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( Şark cebhesinde J 
Almanlar 

Slvastopol 
kalesinde 
realg&dlll 

açtılar 

Merkez kesiminde 
9000 esir, 220 top 
783 mitralyöz ahndı 

--

• r 

Muır lopralılarınİ ıö.terir harita 

Tebliğlere göre 
Libyada vaziyet 

r .. ·······-············-···-.... ····---, 
/NG/LIZ ı 

Ruzvelt - Cörçil 
görüşmelerinin 

neticesi 

Amerika 
ve İaglltere 
mııterek 

beranaame 
neırettller 

Umumi vazlyet 
zafer bakımından 
musaid görUIUyor 

1 
i 

_, __________ ·,--------·---···-·············, 
Maden kömürü 
fiatlarına zam 
Yapılacak 437 kuruşluk 

zammın halka yükletilmemesi 
için tahdidler konuldu 

Bir kısım şehirlerde elektriğe 20 para 
hava gazına 30 para zam yapılacak 

kok fiatlarında artış yok 

Ankara 27 (Radyo ga~tesi) -
Pazartesi günu (yarın), kömür 
fi.ati.le ilgili mühim bir koordi. 
nasym\ kararı nell'Olunacaktır. 

lerine verilecek kömürler içın i 
de bu zam ta1bik edılae bıle, bu 
müesseselerio tar felerinde yeni 
bir artlıf yepılmıyacak.tır. Ve 
bu suretle halt, bu zamdan do. 
layı hioç bil' fark ödem ı olm ya.. 

Sovyet tebliği Harkof 
ve ai vastopolda 

ıiddetli çarpııma· 
lardan bahıediyor 

Mlllver 
Mersa 
Matrab 
lnlerllle 

geldi 

MATBU ATii 
NE D/YOR? 1 Almanynnın Rusyaya 

1 1 
Japonyaoın Çine 

Maden kömürü i9tihsal mas 
ra.fl&rınm artışını karşılamak ü. 
zere verilen bu kararda, bük<! • 
met her feyden evvel, maden 
mnürii ıfiatları.na yapılacak 
zammın mnuımi ha.yat aeviye • 
sini yülksel'tecek şekilde olma.. 
masım p.önünde tu1muttur. 

caktır. • 
Bilıassa kak fıatlannaa h ç 

zam yaıpıJmıyaca.ktır. 

MareftJl Boci 
Berl · n 27 (A.A.) - Alman or • 

tlulıar lbişkoonutanlığı tebliği: 
. Siv.ast.opol kalesi çevresinde, Ru 

enen ve A1man 1ot'aları, kayalar 
( De.amı S ind ıQfada) 
~ 

Mihver kuvvetleri 
lngilizleri Mısıra 
doğru suruyor 

Kahirenin açık şehir 
ilan edilmesi 

ihtimali var 

1 Times Avam ı 
Kamarasından cezri 

l '~~ğ~~:~~~~ii:sti~~:n 
ibaret olman lazım gele • 
ceiini tayin itinin me•' ali· 
yetiı i hülıUmetin omuzla· 

rına yülrlenmiı 
bulanmalıtaıia ı> 

! Londra 27 (A.A.) - ~ • 
: lizleriın uğl'ad*ları rnuvaff a • 

I• layeıtsizli:lderden bahsedE>n Tı. 
JJM!S gazetesi bugüukü ayı • 

! da ihal1biın inkılabcı b ir zihni .. 
ı yet ve metodlar istediğ'nı yaz.. l 
! ma'kta ve Avam Kamarasının 

.çeıri dleğıişilklilkler yapılanası.. 
nı istemek ve bu değ şık! kle. 

Kahire 2 7 (AA.) - Ortatark riırt neden ibaret olması lazım 
tdb'J.iijn<ie, dÜfm.a!lın diin Meraa geleceğini tayin ipnin mes'u.. 
Matruh'un 25 kilometre batııında liyetmi hükumet' n omuzlan • BÜYÜK 

T.
' AARRU.Z bjr noktaya vardtiı bildiriliyor. in. I n~ yü~lemeıkl: umumi efkarın n gifiz örtme kıt'aları günıdüz Mihvc. hıslerıne tercuman olduğunu 

rin ileri unsu11larile temu halinde hü'kı'.lımete ihtar etmektedir. 

BAŞLADIM/? buhımn<'b':~. sinci .. ~> \ ...... ~~::= .. ~ .. ~:~.-::.~:~.~-.) 

"Akdeniz bir 
italyan denizi idi, 

gene öyledir,, 

tazyıki azalblacak 

Çilrçil dilndll 
Koordinasyon heyeti maden 

ldömürü vasati koqMJZisyon 
fieblıa 43'1 ıbuçuk kuruş bir zam 

ValİDgtıon 27 (A.A) - lnsiliz yapmala karar vermiftir. An • 
bqvekilinin avdetinden 90nra ap.. cak, bu zammı halıka yiltdet • 
iıdadti mütterek demeç ayni za • memeı1' için bazı tahd"dlw kon. 
manda Londra ve Vati08tonda ne.. mUftul'. Zam. maden kömıilril 
.-edilıntttir: istihllık edenlenlen yalnız bil' 

BiA- halta zarfında akdettikleri kanma tad:Jik edB.,cektir 
müteaddid konferanslarda reia Ruz Deıvlet Denk Ve De rJQ a.. 

(Devamı 5 ·nci 1a7t.da) n gibi hara ve deniz t t dare.. 

Y aJnız &ltara İstanbul, tz • 
JDJl'i Buna; Elk ,ehır; Zontıuı • 
dak, Memiıı Ve hm t tehirle • 
rinde umum f$eke erden elek. 
tık udedenler behw kilcmıl 
bqına (20) para ve ht•.__.,,~~ 
biber meıtft mitaAbı -
para bir lranlr iltilıUll 
~..m 

BilGmum ldld mlt ... 11111 
~--..... 1~ 
dew.ellıM•~•M 
riıııtıta Wiedll• 

( ..... 
·---·--······ .. ··· .. -------········---- '-. 

~=============:=J:==~· 

L6tfl Kh"dar 

Halk 
Birlikleri 

Bulgaristanda 
Yahudiler meselesi 
nasll halledilecek? 

Ankara 27 (Radyo R&Zetesi) -
&.agar Sdbranya meclisi olağan.. 
ü9til top anıt.ısında; iki gün süren 
müzakı&eler n&tlces;nda Yahudi 
meselesinın hallı iQ n hükUmete 
tam salythiryet vermiştir. Bu salA.. 
hiryeot kararınını çok şümulHı ol • 
dulu anlaşılmalctadır ve belki de 
Yahudiler.in i:kıttBadi bay&ttan çe. 
kllmele.rini in,taç edec kür. 

Spor işleri i,.~ 
yapılan 

Elektrik. ücrct'lcrinc zam yapılıyor - Cazcteılerdcn -
&ılamon - Ah fU pirw oraya bu talıabilNm! 



.. 
2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Bag Çörçil Londraya 
Döndü, üç ihtimalden 
Hangisi tahakkuk 
Edecek? 
~---- Ekrem U,.Jdıı 

SON POSTA 

Brehmen nasihatleri = 
Haziran 28 

Sabahtan Sabaha: 

Spor davasında her 
Fikir adamının 
lttıfak edecegi nokta 
Şudur. 

~--- Burhan Cahid 

lstanbul borsası ----
2'7/6/94Z &çllf • kapa.ot, tfa.tl&rı 

CIUU..U 

_..w. Ye 11 ı •aıwt 
!.-dra 1 ....._ 5.M 
~ew.Yd iM Dolu 130.70 
cmnn 111 ı...._ a 31.ST 
Madı14 iM 1"etM 12.9313 
~tokhola IH hftl &ı. 11.16 

Bir altm lira SZ.55 
Z4 &ıarl* bir Cl'MD lı:IJoe 
altm H 2 

T&hviliıt ibalne muamele olma • 
DUJlu', 



28 Haziran 

ç::: Asv_A _--=iç~vozo =:J 
ilce -a 1. 

·st·nde dahi i harb niçin ve :nasıl 
başladı, ne neticeye vardı? 

Çeviıen: lbrahim Hoyı 
aşi.aşfbi a~ilesi. veya buna' sevgi. idi. ~ya00ameye göre, eğ~ g_eıtlııenı he~ yaraıyı Jtökıünden ke 
~r et.ger ailerlere ıne.n-ıbu -~· mıi<labaıeler devam edip SL'P ~acak .bır Hii.ç, Bölmece iıllcını 

su;b mutedil ~ahlar. Siyun.l.st nü.~ talkıd.ı~dle, .A.rabl.ar: t~ye ~~rdu: Onlara gö.re Fi
f'UJZ ve 'k:udretı.ne karşı ke>yıınıya çal a - ~ri.kan mekıt:eblıerinıde o- lısti.nıde, lng:ılizler, yahudiler ve 
lışma.kı:8: .beraıber_ ~nı bplalk_u.yan ·bü.tün a.rab çocwclar.ı.ru ge. a.raıbla.ırdan teoşakkıül eden üç ayrı 
y.a.n dahili har.bler ve tedhiş dal- n ala.caik.lar.. 1 d~V:et ~~~lıydı. Filistin tari
galarl'.Drlan f.ena hald'e ~~şler,l ıb - Amerikan mallarına boy.kot hinın Böl.~e kısmı başlıyordu. 
Y~ardı. 1938 yılında mii;flti.ye yıaıpac.aı'lclar. ıa.rıtık. · · I....akitı bu usul de pek tut. 
kıarşı olıan muhaılefet kesenkes aJ c - Fil.ist;iındeki oü.tün Amer.i- madı, bir başan elde etmedi. Ar.ab 
çığa _vurulıdu. Müdafaa f:ırikası ü- kan mal ve ~nü ıabt ve mü- lrır ıyeni batiıl.a.n ve bıu sefer şiddetle 
yelar.mrfoo ~ Ra.g:ıh Beyin yeğen.. sadere ed.:.."'<!Elklerd.i. 3;.yaklam.dıl.ar. Da:ha· kanlt bir dahi
~r:ind.en biri olan Fahri Bey Naşa~ Gerçeıkiter;. 1936 da, Nablus ya li h~ giT'iştiler. İlk cmcelıeri, ya 
şıbı İ.nıgili% yülkseık komiserine kmlaa-ında 01ır yahudı kafilesi pu- hudiler bu bOlünme fikrine şid.. 
gönd-crdiği bir .meı.k.t11lıd.ao şunlarılı.uya dii~ilrıi.Hü,p, bir y.ı.hudi müha-1 dr-Ui muıkaıbelelero~ bulundular. 
~1: cirinıin ö1dürülrrn_esi i1e dahili ha.ııb Britanya iımpara~rluğu baş haha-
1- Filistin arablanrun J"Üııde yet baŞl.a~ ol.du. Öldüriılı.!n mühacL mı, bunu cBarbarca bir kesip tıu

mi·ş beşi mi1iltü a'eıy'htandır. Bun-ıriın cenaze mera:simiınde ka:rı~ı~ık- d~ma ... > diye vası.flandırdı. Yahu. 
lan da ıOODtu t s ya.seti ile ez lar çıktı ve şehir heyecan ı~ınde ~ mi'U'i. serıma~i üyesınden Usiş.. 
ıneğe, ıruıhwetmeğe kalkışıruştır. ıçallkıaindı. Bunun üzerine arab yılık k.~n, c:Bır yahudi milletmin büyük 

2 M'ıü!Wi, resmi mevkiiru, ve ook kıomi.tes.i bir umwni grev 1l&n ruyası:nın sonu ... » diye sızlandı. 
rmlli da.va ıç n t.o,p.l nmış olan pa-ıctti. .Böyleüikle ü.llı:ede altı ay mül- ~utedil Siyonist.l~rin organı cFi. 
ral.an F ıst!indle kendisiaıe muh3... hi-ş bir huzu~lıuık, sıkıntı bil. ı·ıstin postası gazetesi 4 Kudüssüz 
leieıt eder. Lide~en i~a etmek küm ~ü. Bütün memle~ette her b~.r Fil~1:1. d~l-eti alaydan baş'ka 
ve yoksul ~ ıçm kıillanJşcy alltüst olxlu. J.rakla Maverayı bır ~y değildir» diye hayıkırdı. Ya. 

Şeria<lan getirilen çeteler bunların hucfl ah.ali milli yurdda bi.lffü c Ye 
İ.nıgilttier şunu anlamalıdLT ~mınıa dm-ü.?f;üler. Sonll'ıxla İn~ ni bir yaıhudi csınm• yaratıl

lar k , yaln:rz muftü, Filistin ara.b- gıl~re bu 'küçiiciik ülkeye aşağı dı~, bunun da Zionsm: bir Ziyo
lann temsil etmez, ve müftü i,ıe yukarı 30 b!n aS!rer yolfamak zo- yonı~ olduğunu her gezdiği yer. 
bu z€'hab. bu süs iledir ki, tedhiş runda kaldı. Bütün bu sıralarda de saylıemeğe baŞladı. 
sııy~ım güdmdkıtedir... Ku.düst.e oturım•ta ol~n Mhftiye Derken yaJhudi liderleri, mesel'e-

Bu me&Jtubun cevabı g~lııneıkte ookuınulmadn bile. Zin Ingilız yük nin esasını araştınp bölünme filk. 
geeiıkmedi. Ertesi günü, Naşaşibi sek ]~miseri,ne de cisa. yatıştırma rinin ne surede gclişti~iru ve aI'B. 
~undan birisine suikasd t€şeb- ve uzlaşma politi.t~kasının.. enirule 

1ıarın keırım'lerinden daha fa.zla bu 
büsü yapıtdı. für müddf"t sonra da sonurııda mıuvaıftak olacağına ve na mulhal'efet ettiık'lerini anlayın 
N~Lbi afilesmden beş kişi ya te- davanın kaz.anı}acağı.na inanmak- ca işin r~ değ'.~i ~e yavaş ya. 
cnV'llzıe uğradı veyahud da katle. ta d€'1f.am e<lı~rdu. v~ bu b01u'T' .. me fıikrıni beni'!lse. 
d'td'l-eır. Dahası da vardı. Gene 1936 yılmıın sonlarına d-Oğru mu diler. Dünya Ziyeynist teşkilatı re-
1936 vılınm İfkinicite,ri71 ayırida harebe, rnuvaıkikat ~ir zaıman '.ç.in, isi ®kıtor Wei'Zll'11arm (1) büıtün nü 
m.ıllie;l-e!'lin lideri Arif Ahdülraı.ik durdu. Umuan.1 grev müthiş bir fuz w iti.harını kuhlanarak bu pro
bir beyaınname neşrederek, Ameri fivaslro verdi. ve İngiltereden Fi ... ieyi tumu. Zu:r:!h'te toplanan Sivo. 
kahlaın, mıd'ilerlne aid olrmyan listi.ne bir tetlkik heyeti gelıf.. Lord nist fı.:rikas~roa fırtınalı celseler. 
bir ;"*' burua'ıılarmı ~1.<ıbukları için Peel'riın re ·~iğinde bulunan bu he- dıen san:ra nih.a:i kaTara bı:ığlan:ro.a
misi}l-(>me tıarcıkette bulunmakla vct 193'7 Temmuzunda raporuııu dan evvel müzalkeırelere girişildi. 
tffitl3d etlti. AımıerikalıJ.a.rın burun~ verd'. H~yet hiç de a.rabların !{ÖZ (Devamı 6 ncı sayfada) 

)arını oolkıtıı:ıftdaırı v.e ~tendilerine a. vaşJ.arma balkırnadı. Filistin manda 
ld o1ımryan iş dıe. yooudller~ kıa:rşı t~ me~ud ~kH ile yaşama Cl> B1ı- başta& yumı.ulıb 
OO:iterdifkl~ ya1nnlıık. <lu'V1duldsrı sıınm iııik:fuı1 olımad.ı~.ına kanaat etııaaıca ~. 

