: Şimdi bu kadının hakiki maks:ı.- Gülümseğe çalıştı: na '.karşı eski Semahat de,.; lsrn: 
~dı hakıkında hiÇbk fikrin ydk. Ya. - Hayır, her zaman böyle olu- Seni haklı bulduran seb_e.bler ~1-E 
io senden beklediği dost tesc!li5; rum. Ne iyi, insansrnız!... Fakat masa çok ıztıırab çekeceg m. Ev.· ~ 
~yerine bit erkc'k zaafı görür d'c çok rahatsız ctıtim, üzdüm sizi. .. sin, en kıor~u.ncu sa?-:ı karşı su~ 
:kırılırsa? ... Gözüımün önü:nıe er.iş.. Art.ık duramıyacaktım. Hava luyu·t;l·. B~ ıikı. ~eb"'bın kuvvet de : 
:tem ge1ivor. Ür!küvordum. al.mağa, der1n d€rin temiz ve saf recesıru olçebılıyorum.. Fakat ~e-: 
i Sonıra içimde ikinci Vedad ko. hava almağa, yalnız kalmağa ih- mahat, bü~ün bunlarn .r~~"~· ı~.E 
huşmağa başlıyordu. Ne olur san. tiyacım vardı. tiyorum ki .. bana eskıs ı grb· içl : 
!ki? Bu kadın bir adamın metres!. - Kenıdinizi iyi hissefö~·orsanız. ve ya'km hıtab edesın. Me~-tubun.; 
:ondan evvel kıim bilir kimindi? müsaadenizi istiyeceğim. Çok geç da ell'oet farkmdasm •. ~ .. ca?,lı-
SBu kadın hiçbir ahlak ve cemiyet k.ald1m. lık, esıki heyecan, e~ı dul<h'1.mluk. 
=kaidıesitne bağlanmadan kendini Elimi tutmu~: ten eser yok. (Arkası var) 
• ... '-••••••••••••••• .... ...,. • .u··-··--=·-··-··.._. •• .., . ..,. -• -·w••M•-••••• ............. _.._., ___ ,...,.. ..... -•••-u-••-----·•-••••••W•• .. , ... ,.~ 



4/1 Sayfa·· .. 

Bn mevsimde Afrika~a 
, uçmak en zor işdir ! 

(Bqtarafr 3/1 de) ı seklerde hanıTet derecesi -17 oldu 

b"'- J__ Af ·ı_ çölünün. bu çe. iu iı.ald.e Afrikada +8 dereceden 
ue z:or=. rı~a 1 ·•_ı· u_lb ki 2 ı.. • 3 b' 

tı.n. · um' ba.rbde bilı atıağı dıeğLı:ulT. na u uın, ın 
::ın.anzar..ıı.ı.na um ı j k h ;....;-ı 

~t şr.h.idı olmuştuk. Çöl ortasln- rnet'lderde ~a ~va~~ tayya. 
da 11Ha~irıiil' a vcu daki ha.va mey. I renin hrzıl'ı gıtmesıne.. ıyı man-e:vra 

--....Llt- • • kA oktur Nıte dan.:nı kum hulıutlaın kaplardı. De-! y~ewııe -~J~ y h. · F--; 
_ J L· __ n::...::ı. HIU'DOC meT um ~ 

ğil' uçuş ya.pına.k, ta.yyareyi yerirııcıe ...un ....,....,........_ •• 
tıttmak için benziın bidonlerıı:ı& b~. 1 Be birlikte kanala yakın Hilal ~a-
1ard'.k. Buna mukabil tknizden.. ge. 1 ğı üzerinde 1500 metre yiilue'kll~-

. b' d- ·· rk te.yyaremız milel'den gelen veya Mtsırdaki nor- 1 te ır 0~ yapa en h 
· · Jr.--- ..ı .. rt k ym.·• ve kum sa- -mal m.ey<da-nkrdan kal'kan lngil z ilmAU uze ne a ·... B 

tayyareleri uçup ırelir, lı:um bulat- 1 raa·na d!üıerek ~arça!anml~tl. u~ 
iıı:...4n:ı.n üzeriode yü.heklerde dola. ıtünJru tayyar~m dıaha agrT, daha 
f)rlardı Fak.at onlar için de iyi btr y.i.Jdü o!duğunu gözönünch! tu.ta_r
uçuş, t~iı!li bir iş yapmak. imün.ı N'k yap:lacalc hava faaliye.tler~nm 
o1mazdı. Jş.te o günlerde de mevsim ne k.a.de.r zor, ne kadu teb~k-eli o.. 
hu meV'S-rndi. iyi b·lmelı: liz:mdır lacaitnı~ r-.;.~ iyi tak.dir edenz. _ 
l:.i. Tcmmu:z, Ağust!G9 aylarınc:I. Mıı. Son «Tobruk> ~ck.atırı~a .. yapl. 
alT ç.öı?ler.inde hakim o.fan ~n büyük lan 'ha.va faaliyr•l·r nde buyuk fe
lu.ııvvet ku.m bt:nasıdır. Bu aylar da~arl·kla-ra it.at a.rıılml! ve 9:kı 
içind-e dUşman.dan ziyade tabiat1e ı tedbirkr alınmış... oldugu anlaf ~ 
çanpışmak mecburiyet! vardır. Bu maktadIT. Harekl'ltl yak•ndan ta ' 
frrt.ına!l;arcla ha.vachı uçmak d~ğil. el.mq olan bir Alın.an aslı.ert .. ~uhar 

ı 
· ,_ J. 1 Lı.1 ı butun a. yerde har:nmak büe haşı lba.f:na bir rtr ıı.arfrı&ŞI an ıorı~u.~r. .. 

. . . . d k .k w~ a.nlatma.ku ve bi11basaa gun-meharettır Bırk:aç saat ıçın e um Çl ıg.t;e . n 
tepeleri ~rl.erini değiıptirir, meovcu.d 

1 
d'ü'Ziin gÜileşte 80 derec~L geç~n 

yoUudan etter kalmıız yeriru değ:i,_ ,icPcbcıffi bar.a.retİD'C ınuka 1 

1
.gecen. 

' • ~1 d'" ruttrbet ı tesır~ tirmiyen herr tC'Y kı.a bir zamanda s:'f:rın ıntı.rıa u,en 
ltum ile kapan r, ka,.bol.tr aidcr. 1~ ka?'Ş9:nd• madeni olmıyan l~~
Bütün ıbunlara lrartl tec:Ihiderin a-I yareler İn mukavemet edde~. ~.1 ' 

l--'- b'1 lı:l'n• -gıstıra • bıd"'ğını ve sııJkUınetli :ıuunanlardan . madenaenn ·1e fC 1 
• b-:1 ı ..ı w v· • _t k d likl·rdcn ı e ıno. iwtHade edilerek uç~ yq> u:gını guu, en uıa . e .. ~ . la.. 

ka'bu'f etsek dahi bunun zorluğunu il törün si'J)ndirlerı ıçın.e gıre.1:. k.u~. 
rtl .. .. .. ..r_ tahrıb ettıgml soy. 

aııfo.mak için u uı şa a.r•a.ı gozonun rın az z.aınanun 
de tutmak Uf clir. Bu ınc.v&imdc 1 leme~tedi.r. d 
Avrupa.da d.en'.r. -.t\ıına muadil İT. İııgili:zılcr Mııırd:ı. ana ~a.{a~l ~~ 
tifade. haTBret derecesi 15 o]d'UğU cemnde mükemmel hava US e!l e WU 
halde AfrUuu:la 40 derecedir. Bu ~ tıcşk.i'.\ata maMk bulULAJY~ -
.s•c.ak ve dıolAY'ı. I!': haFf hava için- sa da <Xıfarrn da uçuş bak~ı rn 
de tayyarenin yerden kalkabilmesi b.rşi>.a.şacaldarı zorl~ltTar A mabn 

8
: 

,_,_" .dir B 1L ssa mec un ~in fa.Zla yi.i:k alınamuı ve yeide rınıuıun aynı · ı 'lıa . .. 
.!-~.JI.-- -~ l I~·'l da.ıma bu-unm uza.dtya Ruk y&pmas\ laz·ın.. UUll""'> uııuw.r ar X1 ~ • 

d Ha dıa yübdd nidc.i dunıma 1 yük lbir tehlık.e teık.ıl edecektir. 
~e :;vruıpnda 500 metre yük_( Mitbal Tuncel 

SON POSTA 

Harb ve medeniyet 
(BaJbraf• 3/1 d.e) 

!eşerek, dfultyaya yayılm.ııŞla.r, tek .. 
:rriği son haddine getirmişlen.Ur. 
Art* J'lape..eaı1c .,-'leri (kalm:ıcJL 
EY..r büyük tarih zinciri bütün dev
rorerini, haJkalann.t ilkmal ederek 
sona gelıd.i. Şiımdi bu tarih devresi 
bl>r ~ ~i:r = tari~-en ön.. 
~) gibi gı(rriiımüzün öniinıdedir. 
İstemeniz akıl ve şuurla y-cni bir 

