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Mı•ırın harekata sahne olan ve olmaıı beklenen kııımlarını göaterlr harita 
• 

Mihvere göre: r 

Mersa 
Matrab 

işgal edildi 
--

Şimal\ Afrikada 

ln~i.iz mağ. ubiye-
tinin akisleri 

~ lngilizlere göre 

Mersa 
Matrab 
boşaltıldı 

, r-·--·- -.... _ .. ____ .... __ ...... _ .. __ .................... " 
Tebliğlere göre 1 Maden ko·· mu·· ru·· 

~ şark cep hesi ~ 1 

'---iımea 1 sallş ve tevziatı 
clvarındakıl nasıl y~pılacak? 

Sovret· · Ankara ve lstanbulda evlere 
kuvvetleri soba adedi ne olursa olsun 1 
rok edildi beş tondan fazla f!erilmigecek 

1 

Kömür satışları 1 Temuzda başhyacak, ihti-
1 yaç için bir beyanname verilmesi mecburi Almanlar 32 bin 

esir 649 top 171 
tank aldılar 

: F' 

Bilumum re•mi ve huıuıi daire ve müesıeseler geçen 
yılki iatihlaklerinden en az yüzde on kömiir tasarrul 

etmeğe mecbur tutuldular. Verilecek kömür 
niıbeteri nelerdir? 

1 

Sivastopolda 15 bin "'""·----------------' 
An'kara 29 (Hususi) - Ma • namesi de. bugün ilan ed ldı. Bu • 

6000 esir ve 
külliyetli malzeme 

ele geçirildi 

Kahire 
alınırsa 
Japonya 

Busyaya mı 
saldıracak:? 

esirle birçok mevzi den kıö:mfuü fiatına ton başına tahmatname esaslarına gore 1 

Görölmemiş derece- eıe geçirildi !3~a b::~u~~: z;:rı~~ıyı:·. ~:n:~= ~~~~:~~s~~~ı~a: 

d 
•dd ı· k le1ctr.ik ve havagnzi snrfiyartında tına~ lher nevi kömur alacak _ e ŞI et 1 tan Sovyet tebliği, Sıvaıtopolda k~ür ;pr~i alınmasına mtl!e - lar, lkıtısad Vekaletine hitaben 

• diiımana çok /azla zayiat i daır lkoordı:nasyon kararı b~gun bu müesseseye b:r ıhtiyaç be • 

muharebelerl Oluyor d. ·ıd· v• b "ld. T ! ReS?:i gazetede neşredildı ve yannamcsi vereceklerdir. Tes _ 

İngiliz mağlObiyeti 
Amerikada şiddetli 

ver ırı ıgı ı ırı ıyor ! mer ıyeıte kondu. }ıin sobaları için verilecek ihtı. 
-- 1 Kömür satış ·ıe tevzi talimat. (Devamı 5 inci sayfada) 

Mısıra doğru ileri 
harekat devam 

ediyor 

lngilizlerin maksadı 
orduları Deltaya 

kadar çekmek mi? 

Berlin Q9 (AA.) - Alman or - \. 
duları baŞkomutanlığının tebliği. '--····-·--- ··---·-····---·············-··-············..,J 

Si:vaStıopol müstahkem mevkii 
bölgesinde Alınan ve Rumen kııt'a 
ları ehemmiyetli hava kuvıvetle -
rlnin yardımı ile cür'etli bir taar. 
nı.z yaparak derinlemesine ıtahkim 

tenkitlere yol açtı 
Roma 

29 
(A.A.) -1talyna ordu. Londra 29 (AA.) - Ncwa Kahire 29 (A.A.) _ Mersa edilmiş <>la:ı 9°rnayatal'ı mrla -

!arı umumi lkııral'gfilıının 762 :nu .. Oıronidl'e gazetesi yazıyor: Matruh taMiye olunmuıtur. mışlar ve ha'kım Saprun ıte~el~rın-

llükiimetçe 
elkonula.cak 
kamyonlar 

maralı tebliği: «Alman haşkumandanhiı va. Kahir.o 29 (A.A.) - Ortaşark de ço'k k~;vıveıtle tahkım ed11mış o. Ankara 29 (Hususi) - Yarınki 
Mema Mat'ruh bu sabah .zap'te • ırılıcak hedefin miihim ve tehli- İngiliz umınnl karargiıhının tebliği: lan ~\:zılere tY.aı;. ;ns;;ış~ard~. Resmi Gazetede çıkacak olan bazı 

dilmiştir. Mihver motörlü ve zuiılı kıeH olduğunu biliyor, Maksad Dün Mersa Matruh'un cenub - Ka e~ıDn zap 11 ı5ç.~ 1 
azfırdan) an mühim koordinasyıon kararları 

bırlıhlerı müstahkesm mevkiin İngiliz mekanizmasJnın kalbi batı ve cenub doğusıı •• Ja mo örlü '- evamı mc say a a vardır. Bu ararlardan biri mem. 
aoğu cenubunda düşman zırhlı sayı'1a'bitecek bir yere ağır bir ve zımh kuvvetler arasında şidded:i lekete iıtlhal olunan kamyonlar hak 
kuvvetlerinin mukavemetini llur • .daılbe indit:mektir. Alman stra • muhare'be1er devam etmiştr. Muha- Har·ıcı·ye umumi kındadır. 

' dikli.an oonra doğuya doğru ileri ha tc>j{m 1942 yazında Kahireye u. l'C:'belcr geniş bir aaha üzerinde ce • Kam,yon1arın ihtıiyaca göre tev. 
rcke~lerine d:evaımı etmişlerdir. (Devamı 5 inci sayfada) rcyan etmektedir. Tafsilat yoktur. katı.hı• muav·ını• ziini tanzim edecek olan lbu karar 

. (Devamı S inci sayfada) "" ...ı (Devamı 5 hıcl aayfada) mucib:nce, 8.6.1942 tarihinden itıi. 

• buyuk elçi oluyor ~~~~t::~?:~J':~e;~:a~~ 

C .askeri .. aZI.• yet =ı ver1ıınıyen lhukmı ve hususi ~a _ W An'kara 29 (Hususi) - Hariciye hıslara aid olan kamyonlara hü _ 
Vekaleti umum ka.tib mua""ni kUımetÇe t>l konacaktır. Bu kam • 
Mehımed Cevad Aç•kalının büyük yanların !bedeli ödenerek, Ticaret 
elçllillderimiz.den birine tayini ka - Velkaletinin teklifi ve Başvekale • • 

Sekizinci lngiliz ordusunun rarlaşmıştır. tin tasvibi üzerine, ihtiyacd göre 
··-•••••••••••••••••····-·-··••••• .. •• .... ··-- (Devamı 5 inci sayfada) 

Zonguldak ta 
dört vekilin 
tetkikatı 

Zonguldak 29 (A.A.) - Bu • 
rada bulumnakt.a olan Adlı) e, 
Mılli Müdafaa. lıktı:;ad ve Mu _ 
n rt Vekillerim z Cumartesi 
günü Ereğliye gıder k oradaki 
kömür havzas nı gez.m.şl r ışçi. 
le-rin vaı.i:yetı n tctkık eylem 
lerdır . 
~ı te'krar Zonguldağa dö. 

nen Vekillerimiz dün de Ereğli 
kömürleri şirlket nın Üzu.mez 
mınta1kasını ve ocaklar.m gez -
mişlcr ve Tüıık maden mühen • 
disleri lb'rliği tarafından şeref • 
!erine verilen ziyaf~tte hazır bu
lunauktan sonıra saat 15,25 de 
şc'hrimizdcn ayırılmışlardır. 

Kahire · İskenderiye hatbna 
çekilmesi beklenebilir! 