== 
TİYATRO: 

"Alabanda,, revüsü ile 
Safiye ve Muammere dair 
. Yazan : Nusret Safa C k Bır meslekdaşımız, Bodrum .inti- IDe' . OŞ Un ba1arıru yazaıık «Do· vzu, feıvbılaıde temsi1 kabiliyeti 

1 
dur Büyük' ... 

ilaç un.k bei,,.,. en, .l{tor var, aranmaz. Neş'eli muzik.. bol ık 1 ~;...ı;:. ~zittör Cemal R6. 
• J ~ ' ~· var, hırsız yo'k! • ·n · . ; . ış • ~ tatlı. VE şııdi p.,_.,......,., 

diye tezadlara: işaret edi'-'Qr Dig~er fzengıı·..l:- R~· şlelr b1r tale 'ka. rem 'D ...... ;...ı~n OOfi:f ·o· ..,..~vüan, E'k.. 
'b' dostuım. " . uu. evu san'aıt!ka.rd l .. ...,.~ ıır re muha s~.a.sınrlaıkl uız dabeytlazı~nda san' at se.rmayeyiı Ürt.ü-ron bi,. a~.:::;e ' verenleri arasu:ııa sıkıştırdığı zıı.ri.f 

~ ga:ra erı sıra-ramış: San'atten ......... 1 ~ , A ur. espır er, Sadiiyenin Dede Ef .. u 
cRessam va1" g ı · ok , çv· .. e para, san at.ikaTdalı den Sade1ıti ' enW<-vaır, müne:kıkid ~k~tfh...-; gi:n at ~l .g~ne .~ra la.ınndı:. Çünkü du~ içli ~~:;na~ :a.da~. o~u-

Ben de şunları il~ve edeccıiim: n:1e~'k 1:r:uanlu u~ları te .. meık, eğlendirmek.' of.a,..~ r~~~ı:;.
ilieycl vac, tiya:tro bınası yok o- nin ~cü:e ı~~n: esaslı bıT serma·y~ z~ vaz:üesini yapmış olarark yu öst~pe-~ va:r, operet yoık; eğlenet? var Al bcmd ı t7aç va.~ır: rı)'Qr. Bal<?'ni.n zayıf o1duğung - : 
revu yıoık!> ' dil~ a. a. a da, ıy. ıdare e- lamelly:im. Tasrih etmek • ~ 5?:)-

Çok şütkür. operası okluğu hal- ~~ ~~;.:'3yı~yocak lŞl~. fa- ki, baledeıki za.fivet dansla;~~erd m 
t>""zu.,..u,0,ren mı.zansen. bılhas.. ği1 bir hayli .. ~ k a t> .. 

o;a trum biır re'\"Ü musıkisi mevcud- ' (D ~ Ly
1
m oldukları evamı 6 net sayfada) 

("Son_ Posta,, nın bulmacası: 13 - (12ı 
Bunlt'ITclan 30 tanesini halledoelı bı"r -·ada I> VJ voU'''an her 

a "''ucmnaı:a b;,,. ftt1Jiye takdim eJecec;:. 
Soldan saka dut ,. • • 

ra: l 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - Bl.r ılenl:ı ~ 

lmşu (9). 1 
2 - Bir ~ ren --ı---t---!--4--1 

ıt (G), Tanri .3). 2 
3 - N()ta (2) 

ı İl,fili ('7). • 3 
4 - Bay (3). 4 m---ı~ 

de opereti olanıyan bır mem1eke1.. 
te, bu işdıen anlayanların mücade 
leleri sonunrla derLi toplu bir re. 
vü doğabikli. 
Tepebaşı bahçesinde, bu Uj;n el

hak ustası olan Ekrem ve 
Cemal Reşid kardeşlerin cA. 
l~banrlb isiıntli revülerim gü. 
zıd<! muganniye Safiye ile 
seviıMi san'aıtk.ar Muammer K:ı.ra 
ca temsil ecliyorlar. 

Reıvillerde, dört.başı. mamur bıi:r 

1) - Mısrr kral. 
ları.nm mesuı 15) S 
Bir 111'1 (() • 

6 - Ma.lrıiae x 6 
samından (4), A. 
t1Jlf (5). 7 

'7 - Erk~i{ (~). 

Bir mek ismi, ta.. 8 
raf (51. 

8 - Ta.rlbl bir 9 
kavim l 4). AT.antet 

es>. ıo 
9 - Bir unu. P'.--i::m-ı......li-~ 
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148 . . . ,············--····· .. ·-· .... ·····-···· .. ----··-·· .. ·······------.. -· ..................... -.................•........................... ~ . 
«Son Posta» nın edebi romam: 38 . 

,: 

E'rkeği kadın 
- Ne dersüz, ne dersüz? Ke~nd1€ri almak iktiza mı kaıranlığıoda kapı kara bir dağ gi. Y .A 2. .Q N : :V ~ -~tır 
_ Alay köşkü ciheti basılmış. us~a? bi yatı-yooou. Gökte geçici buıut- NUS'RET SAfA eorKUN l • ...._ a .. 
-Tu~~bu~a~~~? ~a K~ V~~şrmb~Wı:~~~~~~ ~bn~~ilir. ~~~~~~~~~~~~~~········~~~········~· - ! . . • - Yok, dedi. bi~blıri ardısı.ra yanıp sıö.nüyor gi. : 
Araıblar elle'l'indeki altın tepsi.. iBiıdk.aç ad'ım daha ilerlediler. biyıclliler. Kan V€linın omuzuna ~ Halbu!k.~ ?.en, hala bıraktığın in kadar yaşamağa mahkum. Ne bek.. b~k aynlmak çok acı amıma ne ca .• 

leri fç:ndeki kupalarla berab€r taş. Yamaklardan küçüğü sordu : birdenıbiıre hafif bir el dokunuşu :saruım. Koyun; şu hatıralar :mezar liyece.k, ne olacak! Hiçbir şey .. re .. beni meıkıtuhsuz bır.a-kma Se: 
}ar üızeı"ne çarparak gerjye dön- - Ya, !kılıç gaytanile mi? oldu. Cellad boş bulunduğu için :ııığl h~lind.e kalan köyün bana n a- artık bu yoldan geri döniilmez, mahat.. mümlkünse bir ıoücl ı , is E 
dürer, baoo:klarının bütün kuvve. Uma cevab vermeden başını yerioden SlıÇrach: ssıil rztıraıb verdiğini düşünüyor mu mazi canlarını.az. İstikbal maziye tanlbula gelmeğe çalıs .. sana rnrf~ 
tile padişah ve Ulemanın buluntlu. sa"lladı, rl>lr elile de kıvrık ıkılıc1nın _ H ay n-e .ist.crsüz? :Sun? Her yerde seni arayorum, benrıetilemez. Gelecek, geQIDisin değil, vapuır doluları sevgil r gÖ':ı E 

ğu koca sofa.ya koştular : saat ı1rotdonu gibi boynuna asılı K öee vıe gö:zftüklü bir adam elini pıemaı kar§ıma çıkıverecekmi~sm smtı::ıdaın .. h:Qbi_r yıük inıdirmiye. deriyorum. Gönül'e SPlavrı'-"T .. .,.: 
- Elaman padiş.:ıhım eşkiya A,. kara gay!ta!DdJlı yokladık.tali soni'a celladın omuzuna koydu: :saruY?~.m.. Semahat. Bu aŞkın ba.. cektır. Böyle bır adam ne yapar söylemeği• unutımaz:sın de,\f' ,.,., ? 

lay -.(;,§kü canibini bastı-. durdu: Az ~ .... ~ ...... · 'd" :na bir amre mal olduğunu ~r Semahat? Sen mes'ulsün, demeck V d d 
Yeni sadrınam pad1şahm ardı:aa - Varın yağlı gaytanlan getü. - \.U:~0"'uı7 v ar 1 1

: ~etmelisin! . ist.emiyorum. Sa.k.ı.n seni nıuahaze e n 
sak!amp bağırdı: run! emıriru verdi. Kara Veiı dlilk.tkatlı dikka.tlı b ak.. : B u defa, scru görememek beni ettiğimi• samna .. sen, ben, ıkirr ·, • 

- Bre doğru mu? Yamaklar koşuştular. Usta kapı tıkitMı scmıra omuz.larınl! kald!rdı: :~ sasrstı. Ya1nırz, derl>ede-r ve i.i- mes'ulüz; ya'hud mukacldE'rat .. ne Giinler boş ve sıkıntılı !!. ci\·or 
- Kandeyse !mr ve kapıda za. amlıığma varmadan duvar g<ilge. - Cenabı'IUZl tanıyamaduk. K im izü.n.ıtülüyüm, ~mları, kolumda, çıkar bir mes'ul ~ramak.tan? .. Sa Fiisunla dei'Slere başladık. Gün-: 

fer bulup saırayı hümayuna ge. sine sokuldu, sırbnı duvara daya- siz? Sarayı hümayun ademlerd€n ·ı"kafamrla, :kıa·lhimde sen, do1aşmağa na sadece içimi döküyorum. Sana de iıki saa·t çalıŞtığınnz c.luvor. Bu~ 
lÜıTler! . dı. Serin bir sabaha karşı rüzgar misiz? çıkı~· Bu ne ıZıtırablı bir do. bu kadaır a~ı1manın, hatta mektub kızda şayanı ha)"n!t bir ic:.-~idad: 

Sultan Abmedi.n gözleri büyü. esi1or, saray harem dairesi alaca (Arka'i var) :taşına •. mUıllJta~ çaüşanuynrum. vamnanın bile bir suc teşkil cttiğJ var, kısa bir zamaooa Pki ser" ca ~ 
müstü. Sarayın imsa.lden 6Clll"il --------------------------- !hiQbir yerde eglenerolıyorum. ffır ni bi1miyor değiliım. Başka bir in- lışrnış kada.r netice elde cıt+'k Fa.! 
basııacağı baş yasttğı üzerine giz. lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri işeyi, bh'ini bekleyen ınsanıarın sa sana aids:n, sana ve ona hürmet ka.t hayretimi mucib oıan bir nok.ta: 
lice bırakılmış olan pusulada da i~ıırsız hallı v~r ü~erimde- ne bek.. medburiyeıtin<l.ey'ını. Llııkin bu ma. var: Füsun günden güne gc. i? b" ~ 
yazılmış olduğu için ne yapacağını Umum Müdürlüğünden: iliy.orum; ~n.ı.- mı? O kadar uzak. suıın hareketimi mazur gönnelisin kız oluyor. Zaman 7.aman da'ıvo .. : 
~ırd1. Yan oda kapısına doğru ı - İstnnbltlun muhtelif snn.Uerine kablo, pam, beton Dlilıa Ye HnJt nakli il~ası.n ıJci .• zaman zamıa~ aklıma Her tü.rfü teselliden mahrum ben, bir şey söyleyince birder:b"r ··r.i 
ko.şaraık kapıyı açı,p bağırdı : işleri NısıilQneye lronmo$tur. fesıyor, vapura atlamak, ta An.tal- başka n€ yapaıbilir:i:n. Şu satırları oerer~ db~uluyor. Yüzü rnrı'·s·z: 

B llAd' •ya.'UISI kadar 'll2anmak istiyortım. --.l y d .. ı d · b' ~ · - re ce a • 2 - Mu\-aJtkat temlnat 1000 liradır. ! ;;':'" .. f'lk' V· • ycuı:ıııgım sıra a oy e erm ır me. vücudunda da bir hals-TzHk c::P?ivo.: 
Celıad içer.iden boğuk bir sesle 3 - Şartnameler !d a.renin Levazım Mmmrlüffınde param teni eclUaek • :Del~; 1?:rr 1 ~ ~~1~. mı? ~:ı::,a lamroli içindeyiun ki Semahat.. rum. Alblama söyledim. K .. ~:ı Jc.r~ 

karşıladı: :bu g.el.şın senı muşk.ul mevıkıe du-'tnM.;;n müstesna aece1 eın.den bh b' b" 1 · · d h · , 1 · · d" h fe4lr. : ·· ,,,.,,<Hını h,., .. ~ı.., . t . . AIVJ..., o • .. •• ır ır ermı a a ıV> a,. ~ ~r: 
- Ferman buyur pa ışa nr.. -1~e ... ~- ~ıyor, ıs e1Il1ye ıs. yıl.d';~ı saikin bir hava hitJşi~ y . b 1 d-~· B d'" : 

l ak 4 - isıtdıılilerfn teklifı.-.rinl kapalı bir ıneki.ub lçjrMle n şartııamedeki ta. + .......... .;..,,., vazıgeç· eo--. .. •. . " c- aşı.nın ıca ı.> :::ul. ın , u : 
Enlı kıvrık 'kı ıcını sıyırar o. t ~=1.".UJ''- k ilitiy' ıyorum. ..:x:-uı ~or_- k~klerm ba:h.Qelerınden k'.).h/k:aha- su··nemı·...ı-;...... · '"'""" hassas b'· k•z • •• 

d P eli ah rlfd dahUlnde l /'7 /9f% (..~<lmba. «ililii aat 17 re lıacbı.r Le1UUD miidüriii • , ço h ,,b· .~...:: ''-"' ,. •.. u.. ~ 
daya yürümeğe davran ı. a § :mı~ .. "tmek 1...~ ~a.: af ~ı .. Jar geliyor. Odamdan sizin köşk~i. ı·nc~-"-...n"*""n , __ ,_·uorum O da: 
kapıya gerilip bırakmadı: tüne te\'dıi etmeleri hb 11nchr. (6361 ) S9e5ıını ış1ı ~nı bütün bu çe gıörüyoruım »=•t•NOç w .ru..ıı~.u, .. .. • : 