SPOR 
Bugün bölgede 

mühim bir toplantı 
yapılıyor 

tarih dew~ açarsınız; iStemezsL Beclıen te:ılbiyesi istişare heyetinin 
niız ve buna ıı:rı.uvafla.k olamazsınız veıdiii karaT üzerine bütün mınta. 
ha~a c;ıttp!Şlr; muka~3 ki- ka mer.kezlerinde saat 15.30 da bir 
~arın bahsetıtiAi k:ıya.meıti ya- taplant.• ya.pılacaktır. Toplantıya 
ratıır, ıııe bu büyük devreyi hazin 'lt!i}bteroen ikişer mı.ıırahhasla. es.ki 
~Me kapayaralk dünyaya mede. iclaRcilerocn Ali Sami, Yusuf Ziya; 
niyet ~ ~n v~I"!rsiniz. O Abdullah; Ahd:üMtadir; Orhan; Sa.. 
:umıan bu harabe içiade sizin y.a- ib Servet, Hasım Kami!, Zeki Rı -
sa~m.ız yerlttde-n başka )"erlerde ra ve Saim T urgud da i~tirak ede.. 
biır ı.şılk, btr i-nsanb!k ateşi parlaya- celderdir. Toplantının b~n sonu 
ralk d'üın.yayı yeni.den ısıtmak için .ab:nmadığı. takcÜrdıe Çarşamba gü • 
tarih bir tesadüf beıkler; ve belki nö eon bir toplanti <iaha yapilacak
de ~ni bir · rşıık., yıepyeıni bi'f tir. 
~aem veya edti WvC"1t dt'!'VI'enin ıJc3iib muıra:hhaslıan1e temas ede -
bir t€>'kran haş1M. Diinyada böyle cek olan Bürhan Felekle, Vildan. 
on. on b€s bin seınıeye çıkan de'\!- Aşir Pa.zatıtesi ak§amt da mıntaka 
reler varsa bu:nıdan bPs b;n c;ene merkezinde spor ajanlarile görüşe. 
sıonra da fupraklar altında Evfel ceki?erclir. 

k;~1~.n0en. _su1ar aıt·nıi<ı ~e:ryo.r'k Alman tenisçileri bu 
httrrıveot a br.ıCl0sindcıı e<-:k• b·r ın-
cıan ~-İyeıtin; keşfeden ali~!er sabah geliyor 
~"-ti dıe ~ ibret alnra'k dun- . . 
ve-va OON"lP bir AAadeıt ve bir te- Ankara ve lst~bul~~ müteaddıd 
kcT'riir iıc'iıııde l""f 11.. l"+it"Pn verır maçlar yapacak otan. ikt Alman te. 

aq f! • . • b sahaıh. L- • l k 
bir j]im ve a.+ılftk knnm"" nlurl::ır. n.."ı!IÇI• u ~lllimı:ı:e ge ece -

' A F1 R 1erdir. Min.fir tenisçiler ha akpm 
-------------- Anık.araya bareket edecekl1!!Yd.ir. 

SATILIK OTOMOBiLLER 
Bir llJ>Or kapalı Foni otomııohili. 

40 Model Naılı Talc.ai ve bi~ adcı 
yenıi (Doç Tenezzüh). otomobili 
satıNctır. Saıtış 2 7 Haziran Cumar. 
tesi günıü saat 14 de Ş~a:.nc yoku~ 
şunda Bamtkaı1ar gamjında ~pı1a .. 
caJkt'T. 

N'SELMA GÜCÜYENER'i11 
~ terciime eWtı miib1a 
esfll'ler seriııindetı.: 

1 - Hayata Işık 

('i·ıYATi10LA8) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

HalM:le Pişkin her.aba 
1-laııbiycd.e, Bdvü balıç.e:srniu alatur

ka kıısmıında BU GECE 
BENİ ÖPÜNÜZ 
Kome.!i 3 penie 

ERTUGRUL SADİ TEK 
TİYATROSU 

& akşam T alc.ııim .Alt.ınt.epe 
· bahçesinde 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
et.i iht'--~ı CiW.isi '15 

:Lmlr mewdeiııet haı;Uh:ınr...sbr.lın 18ft01t kilo H~ Unllk koY1ll1 ·~-

Sah günü Kad tköy Süreyya 
bahçesinde 
yeni vodvil 

DÖRDÜNCÜ .,.6.9., • ..___,__...__ itibaren r: gün miicJdetle ft kııpatı zm usuıııe .enıı. !m~:e 2 - Bu yıot uçruma gid'er 30 
"'... - ~,..........,... ı 'f'il3 3 - Hayal:!l bak:ı'yoTmn 
cıkanlml!l(a. :a.""Sit'me ~ i.halesl 9.'7.9-42 p~e giinü saat 11 d~ ~ır ~ \Ba.ıJ,lıyor) 
7eti daimi enclimenl datt'esin&e yapda.oa.ktu'. Ta.liblerm priu.meyı ogreıa-~k 1 ;bl giirnıM, t:fi dıiişııi•me\ -ıoe ı.a.. 

'-"---• -M& ~ maracaatlan Ve ek 
!bere isıta.nbul Slbhat ve _ ..... ı ___..... . ~et'i\e, klllif mel. ya.td.a ınuıyatfak, mes'ud olın:tk için 
IMbneye ._:-nk • ti Mria lct Un •ll'flllıkM teımiDa&. . • haur bu eserleri Gkumak lüıwlır. 
W.. Drfın UM ~ .,.._. W ~ U?Mma tarifa.iı chııüimJıe • (~im Türk KUab De;ııoa) 1 

---- ~ine Wiılia eWııtlıa ı 
laııruılan ve DlURYY~ .-Men bir -- 4"vel - &_~ııı.-----------· ... · elmıalan tıill oıaaaır. .......,ıı. 

3 perde biı keçiş 
Yazan: Nah· d Bilga 

···················· ···························•···· 
Son P('l~ta Mathaast: 

Hepiral Miidiirii: Cfba4 Baha 
MBtal; ~ llk.nll\ UŞAKl.1QİL 

Haziran 27 

Pazarhk suretlle inşaat ilanı 
Beden terbiyesi İsta?hul bölgesi 

başkanlığından: 
1 - On beş l'Üilı mUlılıletla- etııııılltaıeye tı....,._,_ 29991 lin 5 km'us C:vinn 

dakJllS 1ııfıll ..._ ·:J'- asa •ra beş kuruş) kıeşİf bedeH ~ ka.7ü!aa.oesine 
n ..,.. _.._ inf"dlll.a &aUb ~uhur etmedfiinıdıen pau.rlzk sıırctlle eksiltme. 
ye kmmıasma. ka.ra.r verl.l:?niştiır. 

2 - Paı:la.ri* 8/'1/1H2 gün.üne ~ Padriesi liinü saat 16 da 
Taksimde 8ııruenilenlıe 57 numarada Beden Ter'blyesll isb.nbııı Bölgesi bl. 
nasında. mqteşelıık:U lıUSU&i lmmitJyonda ~aldır. 

3 - 'Bil işe afııl hu.smi prtname, um-.i esıuılar ve ~ IWlisasx herria 
m.esa.i saaıfJeri dalıİlllule !'llhrıilı:ı :rerl :rar.ıil bilse ın-. mub:ısd>e serTism.. 
mı 100 (yüz) JııUırıış mnbbilin.dıe ahnabllir. Ba evraka eldlenmcısi lium aelen 
proJe, Nafa Vddleü umumi. fenni ~ Ba~ işleci genel ~ri. 

namesi fBc fasla mewıudıı bı&lllllmadıirndıuı a.v1li ~inada Tal.im. •e Terb'ye 
Şlllbesi:mlen talelııle her zaman ~ olana.bilir. 

4 - Jılurvalıılm.&. tem.laU mıiJdarı 2243.0t (ilci Wn iki 1'Üıs kir~ öc Hradw. ı 
5 - İ""'4rlilerin ~f mektub.luını ve ~e ~ en u bir defa.d:a. 

!6.000 (Yirmi l»iın.} 1.1.rab.k bir taabhiil! lfini muvaff8*.Qretle y:ı.ptıliların ı tev. 
sik 'Rdtalanm, ~l ~lındıeıl elmlltme tarihinden asgari ijç gün ev. 
Yel ~ ehliyet vesikası. 9t2 ytlım. atıl Ticaret Oda&'! Yesi.kasiıe muvakkıt 
temil».tla.rma ııa.i kapalı sarflarmı n.nayyen 8B&tten bir sıaa.t e-rn:Yne k:.d:ır 

Klllha&ebe 8f.l'vGne malf.bpa mukablUınGe ftl'Dlıcleri lüıımmu ün olu:nıır. 
u6973» 

lstanbul mıntaka ticaret müdürlüğünden: 
Ellerinde yağh tohumlar 

bulunanlara 
Derinde Ml ve iti.ha. C'Vftlki ~er maı.;ıaw susam, ke~n tohumu. ay 

~~eli tohumu, araşit ve k.enılk tohumlan bulunanlar, pvalbdıkları ve fıniık 
911Vad.la.rında olduiu ıtibi wıulü veçbile cllkip lmıı'şuDl.arııu taktıkları ıwı.U:mnın 
.U.. evsar ve mllda~ btdauUlltbn ınahalieri ayrı a.)'t"l bildiren birer b•y:ı.n. 
na.me ile İHRACAT BAS KOXTROLÖRLt1G~ müra.caa.tla en geç 15 ';.912 

faribiııe 1ınc1a.r muayenekıiai ya.phrdıkla.n w miihiirWum.ikleri ~kd;, ıle bu 
mallar 942 ve 943 senesi ıaa.Jmı.lü ya(lı ~ua tabi tut.ala~ ihra.~ fiatı 
rejhnlne müteallik 56 ~o. lu sirküler a.h lııiımllllda.n lsiiwır1a. e.ılilecclttir. 

NOT: Da.ha ta.zla Jz:ah:ıC ve beya.nnıımc formülleri Simcide Liman ba.nımla 
lmtACAT 11\ı\.$ lt01''TltOLÖRJ,ÜÖÜNDEN almaMJıir. «699la 

Akhisar Cümhuriyet Müddei Umumiliğinder 
ceza bi.k'iml: Hüseyin Tümer 396'1 
o. M. u. : lllLkkı Ça.ğırankaya 486?. 
li&i.b : İhsan Kuruc . 