Bu ordunun Mersa Matruh ile lskenderiye arasında tutunabileceği 
hiçbir esaslı müdafaa mevzii yoktur 

Üç cana kıyan 
katil dun gece 

idam edildi 
Hüseyin, bir tarla 

meselesinden üç 
köylüyü öldürmüı 

5 ini de yaralamıştı 

Dnn valinin riyasetinde 
halk birlikleri için 
bir toplantı yapıldı 

Ya•anı Emekli general K. D. 
• f _ Mı.ır ce.pheıindc: üzere azami altı tümenden ve bü - Mcraa. Matruh ile bunun SO kilo • 
MareoııJI Rommel'in üçü zırhlı yükçe bir bava. kuvvetinden müte- metre kadar cenubu 4'arbiaindcki 

(bunların i.ldn 15 inci ve 21 inci ,ekıltilM olan timal'i Afrika Mihver or Sidi Hamza mevkıi araaında bulu • ü'ç sene evvel Çatalcaya bağlı ö. 
A1m.&n zJ.riıh tümenleridir) olmJlk dullile C"!.marteai gününden itibaren (Devamı S inci aa,yfada) rüncU k.ıô,yıünde Kızılcabayır mev. 

Muhtelif sebeble birliklere yazılamıyan vatan
daşların yüzde biri geçmediği anlaşıldı 

Şimali f{ AlrilıaJo blr luırb ıahneıl ... . . . . -- ,,_ 

• lkiinde biır tarıanın taksimi mese • Ekmek karneleri hakkmda verilen yeni kararlar 
lesinden çıkan bir ihtilaf ve kavga · , 
üzerine bu köy halkından Hüse _ (Yazısını 2 mi sayfamızda bulacaksınız) 

(Devami S inci aayfada) 

Edebiyat alemimiz 
için bir müjde 

DELi FATU 
Y t+ı-AN 
OSTAD 

l-IALIT Z iYA 
UŞŞAKLIGil 

Üstadın yeni yazdığı 
büyük hikaye 

(Yalunda "Son Posta,, da) - Ayakkabı derilerini tekerli aaya batırıyorlarmıf. 
- Ai.zunuın tuyuna daha lala aJntmcdı için olmalı! 



2 Sayfa SON POST~ ...... Haziran 30 

r------'"' r Hergün ~ Resimli lllakaJe : = Kıymet ve inan terazisi = Sabahtan Sabaha: 

Mihver kuvvetleri 
/ skenderige yolunda 
Yürürlerken ... 
~---- Ellrem Upldlctl..J 
.Dl iiı:veır kuvvetl-eıri dün sa.. 

balı cılıliersa Ma.truhı a gir
di ve İskenderiye ~lu üzerinde 
:Y(.irümeyıe devam etii. 
A.meıtanın me~UI' United 
~ t~ ajaD61, dörıt g5n ka.. 
dar evvel daha cTobrukl> un düş. 
mediği bir sıralanla, genel dUl'U
muın bir te&irini yapa.rt:en §Öyle 
demişti: 

- cİrı;giliz kı.t'aları Afrika ÇÖ
l'ünde bir~ yerleri bcıp.ltarmc 
TobruJc ile Mısır QÖlü aNmla çe. 
kilırn& 1.ı0ru.nda kaldlikitan sonra 
deniletbilir ki şimali Afrikada ya. 
pılacatk hareıketled11 iSti'kbali Ge
neral Rommelin eline .geç:miştir. 

I ... 
ı-

~· 

'YA_LAN-
~;z a ' 5·..:.:.:.:.-------

Y.alnıe •imali Afıikanın değil, hü- Çok söyliyen bir adAm görürsen ağzının altına hayali bir süzgeç 
tÜın AkdMfrz harvzasının igtiıkbaJi tut, bu &ü.zgeç yanlııla; yalanla; saçmayla çok geçmeden dolup ta. 

Doğru .öz, kuvvetli muhakeme; isabetli karar ağzını nadiren açan-
da, tutulacak vaid ise; valdde bulunmayı biç sevmlyende 

Şiir zevkini tatmak 
lç.'n yine eskilerden 
lstimdad edelim., 

\. Burhan Cahid _J 
Q eçen gün yeni şairlerden bi • 

rinden meık.tub aldım. Bas.. 
tırmak isttediği şürleri arasında 
en güvenrli/klerini seçmiş, mektu.. 
buna eklemiş. Bu şiirler basılırsa 
satılır mı diyor. 

Otomobil garajda, 
Kot:r~, motör plajda, 
Beklıycnıı.m virajda, 
Randeı."U.ma geliniz! 
Alt tarafını burada tekrara lü.. 

zum gfuımüyorum. Başlangıcından 
'bağlangıcım anhyabHir misiniz. 
(Edebiyıa.tı Cedi-de) gençlerile a. 
lay etmek istiyen Muallim Naci 
ve arkadaşlat"ı yeni şiirlere örnek 
diye şöyle fiıkirler yazrmşla-dı: 

de onun kararına bağ1lıd1r.> pc.akttr. 
Bu satırların vaz1l1ş tarihi ile ••·••··• ____ _..._......__...,_. ......... _, __ ........ -....... -•• • .. -· .... - .............. .__., ______________ _ görülür. 

lçtiğin ala suyu terkib eden ec. 
za n~dir, 

İdrojenle oksijendir, okc:ijenle 

idrojen! 

~:ı~:r~~~~~~e~:;ah~:~~ l,,..---S--e--l--1..-r-----~---a--b--e--.. ---e-r--ı----~l 
araS!ndaıki ~adan başka Mısıır .lliİİlllı &f6 
hududundan Mersa MntTUha kadar .. 

Ve gene bu fasileden esk' Ma. 
lumaıt, mell\lteb meomuahnnda 
~lıe garib seyler görülmti~ür: 

Gece gündüz gezerim elde lttgnt 
rrwt.ırwzr.l. olan topralk.da geçilmi~ haıtta Me:r. 

rısaM~:~ aşı~~~:r ~~e~~ A ter ap6rt1n1anı l Dun :ı vaıı· ·nı·11 rı·ya eıı·,,de 
inarınnad1ğl, vulkuuna ihtimal ver- • ..J. tl 
mecl',ğ. bir olay olara.k isken<leri- c·n ayeti f ı·ıı·nı"n 
~yolu füz:er:nde dövüşülmektedir. .. .... alk bı·r"".1.ı ı·kıerı· ı·çı· "' ... } Bu vaz!yetıte United Press ajan- • • ""t ld• 
sının dört gün evvel vermiş oldu- ıaamı ı~ en, 1 
~i~i~~ ge~Jeterek şöyle diye. Bit müddet ev\/el Beyoğlunda b jr tnpJan·tı yapıı~ıı 

_ Mihver kuvvetleri üze!'ind" İeti.Jtlal caddesinde Ahteı apartl";°3: 1 J U Ü 
bulurıdulklM."l yulu ;ıc.~aya muvaf n:n.n bodrum \•tında işlen<:n :ecı 
faik oldttklan takdirde yalnız Ak- bir cinayetin durutmas. 2 net aglr-ı ----
den!z ha\vzasına hfu.'..tim o1makla cezada son &af.naya vumıştır. Dü.n, öğleden evvel Vilayette; !ve bak.ilıten kamesiru kaybeden -
ıkalmayaıcaklar, betki bütün harb'r. 1 Hadcsenin suçluları apartman Vali ve Beleclıiye Reisi Dr. lutfi lere, esaslı polis ve kaymakamlı'k 
neticesi Ü7.erinde de t<>siT yn.pabi kap c:r.ı Ha~a~la Me~ed bıı ~e.. 1 Kırdarln riyaseti.ıı:ıde Vali muavini tıahki'katıncla.n sonra an~k vilayet'n 
le-celklerdir. Zira lskendieriyenin ce Hüseyin. ısm ınde bır hem!1erıle • Ahmed K:nrk, bölge iaŞe müd.ütü mi.i-saadesile karne verilmesi muva
onu takiben de SÜ'\Te.•ı"Şin elck>n git tini önce_ taıban.~a .'.le .:·aral~m tş!~}" ~füru.az ~ek ve kaymakamların i ş. 1 fık göruhnüştür. 
mesi Filistinin Sunvenin Jr~kın: 6 onra bogarak oldurmuşlerdı. Bı.a- tır:a'kile lbır toplantt yapılmıştır. \ B d b ·k - . .1 h k 
İran•·n· bu arada da Uza;k.ş~rk ksv- hare de cesedi bodrumdaki bir ku- Toplantıda Vali ve Beled3ye Re. k <i u~ ~ l:i.ma~ a ~gır :~ıı ';; la -
n~lar~nı.n kayıbı ile deniı:altıı har- fyun un içine atm:-;İardı. Suçlubt bu iei dağ:tma hinikleri faaliyete gc.-ç~ 1~ a a a ~l g.o~e. a a a ar.ar.n 

