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[ D_oğu cebhesi ) , 

Almanlar 
.JIDldlD 

11719 esir 
aldılar 

''limen gölünde 
çevrilen Ruslar 

yok edildi,, 

Sovyetler 649 top 
171 tank kaybettiler 
Sovyet tebliğiı "Kıt'a- . 
larımız Sivaıtopol 

kesiminde düımana 
taarruz ettiler,, 

BerJirı, 26 (AA.) - Neşredilen 
hususi l>ir tebli.ğde, Alman kıt'a. 
la.rırun İlmen ~lü §imalinde çev. 
rtlen dütman ordu·lanm aylarca 
süren çetin savjilardan sonra yak 
etttidcileri ve bu hareketler esnasın.. 
dıa Sovyetleriın 32.759 esir verdidr.. 
l~ri 649 rop, 171 tanık ve 2900 :mit. 
raly&L ka .. )"bettiikleri bildirilmekte. 
ciir. 

Dit- keainılerde 
Ber1in 28 (A.A.) - Afmaa 

(Denmı S lnol •Jfada) 

Denizlerde 

JAlmanlar Amerika 
sahillerinde 16 gemi 

daha batırdllar 
Denizaltılarına karıı 

Amerikada yeni 
tedbirler alındı 

Yazı ~ c.lefonu: 20203 

Çölde 

lngilizlere göre 

BIJlkblr 
me1da11 
ıawa,ı 

.. llaıladl 
"Müttefiklerin esas 

mevzileri henuz 
çevrilmemiştir,, 

"Zırhlı kuvfJetlerimiz 
Marsa Matruh'un 

batısında düşman kuv
vetlerine taarruz etti,, 

Kaıh1re, 28 (A.A.) - Oııtaşd 
İnuriliz tebliğiı: 

f>ü.n bwvatlerimiz düşmanla sa 
vaşa tutuşmuş ve bütün gün tid. 
detli muharebeler olmuftur. 

PAZARTESi 29 HAZiRAN 1942 

K L. b d k · r-........................................ , 
irim V8 1 ya a 11 Amerikalılara göre 1 

taarruzunw l~ndrada 1 z acı cepbe I 
bırak!~nlıba kıştan ! 
Almanlar &'l''l'll ! 
Türkigegi karalacak 1 

Akdenizde 1 · 
tecrid etmek "Dünyada eşi görül-1 

1 

migen bir istila ile i 
istiyorlarmış birlikte kütle halinde i 

' 

bir isgan çıkacak,, İ 
ingiliz 

basınının i Londraya göre bari bin son safhaya : 
'tenkidleri !gireceği zaman yakın: 

! -- : 

latlrahat eden bir Ahnan mot&rlü kolu 

Bir Londra &"azetesi Çörçll'ln milli i V~ngton, 28 (A.A.) - Çör. ~ 
müdafaa nıuırlığandau çekilmesini ı· çil'in Londraya hareketinden ; 

İltİJoır ıbiraz evvel mümessiller meclı. : 
si reisi J. Snyıcler harbiye neza. : 

Ortaşarktaki 
İngiliz orduları 

Mısırda toplanıyor 

larıre 
tamamen 
bo,altıldl 

9 uncu ve 10 uncu in· 
ili~ ordularınıJ\ say 
kudreti hakkında 

Berlin ~· diyor? 

iki ordu 
arasında 

yarı' 

!Almanlara göre 

••ıava,ıar 
leblmlze 
cereran. 
edlror,, 

Mihver kuvvetleri 
Marsa Matruh'un 
doğusuna yardılar 

ltalyan tebliti yüzler· 
ce esir alındığını Ye 
onlarca tank tahrib 

lı>ndra, 28 (A.A.) - LiıbYQ ye. ıl"etinin tali k.om!tesinde beya. ~ 
nilıgisi vıe MlSJa'dak.i durumun geli. natta bulunarak müttefiklerin : 
pni İllgi~ basınını.n di<lcıkatini kış gelmeden, en müsaid bir • 
tu.'tmaıkta deva!n ediyor: anda ikinci cepheyi kuracakla. ! 
S~~ T~es gazete9i diyıor ki: I nnı söıyılem~ir. İ~gili:, .Am-erı. : 
Bırlıeşilk milletler haıııbi toptan : ikalılar ve mutıtefıklerı ışgal e. i 

gözönünıde tuıtımahdır. Çün!kü bü. dilen memleıketlerin halkını da : 
ıtUn haııb sahnelerinin biribiri ü- sifMılandıracak miktarda teÇ'hi. = 
zerine tıesir e1ımektedir. zaıta malik bulunmaktadırlar. : 

Al\l'rupada hamin bütün yükünü Snyidıer iunları ilave etmiş. j 
Rueların çelmnekte olduğunu .;:nuıt tir: (Devunı 5 inci sayfada) : 

(Dnmıı S lılc.I ..,,.da) \... ..................................... _ ... _ _; 

Dünkü yüzme teşvik 
müsabakaları 

muvaffakiyetli oldu 
Beykoz ekibi 198 puvanla birinci gelerek 

"Teşvik yarışı kupası ,, nı kazanclJ 
Su sporu ajan • 

edildiğini bildiriyor lığının tcrti> et.. 
__ tiği yUz.me tef • 

B li ( 
vik milea:ba.k.a1arı 

er n 28 A.A.) - Resmi telb. dJ~- M d' h 
1: x. ş 'ID4li AL..! '--d '""'' <> a a vu • ıq-1 ı . T:ru.o. ~ MaISa Ma! • zunıc& yaıpıhnı'ttır. 
ruh çevrıe91nde muharebeler lcbı • 7 l ..,;~;... ·· .. · 
mize devam etmektedir. ..:.-[ ~ett.~ı_ıım 1

1~ • 

ıtal l 
........ ıgı yar f • 

Bedin, 28 (A.A.) - Reaınt teb- Marsa Matruhun batıaıııdaki 
~: Şimal ve Mani denizinde mıevzilerimm çeviren dü;ııınan zırh 
mayın gemU.erimia: 2'7 Haziranda l.ı kvıve.Ueri esas muharebe grup. 

Be.ıılin, 28 (A.A.) - DNB 
ajansının askeri muharriri ya. 
tıııyor: 

Alma.n aSkerl mahfillerinin 
dilkıkat.i 'bilhassa Marsa Maıtruh · 
cephesi ile 9 uncu ve 10 uncu 
İnıgiliz ordu~arının savaş kud.. 
reti üzeriın.de ooplunmıştır. Bu 
h.Uswrta Suriyeden alınan ha. 
iber'lere büyüık bir ehemımiyet 
atfedilmelkıtedir. Bu haberlere 
ıgöre, Or.taşarktaki İnıgiliz or • 
duları süraıtle Mısıra hareket et 
mişler ve Suriyeyi tamamen 
FiliEJtirıl de kısmen boşaltm>§ı. 
lardır. Bu haberler Alınan ge. 
nelilturmayıına yeni bir şey öit-

yan teb lil 1arda Beylooz 198 
Roma 28 (A.A.) - İtalyan or. ru.. bi · · H 

(Devamı 6 inci aayfada) pua nnıcı, ay. 
••••••••••••••••••••••• ..... •• .. ••••• .. ••••• .. •••- daırpafa 72 puanla 
, ikinci, Ortaköy e. t~!\/'{(,l./!~W%Y:· 

cın.nanın 4 av tayyaresini ve bih- laranıızla karşıla~ış~ır. 
rfere topçusu !le devriye gemileri- Zınihlı kuvıvetlerımızden bazıları 
ml.z dıe S saıvaş tayyaresi düşür. Marsa Matruhıun batıaında düş-
mUtJ.erd1r. m~ zııtillı 'kuıvv&tlerin.e taarruz 

(Dneml 8 inci aayfada) etmıştir. 

{ kipi de 23 puanla 
üçüncü olmu,Iar • 
dır. Mıü.aaıbakala • 
.rın sonunda 'büyük • 

. Alman denizaltlları 
Amerikan sahiline 
8 kişi çıkardılar 

• 
Yakalaııaa Alman 

ajaalannın 
&zerlerinde lnfillk 
maddeleri bulundu 

Neyıyork, 28 (A.A.) - Alman 
clenizaltıla.rı taralında.n Amerikan 
MhUlerine ~an 8 yabancı a. 
jan federal arattırma bürosu me. 
~1arı tarafından yakalanroıftın. 
Bu büronun şefi Hoover bu husus 

(Devamı S inci l&)'fada) 
--01--

Karadağda iki 
• 
Italyan tümeni 

Meydan muharebesi devam et. 
mıeıktedir. 

Büyük meydan nıubarebeıl 
Kaıhiıre, 28 (A.A.) - Mısır için 

b'ii:y\lık meydan mtıharebesi dün 
Blleden soma esaslı iki savaş ha
linde başlaımıŞtır. Bu sava~lardan 
birinde düşmaının zırhJ.} kuvvetleri retmiş o.Jırnuyor. 
Marsa Ma.tırulh cenubunda.ki mu- \..._ (Denmı 5 iaol sayfada) 

(Devamı 6 inci sayfada) _ J 

C Askeri wulpt :J 
. ' 

UzakdoOu ve Atlas , . .,,ı. ••• k~· 
Okyanusu ve doOudaki Almaarara 

harekata umumi bir bakış bava akını 
Yazan: Emeldi aenaraı K. o. İngilizler Bremen'i 

1 - U~kdoğuda: ki yani fima.lde Honat ve Şanti e.. t k b b 1 d 1 
J.a.potjlar Aleut sıra adalarından ya.etleri, ceMJıbda da Çele.yans ve 8 rar om a a 1 ar 

iaıgall et!tikleri ikiainın hatta isimleri. Kiangsi eyaleuleri dahılindeki hare. 

perişan edilmiş nıi dahi değiftirmişl'er ve bu iki ada.. ke'tlerini ehemmiyetli bir suretle 
ya iyice yerleftllltlerdir. Birleşik A. terek.ki ettirdiklerini, nıuhterf Çun. Almanlar da /ngiltere 

Londra 28 (A.A.) - Moskove merikahlar da bu adaları geri al. kinıg kıuıvvetleri·ni çember i.çine al - • • 
Ad.yosunun bitdirdi~ine göre. Yu. mak için şimdiye kadar esastı bir dıklla.rını ve Çin • Amerikan hava sahıllerınde birçok 
tros1u'Yada. general Mih.ailoviç'in te~eıbüste 'bu1unmamı11lardır. ıkomutanlığının Çin topraklarından ki l h •• i •l 
vatan:severler ordusu; cenub Kara. Japonlar bu aralık bütün gayret. Ja.pon ena vatan adalarına hava ta.. no a ara ucum e tı er 
dıaida 2 İtıa!lyan tümenlm perip.n lerlni Çin !harekatı üzerinde .teksif aırruZ''l:annda bulunmak maksadilo Lonıdıra, 28 (A.A.) - Hava na • 

.. tir İta anlar aln.ız ölü ola .. etmi~lerdfr. 2 7 Haziran tarihli Tok. vücuda getlTtmiş okluğu !bazı ha - zırlıığımn bugünıkü tebliği: 
• • e rm.U. Dün ece bomba uçaklarından 

'bir muvaıffakiyet :, 
eöateren Be}'ko4 t-
klilbiine (Teıvik ır 
yarışı kıupaaı) ve.. 
n1mifl:İ.T. 

Y arljflarda ah .. 
nan deırece1e'J' fUıD• 
lardır: 

( K üıçükler) : 
t 00 Se~est: La. Dünkü yarıılardan bir gördnuı 

:ıo (Beykoz) 1.13.6, Fehmi {Orta-l1.4S.4, Rasim (Beykoz;. 
köy) . 100 Kurbalama: Suad ( B<'yko1 

100 Sırtüstü: ~ebiç (Beykoz) (Devamı 2 nci sayfada) 

- Doktorcuğum, midem gazle dolu. 
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1 Sayfa 

Hergün --
Beş ayda bitmesi 
lseenilen lıarb 

!ON POSTA 

= Saadetin şekilleri = 
Haziran 29 

Sabahtan Sabaha: 

Bu harbi bitirecek 
Silahlar henüz 
Fabrikalarda 
Görünüyor 

• Ubarebenin bet 89De OD 
sene, orı bet sene 1lfZa'bla. B h cağı iddialan gca geride kaldı. ur an Cahid ';,,..,.J 

emıdi bu uzatma isteklerinln ak.. B arb, . sağlam bünyeli ms:am 
aiae olarak klialtmadan bahsedili. . kemıren kansere benzemiş _ 
~r. ~r. Yayıldığı yerde kanlı biır ame. 
Beş senelik muharebenin yerine ~yat yap.ıUyor, orada hızı geçiyor. 

bef aylık muh&Tebe, on .-neliğin akat çok geçmeden bir baŞka nok 
yerine de on ayl.JK muharebe ika. tada baş veriyor. Bir ameliyat dı.. ha- v .. .... 
me ed'ilmiŞt,iır. . e uç yıldır bu böyle devam 

Mihver tarab Rusyayı geçe.n yıl edıı:-or. Anlatılan henüz uzvıyetın 
yTkamadığmıı gördükten 8DDia mu. naz14c bıir tarafını sarmadı. He 
barebeyi bitirmek içlıı miad tayL halde günün birinde ya bu na~ 
nİ'nıdeG vazgeçti. Bu defa muhare. ndktayı bulup yl]dınm riiratile 
beyi bu. yıl iç"nde bitirecefini .ay_ b_oğacak. Ya· biraz da.ha müzminle. 
liyen, b"ıtir:ilanesi icab ettiğini an. --- ~p bütün vücudu takatıtan düşü !"' 

latan karşı ta.,.a!tır. recek. 
Bu dil değitlkliti müttefiklerin • Dü~yanıın altı büyük milleti ye. 

ywulduğunu mu gösterir?. a..- •lr ıueteci elpİrial ile tanınu1 ....a..nir n Mtör Sap Saadet Lir veya birkaç ym, yahuc:I ı.n.ç bin maddeli bir kanan i1e ti~eınıyorlar. Hadiseler mevsime 
Rusya bir kapa!ı kutudur. ne Guetry den IOl'Uyor: gor~ _yer d'eği~iriyor. Fakat netiı. 

olduğuınu ve ne bı;Je geldiğini bil- - Üatad b.na audetbıUin aln'ını -:..1'-eWlir nrisiniz7 lıed'rin edilmiyea, ~ öğnnlJmlyen, aatın ahnmı,.an, wla Cejll ı~et eden hareket ~ktur. 
ez__ G .u7u7 ---1-...a.:..."L..:..- 'LL ııı-..IL. n::.....-..1- De L-..1 ... :....... --- aaadetin Al J~ 

:rniyunrz, muharebe bCtmeden ö~- ~ uetry fU cevabi veriyor: r-_,..~ uır uııus: .,...,,._ __. _ _. ·-- man taarruzunun Rusyada 
renemeyeceği~ fakat Anglo-Sak. - Saadetin Wr aar olduiunu kendiniz ifade elmlı olaJonama. Sil' 4e o kadar çePdi nrdır, hiçbirlmlzinld, dlierininkine UJ'DIU, 1a Kaflkasvada, Afir.ikada Mısıra değ. 
son aleminin yurulmuş olabilece. nuıl tevdi edllir. ..-d1r; ,. 70idar; ,,..... mutlaka kendine nwh- .Sildedir. ru k~rpeten gib. açılıp kapanL,~ 
ğ'inı düşünmek yorsizdir. I ---·-·-- ---- belkı baıılanna harbin artık sona 
Aımer•a mııharı-beye yeni gir- ş h • • ] !aikla(tığı fikrini verir. Vak'alar 

di. bütüın kayıbı den izlerdedir. tn.. L e • r ... b e r 1 e r .- uzer·nde duranlar ve had:s .. lerin 
giltere ise gari:> cephesinin kısa .. atkısına kap1lanlar bu vehme ka. 
dövüşü hariç tutulur9d timdlye P.tlırlar. Fakat harb eden m"ilctle.. 
kadar hep müttef"k memleketler- rın kara·kterlerini, tarihler"ni bi-