~ : '7.4.94:?. ıbriblDde sercisiııde ıı.tışa aneyfedfl'i Pl."Ynirin üzerin• 
etiket koymamak suret.ile ~ SDÇ.la Reşadbey m.'\J.ı.:ıllf'. 

sinde otww ve peyniT paza.rmd:a M77M' peynirci Demir oglu 
306 D. Şerif Oy ha.kkmda. MııJıı.isM- asli;re ~ mallkemr-sbııle 
3005 .ayılı kanwı lıüküınlıeırine ieriikaıa VJI meşhudeıı ~pı.lan 

açık ıı~ sonu.nu: 
S~l.umm sübutu ciirınüne mebni har~U 4180 sa.)'tiı Mi'Ji 
Koruma lı:anUDllilun 31/ı' ft Sl/l _n. S3 iiDcü ma.ddelerine tev. 
fi.kan ve neticeten ıs •ira attr para ecza.sile tecziyesine ve bir 
hafta. K:rayj tlca.rett.eıa men'iDe ve hükmün Soın Posta. gazetes!lc 
neşir ve il3.mua ve 206 kuruş ~a hu.re nm almm1sına 

'Z.!l.9U t.a.ro!hinde iktisabl P.t'iyet ~ioılen keyfiyet lliın olu. 

ıuır. 119969• 



Z7 Hazn~ 

Bu Sabahki Haberler 

Mlbv r 
250K. 
me 1 

1 

Va.ş:rıgton, 27 (A.A.) - Mareşal 
Rommel, kuvetlerini Marsa Mat~ 
ruh'un 48 kilometre batısında 3 
kıola ayırmıştır. 

Bunlaır<lan biırin-cısi, Kapuzı.ıo, 
5olluım, Halfaya'dan; ikinc:si Sidi 
Berraniden; en mühimmı olan ü~ 
çüncüsü de doğu ıstikametinde içe 
rilere d:oğru ilerlemekıedir. 

250 ldlometırelik bir çöl parçası 

Mare.şal Romımel'in kuvvetlerini 
Nil nehrinden ayırmaktadır. 

Vişiye göre 

Almanlar 
• 

lzya~'a 
aldılar 

Vişi 27 (AA) - 20 Haz.İran 
şafakla başlamın olan Alman taarM 
ruzu gelişmektedir. Berlin, Rus mu~ 
kavemetinin kırıldığını bildirmek M 
tedir. Kupyansk ve İzyum şehirleri 
Almanların eline düşmüştür. 

S ivostopdl kalesinin hatlarında 
yeniden birkaç gedik açılmııtır. 

---o---

Ruslar Harkof 
kesiruinden çekiliyor 

Vişi, 27 (A.A.) - Rommel kuv Vişi 27 (AA) - Moskova ;yad 
yosu, Harkof kesiminde Ru&ların 
ııerilemekte olduklarını bildirmiştir. 

vetle<ri, sahil boyun(:a ve dem!ryo~ 
lu isti/kametinde ılerlernektedfrler. 
İngıliz kuv'Vetleırinin vaziyeti pek 
C:d'di gözükımedctedir. 

Mrstrda memnuniyet 

Londra 27 (A.A.) - Kahire 
elen bir mufo.birin bildirdiğine gö • 
re; Mıs!ıt'lılar; Ba,vekilleri Nahas 

paşanın !beyanatından memnuniyet 
duymuşlardır. 

---o---

Ruzvelt harb istih
salatını anlatıyor 

---·o---
Londra büyük 

A man taarruzunun 
baş!adığını sanıvor 

Londra 2 7 ( AA. ) - Doğu 
cephesrnde, artık ilkıbahar taarruzu 
nım başladığı tahmin edilmektedir. 

Almanlar. Kafkas dağları.na doğ 
ru ilet1liyebilmck için, 30 tümenden 
mürekke'b olan kuvvetlerİl' i n yan. 
larını temiz1emiye uğrapnaktadır -

lar. Rus mukavemeti her ke"imde 
çok şiddetlidir. 

---o---

Vaşington , 27 (A.A.) - Reis 
Roosevel hab fabrikalarının Mayıs 
ayı içindeki istihsal rakamlarını 
b ild iırmiştir: 

Mayıs ayında, 4.000 savaş uçağı, Almanya ile İsveç 
1500 tan/k, 2.000 top ve 50.000 ma. 
kne1i tüfek imal edilmiştir. arasında deniz 

SON POST~ 

İzmit Deniz Satı~alma Komisyonundan: 

Sa bun .Alınacak 
1 - Beher kilosuna. tahmin oluna.n '18 kınuş bedelli 40,0t>O kilo sa.bunun 

Udnci defa pa.za.rlıkb. eksiltmesi 29/Hazinn/942 Pa:ıa.rtcsl gütıii ı;:ıat 15 de 
İzmitte Tersane kapısındaki komisyon bina~ında yapıla.caktır. 

2 - Bir partide alınacak olan dşbu sabunun kat'i teminatı 4680 lira.dır. 

3 - İsteklilerin lJgili Uca.ret vesika.la.rile birlikte yukarıda yazılı t eminat 
makbuzlarını belli ıün lle saatte komissona. vermeleri. «680'1» 

lstanbul Hava Mıntaka Depo AmirHğin=len: 
1 - Hava birlikleri lh~iyacı için aşağıda cins ve miktarla.n yazılı tez.:ahla.r 

sa.tın almacalwtır. Liste muhteviyatını tama.men veya kısmen vercbilece:ı.leriıı 

lieklifiıerı ile b eraber 9.7 .9H Perşembe ıriinü ..a.a.t 11 de Yeni 1•ostaha.ııe karşı,. 

smda biiyük Kınacıya.n nan iklnci kat No. 9/10 da bııva. sa.tınaluı.ı. komi.s-yoM 
nu.nıda. bulunmıı.Ia.rı. 

2 - Evsaf ve şart.namesi kom~yonda mevcuddur, 
5 a.ded Üniversal trel-e tez~fıhı 

1 » Mak!la.p teı.gihı 25 l\lm. ye delik deler 
8 )) Demir plli.nya tezgii.hı 

9 • Takım taşlam.ı tezgiı.lıı 

IS )) Saç ma.ıdnesi elle mütt-harrik 
9 l) Takım bileme taşı sulu 
s )) Seyyar kompresör 
6 • Rende tezgahı 
3 )) Şerit testere tezgahı 

5 • Marangoza makkap teıgihı 

8 )) zıvana tıezgahı 

9 )) 10 klloluk bileU taşı 

6 lt» Şerit testere bileme makinesi 
5 )) Pllnya. bıçak bileme ma.kines•. «6793>J 

" İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Ha.va. birllkderi ihtiyacı için «.20000» çift pamuk corap ı>a.zulıkh sa.tın alı.. 

nacaktır. Ka.t'i temhıa.t tuta.rı ol.ııı <ıl350>ı IJra.yı Ba.kırköy l\lıı.lmüdürlüfiine 
ya.tu-arıık ına.kbıızlat'ı Ue bitU!lte 3/7 /942 cuma rfinü saat 11 de Yem PoSta_ 
hane karşısın.da ~üyiik Kına.eıyan han lklnci kat No. 9/10 da lla.n satın alma 
komisyonunda bulunma.'la.n. cc68'J6ıt 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilAnları 

100 metre lastik hoı-tum nümunesi cibl. 
1 kana.t demir levha 15:20 ~/m kaluılıtmda. 

15 a.ded Oksijen şişesl 

20 Kğ. fosfor bro.nz tel 8 mim 
500 » Çlnkıo levha oluklu 

Yukarıda yazılı beş ka.lem m:ıl:ı.enıenm 29.6.942 Pazartesi ırünü saat U de 
Kasımpaşada buluna.o DeııiL Lev.ı:ı.ım Sa.tmalma Krunisyonunda pazarbğı ya. 
pı.la.ca.llıf.ır, istekUılerln belli el.in ve sa:ı.tte ıneıkıir komisyona. müracaatları. 

<t6965ı> 
Bir ayda fabrikalardan çıkan 

tap, ağır maıkineli tüfek ve hafü münasebatı kesildi 1 - TahmJn edilen bedelin St,000 Ura. ola.n 1000 aded ~ephlye şamandıra.. 
makineli tüfeklerin mecmuu sının 10.7.942 Cuma ırünü saat 15 te Kasunpaşada bW.unan deniz levazım sa. • 
100.000 i aş:m:ı.ktadır. Stdk!holm, 27 (A.A.) _ Alman. tınalma komisyonunda kapalı zarf usullle eksiJ.1ımesi yapı.Ja.ea,ktır. 

Reis Rooseve1t ıunları Ha:vıe et.. ya ile İsveç arrasında deni·z müna. 2 - İlk teminatı 3950 lira olup şartnamesi her gii:n iş sa.atı dahilinde 270 
miştıir: kalfutı blı'denı'bire kesilmiştir. kuruş bedel mukabilinde mezkür komisyondan alınır ve resmi de komisıyonda 

cBizi· zafere ulaştıracak yol üze. Bunun BaltıJk denizinde deni2al görulebllir. 
rirııdeyiz. Hiçbir vakit durmıyacaı.. tıların faaliyetinden mi, yoksa ma 3 - istekılilerin 2490 sayılı kanunun lstediti vesikalarla birlikte verecek • 

---~~M~~~d~a~h~a~~ab=~~v~e~d=ili=a~f=a=z=l=a~y~~~p~y~i=n=l=e~==n~d:o:l:a~y~ı~m=1~i~~:r~i-~g:e:W:i!ğ~iLı:~:ı~~~~nı~m~e~k~~~b~~~b~~n~~~s~~~~ ~r~"~ 
ec ermeleri. c6'126-

Haziran 27 

lturnlaş tarihi: 11188 

100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJau adedJ: ZG5 

-• - .ı .... rı tııeır ncvı banka muameleleri 

r-ARA t;jUiiKTiRENLEr<E 28.8 JO 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Elraat Bankaamda lluınbarüa ve lbbaraııı tasarruf besab!J.rında • 
.. IO lirua bulananlan _,e.19 ' defa teldleoek kur'a ile Af&ilda&J 
plAna söre .,.mı,.. datı~ ır. 