- Durman, İbrahim Paşayı kat. !i,ı±ğim aeablaroan kurtaracak. • · . · . . . ben kızacagı.m diye ödu ko"' ıvoı : 
K V k fi l\• "d •• ] .. "' - d . -n__,. :ı~..:ı Orada vaikıtile benmı bir sevgı- öw td'Y' 1 k d • ley1011. ony a a 1 ar rıU ur ugun en: : .1.1JJ1.ıyar.ıe1'4ım 1 diyorsun! Ya . d b V d 1 d d' gre 1gıırn parça aıra, o a ar ro-: 

: ... ~ ? Sen.i k ,,ıı..,.tt' v. •• ruh lim var ı. ana c e adım.- er ı. hundıa.n bir sıeyler ka.t·yor du··a • Cella& ve iki yamağı koştular. ı - ıtcmyanm Ilgın kazası mcrkezin a.e AtşmJr yola üzerinde bulunan m:u. : ~n.. a_,""" ıgım gun u. Masal gib' tıp'kı gmleri yaşarı · : 
Padişah ard'larındc:n seslendi: but sa~ Ala v~tındao çifte mplıca n müştemilatının •İllcenin» jma 60 yıl yaşaarı.ış kadat, bir ~r- vor Buol~rı ya~ ~u~tile seni rak söyfü~r ki, gavrii~ı·variE 

- Dua- bre ınel':.ııL mülkLretıı 2,&/G/912 tarihinden b!llfübcır 25 liin mtiddıatle kavalı za.rf :k{fu~~~lk·.:~~i~.ik, ~ayata karşı la- de 
1

mu71tarfü ediyor mıyım? Peki 0
1 

nu sek yr~yo:U~b Rodmhant kf '"'5
1 

r; 
Cellfıd durdular. Üçüncü Ahme. usuliJe mimıyedcye konarak satıhta. ~ır. İılıaltsl 20/ 'l/942 i ayuıı ço~ııuştıü, Şımdi manen d€~ bı.r2lkal ım dernek hana bi- ere arşı mcıza ı a n ~z 'I : 

d"n renıgi sııva kes"lm'şti. Dudak. ta.rlhlnc mils3dlr Pa.za.rtesi ~ünü saat H de Konya Valnfla.r ~lüdüriye. i ğiıl, ma.ddetıe!l de ihtiyarım. Saçla "kil tı1 1 ç~a·n yıar;maz senin kl Ba<"b'ın .şal'ikısmı ö~rretec ô-'m.: 
ları titreye titreye emır ve di: tı b'.nasınd:ı teşekkül edecek 1ı:omts:ron h'IJZ'llrUild3 ,.apılacakt:ır. !runı b.ir gönsen .. ad& bembeyaz.. 

51 ~ e • ŞüPhesiz bunu çdk güze (' 
- Kethüda ile kaymakam paşa. ! _ :ımı!ha.mmen bedeli yfnni beş l>bı lim olup teknn"ür edecek lledeUıı.in 5ru~u ;~ant.an t~~ra~. ~çları- z Bllseytilm. hiç onu çabucak bı- ca'kıtır. G&Llerimi yuroacağ "l 

YJ dahi unutman. Cesedleri dahi yüzde Y!rmlsl ~n baktnsi ferat iıarihlmlen biHtibar dört senede :~ıtlt~uyoırı~r: Sıç, hıçt'ır şey rakır mı~. Gönül, isımi de ne ~alhatibyam baş:_ırndla lr C' ·l .C:r 
Alay kö künden taşra cilka> ey. cıarı mü&nl tak.~iUe ödenmek ii2ere b- iaksitte bpa.tılm:ısı ve bu : u . r senı ema a . .. 1 .Ll k ft""- if d E{ı.m. o unu ne g;uze ça ar v o 
le - : Müsaade ...+ kalbimi blr defa da ~ ·· muı.ıa a ~.mızı a e c. l d' 

n. ıayrlm.mkulün dicer t:ıksidkri için wkıl'lar lduesi namına blrlnoi de . : """' 1 den bu ismı sen koy _ €r ı. 
Cellad ve iki yamağı loş kori. rece "ff blıincl sı:tada fııotek e;iJlmesf meşruttur. :ha açayım, doya doya kon~ayım. :d y " 1 Saadet hanıımla ahıbabl k b .. lı 

dora d'alıp ırakla tıl::ır. Saray .bas EYaşamak zevlkiıni kaybetmiş, haya- muşun ur. aramaza soy€, 1 .. 1 1 d" 
k , 3 - Tem1natı muwkka.tesi 1875 liradır. :tı b' yük' "b· .. .. kl.e b. yırtılan panıtalonumu taz ı ı ere 1. 

b '.:ı.çcsi> denen . ç a\ lu aranlık.tı. 4 - Taliplerin Wtlif mcttublarlle sair evraldannı noksansız olarak ihale ~ ırt gı; ıet.suıru A yente ırlli~ min etmesi ıaz.rm! Hic içimden <1t>İ Rahatsız bı.rakar* ayr ld w 

End<rrW1 ve hırkaişerif kısmında. .san asaıvıvur . yegane se sı. ,.. · bahınd h 
f)U.tinden tıh· saat evvel makbu mıı:kabilinıle ~ müdilrlüğline ftl" :,..,.,n.. w.ailtl ndaati b" . k f miyor amma espti yapmaktan gecenın sa a, vaz aı: 

ki büyü;k fanusJardan uran bula. mderi V1! rUıııme:ri ~örmek Te suret alm31t IS'tlyenlcrln herıün Kon. r~ :-...2-tha alile b:tr hnsaıı;~.,, ak.a- kenıdimi al~ııvaca:r...m. Annesi kal leion ettiım. Gclm~i i.. ö 
n·k yayıvan sarı lekelere benıziyen :sı ıçJii~ ay aş aşa ~aı:ma . . . . ~ . 5• beni aradı 1 il ti v .., 

dungun şevlıl?, donuk bir alacalık 111. Vakıflar l\lüıliiriyetlne müracaa.tian ihin .ıunor. cGl>iiG» :zaman oluyor, hayalin canlarıma- bıimı, k17.t dizmıı parçaladı. son~ra 0 . Y ş g-
Y"D'Y~>r<lu. Celladlar acele acele N f V k" l . d !sım arzul.aıynr. Elim tutmak, hnr.a- M~uıbumu ço'k uzUın yazamı. led · T~af bir şey .. b 1 ~a 
~kapı altına.. doğ'ru yurumeğe a ıa e a etın en: Sretiniı dıuymafk,, hayı.r; ıma.ziyi ay. yaıeağıı:m. Zarfın fazla kaba·nk ol. kadaşlıgmı anyo~ B rk .. 
bao:ıla<lılaı-. N~fis b·r zı.yafetı> ye. 29/6/942 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat cm beşte msntmeslnin. P.. inen y~aımasırn.a imkan yok, !hiç ol- masıı belki nazan dikkati C('lbetler. bu1tı~uık. En '$tem <lı • 
ti..c:meğc gider g bi atlny-0rlard1, pıt~fı Ufuı 00'.ilmiş ota.n «Manavgat ovası Sol sah il sulaması i~ln yapılaeak ;maı:sa, muhi<Uncte yaşam~ istiyor. Bunu da ablamın mektubu iç!ne için hesablı hru-eık t ctm k 
ik' yamak adımlarını gevşeterek kanal ye sınai ımaıa.ı inşaatı» görülen J:ü:ııa:m ıiizerine Şmc'Hiıı ~ 1Hiç!bir ümkt de yıdk artı'k. ömrii koyuyorum. Senden bu kadar ça. (Arkası VP.r) 

~arm_a _sordular: . ...ı ... ,~~_:~=::ışt:ır~.~~~~«=46:8:Z~..fS=96=~~--------------~'-:·~!.-::8!.:·-~~= ... =··:·-= .. : .. :!-=· .. :·::··:;-=::·:·-:-=·-:::·:·-::: .. :: .. : ... :·: .. :: .. : .. : .. ::·=:·====~==·::·==~===·-:::·-::•:!•-=-===·=-=··=·-~-:&-



4/1 s.,. SOR 

( ,_v_a_ni_Bi_tm_e_ce_m_iz __ ) 
Main şekline giren 

Halk Birlikleri 
harfi er (8-ttarah 1 İıılcİ •yfada) l türlü mahrum'yete katlanılmak 

Re 8 imde. c- Mahal'lelerde teşkil edilen zarurethıtle kalınacağının h~rkes 
ki şekE harfler. • iaşe birliklerinin .kendilerine ınev tarafından biHnmesine gazeten ·zin 
le yapacaksı _ • • • du işleri ifaya . baıtladıklarını bili. delalet etmesini bilhassa rıca ede. 
ruz. Sizin yapa.. • • • • • yıorsunuz.. Tevzıat bu biırli-kler ta. rim.> 

rafından mınıtakararı çevresinde Vılayatin lebltr•i 

1 
• d cağıruz şekilde • • • • • • • sakin vatandasJ.arıın tesis ed~len :ı 

E 1 1 ren. er 1 n e t o p a r l a .k - • • • • e kütükıl.eci:ne nazaran yapılacağı ııç.ın 1 - Muhtelıf teıbl:glerle b ')an-vve Zaman ldaerınharlıeerrleburin..• • • • bütü~ ~atan~aşlar~ te.~~~attan his namelerin bir an evvel doldu ubp 
, 11elerını ala.bilımelerı kutukte ka - iaşe birlikeriıne verilme:>" b.ımril • 

_ Bay ?Ddinist trtninizin baxıe-ı 
ket.ine çok zaoıaa var Ini? 

- Siz ne zam.o arzu eden;eni'z. 
Çünkü si.zden ıbaşk.a yo:Lcmmıu y-Ok. 

- Çok ııazlıksiniz bay mırkiıtiSt. 
- Estağ:f urullah müşteri!~ 

hürmet onla.nıı ar.z:u.larma .gpre 
hartıket bi:a.im fil i~.ri &elen v~i.. 
femJzdi.r. 

_ illk v~ g)deyim. 
- Çok uysal bir zata ben:ıiyu.r. 

sunuz. Arıu ederseniz lokamotiftE> 
yanımda siıze yetr ayı.rayım. Sey.a. 
ha.t mü'3detinıce konuşuruz, 

- Hay hay bu da olur. Ben za
ten bö0yİe şeJ!]ıeri ~erim. 

- Buyurun atmlm, rahatınıı.ıa 

bakm, şimdi hareket ediyoruz. A:
man az kalsın unutuyıordurrı.:. Bir 
daıkika müsaadeniz· i.rtiyeceğim, 
köıte&imı çözmeyi unuttum. Köpe-

.,.:r'.r.:.-JIJ7· '· ~ I - Öyle aımma ben önde bir ma.. L lunacaK... v • yıdlann.ı yaptuımalarına !bağlı bu:. diğı .tı.ıl.<le elan beyaırnam1;: v~rmı. 
J'.' -. , -J nia gömıüyorum. Soldan saga lunmakt:adı!-. Bu kayı.dlar da ev - yerek. .kü•tilklere kaydolmıyan kim 

\ - Hayret ben de gö:rıınü~ruııı;- oku~~ zaman: veke ilin edildiği ve~ile berkesin seleI bu.lunduğ.u . görülmekıt~dir. 
• • - Halibuıki tırenıin d\.ıırmO.Sl bwıa ala- İıltincı sıra: Keder. l'MnS1lb bulunduğu bırliğe beyano. Ayın sonuna ilki gun kalınışLır. Bu 
~ metlti. ' Üçüncü sıra: Cihet. . namesiınl vermesi 3uretile yapıl • ilki gün içinde herkes mukayyed 

- Öyleyse Al-lahaısrn.arladık, s:. Döroün<::ü sıra: Toprak altında mışfır. buluru:luğu birli.k.lerden kannele _ 
ze ~k teşelk!kiir edel'im. ye~n gıdalı bir sebze. Beyannamelerin veriJmesi içinı rlılli alınış bulunmalıdırlar. 

- Gü:be güle fakat bir yanlışlık Beşinci sıra: Acar. mıl.lı"ım •. ıl~ 'leQhile sou mühlet 2 - Birliık idare heyeterinin ça-
olacak. Bir ~a bekleyin baka- Alıtmcı m:ra: Damarlada bul11- Haziranın 26 9141da bitmiş bulunu- !ışına yerleri nahiyelere ve bütün. 
yım, hay .aksi şeıytaın bay. ,nan. yw· ve·ay başmd·an evvel de her. karakollara bildirilmiştir. Birlik. • 

var. Yoku'1J çıamıak i"çin ondan - Ne oJmuş ·ki! Manalarına gelecek. kesin kendi ekmek karnelerini al. lerinin nerede olduğunu b'Jmiyen 
istifade ed~eğiz. ıı _ Hani rnydan çıktıktan se>nra 

1
, Yulkarıdan aşağı okunduğu ıa- .mış olmaları la:ıımdır. 1 vatandaşl:ar i!kametgaıhlarındaki 

_ OIJdıan istiılıade mi ed:ecekBi- treın tekrar raya gimtlşti ya ... O man:. . Birlikler idare heyetlCTinin ça - karakollara milracaatla yerlerini 
zamaa::ı bir hata yaıptnışı.m. İlldncı sıra: At yavrusu. lışna; yıerler.i nahiyelere ve kara- öğreınımelklirler. . . 

ni~ IDveıt Iclromıoıtifin önpne bağ. _Ne haıtası. "Oçüncü sıra: tl'stünde yatılan lcıoHara \bildirilmiş olduğundan va. 3 - Karne tevzıatı.na aıd tali _ 
M · l" ·ye çevirmi - şey. tand~ara ilkametgahlarının bu - matname ile bütün vatandaşların la·rıım N)ker. . - anıwe ayı .. ' gerı. · Dö'....:l;u"..,,,,u" S'"'"". Koyunı'le m:eş.. koll ·· -1 eı·1~ • ·ı · ·· k t-~- Tr lırnı-a ge rn ""'- ı..ı.-o. lun.duğu rıa~üye ve 'kara ara mu me;:n il\. ve ı~ nev1 en.ne g-0re ar _ Kop·· egviniz Karadum.an me_y. şı.m. en gerısını ·gerı gıe -sJ - h h' b ı -.ı k1 ı...: l l -lı k'l:l 

d ne ha.relk.eıt ettiğianiz istas)'ttla ur ~ ı~. racaatla mensub U UuıuU. arı ı..wr- atrınl neTe emen Ve .pe Şe l e a. 
danlaııd'a yok. Yetişemedı, gerı e .ı~-·· b 1 d ,_ Beşıncı sıra: Satış yapan. lilklem çalııma yerlerini öğıren • lacaildarı saraha1le bildir!ld'ği hal.. 