de veya sömürge1er<le. en ziyade Poı·181•0 parasını y k d b Ko·· 0 t . t . . ıenler bu hataya cftlşmezler. 
sömürge askeri ile dövüşmüştür, arına a ar eyanname m r evzıa f ıçın Harb bu g6rünen h8diseler·n açıl 
bütün kayıbı 3Ö:nürgelerde, sö. çalarak barda ye• • h 1 ki ması ve yürümesile bitmez. Anglo. 

~~~ ;:~ıerl:.e v~l~~;= vermı·yenler ekmek genış azır 1 ar ~=n~ :ı:~~~nı c~~ 
alemini endişeye sevfkeden sebeb mı·ye ka'kışan genç yapılıyor yakın bueıketkr ~steıııniştir. On~ 
de kayıbın sömürgelerde ve deni2- i lar aptıilcları cephelerde netice ala. 

lerde oluşudur. Zira asırlardanbe. k • 1 ki ca,k. vadarı'llL yoldarını dBkecek 
ri Avrupalıyı yarı Dih telakllti ~t. Bu cür'etkar 8'mç·hem bir liN arnesı a amıyaca ar Te~ iUı ha/tamda muharebeye giııişmezler. Bütün 
meye alışmış olan sömüırıgeli ken. t l b . h d . . b. .1 gayre~eri bu cephelere dil-şmanl~ 
disi gibi b:r renkli tarafından Av. '! e e._nlu,d em h ~d!>''d ır aı6 . e • taleb beycınnanaai vailnae- rı çekııp kuvvetlerini dağıtmaktır. 
rupalmın yenilebileceğini gönnüş. nın og ur, a ııe en ıraz •ine baılanıyor Geçen haıtxle de ayni plan tutul. 
tın-, istilklil w.ss·nı t.a:tmıŞtır~ bu .anJ"a yakalanmlflu Üçüncü parti gıda maddeleri tevziahna muştu. Bi7Jım de içine katıklığımız 
tad zamama kOkleşeC€kt!r. Günün Eti Banık İstanbul bürosu, hal. o harbae yalnız kendi hududlar:ı.. 
birinde Japonya ytkıls;ı bile SÖ- Dün adıli~e ıarib bir airk.a.t aid hazırlıklar ikmal edilmek Üzere ka ikıöınür tevziatı ıçin geniş hazır nmda yedi, &eikiz cephemiz vardı:. 
mürgeliyi eski ha vat na döndür. bidisesi intiıkal et.mı-ir. 

1 
lıklar yapmaktadır. Eti Banlk, hal- Bir kuvvet ne kadar yeniri olsa par 

me'k yeniden k:.m b lir ne kadar Hadisenin suçlusu Şükrü hem Halk daln"-a bır· ı!ı-ıerı· du·· n de\ T Ağust 1 kın ık.ola~a kömür alabilmesini çalara ayrıldığı z~ o kudretini 
M ek b" - - h ..&.." b - ~· ı· t !ebesi h ..:ı~ • • '-: e.~wu tA emm.uz ve os ay arına a. temin ı"çin b""tü" ~ db" 1 . ,__ ka,...a......Jer Bi _._ d . ~ı BUrec .. IT ~urge aı·uıne ng- v'.'1" ı~ ~ ' em =: ~yı wr bürtün kazal•da Pazar olmasına id karneler verillıken Mavı.a ve u n .e ır erı a.wuş.. ·:1-=ıu. • ır m~ı.ıe emır es• ~ 

lıd'ır. Böyle bır harb de Anglu. aılemn ogluduır. Faık.at, aynı zaman ramm... .... faalıvw:ı.t ~erm;«l e H . :1--~ı---- di ~~- 1 tır. Termnuruıı ilk haftası içinde meı., bunu orı metıre uzatın kendi 
S 

11--. &.1 • • ·ıt. U"ğ" d bi ı· b'l e.~·- J ~ ov•n 'Yer V azınn -·11,1.&U.U.lU p ~aD a. kömür alıın..,,k :.4ı" h "iL- b • kendine bel """ • .a~n 4ie1Dln n l .. n e 1. ı pren- a r po ıs memurunu .~ e sor- halka dmneık karnelerini dağJ:tımıŞ. irl alınırnaıkta, ayrıca nüfus tezke. ... un yen a~ ayl- ..... r.ır. sıplenn tam z ddıdıı-, denız kayıb.. mala kalil<ı.şacak kadar cur'etki.r ıa-..:ı,... 1 . de . ~• ., __ , .• ~ı· lerden, kömür depolarından taleb NarviJ...-ten Mısır hududuna. Mant 

1 
. '-·· ... ·:d d üh" ·ma· b' . nı..... re erııne l§t'~ verıwu.::'Aı,,::utr. beyann"'"""""" . ·ı.m . b ... ..ı k·~~a'rınd'"'·"" K .tll- h"ll . arı ıse uuıu an a m ı 1r. ı r gençtir. Yer deği$" k heıtı . . . . ...... "'sı verı enne ~ana. "J"" -· a~as sa ı er•ne 
Gen~ bir tahm 'ne göre A:me. Şüıkrü Sirtkedde İstasyon oteli. d"V . ınne veya . ~ Halk dağıtma birliJtlerı bund<ı;n cakh.r. kadar açılımış mihver kcfüm ha-

rilcanın !ikisi modern olma.k üzere ne ımlsaf.i.r olaın İbrahım iını inde d~ger k~ ~~ &~y~~eli~J.In..: ~ır.a hü.kUım.eıtçe dağıtılması kaııt Eti Banık Tophanede yeniden disel~e benilz hakimdirler. Fcıkaıt 
ancak 10.11 zırhlısı, bir iki uçak Anadolulu bir polis memurunun ı~ ar 

1 
. a~ı a 1! trı usulüne bağl?~ olan maddeler büyülk. biı' müracaat bürosu aça. asıl da:valarıım kabuıl ettirecekleri 

gemisi kalmJ"1lır. Bu saha da Ja. parasını çalmağı kafasına koymuş, kün~t~aınn~e erdlını vermıaptyen er, le doğrudan doğruya müstehlike caGc, burada da halıka beyan.name Aımerilka ve İn~ilıtttenin büyük 

J 
· · · · WA>&ere ... ayı annı Y ıxmı- da&· ... ·1~- h""kA- "b -..J · · ı ----·~- Tal~'- -... -"' · .,.... ~- ,___ ~' ·ıe ~ .. -1 ponyan n altmda:hr . . aponyaya lhrahim yüz numara.ya gıttığı bır • n!l ~k k 1 . 1m ~ıı~ı u u.uıetc;e tensı eul. v~rı e~........ ~ .... ,annamc::ıerı çal".a uır ~V'Vıt:'l.J ı ~ı asrmş 

yet~ aonıra Japon.yayı geç. sırada yatak od$ına girerek asılı s:rnar ~: e bağl bjne ~~ a b: .. ter1 rnadıd~fürin dağıtılmasını te- nı doldunnlar depolara, bayilere değillerdir. Anıg'lo - Sa'ksonların 
~ eırrer Japonya mühim kayıb. ceketinin cebim.den ıçinde 35 füa l~lk ar ~n a tlı u un ' lanı . 1: min edeceilclerdir ve Eti Bank deposuna müracaatle muharebeleri . ka:vıbedjp har.bi ka. 

ı> • •• ı ere muracaa a muam~ e erını • 1_:.:........:! ı -ı-1 d T ı b be ---L "-4 1 · · '- h~ .. H 
lGa up-aıına7.sa yıllara ba'kar; O da bulunan cuzdanını aşırmıştır. . y.aptmnışlardır. Her vatandaşa verilecek olan AJVuııuır ~ ~CdlA ar ıır. . a e yan. z-Aıuıı& sııM'OLerını yaam auise. 
bu müddet zarfında Ameı:ıikanın Sonra da paralmı ~ek ıçm ı:u,.., .• dtl t" ":ı,,.. iaşe nüfus belgeleri de Tenwnuzun namelerının muhtevi-v.atı ha1k da- }erin hevecaruına kapıla-nlar l!fu • 
hif kıyılb vermemesi ~artile... doğru· bir 'bara gitımi~. Fakr.t .AJÇı:_adnn~~ .... rı;~ .... e 1 yayrın ~ka- :iJ!k haftasından itıilbaren birliklerce ğıtma birliıkleri tarafından kontrol mezler. Rus ovalarında ve Mısır ., ı· b-,...:•.ı... b: . . ,~.. km .. ma 1Ll:l ar uı<-00.lı:ıu.~ır. ann a - "'" tasd;•- olunac~ r ~ı--ı-.:ı ki k nl uh eb l bel ngı·ııteneye ge mce, u.r...., .r. otelde ış n ıner-na çı ası uze- k-~- 1. •• ı nd !kl -:ı... .11 ,dağııtılacaktır. •"' . .ı<> i:l'n.~ ı • ""'"~.ılilUe a ) m ar '°er 

ı:ı..1 -....:ı..... 
1

·-..J k ld ğ k t" . ,_~..J:-- ı · _,.ı-~•-: ··r t şama .uw.· uı.a.u u arı mu.ı.ıa er kı' dah'"' •ddetli olacaktır 116esafe 
- eRn:~ e ll~e ne a ı ını a ı- rııne J~ po ıse ~ı.u>.ı.Ş ("U e - delö halik da~a birli-itlerine mn- Üçüncü parti gıda maddeleri a .... • .ıu. -

yetle ~ ımk~nsızdır. Fakat kir g~DÇ banla çaldığı parayı k~ racaatJ.a beyanname vermiyenler 1evtı:iaıtına aid hazırlıklar da ya. Don nece Kadıkö· ler uu:yacak, cepheler yer değiş.. 
Ak.denime uğradıgı karwludıan dmlarla yerken ya.kavı ele vermış elkımek karnelerinden mahrum ka- kıınıda ikmal edilecek ve tevziata ..., tiırecekıtir. 
sonra bu saha.da harEketsiz kalma. tir. , caktır d b• d Faikat netice alacak darbeleri 
il gıögteri}'OI" 'ki, kuvvetlerini ica.. Dün adli~ye teslim edilen Silk- lacaklardır. başlana • yun 8 ır ev yan 1 buralania incJi.tım.iye imkan var mı 
hında tehlikey~ sürebilme«: vaz.i. rü Sul'tanahmed 3 üncü sulh ceza dır? Fransa bozt:tunu 939 un zayif 
yetinden çılmnışlır. Küçük bir ka. mahkemesinde vapılan duruşrnasJ Bir yavru bir binanm 1 Kazanç vergisi ödemesi Dün gece saat 22.30 da Kadıt • İnıgFlıteresirıi k:orlrutmadığma göre 
yıt> bu vaziyeti büsbütün nazikleş. sonU11da ı ay 20 gün müddette S k d d yarın ak~am bitiyn.r köyde bakkal ihsana aid ikı katlı ar0tas

1

na Amerikayı da takan ve üç 
tirebııir, haıt> uzaditça k&:yıb nı.. hapse mahkWn edilerek demaı Uncit abn an üştü ., • v t>o, bir evden yangın çıkmıştır. A.. vıı mütemadiyen kuvvetlenen 942 
.ı..:--11· 1

·se daima vardır. D;;u.,. ta. &-•ı·f oıu--ur. · Ik te,ı; ev yand'ıktan aonra .öndürü1 • İn,gilteresinin pes etımesi akla gel-1ıJıuJ&l '-6....... ~ ........ <;'!. Kuııtuı ..... ~a Baruıihane caddesin. Kazanç ver:aısiıni.n. yeni sene i 
-•-- ..:ı~-:za]Aı harbi de bötün gay ~ ~ mliftür. Yang:nın bioş olan evden me7-. Ameri~amn 943 ıçin hazırla.. 
r~ ~u <le 52 sayılı evde oturan AbdU'I:. taksitini ödeme müddeti yarm ak 
retl~ .r~:n _birM türlü &ılene1e- Radyo ruhıa.tiyesi müddeti rahım.anın kızı üç buçuk yaşında şama 'kadar bitecektir. Yarın akşa. ne surede çık.tığı tahkik edilmekte. ~ vüz binden fazla tayyarey~ 
m~r, bilakıs onlenmek f.ÖY'. yann akıam bitiyor ~a evin 3 üncü kat penceresin.. ma 'kadar ta.ksi.tıeri.ni vermiyenler, ~~- -·- be$ nu1.vondan fazla askeri hart'a. 

tclurs~-~rm· a·ına~~ad1:~eceMrdıe. Radyo_ :rullsa.t'namel~rini c!eğiş. dıe __ o)'Ula.riten .. biıdenıbıre soka.fa düş vergi taksiıt!erinia:ı yıiiııie onu nis. Dünk bak 1 ma<l:m ve bütün kaynaklan füken. 
a ~vv., .... e uc.ı -.11~ ................... k d • .:~-~--·- uhtelif betinde :zıamıa cezalı olarak öde- • O yüzme mUsa a arı meden 9.l'lle yanaşacaıc1arını san. 

besl . d iki c· cephe tirme mu~~i yarın ~ .. a a ar muş ve vuo.;uuu.uu.ıı m yer. maŞt rocukluk olur. Bueün,,. Jı:ada!' 
nin ~== h:~rla~a~amasın: b:tecelktir. Yarın ~ma kadar ye !erinden ağır sua:ette yaralanmış.. yeceılclerdıi:r. (Blıtlarafı 1 iıılct ~) nlınııverin kazancı diJkıtüPü kana, 
..._ bu ..J-:altı harbinin önlene- nı rutısatnamel;rml alımyanlar tır. . . Seyıyar esnafın karne alına müd 1.32500.3, ~~~~. (~~:~oz)(.BevLoz) ha.readıih matervele den'kfr. Fa .. 
ga ~ eza recekleniır Yaralı çocuk deriıal Şişh Et.fal deti de yann akşama biıtecektir. ox:nJ..,_ ~ ..... 
memeat birinci derecede lmildir. c ve • . . 3.3.4; İnal (Beykoz). kaıt bunrrar-la netice a1mmad· i~ma 
Bü .. bo 5* t ~blerine ilk h.-tanesıne katdınlarak tedavı al- C!6re henüz hal"Caıwnam.ı" kal'll ve ma!: darl*1~ı, para fedakar- önce müttefikler arasında vaziyet tırıa ahımııştır. Otelin yemek takımlarmı aat- " Bayrak y&rifı: Behiç; Suad~ U.. vmramııamı~ ma.terveli ;Jp A~lo-

da 
._ ~,e mulı-Leme edı"lı"yordu· ma•a k lk b 1 L m (Beykoz) 2.2.1; Orhani Nihad; rl lıkları.nı, ilktısacli zorlukları e- ~:Jl - • o a IJ&D u &flKÇl n-.:::. (LI-...1 ) S~-monlann d::ı söyleınecel.- cözle 

Alm R k Eminönü Halkevi kollannm - """""an • _,. ..... arpaıa • leme& lizımdır. - anıya usya arşısmda Büyükadada İspilandit oteli bu. (Bii;ri&ler) : ve vanı1eca« isleri olacalttn· unu~ 
Bu vuiyet.te A~lo..Sanon dev- bütün heaıblarını bir yaz harbi toplanblan laşı3tçısı Bayram otelden bir hayli 200 Seıl>en: İbrahim (Beykoz) mcııııa;\t ızereık B. C. 

}etlerinin muharebeyi beş yıl, on için yapn.,C, bu hesab yarli14 çı. F.mlnönl ~eaı yemek talkımı çalmış ve s:mra 2.37.-4; Besim (Takaim) ... --F----.. k· .. --·-··-
yıl on beş yıl daha sürdürmek is- kıınca Ord'llSU kış ortasında hatta ' - E-.imiz 11POr; •iirEel aım'at.. bunl~ sat:m~. için akra~sından tOO Sırtüatü: Mahmud (Haydar eci bir aza 
t~erini söyılemeleri kendi hal'k. levazunsız kaldı, tam bfr ~na !ar, ha• deraneleri ve kunla" p.. Sadıga vermiştir. Fakat, bılAhare pata) 1.18.2; Gültekin (Beykoz). 
ları Uzttinde i:>ıi bl; tesir yapma- u~amak'tan zor kurtuldu-. Simdi beterinin ROelik. umumi toplantı- işin meydana çrkmasile her ikiei de 200 Kuılbalama: Ahmed (Bey • • • -:- • 
yacaıktı. Bunun tçindir ki muhare. Her HiUer yap!Myı vtdetıtif~ bü- ları 29 Haziran 1942 Pazartelıi cü y~alanarak adliyeye verilmişler. klas) 3.26; BiW (Haydarpaşa). ElelılTılı Jıreğine ~ılıan bır 
beyi kamnaclMklarını, hem de bu tün hazırflıftrlara ratmen lkıinci bir nB aat 18 de )'apılacaiından bu dır. 400 ı&ıl>e.t: Vedad (Beykoz) çdculı ffftyallCI leapılaralc 
yrl içinde kazanaeaklannı söyle- O. harbine dayanamaz. Eğer ya. tuhe'leıe kayıdli azaların Suçlufan muhakeme eden Snl. 5.36.2, Tuirul (Beyk.oz). öltli 
me!k yoluna girilmişti.r-. z1n Rus hamini bi·tireme~, -rmu.d 2_- Evimizin JJ)lılt umum! top tanahımed 3 üncü sulh ceza h~L Bayrak yarııı: Mah.mu.d; Neca. 

Fakat Anglo.Sakson llcmi için ko1ayl8fltı.rama2JSa kıp küçük bır 1-tial 30 Haziran 1942 s.ti pnü ~-i, neticede Bayramın 1 ay ~O ti; Ortum (Haydarpaşa} 9.6 birin.. Karagümrültte bir çocuğun ağır 
muharebenin beş ay içinde kaza- darbe ile yıkılır.:. eaat 1.S de yapılacağından bütün gu~, Sad.lim 1 ay miiddetle h~p.ı s: ci; ~ takımı ikinci gelmiıtir. surette yaralamnasile neticelenen 
JWınası mümkün olab."l~r mi? Bu Bu küQi.ik darbe k.ıa aylarına aza1arı'11lızrn lerıne karar vermit ve her ~.kisını Tnmp!en: Mahmud (Beykoz) bir kaza ol.muştur. 
BUale cevab vermek ıçın ala'k~!1 - cJoinı Anglıo...Saksonların ikinci tqrifferi ani & rica oluaa-r. de tevkif etımift,ir. 55.53 puvaııla birinci. Karaıgümrükte .Dervipli mabL 
lırm umumi durumu nastl F- bir cecıhe açarak wnnak istedik. Necdet (Beykoz) 45.79: puanla lesiı:ııde oturan Salih'iıı 10 yaşında. 
ctikılerini bilmek la;ımdır. lerl daırbedıir, muharebenin bef, ikinci. · k.i oğlu Ercümend vamvay cadde 

Llbva mutıarebesı başlamadan "J'lhıd 011 ay gLbi nJs'bete-n kı6a bir 1 1 s··ı 1 l · sinde arltad-larile ovw.•rken bir 
......... _._ ..... ,-.-····-····-·····-· zanıa i"""""'e bitirilece~ iddiası da STER NAN, 0 ıe er arası at etizm ~ ~-~- 15' müaabakalan iddiaya tutuşmuş ve 838 No. lu e-

bfr tar.ttan hatkı korumak için 1 S T E ft 1 N A N M A 1 Bo1veter aıa5lndan atletizm t>i - lektrik Oicefilıe tımıanmağa baş. 
~en~ dil-er taraftan bu n. rinc.ı1iılc. müsalbakaları 18 ve 19 Tem laımştı.r. Direğin tepesine vardık TAKVİM • . ._._ 

1118 -Haalraa 

Anlll .... :mide dayamnaKrtadır. Yalnız ara. Bir Ji1ae1r mım... TlirkUn e. kalain dl19 de fllliine çardak ya. muzda Aolr.arada yapdıacaktır.Grup tan sonra da elektrik teline tutu.-
p.--ı .!!! dan geçen müdıMt zarfında Llbya seldenberl tefkllitçı oldujandan par~.p.-a..ı - - L- LU-.L...: L!- ve 'birincilik müsabakalarında göze naraık karşı direğe g~ek Wte-

29 
11 ·~· Haur mutıarebelll baş1aıtnıştır. Rus cep- ............. ...ı-ı .m.tı1or: - __, uu ~ _.. ç.a.rpaır derece elde eden atletler a. mtiştir. Faıkaıt elini tele d('ğdirir 

fi& heainde de canlılık belirmivtiT, fa. «- laputa Gönenine p&,o. doldarayor? ...... -10d_L! ferdt birincilik müsabaka- değıdinnez yülksek kudcetli cere. 11---..------.... '"'I!'!'~~ taıt aeatia muharebenin bu yıl rum. Yol kenarındı& her yirmi ArahKI .._ döniİ)'or. Yiaüa. ..... a&ı yan ~cuğu şiddetle çarpmış, kü • ..._,~- hi" ..a..Ji..ılse AV""""a ile Al- -•-11-..1 b" lad v - ~-, .___ L.....1 •• L..-..:.. L!- -yı· ---' 51 da 20 ve 3o Ağustosta tefırimiz- rük Ercümem bu sadmen"n tes". 
16 

C. Ahır 
16 

~UYC ~ uq;1 ·~l" d-.maua U" raa J&lmlz Ç8I' • - iN .au- - _. :ır- - de yapılaıeaktİT. "l 

rl.ka içirı bfıtjribnesi ümidi Alınan. daldımrı ...Uaciya torUyoram. hilmedlPai aorm bir mina ,,.... Kadıköy ıpor almamdaki rlle başaşağı kaldı.nma düşmtiş, 
lama ,.ok cm? Tahmin edilebilir - Be7im, diyor; bu civarda - Tarta.b. sldip ıellrkeD başından ve vücudunun muhtelıf 
ki, Litıı,a harbinıi snveyşe doğru 1mya yoktur. Susayan yolcular ı..kee blr ld teneke ıu ıetlriwı. maçlm yerlerinden çok ağır surette yara. 
~er. Rusrada da 5nemli isin \oPntia idil' ~ı aerin rtror.• Kadıköy apor Jclüba sahasinde lanmıştır. . 
Mil> ~elert .tele e1ımeye mu- 1 S T ER 1 NAN dün futbol karşila,malnr'f yapılm!,: Yaı:ıalı çocuk Balat hastanesine 
nfflk olurl:aru, bu ilmida &.pı. Coıkun.apor berispor B takımları kaldırılarak. tedavi altına alımnı'7 

TER 1 N AN MA 1 m819İ 3-3 beraJberlik?e netlcelerrnÜf; fakat ikurtarılamıyaralt ö ştür. 
T A tak"fmı Karqtimrlk A "Eftdise etrafında tahkikata bal-



o-n ru 
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----SAN-AT~~;;;~ 
caılarının kendilerinde bıraktıkları [ZİRAAT] 

Meyvaların gıda ve sıhhat 
.bakımından kıymetleri 

on.nsnıa Dili 
tesirlerden, ufak telelt, fakat pek 
nezih ve ihtiyat ile Beyoğlu eğlen.. 
cdrerinden dem vunıldu. Muhavere 
aımki bir lastik to.p gibi elden ele 
fll!laqor., bi-ri onu kapınca bir ha~ !I 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgl•ı kas·;nz aıtnıada.n evvel evirip çevi. 
dyor, atlp gene tutuyordu.. Bir ara • 

• 1 • tıık müsahaıbe musikiye intilal C'lti. 

T ~enin t>a.~ıca gizelHk.le..ır.k İf&ret olumıbilir; fakat <laha .. ~I~ hatıralarımdan lzmt:cie Nazım Türk musikisinden ayrılnıa. 
rind.n biri lı:onı:ııtr:Da diliDio y.dıe lnn"'Ad~ ran.nolu.ıııma:1t m~ ~oraı'lcitapt kon.ığınLn harem daire. malda beralber 1-iddetle gal"b mu.si. 

1'e'Vkine, -.fuına doyu,lam:yan m..jlcündü.r ki bu bidı~ ye.nıı. nes.l111 11ı1ode, meıırner SO>fada ninem~ etı.a.. kiısi meıcllibu idi, hatta Re~d da 
cdifği~ botluitın-d.a idi. Bunu pcık kaıytd.eız., pak ~. ev ve/ınd:a top~oa.n k.adın.la~ı, s~l~~.k. onuın düşüncelerinden sirayı.-t ı.-den 
gcçmi§ zama.nıa. atıfederclc cddhı di.I~ hayatında pek ~aş~ 1>01 ta dede~ gece misafırler~ d~n- 1 bir inlhimak ile piyano öğrenmeğe 
ye ~et ettim; zira dikkat eane_lyeti.,ti.ırihnekte olmuında.n ileri pl..kyıor.~ı olfuyorum, daha 10nra ılk başle.:m~tı; bütün diğerleri Garb 
mek., ve dik.kat ettiqe eaeHeAmt-. ınektedir. genıçtiiimd-e «HizrnetJ i<lareh.au-e. I musiktsinin aleyhinde idiler; Ben de 
mele mıl.imk>ün ohnu:vor IL:i k:OltUfJl11l Kaç Lııre t:ramıvaylarda, healer-

1
afnde 0 ama.n•n .d.~tlarile.-Hcy~t.~ 1 Naz:ımla beraber iki muısikinin iki

di.ti y:!lard.an.h.eri _nuJ taıbir etme. de, vapudardlll, hele 90kak~~ılBu.nial'den k.aç. kı~ kaklı? 1 ..•. ":lr'lü ırine de medubiyette devam etmek_ 
ti • ki~r edtsın.dan, zal'İt va.Eın.. ~ema bpt!la.rtnda. luyeletlc?, dib..lşa1ce.lıaT, hk1'1ala.r arasında . g~ırılen ... berabe~ .8:"1 ı:ıusiki ~eme.le olan 
dan günden güırıe artan z.iyanlarl.a il~ m:*-~ ~eheeinden .. mu~eıe~ ·~~erıi .tek.~ yaşıyorvın. nıh.a.y~t Garıb musıkısıne ıfrat ıle taraftar 
bir iınlhitat dC!'Vreain.e giımiş, sohbet krl Ic&f1teeiık1eınne teeadüE ettlm lcilben_ü!z YtrlDS bet yaşında yenoı bir idim; m'iı1>ahase epev~~ uzad ı : hiç 
meclieleriRdeR, ev toplantdarı.ndan, arelarıında ~utulan :rınkçe latan- vazıfe }le İ.ata.nbula dönıünce, huu·d.a bir a.ğır tariz yepı!mıı dan. ıh~ çhir 

UBUsile mek:tob ıııralarından yuvar- Wkm en gen kalm:, ücıa ~atle. bumdugum c-emiyet: hatırlayorum. incitecek kelim~ tel;ıffuz edilmed~n 
laına yuıy..Aanra sohk kald.tTtm.la.rı. ~inde 90kalt ~ldarlnl'!l Tü;ltı.;epn evvd Sarıyerde b.ir kiiçük eve iki nıazariye çarpı~tı durdu, ve her 
n.ı.n üzer.İo.e dü.ttnek zilletine inmiş.. sıne benzetitebıbrdL Buna hen.ımle sıir~ım, her giin sa.hah akşam mübdıuc giibi bir ileticeye var.ima. 
ttiır. benalber herkes dikkat etmi~ oolacak lstanbula ifİ.rn.e gider gelirdim. He. dan toplantının daf.·lrna zamanın. 

Buıgi.iın gene radyo bize ha!ible. ki il:Mın.d.a.n f!kayet edederj lıC'I' va. nilz mevsim aoğuktu, vapurda yan d.a, sahur davulu iııltilerek musik · 
!!İın gijzef demeçlerim getirirken, kit her vesile a~ drnkyoruz, k~ar~".'a eokulurdum ve bU'rada fasl·na 80n verildi. 
ma.hkem~ıtOe. Bi.iyük Mitlet M FJ'Ml981dıa da konuşma san'atinin Bogazıçt sakinlerinden bir çoğunu Bu gece konu~an gençleri. i.'!ter. 
}isinde, vi!S.yet heyeti .içtimıa'lannda 90l1 devre kad.ar devam eden ke. tanımıştım. Onla-:-. aralaTln.d.a ko. dim kiı, b~ün.ü11 gençleri de hayal
TW.k di1inin nez.a.het Ye zarafetıiıı... ...tine makalhil inhi•at ettiğini İşa- nuışurlardı, ben dinıerdim. Bu. İ:z- lerİ·nde dinlemiş olsunlar. Acaha 
den f-ıiçbtr zıya"la uğramedığınınlret etm~m, bunu mt•~telif ~yahatjmir 1-ıatırala~ırn.ı uzakta bırakan bir bugün:küler de ayni suretle ve ayni 
büılıaın•na mat:buttt Mıyi.ları~ şa. lerrmde ben de mü~hede etmekten mu83haıbe Ziyafeti oluNlu. nezıı'hetle, fikir oyunlan1e araların. 
hid ofurken duvulan ınfJ rab d'llyga. büi kalma.dun. Gençliğime c..id ha. En ziyade zihnimde bir toplantı. da konuşuyorlcır mı? Elbette, öyle 
Mına mu:bbiL biraz dana öteye ku..1ttTa.lar1ta. son :zamanın int·balartnı yı kaydedeceğim: Refik.am:n teyze talhmin ediyorum ki, meııela üni... 
lak v~rioce öyle biı fütunı lcapılı.lmo\.lkeıyesoe ed"ru:e hunu farkı.-tmı.-. oilu N&zmı o senelerde Mülkiye- venıite'nin muhtelif Faculteler;node 
~ lci 1bizılerıe t<Acabs T~çe iki7e

1mdt rnıüfnkün .otmu~1:>rd<U. ~l'"nÜz ~tm. çıkr;ııı,tı, benim İstanbu:la gı.-Ü. tahsi1.in en yü!uek derecesine ıariş.. 
mı .aynll')"or? Biri y Harca mıeele ın..lgenıç iken Parıste ıkametlenmde. flmcl v-esık sa.yarak bir ramazan ak. nı ş olan nesil bizler için ~ikayete 
cele lbuıgü.n,e lcadar mtikal eden eski yahuı<l. )"Olculttk esnas:nd.a ara!aı:ın- tamı sln~f ~rk.a.daşların! da d.a'\·et. veıı'~e ıclan şu konu:ma san' ati in. 
zamanın mıra.ı bir TiiTkçe, diğeri da loo~n Frıınııızlar1 dınlemı~tı:oı, ecJ:er~ hır ıftaır ziyafeti tcrtib eL hit.atından ke-nd is:ni kurtarmı~tır. 
ııoon dev:ıım ııııa.rs n-tıhırile yıkıla yı·kı. ve 98a'!fleree ııüı1ü nükte. cinas, ı9tıh- mı~ı. O .gece hepbt>raber direkler. Gene hatıralarımı yoklarken 
la, devriie devrile kırık dökük.

1
za kal:dtnden ziynetlerk lcıvılcı~- araaıona gidecektik; fakat lbu gt"'nıç. «Servetifünunıı matbaası toplantı. 

bozult ve çaııpı.k yeni neaılin ağzına lar saçarak deovam eden bu bır,ler a.raeında cereyan eden ~hbet o }ar nı cLa buluyomm: Bir gün ara
d_~ten bi:r ~a T~ m.D Diyeırwwi' musara'ayı biT .k.ö~ye ıP~nerek kadar tat'lı, o ka~ar cazibeli idi k.i. mızda edebiyatı cedide eskilerden 
fÜJılıe veriyor. eusarak fa.kat dıoyul'mıyacak hır lez. 'ben eTde kalınaRı, ramazan ~ecesı. tec~ürler almtş mıdır suali üzerine 

M'ihıeiuıbe -.n'atini en yülc!lek,:zıetle mest olarak tak~b etmi~ti~;ınin.uzun saatlerini böyle komışarak bir milbaıhatte cert'yan etmeğe baş. 
it~! rnc1'teıbea ne ç~aran mi.He~. mu..haıbe o~adıan ~raya ~ıçra?'an tı-,~eıçırmeği te~lif ett:m; bunu i~tifak lad'l. Böyle sık sık ~üb.ahaseler, mü 

batın.da FransızJ.ar geludı, kitlerle, çetıd çesıd guzefhklcr le ıle kaibulf ettıt .. r. O gece kıınler nakaşalar olurdu Bılmıyorum k'm. 
B6yüık Haıbden 90nwa Frarss.da daJMieta üzeıniterelc ya2ılm:ş bir sahnelvardı? Simdi yalnız Nazım Ye o iç"m zden biri: <'Ben ne eskilerden 

san' atin tedenni sine, giind"'n gü. e.erinin mükAlemesin i andırıyordu.1nun mıo:ktebde birincilikle ik ine i !iği ne de yen(ierde?1 hiçbir şeylere borç 
~-e Fraıns·~nln güzeJ lcoın'll'Ş'!lHi di- Gene bu nevi'd~n fırsatlıa.rla., fakat pay)aşamadık.ları Reşadı t"'hıttfuT lu değilm, ne yazdı is•ın ht-p kendi 
hrkl(" .. bir hııw~ağ~~ihn .istilasına ka~ı,yı1!1ar geçtikten .. sonra, _dinl~naenje?,iyorum. K_aç sene. var ki bu ik' tees~ürlı.-rimin mahııulüdiir.:ı. diyor. 
teeeıırü.( seSlel'l yukcf"liy-0r. Frıa.nsız gençlonnı başlca hır d·yarın yuk6ek zeka sahib• genç hayata du~ buna susanlar olmuş, onu tasv b 

Bu hadisenin sebeıbleri araştırı. başka bir dilile konuşan insanları gözlerini yumdular. O gece Dirı-k- eder görün .. nler bu]unmıış olmas'
lınca yiibek s~n·flara menso-1b olan . .lgi!bi lbul'mu'°1m. llerar~ını, Ar·f n k•raet1hnne•tn.de na muka:btl itir:ız edenler bulundu; 
hı.rla hallttn aşağı tabakalarını yıi:. Ayni farkı memelcetimd~ Jı.inün aazı, veznecilerdı> Manskyf\n tiyat. ger.e bitmiyorum kim: c Hayır in. 
l..rc.a haılb saiıa.larında, sipe-r haya. ya.şlılarile bugünün gençleri 'llTMln- rıosunu hep unuttuk. Neler konuşul sanın bütün okuduklarından öyle 
•nda birilerine karıttıran za~eti,da görüyorum. Dü~e ~id hat~rala- du, nu!~. koı;:u~uld11~_hu.ııu ta. .. vi~ et. i~~ ba'la.r, t.~:~~iirlt'r hasıl olur ~i 

l:ıewyd~denldr 'Yar bizd~ de beHcı bu rımı yıoldark.en rihnımde birçok mek mumkun .degıldır. Bugun o vıreırdu.n ıbütuın mesamlarından nu. . ' nevıd'en bir M!beıb Jca amil' ola. mı&ca1esekr yeniden can1a·nıyor. toplaıntıldan bahsederken şu dakika- (Devamı 4/1 de) 