4 Aded 1 ·000 Liralık 4,.000 Lira 
4 • 500 • 2,000 -
4 • 250 • 1 ,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 ,, 60 • 6,000 • 
120 » 40 • 4,800 .. 
160 » 20 • 3.200 • 
Dlkkaiı B~ Dlll'lllar 11ı1r 8e1M 1'1inde H Ura.dao .... 

dtlfmiJ'enlere liaamb'e tıktıil tücllrde 9' IO faalulle verllece&ttr, 
Kur'alar le.Dede 4 4efa. 11 ll•U. 11 llutraD. 11 111161. 11 BirtDcıt 

Unan tarihlerinde ~leeettW. 

lstanbul Belediyesi 
Darülice:re müessesesinin yıllık ihtiyacı için a.lmacak (1500) kilo kuru ü_ 

ziim açık eksiltmeye konulmustur. Tahmin bedeli (1200) lira n ilk teminaıı 
(90) liradır. 

Sa.rtna.me zabıt ve Muameli.t l\lüdürlüğü Kalem.inde ,rörüleblllr. 
İhale 9/7 /942 Pertenıbe giinü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Talihlerin ilk teminat ma.kbıu veya mekıtu.bları ve ka.nunen ibrazı lazım 

gelen diker vesikalarlle ihale &iinü muayyen sa.a.tta DalmJ Encümende bu. 
lunmala.n. (6864) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi ilk ta.ks.itinin tediye müddeti Haziran a7lllln 30 uncu günü 

&lrşamı ınihayet bulacağından bu ay sonuna kadar birtncl ta.k.sli borolarım 

vermeyenlerin vergileri % 10 ceu. ile ta.h4 edlleceM!r. 
Keyfiyet saym mük.ellefJere Uin olunlll', «697h 
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27 Haziran SON POST~ Sayla 5 

' elsiz abe 
Bir Japon gazetesine gör01Avam Kamarasında Moskova~diriyor 1 Vekillerin ı= Askeri vazı,et 1 

Rusya ile Çin Libya h_ akkın_da_ Ruslar Alman tetkikleri <Battararı ı inci sayfada} I derecelere kadar ileri göturebile. 

12 t k ld ki 
zin bir tablı olu,p birinci HarKof c~e dair bir şey söylemek im. 

afaSIDda bir a rır verı ( tan arına meydan muharebesi esnasında is.. kanına maliık d~iliz. Yalnız, Al-
Mılli Müdafaa, Adliye mi geçmiş olan byum ,ehrinın man haberlerinde tecrübe edilmiıt 

k 
A ı (Ba,tarafı 1 inci uyfada) karşı ko·· pekler 'biraz cenub dOğusunda kendısme blx no'kta var: Bir bölgede muvaf.. as erı an aşma kadaTları i.'kna etmiştir. İngiliz ve Münakalat Vekil- mülaki olur. fakiyet iılıtimali fazla olursa bu 

başvelkiliınin bu toplantıdan sonra k J J ) J • k ·· h A1manların, illdncı llaıikof ta ar. muvaffakiıyet tahakkuk edmciye 
imzalandı cenub Afrika elçisilc görüşmesi u anıyor ar erı omür avzasında ruzuna e'\"Vela Donetz nehrin]n kadar o bölgerun ismini açığa vur .. 

dildkati çcl<ımiştir. Zonguldak 26 (A.A) - MUli şarık sahilindeıki ehemmiyetli köp- mazla.r. Bu defa yeniden 21,000 kü 

Bu gzl Japonya Rus
yaga hücum edecek mi? 

Avam Kamarasında Müdafaa, Adliye ve MilnakalAt Ve rübaşı mevzilerini zaptetmek, on- sur esir aldılklan bölgenin de is • 
Londra 26 (AA.) - Avam K.a- Moslrova 26 CA.A:.) - Rual~ iklil.Lerimiz ve maiyetleri e:rlkfuu ~ian .sonra da Oskol nehrine ıkadar mini açığa vurmadıklarına göre 

rnaxasmıda Li!Dya hakkında ecre • ~~an tanklarnı tahrıb etmek içın dün gece Karabük.ten Zonguldağa ılerlı!'erek .imlkan bulurlarsa bu muvaffakıyetlerini ilerletmek ü .. 
yan edecek olan gelecek müzake- kopek .kullanmaktadırlar. Beraber • gelmişlerdir. Bu sabah mısafir nchrıim dre şarlk sahilinde bazı e _ midlınde o1duklarını ihsas etmek 
re münasebetile en az 12 tane tak.. leriınde götürdükleri bombalarla Ve!'.ıdllerimiz vil8.yeti, partiyi be- hemımiyıetli köprübaşı .mev:ziler.iıri istediıklerini tahmin mümkündür. 

J 1 b
• S t ri:r verilmiştıir. Bugün ruznam0ye tank!ara tahrib ettikten eonra za - ledıyeyi zi:,yaretten sonra Ereğli ele geçirmek ve bu sırada yakala. Bakalım, olaylar bu tahmini teyid 

apon ar ır ovye 6 tane yeni takrir kaydedilrniştir. ,mreız avdete muvaffak olan bir • kömür iŞ1e1ımesi umum müdüni YllP kuşatıma!k fırsatını bulacakları edecekler mffdir? 
vapurun U batırdılar Bunlardan bic.i hükfunete 1 timad 90,k köpek!lıerden bahsedilmektedir. ile birlilie maden teknisyen oku- Sovye-t kuvıvetlerini imhaya çalış.. Vo.Ihof mmtakası jstisna edil°iı:·

~!a,:1J e<tımukte, diğeı~i b.aşvekiıin 1 Bu u:sul'iin iyi neticeler verdiği biT luna giıtmışler ve imtihanlarda ha- ma~a bera:ber Moskova • Rostof se, Sovyet cephesnı!l diğ~r ~ın~a.. 
muda,,aa nazırlığı vazıfesını başka ı defasında taarruza kalkmıo olan AL zır bulumnuşlardır. Bundan sonra demtl't)'Olunu d:a keserek Sovyet ka ve kısımlarında son yırım dö:rt 

Ankara 26 (~adyo gazetesi) - b~.isin:. t~di e~esi~i isteme~e- ~n tanl&arından mürekkeb bi,. bir Çelı'ltel lisesini de ziyaret etmiş • cenu'b ordularını me~cz .ordula - saat zarfında ce;eyan edeı; hadL 
Şaııgha~an bır .. Japon gaz~tesme d>ır .. 3 uncu. takri~, Lı~ya sefenn. Iigın köpek havlamalarını i§hince }erdir. Parti tarafından ş~hir par- nndan ayııımak gayesıle başlamış selcr :gene ıınevzn ve mahalli. olmuş 
bil.clırıldıgıne gore 1 Hazıranda de ıdare ve teclıızat ışleri hak ~ geri dönmüş olması ile Rus ordusu ıkında değenli misafirler şerefine oldu'kları anlaşılmıştır. tur. Volhof mmtakasında ııse Al
Çan..Kay~ek ile Çu~kı~g~ekı Sov ~ında deri'lal tahkikat ya\.'!lmasmı t~:afı~an kufü.nılan köpek Eskimo 100 kı:Ş:li'k bir öğle yemeği veril _ . Alınan baŞkomutanlığı 22 .~a : :n~nln.r, birkaç gundcnb~ri çember 
yet sefın arasınd.ı gızlı bır askeri iSteim.eıkıted5ır. kopegme 'benzer. ZckMile harb es. mistiır. Ö<S-leden sonra Vekilleri _ zıranda başlamış olan bu ıkmcı ıçıne aldıklarını b ldırdıklcrı bu 

l anlaşma iamalanmıştır. İngiliz hasmı bedbin nasında birçok hizmetler yapmak_ ~ Ereğll kömürleri .işletmesinin Harkof taarıruzunu ilk evvel gene Sovyet ;t'alarmdun bazılarının 
D ger taraftan .. Çunkingden ge. Ir_..ndra 26 (A.A.) cİaıgiliz tadır. Fakat or~u bunlardan baıka Kozlu mmta:kasını ge1Jlllek ve tet.. bıldirmem.iştil' ve bu .taa.rı:ızun ıl~ etrafında hususı ve ayrı çember ~ 

len bır ha;bere gore de, 10 Bazı - maföurutı>: ç.oban köpeklerıni de ve hatta adi llcilkat yapmak üzere oraya harsk-et hamlede OSkol nehrine b r haylı ler vücuda gctiTe-ek bunları daha 
randa Çin haıııcıye nazırl:ğında Mısırdaki vazıyetin vahametine muhafrz: köpeklerini de kullanmak. etmişleırdir yalklaşmak suretile bazı esaslı ge. zi1yade sıkıştırmışlar ve daha ko • 
Mareşal Çan.Kay.Şek ile Sovyet rağmen bu sabahıki gazeteler mü- tadır. · lışmeler gösterdığl, 25 Hazıran ıgü. laylıkla ıniha edileb.lecck b r hale 
sefir ve d!!ğer bazı Çin erkanının baJağalı sı.ı:rette bedbin değildır - Tebıı·g...,lere go··re nü &w)~t kuvvetlerinin şiddetli getirm.işlendir. Bu çemberlerin 