. alib u•vuıuıUŞ U un U.I\.. +,_. .. · b. 1 ı. J • kaldı g · a. . . . t c:-.ı'i gvız? Altıncı sıra: ıırnın ya:ı:ıt s;ra yu- melk imkanı temin edilm~. de bazı ır i1\. ve müessese erın 
- Bl·ı_!O,,~# o önden gıtmışt_. ı.r. · - - ....,rıuıu ne ya.paca. · ·· ı · · d t 1 1 1 k f li 
~ _ Zarar """k, ıe«rar gjderi'Z. ruyen. Sayıfiy-eye .giden er ıçın e e - yan llŞ muame e er yapara uzu 

Ierideıki istıasyıon şeıfi onu g-0runce J~ Manalarma gelecek. H:ıllederse. reddfüie mahaJ yoktur. Mensub o. geci«mıelere seıbeb oldukları g-ö -
1ftlıin ~ğiDi ögrenir~ çan ça~r. Kibriti.niz var mı? niz yulka.ndaıki resmi gazeteden ıacaklaırı !birlikler, gene esas :ka • rülmekted"ır. Bu şeki!de vak. g~ -

_ Buialarda yol bozuk galıba. - H&yıc. kesip bir 'kağıda yapıştırın, Aııtma metgilhlaınnıın bulundu~u birlik _ cilkmelerden mütevellid mes'ul ye-t 
Fazla san:ıl~l'll"l- - İ~e aıksilik buna der.~er, ~- halli şelklini yapın ve bize gönde. lerdir. Ay başına kadar pek az za_ aliılkalı daire ve müessesel - aid.. 

_ Anladım. Virajda biraz hızlı atte€ssüf Y-eırnek te yo~. ~?yde hiç rin. Doğ'ru bilenlerden birincive: man lkaldığı-ndan yer değiştirmek dıir. 
gitıtik. Tren yolıd'aın çı"k!tı. Şimcfı kimse de yoık. Oca!< söndu, tutuş.. Bi~ şişe Kolanva. :iki~iye: Bir dü. veya her hangi ıle*al!de dıiğer J;>i: 4 - B~l.~k idar7 heyetıe:.ne hal.. 
tarladan ·giıdiyQruZ. Zarar yok anı. turamayiz ... Bir kibriti olana te. ziine !kalem. Üciincüye· Atatürk mazeret sebebile beyannamelermı kın ve büıtün fabrill<a vem c-«;esa. 

· sadüf ediınıceye kadar burada bek- tablosu, diğer 35 kişiye de muhte. ve.ı::ımiyeı:ı1er, kütüklere kayıdları. nı peık az dralan bu müdd~t zar -ma bu yol daha kısadır. Biraz son.. w f 
lemelk medburiyetinda 'kalacagız. 1 lif hediyeler verilecektir. nı ya.ptırmıyanlar ve e-kımek kar .. fıında ikeruflarine düşe~ vaz• e -

r.a tekrar raya gireriz. * I nelerini almıya.nlar btı Pazar ta - leri ilkımal ederek kartlar · al -
- Pellcila, biıraz sallanmaik ta Trenin ilik l.cad'ında, bu kadarı 1 R A D y O tilini feda ederek behemehal gelip maları son dıefa olarak tebl"ğ olu-
~ dleğıil. da değilse bile hıma ya'kın ve sı'k I ( biıJll'klerde ımuamel~lcrini. ikmaln _ur_. _______ ....;. ___ _ 

ğim Kar.aduınan bizimle beraber - SiııdEn bir ricam va?'. Biraz h.&diseleore sıık sık tesadüf edilirdi. PAZAR !8/6/lHZ etlt1nrnelidirler. Aksı t:ıkdı.rde m~-
gelirse, bir.az hava aJ.m.ı.i olar da ... aşağı iıner misini~? * * s.90: su.ı .,,an, U3: Hatif ııroırram ruz kalacakları mahrumıyetlerın Amerikaya ısmarla-

r . - Makitıe<le bozukluk mu var? ................. - .... - ........... _ .............. (PL), 8.45: .Ajam llMlerleri, 9: Hafif yegane mes'ulü ken?ılerı olacak ve nan otob:"s1erı·n bı·r Ş'mtli ge ınm. _ Al,_..... esı.·r~esı·n. Gene hatta _ · t b 1 nm a • - ~li. 11:1111 " r "" I paır\lalar -.e 1DU,$1ar (Pl.), 9.15: Evin şikayctılen nazan ı ara a 1 ıy -
- İşte gelldim. Artık gidebiliriz. geldik te, şu ta'ht~ maniayı açma- Geçen Bilmecemizde saatl,• 12.31: Saat ayarı, 12.33: Şarkılar. caktır. kısmı Kahireye geldi 

Duman ralhaıtsız etmiyor ya?. nızt rica ~ım. 11%.45: AJa.ns haberleri, 13: Su eKrierl Zaruri ihti;y~ç~arnn;.ız:ı1 a~·ı~1:e f d A 
t -..ı · Oldu Sim.. kazananlar ·ve -rkılM'ı, 13.39: Mil&ik: radyo salon tevziini temin ıçın hukumetımızın Tramvay idaresi tara tn an -

- Hayır ra'h'"tslZ etmiyor, saa - - T"'"~ı,ıı,.;;r t.<Uenm. · "' .... ık t ik .... }anan otob ·s r·n aı ""~.... 1 devam odrestrası, 18: Saa.t a.ya.rı, 18.03: Rad~·o altl'nln ıtedb"ırlerle bir ısım va. an. men aya .... mar e 1 
ti ı.. .. ,, ,_:,ı-m~ yapıy:orsunu:z. ~ _.......,n_ hattan ~ umuıa .• __ :_ __ ,. '6 ' h 1 d m_ t' · v_h ye ge• ..... ; •• ·r Oto ~ JU.W cı.L-.;; = -·~ı•A. J~ Geoen bilmecemlr.de b.-.... --- ıiaos ~ası. 18.-tO: Şarkı ve türküler, daşlarm birlilk i<lare eyet erın e 15 par ıaı "-il ıre .... _,. -

_ İniş,lerd!e on kilometreden eder~ Siz:i:nıl.e bi:rli.kte seyıahat çok nn isimleri Pazartesi cBntl oıltacü 19_30: Saai ayarı ve ajans ~berleri, birıÇok mes'uliyetlede beraber k~- biislerin siiraılle şehrimi::ıe gönderil. 
b'ıraz fazla... eğlenıceli o-ldu. Lolwmotifime şeref .,yuamla illa editeeekttr. Jlediye 19.45~ Serbest 10 dakika, 19.55~ ul'alya. bul e:tıtiikler· va2ife erin iyi net ... mesini tem'n için Kah'.re t°<"" ret a. 

- Oh -'!.. maşallah ... Ne sürat. verd'ıniz. bzanalllarclao istanbulda bala - 2 19 1 · ak vatandaşların ta,eliğimize alakadar makam r ta 
vu .... •--. hecU.--'--'-l Pa--J..... ve ,, ,.0 » operasllli:lıa.n arya ve clüo'lar, o. : ce er veranes_ ı anc . ·1m· 

--..l Yakl .. ..-ılk mı dersiniz? _..._ ~... _.._ •" d tınel ve ı:af·n<lan em r ver ıtır. - Teralklki ıaı:sıııuıuayız. - "9" • Perıembe &ilnl~rı ldarehanemlsden 'Jtooılıtma, 20.30: Fasıl heyeti, 21: .zı. bu mesaı~ yar 1m e er . T 
_ Dur malkinisıt dur, y.:>lun ke- - Pe!k a.z yolumuz kaldı. j alabilirler. Ta.'!l'ada bulunanlann ra.a.t saa.U), 2.1.10:: Kimgll ailesi, 21.30: kendileri.ne tere tıüb- ~den ~~erı .. za Otdbüsteri.n 15 em.muza a 

n .......... dıa bir inııeık var. Pis aay.;van - Neye birdecl>ire s~rsı.lclı'k. hediyeleri poııta Ue adre9ferhle Kan.'iık proeram (Pl.l, 2uit: Oda mü. manında yapmaları ıle murrJ\cun:- memleketimiz. geti ilmeıt n · a1
1 • 

cuJU• • v l un" geldik. Tren t ·ı k ·h ı JM,..,,yd1 lacaktır. İlk partide geien oto' üs'e çe'lcilı, defıcil çi.ğneıııecekısin. - ı.o un son "" ' . r6nderiUr. mtlJI'ehalkowsky Trlo'su, 22.30: Saat dür. Gıös erı ece ' ~a. ve ~ 
_ Çolk ri<::a ederim. Hayvancığa ma1~i~~a tosladı, duırl'tık. ~ık ı. ~ l ayarı ve aJans haberleri. neticesinde yeni tevzıata kadar her 9 tanedir. 

ha'kıaıreıt eıt;Jneyin, oonüşte ~§ n~ılırız. 



4/2 Sayt. 

lİ mirde iz mirde 
Külliirpcuk hareketli vaaltnı Bütli.n bölgeye çok bereketli 
muhafaza eder.eh, oyun yer • yağmwlar yağdı, selneler 

leri, gazinolar önümiiuleki layda gördii 
mevsim de açık olacak bm.ir (Hususi) - Eıvvelki gece 

·İmıir (Hususi) - Belediye rei~ İı.ımire w şehir civarına her gı-a.. 
si Reşad Lebleb.ıici~u Belediye mı ~m değeritıdıe WzedHen be
mühendialerile birlik.te ~efpaşa reketli ~~ar ~~·. Yağ. 
somıtıine gj.dıerek: yenıd~n Y'&'Ptla<'a.k mm- ~ır ıç»:ıe a.z. düşmuş ı~ de 
yollar ve ka.rıatizası:ron işlerini tet. ba.n.likı>la.ra ve bilıhassa 1ncıraltı, 
kik eylem.ış, yapılmaw olan k.a-B~ ve Ulia istikametine bol 
na.Ji.zasyon tesislerini göırmüştür. nriOcıtarna yağ.rruştır. Bu yajm.ırr'L!l-

Beled.iye re!Si bilahare Kültüı-. rın sebrıeleıre bıüıyük iayd.ası olmuş 
parikıta da tetkikler yapmıştır. Fn. tur. 
ar bu sene aç1lmarnakta ise de 
Kıi.i''tUrıpar:m.eki muvrnanın ®rma- Sebzeler boı.tana;!cça fıiatları jne 
!Tl.<'·~ı i~i'll lüzumlu görülen tedlbir. ceğioo tamamen aksine olarak art.. 
le'!" al ırJ:nr.fot.a<lır. ınaı.~. Dom~tes fia;tları d'ün ki. 

Küjtürp:ırktalci spoc tcsis1erı, loda be.$ - yedi. kuruş ar~~ art 
ı\''ı sor w: atış poli~n.u ile ~ra. my;tır. İy: '11MT d<01nat0sleı· dun ~ 
f'IÜıt kulesi da.ha. faal bir surette ça- tuman atU11. beş lrunışa ç~ştır. 
lıştırıla~. Bu a.rtış;;n 1~1:anıbu1a ve. A~ra. 

F . . ,_ K··ı~ ·· ....:ı...ı-ıı..: ya yapılaın doıınates se~ıyaıtile a. 
UaT ga~n: U.ı.ı.UI"paI'Aı.<rA-1 ı.!>11--.l-- k:l ~ •.Ja· -.l·ı--l-t ..J• eli- ; 1 haJlk lbedecek (;il.~ o Uı;U ıu ıa culJ.&u<~A eııır. 

. g r ~azınıo ar L oe Hal.buıki g~n haPta sonunda İz.. 
b·;r şddl alacaldar<drr. ~...ı-. + ..... _.ı... 1 .J~ t g=·· 

ıınn.ı.an .ıeı,ıauo.1U & uuuıa es uı~uren 

Havvanmt Wlçesi takviye edil.. ı~r eerm.avesi 20 kuruc; oldui!u 
n'ekıte ve yeni hayvıım~rla .lro11~k halde bu ®mat~eri t~n!bulda 
s yo~tt~u da ~l.eş';ınn.ekte:cJır. rop.tan 15 kuruşa saırnak meoburi. 

Kulru.ııp.a.~crtakı muzeler. gaı:ıno. vetinde kalımışlardır. İstacıb!ılda 
lar, <ıçıık bulunıdurulacaktır. Bu SU- cbmateııin peraikendo fiaıtı 25 lru. 

~ıe ~ fuar sezonunun. hareket. ruş Adkaırada 22 kurus:tur. 
li geçmesi ve Kü1türpar'lon deva. ' 

mı termn edilecektir. Bir köylü yavrn kuyuya 
Belediye reisi Kült:ü:parktn her du·· L bo... ld 

. d ı-ı ,erereıı gu u 
ndktasını a.yrı a:Y'f'l' etü ett :ııxı..ı~ ı . ( H A ) E . ıı.1 . m. __ ,_ v h ... ı..: 1...- lZIT\IT USU!lll - mırts cm 
tır . .lU.11.Ulli:lJt: ugrayan l~r ~ıım - -'-. . '- - vı A 1_ k~ .. h l k bn ak.! naınyecne oa.g ı yvaclıt oyu a 

a hıyac ._:,~ ..J,.y.,,-ı- K"l kından Memm•d oğlu Mahmudun 
Daı a ŞliLIJUJOerl ~onU'Clr ! u - 3 -~-1 L• vı z k" k"" . 

türpark pek kalabalıık olmaktadır. y~şJı=aıa og u _e 1• oy cıvarın. 

B
. ba_ıı..al .J .. l _,_ d.ak.ı 'kuyu i:enarı nda oynarken ku. 
:ra saıtan ı=- M" a<ı açı ac<LA- · · d"" ·· d 'L-'---yuınun ıçıne u~uş. cese oaoa.!11 

tırG. ·~;;.· . p m{...,'" K""lt'" tarafından lruyudan çıkarılanık gö. 
~Çh"'-'6mt':Z a-ıa.r 5uuU \!. Ur 'i'lmüşt6 y n h 

parikı 5000 kişi 7.İya.ret eylem~;r. ~~ .J r, •vrı:ı~.nu ab 'ber vherk. 
ıneuen tnezara goturen a a a -

Bigada bir çocuh kuyu7!J 
kındla kanuni muamele yapı1mlştır. 