( "Son Posta,, nm zirai bahisler muharriri yazıyor] 
Bi~k gıda aliırnler i nı.n araştır

ma ve prati'k tecrübelen Jle bugü.n 
bir gıda maddesinin yalnız yağ, 
al•bümüooıd'l.i ve kaı-buıtlu madk:J.e. 
lerce z~nliğ:inin sağlık bakımın.. 
dan büyük rolü olmayı.p bunia.rda 
bir ta.kını madent maCPdelede u. 
mumi olara'k (vitamin) adı verilen 
tamamlayıcı maddelerin (Kom.. 
plrotine) de bulunma!ı lazım gel. 

diğ.i ve bunların yokluğunun er 
geç baııı hastalıadarı meydana ge. 
tinnelkıte oklu~ a:rtık tam.amile 
anlaşılmışb:r. Işte meyvalar; yal. 
m:z gıda madk:I'eJerince değil, avn.i 
zamanda sağlık bakımından da çok 
liizum'kı. lbazı maddelere malik ol. 
malarıından husu.si bir önemi haiz. 
dirle!'. 

cn~vami 4/1 de) 

"Son Posta,, nın bulmacası: 14 - (12) 

Bunlardan 30 tane•ini laall•flaek bir arada yollryan ha 
o~~'1:1camaza bir M/iye takdim eJecefls 

Sold&ıuata dot. 1 2 3 4 S 6 7 8 9 11 

1 - Bir kiimes 
1 

Z - Memleketi. 2 
mime \9). •---ı= 

3 - Bir i!llim 3 
(5l, Bir harfin 4 
ı.el&ffusu (Z). 

4 - Vücudlda'd s 
ıtit (Zl, Bensin 
koymaya 7anyaa 6 
kap (5), 

3 HJbayet 7 
(21. 

1 - Tersi !Wl'~ 8 
(!), Yanmazlağı 

bırabn ('7}. 9 
7 - Gaye (4), 

llane (!) , Uaklık 1 O 
nidası (Z). Dıııııl-=--

8 - işa.retı nlCtac (;Z). Mojılemttk j 5 - Kolıa.7 clqi1 (3), Bir ıııarap 
(7). 

9 - Tedvir (5). Bir eda& (%). 

10 - İnanıp ima.n ettiğimiz şeyleri 
blldlrir (3), TDYalet eşyasından (4). 

y~ aşaiıya clotTa: 
1 - Bir halile (10). 

De'f'i (3). 

6 - Bitler (8). 
'1 - U:mlışa.rb aid Mn1 'bir Wm 

(4), Salonlarda bulunur (5). 

8 - ~ (2), AVl'lQWla bir ne. 
hir (3). 

ı _Bir eıa.yı (2). DikeJ (S). 9 - Baıt>ıllen aönen kahraman 1(), 

3 - Miinkad (3), Kasa aman m. Çevikıo ~"'-... 
' - MMr.ulıN ............. (8 •• llllm w... 

._. -us (!), Bir erbk. 
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«Son Posta» nın edebi romani: 39 ) 

' 

Erkeği kadın ~ . 1 
biıme~~n ı:~1?n~~~;~~ n~ la;:! :f::i ~r!a~~=~~ı eeıı:~~~~· nı:':'1:!: N~'lrl:T~~A eo~KUN ~aratır ! 
hi2JI?leıt isyiıyecek ! di'k. sey i ·lroyın UflQ a.tıtı. Y ~kil.ar kar~ yalup içerisini :ıyıdmla.ttı. Kapıaltı ~ i 

- Eliınmden gelür mü? şıdan ka.rpya seslendı: ıkapkaıraınlık, dar ve derin bir yer- . . 1 
- Gelür, siırlen gayrin yedi~ . - Durman, seği.rdip leğen ve ib j di. İÇEride üç gölge kıpırdandı. Ortada hıçbir şey yokken münase- dım. Fakat buına kara.r vermem !ara ta:kısLm edildiği bir sırada FüJ 

de olmayan keyfiyetıtu-. r~ ve seocade tedarık eylen. B~l- Kettıöd.a H€ Kaymak Mustafa Pa- ~iız bi~ tesadüf~n, bir şüJHı.eniın pe'k .~lay olmadı. Vakıa b':1 ~~rıb s~nu.n, ma.o.otnuı.rn yüzile, müt;red4 
Kara V~li biritaç adım iler'.den kı 

1
atbdest abp namaz kıJ:mak J6- şa ta.. nihayete, dip tarafa kaçb- ~~ nıetıoelye: ... 

1
dogdurm

1
asrndan çe. ktekınıig .. hle f'tf~~ış. şda:\ ~ku_sııkbısın dıd yaBnıma y~kl~ştığ~ gördfim:ı ı 

işitıleıbilecek kadar yüksek sesle ~r eır. 1 İbr h' p arıt 1 k de puıuJQrum. ""i"ı a anı arın bağla.. açan a ı uu eser ı. J.M ın uınu - u eserı hıç dinlememişt.ırol 
güldü: Yaımalk!ar durup cevab verdiler: ~ ~ıı;;Ht T ~ ~r ;: inışlan korktı.nçtur. Eniştemi aza-Almanyada memleket hasretini Vedad Bey! Çok güzel 0 kadJ 

- Biz adem fünak eder, cese. - Nereden bulalım? Y a~ u~~o u. .~ın a :ba sokmamalı. Fakaıt ya ablamın duyarak ve aş"kı.mı, ıztırabı.mı dü canlı, hassas bir parça ki. .. 
dini decyaya ilıka eylerüz, ister - Müeain başı hücresinde var- kavugu ydkıtu. Bu~yen goz.lerl~ iıztt:ı.raıbı .. çok 'kıs'karu.yor loocasmı. şüınerek meydana getirmiş, Sema Elinden tutarak yanınıa oturt.: 
misiz? dtr yoldaşım. aralanan kapıya dogru bakıyordlu. iHaı'ksı.z d'lyeınem. Lakin enişteme hate Hilaf eıtırnıi~tim. tum: ı 

Bu sefer ihtiyar güldü, celladın Çocuık.lann uzaık1aşmasını bekle Köse adıwnıın Qe«i:ne çekine girdi. fhu imkanı kendi hazırlamışa Çalarken o buhranlı günleri ya. - Maşallah ki.içük hanım hoca 
omuzunu okşadı: diıl€r. Kara Vel.~ ~~ adamı kapı- ğiru ~. g&Lleri vse-vinçle ?OC- !zi.~. O .kada'I." kendi ~~buğuna çe. şı•yoıxium. ~at ~özümde can n~z olduık diye işi resmiy~te ma 

- İhnak edeceğiniz. ademi göt·. ailW ~a g-öt.i.miu, kapı;yı ya- laıeh. ıkı elmı ona dıogru uzattı: fkhlımiş ti .. ertkeğıe, evının dışından lanıını:jtı. Kaılbımdeki yaranın ka.. dökıtük Vedıad Bey diye hitab e] 
mek isterüz. vaışça ~ fısıldadı: - Siz mıisiz benim muhibbi sa- lbaşlka bir alem araıımamak ka<lı_ nachğ:ını, dıarrn!la daımla ruhuma ak. diyorsunuz. Yakında buna bir dJ 

Kara Vel'i: - Çaıbt ol. Girip p;e söyieyip çı.. dı.kım? inın e1iooedıir. Enişte bey de çdk tığını duyuıymdurn. Derin bir vecd beyefendi hazretlerini ilave edeJ 
- Nice, nke? diye duvara doğ- ka.caia (Ark••• Yar) !c~ ~ cüır'etlkar doğrusu.. · için•deydiım. Yalnı2' parmaklanrnın cek misiniz? i 

ru çekildi. i Dti alt.şa me~l köşıkıte arrkadaş.. harelketinıi görüyocdum. Ne kula. Kızardı: i 
İhtiyar adaım durweuııu boz. Pazarlık suretlla inşaat ila" n'ı :ıarına, yazıhane nıemurlaııına Xİ- ğronda bir ses, ne gözümde bir şey - Ağmndan böyle kaçtı Vedaö: 

madı: iyafet verdi. Bunları.n arasında Sa. vardı. Parmaklarım sanlki klavye ağabey. Ağabey derken yadınga.i 
- Veziri ~ İbt"aRiım Paşayı Beden terbiyesi lstanbul bölgesi E!i'Ckt Hanımı da görünce ablamdan leıri değil, deır.dlerimin üstünde do. mıyorum da d~yemem. cAğabey>! 

görımeık ister idik. i~k ben şa·udım. Ab.Jam, şayanı laşıyıordu. Bir aralık gözüm Saa. dcyinıce yaşlı oluyorsunuz gıbimei 
- Pad1şaibıtan ouyuruğunuz var başkanlığından: iba.yret bk soğuık'kanlılık gösterdi. det Hanıma ilişıti. Başını koluna geı.iyor. S 

mı? . 1 _ Oa 1'et riia mildde&l~ eb'lltmeye l'llarılaın 29908 lira 5 lrw'll'f (yinnl iVe'karmı, asaJeUni hiç bozmadı. daya.mı.;;, gözlerini kırpmadan ha- - Bak şu afacana ... Sankı yaşlıi 
- Bunda f.eııma.nlı.ık nesne vok- dokuıı hia dıokuıı ym sekiz lira beş kuruş) keşif beftli Be:rketı kayıkhanesine ESaa<let Ha-nınnla uzun uzun, hiçbir na bakıyıordu. değilmişiım gibi. .. Ayıol benim seJ. 

tur Veli ağa, salıt arall'ktan görüp ve 8'>0I' salonu bıpatma 1aüb zuhur dıaedltbıden ııa.ri• suretne ekslHme. 5<;?ey befü etmiyereık Jronuş.tu. Onun ~Belli seven bir kadm vardh iç. nin kadar kızım olurdu. : 
üç kelime söy'l~.ı{ ister idim. ye brunasuıa karar ttrilıniştir. s~elişini ~k garib karşıla<iım. Da- ti rıağnlebcle, gitıtikçe hafifleye- Saadet Hanım da, kol.tuğunu bi.J 

Kara Veli ür.kek ürkek bak.ti: 2 _ Pazarı• S/'1/lSf! giiniine raeüayan Pamanesi günii saat 16 da :vate rağımen gelmemesi lazımdı. rek, de11in lir sükôna bağlanarak zim tarafa çeıkmişıti: : 
- Darüşşifadan mı gefürsün? Taksimde sra.servilenle 5"1 namaracb Beden Tm>iyesii Wanbal Bila'esi bi. iFaka.t, bu g.eHşj izah edill(:e, ma.zur sona erd~~i zam.cm, alkış seslerile - Hfila eserinizi·n tesiri altmda.s 
- Aklım senin 'kadar başımda. naslllılla müteşeüil husu.si komi.,,.onda ya.pı4acaıı:tır. E~rıüır ~ibi olıdum bana: uyanıchm. yım Vedad Bey! i 

dır. [Celladın koltuğuna g'rdi] 3 _ ıB• if;e ald husıt:>i şa.ı1na.me, umumi esaslar ve keşif htilis:ısı herıiin ,~. -:- Sınıf. siz varsınız diye .geldim! Saadet Hanını gayri ihtiyart a. Gözl~ine_ ih:tişamlı _bi.: ma.nai 
Ba!ka yoldaşım, vezire bir çi-f-t Jii. mesai saaA.leri da.bilinde yuk-arıdı yeri yazılı böl&'e bfnuı muhasebe servisin. :dediı .. Fm~em de, o da va.zıye.tı iyı yağa kallkırrnştı: . hamulesı yüıldıyerek yuzume dık.: 
kırdımız vardır. Dilersen sen dahi !.:dare ettiler. En.işteım bir patron - Fevkalade bir eser Vedad katle baktı: l 

tkn 119 tyii:ıı) lnıru.ş ıoukabilind-e alınabilir. Ba evraka elılenmesi lazım gelen 
d'nlersin. Bu hiz.met=n altında kal- proje, Nafra Veületi umumi fenni şartnamesi, Bayı.nchrldc ~ed genel şart. b bir memur gibi konuştular. Bey!... Dwyularak bestelendiği - DuyaT'alk be9te1eımişsiniı: bu-5 
mazuz. Raıhımetlu buban tlah· nL •• : Gözümün önünde oynanan bu muhalkkalk ... Çoık ta güzel çalıyor. nu ... Çalarke.n de kendinizi tama.5 

namesi tıse fazla mevcudu bulunm:ıdıltodan &ynj btnada T&lim ve Terb'ye 
nen kadına hizme i karşıl;ğmı ve. idr. arn - kam.. ea .. 'i bent hem ealendir. sunuz. .. .. mile ka)'lbetmişti.rııiz. :. 

ŞllbıfSincfe.ı tale91e he!' zaman tetkik olunabilir. • zd "' k 
rir idi:> 5di, hem u u. Yemekt~1 sonra Enişte bey çok şukur kıskançlı - Her eser bır duymanın mah-: 

Ce1lad güldü: 4 - Muvakkat t.emlııat m"ktarı 2243•8° Cllvl bin iki ym: kırjı: üç lfl'adır.) ieni~tem, misafirlerinin beni <liınle. alalmi gösternnemişıt:. Misafirleri. sulüdür. : 
_ Bre sen hoşgıl bir dişlcnge 5 - htriclilerin tekıtr mektublarını ve şimdfye kadar en aı bir d1ıfada ~meik istedikler.ni• söyledi. Bu sıcak ne, gurur dolu bir sesle: Gfrlerek başını salııvordu· ! 

benzers:n? 20 ffO (Yirmi b!nl liralık bir t.ıuıhbu:l işini muvaffakıyetle yaptıklarını tev. iyaz ge<:esinde, kapalı salonda pi- _ Efendim, dedi. Bizim kayın. _ Bu pek öyle değil. Köklü b;r! 
_ &li öyledir. İmd .. ne isters'n? a!k veslka.lımnı, İstanbul V"'a:re'lntlen eksiltme tarihlnıı:len ası-ari üç gün ev. :yano dinlenımiyeceğini bahan~ e- birader beynelmilel bir san'atlkar, ilhamın eserine benziyor. Acı:ıba: 
Celladın gözleri parladı: veı alınm1' t'hliyet vesikası. 9t? l"ılına alıd Ticart't Odası Tesikaıılle muva.kkd foerek re<ltlecelktim. Dumanlı kafa- faıkat bir kusuru var. Kendisini muhatabı hangi bahtıbyar insandır?: 
- Ne dersiz? temiııııtlannı havı kapalı urflarmı mnayyen saatten bir sa.a.t evveHne kadar ilara ne çalını.rdı? Saadet Hanım. satmasmı bilımi~. Derme çatma Füsun, zeki kız, ısrarlı bir ba.i 
_ Yüz .altun. Muhasebe servf&ine makbuz muk:ıbiHıute vermeleri ımumu ilin olumır. :ıa göljgÖZe geld'ik. Dinlemek iste- bir piyasa şarkısı çalanlar or.üsta<l> kışla Saadet Hanımı baştan aşağı: 
_ Az yoldaşım. --------------------------«_6

_
97

_
3
_»_ S'1iğini ihsas ediyordu. Kıramadım ~çi.nirierirnn bizim hazret kıyıda 9üıztlii. Sonra benim yüzüme bakıtıl: 

_ Yüz elli. Ü :onun W.tırı iıçin eniştemin arzusu bucakıta. .. Bıiıraz canlan efendim Bu baık~a, •lbu sırrı bu )tad.n ne .• 
Kara Veli avuçlarını açtı: niversite A. E. P. Komisyonundan: sverine ~eldi. canlan ... Amma dinlemiyeceğim reae,n bili'YQr?» diyen bir sualm! 
- Say imdi. E1ısfitaeye a>ıalaın ı. Mahamm• Temina.i ! İki parça çaldım. Piyanonun he- kenıdisinJ, bu sene mutlaka büy'ıl.k ·rades.i vardı. ! 
GOOlülk.lü köse hiç tereddü.d et- bedeli :men yanı ~ındaki koltukta otu. bir sinemada bir ikıi konser ver. CPvab verdim: : 

medi. Koynundan büyücek bir ke- Eran Saadet Hanım: melicfjr, elimden kurtulamazsın - Kendine alman her c;an' i 
se çııkar!IP uzaıttı: zso ooo kilo odun Beht'r 250 kıllosu S - Bfr de 'kendi eserlerinizden Vedad!... Aışsğı yıulkarı bütün bes1ekarlari 

_ Al, bunda iki yüz altun var. 850 kuruştan 638 Lira Erica ediyoruz. Misafıir'leri.n hey:si enişıtemi taS- ·ı,hamlarını bir insandan a1rıı•şlar.f 
Cellfıd keseyi acele acele açma. üniversiteye alınacak odun 2/VIl/19t2 Perşembe günü saat ıs de Rektör.. i Dedi, bu teklif umumi bir tas. d'.k ediyorlardı. Bilhassa Saadet bu insan için çalış.mııt, eserler vü-f 

ğa çalıştı.: lüılde ka.ııah zarfla eksiltm~ye konubnuşıtur. istekliler Ticaret Odası ve ıemt.. :vible ka.rşılanıınca, cBeni seven bi.r Hanını. MeVLuun kahı-amanı ol- cuda geıtirmişlenFr. 1 
_ Baık penez çı«ar ise ke:D'dun na& .. 1ıı1ı ... 1ar11e teklif urflannı ihale rünü aaa.' H de Be&töriüğe vermeleri. :kadın va:ııdııı isimli eserimi çaJ. maıktan çıkıp, konuşmalann grup. (Arkui nr) i 
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tft Sa,,. 
zıraat: •eyvaıarın faydası San 'ate dair: Konuşma dili 

13 Haziran bilmecemizda kazananlar 
(Ba,iwafı 3/1 de) 1 vücu.ddan aWmazsa tedrici bir kııın (~fı 3/1 de) 'rl.ında irtisam eden ince tebe.ssümiiıı 

Yahın zaımanlara kadar memJ.e. zehirlenmesi vaıki olu;r. Bu vücud fuz eden bava gibidir; hatta farket. cesaret veren tejlVHcile galıha hara_ 
keıtiıı:ı,izde lllıej'"Janın kıyıme<tı pek için zararlı ol&n bu ma<l'ıd.elcrin m~i~n ~unl:arı all'r': kendi U2'Vİ. retlenrlim, coşr..ım. Fikret de ben( 
az k~ taraimd.an takdir edilmi§ \'Ücud dışına Qlkabilmeleri için yet~mıze ızafe ~erız. Hepim"ızin yatıştırm~k için olacak: (rAnlaıı
ve bur ÇOik:ları meyvaları lii~ bir bunların meyıvalarda bulunan ve eakilerden ve yemlerden, hatta biL lan,, dech; Halid Ziy. aah~ye bn 
mıaıdk:l1e ?,laralk kabtıl e~rdi. kalevi olan mugadm maddelerle den .?ıa.iıa genç olanlardan alınmı~ eser verecek olursa orada kahra.. 

13 Bn!Jrıaa iarillli )lıi~ N1W Bloa , ..t.tanlııal ~ F~tfigun geçıt.ik.çe meyvaların birle~si icaıb ed~r. ~~!er vard1r, bunlar kabiliyet. manlarını hikayelerin<lekine benze. 
kanMn okc7~ ~ a.. IWirtııfii P8W' _._ *· U ııl& Perih:ua gı a -ziıyıolojis1nde ve d.olayısHe İşte vüı:uıd, bu mr..deni maddele- nrmzın teınevvümünde imtisas e _ yen 1bir dine 3C>yletecek.ıı 
pfıda 7a.ulı.4hr. lsl&abnkla lnılunae •. Oim;rer. beşeır- sıhhaıtindeik:i mühim rolleri ri (!kireç, demir, sut, potas, kükürt d.en gıda zerreleri gibiıdir. » dedi. Recaizade: «Ne için öyle olma.. 
lnıyucularıDl.Wll Jıatıtl1eleôni Pazartesi. K.ohlu sakn daha 1:Yi anlaşrlımıaıkıtadır. Meyva. gibi) l:ııazı gIDlalarla beraber mey. Bunu d~ kabu~ edenler göründü ve mı, fıiıhiyede yapılan sahnede d~ 
PCl'$embe ~~ri Ulecien 50t1ra bln:at lar; Ctrıs, cevi, ikmn, yetiştirme valard'-an alll" ve bunlar vücudıdan bu zemın ü.z.erınde konUfUldu. yapılahilir.lt 
td.arehanemhck'll abnalan ~. (Son Posta Hattra!ı) tarz ve 1ıoP1ıaıına :m:e"J'!!rimlerint? gö. ~rı ç.:kmaısı lazı.m gelen ve asid O gü:n ıwı.sılaa herles zihnin.in o. muhbeleııile hahM kesti. Yıllar 
~ tnıluzııııöuoıııa 1ııed.'ı llr.ri .-t. ııı......rı 8am.lıb.va J[ocaı1aaetaf2...- r.e mild:arfan ~~n ıru., meyve tabiatiın.dle olan madd·elerlo bır· le Ianıca kudretini, talakat inin bütün geçtikten sonra «Ka.busıı un b;r tem 
lk adresleNıe ~iaderılir. cı&ıMesıi Ne ıtı 'Ma.hhnm 'Etöre• UflLk ~-.: - • k.a'L."t... • k n ı · · ' ~i, ırneyıva asidleri, ni~3sta, şerek kaınm temizle-nmesini ve .ıuLUyehni u anarak müclclea le. ~ lnde bazit bulunanlardan bir l'e-

Bir Atatiir/.ı tablOBU .... ~ GiiRey sok* No. ıs de se!lu'I'&, albominıo;dli ve ma<k?ni gudde1erin vazifeler.ini yaıpmalan. hınde ve. ~~inde söz söylüyordu; fık o gecenin mübahasesini tehat-
İstaoıbal ~ l! 9ol....., amal lıl•' 1 1• Ornnmi:re ..-~~ slhbM ıne.. maddelerle pe«ıt.in ve tamamlayıcı nı temin edocler. bu, sankl fikırler arasında türlü hü. tur ederek: «Fikrini bu eserinde tıat 

U -den ıı:M 8"'fl. ...,. k• ~ At-arer. nı:er (Komple-tine) ve bazı Şoou da ilave edelim ki ga)Ti ;:rk.~~ bir meç 100.>abakası kabilin ~k ~tıni~ ~;;. d:e iyikolmuş!ıı de. 
Bir aylık Son ,.oda abonesi Aliiminyom ba:rJak a~. er _ve kdru msddeler.rndeın ialbli yağlanmalar cilckle h<>ş olma- en ı ı. .. . .. . . en e . _a o. anaatte)-im, 
Ab>ullu teker fHribın mUı:a.i e'rieri (Soo Poaa Hattralı) muıteşe~Id.irler. ~.an bir takım değişiklikler vücu. G~ne~e bı~ mü'bvahase.lm ~ece t~r sahne lç!n b~r eser yazmak 

136 n...,..,. PwUa m-a&. Anlıwa. c... m1"fteei ~ .-kak .. Bunlardan ıney'\'S şelkeri; hazma dun madde mübadelesindeki ak.. Recaı zadea;an F.tı~zagadalci evınde Lizı~else gene o lisanı lı.ulla.nıT. 
Bir ppı kolonya ı N-0. 17 tile D.ın Şendir. Bi&"a. l>mnluıtı.. .l:Wrum 'k.ahnalas1z 111 doğrudan d"oğ • .,..,11..1.n-ıarmın .. ~~:ı.. .... ~.·· Bı·n" cereyan etti. O Ist:nye yalısını ter. dnn. 

. k <X>.IUJll!J.l ~ıturu.uur. .... k ...,..,kt ,_ d d·~· B v * İıı&anbel ~ R~ ~. ıt llU 11ıa1.a &:ımf 2 41e Baoise 'Kıren., :bt&n. ruya ana kanş'lır ki bu tıai diire'r enaleyh ~ kl 
1 

etu en ve o a;.a ar sev ıgı oga-
cle Nemin D~. bu1 ~ 1r.ııı: orta obıılu gnut' S,.A 4u şelkerle~e }'Qkıtu.r. Bu bakundan ""hihatli dı;-gvr.1 ~ a y~me eanıdaya n.'.z ziıçiınclen ayrıklıktan oonra Beyoğ. Bu makal"Cyi yararken bir fikTC 

_._ """ 
1 

' yru zam gu. 1 ·· ··k h 111 • d "k" k.. '- k l A --b d' lliirek!:.Wi k.leoı stüiqli. ..Mqer. meyva ~eri. motörler için Ia71m zel ve müıtenasiıb kalmmı 1 1:':1111n o ~nu ma aııeJm e ı ı u. aapıtm:ıp a ıyorum. «MC<ı a, lyo. 

(Son p,.. ıı.tır.ah~ A- ô~an (ıbe.nrzm.) e benzetileb'lir. Ya.. M aiaroa b 
1 

ş 0 ur. ç~ k~rglT e:v almış ve seviyc·leri rum; yüksek tahs:l~ ç~n gençler 

Leman, Me ..,_. Oriaköy a ....,. ..__ 
kutdaa Göne!" ,.Uü. 

Dit ltTClUt 
(Son Posta Hatıralı) 

Ankara Salılmd maltaıllesi CnbaUa 
~ No. 32 de OiioMı ÖAJ;aaeı., :1smir 
Namaaıcila ~ aM.daıi IOS .iltcıl eo. 
kak No. ll ie A. OaJinetk, tstannı 
Oaialotta orta *81JI aıt.ü a.1> dıeu Bv. 
ll)'amde Necdet Yiieeenlı. 

Di• macuMr 

8l?M örnek -~ ymmliı u .. A7. 
kn ~. Öd!emle m&tebk1 maı. 
müt!ürii Tevftlı: ~lıe ksı A)'lııaD tİJlrii, 
istanbal n~ Pl'ınfır !Pt61,.e u,.. so • 
kak No. 1.8 iıe ~ '1Si 'T'tibel. 

Büyük mahhra lleltm 
Kntılareli ~ tbra.hiım mı J'ertlaaa 

Sa.nyiiftık, imıir Aı.ı..ıcak G&cl Jaüıa.. 
Jar No. ıs tir: Halik runalıoiia, .i<t.a.n.. 
bul FaM:lı S~ba" Haydarbey '°· 
kak Jılit. .ı ele F.arm .Denna. 

Kiiçük mulrlıra deltai 
ıce*in tapa tlietı menttll'll 'km tew 

öman, ErtJaa Sucglr\a m~ No . ., 

t'lıe İhsaıı Durmuş, tstanltnl hdeoıniJM 
lisesi 5.Jj dıeu lt?6 İlllut. 

Albiim 
~ ))eovW DemiP~vı kısım 
ti Erc:ıilımenııl, EskiŞ«!lair lleş.nudi_ 

.r~- nı me'Y"M ~ vücuda girince eyv. A V'e u.n ar~ sula. mı.ıea-., olmıyan bu evleri biribirine ara.s:nda bir konumna. herhaııg bir 
(Sow Pm.ta Hatıralı) d(>!I'lhıaJ Yan.araık kuvvet0 inlk.ıiab r~a. kalevı o~an ı:n-adenı madde. ba~ayarak oraya çekilrnisti. Ne mevzu' üzerinde, ilmi, fcj,, fi; ede. 
~ ~ )İ9e9İ ıa~ Se. eder. Halbuki diğt'!" şeılcerler ev. 1eoı:~n ~:~a .oo- mık.t.r da Ill€l yvda İçİ·n? Bu:mı.. hic;;bir zaman anlay~ma. bi münakasaya ves"le teşkil edecek 

~ı..tı. ÖJJtıüııtt, lı!lta.r.ball Aksa.uy Ho~I wıla parıç.aI.aıntmaya ve hannedıq. ası 1 ıgımız oryıam. as.:i er e dık. Bizleri bir akpm yeme~ne bir e!as alınarak bir nevi' mümare. &---~ _... Jıılo. 11 da. M~ ~ve ~ıır1'31'. bulunur ve bunlaT hazım es;nasm. top]adı, 98nki yeni meskeninin kü- se tıoplantılıan yap•lsa bu nıiisaha. 
Parw>aW~l•, :lıııılcabuı Am~ Me}"Va şeke.rt; bilhassa .adalenin da derhal parçalanarak karb:un şad resmini yapmak istiyordu. Pek beler hem onılara İştirak erienler 
16 mel ~ dolayusile "vücudıın uırrıumi fa. g~zım ':"'~ suya a'YZ"l.lı: ~e gende şetarede yenen yemekten sonra bu hem dinleyenler için müfrd · olmaı 

"İtlıh ~iyeti-rn antı.rr. vucud ıçın zararlı h1çbır şey hı. musahalbe üstadının ortaya attığı m ı ~ Bu S1..1retle yarının davn vf"kiı'I. 

..... ....... , • ..,,.... .. uı jBol 

-*ak No. ti 4& ~. X...a SU'cala 
....,.._ lfe. 1 dit Tiibill Ancı. Balı. 

... K.-utlao malla.Heıii Gedik sokak 

Ho. 4 * Velılııl Oiilen. &ar.- İncili 
-at=Meal JIJG. fl * '-Mı Ylılıilnm. 111 

&..w ·- ...... 4J. :bıııoi. .... arıJf 
1 -.ı .._.. Olıa:r. A.llWFa tr 's ıs 
jy ... - _., _.,...,.. v._ .... 

Mu-g.adrlli lna.dldıelerin en mülhim ra1mna2:laT: Faı~at ~una muıkabıl bir mevzu üzerinde g-örüslilmeğe leri, müddeiumumilen. m"h"·c:l .. rı · 
vıa:z:iteler_J ~; u:zıviyetin büyüme, n;reyv..a asid!lerı ~rinletici t~rle- ba~adı. Mevzu' şu idi: Sahnede Ti.. muaT"im~eri; tabibkri. hail· rıııtck 
gıelişmesil1ıde, kem;k ve di$1.e:-in r.ynıden ~a antısept1 k tesırler.i san ·nasıl olmald1r? verec~.k hatil:ı1r..ri ne iyi ye ·.,.;~·ım;., 
teşeıkıkiilünıde Piildü~ii ıg,iıbi VÜ- baık~~a.? da _çok. mühimdirler. Sahnede liM~ln, .~erkesin, hal. olur. ve bunlar ı dinl erken k"nuc:. 
cu<lda hıusuk gelen asiıilerle bir- ~o~r:• .~ .basıJl~ını~ mevıva a. kın; adeta 90kagın d1lı o]masını it ma. san' at? de hıhakalan ~'<l·<trak 
leşere'k buınlıa.rın viicuddsn dışarı ~ı~~n ı~erıısı~e kısa b 1r zam.anda tizam ~n!e~ >.rardı. Ben buna kar~ ı halka kadar hu'ul c-derdi. ı 
at:~asıtlde. ve dıolayllile ma<lde o1dülder.ıne. go.re :çerisindeki asid- «H~yıTI..~ clıye ba~l~d ·m. .'<Bunu~ Halid Ziya Uş~k1ı"n 
~l~ıOOe g&;jaür. Madde ltt dıolayısile meyvalar. vücudu ~ksın~, ~er sahn: bır t~~ıye yen 1 
mıubadeleısin~ aksaklık ise· ha. hastalıkl.ara 'km-şı mukavim kı.. ıse, kı böyle oklugunda ıttıfak var- R A D y O 
z.ı..rnsız.kıktarı, vikud.u'.l beslen'eme. larl-ar. dır. sahne lisanı da ~alkı kendi~ne 
mesit1i ~ neıt~ itibarile takatsiz_ Meyıvalar; havi oldutkları hu göre yükse)tc:'1 bir 1ısan, bir müka_ 

Kartpodal 1~. vaktinden evvel ihtiyarlama- k:ry.metli maddelerden baŞka, \'Ü- leme mektdbı olmalıd•r.ıı nazariye-
....... .ariltııııe W'lla'lıll( lllila'e •- vı imaç eder. cudda mühw roller oynayan {vi-i sini attım. 

PAZARTESİ. 29/6/1942 
'7.lt: Saat a.ya.rı. '7.33: Radyu sal:m 
ork~ 7.45: Ajans haberleri, 8: 

lıat Ne. 15 • v-.ı S.... 111ır...eoı. Genç kala4::ıaırn.ck için· vücudrlıa tamin) lere de malM: olmaları do- Ve bunu te.yid etmek için 
lliaw e ıhl!"?' ~ ~ .-- bulunıan :muhteıif ~&ieİerin vazi- layısile hususi bir ehemnniyeti ha. Fran11ız te'rne.şa nürvis1erinden ırun -
N.. 3 cl4e Nec11e 8lırPia. iııunW TH. fel.erini iyi yapabilmeleri w mad- iztlıi'rler ki bu cihe-ti de ayrı bir ler sıraladım.Manzum sahne eserleri 
ilim ır.... ...-e1ıı1. iatu• d .._ 111.. ele müb&deleai: em.asında husule yazırn:ı2rlıa izah edeceği'Z. yazanlar: nazmın müstesna ziynet. 
-.. gelen t4Ji ~tl vüeucl::lan dı. O halde m.eyvalann :faY'daları terinde bırakarak yalnız n:ısirler. 

FENNi SONNETÇI 

lwtaFldaa 
aperl=wun. '.ftt: H395. 
~: hadtye İllM.-

artıaaı *· n, 

fti1. çık.abil.meleri .lhmıdır tıaklkmıda. kısaca anlatı!aıı bu bah- den müd'.deama bürhanlar topladım. 
GuO:lelerin, vasifelerini japabil. sıe buTadla oon ~e~ ~~iatin ATexandre Dumas filı;'ı, Edvard Pail 

mele-i i6e iyi ten-mdeki bir kanın f.opraik ve güıneş gıbı ıki tabıı kuv- leron'u, Robert de Flers'i yadede. 
rnevcudiryai ile mümki'ındUr. O vıeıti:ni kendilerinde toplayan mey. rek bunlann ve emsalinin sahne 
halde bir vücudw:ı ~ Jr.alabil- valaTı SJı'hlhat ba.kımın<lan ciha.nm eserleri lisanın mükaleme İçin en 
mıeQ 'kıanm tenm:Jaımesi ve mad- en z-enıgin bir eczaha.nesi, ıen iyi bir girzdJ 'C!er&eri olduğundan dem UT

cte ~adelesinrle husule gelen gıdG ambarı, an saf bir enerji kay. dwn. 
tıfil'i maddeler.in vüıcuddan atılıma. nıağı olaıralk kabul ed'ebtıiriz. Recaizade beni tasvib eder gö. 

N. G. ~ ~ de ıo.uun dudaıda. 

Radyo sa!oD oııiccS't·rası programının ıh'. 
vamı, 8.15: Evin sa.aU. 12.30: Saat aya. 
n, 12.33: Saz eserleri, l2.4S: Aja.ns ba. 
berleri, 13: Ka.r111k mak&mlarclan şar, 

kılar, 18: Saat a,ya.rı, 18.03: Radyo ı:bn 
~. 18.50: Fasıl bt'yeti, 19.30. 
Saa.t ayan ve njans haberleri, 19.45: 
Serbest 10 dakika, 19.55: Rast makamı 
20.15: Radyt) pzeıtcsi. 20.43: nır mart 
öğ'reniyoıruz - Denlzciter marşı, !1: zı. 
na.t ta.k:rimi, 21.10: Şarkı ve tü-Qler 
21.30: (Pogfa lmtasa), ıt.•5: .Ratb'o 
senfoni GrttestnM, 2!.30: Saat u-ı, 
~ ha.bederi 1le ı.or.ı.r. 