1 iştu-akile bir toplantı yapılarak, ler. Gazetelerin mütaleasına göre Almanyaya büyük bı"r ça.rıPışrnalarıdaaı sonra Haııkofun hangi bölgelerde vucuaa g~tırıl .. 
Savıyetlel'in Çine yapacağı yardım Sollum ve Sidi Barraniden ric'at 100 :lcilcmıet.Tc kadat" cenub doğu. diğıni ve bunların ıçınde kalan 
meselesınin ve haı•bin giıdümü ile Marsa Matruhun müdafaa hatları hava akım yapıldı dog..., uda vaziyet suna ve aymi zamanda OSkol neh- Savyeıt kuvvetlerınin ne InJktarda 
alaıkn<lar diğer meselclcrm halli daha mükemmel olduğu ve hudu. rinin sol (gaıoıb) sahili ya'kinine dl<luğunu da bxze gene yakın gu -
için lf..r te'knı'k komi.syon kurul - du müdafaa eıtımP.l'ıt meselesinin hiç (Bqtarafı ı inci aayfada) (llqtarafı ı inci sayfada) düşen Kupyansk şehri cıvarmdaki lerm olayları gô9"erece!ktir. 
m tur. bi:r vakiıt bahis mevzuu edilmediği Bomlba tayyareleri teşkilimiz Har'k.ofun · doğu cenubundaki muharebe hatlarının yarılınası ü. 2 - Şimali Afrıka eephesınde: 

Japonya Rusyaya hücum cihetle, öi.r sürpıiz teşlkil etme - ı 000 den fazla tayyare ile tnarru- bölgede Alman ve Rumen kıt'ala- zerine geri çekilmcğe mecbur ol .. 26 Hazıran tarihli Alman teb • 
edecek mi? . . m'Ştir. . da lbtilunmuş ve Almımyanın en nnın çevirme taarıuzu, tayyare dukları yalnı2 Mos"ırova ve Londra- 1iğr, bir gün evvel . Sıdı Barranı 

Vaş·~ 26 (A.A.) - Harıcıye Daily Ex.press Nevy\Jrikıtan aldı- b" ük ilciRci limanı ve denizaltı ;e. teŞkıllerıinin tesirli yardımıTu düş. dan verilen haberlerden anlaşıla.. mınta!kasuıa kadar ılerlemış olan 
nazın Hul1 gazeteciler tarafından ~ı b~ telgrafı da neşretırneık.teıHr ~ i yapımınd baıhca merk z man. kuvvetlerinın kuşatılmasını ibilmı!ştir. Alınan • İtalyan kt.:vvetler nın ta. 
so;u~an bir suale şu cevabı ver • ki buna nazar~n Çörçı~l ~Mısırı da ~~:n lbiri olan Brem en esas h:def ve yx>k edilmesini remin etmiştır. ~~n .. başkoı;ıutanlığı ancak aITUzi hareketlerine devanı et -
nt.~ır: müdafaa eıdcliJerek ıkhclardayız> tut füı t r Bu savaŞlar esnasında düşman evvelisı gun yanı 25 Haziranda: :mcltıtc oldukların.dan başka bır 

Bu sene Japonyanın Rusyaya demiştir. j u .. ~şu· 
1 

_ .. 1m·· d çok önemli kayıblara uğ:ra.mJştı;r. cHardrof mıntakasında büyük Sov. ıfeyden bahsetmemektedir. Bu ifa. 
taarruz edeceğine hü~ettirece-k IBuna rağmen gazeteler vaziye .. Bü.yuk yangın ar goru up~ c 21,827 esir alınmış, 100 dıen fazla yet kuvvetlerıni yok etme mak - de gerçL biraz müphemdir. Fakat, 

ı haberler aldınız mı? tin vahaımıetin.i de saklamamı-akta-19<>~ k:111;'. !b~lutktahn~~I:ar.ı !11.~tre • tank, 250 .kamyon, büyük miktar. sa.ne bir taaITUzun başladığını> d'ün yazdığımırz gıbı bugün de tek. 
Bu meseleyi şimdi münaK.aşa et.. dırlar. Daily Express ~ Rom 1~ :at 1 0 ari. tes ıtinı guç eş • d1a piyade silahı; otomobil ve her ıfşa e~ ve 26 Haziranda da ma- rar edeceğiz, ki Mareşal Rommel 

mek istemem. Bu hususta ordu ve melin beş altı yüz tankla ve J 0.000 timuştır. tüıılü haııb malzemesi iğ.ti nam vey:ı hal zi!k:rctımemek surclile bu taar. Marsa Mırtnıh ve cenubi hattına 
donanmanın istihbarat servisleri - kad.ar yed~'k araba ile hücum e • D~an müd'ııfaalarını bozmak tnhrilb cdilırnşUT. ruzun Hankafun cenubu ,şadrisinde ~aarruzda pek çok gecikmemeğe ve 
ne müracaart edebilirsiniz. de'bileceğlıni yazlınakıtadır. Da!ly ~akSAdfile bomba ve av tn~yarele .- Doğu cephesinin .mez;kez kesimi in!lcişaf ettığini ve Alman .. Rume-n ln,g:iılfalerın orada kuvvetlenip yer 

Japonlar bir Rus gemisini Telgraf da başmnkalesınde Rom - nnıden ku~lmu!i ba§ka hır teşkil gerJsinde bir piyade tümenine kuV\etler.i tarafından sarılıp kuşa. leşmelerine meydan vermem.eğe 
batırdılat' melin ~aıtıta asri Vf! moıtörlü kol- Ho~ad~ı. ~yyare mcydanlau - me:nsulb kıt'alar, yaptı'klan mevzii tılan Sovyet kuvvetlerinden 21,000 çahşacaktır ve eğer Rommel bu 

Moskova 26 (A.A) - Tass a r- Lar için blle hayret verecek bir SÜ- na §lddetli ız:aç taarruzları yap • harekeUer esnasında düşıınan ıkıt'a küsur esir a~ınmakla beraber 100 hatt! da nlabilırse İng lizlerın ar. 
ja:nsı Hs:barovsfk'dan bildiri:y-or: ratle ilerledi~i.nb söyleaneıkt"e ve mııtır. . laruu mevzilerinden tardetmişl<?r- Savıyet tanlkinm, 25 Sovyet topu. tı:k I:#kenaeriye ve cenubuna çe • 

Angastroy vapurunun müret~ - vaziyetin vahametine işaret ettik. Bu taarruz har.ek~tlen .~asında dir. nun ve diğer birçok Sovyet harb kilmekten, yani .iaha umumi bir 
batı Dairen'den Haz;bine gelmiş • ten sonra makales:ni hay.ret verici bomlba tayynreler~mızle du§lllan av. 118 betxmlu zeminlik zaptedil • malzemesinin ele geçirildiğıni bil- ta:b:ır ile Nıl nuntakasnıa ıntikal 
tir. Anıgast.roy 1 Mayısta Japon sa- bir 1.f>lklüf ile biti""lllc-k.tedir. cılıır~ -:rasındn bırç;o~ l;ıava ~uha. mi$.ir. Alınan kıt'alanrun elleri .. dimmşt.r. etmekten baŞka çarelerı lkalmıya. 
tıille:rıi açığınchı batın~ış.tır. Ya. «Bir Rus heyetini davet edelim» rdbdlcn .o'hnuş v: bırk.aç duşman ne külliyetli m ktarda ganUn.et geç Sivas!lopol önünde çok s:dkietli cağından Romrnel de onları taki. 
pıılan taarruzun şeklın<len bu cMağ;lfubiyetimizıin sebeblerin ~ tayyaresı ~a.sara ugratılml§ veya tah mişt!ir. Düşmanın yaptığı karşı ta. bir muharebenin devam tıtliği ve ben Niıl. mıntakasına ilerl ,ecek, 
vapurun bir Japon denizalt1S1 ta- den birini de mühim m'iktarda r1b cdlhniştır. ar:ruil.ar ~im ka1mıştır. mühim bir Alman • Rumen ordu. sert, fkuru ve başın çö! bô!gele • 
rafından batırıldığı anlaşılmakta. ta.nlk arabalarını kullanmakta ve Gece hareketleri neticesinde bü - V.olikof cephesinde çemher içine sunun Sivastopol bölgesind~ bağlı r.'Dden kurtulacak münbit ve zen. 
dı.r. düşmanın tank tabiyesine muka - tim hareket şu.belerimize bağlı tay. alman düşman kuvvetleri, tesirli bulunduğu bir sırada Fcld'mareşal gin hayat sahalarına kavuşacak. 