• • •• • • • v muracaat mercı erını ıyı seçeme-me. 
l:fnin ..;.rl...ı:n.+ıenmesinden sonra cın.ayetı Huseyll'I n parasına tama - ukten 90nra, Temmuz ve Agustds 1 . d 1 ·~ A'. 1 't , 

~· . . 1 . en o ayls ·ıe va,;:ı o an mu emau1 
krnmeti defalarca arta::ı petrolün en işlemışlerdı. eıkmek karnelen tevziatını.n ne şe- , .. tl bi ih t 
elden grunes· deln'!""~·r Rusva He 1 Dünkü ce'llsed~ müdddıımumi A- ki'lde neticelenıd.irildığini kayma _ yank.ış .. muracaa ahrtaı·t· r ~ aye 

1 
vedr_ 

· • · d · . me uzere mu e t mueı;s~se er e 
i'k.i muvasala vnlund:m birinin de li Kemal mütaleasın' ser ~tm.ş, suç kamlardan sormuş, birlık:lere yaı.:T. 

1 
v • •

1 
. k 

1 
.. · 

.J~ 1··1· · k ça şan aglr ı~! crın amc en ıçın kes'l:mesi i'lıtiımali hu kayıblna lulardan Hayd.ar·n ıı ınl ceza a - mayan vatandaşlar hakkında iza -ı ti .. d'I v· d 
ekl~necelk olursa vazy tin ne de-. nunun daki 450 nci madden'n 4iin- hat alm:ştır. ~e s~c te .~ıur;.ca~ .. ;'.. 1 cc~.gınc la. 
rece vaılüm ol~uğu derha! nı.eyda- 1 cü ve 9 uncu bendlerine uygun bul. Kaymakamflar sayfiyelete git _ ır 0 rın· ":11 mı:: n l ~ ul muessl's;. ı:. 
na çıkaır 1 muttur. Bu madde hükmünce kati. me ve diğer sebeblerle birliklere Te fte .nımı. .d rar atş.ırd ınlış; sady ye 

· 1r İ · p-L · · M h l . yer enne gı en va an a~ ara a e. 
Mısır Iraık, an ngilterenm lin idam1nı ta ı:ıo etnuştır. e me - yaz: amıyan vatandaşların yiizde bı il ~hı 

1 
d k il 

:ı:rı •• tefikidir. 1 din i~e 65 inci madde d~laletıle ay- ri geçmediğıni; bunlara aid muame. sas .. am:~ır.ık.ar n danh arl~eka:elr a-
. . . . · · c k . .. . rnes•nıın ·olT ere a. a a a ı ar 

Faıkaıt Mihver kuvvetlemın ılerı ni madde 1le teczıyesı ve ıa at ya~ leleon ele bugun a-kş:ama kadar ıkM ıL]iW• f•k .. ü]· .. t'' 

59 dd · d 1 d:., •· b'ld' . l d' T teo gı muva . gor muş ur. 
' " · · hf" f · n d h" k 1 d d v on zaman ar a mu te ı za ar-

hareketine baslanıaları üı.erine dloCayısıle ncu ma enın e na.. ma e uecegıni ı ırmı~ er ır. op 1 S 
1 

d h ['f k I 
Kahirede te1a-ş v&ıoı nvayetler zara a1:nması ve cezanın ta ı 1 ıs. ı'anıt: a na iye ve azaıar an agıL d E Zl d w d 

1 
.
1 

k 'k k 
dolarana.ya başlaymca Mısır baş- teğinde bulı.mmuştur. ma 'birliklerine intikal edecek mu-

11 
a a a k o~um I 0

• a~ısıbı; e sı aİ 

teskin etme'k maksadile İngil:zle- -o--- mak üzere Beyoğlu, Fatih; E.minö. Anka;adan ıstenmesı e un u tep 
v~li Ncmas Paşa ıımumi. efkarı Dava, müdafaaya kalmıştır. ame~elerin devir işleri.le meşguJ ol · ı an ç.ocu .arne erı~ı~ ;.~nk.~vve 

rin M161ıl'dan harbe girmesini iste. Denizciler bayramı nü kaymakarnlarile iaşe müdüTlü _ lant:da k.ararlaştır~lmıştıt. 
mediklerini, Mısırın harb dı'Şl kal- k l ğünden bir şeften müteşekkil bir Ab.d' D . k f 
maacta devam edece{{ini söyledi. yarın ut anıyor 'kıomi!}'on te,kili karar~aştıdmıştır. 1 10 averm on eransı 
Irakta ise geçenlerde İngiliz dost. Yarın denizciler bayramıdır. Kazaılarda yeni i:ışe teşkil.atı kuru- Ç:ı.r.,amba rünü dffiizcllik bayram1 

lu~ aleyhine ihtilal çı.ktı, İrana Bayrama .aid 'büıtüın hazırlıklar ik. ı l~ncaya kadar ltütült def terleri bir. münasebeti le, İstanbul meb'usu A'bid~n 
gelınce, bu rnem!ek~ ışgal alhna mal edilmiştir. Yarın öğleden ev- lik.1erce hazırlanacaktır. Da.ver, Emhıönü Ba!k1>vinde saat 
giırd"Jk.ten sonra Ingıltere ':e RUS- 1 Taksiım Cümıhurıyet meyda. Dünkü toplıant!dcı ~km.rk karne. (21.30) da (Denizcllitimizı menuund'l 
ya ile bir ittifak muahedesı akt~t- venda ve Barfbaroo türbesi önün- 1 Jerin.i kayıbeden vatandaşlara aid bir konuşma yapaca.k Te onu ınüteakib 
meik vaıiyeti ile .~af"Şllaşın<:a, ıl:k ~~ merasim ya.pılacaktır. muameleler üzerinde de görüşülmüş ile bir Jııonser verllecek'Jr. 
şarıt olarak kendıstnden harb gay- __ ~·o----

reti isterulmemesini nen sürdü. Petrol ve mazot tevziatı 
Umkşaıık ve Ya.kınşark memle-

ketlerıi halJkımın milli hislerinde 
kayıde değer bir gelişme olup ol
madığı meselesi üzermde hüküm 
veıımelk güç olsa da büyük impa
raıtorlukların yabancı ır'klan ya. 
IJcın<lan ilgilendirmeyen dövüşle
rinde füızuli kan vergisi verme'k
ten .ellerin<le bulunan imkan nis.. 
betin.de ceokindiklerinın Ja~nya 
tarafından geçilen vol üzerinde 
dıtliünclerce delili el'an göze çarp.. 
maıkrtad~r. 