4/2 Sayfa 

Memleket haberler· 
XEm.itte İz mirde 

Dün lırırlulaı yddöııiimü ~lzmirde Hal.lıapınar bataklığı 
kun t~üratla oe nqe nın lmrııtulma61 bitmek üzere, 

~in.ele kutlandı birçok topraklar yeniden 
İzmit (HutıU.llİ) - 28 Haziran lıazanrlıyor 

İzmitin d~n ~almden kurhd İzmir (Hmas)) - Belediye re-
dıığu ınes'ud bir gündür. lzmitli • .i.i R~ Lebleıbi.cioğlu. nıııda b 
ler her yrl olduğu gibi, bu sene de tediye mifıencfuleri old:~u hald: 
Kurtu~ ~amlarını eo co~kunj . g 
Vi! en beyec.aıılı bir '.;ek.ilde kutla 1HalkaplhM8. g ı derel: bataklıkları . • 
mışlar ve büyiik tezanür.a.t ~mı'" Dl2' k~ı ınevzuunu tetkık 
lard lT, ıeylemif!İr. 

Bu mönıa.betle ,e.&ir :ufer t&lt. Betaklı.ğm.. muhtelif yerlerinde 
!arı, şa.nh 'bayrağımız, vecizeler ye Ye nwlrtelU ıstikamederde su sevi
ye-fil ~- sıü-lenmitti. Daha aa - :yeeinin yühdme ve alçalma vazL 
hah ın eriten sa.aderinde halk akın yetler.ini, batak.lığın münhat yerle
akın 90kaıktara d.olmu.ştu ... Saat 9 ~ rini teathit etmek üzere 14 yere mü. 
Be'lediye Rıtls.i Kemal Oz Vatinın vazene ıbonaları k.onulmu~tur. 
ve komll't6ııTtarla diğer reami .zev~ :ı Halk.atpı.'nar bata1c.lığının kuru • 
tın ştlhh bafkı adına tebrıklerını , ı . h . . . k '"ı.... 
L-"--~l . ,_ _ı_ k...J.. tunnaıM ı.z:m.ır t= n ıçm pe munlm 
,.~ etrmş, ounoan eonra ~ra.. , • . 
man ordumuzla, milis kuvvetleri b Lr had:lBe eayılmaktadır, Bu batak.. 
şeiluıe girmi1 ve kuvntlcrim İz çıl .ıhk ortadan kalk ı nca mühim bir 
gınca a'ilkı!Jlane.rak kendilerine bu .'arazi kısmı kıymetleneceği gibi sıt
ketler verilmiş, çiçek yağmuruna tu

1
madan da eser kalmıyaca.k.tir. 

tu!>mu.ttur. At.atüıık anıtı önüırw:le he.! ---<>---

ye<:an ve tezahürat 11o11o haddini Kendi kendini yet:ştiren 
bulınuş. bunt<!a bir subay lzmitin 
kurtu~ull'U aınla.tmıt v~ tehir ad'ı • bir San'atl\Ar 
na da ateŞn hitabeler eöyleT1ıCrek. Reemini gördüiü"üz geI\Ç san _ 
E.bedJ Şefimizin va Mı11i Şefimiz.İn atıki.r Meıhrned İocı prAtik. olarak 
büyük adları büyü.le. ihtiı:am ve sev.1yeti şmiş ve bu. 
gİ ça~ıy.aıdan içinde anılarak kah-1giin değerli eeer. 
raman ord.urnuza halkın güvenıi tekler vermıiye baş. 
ııarlanmış, aziz ,ehidterirnizio hat!. lamllş bir b~y • 
nı.ları saygı l'e aınılmııtlr. ıkdDtraştıır, fülı.aa. 

---o ea Mımi Şefimıim 

B:aculi..Je zahireciler birliği ismet İnönünün 
- !r"' bü9tl . .. rind 

de lnımluyor 'ı,;~ e~~CT e 

Bigadiiç (Hususi) - Nahiyede ralk vücuda. "-: 
-••-- ı- .... 1 - hm_.... · ı pa g evvewc:e yerın urunıer a. -ımr ı e tıiııd i ği büstılewı 

uğraşanlar bu defa arıal!arı.nda ~t Çanakkale bele _ 
birli•k kurmağa karar vermitlerdır . ...ı.:... ·1 d . . u.ryel9 ve or u -
Bu bir~ik miillta.hsilm iht yaeındıan evi, Biga ve Ada 
farzil:a olan mahM.ılünü Ticaret Vek&..1pazarı orduev'1erıi, Bu.raa ve 
etinin teılbit el't~ esaalaır dahilinde befediyelleri., Siv>is v~ 

ı.n al)aıcaıktır. Ç~ftçi bu vaziyetten beledliyeleri taraf".ndan 
çok memnun cdmu.ştur. Çünkü ge-belediye veya orduevi sal.on.darına 
çen sene ofi.e a.nbarlarına ekin gö. konmuştur. 

tiir~n çiftı;ıiller günlerce bekiem~ı Son defa İstanbul be1diyeeİ de 
zonmda kalmı.şl.ardı. En büyi.ik ~saın'aotıUr Me!bm~d lncin.iın yaptığ• 
tekleri a1ım metıkezlerinin yakın oLjMiTS Şefin bi'I' büstünü alm~ ve 
mallıaırL idi. Bu ıııu.retle iırtelderi ye -,beled.iye encümeni &&lonuına koy -

riın-e gehuit d~r • .-.. .-. ..-.. .- _......_ ....... ~ur....:... _......_ .............. ......_ .............. ......._ _..... ....._ ........_ 
~· .-.. ,.,, ,e ., -, - -- ---~-.r-.v.-r~--w.-.r~• -

yannamesi as sahillerine -__ , ____ --.:.ıt.-- :ı..-ıı~-· \...~ 

Devlet 

SON POSTA 

Denizyolları 

MlldUrlüğü 

'şletma Umum 
ilanları 

29-6-942-5·7·942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

- Salı t de Cmnb.triy~ Cuma 4 ele Ta.rı Gala.ta rıhtı. 

m.mdan. 
_ CuJn:ı,rtai 18 ele Kadıeş Sh1recıl rıhtımından, 

- Perşembe 8 de Kema.l Top.hane rıht.unıuda.ıı. 
_ Paı:art.esi, Çarş:ı.mba ve cuma ıt.~o de Sus, Cmnal'. 
~ 14 de Marablı. Paır.aır 9,50 de Sus Galata rıh • 

tunınQan. 

- Pa.7..artesi, Çal'Ş&mba ve cuma S ~ 1'1aı'8Jul.2 Galata 
nhhmuıdıuı. Aynca Ç'.ar!;>~~ ıo de Mt"rsin ve Cıı • 
madesı 20 de ADi&lya Tophıuıe ··ıhtllllından. 

- Salı ve c;wna 19 da Bartın TOPhane rıhtımında.ıı. 
- Pazu 9 da K emaıl. Tophane nhtımınd .ın, 

- Ça.rşa.ınba. 12 de Bmea. cuma.rtesi 1~ de Hersin str • 
tıem rıhtı:ınında.n. 

- Perşnnbe 13 de TımaA, P.-.r 13 4e İzmir Galat:ı 
rıhl ımıllda.n . 

- Cuma 18 4e Çana!dra.le vapuru Sirkeci rıbtımrndıan. 
Not: 3/Temmm/M2 tarihinden Wbaren M~rsin 

postal.atı İskendeNnJ.A. kadar temdiıl edUm.lştir. 

NOT:" V&J>tll' seferleri hakkında her türlü malOntl\~ aşatıd.a t elefon 
numar&lan YU'\lı acentelerimiz.den öğrenilebilir. 

Galat& B&t Aoent61ili Galata rıh•ımı Llınanla.r Umıım 
Mlld'U!'ltiğü bin.as ııltında 42362 

Galata Şube • Galata rıhtımı Mınt~ L man 
Re!sl.iği bdn6El aJtırıda 40135 
Sırkeci. Yolcu Salonu 22'i 40 

('1004) 
, 

inşaat ilinı 
Sumer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1 -~ JUılaea« tik okul binası inşaa.t.ı piyasa ıem.evvlica.tı nazan 
iVfbara almmak ,,arlile kapalı zarf usuıllle ve vahldl fia.t esasiyle ek. 

sUtme)'e konmaıtt.ur'. 
2 - ~bu m.a.t ,.. ameliyahn moham.mım k.eşİf bedeli lU.873,0d lira.dil'. 
3 - f.bUtme ewakı A.ııkaracb Siimer Bank Muamelat şnbosillıden 10 lira 

m1*.ablıthıde almaca.ktır. 

4 - Mıwal*ıaıt kminaıt mlkdarı 9.9-lf fuad ... 
5 - asiMme 10 Temmuz. 19-12 tarihine mü..<ıadl.f ~ ,Bııu saat 16 ela. 

Aııbndl. 8iimer Bank Uıuum Miiıliirliltü Eşa&t şubesinch yapıla. 

oüıtır. 

Haziran 29 

Küçük Sıhhat Memurları mektebine talebe 
kabul ve şartları 

1 - ~e Cliınhu.riyeti tebaasında.n olmalı: ve 1'QŞ 18 deıı aşa.ğı 26 daa 
yukarı buluııma.mak «20 den yu:ka.rı ola:nJarm askıeırllkl& U:işJği kalma. 
mamıış olacuhr.» · 

2 - Orta akulda.n pek rn ve İYi dereoedıe mezmı olmak «Lise suı.ıfla.rmcJa 
b1r veya iki sene i'az.I& olmmuş olamar &ercih edAleeek.tfır. Bu1llar.la 
kad1'o dolma.zsa orta dereceliler de a.Llım'.» 

3 - İıMe.kliler, bütün evnı.kını ta.mamla.m..ış olduğu halde dilekçelerini 15 E:r. 
11\l 1942 t.arihine kadar Leyli kısmı tçin Sıhhat ?e i~rnai l\'Iua.venl"t 
Vekıtllljine. neha.ri kısmı lçiu İsanbul Sı:hha.t ve İçtmai Ma:ıvenet Mü. 
cfürılütü va.sıiu11e Oku1 MüdiiTUliibe ıönder~lerdlr. Kabnıl mua.me. 
ıeaı1 tam evrM: ~ müracıaM aırasma &'öre ;ra.p&lr. Evnkı eıbik olanlar, 
tamııınladtllan tarihe kadılı' müracıaaıi e4memtt llQW ve ba.kla.ruıda 
moa.mele :papılmaa. 

Gönd-erilecek Yesikalu şonla.nhr: 
A - Nüfm hüviyet ciiDla.ıu Aıdı Vf)Ja taad:ildi mreti. 
B - orta :::ılııul şebadetname&i asıh «Dalsa iMia okumuş ola.n la.rm se. 

lıadıet.name ile blriik1.e 1.ahsll möılıt&deriai tasdik eden resmi 
vesika». 

c - B3sdmıt örneğine uy~ ye iiıltünıle tucekll rot.otr&tı bulunan 
bil- Slb.hM raporıı cBa raporu hastane baf'a.blbleri ıı.a.rClayarak 
ilıstıiiııö mühürle~ ve WekJl tanhnda.n möiıiirlü zarf ha. 
Unde oıa.tak &'öıııderilec.ektir .J> 

Mua.yenela' Ankara., Sıvas, Diyarbakır, Haycta.rpsşa Nümune 
hasta.nela'lle İsb.nblll Çocuk barıdahaneslnıte v• hmlr, Bun&. 
Konya, Adana. Samsun. Jlalıkeslr, aydın Memleket hasfan rlr . 
rinde ;vapdacalı: •e bttkLller bu ~erin bulundıığıJ vl. 
18.yetlerhı 8ı.hh.a.t 'ft lottmal Ma:avenet Miidıörlüklerine biınt 
müracaat edeeeklerdlr. 

D - Cıkttldan okuldan u;ra mat.eBbı p0Wndıen a.lınm&ş iyi hal 
ki.iıdı. 

B - 4,5 X 6 boyunda. üo tane tCJlf.otral ccepheckn alınm., ve lnre 
k&ğıdııı. basılmış olaca.lııtır. 

4 - Leyli ıusmuıa ka4>ul edild!ii kmı981ae teblti olunanlar okul:ı iltihak 
ederken. örnetl aşağıda yazılı \'le nıoterl!Jden t:uılUl bfı- taahhüt senı-. 

cUn1 blrWı.te &"ötürmeğe meeburdal"lar. Taahhüt aeoechis yeya ömeglne 
UJID&J&n senedle miiracıLat edecelr.ler bıbal ohmu.tar. 

Taahhüt send örneği 

Leyli Küçük Sıhhat Memıırlan mektebine alınarak tahsil edip m!."Zun ol.. 
ıtoturndıa, S.ıhb.a.t ve İotimai Muavenet Vek:iletinin ta:rkı edeceti vazifede brş 
yıl hiz:metl bbUl etmed.itim veya kabul edip te muayyen müılıleti b'tirmtden 
bıraktrtım taalirde benlm için sarfedllnıiş oWı parayı tamamen ödemeği ve 
ha taahhüt seneclll mtac.ıblnce benden istenecek para ~n ridemek m e<'bOTi. 
yetinde oldluığuım t.ariht.eıı ltibaren % 9 fa.iz yüriitülmesfa:ııl kabul ve ta.:ı.hhıid 
eylerim. İmza ve sa.rllı lkampg&h adrt -;i 

Yllllıanıla adres ve hüviyeti J'Ul(1 olan bu taahhü'na. 
me maoilılncıe ödemek meeburl:ret.ınde ~ hıel' dıenı yılı için iki ruz 
lira. olmak üzere bül.üın ta.bsll müddeü iı,ıtn cemu 490 llıraya. lııular pa.ra.:vı, 

fa.hılle beraber borvla bhtlıie müteeelıııl.ı kdH ve müş. 
Cıenek mitteeel8ll ~ atfa.ille lide~ftm. 

Keftain mealeli v,. ııarih adres\ 
"6758» 

6 - ~ Mtif eY?"4'ki meya.nuıda, ,,smıııiye kadar J"&ıımı1 oldaklan bu!========-=--==================== 
lılne kadar ~elmiş Ye r.a.rfm kanııni tekilde ka.pa.tılmış olnıası lazımdır. giM 1f:ı1ıere ve bunların brdellerine, flnnaıım ~ teşkili.hnm ~ 

k'ntelı ~ eWtm ve hangi bankala.rl:a. muamelede ıjuıundulda. 
rma. dair ~la.r lııoyaeakla.rdır. 

'1 - Tekı!U meldlublaruu havi urn.ır kapalı ola.ralt ihale gwni 15 e kadar 
ma1ıbaz mı*abillnde Anıksı'4dıa. Sümer Bant Umumi Dtiplıij'ine tes. 

llm olıaeHMiv. 
ı - PGSta l1e cöıaıılıerilecek tekliıtler nDıa1et lha.le ........... t.ır 9M evve. 

Po9ta4a. vaki olabllecek seclkmeler nasan itibara alınmıyaeıa.ıdır. 
o - B&nka Lha.le>1 lcrad:ı. serbest.ttr. d65ı» «6960» 

--·-····-··· ... ···········-········--· .. ········-···········-.. ····• ... ·-························ 
Son Poa;ta Matbaası: Nepiyat Müdlrih ~ Baba-. 

SAHiBi: A. Ekr.. USAKU~ > 



SOR POSTA 

Telgra.'.f, Telefon Ve Telsiz 
·nu sabahki [ C Askeri vazlret :::J I Bir Fin gazetesine 1 

Baberler <Battanıla ı iad .yf..ıa) Oiin*ü Ahu rami lebiiii, Al • göre Rusya bu 
aıretile Ja.pon ana va.tanııu en mü.. maa dlenizalUluJı8ln Amerika ...S h b d ·ı k 

P.da ~r ~tten gelecek hava t~ ~e y~d- 107 biıı toa ar te 8 yenı ece 
Do lileterine karp .hemen tamaımle Mcminde 16 öearet Yapuna bam • f • • ~ 'bir b.aı1e ~eti:rdikleri.ni bil. dMarlnrl habeıı vermek.ledk. Bu Helsinl:i, 28 (A.A.) - Varsabla. ngfller&ntn durumu lay olmaıyan bir vacife üe ksiı 

l lllr 
dimı_elttedi~r ve Yang Çekyang= h.l. Anelo • S.aonların bugünkü det Fiil gazetesi cSovyetlere kaqı ye M• f ~X ·ı karşıyadır. 

, 811 Ma.vı nelırın. iclnd~n Japoa kaıa 1 umad dmumları aruında biU..- bir )"lll* hadb başlığı altında net 18 er yvrÇI . Milteı" Çörçilin. az.im ve iradesi.. 
•uvvederile 1f birlıii halinde ilerli.1,._. Afrika ~-~ mıiiae • retliği bir tıeıdr.ik yazısında fijyle di A merikada Mister Roos veıt.. m bilenler ~ onun bu zoriuklar-

AI 
Y~ ve h-ek.e'll. yapan Japon n6- 1ellllir edecek bir .mahiyettedir. insi. yor: ... le mlihim menalar ü~in- dan kaçınacak kadar zayıf olma-

·- bir kllvvetıle~ ?e 2 6 Haz~randa l 15.zler MISll'aı, Filiatin; ~~e ve L .. Rua.Y~ kuvveti ~ima ya kü. de .kolllJllD İl:ııgili.z bqvekili Mis.. ~ğı aş.tirdı.r. Faıb;i zammı. 7.aıan 
Y aıots:lm tehrini 11111al eylemıt ol •

1 

rektaa ve Japoodarın Hindl91ıan -. çuuısemıııış veya oldugundan :faz.. ter Çörçiliırı tıayyare ile İngiltere Jl:l88ll tabt ve amınıi apn Wse. 

ta 
... 

11 
.. ,11 ~arını da 11t"J1ıC11 haber vermek.. dudu ii:zerindeki durıunluklarıo • la gıöriWmüştür. Bu garib menle. -ye döndüğü haber veriliyıor. ~ ler. ~ en kudretli irade • 

.. • a te&dıeır. dan iatifade edterek. hatta kıamen ket hal*Hıda bir hüküm \'erebil- biı*aç gün Vqinglıonda kalarak lenn dahi bazan pamuk yumuşak.. 
Çin haritasına bir göz atılırsa Ja. Hindietancle.n mümkün olan bütün nrek için bir ölçü bulmak hat:tl i&. müzalk.erelere devam edeceği res. lı~ anetmeye ba~adığı inkir ta. 

poınİıuıa Çi.n dahi!n.de bu eon güa. ' takıviyeleri getirtmektedider. Bu • t'iıld>akle de mümkün olmııyacalt. men bildirilen lliates ÇQrçilin bu ~l ~ Di.r hakikattir. İngiltere 
!erde eMfe etmiş otduk1ar1 nıuvaL nunla beraber, Birleıik Amerika • tır. Rusyanın insa.n.ca ve mal7.e!me- ani dıöınÜfÜllÜ yalnız Awm Kama.. ı~ en korkulu ihtimal de işte 
fakiyederin dlemmiyeti derhal meJ dan Ürnidlmırnu yo~ de Mısıra ~ mal~ old~ ihıti.yatlar dolayı. r~ aselbi millıakaplarile de- bö~e. biır vaziyetin me:ydana gel. 
~ çrkar. Gerçekten, Yaotcha malzeme ve vuıta ceJbi çok ehem sile ,yenilmez bır memlebt olduğu ğil ayni zamanda askeri vaziyeün meeıdir. 

Almanlar ıimdi Voro-
filofgrad üzerime 

yürüyorlar 
,dm,. bir zamanlar ismi pek çok miyetlidir. A~ denizaltıluı, göe ~ ya~ olan kanaatle".' I.ngili~« içi.n hoşa gitmiyen du- İngi~erede bir ~ insanl.arm 
Seçlllilf oı.. T.dumna tehriaia 125 terdikteri faalıyetie buna klll!Detı nn sevlkıle bu duşmanın kuYVetı rumu ıle de alakadar pmek ta- başvekaletle milil mudafaa nazır
Km. §İınalincle ve Mavi ııebrin mü- 1 dahi oılsa meni olabilmekle ıa::Jl'lli za- olduğundan fazla görülmaıedn'. bii ve m~idir. lığını ayn ayın elle-re tevdi etmek 

Londra, 28 (A.A.) - So\ryet bim bir imanı .sayıllahilccelt bir va. 1 manda mıaretal Rommelin nmvaffa. Hahıiki Sovyetlerle harb halinde Günün birinde adeta esrarengi~ istedikler:i malılmdur. Mister Çör. 
Rusyadan alman haberlere gire ziyettecli:r. ~ zamanda 

0 
eaha. kiyeône dıe eeaslı bir hizmet yapmıt bulunan ~emlek~tler . ~munun şarl1a.r içinde ihtiyar edil.en bu se. çHin bumı istemediği W hdtl ge. 

A'lnıanlar ~ni bir taaITuz hareke- daki KuDKtiog &öl.ünün "de timal o1uyo1'ar, demektir. Mister Ruz • tutarına gore bu ınsan .ıhtıyatı deh yahatin böyle bir fe.rdası olacağı.. çen defa bu mesele babıfs mevzuu 
tine başlamışlardır. Bu taarruz sahı1indıedir. Fak.at, bu şehrin a.sıl vel't: ile Mr.ter Çö:rçil .arasında. ce • şet verec~ !kadar değıld;r, ~ nı, harbin besab dahili edilmek olduğu zaman istifaya kadar grde.. 
Ha~fun 200 kıi~et:'ı;? kadar ş;. ehemmiyeti Mavi nehir boyunca lreyan eden son müzakereler hakkın ~umi. haıt1~e olduğ~ R.~bi .. Rus~ lb:ıım gıelen büıtün ihtimallerine cefini söy!emekten çekim~ıli 
malinde Kursk böl,gesrnde yapıl. prki Çin denizin.de, daha açık bir da ne~diPen tebliğ; Rusya ve Çi.. ı:ıuttefılkıl.erınd~n gemş olçude sı- rağmen, hiç kimse tahmin ede- de ge~e ~ul olmaran bR' !la· 
ına.lttadır. Bu suretae Rusya~a mu. ifade ile Şanıghaydan ve miltı Çin l nin üzerine yükler.en ağır tazyiki lalı yardımı .~rmeğe ~~~~· mezdt Çüllkü Libyada vaziyet sa. kik~. ~n, ~on Lıbya hActise: 
~ Xunik • Harkof - Stft~- hi&timetiftin m.erlezi olan Çunl:ing tahfif tnabadile Almanya Te Ja • Ga:aeıte m1:1talea~ ~ıtırır..ıı:~n, kıin, sekizinci İng.iliz ordusu kuv. lerinm t.esi!'ıle parlamentoda aynı 
pol arasında eereıyan etmıekıtedi.r. JeLrinden de 700 kilometre men • ponyaya karşı hususi tedlbider alı. R~ daınna yenılmı~ oldugu. vetti gıöriinüyor ve mevsimin her mewu ortaya atılacak oluna, bWl-

VJfi, 29 {AA.) - ~ Rus. fede olmasıdır. Japonlar, 'bu sahL na.cağından bahsederken şarki At. nu ve mücadelenin ne zaman bite. hangi esaslı bir hareket icrasına d&n, hiç t.e hoş olmayan bazı neti. 
J.~a Kupiandt ve İZJUIIl ıehiı'le. da bir ilci Damle daba yapahilirler• ' lantilrtelci Alman denizaltılarına ceği tahmin .. edilmese bile bunun müsaade etırniıyece~ sanılıyordu. relerin ~ası. bekf~~:r. Bu 
rınm ~~ ta:a~ndan zaptı llem Çunkinıgi d'aJıa yakın.tan teb. karşı ahnmıı olan tedbiıierin de bu defa da öy'le olacağını yazmak. Bu şar(lar içinde Mister ÇörçHe ~edir ~ ~1sıter Çörçıllıt Amt-
~~etlı bır _hadise olarak _te.. did edd»lıecekler, hem de Şaag - ' teşdid edikceiini gerçi bildirmek. tadıır. tevettüh eden vazifenin ağırlığım m~ ~ ya~t~ k~ mem 
JaWki eclilmelfrt.edr. hay • Kdva • Niınt:Chang. Ku.e - ı tedir. fak.at; bi.r işi düıünmekle ta. • • hiesetmemek 'kabil değildir. Baş-ve. lıeıketinde ~. bitiia dünyada 
Ma~e~ Von Bocıkun ~~yelerin~ ilinıg demİJ7'0~ ~riıı.e aeçir~- hakkuk ettiııınek arasında _seç~cek Kırım ve Lıbyadakı kil. Sifatile ~ ummcl ~ bii,;ik bir alaka dıojumtakt-: ~w 

den bırın~ Volçansk cebını daral"t. rek Şa.nıghay ile ,i.mıJı Birmanye ~ zamanın bu.an çok ehemmıyetlı o. taa l d d hesinden, madafaa nazın SJfatiie Avam ~ ~n ~er 
Jrl.aık oldıugu sanılm~ta?~· . -.-d'& ve Şanıglıayd.a.n i.tibaıea ~ lacağı .dahi maiWndur. rruzun on ra a ise, haesa<tıen aSkıert va~in inki-~ daha bay.öt tarıhi 

Alman ordulaı:ı şımdi ": oreşı.. yük bir cleml: bir demiryokt ha -r 3 _ Sovyet cephesinde: btraktıgv I intiba şafları ile alikalı bulunan Miste!' b1r ~yet aJmalQa4ır. 
lo:ferad üzerine yürümektedı~ler. imde buılımao eaaalı bir kara irtibat Şark cePheeinin merkez; §imal ÇönçiJ, .şimdi, b&- tanftan İngiliz . De,ti Telgraf gibi mub faz~r 

Bu ~i.r aşağı Don ve şı1111ll ve Kt:isa1 b.a.tu teaiai h.usuaundaki . ve en glmal mıntakalarında sene (Bqtarafı 1 inci .. yfada) meb'uslarının her türlü suallerine bi-r gazeteye ~et ~yadan Lib: 
Xafkasyıanın anahtarı~!!"· mühim taeavvur'la.rını büyük ö1çii • mevzii ve mahalll h.areketler olur • tamayız. Bu, Awupada zamanı ge. cevab verip haslmlannı susturma- ~~ ~ muall.imlen. celb~~eyı 

....,,.. lllllllii de t~ .itasına iea1 etmit 
0

• k.en Snastopol ve Harkof ma1ıarebe lince iilcinci bir cepihe açma:k Y'O- ya çalı:şn*. b1r tandltan da Akde- döşürı~ kadar ~y~t 
Londra, 29 (A.A.) - Bu gece Iac.al&rdır. teri de bayik. bir fiddetle devam lundaki demeci haklı gösterir. 'nizıi:n şartk müıntehasınıda bozul. a~n bir du~ ~tte -~~ın 

yansı JMtNdiln Sovyet resmi Sarı ve Mavi aehirler aruında emwAdeda Almanların Sıvutopo. Kırım ve Liıbyadaki taarrudann mak tehlikesini gösteren müvaze. nadir kayıdeylediği bir mnum.Gür. 
Wbliğine na:zaıran Almanlar Kurslk 

1 
~ HonaA eyaleti dailtktır. la 200 bia a.k.er ve 1000 tayyare ayı:ıi vıtkıtıe rastlaması stratejiık ba 1le'3"' Çatt bulmak gibi Jıiç te Jrıo.. * * 

bo""Igesinde taarru'Za gi!çmişlerdir. ve Sar.ı net.ide Mavi nehi.r havza • ile 'hücum etmekte olduklaırı"ve Har kımdıaın ŞU. intıbaı vermektedir. D w h • a.ı .ı ...... • I'·' 
Sivasthpolda düşman hücumları lıar~n.da La.rekat yapan Japon k.ıw. kıof mıntakası.ndaki taamıZtı\Tını Almanlar Karadeniz.de hiilkioı ol. ogu cep e5I MllllR umtlZI miri 
~~te tığratıl.mıştır. velfeıia.in lilibiıferilc itbirliği yapa. J-laTkıafun cenui> droığuiUDdW •İz • ~ Töııkiyeyi Akdeniz tarifında~ Amerikan sahiline 

bi'lmelertne bııla.ylı'kla imk.in. vs • yum fdııriei zapteylemek ve Tımo. 1ıecrıd etmek, Kafkasyaya, oradaki (Battuafı l inci •Jfada) 8 fl" • ,.J,a .. ..I•( 

llSlr muharALASI. meıı: Gair fduıdedir. Buna :ııağmen çen'ko kuvvetlerine ~yni z~anda petrol ku~anna ve k~~ Ortta- orduları baıkomutanlrğının tebliii: ... ,..... ... ar 
DIJU Ma.vi nelıir boyunca Çunkinge kar. Hfl'litofun. 150 Km. şırn.a' doğuswı. şaıb Y'?~. yollar açmaık istıiyor_Ie.r. Sılvastoporun doiu kesimihde, (:e.,tarah 1 inci ..,W.) 

şı beliren Japoın tehdidinin Sarı ne.. deki Woronez şehri üzerin.den de Eğer dfüırnıEm ~ıs~ y~ilırse Alman ve Rumen kıt'al•ı ıid.detli ta şu demeçte blunımıştur. 
W il h tb d hir lıavzasınclaki Japon harekatile 'harekete geçmek suretile d~ _zi .• b~ ~flere erışemıyıecektır. ~· istihk.am muharebelerinde düşma. • Bu ~nlann 4 ü Longbislan'a 

awe 3 D a ay:yıca artmakta ot.duğunu söylemek yade genişlettikleri de 28 tarıhlı bıt Çorçılın Mısırı kaybetmek tehlı. nı teıpelerddci! birçok kuvvetli mev cliğer 4 ü de Yackeville plijına çı. 
şiddetli muharebe~er de ço'k •anhş lhirşey olmaz. Londra t~rahnda b itdirilmektedir. kesi ~J:ln~dığına dair Amerikada l zileTd'en çıkarıp atmıştır. Bu taar • lrarılırıışbr. Bmıların beıısi yaka. 

_
1 

2 _ Ad.as Okyanusunda: K. D. \!erdı:gı ınancadan cesaretlenerek ruzun muvaffak olma11 üzerine dü,. lanmıştır. 
U&UJOl" Qmfd ~eye_bi~riz .• Llb.Ya _muha-~ ~ıırrm ebemıni,ye1fj al"' Jm rli 4' 

Lo:ndıra, 29 (A.A.) -MaJ.'8& Mat. Deaizlerde Almanlara go .. re ~rull lehıimimeki_ te« bı~~ bir kesimini terketmek zorunda kal N~vyorlt,_ ~ (A._A;> - Federal nıMa cereyan etmekte olaa ~ su burasının kıymetli btr ıJtincı mı,t:rr. Ta~ ehemmr,.edi tamieM dail'esi retNSl M'isLer Hoo-

detli ça.rpışrııela.T hala devam~ (........,. 1 inci sayfada) (....._,. 1 inci 11&7fada) ~ oJ.datuııun ortaya çıılrmaei. ~ ,dırin ~ ia. wr tevkif edile& Alman a~nlan 
~~· MısH"dan,gel~- haıv~ Alman een:izaltılan, şidııdetli A.. dulırrı umumi karargahının 761 nu- Milli .... ._ mzw11tt !~ ve .!t~~ıı ve koca, ==~· tamemlayıcı 11Mb matı 
an-e f#1t'e çnpıpa _ıu .ı.wd'88 .ı.-... rik lllii<lafaa ~ Ka · a.h ~.er me en-:e ~ • • 
l'Ub ile 50 kilomefft cetm- ~ de~ i:6irıde M~ka r:zind; maOOn ~,.ı: hi likl . Marsa M Libya yenilgisine _gelirııce, parlL danmı bombelamaia devam etmit- Bu ajaa2ar ~' bii~k 
b nıd bul Sidi Hamıza a ka. Y'l. .n '. sı . . ver, r erı at mEnto bunun seıbebıni hiikUmet- tir. maja7.alara bomba yerlef*iruek 

dıu a ~:~.J Bu ad Ym_.ır..·ı Birlef* Amerikanın tioğu sahıım.. rubuın cenub hatl$lnda ilerlemitleT ten somı.alıdıılr Başvekil dıe milli F-..J~-· ub _,_.. d halk aram.ısta _A_;:ı. ... .1r .......... llh ve 
ar uzıanm_,wauır. r a ev•• de M1alltlık4e 1D7 800 tonilato M M ,_____ el .. nd 30 .....:u-.r • ... ~ya.Dl'n cen ı;ı.uguaun a ı--~~ 

1 
. tuıtu meVZ1luıba8s de- 'ft . · ve a.raa atrunıun osusu a .wuw:ı..ı.aa na.zırbgından çekilmelı. biT dıü,aıan to "do muhri>" .. bu su.retle Ameriıkalılann msnıevi. 

~~C:.. Fa;lerde bulunan sey. t·u(arın.<la 11> ge.mt ba.t:r=rdır. kilometıre mceafede ıahi'l yoluna var ~r .. Çünkü bu mü~afaa _nazırlığı çapta bir ~ iaabet ~7:U~gır yabm aaımıağı _k.ararlaştırnu4lar. 
1-~"I -..ı.- , .. ,~u~4':.1.1~- . ";;.. 

1
.. De• .....,,na karıı t er mı,la.Oı7. bir ınsanın sariedebıleceğı ga• ...... + v -~ 'L.-.":...-·--'- .. __ Lil dıır. Bunların bu- kısmı 1939 ile yar AAJJ aıuu. ~ mıoıııvr u . 
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'k . , .. ..,.._ ~~ ~--~ a-aır BGı topçu.. . 

kuvvetlerini ~ardır. M.ill.. V~on,. ~A. :. - :ır eşı. BUbç yüız eeir alınmıt o~arca le gereklı kılan bir makamdı:r. muz düpnae semi topluluklarını 1941 ~ ~~adan Alman. 
Yeırciler dahi ~i mhlı kW\lletlet Aımerıiika sablllıen açıgındak.ı denı~ tank ve bir çok batarya. tahrıb e • topa tutmUft'UıT. Dütman tetlı1i da. yaya ~- Birkaçı ta Şika.. 
ee~entir. ~ tebli_keeik müca~ıe içm yeE:ı dJilmitım. Bomba.rdımao uçakları • Q 1·taşarktaki lngiliz ordtt- ğıt11mı, ve bir ıemi 'ba.tırıtmıttır. tp1a kadar gelmeie :ım.waffak oı.. 

Mütitef'ıtier lir tarafta eweıce lıi;T tedl>ir ~laa ~ye nezare.tı, mız dlipwn1n gerisıııde ta!.ıtlara Ru. ceplıceinin oenub keeimin • JrllJl!llUlır. . 
hararialJlml menilente wpmnı ~ ee··>ede :mmett~atlarım~ kaTfı ha:relet ed.cını k.oharla munab ları Mısırda tıpla11yor de A1men ve İtalyan kıt'aları mü • NeYyutiwar, ~ ertu~ 
beklemen p,n seri mmtefjJt kol. cfenilalblara brfil deırrlye sel'\71- lat :yola:rtftın iltisak nıoktalıarına i.. teaddid cfütmaıı taarruzlarını püs ~ve memlekeC.n en muh\m 