0 veme1Jteki tecrö.ibes;z:ıık olarak ka. yare.lerdcn 52 ıi üslerine dönme • bır hücuım n-etdcesınde ::nüteadd"d fon Bodk komutasında.ki Alınan ve tır. , 

AI t bı•gv • bul ederse'k Yakınşark3 bir Rus mittir. gruplara ayrılınuştır. Bu ku~eile- mütt.efilk ıku'V'VeUerinin Mareşal Ti Acaba, .Rommeliırı komutasında-man e 1 J aSkeri heyeti davet ederelk onlarn Denizaltılarına kar,ı rin yok edilmesi yakında muhak. moçenllro bt'alanna karşı .kazan • ki .Miliver ordusu Marsa Matruh 

6 (A.A) Re • t b kıymetli dersler vennek fırsatını L dr 26 (AA) -1 giliz tay kakıtır. mış olduiklnrı bu yeni muvaffa - taarruzunda da muvaffak olabile • 
Bedin 2 · - smı e - iih:zar etmemiz dofu'u olmaz mı?• 0

1n. ~ h d · ·Al n FinllB.nrliya körfezin.de yapılan kiyet b.iııçok noktalardan eh€.mımi- cek midir? Bu hususta elbette kat'ı 
liğ: Şımali Afrikada Alman .. !tal. l T' yare en ...... ra n an manyaya ya • b" k Ü nd h t' h "zdilr B affa.ki h b' .. l F k .. 
Y

an krt'alan diogu istilrametinde Asıl halkilkf tehlike .ernd m.eslga.. ptlan eon akınlar donizaltılara kar- kır :!ı .ta~;rud~~ esnası da . avlta ye dı aı ı el. ~1.nuv-h . ~et er lenır ,f,~_so.kiy'eınMaremeı. 1 ~~~lsoİy-
zetesinin ba~kalesı e sıra an- . lm 1 uvv..,.. en .uır u~an cnıza ı ~ey <'l1 evv Şw""A cey .... esmın ce • ı:<uı.ı.ı..ı, ~ ıwwIJSıa: n. 

hücumlarına devam etmektedirler. mıştır Bu bülyük Londra gaze :- ~ ı~nbbır ~arruzl s~y~ ~ ıd- gemisini batırmı~lar ve iki yük ge- nub roımıtakasındaki Alman ve giliz ordusunu ::) di Brranaiye .ka. 
İtalyan tebliği t~i e~eHi hud'ud üzerindeki va. Eır. n . " avka uvvet e~ ro gun e mı.sini bom'balarla hasara uğratmış mütıtefi.k ordularının, ş.l.m.diye ka.. dar takib .edebilmek iç!n nasıl zırlı 

Roma 26 (AA.) - İtalyan or - 7fi tin Almanlar tarafın-dan baş _ :nden e ~. a ın ynpmış.n ır ve !ardır. Alım an tayyareleri, yukarı dar kuvvetin ın pclc fazla olduğuna lı kuvvcUerin.lıı iısfünlüğile bir • 
duları umumi karargahının 759 nu l~lını!? olan çevir.m-:! hare!ketin- Şuna! den~de ~ma~. lım_~nlar~i • ve orta Vo:l;ga boyunca :mevcud si. dai!r türlü Jıaherler yayılmış olan liktc Tohruk ve Bardiyada"ki sto~ 
maralı teibllği: . d dblayı te'hı.rkeli bir hal kesbet.. ını~ met!ha~ıne mayın d~k~1~ r. ltı!h fabrikalarını ve Mos'kova böl- Mareşal Timoçenko or<lu1arnu, lardan istifade etmiş ise de bun _ 

Mihver kııt'aları düşmanı püs .. e.n olduğunu. kaytlet.tikten sonra Saınt:..Nazaıre denızaltı usısu e om gesindefil dcmiryolu hedeflerine hatta Sivastopol önündeki oı-du .. dan sonraki hareketi için de aynı 
kürtereık doğuya doğru ile~lemeğe ~1ş eral Auohinleki hud'ud üze balann:ııştır. y gece bücumları yapmı~dır. lan d.:thil ohnamaJt şar:tili! zot.lı ~ unsurlanian ve bunlara zamimc 
devanı ediyorlar. rli:e 

3 
ona yakın bir yerde Sahil muhafaza kumandanlıgına 12 Hazirandan 22 Haztrana ka - :yacnk !kadar kuvvetlı ve hazır bir olmak üzere a:;Tıca Girid adası u. 

D N B niD ukeri muharririne düşma~';; temasa geQJJle'lden me.. mens~ tayyarelere ıı.e:ınce bu~r dar SoV1Yet hava ordusu 468 uçak hakle olôu1klarım göster';r, Ondan mumi üssünden bava, hatta kıs • 
ıöre . nedeaı sebeblerin şunlar olduğunu At'lannic. ~araib de11;1zınd~ ve ~ır kayftlletımiŞtir. Ayni müddet zarfın sonra, A:'lnuın büyük sevk ve 1da. men denicz yolile Tobn ik ve Sol 

Berli.n 26 (A.A) - D. N. B. nın yazma'kıta.dır: General Auohinlek Ieı:;ik Amerıka sahiilerıne gıtm~ 1 - dıa 42 Atman uçağı kaybedlilmiştfr. :resinin 1942 muharebelerini çern.. luma ~lk çabuk betirtebileceği ik 
askeri muhaııriri §imali ~ka~o.. ordlusuna ric'at emri vermiştir. çiın Şımal d~nizine çJka~ denızal • Sovyet tebliileri berleme, kuşatma ve imha işle .. mal vasıtalarından jstifade edece" 
lci hareketler hakkında dıyor kı: Çü.nlkii har!b sahasında mağliıb ol- tılarını ağıT kayıblara ugratmışlar. MoSlrova 26 (AA.) - Gece neŞ- rinde daha zi~·ade tekemmül etıın'ış ve bu suretle ordusunun boşluk 
Mareşal Romme1 Alman ve İt~l: muş techi~at ve insan olarak ağır dır, rcdilen SoV'yet tebliği: ve daha mahir bir hale gelm' <01- larnu ve ihtiyaçlarını binnisbe ko 

yan !kıt'alar~. il~ taaııruzuna Sıcli xayi~ıta uğramış, muharebe husu- ö L u· . M P~e günü Hat'kof cephe • duğu halde ih2ar ve idare etmekıte lay b?r surette tamamlıyarak ta -
BaT.raniniın ötcsınde de devam e. sumdaık.i teşelfuüsü karşı tarafa ka. sinde lkıı't'aları.:nız ilerlemekte olan !bulunduğunun en yeni misalini ar.ruzu teıındidi? imken bulabilecek 
diyor. . . . çl'I'Yllış ve nihayet ordusunu tensik düşman Jut'aları iie çarpışmağa teşkil eder ve eğer fareşal fon tir. Gi;ridden Tobruğa vasati 3 ( 

A.Skeri ıkaynaklarda denıld-:.ğın~ etmek ve hazırlanmak için za!Da- . Bir aydan,,erı rahatsız buluna.o Işık devam et.mi$1C1'dir. !nadla yapılan Bok bu taarruzunu, plô.n ve ga. \'e So luma 400 kilometre mesa:fr 
glcre Marsa Matruh etrafındakı na mu!bllaç kalmıştır. J.ise&I müdiirü ve Bcyoilu Orta okulu bir muharebeden ı><;>nra kıt'a~arı. ~ yesine göre geliştirmekte devam bulund'uğu gözönüne alınırsa bt 
çewe ve ibllbassa oenub kısmı İn. Ortap.r'kta müdafaa fd>ekeal tarih muallim! nuz Kupyanstk fehrınden .çekılmış.:. ederek Sovyet merkez ve cenub düşüncen~n ehemmiyeti dah'l ziya 
gilizler için iyi bir müdafaa mev. tehlikede EŞREF BlNZET lerdir. . oııdularının arasına da girebilirse de göze ça:rıpar. K. D. 
zii teşlkdL etmektedir. Çünkü bura. Bundan sonra müstakbel sıt!'a • Dün ,.ece Alb.lım l'~etıne kavuş • Siv~pol kesiminde şid~l~. ya o zaman bu sevk ve :d~ mehare. 
da ta3tıım dağlar bulunmaktadır. ik vazi ete geçen T:mes gaze _ ~~ur: Ccııazesı 2'7/ti/9i2 cwnartes1 p~n. b~ taa.TTuzla.r gerı pus - ti ile ~irlikte bu ?'enı taarruzun ZA11 - Ordu \iliıyetlnln lcs'ufily 

İngiliz teb iği 
(&Jt fı 1 inci sayfada) 

.. ratle di kte.n 5onra mü. 
dafaaya en elv rı li bir arazide 
mevzı almışlardır. 
Şimi vazı:yct.i ciddi tel1ık!ki 

~w.ııJ.tA zanırl olmakla beraber im. 
diye kadar dilşman geçen yıl var. 
dığı noktadan daha uzağa giıtlm.e -
mdşUr. 
Dü.~mın mutadı tfib yeyi kullan

makta ve Marsa M11truh ıst 'ka -
metfnde pçu ve pi ~nin et" 
yardımı ile üç kuvvetlı kol halinde 
hücum e~edtr. 

Amerikan tümeni 
Landlra 26 (A.A.) - 8 ıru:i İngL 

112 orousu S!di Bal'!Mlni He Marsa 
Matruh aras ndak!. bölgede Rom. 
mel kıit'alan heyeti umumiyesile 
savaşa Muşmuş.tur. 

Alman kaynaklarından gelen ha 
herle-re göre, Filistin ve Suriyede
ıki İngiliz ordusu gal.ib bir ihti .. 
male göre Mısıra doğnu bfr hare
ket yapmak üzere tahş' datln meş. 
guldür. Almanlar; 11.000 mev -

te.l. ~·~ı Y ya7Jlnakfadır: ıibıu sıa&t. ıa dıe Işık Lisesinden kaldırı. ku:rtülmuştur. e!lıemmıyeti dahn zıyade meydana ta.zasmda.n aldıhm a teri ıa.keremJ za 
tesı 9ı.uwa!'l -•0 "nd B ~ k 'ml d •·ı..:- bi d UL..... isi l d""şmanı makul bir müd • lara.k namazı Teıvtklye camii C1"'4.Yı e ~ esı er e muuuu r e. çıkaT. yl eL4oWL yen nl alıı.caiırndan ~ ~ 

d ~r ~utabilecPk olursak muh .. kil111dılatan ııonra EılimeU.pıda aile ğiii:kliik olmaınış.tır. . Eliımilzde fazla malumat olmadı. hü!Wmsü:z:dür. 
~tejik tehdidi geriletmiş mcza.rlıtma detnodilecektlr. . Kupyansk Harkofun ~rıb~ 82 ğı cihetle. biz bugün için ~.areşal Pesin otlu İbrahim Ertürk 317 do 