ASkeri hareketleı-in umumi ruh 
haletleri doğru yanlış bu metıkez
de bulunan bölgelere yaı'klaşması 
umıuımi kay1blan hem kolayla~
racak, hem de neticelerinin ehem
miyetini artıracak bir amil olarak 
sa\"IOOk mümkiM1dür. 
İşte bütün bu düşünceler A dol~~ 

yısiled.ir Jti, An.glo.Sakeıon alemı
n in telaşı gi.tti.kçe artmaktadır. O 
derece artmaiktadM' ki, QO'k nlifuz 
sahibi bir İngiliz gazetesi yeni 
tanıkla.rıın kullanıJıına91nı öğretmek 
i.izere L ibvaya Rusyadan bir lGt'a 
1?etıil"hllmeSini beliti istihza ile ka-····················-······························ 
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Temmuz ayında elektriksiz her 
eve ikişer litre petrol verill"Cektir. 

Mazot tevziatı işini de bölge ia. 
şe müdürlüğü yapacaktır. Bunun i.. 
çin gerdceını hazırlıklar yapılmakta.. 
dır. 

---o,__--

Eski 5, 1 O ve 20 parahklar 
tedavülden kalktı 

~ n.ikıel 5, 10 ve 20 paralıklar 
bu akşamdan iıtibaren tedavülden 
kaldınlaca.ktıır. Bu paralar ancak 
bir s<?I1e müddetle mals::ınd1kları, 
Me'.l'kez ve Ziraat Bankaları tara. 
fından 'kabul olunaC'aktır. ---o---

Natide ameliyat yapıldı 
Tahltı tedavide bulunan lkııy 

metli halik san'atkarı Naşide, mu. 
va.Makiyeili bir fııtıık ameliyatı ya. 
pılır~ıt'. UzU11 bir tedavi devre -
sinde e*i sıbhatini tamamen ka -
zana.n sevimli san'a4ik:ar. pek yakın 
da hastaneden çıkarak t~iller!ne 
başlıvac~rr. 

rışa olarak taıvs;ye edecek dM"e
cede il:eri gitıni-ş. bir Amerikan ga. 
?Jet.esi de tek b~andan :rn€V

zmı üzer.ilıe dönmüştür. Bununla 
beraber şıimdilki halde İngilizlerin 
bu kayıhlara uğraması bir farazi
yeden iıbaretıtir. İngilizler dövü~n 
vereceği alrsi bir neticenin eheri:ı~ 
miyetini teıkdir ettikler! için elle
rinden gelen lbüıtüın gayrete bu 
neticeyıi önlemeye çalışacaldardll'. 

Mersa Maıtıruhusı geçiienık İs -
k~ yohma 11!f9it basıılması 

mühim olmaıkla beraber netice he
niz ~ uızaildi.r. 

"''-- ıt.,. IJ.,.;1. 

fa· ·ülte~i lİ b.tiren gençler miz 

Yübek Ziraat En9titüaünüın şelırimizde'kl Orman Fakiilte•İnde imti. 
han'lla.r bitmiş ve 34 talebe muvaffalt olarak dip)oma almağa bak lca. 
zanrnıştır. Yukarıdaki resim yen.i mc:ronılan profeeörlerile birlikte 
g~kted.ir. 

iSTER I NAN, 
iSTER iNANMA f 

Bir aıbdqinii2 anlatli: tinda lalerler; hacaldari yara be.. 
- Gedikpqadan Kumkapıya re içinde kalır. Geçenlerde Kene 

inen yolm,ta oturuyorum ve bet' böyle bir hadise oldu ve atlardan 
gün bir facia ile karıılaf ıyorum. biri diifüp öldü. 
Kumkapıdan odun yüklenen ara. Yolculardan biri bu bale isyan 
balar yuıbrrya; dik yokuta doğ. etti. Söylenmeye baflayınca ara. 
nı feryadlar; küfürler; haykırıı. bacıdan aldığı cevab fU oldu: 
ler arasında çıkarılır. Zavallı hay - Akrabamı Çaktın? Sana ne 
vanlar yerlere yular; kırbaç al • oluyor! 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

Türk tabiiyetinde 
clmıyanlar rakı 

imal edem;yecekler 
Yenikanuatabiiyeti
mizd~ o~ mıya ıla:a 

t ... tÜ.•cülüğü d<! 
mene .Jıyor 

Temmuzun 12 sinde mer'iye. 
te gİr<!eek olan ispirto ve ispir. 
tolu içkiler inhisat ı kanununun 
ıu.kümlerinin tatbiki için inlü • 
sariar idaresi tarafından kanun. 
la alakalı olanlara ikinci bir 
tebligat yapı)mı,tır. Bu kanu • 
nun ahkamına göre rakı Bınll • 
liği hakkı yalnız Türk tabiiye • 
tinde bulunan iınlllere verile -
ce1<tir. Türk tebaası olmıyan i. 
miller ve Türle tebaası olmıyan. 
ların tefkll ettiği imal ıirketlerô 
nin Teımnuzun 12 sinden sonra 

lcrai faaliyet etmeleri menedl • 
lecektlr. Şehrimizde bilhaııaa bu 
hükümden müteessir olan bir • 
kaç firma bulunmaktadır. Mez.. 

Diyorum oui diyecek yerde evet 
matmazel! 

Ne acı haikillca1ıtir ki kıTik yıl ön
ce bir zümrenin sırf tehzil ıçın 
yavrulıadığı bu saçmaları b11 e:iniin 
yeni şairleri san'at dıye yumurt
luyıo:r1aa-. 

İnsan ne kada.r meŞ€ul ol~a ara. 
sıra bir güzel tablıo seyretmek, bir 
mus!ıki parç-ası dinlemek ve bu ru
hi gıdalara bir de tikrfnı iş~etecek 
düşündürücü ş.iiır kaunak hiıya.. 
cmdadır. 

Var olsun gene eS'kiler. Keneli. 
mize bu çeşid bir ruh ve fiklr zi
yafeti çetkmeık Cu-satını bulunca 
ordÖV'r olaraık Orhan Seyfinin o 
ince ve zarif maniciklerini, pi<:ıltin 
olmasına ra~en haı:mı o1dukça 
ağır b~ yemek. olarak Yah:va Ke
malin b!r'kaç mısraın1, salıçalı yağ. 
lı, fatkat leziz bir ıiki.nci yemek o
laTa'k Farulk Nafizin manzumf'le. 
rini kana kana, sindire sind're si • 
neye çeker ve Beıhcet KemaUn bir 
nefes yaıhu<l Necib Faılın bir kıııt'a.. 
sile sofra duasım da :vıapar. ke:ı.-ıfi
ne bakar. Ya bu herzeler nasıl ye. 
nir, yutulı..ıT. Yaznnı zevfttle bitir. 
mek için Yahıva Kemalin .Vus.. 
lat) m<lan alıdığım şu mısralan 

dkuvahm: 
E'J.I talih! Ölü.mden de bı:rterdir 

· h1l kartınlık. 
Ey a.şk! O göniil1er sana mn1 o1-

d11 lrr• artık, 
Ey vu.s1at! O aşıkları rf"'tı.,mna 

rnmet, 
Ey tatlı 'Ve ulvi qece. ııı1Ja ... ca 

d~·nm et! ..................................................... 

kur firmalar kanunun mer'iyet 
tarihine kadar fabrika.larmı dev
retmezler vey:ıhud Türk tabü -
yetinde bir ortakla birlqmezler. 
şe ~!atlarını durduracaklar • 

Askerlik işleri 1 

O .. ta ehliyetnamern ~ re 
338 dotumtu ve bu doitmnlıılarla mua 

dır .. Diğer taraftan tütün toplan- ı ı 
cılarlle imalatçılarından da Türk . 
taböyetlnde olmayanlar ayni 
kanunun hükmüne göre tatili fa. 
aliyet edeceklerdir. 

meleye tabi (Jttll "Ye 7abancı) ve orta 
Gerek rakı amilleri ve gerek. 

se tütün imal ve toptancıları bil. 
hassa esl<idenberi faaliyette bu. 
lunduklarını ve hakkı mükte • 
seblerl olduğunu iddia etmek .. 
tedirler. Rakıcı ve tütüncülerin 
.alarından bir heyet seçerek 
bu hususta bazı istekler de bu. 
lumnak üzere '/ ekil~te gönde -
reeekleri söy lenm.ektedir. 