~~~ _...,,. )OP"atmat- :=.:r.t .: .. 1ıa1e gelmelerine oobı:!_ ~~nla bulun,,:'"~": . Mıs~ ~~~ ta':::;:;, Dü,mao oi" kayıı,: =~ =~~A.a1: 
.. • ısm1a Salıii açıl:ml1a clDlaşabilecek bin ° arı C9Clası k bi,r yerde beklemekte olan bu · ' " · • Alman ajaDıları tarafından uçuru-

Vışı, 8 (AA.) - M ~ dm fada ,...._ finMli hizımetıte JmıDıe 3 tayyaresi, Alına':' ~ ~a .• ıkıt'alarm mulharebe rine sevki . Ceph~ ~rte "bölgeaınde hır 1ecak bedemer arasında tmlundu. 
~atnıhta ıauaarebeler Cumartesi olan l2I aıemi'Je iltihak edeceği .. _ ları ı.trafından ~abrih edılmiftır.Bı. Mareşal Romımel ta r d 8 . . piyade tümeDl dUflllaoın fiddetli ğanu ôğreııdilklıeri zaman büyük 
og!~1! ~ betl•Jll!fbr.· miı&l e.ıi1m_..kii:r, Amerikanın ~- zim tayyaııeerimizd.en üçii _26 .. ve 27 oııdunıun imhası ver;~~~ ı~ı ~~emetine r~en. _148 beton btr ba.yıret ve heyecan duymuşlar. 