1 Fakat gerek buradaki va - * kilom~e cenubu şa:rl'.usındedir. fan Boolrun muvaffakiyetını ne iwnlu . 
0

. ~fnili.e gerek Nil nehri del- IŞIK USESt MUALLİM MoSlrova 26 (AA.) - Gece ya- -;=========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
ZJ'Y • ..:;~ır Mısıra ve hatta MEZUN VE TALEBELERİNE: rısı neşredilen Sovyet tebliği: D . l I 1 I t Lı 
K~~i!e .Y~s . ye karşı havadan Deterll müdürümüz ESRE1'' Bİ?\ZET Scwyet hava kuvvetleri Hal1kof Devlet emıryo arı ş e me ıu. . derı: 

lıl.Jı 1" ve urıye __ ..,.~--·· 1 ıı...~1,...,,. • .. • d ı h . ıl biOOcek ta ruzları da gözö. ~~üt aramızdan ebediyen a.>Tı • 'LJIU.16'-sl uzerın e yapı an mu are. 
3aüp da t '-"" .... znrı'cab "der. U"'ra • mıştır. Büt.ün mezun ve talebe mr • belenle bir gün zarfında 51 Alınan 
n n e Uw•-.aul "" ır, 1 '- •• ini it ~ t '1..-'b t.m• ih 
dı~..... ffaki'-•etsizlikler şlm.. deŞteır m.-.. son hurmet vutfeler a uçagım aıı:ı.ı e 1§ veya asara 

5wu1Z muva J • •• .• ~ tm ...ıt 
diden vahim neticeler doğurmuş etmek ~re 27/6/942 cumartesi g-unu ugr.a ı"'.ır. 
oldukları gibi Ati için de daha nkır saat 13 ~ qık Llı;eslnde buluıunala.rını b~l~ğ~~ d26 (A.A.) _n1 Sorfvyet 

ğlUbiıyetlere uğramnk ihtimalle ı'lca. edenz. te ı ı t:ll'J"n e, son gu er za ın. 
~i efe ttazıırlamıstı'r. Ortaşal'\k.ta * da"ki harekat omıasında Sivasto -

bd ıntimam ile bu kadar Feyziye Mektepleri Cemiyeti polda ve diğer yerlerde 1100 den 
bu etl: hazırlamış 've kuvvet _ idare Heyetinden: fazla Alman öldürüldüğü söylen-
g~imıl ld ğumuı bütün mü C~ycUmlzln idaresinde bulunan metk.~r. Alman~ar, 2~ bomba U-

le b~ ~ tehlike halinde. Işık Liseshıln mildüri,yctlni on Hd sene. çnğı d'a kayıbebntşlerd±r. Ve 20 u. 
d~fa~şe .. ;:. : hd;di izale ve hu- dQ11bcıi kem:llt llya.J.-:ı.Ue ifa eden siya. ça'k daha hasara uğratılmıştır. 
dır. f:"" zira.::lar~ bilahare tn. ı bilgiler okulu sabık mlidtl: mua.,-ini Kıahraman Sıvastopo1_bataryası 30 
su.le gtme 1 •• 1 henu"z im'kfın m€V- F.qef Blıızet dün gece Allabın rııhme. defa yapılan tQplu hucum ~sna -
ıwr e e11. ıç n eb u "-1-ı d 500 d'. sk · · ··ıa·· dki Ü ıd · bir gayıret sar- tine ka , bu edi rnybube le ·uu· sın a uşman a ennı o ur -
~· • mı :~~·r azim ne hare- pek derin bir tee.ssür içinde bırakınıstır. dük:ten sonra kuşatılmıştır. 
f \: e ~a ~ı ~1. or cenattsl 27/llaziran/942 Cumartesi 111 Bunun üzerine Sovyet topçular 
ket etmek ıra · nU sa."Lt 13 knldırılaca.khr. Cemiyeti. Almarı:laro knl'"Şl ateş açmaları için 
cud.lu bir Amer kan motörlü tüme 

1 

m!z ıı~ mclan son hUrnıet vazifelerini civar bataryalara talimat ver.m1~ •

1 
nlnin de Ira.kıtan Mısıra sev!kedil • l!a etmek iizerc Nişanla ındı. Isık Lise. 1erdi'I'. Ve Alma1'ı1ar y k edılm ş. 
d.1ğlni 00ylüyorlar. s!nde bulumnalnnnı rtea eder. tir. 

isletmcmfz ıihtiyacı Jçln kapah zarf m;ulile 1150.000 uç yw elli bin aded adi 
t;crplç tuıla. alınacaktır. ~her bio tuğlanın lbJda.rpa.şada teslim ıınulıam • 
men bedeli '28 li:ra 65 kuruştur. 

Eksiltme 29/6/942 tarlhlnc müsadlf Paza.rlesl rinü saa.ı 15 de llaydarpa. 
şada l inot işletme komlsyonunıla yapılacaktır. 

Eksiltmt:)'e gireceklerin muanen saRtten ibir s:ı.a.t cvvelhıe kadar kanuni 
teminat s]ifelerini ihtilva eden tekJlf z;ırflaruu komisyona vernılş olmaları la • 
zımdır. 

Eksilmeden Ud gün evveline kac'br teklif edecekleri tuğlalıırdan adedini 
nümune ola.nık komhyona vererek ımühürlctoocklenllr. Fazla 1r.ahat ve eart • 
name almak ~·c:rılerbı ko~"}·ona mUracantlarL 6279J> 

Muhammen bedeli '7000 (yedl bin) lira o1an 10000 (on bin) kilo arab sa. 
bunu (10.Temmuz.1942) Cuma günU ıu.at (15,'SO) on beş buÇ'Ukta. B ydarpa~ 
şada Gar bnası ıiabUlnde:.1 komisyon tarafından kapalı zarf 'UStıllle s:ıJın aıı_ 

nacaktır. 

Bu işe .:innek lsteyenlerın G25 tb~ yilz yirmi be$) lirnlık muvııtta.t tcmt. 
n:ıt, Itıınunun tayin et.litl l'eslkatarla tektlflerlnl ınulıtcvı zarfiarmı ııynl gun 

at ,14,30) on dort otuza kad:ır ltomb)on Reisliğine ,·enneltti 'linmdır, 
Bu ıse aJd prinAmeler komisyondan parasız olanık a:ıtıtı1m:ıkladır. (6841) 
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Amerika dan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Amerikadaki Radyo Şirketleri Türkiyedeki Dinleyicilere 

Türkçe Neşriyat Saatlarını Bildirirler: 

• 

Türkiye •aati 

8 : 10 • 8 : 30 

ı : ıs • a:: 30 

B ı 30 • B : 4S 

lı41• lıOO 

l 8 l 1 s • 18 : 30 

18 : 46 • 19 : 00 

J9 I 00 • 19 : 15 

ıs , ıs . 19 : 30 

ıı , 30 • 21 : 45 

il I 45 •. 22 : 00 

Program 

Müzilı 

Müzik 

Haberler, 

Haberlerin TahliU 

Haberler 

Haberler. 

Haberin 

Habnlerin Tahlili 

Haberler 
Haberlerin Tahlili 

Dalga Uzulllutu 
jünler Radyo Merkezi Kiloıi lı:i Metre 

Salı, Çarıamba, Perıemb•, Cuma, 
Cumarteıi, Paur 

Pazarten 
Salı. Carıamba, Perıembe, Cuma, 

Cumarteıl, Pazar 
Pazartesi 

Ha •iin 
Salı, CarfOIJtba, Perıembe, Crıma, 

Cumt:ll'tai, Pazar 
Pamrted 
Her aiin 

Pa%arteıl o• Pnıemb• 
)) 

WRCA 

WNBI 
WRCA 

WNBI 
WLWO 
WRCA · 

WNBI 
WLWO 
WRUL 
WRUW 

Pa%tıl'tn/, Salı Çarıamba Pnıemb• WCBX 
Cuma 

,, WCRC 

Pa%tıt'letl, Sair Çarıamba P•ıemlH WRUL 
Cuma, Cumarteli 

)) 

Pazartai, Sair Çarıamba Paıanb• 
~a, Ciımarted 

)) 

Her gün 
Her gün 

WRUW 
WRUL 

WRUW 
WNBI 
WNBI 

, 

9,610 

11.890 

9,670 

11,890 

15,250 

9,670 

11,890 

15,250 

15,130 

11,750 
15,270 

17,830 

11,150 

16,130 

11,750 

15,130 
17,180 

11,780 

31.0:l 

25.23 

31.02 

25.23 

19.1 

31.0:l 

25.23 

19;1 

19.8 

16.9 

19.8 

16.8 
16.9 

19.8 
16.9 

19.8 

16.8 

16.8 

( Bu Listeyi Liitfen Kesip Saklayınız. ) 

YÜKSEK ZiRAAT ENSTiTÜSÜ REKTÖRLÜGÜNDEN: 
1 - Kurumumıu ıatebe ve müst.alıcJembıtaı 19'2 mali yılı sonoııı kadar bir J 

~nelik iaşeleri için lü:ıumlu çeşldll erıak crupla.r halinde ayrılmı.şt ır. MU. 
bamınen bedeller üııerfn4.m tııa.l eSi J&ı>ılıacaklır. 

2 - Hiikfıme~e ti,atları tesbtit edllen erza.k bedelleri mıituhhkle öden!r. 
ken kanuni Tttgiler, huo ve · resimler IU.veten m~ese tarafından milteah. 
htde tedlye ecl\lecekUr. 

ı - ihale ı>.9.6.94ı pıuartesl rüııü &'nQ>lar hlzalanndaö u.ıı.Umle r ekt-Orlük 
lılnasındaıkd müteşekkil komisyon taraflDlbn yapılacaktır. 

4 - iba.le1e iştira& e4eoelderin kuı'GDİ evsafı ha.Is olmalan ve cerekll ve .. 
Pllııi l~raz etmeleri. 