'-----------------Kil osu 95 kuruştan 
pirinç satan bir 

zahireci yakalandı 

ehliyetnamttri olanlarla Tiirki"yede orta 
ot~ul diploması ald'ıktan sonra. yabancı 

illere rlderek yedek !ıliibay yetişecek 

dereced• tahsil l'Örenler l/TemmU'Z/942 
de sevkedllmek üzere lfUbelerin derhal 
müra.ca.a.t etmeleri llıin olunur. 

l,_R_A_D_Y_O_.I 
SALI 30/3/1912 

7.30:: Saa.t ayarı, 7.33: Karışık prog 
)ırıım (Pi.), UJ>: AJa,na haberleri, 8 ~ 
Seınfonik parça.13.1' IPL), 8.15: Evin ııa. 

'a.U, 12.30: Saat ayarı, 12.33: 0)'1JID ». 
vaları, 12.i5: Ajans ha.berleri, 13: şar. 
kı:la.r, 18: Sa.a.t ayarı, 18.03: Rad'YO salon 
oricestrasL 18.45: Fasıl hC7eti. 19: (DenJ 
!etme ııadi), 19.15: Fasıl prograııamın 
devamı, 19.30: Sa&t a:ra.rı ve ajans ha. 

Bölge iaşe müdürlüğü tetkik kıs. berferi, 19.45: ~rbeM 18 ila.kib, 19.55: 
mı mıeımuı«an bir ihtikar cürınümeş.. Mesire ve bahar ııırarkılazi, Zl.15: RAd.. 
budu yapmışlardlt. la~ müdütlüğü 10 ıaze4esi, 2U5: Xolontım eetıler (PL). 

kontr'Ol kl811Dlna müracaat eden bir Zl: Zira.a.t talırriml, !1.lt: Koro rMrieri 
(Pi), ıl.3t: (Üııüu! ıııaaü), 2U5: Jtll. 

şahıs, Ba9ık.pazatında Limon ieke - ııfk Tün: mıii:dti JJl'OiTamt, !2.31: Saat 
lesi caddesi.nde 2 7 nmnarachl 1-li - a.yan, ajane ba.berıttı w banalar. 
ıisto Sıvuojlu adında bir zahire • 
cinin kendisine 95 ~ üzerinden 
pirinç satacağını ııöylemiştİr. Bu • 
nun üzerine, yapılacak satıf ıçın 
verilecek. paraların numaraları tes... 

lstanbul borsası 
-····-Z9/ 6/H2 açıl1' • bpaıuş tiatlan 

AoWt .. k.& ı>• 4 

r oadra l llterUa 5.2Z 
-..~w.Y~ lH Dolar 132.20 
c:~ lN ~ ft. 3o.!65 
,1a4r14 iM ~ 1%.89 
~iokhola lM bno Ki. 31.16 
Bir altın Hra :uo 

439 

bit edi1mq ve müracaat ııahıöi bu 
para)aıla. 46 ki1o pirinç aa.tın almış.. 

tır. Buından aonra iaşe kontrolöT!e.. 
ri de Hiristonun dükkimlWl müşte. 
r.İı &l'fatile giderek pirinç ahnak is ~ 
temi§lerdir. Dükkan aalıi.bi, memur
lara. cila gene 9 5 bnış üzerinden 
100 kilo pirinç •tmağa razı ıobnuş.. 
tuır. Bu vaziyet kartısında memur. 
1aT düldtan ea.hibine hüviyetlerini 

l!:alıam ft Talaftl&t 
göstererek oümıümeşhud yapmlf - ı 1--------------
lardır. SaçlUı11Un dükkmunda 650 
blo p.krİ.nç daha bulunmuştur. Ta.. 
'kibata d 'evam edilmektecilı. 

:tknmiıyeli % 5 933 'Erxanl !!.80 
AnacJola Demlr)'olu 1 ve D 5!.51 
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Y 1 r Japonla d ·· nyanın en seri 

Yaz°.n: Pr~:~:,:,~~~.°:.biı~~dL!;::;~n.mır. tayyare! rini yapblar 
nsan oğlunu: ruya k~d.ar meş-ım:Sal olarak şunu alabiliriz ki Falkaıt uylkumuzun derinliğını na.. ( "Son Posta., nın havacı muharriri yazıyor) gul edıe~il:mıış hangı .. mesele meş".ıur Fransız bıelkimi Riclıat yaL sıl tem~n eder? ' 

vaıtrlır? İl'k ı~nda.~ .. bng~ne ka. n~ rüyayı değil, mhu dahi in.kar Freu<fe göre tam bir u)-lk"Uya J apon hava kuvvetlerini tec.. 
dar gelip geç.mış_ butü:° nesıller 0

- edivor ve onu teşrih bıçağının u. varmatk ru.h:u.n tam bir huzura k~ hiz eden uçaklar bu günün 
na kıenruJerine gore ?ir mana ver- C'U~a bulımaık istiyordu. Gene bu vu.ş{l'lıasile mümkündür. Buaııun ı. en modern ve yüksek evsaftak' u. 
mi:Şleır. tüdü türlü ızahlarda bu. devrin biiyük feylesofu. Nit~he çi.n dıe şuurda ve ?LlUr alt.~~a ~eı.· caıklartdır. Ancaık denebil ir kı bun.. 
lurunuslamır. rı.ıihu ooaenin v~ife görmesınden tutan bütün eımellerin, bu tun ıh- ı'a.r Japon mühend!s ve teknisyen.. 

Bundan ayrı ~ir x;ıh~n ~arlığı- :~ say:ıyı:ınlu. ti'Ya<;ların .tatım.in ~;imiş .. o'ımas~ lerinin buluş ve yaratış ınahsulün-
nı teUcin ede~. ı.~k ~ıl :Uya ol Tabiat, hayat ha!t'kmchı mak>r- veya tat;ıının eailn:ı~ görunmesı den ziyade. bu )'IOld:ı çok ilerlemiş 
mu.,-qtux. Çün:kii oünu, ınsanlan list ·· .. ş an<:aık bas.it v.e tekni~c şarrt:tır. L."'!te rüya bıı:t şuuc alıtında meml-eiketlerin en yeni buluşları.. 
diri olarak görmek, hatta o~~l.a ya ıetr.7 ele alıruıya ve muaclil bes1~imiz emellere kavu.ştur- nın ıbh'er taıklid ve tadilinden baş. 
knnuşmak Jl!k insanları şu ati.şun.~~ h ve me-tafiLik teıa- madc suretil~ ruhumuza huz:ır. v~ ka 'bir şey değildir. 
ceye sav:ketrrüştir: "Filan adamın~~ bi. rutarafa bıtrakmaya mey. tatmıin verir. Garıb değil· m:dıT ~1 Japon ı:r.kı haddi zatında çok 
öldü,ğ'ünü gözüm!~ ~üm. HaıtltG 1~ d r Fakat insan oğlunun ~ yeni ola.n bu rıazariY"e ~le b~r 'l"i.itecessis VP mukallid bir ;rlktır. 
onu eliroaıe gıöm.düm. Aradan on ~ ~ .. U'ZUl1 1..aman için hap- Türlk dartbı ~li·nin sıkı bır mu. Bazan bu taıkJidi o kada.; ilRri gö. 
beş gün gıeçtiıkiten sonra onu canlı ta:~su~ değildir. Nitekim oosıe:beti vardır. A.talarımız: cAc tü-rüyıorl-ar !ki aslını bile ge,rnl''k 
olarak rüyamda ~rüvıorum. De- s~tm~ r asrın ba~ndanberi mad~ t~vuGc ık-endisini arpa a;-ıbar:_nda muv~fiakııyetini göstnrert11k yeni 
m-e-'k ki O göımıd\i~m ceseddfe.n U-r~ ~ üzerinde şüpheler be-~> dcr1er. Frcud'e g.are ruya. biır varlık vücuda getirmiş olmak 
çan ince, esı.ri, gi>rünmez b~r var. r'€'Cl sualler ortaya çı.kmaya ları~ıZln çoğu. bö~~ muha~Tcl :le-recesine vanvorlcır. 
hık buloouyıor ki zaman zaman ı7ye, B meyanda rüya me~e- tatımınlerd~m -:.lbaretıbr. S~ur atı. Biz bu meyanda Japon hava 
cesedle birlesı>r~ onu canlandırıp ba~ ıyur. ub .. ,.,.;;k bi·· ilmt mesele mızın ha~retirni C'ektiği hır kadrn ku~"'""'tl.aMni.n buı.riine kadar "'ÖS.. 