Ji;'!e;ek öldii Bigadiç koyunlarmJa çiçek 
Biga (HU90~) - Şehrumze bağ hf'fnalığı 
Karlı. köyünden heş yaşlarında1 ~ad:iç (Huwu~) - Nahiyenfo 

Osman opu Cemal Ceylan. dut ye. A'iah.aırıda lcöyii kh,-unlarında ç.içek 
mck için bahçedeki aiaca çıktığı haetal"r,iı z<dwr eıttii'ri köy ihtiyaT 
si rada müv.ıızeneırini kaybederek e. heyeti taııaıfından nahiyeye 'bild.irP'I.. 
ğacln e.'itınıdaki ağzı açık olan ku..:mlş naM~e mfüw~ü de ıkeyfiye. 

~
yuya ~~ ve boğularak ölmi.iş -tti v~et veteriner miidürlüğüne 
tür. dU!yUJml.~. 
~ ~ 

-son PO ST A 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa vekaleti yapı ve imar işleri 

reisliğinden: 
1 - Ekıli!!m~ lromılan ~ Yeıı& Büyük Mll.let Meolisi blnaaının oııta kısmı 

-dS. Kımuıı lnşa.a.tıd!ır_ 
KeıııU bı:ddi: '7'100,09 liradır. 

le - Elııs:ll!me 10,1.H2 Cuma l'li:Dö saa.t 15 de Ttl.rtd~e Büyük Millet. Meclisi 
id&l'e ho-y~ kapab r..arf usulile ya.pıl:ıealı:hr. 

ı - DısNm.e p.rtna.mesl ve bıma mül.efeni e'Vl"alt dıo .. yfu yirmi kur~ 
bedel m.uböUllnde Nıı.fia. VeJı::ı\leLi Y&pı ve 1ma.r İşleri Reisll.tLnden almabllr. 

4 - ~7e ~lmek lçln .ıs·d:lilerin DSIL;'iİ d.:Mrcsl:nık «8577.50» uç 
biıl beş 71is ~ 7edt lira elli fiUl'Wfluk ~t teoıi.nıı.t vermelerJ ve Na. 
fi& Vekileü Yapı ...e i'.m.ar İ.şleri B.elsl:lğlnden bıı eksilt.meye işt.ir&k edebllecetı. 
118 cl.a.ir ves!tta almış oimalan şartta. 

5 - ~ t.ekl4f ınekWblarmı ihale &ibdi olan JJ0.1.9-l2 C'llllt3. giiınü 
11111M H de kadar Na.ita YcWe'i Yapı ve imar İ.ş&e.ri El;silt.me Komis)onv. r..ela. 
Jll1ne me>Jıas muk.&bllinde vermeleri liıımdır. 

Postada ob.eeaı: l"eetimcler ka.bıd cdilm~ «4584» ı<6868ıı 

Deniz Levazım Satmahna Komisyonu ilanları 

iJı! adıtıd yiİlller bey~ik tanı nıuı motörü alınacaJchr. Evsa.r ve şa.rfna.me!d 
bfırı"tiD ~ gör!Uebutr. Elinde bıı cn ıno'-Orü buıluna.nlar veyahud 
~ ~er l/Tamm.m/942 a.\şamma ita.dar Kasımpa.şa<b bulunan 
~ tdili'l'leri:n.l vermeleri. (6915) 

ı _ Talmıin edilen bedeli 19508 liraolım 6 .mubtelif mevkide ya.ptırılııcak 
5 adeıd binanın resim, kc·~lf Te p:rıf.nune9l m1M'ibiııee 13.7 .912 Par..a.rtesi gü. 
nti su.ı 15 de Kasımp~ch. buluna.n deniz levazım sa.tm alma. komisyonunda 

parııvlıtı yapıh.oktır. 

2 - tık temhıa.tı 1462.50 l.iTA olup ~ar.n&me Ye resmi heı- gün lıJ ea.atı da 
Jaillnde Jllnkfir komhıyon.ıb. gürüle!:ıllir. 

3 - istdtliier!n H90 ı;ayılı kanunun ~kl veslk.a.larla birlikte belli gün 

ve saaeıte adıı ~eoet:ı komi.syuna. müra~:ıa.tl.an. «6724• 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 
Müdürlüğünden: 

ı. - Bu yıl flıottuıt!..o doi'raYa. J>orıa.nma.yıı. sevk edllnıek ibere orta.okul me. 
JMllıi;Kmd.a.n talebe ka.ydedil.eoektk. 

z. - İstaıoıbul ve ciYarmcla.n müracaat cıleceJt}er İ91.anbtll W,niz komutaıılı.tı 
na., Mersin ve eivanndan mün.ca.:ı.t ede('ek.ltl' de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3. - htanıbul ve Mersin mı.ntaka.sı har.icindoe buh.manla.rın bııluodukbrı 
8*eırHk ıul>elerine dilekQe ile bildirecekler ve bu dilekoenin bir nü5hıuı da. ts. 
tanbal ckni:ı kıomıltanlığına. veya. Mersindeki oku.la. l"Önderecelı:lerd!.r. 

4. - Ka.yldla.r 1/6/942 ta.rihlndeD 30/9/942 tarihi.ne kadar deva.m ede • 

ce'ııtir. «6516• • 

Devlet demiryolları Yedinci işletme 
Müdürlüğünden: 

HuhMDmem bıideH «62,003» lira. ol:ın v.e «6200» me'ıre mııra.bb:ı.1 yiin keçe 

ıı.e «1060> çift keoe çimıe S/Temmı:z/9t2 Cuma. Prıü saa..t 15 de Afyon Ye • 
dhıcl işletmfı mtUürlütü bi~mruı k.:.&pa.h zarf u::.-alile eksfltmcsi yapılacaktır. 
Bu ite ırinnek iı!ıteycnletin d350,00» lira muvakkat teminat ve mahsus kamm<b 
wln edilen yesika.larile te}Qllf mektuhlannı ayoj gün saat 14 de kadar bmls. 

yon reislii].ne vermeltırl lfizundır. 

~ tol~e kom15"onmıcla.n «310» kuruş bedelle alına.bilir. cı653b 

Haziran 28 

• Son Poıta » nıa spor telrUcuı: 

61 
Pehıivanlara yarım saat mühlet verildi 
Fakat iki peıhlivaııda da ne çap. 

raza g~e!k ve n€ de hücuma ge. 
çecek hal kalma:ını.ştı. İkisi de bit.. 
mıştl, Her lıkisi de bir puf nok--ta 
arayordu. Bağırmalar, tahrikle-r, 
te.şv.ikler para efımıyordu. Güreş 
dört buçuık saati buldu. Hakem 
heyeti bundan fazla müsaade ede-. 
me-zdi. Güreşi berabere ayıırm.ağa 
karar vertli. Cazıgi..ri çağırarak: 

- Usta! ... Bu gtireş uzadı. Be. 
rabere ayıralım ... 

Deyince cazgir, cİsterseniz ya. 
rım saat daha meydan verelim bu 
pehlivanlara. Sonra güreş tekleşe. 
ook, netioede eş tutmak güç ola. 
cak ... > 

Dedi. Cazıgir doğru söyfüyordu. 
Niihayet iiki pehlivanın yaTJm saat 
daha güreşmeleri.ne ll)Üsaadı:? ediL 
d1. Cazgir, m<:!yd'ana gel;p davul 
zurnaları susturdu. Demir Hasan
la. Hafız davul zuımaların susma • 
c;ını fena alamet sd<l,,.ttiler. Caı-

gir, güreşi berabere ayıracak zanı. 
nettiler. Caııgir, iki pehlivanın a.. 
rasına girerek ayırdı ve: 

- Bana balkın. pehUvanlar ... 
Hakem heyeti berabere ayrılımanı. 
za karar ver.mlştıtl". Fakat benim 
ricam üzerine güreşe yarım rnaı 
daha müsaade veırm.iştir, Eğer y a. 
rıım saaıte kadar bir'bir,nizi yene. 
mezsen~ güre~ be-raıbere ayıır.aca. 
ğız. 

Dedi. Buınun üzerine Demir Ha 
sanla, Hafıı; derin bir nefes aldı.. 
lar. Faikatt !Ya.mm saat değil, Ol! 

sekiz daıkik.a bile giireşeoo.k halle 
ri ka1ma.-nıştı. 

Ca.ı..giır, söyliyeooklerini söyl& 
d'llkten sonra nıeyıdandan çe+kildi 
İ!ki pehlivan sırıtarak bi~er narı 
savu:rıcl'UlaT: 

- Haytla Hafız be? .. . 
- Hay~ia Hasan be? .. . 

(Arkası var) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İmtihanla Memur Alınacaktır 

ı - Taşra. teşkili.tımız·ıiaki münba.l memuriyeüer ioİn 2/1 /9-12 P~be 
~dlae mezunlanl) ve 3/1/9.\2 Cama. günü orta ndıteb mesnn!Mı arasın.da sut 
13 de Slrkeeide inhisarlar mcır.urin kurım blınasımla bir imtiJ:ıan )·apıla.raJı:tır. 

2 - Talib ola.nlar bir dilekçe, e'Vl1lkı. müst>te ve ilı!l tot.otrafla bh'likte zat l..s.. 
lerl ,,,wemlze müracaat etmelidir . 

3 - lmtlba.na glrm.ek isteyeni.erin aşa.ğJda yadı ftStf ve 6:ll'ila.n hai'I olma,. 
la.n lazundll'. 

A - Lise ~ ona melcteb memnu olmak. 
B - 18 yaşını bltinniş olmak ve ka1t beş yaşmdaıı. J'Ukac'ı olm3mak. 
C - Vıu:ife ifıu.ma mani bir hali ba'lım.ma.ınak. 

D - Astıedilini ya.pmllJ olmak veya müeocel bulunmak ve bllhMSıl her i1d 
halde de son yoklama.L.vını niitu.s clizdanma ka~iş olmak. 

4 - imtihanda üzana.nla.nn ınuva.Ifakiyet ve tahsil vM.!yetıerine «öre b3-
remdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit ed1kftık srrasüe tayinleri yapılır. 

s - Miira.ea&tla.r l/'1/9·J2 Çarşamba &ii:nü o.kısamma kacbr bbul edilir. 
«65190 

1 AskerJ Fabrikalar Satınalma Komisyonundan 1 
Tahmin edilen bedeli «3730» lira «50.ı lmJlnŞ olan Zeytinburnu silah ta.mir. 

ha.nesinde mevmt:l 13 a.dcd kazanın bulundllkları 1erJıerdeıı söküler~ 300.600 
metre mesa.feden iskeleye t.aşmınaJa.rı ve iskelede alg.ama. ile dubalara yüklen • 

melerl işi Sabpaz:ı.rmıla askeri fabrikalar 70llamasmc1Nı:i sa&m alma. komisyo .J 
nunda 3/Temmuz/942 Cuma günü sa.a.t 14 de açık eksiltme ile ilıAle edUeccldir. 
isteklisi o ırün ve sa.a.iıtc 280 liralık teınbıat ı»'4ımu ile lroml.qODda bulan,, 

ına.lan. «6631» 



•P• ION POSTA 
~· 

Telgraf, Telefon Ve 'l"elsiz Baberleri 
__.I 1 Şark cephesinde 1 

haberler çıl• ~ 1~ı Mı 1ıı-- 111 eaae1ı bu müstahkem mnmia bir iki aiia ~ :1' dUjlD&n meftile • ~ ·~ 1 
ddirera tetkil ~- ovvel artık bir ~ baliae .&. , sııg~~ ve sik or - . Fal.ııt, .-. ~ ralit> .._ mit 5bi ..nriİlı9a •z . L-..ı·c . manlııltlaır a.rasıındalri muic.a-.ewt ı ' 

·· ılleıNıe olıduh. ı__ · • • ~- 2 ,,. .li. .. ,,.ıy• yuvailanna karşı yapılan münfe • ~ - ...... Pi ~liJ~l~ möt--;:..-. aecilur:ı~ .. Her rid çe'tia çaq>ışna}ardan 90lll"~ Lıbyada göze çar- a-if>i da?ai>~lcrinin .. ve bWDeti 

a a r.ar -- ye •i• ......J'fak olduk. cı.1U ~ miiılWaaai., ...... ~ ur arllU Jtga etml§ erdır.. pan gaftet eserleri .ll'l &il arı.ı. 
Llbr d 

N' nııt en teA.- aamaa ••a ~ &wrt .~ b al · 1 · 1 · ni daha · · ı 
ları ela Londnaı1a 

80
n b;aberlerin • kı:m;mlaa ~ elıııunıaiyeli lıir .Mm.an hava k~YVe~!e-rı Sıva& • -\' 

d lak 
cfett anf'et .. -h.ds. Oünkerkten ~ ~ed~ y.ı..z e: ~l ~ınıda b~r d~ tor ~ p Miik iialerine kartı Japon. Btilriik Han.c&. laDlia o-rık. ile 

D
PlllD - l.,.aiE ... ,.., ..-n. eden eoori ı.;... .ı.ı.. tok .. mmül .'.,;,_ pıd• mulJr;bile bır denızaltı ge - - ahiftikl•ri taanuzun kuıı~ ..,.ı., lnliolnli ı.. °'> 

-·-- _ 'irs* ie ..ı. aıWı.ill =dSi- w ~ w ..ka .._ ,...._ ID mısı batınmşlardır. uyanclırdığı lllv~ınlığa benzer boca.. dumaa taalTQ hareketine kutl1 koJ 
: ~ l..;li& -.a ı.. - .ı. da AAnH ı.... luwv.donei• çok ~ yanmıOOas"." karşı bizçoi< ı.m.._ ~ ~ ~· huokltında da ~k, bil.&- -ı..Nd ünkinlı ,.: 
LClılldra ileri koaıırıa bı. - .-•-· ;,..;.., nolo.- ,;.lddl aaw.ı.r. ı._.ı. IDr. denırı. v--ıe düşmanın_ yap - ~~·~atladı. Bilhao. ... ..ı.x.ı.. pek ı..ı.,, daiild». Fa • ... ) iç.ok ~iata. ~ ohaeıne •i ~ iStedıiıli baç hareıketı, dıaba • Obnaun ~eaı ve Mısır hu. kat bu aıb a.llvalde İagiliz ord-. 

dÜfalU ile t-ıa -- ı.. -... l,.;&. O.. mca Ka.oolooiodclti Sovret .ı.-n.. duşman ~ ~n,. kıF d..ınn ... doğrudan .ı....,. tohdL ... ı...u.ı..ı- ı.- alınab ı...~ 

ld
.kl .. • bil.J! • t.prk 9:°j. 1 ~ ... ~ cen• 'maslın.lll bu miidafa Mıeketlerini topçusunuomudaılıalesiie akim :ı.aı ~ruz kalması buma .. ,ııca aai. e.n rnjjeeeir tedbir, ıu.a meeatdi ıe.. 