5 - Sartna.m.eslnf rörm~k ve da.ha. fazla l:ıah.a.t aJma.k isteyenlerin ensti.til 
•tm alma işlerine müracaat.la.rL 

cıns:t Mlkdan Behttlnin ına., Tutan 
hammen tirdi Lira 

11'1.0tO acklıl 

7UOt Es. 
10.75 K11r111 1!.517 ,50 cBelecU1e 

r i.Ylol iııerlndeıu 

,,ooo x.. 
f.000 • 

11'7.50 • 
87. • 

'4l'1IP 1 g.,._. eıt 17.0ot JtUo lot 
a... eti Uot • lH 
Bıiır eti IOto • it 
ltM'aofter ık•71Dl• lotO ac1ei il 
Be,tn 750 • H 
.__.. aoo a 1t 

7500 • us 
1&00 ~ 1as 

a ... s 8it 6tot 
Y eturt dam ra.l'lu ecot 
Terem aeı 

YIUMl'ta 6ot0t 
ISeJM peJD.fr IOOI 
Kaflll' ı>eJDld 2001 
~Un taııeel IOOO 

Beoel 
PelımN 

T&haa 
Tıı.lıMı helv.uı 

GIQ 1 İhlamur 
Cla7 
ıta.rablber 

K.rmm biber 
Baharat. 
Gü1 su:ro 
K.u.T'D üzüm oeklr. 
~ 
Kut özü.mü 
Kanı kayası • 
Kura elt 
K.ur1ı incir 
CeTk 4i 
Fıai* ip! 
Vnl.Ja paket 
Plrint 
&.... f..Wt 

eooe 

'°°' eoot 
2000 

20I 
ıoo 

100 
ıs 

25 
ıo 

2000 
100 
GOt 
500 
1)00 
llOO 
1150 
400 

UBOI 
ıoot 

. 
/ 

' 
.. 
it 

tot 

• lts 
us 
it 
ıst . .. 
Ut 
121 

IOI 
18ot 
ast 
81 

400 
2t0 

85 
80 

UI> 
60 
60 

120 
120 
15 
ıı . 
Ilı 

• 
1 .. 
1 
a 

• 
l 

1 

1 

• 
• 

'700 
58ZO --
ıoszo 

n.ooo 
1500 
240I 
ast 
150 
68 

'HGO 
168'75 
101ıs 

ınoe 

1800 
tGOO 
1201 

aooo 
1158 
1900 
HOO 
aooo 
HOO 

I HOO 
2400 
-~ 

10150 
1 ıooo 
1600 
150 

20 
100 

4.0 

1'76'0 
80 

8'75 
800 
250 

GOO 
830 .. 
'~ .... 

Kuru bamJ'a 
Böıiiloe 

Tuhana. 
Kuru eofa.D 
Sa.mıısak / 

lrk.e 
Tuz 
Salça 

Sebze lro111C"eal 
Me.rcılmek 

Kınnı.zı merolmek 
Nohut 
Btilpr 

Gt'1'P f Karvua 
lt&vun 
Porl&bl 
Um.on 
t:lma 
AnD.1R 

ATYa. 1 
Ka7WI 
ltlNs 
~ 
I' ... üıla 

• fuı&ITe 

• bam7a 
stm blbet 
Dolma lılbeW 
Domatıea 

Tue lı:&bak 
Pa11ıca.n 

Tue 1ıMı. 
fıq,anq 

LUııa~ 

Pvua 
Jterevla 
llaYUO 
iç bnelye 
Semiz ota 

600 
2000 

600 
15000 

200 
1500 
4000 
2500 

2000 beher 
100 
lot 

5000 

'°' 
609t 

"°' 'JHO a.deıt 
15009 • 

ıooo x.. 
SOi 
lot 
!Ol 

'" 125 • 

IOGO • 

'°°' • ıoot • 

'" . .... . 
5001 • 
500t • 
6tff • 

HOt • .... . 
'°'° • "" . &tte • 
!OH • 

500 • 
ıoot • 

880 
15 

100 
25 .. .. 
11 

lff .. ~ 
M 
es 
H 
eo.1 

• • lt 
11 
it 

" it .. .. 
it 
IS 
it 

" .. 
15 
11 
11 
H .. 
u 
lt 
ıt 

u 
11 
it 
u 

Salamura. raprak ıtOO • 4.t 
T. yaıırü: 1000 a ıt 

Taıe IM>tuı 60t ıt 15 
F.nıtna.r 1000 &deci ıo 

Karneb3Jı&r 1500 Ki'. 80 
Hıyar 6000 adM 10 
M&ydanoa UOOO demet 1 
Dere ot.u 15000 » 1 
Nane 15000 demcl 1 
K. t.urp 250 » 1 
Marul 800 ad1'd H 
Pata.te. 16000 Ki'. 25 

G1'GıP 1 8ocla IOOO 11 
Yeı,ll •bun 1000 ft 
Beya« aabuo BOOt es 

OrUP 1 ıaaa.t 11 ele ....-ıı sar& 
• • • il.it t • 

1506 
700 
500 

8'150 
180 

4500 
Ut 

ıs o o 
lGOI 

48 
H 
uo .. 

H888 

'°' SH 
7to 

HOt 
lOH 
aoı 

" lH 

" n.sı 

751 ... 
tt:ı 

at 
IH 
'fit 
751 

llH 
!Ot ... 
Ht 

'°' , .. ... 
!lif 
Hl 
cot 
200 
15 

200 

'50 
6ot 
2GO 

80 
8() 
s 

50 
cooo 

18837.50 

510 
1100 
1!850 
5C60 

• 
inşaat ilanı 

Sumer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Karabük.te nı>ılat'ak ilk okul 'binası fnşaa.tı piyas:ı. tomevvüoa.&ı mzan 

it1ba.ra almmak 'i<U't.ile kapalı urf 'llS11111e ve vahld1 fiat esuble ek_ 

&!itmeye konmuştur. 
1 - t1bıu inş:ı.at ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 1'7S.8'73,0ıl liradw. 
1 - EkslLlmıe evrakı Anka.rada Sümer Bank Muamel&t fUhosUMieıı 10 Ura 

muka.blHnde a.lınacalrtır. 

' - Muvakkat temlıuı.t mil.darı 9.9.U liradır. 
5 - Eksiltme 10 Tmuııuz 1H2 tarihine mtisadi.f (}uma rünıi saat 11 a 

Ankarada. .SllmM Bank Umum Müdiirlliiü inşaat fQbesınde 7apıb,. 

calı:tır. 

ı - ı.t.ekU1er k~ evrakı meyanında, fimdiye kadar nıım~ oldı*ları ba 
rlbi işlere ve bunların bedellerine, f~m ıtelınilc teekilltmm aılım.., 
lerden ter~küb eUiiloe ve hanıi bankalarla muamelede bulundllkla. 
rına da.lr vesl~la.r lwyae&kla.rdır. 

T - Teklif mektublarmı ha.vı zarna.r Jrapa.h obrak ih&Je ıilnu 15 e Uclar 
makft>uz muk&b\lfnde Anbrada. 8timer Bank Umumi lti.tlpUtlM &ea. 
Hm olunacaktll'. 

1 - Posta 1le cönderileeek teklifler nihayet ihale uaUoclen bir uat ene .. 
lbıe bdaı' ,.elmlş ve sarfın kanuni fddlde bpa.tı.lmq olnıası l&umdır. 

Post.acıa vat! ola.bllecek cedkmeler nasan Jtibara almmlJ'aca&tM'. 
t - Banka ihaleJt icrıMb eerbesWr. «465Z• •6960• 

Ereğli Kömürleri işletmesi Umum MUdUrlUğUnden: 

SADE Y AG ALINACAKTIR 
i:eletme Tab1dotlarımıs ihtiyacı h~ln ı ayda ve W parUde te.Um eart8e 

80,000 kilo erimlt sade yat mübayaa oluııacaktır. Sarlname Ankarada JDU 
B&ok Umum Müdürlili'ünde, tstanbuldıa Eti Bank t.t. Bürosunda ve Zoa. 
cUldıalot& ittet.me Umum Müctürltlliln~ l'Örtileblllr. 

Ted.flerin S Temmuz 9'2 CU'f&Dlba röılii ... ı 1% 7e kadar Zon~ 
İtletme Umum llildürlöjüne ve.rllmlı olmaa ıt.ıı:md.ır. Munkk&t temblat 

" 'J,5 dm!. ---------

Akhisar Cümhnriyet Müddei Umumiliğinden 
Narhtan fazla fi.atla. nohud satmaktan suçlu Kethüda mahallesinden Hatbl 

ı ottu 1288 D. Jü.hr&man Oesur lıaklunda ya.pılaa ~ık durqmal&r sonımda: 
Suclunwı sübutu cürmüne mtbnl USO S. Milli Korunma kanununun Sl/5, 

59/6, 63 ve ıya.şı ııuebfle 56 uıcı mad.dek-ri muclbiııce neticeten dört llra a.ğır 
para cezası ne ttt-dyesine ve bukmiln linına l:ırar verilmiş ve lıWdim de 
iktisabı kal'lyet ettitfrulen Ui:n olunur. G6970. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Kampa f.ştb'ak. eılecek talebenin ekmek vesikalarını kamp kumaruı..nltlı. 

na. tevdi etmeleri. <ı690b 

a 3 • U.30 • ıt 

• ' ıt U.45 a ıt 
• 5 • 11 • • 
• • • 15.30 • • 
.,. 16 •• 

• 1 a lG,10 a a 

Kanuni vet'ltler ha.r~. ve reSmler ill•eteıı müeMese f.Arafuı4aıı mWwlalalıılıl 
........ arileof*tlr. (6''JS) 