lngıliıl ~ ~'" c'WBaa. manian ft nehirieri i8tenilen şart Haziran lwwekatından gen .lönme • geçirilmesi üzerinde bir -~ •il;*mnı ele ııcçırmtftiT. Vo.Jkof dır. Hawaya atılması kararlaştırı. 
well hattb verıµw,-· · -Mt- '--~- "tllenliı: hal" , zarurt:ı. kıeeilDimin b,atı'fmıı oilaıı ..L~- • h t Maa Matruhtan eemı'ba lan Jıai& J'--: ve tıRU.Lkçı. gemile- mı ... ıne gelmiş bulunuyor. . .. ....-uvuıa_n lan hedeflerden biri d:e Niagera 
~w 10 illi L411• kaGar ~ ri ve sair_,~ ~e ~h~.. . ~a k~lı~~a bir iındad deb- . Bununla beraber İngilizlerin va t,NP~ ~~ edilmo· ek uzereclir ... ~ ŞeWesindsld büyük elektrik san-

gnı dur. Ballrı,.e nezaretinin yenı Dl- "1Z tqyareaıne hucum etınek teıe • zııyeti halkkııoda bu kada P~ -.ına dlf'MDln yapt.Jil Pcl tralıdU'. 
rnaktadır. zamlan mu~~ince . bü~- ya.t, v_e büsünde bulunan 6 Spiı.f~ tayya • silitın hariçte yaplhnı; a9:ın!:!; dedi ~ akim ~ıttır.Dü?- AjullM iillrlade haJ.awn inft1a 