"'- lesı de geıne ıh v • t; · · • ,__,_ .11 . 1 tatnıiın bu .v v'" "~ • .. F-
beni:m rüyama giriyQ!'." · ak orta çııkmt-ş bulunu)")r. 'Pl. cınsı un- 1 usıon a .. •w: tenm~ o1dulklan muvaffa.kıyeiJ.eri 

Bu dü.şUaııce fani bir beden v-e o1aı- · ~ .. rüyayı mide ha.. hı;. Far4kma vatımadan oz..\edır.r:- o1'd-e ~ğe am~l olan başlıca uçak 
beki b;.,. -""- f IL.....ı'nın '"'"ı· ı'lmi ti.. M~ı. garuş,,,ı-..'.ıı·ya mide fc- mız nüflt'Z ve hüki.im ;htivacı par-

... ı wı """1. J ~ ...ıı......tle.rrn.ıın ve oA.;te: k ıb' t fi -'""-.. b 1 r tiplerinıdıeıı biır iki av· uçağını ta. bır e dualism" n ı1ık temelini teşkil rt:'ll.'C' • ... n'ntle vaptığı tE:- 1P' lT ~ • T'Üva~il<' sÜıı\.Un u u · 
e+.n..- tn.. ~ bü' '"k kü'Hür c;adının beyın uzeBöy. 1 · bti.ndan Bu.na aid bhı~e~ misal savtmalk nıtaca.ğıız. Japonya harlxlen P.vve1 

.... .....,..ır . .uA çagın yu . ire bağlamıştı. .ece .. .. &:üoo" b:rçok devletlerin muhtelif tayya. 
kavııml.erinde ri.ıya tamamen mı..~ıs asır bovu.rıca ruva murr. ' ıu:r. re ve mat.ör tiplerinin lisansını al. 
tik b:r ma""'"""' halı ... ,, gi..-m1ntir. on ckıl~u~~. . k., . .ıı. . .'e+..v.>a bulu. Dina.tta lü2'Uirn.suz ve manasu 

............. •""' '"'"'".il"' lkıvırneıtını sıtnnı .. v'u ......... '.< b ·ı ı mıştı. Bunlar arasında Junkers 
Yu anlıla.ra geçııp oradan da is:lam • 'ad tıa . Meşgul olmaya ?i: ~ ultırnamayacağını bı en ~r .ru. 86 ve ru. 87, Heinkel HI ve 
f ~esirun tsvassutile orta çağdalnuyocdu ;. ·~ta olmuştu. Ar- 1~ı:ı: ru)"Cl:nın da hayatımızda ~ıT 112. İıtalıyan Fiat ÇR. 42 ve BR. 20. 
da h~. sürmüş olan bu tela.kki. d-eğıme~n .. rr ala.nn~lan, rüya tef: ~lu olduğunu kabul eıtmekte ~ç. Holanıda Koolhoven FK. 58 av tay. 
v gör'~ riiya, ins.oo.ı nlt>tafiziık ale- tıık s~ d , ru; h edenlere bir nevı lulk yo'kıtur. Fakat acaba haki.ika. varesilıe, Aımıeri:kan Notl'h AmerL 
m bağltya:n biır köpriidiir. Gün.. sirl~n:n en a s 1 rdu. Böy. ten rutün rüyalarımı?. sırf uyıku 
di.iz'eri ~. süfli iilem içinde va ~nlilk da~asıbevuru. u~ ıztırab için muhıtaç o1<l.uğ'umuz sükUn ":.c ".<m NA. 14 k~if ve Locldıeed 14 
kil g~ i.nsa.n geCP-leırı .. mana• lece ~llkı .def ık:;fıyorıtadan k;ıL tatmini bum;ıak i.çin midir?. Hıç tayıv~re]er:i 'başta gelir. 

mıne yanı müteal bk dünyaya vereb len bır a · ~ . anıda ıt- şü~e ydk kı Freud ve Adlenn te- Bu tiplerden daha e~i olan brr 
gCÇ<>r. Orada tatım.ininı bulur. Mu- ~~yıa~u: Faı~at avnbüı" 1~\~ kaynağı zi·nde bir haık:~at zerres1. vardır. ook Alınan, AmeTi!Gın, Ingiliz ve 
kadderaıtı h:a'kiktn.da oradan işaret- tu,n urcidlenn en Y't Fa.km ~ne şü:phesi7.drr ki bu na. Rue tipleırmin de lisansını aJmuı -
M" alır. ~sleri için dı'rek ela kayftxılu-yordu. _-...ı 7 ariye de rüya'V'! tama-men i2aha lardı. UmumiyeHe d4?nebflir ıki Ja.. fi . . - .. f. .. bö lece amruan . ., • kın' v. • t et" ~ler. Denebilir ki bu UZ'Un RU1"amn te sırı v• Y. i i rdu yetemez. oon hava tt"limiıği Alman te ıgının 
~rlar boyunca ;nsan oğlunu:ı. ası.ra i€ftik~~eıt ?egıştıre:b .~? Rüya görür!ken bamibaŞka bir tesiri alıt.ıınd-a kalmıştır. · 
rnutkaildera~ını ~n?üz~er değil, faık~ ~ da.ı.n;a b~ ~eıfizyo~ oihaırı içirırleyiz. O cihanın manza. Bu harhle bi1ıhassa nazarı <lik. 
~e:eıe: tayın et:nJ$t.ır. Isl.fun m's- Yı.rımmoı ası.r psıko-1oJı 1A ·ık rası, kanunları tamamen ba~kad!r. ka.ti çeıken Japon a·v uçaklarından 
t ınnindıe en yu'ksek derecesini lojisi bu elbedı m~ua gene ~Fakat acaba haki.iki reel alem ve biri _ A. T. 27 - dir. Bu tayyare 
bulan bu rüya filkri, sonraları b:ı_ olduğu ehemımiyetı vemıeh;h ssa hayat günrlüız gördi.iP.ümüz müdtir. foro!Wafınrla da görüldüğü uze:e 
hassa tabiat iliml~ asrı denen on lad1. Yeni fıeyıl~.la~an 1 ~eni vıolkısa riiyam1zdakimidir?. Bunu telk mot&1ü gövdeye iki motor 
m:-kuz_Uı~u asuroa ~r a.rahk ehem. Freud ve Adl~ ruva;.a .. Y:iı bile lftvı/kdle biJımekten aciziz. vcrleştirilerek mühim bk yenTk 
mıyelliru kaıybetm.i.ş gibi görü1müş.. bk izaıh verdıler. J?.u ~~e ere Hemakle rüya, bazı alim geçi_ göst.ermeıkteıdiT. Motörün biri pilo.. 
t'Gr. Bu. asırda ta.biat alimlerinin göre rüyanın biyoloy1c ~11" ma~as~ nenlerin sandılklan gibi gündüz tun önünde diğeri arka;;ındadır ve 
ve .~ilmik hayırlı. i_nkisafların ma. vardı:: İn~~ın .. d;rın ~ uyk e~i- yaşadrtklarımı-zın 1ca.rmakar:sı'k ol. her ilki motıörün :ana milleri biri 
terıalısm felsıefesmı tamamen hı-. dala·bılmesı.nı, böyıece dınlenmi . uş Senin1e olmadığı gibı, sırf iiğeri.niın i'Çinden geçerek ileride 
~uış ~-e artıık fimc kanunları birL ni temin. İ1k bakır~ta .?u te sır m · (Denmı 4/2 de) (Devamı 4/2 de) 
ılk dustur ol.arak ele alınmava hiraz ga:riıb ı?i:)rüniir. Ruya uyk.u. 