.e 1 ennı Giriyor ıal. A~'iıı ~.tleri 'ft eebelıı. hiiyiik veya k.dçük... diıkt veye: e&. inışt~. . . . rıleaıe hattketLeri.dir ki Almanla • 
- len ve h"li

00

P mnwni a.iY,aaıi ve _. 1 dirkt hareket!ıulc müleıwuliyen ~u ce;plhıesının cenub kesimiaı- ka MuepJ .Rommel kuvvetlerine 1lln. Ub.ıacla. ela. taJıb.ik ettikleri ...aı 
ı-Jnı :ııı 'A.A.) - Wlı!todon keli .W.- ilaoünc velov çal _ ld..ıeklomehe .ı..u• S..,.otlo" de ~r - f<!ıkili, ..ıaı.s ...,_, '11 hem. im ~a. .... do bi• ı.. •~r. Ş..-ed. llmum1 H..W. 

- ~r ge-...işt;r. il dahi oloa ic.a edocojj taid..i lı., müdafaa. de i!,ili .:..ı.ı.ııı çıkar. at<Şıle ha=~ yapılan bir cliiş _ :,.,.. ~" ... ,.ı, ı:.ıı.,. budu. - . lnv.ib ıa.uruzu b.pında , .... 
flli9"on Mamalı J.llatrulıwı. M ~ı·;,.., dü,;lamokUia looa ı.;, v ..... ı....,ı.ed.ri ;.,_, haUnıat • .,. ~an ıı-1 borekoLni ııüokiirlmlÜi- ndo ~tutan. vo l•»eklt ya.. lı ~ur ,,..ı,,.,,.ı,. bbol odilm..,;p .ı. 

- pb>rıa vıımııŞır. - ........ ""'• •oli>İnci in • -·· c..,.;, ba çıb..... ""'' • tür. r ...... ı...,& oıdwunun .......... " kuvvetlu:iD. Jlp .. olmuL 

~ ~ ..,,:.n~;::~~z ::.--:::• 1'.ı. ".;r :";!: ~ ~ı>la~ .!;':;:";..,,:..;,~.= ~~es:.=:: .::::,::~•" -- mev- ~..:a;".,!.ı::~n .i:'.id~,l=k; 
Roylerin billllnbfln• göre lngi. ,;;ı. w-.ı. • .,...; • .ı.L.i• ı....llhndan p~iirtülmüştür ve bu ara. buyük kısmi.le muvasalası kesilen ~n l:aynal:'tart, bu OJ'- netice ?~aşka ohudu. 

!iz kumondan!ıiı elde lıulıwan bü- '"' ....ı:..ı. ..,.ı..nmaktad..,. • Sovyet!erin enolki al- Ko,. "" lıu arada !tava ,.,!ile t_.,,, - -ıı.. "° ..w_ ""*'--' JngıhzJ..,.. ı.. ...,.ü tualları. 
tün tayy<ıreleri bird<n kul!-. . C".'."ol- ..ı.like5 . ı.;, .. ziyet• >&•ımado.• bumuna yapnltmr ,. bt'aları . almış bıWnan dü- da" ~·mol. de•oce•ıo.d• ı.~l~nduğo.. n> anlı,.n Almanla<. •~..da on. tadır. .ıı..,.. .... t.i. o..ı. ;o, ..ı... bi< •• çıi.anna to,.bbüoii do Almaa lıirlıklerıM llı;.aışı J.,,ıaa - • au, .•ın..- .hava - •hban~ lada aol ........ kaacok bd" god. 

Vişi, 28 (A.A.) - Sen 24 oaat memlcU._ ı-ı..ı...ı. .._ .ı.. ..U ı.....,.ı...,,ın ate,;~- btl~ boşan ile n~. _,., b,&k., ~~iddia. odi. lcm~lor ,,.,,anl vaziJ<tlocini ıollh 
zarfında Libya cephesinfie bir dur- D.- nlilıluı"'t .. u....ı. ı..-·ı btı ~ da aene akim ltal:rr.}'fttT. Fant, Y1I- Geçılmez baıtaklık ve ()r.Dlanlık bir yorlardı. ~ava uatumugu bahıınde. etm~r. we 'böiyl'e w müaaid duna
pniuk ololıuı*= Bir günde .AJ. ı.a~ bbol ~ -~ ....._ ... ..,.looliiimh .a.· _... ~ haftalarca sibeo §i<ldetti\ı., ı...-b ıaylaıa.Ju pok çokt~ ma gu<hkto.,-.. da ..... !ık-. 
111anlıwr 27 :&ıı,iıtız- llÇ&iı lahi'il eL kaiıdderioe uym&)T&n bir harek.ettU. .kim. k.alrıa drılııi bir itin kıymeti bit. ~rpışmalar sınaaıia. ~ıa~F~at Mıarep} R01T1111.el kuvvetleri. ,_... ıec;mek.te rıenc:Wüd etJMaiı 
mlşlel<lir. H- LöyJe, lriz o...ı.,. ı.. ıomla ti." •Lcbluilc lınlil<to ona ıooob • lıir gedik ~ ....-..ı 1- ~ ,...ullan . iM~ neti<eoi '-lir. 

'KahiPe. 28 (A:.A.) - Dü-ıt bt"i.a- ,........., iloo hiol.itio ha. ı.;;. ~ ,_ g_ D. t*mıf ve iuf>a edilerek esir ahn. .,..,,..ı; iri .. kızmc. Jngiliz o•du• J..ııiliz Lll>ya ...ıu.u .... ı...rı 
Mıııwıh Mal<- dejru. ..wı ..,_,,.b etmekte dq;I, ı... onlU)'U d... --· Bo]Jev-r lıurada - ı... ı..Jd.d.., ka..ıl.md ... lıekle • ...,..ı ~;;. ı.ôr ı.. .. , ..ıı.- kuY. 
:JWl"" Y"""ş :l"lv•ş ilerle....ıtıedir. ı.n., ..,,. • .ı,;ı.,,.;, • ...,. ..,l: Rıızva;'t • ÇArçil allPik!.. iiiü zayiat ve 0000 esir ~er- ""'va.;!.,;,........_ .,.ı.... ...ı.ri.;. TM.uia ablüa .-ı..ı 

o gerilerden ıcTccclt oian i\mal' ve ( • • • .-~ dir. 16 zuhiı acaba. 200 top, 783' o.. Bs . dlela '"1 ordtmt111 vaziyeti ae .. er>ceıe~ Ç""..ü },,. kuT. 

Almanlar 
takviye ·kafileierillin kem:liaine ilti • me erlnm netıceterı tıüs atıı:t ve mitralyöıı: :ile birçok mtılıftli.f nokt.dan zayif lnılanu,.oao vedel'dea &JTlt.D bazı !.üflHer Ya. 
kak ettirileıbdmeti va ondan eonra (&,tarafı 

1 
• . ~ada Jllld.örlü anba. ve. başka. hart> mal- tlu. & ıtekta ~ ...._dt: ....-.ana aal:ied" hnitleııdi. B. deı. 

Sl
•vastopola 1.000 tamir edirmif l>ir enerji ;ıe hasmına dit lba k"l Çö"" 7caB· l . ~ 3lllleSi ele g~irilmiş veye tahrib 1 -. AlınanJa.ı.ht, menim itiba. iae gene buna bcn:ıer bir laareketle 

kart1 yeniden şiddeııli bir mukave. v ve ıve 1 .• ~?1 ır. eııık mil. olunmuştur. J3u çevrenin dü:şnan de-, adıJıl: IJıir taamn yapamrya • Lil>ya oııdmun•:ı bir klRm Melze. 
met aöeterdbt1meei için \lZUnca bir ~~r taref~ndan bütun kıt alarda ~e bakiyelerinden tem:zienmesi ışi de ealttanna inıanmalt. naeai. Ru.yaya w.vkeclilrait. 

tayyare ile b
iil'UM meeafc i-le diifmanda• ayırabilmek. bütb ..J~ den_ı~!~rlde yab~~l~n haıOe aıd ...am etmektedir. 2 - Gazala ile Sidi Rezel: • Şa:red bu 1.at doğru ise, tekenir 
UV rtı tedir lıiilıiilt ........... ; to..,-~ 1 aııuca rneıtCJe cnn utun safhaları. T' ,..ı--a .... n.:ı.a. ce-··,,··-..ı- Ma qağtlı.ıra lcadar uzanan mayıs eden tarlım 11...!!L.. d .. 

1 

· ~ Te wa - aı aıetkiJt et=·• dir ~ ......- 1.ı..w.ıu.u.wa sa.vatı 'it 1ı ayn. &YalEl'Dl ogura • 

ediyorlar 
h'k!a~ ~ .,.. lııa Uma- Re~ h=ekil· d- .. ~e ~ları, mühim Sovyet de- nattmın ltfllmaz bi:r mania olduğ• cağını he.b etmemekle, 9ekizinci 
laJl if!Jit ..... mm TelWıılllt Mm. Ja'L.... Ye - utmanın U9 • miryolu Güğüm. nokialanna tau. :nu aanmek. mıcllır hmancfa heyeti bii1ülı: ım 
katen. ,.Nili lıir ~- A.c:M.: -- ~· ~-- ·~ı.n sn tamamil~ rucla.r ~· ' - ~Ter hvnıtleTinİlı temİIP pl1et gôlıtermiftir. Çol acı bir il>.. 
,ilt hir IJmJll l:ıertar&f edd!lnelı: ... ö:r~,.. u.t k~~-etı- Diıll taral==du Wç bir~~~-~· ı.arnda e91lıııla ret deraile nihayet bulan bu huel:et 

AJntcm1 or~ H•Wfa ~ =sbmıtiie Jai.r uaRMrıain iu•ı•+ ....- -•ara 1 m>p<W • wrikn • ·™· tJoi:1i ~ 4& !ııir fıtir ...ıMPJr ohnanıU. ~ parlak ım müc:lefaa dofıva.. 
R• ,,.,,.,__ aqil -'ttzl .-i ~ muini ~ıwıi. da •ipe• açalı dfqürilmiı!für. .f - Ve n.ifu17et znMr malnmı- mura Mıare,.ı.f Rommef iVYTede _ 

l ın ' ialıa • ,_.fti 41l-i1«w • ~~ ...... eeo....aa düt - So.7et teltliii !.üılnıınden hem aded itıôarile. rinift ~te kadar ilerlemeleTİ"9 
J'IRI •V- .S.r6: ·a-qf; iı;BMie \aıhı.-a tlıa _ __. '9mll ~ -.e bütün Jıloebıva 2'J (AA ) _ o-- b~ de. atef kudreti cilletir.den dua intizar et:roelL lazımdtr. Mare.-1 

- nalla te1fi ı..1ııif oım,,_ PrnıT .. ~ ~ aö:lil iıacle ...mauıttur. öğJe. . . • ~ ... t flır Ya%lyette- !>utanmak. Rommel içDı l>ugii it .. d k 
Loda, 28 (A.A.) - Boyler .. rokdori .ı.o;;l: dw•n>• .ı.;ma ·--~-_ .......... bw -1den mü .-ı;ğu • . . -.. l>ioı;ok!artr.rn ;!eri .ar • ma.;,ndi, •& .ı:.ıik'a "ı..i.'::..r .. 

jansının hususi bir muhabiri, S.V. a Wüllıe çevirecek maaevraları; ya. :;OM t 1~~ ~hDıda ~pılan H~azıra~ gecesı ku~tleı-!mız clil'Jeri emir ve bmanda aksakhL taarruzunu iucHa inlciMf ettirmeai 
yet mukabil llicuımlacmıA ~ ai aıneına göre tunuzları; möda. t .. ~ • .ııpn.u bu: tablo ,ızmeğe ·· ve vastopol kesıtmlerıııd'e lar!n~ iflve e<lerselı:, mi?lver luvve&. omm jçirı en tab"f n en makul ha. 
l~ı ileri mevzilerdetı attığım biL faaJarı: ıcri çciiln.deri veaaircyi HMJeai<Wiı-: ~mm.la çarpışmalar yapmışlar • lcr nın Mıstr topraklarına yıldınıa rek.et tarzıdır. _ ** 
dırmekiediır. emreden h"ır san'atm. . Aylık ıdW ltonüz azami had. · . . . .. --=~=-=----------------=-==------
,. Kıd Yıldız gazetesi>, Aı..ıla- l~e; ıeeenıl Aacai.Dlcck sekizir.. dini bu'bnamıı olmama'-la beraber ~enm ?aşka k_e~eıri.nde 0

- Tebl.tg"''A•e no-re Mareşal Göringin 
yegeni ha•a rm ~ hatlarıaa ay8 90lna.. ci ı.citiz wd e n• Mıal1" Lib bw haOde yak}afm!f ve enelce tah nemh hiç bir deği.şıltlik. olmamış. Rtf- :i 

lannt aradııidanıu söylemekted.i& l.clu+ mm zoe ı• tıre .:.~· ••• ecı1lilen arıu. .a.1.eaiai takilı et- ... ' Libyada . TiJıwc>çeınlm, Alman taauu:atDll huJr .... ı.t..19 Metnı! ve c..u~ maiılir. Be!& 27 (A.A.) - SıYutopcK ft7'V8t d~ i_çin iktiyat kuvvetler m<'ftÜ•• ......... ,; -,;,,; -._.ı.. - d....,... ,_..,.ı ı...ı, cop ~ .W ~ Ahan .... •w,ı çal'ptf-SIBda öldi ıtetilıtmelk!tedİT. Alma!llarıa hede. fe lN lıiia• '9e CeM.i'Ctİ pstftllliw Jı.luinin senifliii doJ..yı11ile muıha. lrı:. ......... .. Wtjı.de, '1 Hı - ( ......... l M _, d ) ı Be lin 1'J 
linin, R<ıstdı.itan gelen petııol 1'o. .. ı.. ........ ,....;don it p,ebile <I> luwvetlc,. ...-....... vo ber anndıan 24 Hamana kadar I'<"' Almon ı.bliil mi ~ (A.A.). -: Alman ,.. nlumı aJsnaık oldup tah.ınill ~ cek w Mı. w-ti ..... ir. - tüıılü barb ınabcmeıinin oakli Bir. ~~det zıtrfında Alman ve Rumcnı Bedin 27 (A.A) - Te1'liğ: 1'aıı: ~a.r~~~e gen, ıh1mfkıt<dir. . . . Do bal J.;liz o.-ı..ı ............ lepk milletlerin lııall5... ,_ı,., ol _ iotıhkAm ı~mn .. IMm>da ~ Alribda ı-....., Al •• fi.loti • Y"l!enı av 