J d 
• • all da bel_ıqt g~ ves&U' kii~k ~emı- resi bizim kafileye m.enwb av uça'k- Berlinde manalı gör\ilm.Eiktedir maa ~ır kayıl>iara ugramı~ır .. ~r .. dd.ı.i apon 8RIZI 10 lerm ~blen ~~ı vazıfesı. yap larımrz tarafından yakalamnlt ."!e Alman aSkeri mütehassJSlann~ ggık dQllDUl &aokı tabrib edilm1-ttır. Nevyoıik, 28 (A.A.) - Alınan 

mak ıçm kendilennı ve gemılerı. bunlardan ikisi alev~ içinde dü - 9 uncu ve 10 uncu· orduların • demizaliılan tarafında.n Amen1tan 

ton81 ai. ka~~lde~~r. K~l pübnqtiir. kudr~leri hakkındaki miita= ıngilizlere göre sahillerine çıkanlan ve bu defa 
eitlıen ~ mümkün . ol~ugu 1 fil kalyan generali ölıli na geJ~nıce. müiaohassıslar, bu ordu. te"VtW edilen ajanların yanında 
kaliat' lm'a~ rH.yo aletlerı, sıllh- R 

28 
(AA.) G esı Cu- lann tıımıdiıyıe kadar Ort~ mmı (..,._.,. ı iıılci • f tla) baltalama teşebbüslerinde Jmnan-

lar ve decııızaltıla.ra karşı kuUam-ı ~ da 'la wwba ~ ler leketlerindn işgalinde kullandıJda bal'ebe grupiarwııu.zla ~ nıJmaık üzere kendı1erine ~ yıl 
lan ~ter aletlerle ~iz edilecek- :- iki ya Y.;!~ . ıı ~ İ..be; nnı Ye malik bulwıdu'karı siAAla,; ikinci •vtlfta mhb ım..etlerimiz yetecek kadar inftlik madd~ 
lerdll'. 'Y~ Burn~k. ıel ko • her ne kadar modemle§'tirilmişse d.atıa batJda biiyik bir döırnan fitiller ve kamıştan t&nür pan;a. 

1o 1 • 1 1 gene p;.. de bunların anıcak böyle bir itgal kuwetine taarruz etmiflerdir lan iıatibaını veren saatli bomba. 
asker yol'ıyorlarmış Aln1111yaya hava akııı c=·~mutuıı BaldONAre ile vazifesini .. k~yacak si.liblar O- Lonıdra, 28 (A.A.) __: Bo,.;.. .. lar nrdıı'. Yapıılan sor"Qft.tırmacl~ 
Vişi, 29 (A..A.) _ Çuntingden (Bqtarafı ı iad •yfada) • la~~ı soyluıyorlar. İmha edilen jansınm Kahire muhabiri biGlri.. ajaaia:'" tahrilb etmeğe !'lemu: edil 

ıelen bir haıbere l(>re .Japonlar .. ~ kuıvıveUi bir teşkil Al Amtr'k 11 K•9 8 ıncı m'du, 9 uncu ve 10 uncu·«· ya-: dikleri hartı malııemesı fabr ta!a. 

Japonlar açtık lan bu 
tüne~den Koreye 

yaıpmlf oldıuıkları lllll82.2aa :u . mıur . 
1 

batısı üızeri_; 1 8 1 ara gua dulara nıillbet1e muharebe ha1tmda ~ motörlü İtalyan tıümen rmm, su 'Y'>llarının, demiryuTiann 
Şiarmo dell!is&Jlı tüaeli ~~· ınanyanın ~ ~lfn belli batlı (......,.ı t İılc:İ aa,W.) ~~ elve~şli şek.ilde h&zu'- len dıe dahil olmak üzere tedarik ve köprülerin adlarmı söylemŞ. 
Japonyadatrı K~e a!lrer Sftftt- ~~şehri idi. İngiliz u. Bu, ciüny<ada şimdiye kadar bit' lanmış, ı.yı teçb.i& edilmiş ve mu. edEbildili bütün seyyv kuvvetlleri le!'dir. 
meie ~Jarruşl.t<ııcbr. tııede-fi terkettikleri zaman eşi gôrül~yen bir istila ile birliık harebe ~arında. saıvaşmı§ kull~nma'kıta~. • • 

Çin mabıfeNeri Korenin Şanpya çalk~ı gü~..:;ıt.r yangınların devam te kitle hal:iaıde biT isyan olaoakıtll'· askerlerden m.ıreklkebdir. 9 uncu ~aıı du.n. doğuy~. doğru sal- Fin'Andıyaya grup httfintle 
iemir,.c>hı ile bal'ı ~1dulm>a •-~ ;,--; görülınıişıtür. • Loadra, 28 (A.A.) - M Chul'· ve 10 ~ _orduların ~arebe ~: lagiliz ~ mütt.efik !ku\>. R Of t • "mi .f • 
ret ederek Jı.pon planlarının Dii.. etmeWe ~~ ... :aa' hleal ctıill'in Aıvam Kamarasınd~ müza. k~ biıl;.t>ır v~ıle ~ ıncı ordu- vt!(len düşmanı bir nok.t.aya kadar US paraş çU.erı 1 ırr 61 
"6k gayesiıti tebariiz ettirmekte~ Aks ) Alıman raci. kereJEti Çarşamba günü açması nımki ile ~ye~ edilemez. lılar ~ıt"dıkt.an sonra hücuma geç Kelsiıılki, 28 (A.A.) - Finlan.. 
!lirler Bıltisı, 31 (,A..A. .. - İngil" mümltıüınıdür sa Matruiıda limdi başlayan mu. ~ w fiddetli darbeler indir. da ınakamlan dün bütün~ 

• _ ~ ,._. ~: J)Wl geı.:e ız 
0 

aaman • : . barebe bu orduılacın haki.4ri savaş mişlıerdir. Teblijde de bi)clirildiıği le ~ıklan neşr;yatta ha1kı nü. 
y • gfo d it" c:aşırf'lll ••·••c..., ~ Almanya- kımrı cıı a. kadar da İngili2 haJ.. tudretiııi meydana çıkaracaltıbr. gibi dütman kuvvetleri Marsa fusu dağın* bölgelere üçer dör. 
IŞIR ft 1 tr y ırt1n. şimal batı 91aillade . bazı ma. meleri h=- l!:oos:veı .. püf. Berlin askeri mahfille-i, Marsa Mat Matniıun d.opuııde müutefit der kişilik. grup halinde in~ Rus 

ltarflfZll icrıst f(ararlafntrf hallere- l!Miıamı etmişlerdir· ilerin demeç d19md ~unku müşıter~ ru'hun müstahık~m bir meıvtri ol. mevzilerinin etrafını çeovinnişler panşütıçölerile mücadeleye davet 
Dütmanıa ~lli başlı hed_e taıı:'. mal. Y* a tafsiıa.t alması ıhti- duğunu ~1'>r. Burası ~i ve burada müttefik gru.plarile tar eıtmişlerdit-. Bu paraşütçüler umu 

Looara, 21 (AA.) - ~J.ıt: ve ~ pri W. Bremen de ilk zmıl· . 'l:H'. Faıkaıt bu demecin a. ve büyıülk bir mü&tah4tem mevki şıl~ardır. miyet. itibarile Finlanda ttnifar. 
~ mii!lle. a.,..WOO, ~ 1 1De ... mü,tearnJlaJllJl altı ha..:..Blisaıı~ açıkça g&f.eriyor ki, d€ğı1se ere arazi şartları meiıare-tli Bu diitroM1n mü.ttefik mevzile- maaı ~rler Bunlar tö. 
lhew;uıuoon Rus oephesindekı 1'ü- tayyareai düşjiıilıP~iir. ·....:..wı ~ ~~~safhaya Jlirece- biT müdafaacı için elveri.-ız değil rinde bir gıediıt açtJklan nw.nas• feC, ro'f'lelver 'ft el bon&aile 'mü
Jıiiık Nıı*ıyı. hafifletmek i~ ~ •=ta 'lıııllıt1m a.yni gece ıçw..,.e ~ bt'tY--.nalttadır. Mütte. diır. na gelmez. Ve müttıeflderin esu ceHw-a1iz1ıer w iıı.:,illııie yiyecek 

.. Alımui · · re aa- . . Wr k\wvet ~lamak Şimdi, ~.le yarışın iki muha. mevzileri he'llüz çev;t~miftir. harita, puıla. infllll ..ıaeıerı ~ 
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ttaminin ne kadar lazım olduğunu herkes bilir. Cild için de vitalllİn ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa ve Amerikanın ıtriyat ve güzellik enstitüleri vitaminli 
~·· ..ı.t etmeğe ba,lamıılar ve güzel neticeler elde etmiılerdir. Cildterini beslemek ve gayri tabiiliklerini ve enfeksiyonlarını gidermek yolundaki gayelerinin tahakkuku 

k,.e,., 11&i1haasa kadınlar arasında mütbif bir heyecan tevlid eden bu kremler btitün müstahzeratı i.lemıümul bir mahiyet alan Eczacı Hasa'nın enerjik mesaile istihzar edilebil • 
ii·de Hasan Vitamin kremlel"l namile piyasaya çıkarılmqhr. Yüzdeki sivilcelerle erğenlikler ve buruıuklukları izale eden, ihtiyarları gençleştiren, gençleri güzelleştiren bu 

.aeml'eri derhal ve bili tereddüd istiimal ediniz Hasan Deposu ve tubelerinde Küçük Tüp 17,5, Büyük 30, Dört misli büyük kavanoz 125 kuruştur. 

/ loevlet Demlryolları işletme U. M. dan: 1 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun Tıp ve Eczacı 
Kısmına Alınacak Talebenin Kabul Şartları 

J. - bteldHıel'i•, ataPlıa yaadı ~- .........,~ olduıkla.r.ı halde ıve 
rı1ıı ve &zaeı k1SJRLIMfaa 11.a:ııcisin.e ginnetı; ~l«i:n•, ve S9tııW. ve aeılt aıd. 

reBkrini bihlıilımıek 981l'etile d&ğ'rucbn d.ojruya S1b.ba.t •e ~tAa.i Maa.venet 
Vdııl!llli'ine ıi9öıta ile mür.a.oaat etmeleri 1~. 

Tam evdkl:a 1'ilPılıYı möra.ea.ıı.tlar saJ"BI kadro ~ia.a fula. olursa.. 
sıe.yliyet gazeteıwrie itıi.a oiUD~. 

% - Kabul -ete.i ~in al•tlliı tarihe ~e delil yesilıal,a.rm ta. 
ıııı.amlandli'ı ~ rere 7a.pıhr. Elr.sik en-ak ile m.iiıNocaat ecietüer vesikala.ruu 
~ya.ta&bn ta.rike kad.u m.üı-acaat etmemiş ııayııı.1ar. «DtleU;e.ni11 a. 
~""' ı.sıtekLiaıio. a*esille blldiırileceği gibi, abU:l edilip i!dftmed.iii ee za.ına. 
ııınd.a, ~aea yMilacaık.'itr.ı. V~n batla.ıuoa.ınw tlil.ekfekıre eevab verilmez. 
Ve bu dit~ ü:r;M'tae bit bir mua..mele y.a.pı.fm&z. 

3 - F. K. B. Sllllfmıİ liseJi veya li9e dereoetııinde olııhıiu Maarif Velrillfğin. 
ce tasdilıı edDmiıl ~ı en qaiı il'i derece ile bttinııPI elanlat' ıahıut'. F. K. 
B. den yakan faltölte smı.fla.rı için bvJ:ımlıhtğıı ımufı pek m veya ~yi dezeee 
ile geçmis, yaheei •ı Ye askerlik i-14haıı:lıa.rl!&l vel'Miş eılmak (<Tfb Fak:iiltesl 
S tincü sömesllıi. iıf.i,n F. K.. B. ımnfnu iti derece i'Jıe ltitİl'llliş ve yizelermi. en 
i,ri derece Be 'fftımit5 olıınk·ı Iaztnıciu'. 

f - MiiNoMıt ecleMıer, alf&ttda ka.,-cleılild1f i ~ 'lıılJrm1. Sdl'aBlıfta lı:Oflıa,. 
blrlıar. 8 mot ~ ya.ili ~lka.ları taaı.&111. eMl'aık ~ o-hnak şuWe, 

1 » ~ illlltiltant ft lise hitirme meceleri <(Ps İW» o.laaiat, 
D » ()lcmlııılı: mMIMu «Pek l:yiıt liH ı.Kı..e cı.i'J'i» olaaiar, 
m it Ole 1 3 1-liHnı ~,-hı lise bltııı.e «Pek i;yhı elanIM', 

V • Tlb ftlııiilWaiıl aub.~lif ~ dıM'a.m. eiel»enlea ıı.Pet. i1J. Ye iyi 
llHoeJilıero}, 

5 - y..,._. Z! yf c-etkin. &tanlar, Y•lllNa. OİılttMll-141. Te Yeriie mecı..i biz. 
aaet'krliıi yaımura eaııel Maca.k M lla.st.alıb veya. ıwwası IHthtıtanla.r ve evH. 
ter kaıbul e l''ı eder. 