Yeni hp->n tayyareler-inden arka arkaya iki ~ olan A. T. 27 

("Son Posta,,nın bulmacası: 15 - ı12ı 
SOidan .ı;a.ğa dol 

rn: l 2 3 4 s 6 1 8 q 1) 
1 - Sahilleri • 

1 ı---ı---ı-
1

1.---
1

• mi~ çerçeveli>'eD 
llenwenle.n biri 2 OH. 

re! ~l~a(~)~a: 3 ---- ----,,.----

run cle!!i (3). 4 -- --------

T~ ı!;:: ~:)~ S --.1= .--- --
k.adaşı (2) . - --_._--_-.-:,-_ ( - Bir hayvan 6 
(%), iıtanbnld::ı b!T 

semt (5). 7 
5 - Bir sayı 

m. Yörürkeıı. ve .. 8 -- ----. -------
~:n!~ :ı:a~tı!°~ 9 -------,---- .-,---1 
~ey (2). • ,.---ı----ı-ı•il 6 - i:r:ııet sah•.1o • a 
.. ( 4 ) • Çolı: iyi ------c:::ııııi-=---.ı:===:::::ıı====;:a; 
(3). 1 pa!'Ça6l (5), 

7 - Rovelver (10). 4 - :iki ki..,iyi düşına.n edı:en (8). 
8 - YülıJen (ıl), Emmekten emri ha.. 5 - 'Onıırersite fa\üıte reisi (5), 

ıı:ır (2), Blı- renk (2). Bir renk (2). 

9 - Pislik (S), Kör (3). 6 - Bir emiT (4), Usta değil (5). 
10 .-- Ev l~ndc giyile.n arali.a.bı ile 7 - lrarşdaşma.k (8). 

(8). 8 - Köı>ek C2), Almaktan emri hazır 
Yuka.rıdtın aşağıya doğnt: (2) 

ı - Bir dıeni'Z kuşu (9'). 9 - Tavla «>y.mtll11da a.hlır (3), Bir 
2 - Ba.tla.mak (4), Sııba.y (5). a.ja.nsın remd m. 
3 - Demlcyolu (3), Bir ciim.Jenm '1r ıo - ÇddnlJeeek şey (8). 
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"S"n Posta» nın tarihi telrikaa: 15() 
,··············-.. ··-·······-·····--.. ··--· ... ··-··-............... __ ._ .. _. ........... -···---·-···········-···· .. ········ .. ······ .. ·····, 

«Son Posta» nın edebi romanı: 40 ı 

E'r e~i ; 
Y l.ı:IN : Köşe Abd!ül,gani efendı di..)er"!ıi - Sus karındaşım. 1 bir söğüd dalına saıoeylemiş idi. 

gıc.rdataraık aci acı gülümsedi: İhtiyarın sesi ıslık gibi boğazını Sübyanc ı öksüz kaldığından ha. 
- Beli, bizüz. yırta yııntn çı~: yrr sa'h"bi bir zatı şerifin evladlığı 
İbrahim Paşa boynunu büktü: - Dinleyi-n İbrahim. Cerrah oluıp sahabet gönmi.ış idi. Cerrah 

NU5RET SAfA eorKu~ 

- Beni bundan halas eylen, bü- Mahanudun gayet hasna ve ehli Mahımuda gelince; utancından Fakat bir kimseye it. bille köŞkıten ayrıldLkları zaman, bilir ne kada.r güler, yahud ne ka-: 
tim malımı v.erirım. iffet bir hatuncuğu. sekiz yaşında başını alup c:hığlara düşmüş; do- .haf edilmiş olan bir eser- kendi ken'dime günün bir muha- dar kızar. Zavallı, kimsesız basitE 
Kısa bh- susma oldu. Abdülgani hlr nefer oğlancığı ve Nif,şr adlu ktn yıl ornnanlarda dolaşarak bir :den binlerce insan zevk duyu. sebesini yaptım. bir kı~ fa!kat saf ruhumun neE 

cfend bir adını daha ilerledi, kol. dönt yaşında bir kızcağı dahi var gü:n İstadbula gelmiş idi. Anı ala syor, yahud o eserde kendi şahsiye. Sıkılmadan geçirdiğim iyi bir büyük bir aŞk yarattığım, kalbi.: 
1annı g6ğsü üzerine çapraslayarak idi. . _ . _ t~n~rnurı:? Hekim Abdülgani efen. Etini buluyı0~-. Bazı parçaları fazla gün ... Saadet Hanun üzerinde lü. min nasıl yandığını bir bilse .. J 
korku v-e dehşet ;çinde bakan Ve- _Dadam İb~ah~ Pa~ ~erı bü. dı~IT. . _ .. . Ebeycnişimizın sebebi bu değil mi- zuımu kadar durdum. Bu kadını Yanında olmak, onunla Hr evde: 
z:ırın ka.TŞısıruı. dikildi: • y.uyerek ıgerı garı çekıldı: lbrahım Pa§a yere çoktü, ellerı- :dir? MüZ:.ık parçasının atmosferi gittikçe beğeniyorum. • ~- ı...:ı ·· ı b' t ıı· ı 

- Beru eyü tanıdın mı İbrahim? - Şeyıtan ~ ni uzatarak yalvardı: :· fa k . .. . .. )aşamat\. ıu.ı. e en guze ır ese ı ... 
'°'---"-'m Paşa t-ekeledı··. y.·..ııı. ahM hmud AN 1 ka d ım :ıçınde çok de ' endi hayatımızı, Füsun, ertesi gun ders arasında. Amma o b"..ıı.asını seviyor. Hfiliı. 
ilDr.Ull ~ - v"' cerr a . - 1ı1ey en rın aş . • zt ft"" • • • • b lın ··ı -..:ı.:ı:d ... ,_. b" t ~ • 
- Şu halimime latife mi etmek Paşa bağıniı: - Aıf Allaha mahsustur. Hüda- :1 ı;cı.ıuımıızı, neş e~ızı u az mı- mu ert:UU! ve çur..ın.gen ır avır. o kaoıının hasretini çekiyor, hala! 

istersiz benim dostum? Muhibbi - Caıroh Mahmud! ya teveocüh ey'len. E~ı~!~Ie 0 eserın ruha yakınlı. l~ ~~~~t .~anım hakkınd~~ ;ne dü. o kadın için muztarLb ... Ne bahti-1 
vef ·rımız Aıbdül-gani Efendı de. Beli, o. Dinlen imdi. Bir de Cellad artkadan Gani efenıdirnn :gı · 

1 
şun'du~ rordu. V~rdıgım SU- yar kadın!... Ümids:z sevgimin: 

ğil misiz? Irose ihtiıyar ba~nı sal halac·~ ..,_--•-;...., Bey var idi Mah ke:ftan etem'"i tv>ıkti • : - Halklkınrz var. Fakat 'ben bun. dan bıır cevabla tatırmn olmadı. be . J..e - _, 1 ğ' · b"l : y~· • .ı.mcın...... · - ,,,_. ...~ · :ı kasd tan id,;_ nı nEre re sunut eyece .n• ı -ı 
ladı: mudtm ooiun.cuğuna göz koyup -:- Gelür'ler. Çabuk ~avuşun. E arı.. ; em ~wm. Kendi ffilt.rini söyliycre-k SÖ'Z açm:ık miyorum. Halimden anhyacak di.E 