11 

• 
s;-.astopol kale81 tuırilri• a"- ıonl>it Laiodc dahi cosafet •• .w!la.ı .,.,ıı ....ı.ı...ı.. bduU ..,,,.ı. ahı...ı- 96.000 _,... çı • man.l..:ly"' taamWle dei- <Jıo9, P>ıla Wallıtr ~':°'!'-pilot 21 lif.• masıno rağmen el'an dayarımakt": .......... - ............... = t.,.U ..ıı,.... u .. uı .. ı !ıalidlınoktodi.. ... -.. """ - ~- cesıl>eoinde :in ·ı~~a batı hava ~ıı-. Almanllar ı.uradı& 290.00& kışı ta.a 

0
.,. J91Hı &"Kelftia ~ıar: eel Mlwer tuafından te&mk dınan Mo&ova 27. l,A.A.) - Sıvaa. ~n l.ıt"alart, Mera rile. yepilaa ~ kUYVetle. ıle ıooo uçak kulJanmaldaGırla?": meoeile .-e saıl>i Ar.up,.. bql dwireıJtı lııubi mühim zasarlar ve- topol müdafileri tel: adam lahn • "twııt. am6 ..... Wt t.ib..t. smda olmiitfiir:Jl' çaqışıma esna • 

l.ı(JDdra, 28 (A.A.) - İzffstiya l!Jia Molatıla ıı.,,. ~ Nnl .ı...m etmekt bua.a m.labil caya lada.r LeT hrtt topraft adım - ·ıh....... · 
gazetesiwin yDdığına pe Bar. daa bir yeftiai ~·elli...._. -.dea.i& teQ:gaiı1u ta :iuadaa elde e. adım büıyük bir iDad ~ ı.rn.lıa ~ ı..ı,.ı teblJii 80 :al. ---o---
kofta şiddedi _-.ulıarelıeler --- ......... .... ............. ıa. 1 

.. ~-- ....... , •••• YO .. _ .. .ı.v... ... - 17 (AA.~ -1ta1oan- Ju• taarruz rıaşfadı mıl 
Y~ ~~ ~ C• nl Aw-ai 'u' ....... --- iki büyu"k ..,ıılot -iye. .,.ı.ıoılr. Diııa-- booh<L ı...ı...ı dulut - -~ 160 -. (ıı.,ı...tı 1 iıııd aqfada) 
ile "';.; '9'~ - ..-.-... ....-Jo ....._ - -.. luzıdod>iı .ı..ös ..,-;;,ine ,;mal doiu çovr .. iadedi,. Almanlar man.11 tdıliii: kında bir p:opagaııda Jilnünde DOi 
.J:;..:~ ~fail< ah~ -.1 L.....ı; -ıriııl·\; - ........ ~ bu kq .... ıa jloride lıundaSovyot dı, müdal- lıatla. ~a motörlü ltalyan. Ab.n redilmeoi ihtimal b.aricınde Wl. 

iı""'1 muharebeye Jelli ltıit: ..._ ....ı- a. - - - • -ı.cajı iimôd ..ı;ı kilk aınıaWlıöıo..;nde W. cedıiı. .,,.lf ı.......ı..; Meıaa Mauui> m-..... dic. F- tılau!iZWl ~ 
~:u;; ~· tlç ..... - _.. bydeu~· im -a.e~-. ' Biftetik mile.._ ~-·- yapı • W~. Son 48 ea&t zarfın. hm ~i madam J.adame te • başlayıp haflmıadığı mese.lefii. bu 
beri düşntın hava Iaali,eüai ut. ..,......._.k ih~ .. wc kar Jan Uelen 1r r Wltı kaamnak hu • bu gedikte çarpışmalar devam ..... sınmıiilerct:.r. 8llblt1 Berl.iDie mü.aebşa tınmf(K". il ... -~~ W. - J&. ~i ..ıo.ı.. lıak--~ b;ç.. otmoktedir. L.;ıı,,.:S~"' devam eden ka ~- - ~u. ş,; pmıt,iliiır ve .ııttekiııa R- el, -.n. lrir vakit h. diewce eo.tw hır an. • ._......,..._ ~ ı' LJQe. Mi1a- kadar yüriD.ilen llliit Jıealar 

S t 1
..1.11:"" ""' c.ma.r.; • .-.;ı. - ol. .......... - ...._I ..... ıı;,ı. - Maarif v~ ............... ti ; .... - padok - o a plslll ovye tnRtgl ""'!-!"~· ~ _.... .__ • ~·· .... ~ -.-ai• ça • 1 • - - -- - -·· duşunce- ~w. ~ .... 

"ft- 'I bu )"eml ı..- ... ziimia lıft.il ..... C'J'e ... Ru*..ıa eöa. F.rzm...... B ..... -~ mürek .. tenw.lımn bnea.tifte pe VOB 

Lond>a, 28 (AA) - Din - .._. oa.ı.... .. - ........... ıo...Jii; --- .aı...-. n *ı ı 1'
2 

i1o _.. ,.;ı.. - '""' lıiloumlanm "'5r lrir- ke. yarısı neşredilen SOvyet r~ teb- ,..llattıırrnı1 "'e lıı. mt'nia daW ordularıaı. ~ kUfl k~ kud ~ 2'l (AA.) - ş.'k Ti - ...._. P•Z& h a 4J 41ilıman. u- simde tıeı'kail' etınişlit, "Ve Harlcıo • llğW!e Sivastxıpol önünde ol"-> w;,;,, çol .m..S M.ıdıklu ,.ıın.ı.. ~ı .ı. Çilılil°" ı.b<ike lıl;ye....- - ...,- i;ılı: M a,· ... ,.,.. _. ,.., tim şimal batıanda eheı..myetli tü.mnfarının tardedildiği ve d~- ,.. llllia el. ltstb-ımttt, layı~ aıöl'iiıd•. ~ Um "!•'!' Vekili ~ ~ ı ıs ...... • _.._ iç.9 _ bir kavşa* ndttası ele geçirilme _ 
mana a.ğıc zay"at v~rdirildiği ibı~ .. ~.kat, ~ ,,.k? Elııle bulw Çınin ürıerin~ çats afırlıiı a.. Yuc~ !-',., M ._. ;abwa ~ ...... -Mı .... ha dıü sinin neticeei hakkında ıOOsbet diriUne~il". ~ tec:ll:ıilh ~paldıltaa ... ra zaltmak içio Jaıponyaya karş. tat. 9?h 1!'· . . . .,.., -ztilL veya ırneDii. bir şey söylenemez. 
• Haıilroilta yahuz Sovyet hava bir --!" seae maglib olursa o ._ bıilf edileceık plblar mütehass~s - Muril V~ ~ lıir iltinW. h t ' .. ıll Mütehassıslar- e ubd l 
kuvvetler nm faal" yetinden bahse- -• t.ôç pm yeomoz.. ·~küa la~la ~tıalh ııı. -- ınünabp lım -. ~ aoLM - ~ - 21 (AA) .:._: Ô ~ B ._ ile~ ıw::.::_ an yapı an dllmôrı "" Cuma guntl 23 Ahnen ~"' ..,..~ kı .... eı Lo~J, Im'f• ~. ~r. Anlaşııma" ltıolay ae. nd• - Z. '· iı t'n - ...,...,_ •ıd;..K. liıe 'bir h f"'ah!nı. ı_ehli • 
tawa,...;,,in düşüruldıiğü ve 46 - •• ıreçılı•. •· Faka• nnldia da - beblenien dola,, haadanan bu iiı- .-.. - ik :re rrwın • • get;rdiğinı ft \at&mın tabri' e41lAiia bildlr~ bilieQ•i tedbirler yapılma~ı ine pianlaruı açıia vurlWSlaa imltin lngiliz •Arall • .-...1 p11.t .._ M.~ ~~ bundan dol8Yl voo Bo~ taar • .,qı;r. o ~ - 1al~k ... _. olıt ikh M- ıuiirlenelıilir ki .. • • • -,- .ı. .., ~ - "'luwowla .ı. ~DU ya Harlııo! • Kupıanslı: ole. 

- --o--- Jü'bıyetın ac•ı pek -uyuk ıolur ve Rurovek ve Ç~l arasında uzun (8 ı- - l m::t ~ ......._ •-' '1ga. ~ k :mir]ıcılu boyunca Yeyahıul Vol • 

Çörç•ılin sx"'emes•r .... ~releri de çek PÇ Wm. ~l'Wm. senra. tesWt ed'i • Llbya ha't'_mft yaıkaU OfSe • nl'l.imi bambalwlıflardır. UY • .... ~am~ Jıll{>llUŞ .. 
UJi Maıw. Matniı taarruzunun b11 - len herelletler; AlJMnyaıwn Rus. J9ıR edecek mitzakerelere dair mü- ~ 27' (AA) _ ~ ~ mıııiMalea ediyuia.ı. Almaa 

p~ prl• .batıhYac:.a.il ve netice .. • ya~": ~· çal~ 9arbentll larleelar RJldedMa nmes b• ...._ ı. dl~ te~ eabil boyUKA 1ı t=xcJanJ.ıitua harekatı MDÜ% 

b
ftklenen r.u'uk riRnt 1trae l»r wna..la aalaıı~ı ~ ~ltacMtır.. . blıelria 'l.üı9u.!!aı3 _. ·>ııalan MalPll Mat:nhe doim iledemclcte. bRmif telMi eı4ınııet11ekte bulun _ 
u 1 za.molunmaktadr'". Şa,ed Aucrun. . Baf'I~ ve Arnerıka aeWet rt!1- r btrı6ıml . • & C-* &...-..de. k.a da dJ.. · · ·· ~ 

.. . leıek, marepl Romnıel"in taarruzunu sı butndan eıvvel 1941 yılm1n AjuL ~ ~ yact.k ~eced4! ciddt ol tJiı: ~ 7 
.._..,. ~ve ş"lmdı Be~ .~riitö1en 

. ~a, 26 (A.A.) - Ci!'"ç 1 har. dunlu.abiti,.. cometle v .. dıo; b.. tosunda ve İlltklnununda Mlhof - ~ 1iıln golecejiııô ~ - Eolıi<w ıi . __.,,. "" -·.ne ..ı lııııi:n idaresı h~kk~nda me~ ~lar ta. Hrın muvafladciyetli netİcelıinİ id - nw~ardı. Buıgünikü umumi ffEi - l!dır. 9' ...... :ınüıta.'lftılana ~· maMellena 
.rafmdan verılınış olan ıtımadıuz.. . ··· . h 

1 
k.. eoı· zaf ba'~- Bcdn ?7 (A.A.) - Baalea .. _,... a- lTn ı.ı. kr . ~t b '- rak etmıf, Rommei ın ,.cnı azır ı Y 1? er ~uııın<lan 0 tarıltler. Nadwr~ _ _.._. . .... ~..ı·.... ~-ı u.: yapı ı' ohııası muhte-

- ta ırme Ulnt.• ceva verece- ı ı ;p. ceçireeıeii uman dekı durumdan dah ·· id ı Bulgaristan yalutllileri "c sa~ ... • oırenaaıp.. meldir 
tTr. Çörçil şidd~i ve uzun bir JMI. a~~~- J-L--.... t aha ziyade duğu hususunda ,,,,: 'ki~u.ad .:ıeot .: 

1
T - -r~ K.rlürenia açı• tehir .i-1'aı D~·e· ..... v.-~ıA- ı~: ~ "'* söylli'yeooktir ann- ___ _... . . ~~· 1 evı - kamplarına JC d....iti.rft • • ........... dir - ·-~~ gaze-:ııe & ........ , 

· takviye çarelerini buhwuış, zengın •c ~~~nda hıç btr şuphe meıvcud de- QuD .,....,J.,r a ı .....;.. ....... l3erlıiA mat:ııfelled cbüyük taa.rru.. 

IJir cleJtizaltı 8 Jiitman ajcntım müıreffıd\ Mıeir1 mana ~u~uğa gıldır. Çö_;., döndu- Vişi, 28 (A.A.) - Yahadiıer Berlia 2 7 (A.A) - Anton• _.. ~ başJ..amamış olduğw.uı 
Ameri/M sa/ı"U • Atar aiiırH!Jike., .... .r.ı.ı-.,. az. .,.., ı..-ıa -Teriimi• olaa \o'n .. Ra .ı. .. ,;ıı..ı. R.....;; ıo,id - olffanı. ..ıiıJor. 

r erı11e ~ . mıf 
98 

bir müddet için kurtaınaı ola • ~dra 27 . (A.A.) - BiTleşık tam salilhiı!ıreilen ayananıık tlalM- .._. .ıa.za -.Cwr .......... uipnını .9Deiıal Dmn*'a6ea ... esi.JH 
Londıra 28 (A.A.) - Va,ıng • caktır. Am«~ay.a gi.den Çörçil, Atl&ntik ~ nnarati Sl ile 45 ~ ara. ...... Qile ' ·r mubat*" ile• temas ett" · 

'°'9dan haber verildiğine pre BiT- 2 - Sovyot -heMMe• aşın uç .ta~aredon biri Boeıng tı. '5ııd'aki 3500 Yahudinin Tenımu. - p' • • .. 1 - ..:-·ıı.. · ana! cl'lo< 
"'- Am..fta ..hiJl.,ind .. bir nok Ha.ı..I .....- Almanlarla müt pinde tkarl servisle dünyadaki _,bir- · ._ıtlr?llO .-. A<*ano;, " . .__.. .. & 
...,_ d..u.ıtılarda• !'"'"•• çıkmı1 t~lllolloci ;,;.. cit<ikço daha müaaid laY'Y""!lerin en büyüğü olıın Bria. rllmeeine kar! v..,..;p. Bundn Ahan r~na':..: ı"":~ ·== =::-:°!',::' lıoş • 
ot.. eekltr. •ı ıe ajaal ;,ablan - • ı ,eM .-+nr+r. . .. ~4~ ~~ftÜt'tayywre. ııle İn. evvel 28 ile 46 yqa.rn.ia •ıwn- Swi,-..; '-"'• ıa.ına ~.... ~ edıO ~ 
1Jl?lllr. Sıva.topelun nıuaanWa• lııiic1llll ....... ...-.,.~ uı.n•uu 0500 Yahucl dllha RV1tediı......;-" ..a.ı.-u..-. l ~ · ""'" -..U a-Wiii--- . -.u....,. n-~rar. . aı ~. 
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1 Sayfa SO• POSTA Haziran 28 

;Spor işleri için dün 
yapllan toplantı 

(Battan\fı 1 inci sayfada) 
lianaıtnamelerinde tadil.at, tal'imat. 
name ve nizamların mütehasısıslM 
tarafıından tanzimi, spor i.Şlerinde 
mu tcıha~tıSlaıra miimıkün o-lıclıuğu 
kadar ok yer ıverılmesı ve mü • 
koell-ot .•yet işi:nin daha cazib bir 
şelkle soikulıınası temennisinde tam 
bir fiıkiır a'l:lllaşması hasıl olmuştur. 