6 -~ ~ şll'lll:ııriııl'. 
• » TiinG.Je Vöımlt_.J(!oli Wıaa,ı.Kaa •~• lıiıWlrea M.fıts 11.iiyiyet cüz. 

MUmll ıMlt .,.,, f~ Te t.sıJJkli lllB'~Ü. 

b • F. ıı::. B. 911111t ~· lhe bitirme ~ ~-- ~kta•eWilllht aıılı, v:e. 
, şehaıd.~ 1teaiiz ıaı;ıllkten relaemiş tse Liffe Mödürlöiiinün b'.'tl.rııle 

t olpnlt* ~-i ele ıis'M'eu. fof.4ttrafh ..,e ~i bir vesıkaJJı .. Bu ttsl,. 
ı. talebe lual8'11la.11 lioğruda.n floğr11Ya Lise Müıdl~ dile•e lle iste. 
r ve Müılüritiıklıen Sıhlıaıt n İçtimai Mıta'f'ellet Velı!litfirlne gönderilir. Lise. 
en itlr Jıl v~ ıd11119. ilkle mıe.za"R oılaR lar b1t miiıdlffti nıeretl:e v.e ne alll'etle 
eoir~nl. bit' wıeib ile bilditw.ete mecbarıllda.r.» 

e ,, Tıb FalııiNesi 1ıirillef sırufı lçha F. )[. B. Hntiıhan ~nıu, v:e öçimcü 
11lte8k ı~ f'. K.. B. tmtlhan :aeıt'll.e vize uıefia.nnı bildiren DM:anhk v!'sl. 
1181. «B• v~ istekti. tua.fmcha Dekanı'lıMan alınan« dilekçeye bağla.nır.> 
el » Okwıfulı:ta,r.ı t~ n:J& ora•m emaıiyet id:a.resblıien a.Lııı.ıuış iyi ~'oll 

'iııh. 
e 11 nasıl-. i~e cletd'llt'UUBU.Ş ve östöııuie tasılU. fetofN.n lJWuaan b;ır 

illaat ra.pol'll, ea.ıa.tbae ~a.bib!ılkıleri ba l1lPQ'!'ll na.ii'hürlu zarf l~e isılek,. 
~e verir.» 
MDl''Yeoeıer Aftlrara., Diyvbanr, EnwrllJll, ~aşa. Sın.s niiall&e bas. 

utelerile ı..tı.l (Jecak. h.._esinıle ve Adau., Mttm, Balıkeııir, Bwsa., iz. 
ak, K~, s-.-. memleket hubnelerıintle ya.pılaea.ıı.<tD'. Mıra.yelle !ı;ln ıs. 
f.Wi~. bit ~ıeria bnlUl!dutu 'fiii1et!Biın Sihlıa.t Te ioUma.i Mva.venet 
lüdıiirılülderine IMr iil~ ile l>lı-ıa.t mii10acaat edıeedı!lerdic'. 
ı ,. Altı taM fofeğTQ.f coepbed.en ahaıDYI$ Ye (.5 X 1 illtııe kitula basılmış 

~ ... 
'I ~ K.Mal eılllııllt4eri ~e teblit o1URU:la.r, Yv.rck Uttha.lı: edıe*en, 

lmeıtı a.ş&ğlCJıa. yoıı&k ve NoterU~ lllSttlltli bk Wahhtid ııeıtedh1i biJMkte gö. 
liirme~ m~r. Taatıhiiıt senedıriz veya öırmfbıe gyım.ya.n tıı.ahDiid 
ıeneöyle Ylll@a •iirıwıUıt edeuleriM kabul~ Jaıplhıılu. 11Btt sened is. 
ıekU ta.rafmliblı. ...,-aea taııı .. ft tmııa ~ ve alt kırnm örnefri'R41m ı-ö. 
'iildlütü gtl;i 1ıdili ._.fach.n lıiesa a,ı;.ea ...e tamamen yuıb.ralt tımıala.na.ca.k. 

•• Taahhüt senedi ömeft 
Leyli T.ııb Tah!llte YudaRa. kabltl ecJileıw:k bet'b.a.Dcd bir T6 Fa.Jı:ilıl'iesilllleıw. ta. 

blib o.l.arak eıdııt~ 20tt sa.yılı kallUll. macilıince Y-.rdlda c~timiz zama. 
btn (•taıtiUeır * ıtabih Dtte iltiet kaAal' lııir miiddıette « X » Smbat v:e İçtlın~i 
K•Ytmet V~ill. Jümllll göreoetıl m.a.lı&Uerd'e ~ itaamı PIMıl etme. 
ıll~m veyv1. mvan• miiıılclebi bitirmeden bılırımıeW t.eıW:Tledlğim ta.t;dirde 
yurcW,a beaİıll1 ~ sadol9ıll&B pUama ild lcıatmı 8c1ıeımeti Y-e tıı8 tabsiümi 
t.ertııettliim veya sııhhi lllbebler d11J1nda F&lııiilte4en daimi olııınık çıka.nlılığmı 
:yaibm Ymdldıa lııir seneden az biı: middlet ka.laınıılr YW'lla teFkıeyieditim t.ı.lı. 
ılk'de benim. Ioht sarı--.li olan para.11 tıaımamen öıı1emeti Ye hu taabhöl:l se 
nedi. m~ 1tendıea istenecek pa.ntlar 19hı, ödmnek meotmrlyetn4le olclu. 

tmn tarihtıea ltibM'a ,;, 9 faiz yürüiıiilme8'ı:ıl ~ at" sayılı k~ cYtel' 
oe-i hülııiıiıdıer'aiııa ılıe hakkfmia. tafıbitdnl kaW T.fı tMıbhiid ~}erim. 

tm.. Ye saıflh ~ aııJrm 
Y.ubrııla MIH8 M ~ yw.uh olan ntn 1Hl ta. 

bUt.aame ~ iMlflllafJk :meebol'lyehd.e bll!l_.l.uiu lleır Gıcır'5 3'tıh t(!irı ik 
JÜI lira o'8ıııık ~ l>M.n ta.hsll mtidcleU .,. oemtan «:+- + > tira.yı ye iki 
Sa61nı ödemııık aeobarifeti haad eldai'a t.aWl:Ne 3Gt8 11 + ·+·+ • Mrara kıwlar 
parayı, f~ benkr borelu ııe biratıe ııailie8eWI. lııeıfil 'fe müş~ek m.~. 
9elıılt ~ ~ Weyeeef1ın. ıtıeföin ~ ye sa:rıh ~ 

« + ıı Eczıı.o. oimıık 19'elfenlerin tıı.nzt-. e4ıeeeüeri ~ ccl.efli 'l:d> Ta. 
lelııe Yuııclaaa ~dl t'ıl.iWırek deTtet kesaJHM ~ eczacı 911<.ttihnda 3989 
sa.y•ı a.m _..._ llıç sene 1ilGüetıe Silakaıt ft iouı..i Maaıvmet Vekileti 

n'bl • ,. .. , • • .. .. .. .. • . Ki.b• teldindıe T&eıla.callıılr, 
11 +r + » ~ tt\ft ııoo ura., 
<1 + + + • Eaacllıv i~ HO& Ura. cc6'7'51» 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
1 - Kızılay ve Devlet kinin i.oDJl)rimc -wıe clraJeleriııGıen ırarrl b.er nevi nıa.rtr.a. 

eh kinin kıomptime ve dr&jelerinin satı'}ı yasa.Jı.t&r. 
2 _ Eom.neler satışt yasak edilen btı nevi :m:üstahmr1arda.n ellerinde ıbulu. 

na.nları Ha.ı.ıiran soauııa. kadar saün•kta. devam ed!erler. 

3 _ Satışı yaeeık edilen Jdnln komprime 'fe drajelerinin saf ve içindeki ki. 
n.iıı nıikıtazlannın ıtoğr'ıı olup olmadığı billnmiyıeoefi:nılen hatkmıaın &izli ola. 
t'ak ya;pdaeak saıtış tekUf.lerlni kat'i Stıl'ette reddetmelıerl w bıaulaırı sa.tın a.J. 
m.ama.la.rı ve lrutbnmaıruıları ta.vsiye olunur. (6800) 

1. Asker,!_ Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 

Cimi 

Tek ıtitJ ekmek 
Erkek lro;yvııı ~ 

Ku.rıu etıl 

Sığır ett 

Citer k.oYllQ 
Paça kOYlltl 

İşkembe kw• 

Baılem lçl 
Ama6ya. ~ek hamJa 
Aşurelik b~ 
Bulgrıır 

Ceviz fı::i 

Ça.m ıfıstıt.ı 

Ça.y 
Erik kurmu 

Barbuaya f~ 
Beyaz ıfasııı,,.. 

Fındık lçi 

İncit-
Ka.kao 
Kara.biber 

Ka.yıst kDr.1fıSll 

Fıstık 

Kıuş münı.ii 

[.dJm)Jl adedi 

Mercimek 
Nôhtri 

Pa.t.a.tes 
Pekme-z 

Beyaz peY'flllr 
Pirinç 
ltaşat' penııit'I 

Pi.ti~ <dG~ • , -
Be\}el 

Beyaz 9Ql)ma 

Yeşil sabu:Q 
Sade Yai 
Sa.lga 

Sarunsall 
Si:ııke 

Soğaa 

$eker «Ton 
Ta.hin hel'f

Taırçm 

TaJı.a.n 

Tereya.tı 

TıB 

cmrdeJt'fi üzüm 
Çek.irdıelıSz üraiıaa 

Yumurta adıed 

Yeni ba.bar 
Zeytin tanesi 
Ze~tı 

Armut 
Ayva. 
Bııtııla 

&.r,el:ye 

Dere otu 
.Dolmalık blbeır 
Donı,aA;es 

Baııbmıya fasıılJıf 

~kadm.f~ 

Elma 
BaTilıf 
Bi)"&l' 
İspa.nak 

Taıze kabak 
Kestane Jı:aba11 
ıta.rmbaıhar 

Kart>• 
lt&VUA 

Ken'M~ 

Klıvrz 
Uhaınıa. 

Mal'1ll adel1 
Kıvırcık sat• _... 
Maycllan-OCE 
PaMıcıaın addi 
POl'ta\al ~ 

Praaa 
Semiz oCıe 
Soğan 

Süt 
TUt'IP 

tiziim ta11e 
tl'züm ya.p. T. salata 
Yer elması 
Yoğurt 

Oinsl '1'lrian 

llull:ıuııen bedıel 

~rı :t'iifatı 

Kilo Gram Lka Kr. s. 

12500 00 
44.00 

150 
375 

llded aı5 
• 6%5 
JI 250 

D 
1 00 
1 50 

'15 

50 
t 

10 
Kuru enıak 

31 
18 
18 

450 
125 

s 
10 
6Z 

125 
750 
ll8 

250 

' l 
185 

10 
s 

1580 
!50 
!50 

1975 
65 

62'5 
'J50 

!5 
J'1 

180 
825 

315 
l125 
200 

40 
!50 
8'15 

lıso 

20'0 

1 
65 

250 
315 

250 
250 

504>0 
1 

3'75 
301) 

125 
390 
250 
25t 
Z5ft 
500 
250 

500 
625 

6!5 
625 
'150 

S7S 
250 
HO 

ıeoı» 

180& 

8'15 
ııs 

625 
1813 
1259 
625 
625 

3151) 

8'15 
250 
!50 

1625 
us 
62!> 
65 

3'76 
18'75 

2 50 

e so 
11 50 
16 50 

l ıo 

1 50 
u; '15 

50 

28 
· ıo 

1 50 
'5 

• 00 

ı '° 
H 
60 
GO 
11 

' 16 
16 
ıı öt 
55 

ı ·oo 
'8 5t 

1 88 
&fi 

1 00 
88 

'10 
ı so 
1 00 

zs 
!5 
20 

'1' 
1 00 
s 00 
1 Ot 
1 '10 

8 
50 
TO 
3 

ıı: 00 
&5 

1 31i 

35 
!O 
!O 

-

t 
ıs. 

10 
ııı 

z5 ,. 
15 

M 
16 

13 
10 
M 
'l 
1 

H 
50 
15 
5 

! 
H 

1 51 
:tO 
ıo 

10 
!O 
19 

ıo 

!O 
15 
25 

Ura~ a. 
1 - Ekmek llı5 Ot 
e - Et s100 zs 
3 - Xonı 

enıalıı 9000 05 50 
4 - Ta.u aeb. 
ze, mey'V&. 
süt, yoi'ıırt 3-st4 51 

18'11 80 50 

----
84 38 .&9* dmiltımıe 

382 97 ıtaıııalı 

6'79 9S KQoatı 

Tatarı 

Llra lü". S. 

1U5 00 
.uoeo oo 

225 00 
281 25 

162 50 
112 50 
25 00 

92 50 
45 00 

2 43 
M 25 

150 00 
9 00 

16'7 50 
31 00 
&5 00 

ı;;i) 00 
51 00 
ııı 50 
:Mı <ıO 

ı 4G 

8'7 50 
6 90 
3 00 

251) 00 
37 00 
31 50 

24.G 8'7 &O 
35 75 

625 00 
36'~ 75 
45 00 
35 15 

180 00 
550 00 

2sı so 
l687 50 
200 00 

10 00 
62 00 

1'15 oa 
1221 50 
200 00 

3 00 

63 00 
425 00 
2!) 20 

125 00 
1?5 00 
150 00 

5 uo 
!43 75 
6'75 00 

75 00 
43 75 
60 00 
50 00 

5 00 
62 M 
50 00 
5'1 00 

125 ot 
250 00 
92 '15 

125 Ot 
ll:t 50 

'8 ?5 
25 00 
'75 00 
'10 ot 
80 Ot 
7.'i 00 
62 50 
93 '75 
93 75 
62 50 
12 50 

125 Olt 
!81 ZG 

87 50 
50 00 
ıs oo 

3:>,!) 00 
12 50 

62 50 
13 00 
56 25 

46S 75 

18611 80 5ıO 

Tarihi 

H/'f/ 942 
U/7/942 

14/'1/942 

M/'1/94-2 

10 
15 

16 

ıı 

Kızılay Cemiy_eti 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
lstanbul Vilayeti (Belediye Hududu lçinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhide Verilecektir. 
. Şartnamesi Ankarada Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden ve 
Istaılbuld-a Yeni Postane caddesinde Kızılay deposundan verilir. 

Taı'tilb ofa.nların 15 Temmuz 1942 tarihine kadar yazı ile Anka 
rada Kızrlay Umumi Merkezine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Eskişehir tayyare fabrikası genel 
direktörlüğünden: 

Fa.brik:a.mız teknlk muhasebe servisi l~ 365il sa.ytlı Jııaıum. ve 851 sa')'dı tali. 
matname hölkıiimlerlne göre d70» liraya kadar lieretle bir şef muavini ile «120>l 
li.ra.ra kadar ücret.re iki mu.Iıa.sebe memuru aJmaeaid.U". 

Şef mııav.htinin yÜksek· tahsil görmü~ obnası ve tıercilıan Ticaret meMebl. 
me.mmu buılunmast ~ttıl', Banka ve aına..i mllha.sebe usullerine işlna olanların 
ewaılm. mü$bH.elerUe Genel Dlrekıtörlüte nıö.ra.ca.a.tla.rı. ((6805•> 

Ereğli Kömürleri işletmesi Umum Müdürlüğünden: 

SADE Y AG ALINACAKTIR 
İşletme TM>ld.otlat'ımız ihtiyacı için 2 ayda Ye iki partide teslim şa.riile 

80,009 lr.ilo erimiş saclıe yıı.ğ mübayaa. ehmaca.lııtll'. Şartname Ankarada Bıi 

Bank Ummn Miidürllitiinde, İsıtanbulıda B&i Ba.ıW: ist. Biiroswulıl. Ye Zon. 

1 gıddıı.lııl:a İşletme Umum Müd'iirlötünde. &'ÖrW.eıbİ.lir. 
Tektiflerin 8 Temmuz 942 C'a.reamoo. günii eaat 12 ye klıclıı.r Zon.wıtak:ta. 

İşletme Umtım :Müdürlütiine verilmiş oım.ası lıi.zmıdtt, Muvakkat teminat ·--------·1- % '1,5 dll', 

h.mir Hava Satına'ma Komisyonundan: 
ı - :&ımitıde ha.va. lf!W'D:izonu dahiliınde 15~ lira 75 k.utuş keşif bedelli bil' 

fıı-ın bi&ası iuşa. et.tdırilecekUr. 

2 - iııa.Iesi 14:/7/942 Salı günii saat ll de bpa.h zarf usullle yapılaeatill'. 
3 - İsteklilerin &iiste.ı-lleo cü:n ve saatten bir sa.a.t evvelisine kadar kanuni 

vesh!a.ıire 1129 liralık ilk teminat makbuzl&rmı mu.lıtevt teklif mektubla.rmı 
ma.ktbu:z mllkıa.bili~ Güzela.ylıdald Bava satı.nalına ·komisYonun'I vermeleri, 

4 - Şartname ve keşfi her gün kıom~ görü.lebtlir, 

5 - Bu iş için en ~ üç rin evvel tana.re iıugayı inşaa.t he7etinden ..-esika 
aluıması şal'tıtır. «3499.6802-

Üniversae Rektörlüğünden: 
Kampa fşti.'l13.k edecek ta.Jeben.in ekmek Tes!ka1arını kamp kum.a.nda.nltiı.. 

na tevdi etmeleri. «699Z" 

Türkiye Cümhuriyetı : 

ZiRAA!.,~~NKASI l 
Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

t9be Ye ajam adedlı Hl 
~ - ...._. ı.. lleft '1anka maameı.1111 

t'Al'CA BiRiKTIRENLERE 28.80U 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

~ ... h'. ,. ll.wlMııl'M " ........ a.-nat ~~ -
• 11 *- ........_,..,. ..-. ' Aeıa teldleollll an • ...,....., ......... .......,.~ ....... 

4 A.ded 1.000 Lirabk 4,000 Lir. 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • 50 • &,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 
Dlldı:Mı ~ llM' ..... lıılr 9!:Da .... 50 Undea .... 

1i11ml7enlere laaml:r"• l1kUil ta.aıtlrde " IO luluUe Y9rU~. 
Kur'alar aene49 ' Wa. 11 llAI 10 ll BulnD. 11 117141. 11 BlrtDd 

Uııan t.a.rlhleriade felEll..rıU.. 

.siltme sureltle, m.ünl\Jııas&ya. konulmuş ve her parti.nhı muva.kkat. teminat mi'k.,. 
ta.rı ne ihale tar.ıh ve saatleri karşılarında ya.zılmıştır, 

2 - i'stek.liler ıblr pa.rti teşkll eden ~arın her maddesine a.Yt'ı ayrı ti.at 
t~ edeceklerdir. Beyetl umumiyesl ii,lerinden yapıla.cıı.k teoz!Ia.Mt teklifler 
fc,aıbul edilmiyecektbı, 

3 - Eksll1me Afyon yedinei işletme binasl:nda. belH gün ve saa.tler~e yapıla. 

~. 

4 - Kapalı pazlill!f:e iştıirakı edecek btekliler tcldlıfclrini ve kanunun ta.Ttıı 
ettiği. vesikalarile birlikte ihale saatinden bir saat evvel lromlswon relsı.ttine 

vermej'e mecb\mlurla.r. 
5 - Eksilıt.me şartna.melerint görnıek f.ııteycııler yedinci lşlet.me lııomisl'Oll 