Heyet uası iklübleri de dolaşa. 
rak lkoouışmalarına devam ede -
oeklerdir. Bu ıhususta tanızim edi
lecelk ~aıpor A:ğustx>sta tbplanacak 
i&t*işare !heyetine verHecektir. 

Alman teni4çileri geldi 
Ankara ve İstanbul.da tenis maç. 

ları yapacak ola·n iıki Alman te
nisçisi dün şeıb:rimize gelmiş ve 
a~ Air&araya hareket etıni~r. 

Yüzme tetvik yaritları 
Su Sporla4'ı Aj<llnhğından: Böl -

gemiızifl 2 nci yüııme teşvik yar~ı 
28 Haman PaaJar güoo Mooa yüz.. 
me ha~ yapılacaık.ttr. Saat 
13 de baŞlıyaıcalk olan müeabakalar 
küçülk'ler ve biiyi.ilkler olmaık üere 
fici sını:f ~ arastnda icra edi. 
M!ıcektir. ~ a!.1kadaşların teş -
riıf!leori riıca olunur. 

TİYATRO 
(8aftarafl 3/1 de) 

~, bale.rin.'l.el'ded.ir. 
Saüyeyıi l1e'Y'i1de yadırgavacağı. 

mı sanmı$ım. Pek sukutu hayale 
ujramaıdınn. Yalınız şöhretli ses 
saaı'aıtıkanımıza, revüde rolünü oy. 
natiken muga.nın.lıyern~ten sıyrılma
sı tavsiyesinde bulunacağun. Çün
kıü, iikisi ayrı a.yTı şeyleırdtT ve bi.r. 
biırlıeriın tesirleri aılltınıda lb.ıırakma
ma laırı M:zı.mdlT. 

lb:e:0NLü":VAOEO<ttME'VD1'.JA~ · 

VARU61NIZI TE :N· EDE~ 

HliR·AYJN·9fRJNDE·PA~ANIN • l='AJZI ·VERlllR 

'TORK·TrcARET· BANKASl·A·~ . 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Al!lr.ıı!ri Jilıelue, Konya ukeri er1a •m.ı.. " reclikli uanama _... 
......... t.Lebe a.lı.w.JOI'. 

1 - l.E1'UU.M2 de başla1aeMı; yeni dws cleYNei itfa. ltoıapcla Ealett, 
~inle Ha.11ıepe '" Bunıa aslı.eri H&elerile KOll(Ya askeri or'a otııulumm 
ve h1911ri ..-ikll e'"4 ba.nrla.ma orta olmlmııma la« ti.o eı.nıfma, Metwl • 
fou l'ediikll -.ı.nan l*bıel, ikinoi, üçüooü lilllll\aıı.aa, ıtırddcabıı UD'&t 

c*1lbı Ye Aalr.Ra .uiki &'edikli ebiUDVD 7a.ln111 bldncl 8Ultfl&raa maarif 
~n. 111.Hrif eo-&a olnılla.rıadaa ve ilk c*:ııl m.unlarmdaa talıebe 
~. 

2 - Alı.naeM U.lebemn Türk ırkından olmuı, sıhhi mo7enecle satlam 
çllıılnM&, ve l8tekli ıdedi lhtiyaçbıı fada oldlliu t.kıdiNe 1acırlaoak HOme 
smavmcla tazanm:>.sı şaritı:r. 

TESl .Ri KAT 'İ 
TAZE MEYVALARDAN iSTİHSAL ED1Lı\1JŞ 

idris .Müshil 
(GAZOZLU) 

LİMONATASI 
Lezzeti Hoş •• içimi Kolay 

MARKASINA DİKKAT: F"aatt 60 kuruf. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını ha izdir. 

~-----------------------------------------' (Tl't'ATBOL&B) 
RAŞb> RIZA TİYATROSU 

Halid.e Pi!llkin berıab~ 
H..ıbiyıedo, Betvü ~m. alUllr. 

b ldlıımmıda. BU GECE 
BENl öPONOZ 
Kıomo.ii 3 perdıe 

Ereğli Kömürleri işletmesi Umum Müdür;ügünden: 

SADE Y AG ALINACAKTIR 
İ41et.me Ta.bldotlarıma ihtiyacı ifln Z •Jd& ve tü partide l.eı>lim ~ile 

8t,"o kih> erimiş sade yat mtibayaa olanaca.lııiır. Şartoı.mı• An!kar .ıd.ı Eli 
Ba.ıık Umum MiidürUlf;ü.nde, ist:ı.nbıılda EU Banık tsı. Bürosund l Ye Zon. 

1 gıildı:ııMa İllletme Umum Müdiirlüğünde rörillebUlT. 

------------ Telıüflerln 8 Temmu'll 942 Çarşamba rtmtt aat ız ye itllda.r Zonı:wd:ıUa 

, Dr .. lbrahim Denker .. İşletme Uınnm :Müdürltijüne verilmiş o1maeı lazımdır. MUVlk'lta.'> teminat 
' " .,, % '7,5 dw. _________ ... ., 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Kampa ~ edecek talebenin ekmek ~nnı k:a.mp ku.m ınla·1lığı. 

nı& ted etmeleri. (1699ı:t 

ı;,.:.:== r:.Ms.AçınızJ~ıaKkftlüyoSrs•,A."çn••d• EKSr İ 
elıvedtl bir bina ara~. 1 ' 

•20iiı61iıiı11iNıiıııo•. iııa_teıe_tonla_•m-ilr•acaa-t• ... \ Kullanınız. tesirini derhal görürs..inüz -----~ 

• 

Muammer Karaca, esasen bir 
operet gan'a1tmn olarak yet~ği 
c:l!hetle, reıvi:İ'Ye ço'1c güzel intııbak 
ediyor, cımlıdlr; revünün birinci 
('artı olan nıeş'eyi eıtırafına .iyi. sL 
ra.yet etıtiTiym-. Revünün rej'oorli.l. 
pü de yap'Lıığına Pe, ufak tefek 
tekıniık haıtaJ.arı mesela oo ışık me. 
selesini. baletin giriş çık!~laırını 
sah1€<le, rskemle gibi oradan ora.. 
ya taşıınarn rnilkrofonu yoluna koy. 

J - TaıllıJili ~denler, ber ne sebeble olursa olsa.n J'81Ult büyütmüş 

"'7& ldiçiiltııniş ela.ala.!', bulundllldarı okulla.rm son ıuıa•larında 1ı.nıtt.a 

veya büt&alemeye blnıı.'! olanlar. 1aşWı, boyları Ye a.tırl*ları. aııkeri Uae. 
ler ta.llm&tınd.a.id 11.adJerc llYlllD olmıyanlar kabul olmıma.alar. l?a.lnuı re. I 
dfikli erba'Ş hazırlam.a oria olm11arma bir ili ~ 9eDe ta.hBili tıer.ke'-" otan. ı 

sa iyıi olacalk. , 
Bu rC"\rüde b!ır d'e istıdaxi tanıdık. 

Yahudi ııolünfi oynıyan Tev'hid 
imrundekıi dclillcanJq .. yaTm hu gen 
ci salhınemfaıde biTioci smı.f san' at. 
kar olaralk gı&receğtl.mfae hiç şüp. 
hem yıdk. Ma'beyoinci rollerinde 
Sıdkı ile Zekiyi zayıf bulmadım. 

cA!l.alba.nda.a ınm büyük, küçülk 
haıtatln.rı sayılıp dö'külefbilir. Fakat 
unuıtnnteyıOM.."m ;;rl, veni bir mev. 

lar atınıUU1r. 

4. - Bu ıpı.rtı.vı &aş1yan ts&ekliledn 1Nlu.wl11k.Wı yerieria aalrerl.lk pbe. 
!erinden diter U,.U kıı.bııl liart.laruu öğream~leı1 ve olcıu.l\arca lıstekUler 

hUkmda yaıWmait\4 olan tahkikat neticel.erini.ıı eeome sınaYlanna ka.ıbr 

t.a.mamla.naraık ~ikm bu. il!a3.vlııra ıirebllDlıelerlni temin !ıolın 15.Ma. 
yw.942 dıen ~tibaı-en biı:er dilekçe lie Ye a9ık lbmet adreslerini ve .nöfusa 
ka71ıdl1 bnhuıduklan yerleri d:il(ıkçeleıinde cöstermek ~ derhal &'~k 

istedikleri oltıal n•üdiirlüklerine müaoaa.t eı-kıri Ye m&anf oku11&hnda 
sımf &'~ sınavı.an bittikten ll01'll'll da diter k:al'lli 'ileul klllcllannı ha. 
nr~ aıtıerl.ik euJ>eleri 10111 ile en geç l8.Atustos.9ti? ta.rihlne kad:n.r 
okul müdürlüklerine röııdermeleri Han olunur. «3267 .5538~ 

zuda, güç bir işde, masraflı bir sah 'lltl•••••••••••••••••••••••rl 
ne janrı11da iFk adtmı atımı~ buiu- ... •••• 
nuymuz. Operetsiz bi~ şehirde, • KUŞ TÜYÜNDEN--ı• 
bi:ze ona ab-alba ne verilirse kooul 
mecıburiyıeıtindeyıilz. Ahenlldı, ridldi 
çalışma ta:vsiıyesin<len, muvaffakı
yet teımemıidmoo ba~a ne söy1'i. 
ye'biliıriz ki .. 

NturrPt Safa Coşkun 

Maden kömürü fiatlarma 
zam 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
mür pr.irni allt'\mıyacaktır. 

Netiıce omaık, maden kömü • 
rüne yap!.lan za.m, istihsal ma~ 
delerinin ve taşıtları:a fiatla -
rına ıiıı'ilkas etrrriıyecek surette 
yapılmıış oldUıı::,"fundan dolayı, 
müstehliık yeni btr faric ödemi. 
ye ımed>u4' kalmıyacaktır. 
Diğer tanftaın maden k6mü .. 

rünün ~ıtma ve isti'hl91k işle
rini ıd.ıi.i0eniemek i.çin alıınacak 
tedıbir'ler ha1dkında tktısad Ve-
1<!3.letinoe hazırlanan proje de, 
Başvelkıalatıe verilmiştir. ---o--

Asyanm içyuzu 
(8aftarafı 3/1 de) 

rin pek azıı bu bölıünme projesin.. 
den l:ıoş1amyıooclu. Üstelik, cHü
kıWnrmlıb duygulan. da gi;; gide 
ku.vve1llooen bu zümre, yenı bay. 
r&kıtan, müstaklbel ana yıasalarm.. 
dan, yeni sıruırlarmdan dem. vurmı 
ya başlıamış'lardır. Ne kadar küçük 
ofursa olsı.ıın, t.emamiJl.e kend'ilerL 
nin tesabüıb ~li;i bir yurd!ları 
bulunmalıydı. lbrahim ifoyi 

(,_Y_e_n_i _n_e_şrı_·_y_a_t _) 
MAARİF isT&TtsTtöt - İstatistik 

Umum Müiliiııiütü 19!l8..39 ders sene. 
sine ald maarif istatistithıi neşreyle. 

mi:ştir, (51'7) .sayfalık bir cild ~ e.. 
elen bu eser, bBfS tara.fuub 1923 sene. 
&inden itibaren memlelaettmizde okul, 
öğıreilmen, talebe ve ma.arif bütçelerinin 
hıel' sıentti l.nkişaf mı ~ıat zömreleri, 
eellık'ler, kiiJJer ttibarile mukayeseli bir 
IJdıtde &"~ ve esu metindle 1'. 

YASTIK, YOBGAM, YATAK ~nm&k hem kesentze ve.hem de 

ınlıhatinise 

ı..,-dahdır. BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Ya.tJıM(, YOTCOOlan da. pek ucuzdUl'. a~: !&'tan.bul Ca..kma.ltçılar. &uı. 
cı.a~acıla.r sooJcak Ömer Ba.lıoğiu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kandlll Wfhlı 1111 

Sermayesi: 100.000.000 TOrk Lirası 
falteft~ .... 1-

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BOQ 
LiRA iKRAMIYE VERiYOR 

_..... l'N'h'mf lamlbanll w ......_ .... ..., •-•'•'lacla • ... .._..,_ ... .,. ..... t..,. .-ne1111 ...._il ..,,,U ......... ........,............ -.'\ 

~ Adod J-000 Linllk 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 ' 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • so • J,000 il 
120 il 40 • t,800 • 
160 • 20 • 3,ZOO • -
~· ~ ............ lolD&t il .............. 

.....,_... .....,.. tddlll tallMldcı 9' IO ........ ~ 
&al' ... mnede fı cWa. u ..... u ...... u. lıltlı. Jı lldadl 

uımo~.-aııı .... . 

11,..etlıeır, ka.za.Jaıt_, köyler ve ljıelıitlıer ttl. --·-·-•••··-·•• .............. -. •• - .... -••••·-·-········-.. ·····-•··-· ................ ... 
ba.rile bütün ötrenhn senelerindeM mu.. p-..a- Matheeıt 1 N--' at ML.llrth rıL • .a 8ab.a 
atıim ve tıalebeuitı cbırılmlarına. ald :ınu. Son ._ vr•J ~ ~ · 

ilaç, mft.stabzarat ve kimyevi terkib
lerden bahsedilen her yerde MERCK 
lsml hususi bir takdirle anılır. 

KiMYA FABRIKASI • DARMSTAD • TESiSi 1827 
fa.CJSal ~ maııt&ma.tı l..U.a. ..... ~' A. Ebem u~ 

'---~-~· ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