- Beli, ~im Abdülgani Efen. al ile ism.etiıne el uzatmaktan te. lhtiyar yerde diz çöktükçe du. : Şupııesıız. ben de bunları kas- istedi. öd"" 'kop y <l .ı 
di. Sl'Z dami Belgıradda oJ"d?yu hfr- haş) ey\lememiş idi. Hatuncuk hi. ran kııranıta sakallı bitkin vezirin !tetmed.iğini anla:nıştım, fakat böy. _ Güzel ve ıeazib bir kadın. de- ~ti uAm ıt'~yor.... a~ın 1 a j:!ayT il 
mayunda iken cHalac11> lbrahim cabındian kendüy.ü Tuna boyunda .. ·· ruküTd-· (Arkası var) :le telmihler benı çok üzü)"Or. Şim . . . . · yarı :ır cmegc aş ıyomm. 
n-y c1eg·11 mı"sı"z?. yuzıune u. ;d. b" ld" vıı.. _,__ di ... Bıllıassa sızınle çok meşgul Gözlerimi kaldınp yüzüne baka-
.ot" • ı ~r an sı:yırı ıgım .ı-.a:uusu ı~ ar A • ~ ·ı .. . 

- Anlaıyama&k! · f b l L. l Al S K . Eüzerime çökerıtanckte ne maua ol~~· Fevikalade b1r kadın degı mryorum. Şarlkı soylcrken nefesımi 
- Sabreylen, şim<li anlarsız Ha.. stan U ıse er im atın omısyonu !var? rrn? kesiliyor. Ne yapmalıyım yarabbi.i 

lacı İbrailim. Reisliğinden : ~ Gece. ne.ş'eli geçti. Bir ara, o ve Füsunun sırrı Ken.di:me aıikadaş ve sırdaş olaraki 
Ccllad Kara Veli aralı1-..-tan ba. :Füsun beraber, tekrar bahçeye seçtığim bu defter de olmasa ne: 

t:t Beher adedinin Fi. !!lkda.rı • b C ş:nı uza ı: Adrd :r;~ık. Saadet Hanım, gecenin top- Ne zavallı bir kızım en... yapacağım? İstanbuldan uzakla§-j 
- He ... Yold~ kanda jse ya. Kunış ira!k .kıdkulu, gündüzden kalma kav Yalnız zavallı da değilim. Had. malı, ~ımı ıztırabımla sararak~ 

ma'k!lar gelürler, is+ •• ical eylen. ':tek tip Ekmek ıo.s 57o.too Eruilt havasını ciğerlerine doldura. dimi de bilmiyorum. Öksüzlüğüm. kaçımalı mıyım? Ondan uzakta! 
Hekim Abdülgani aldırmadı. İb Komlc;yonumu:za batlı altı yatılı llsenln 1942 malı yılı ihtb·acı olaıı 7ııı..a.. J 

rahim Paşa.ya doğru bu· adım daha r.rda J'U.ıılı Ekmeği lraı>:ılı ı:ıırt 1ISUlile liksllime-,ye mnmuştar. Erak: sığınıtılı.ğım ktııfi gelmiyormuş gi. sesini, piyanosunu duJ'llladan na. 
attı: Ekslltmc '7/Vll/19ı~ Sal. f:'ilnii saat 15 de Beyoğlmulll Liseler &.tua Alma ~ - Köyüı:üz ne kadar güzel Ve- bi, bana bir çocuktan fa:rıksız mua. sıl yaşanın? ı 

- Tamşuvarda bir cerrah Mnh- komisyo 11 blnasnıda yapılıwa.klır. ts~kliler İlk temhıM mıtl.buzu, yeni .,.1 tı.. ~dıad.VBey, dıyor.du. Şu gecenin gü- ele eden bia:- insanı sevmcğe kal. Piyanonun yanın.da duru kem: 
mud' var id", hiç adını ~itmişliğ!. ca.ret Yesika.sı ve ıekllfierinl havi 2490 07111 kanun ta-rifatı clalresinde :zellıgınıe ba!kımz. kıy.orqm. yere oturarak, başımı dizle:ine: 
n z olmamış mıdır. hıızırh:yac:ıkbı.rı ka.J>a.h z:ırflannı yukarm flÖr.ii reçen saat.Len bir sut cvvdf. ~ Füsuı:., :11~ bir Po~ kıı-dı: . . Ne ayılb? Kendi kendımd~n uta. koymamak, sevgimi söylememt'k~ 
Üçünıeu Aıl:ıımedin damadı yıldı. ne kadar Komisyon Reislillne '"enneıcri. Posb.da. ola<:ak geçikmelcr kabul cclll. ~~ Kd?Y;I~~zunF hıÇbır ~erını ruyorum, iğl-eniıyOTu:m. Yarabbi, bazan da beyaz saçlı, muht€şetni 

r m VuraJl Ceviz k,Q_tüğü gibi sar. İ '"-'"-'' 41 __..; •>Nnııe ffilZ ~I. • • enerden btr gu. h vl b ..ıt~r~ ftl. • • k d ·• mez. lk tcmiruı.t 4242,5 lira ve şartname ucucw ... oo ~. ezkfır ma.cuh;.,. :~ ets . h gün geQtilkçe ona biraz da a bag a.. ~mı VAo?Omamc= JÇln en ıını: 
sıldı: taabhüd eden milk:ıJıhldlerden malın b~llnln tediyesinde it Iecek nç : Gseyr etnı2l, ayrlman

1
. ~l~- nı~rum. Çılgın gibi seviyorum ~ç zaptediyorum. i 

- Cerra-h Mahmud, Ta avar ,...., __.,_ ll" •--'-Ll!.;I .. _. .... ,_ _ .. ,lm .... :nuz. ece ya ısma ge e ısınız. K~· . f Id v k : 
kales"nde.. ve oa.wS3di buhran Vo.ı;J.K:•• b aharc WUAlliluu ~·e za eu> ek sureu.ae i S d t Ha .. .. :ı.._u Vedad ağabeyi.mL Daha gelmeden ~ ..... ıe zıya et o ugu ge s-: 

idare tarafmd:ın ödenecektir. Şartname G3hbs:ı.ray llseshıdedlr. (G4U) • aa e nım, yuzume 1uaMı, . k lıv · b d : 
- Beli Ta.mışuvan Nemçeye tes- ~hafifçe dud.a:klannı ısırdı. KöŞkün şö'hretile, eserlerıle kulakları:n anç gın en çetı~ :ıza ım uy-: 

hm etmeden evvel. :penoorelerinden bahçeye vuran dolmuştu. Onu kafamda tahayyul duan. O ~aade.t ısı:ı.ndek k d n1 
- Tan•rnazuz. Nişan taş Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : :ışılkların hfuımesinde yüzünü gö.. ettiğim i!lllSan olarak karşımda bul. Vedad agabeyımlc oyle m ul o: 
İlı ·yn:r kafasını iki yanına- !;al. 1 - o blıı:tsmıl:ıı. yaptırılacak bazı tamlra.ı -re tadlla.t lşlcrj açık etsru. kehiliyıo:ru.m.. Onu bu küçük misa. dum. Ne güzel adam, ne büyük bir luyor, 0. ela o ka~ına ö~le <:lı m·.ı 

ladı: meye konulmu~ur. :.firlfilote b"le rahatmz eden sebcble- san'a!kt.r ... İlk""Ördüğüm' gu""n, kal. ~et verıyordu kı ... Guzel, { v'kab-1 
- K~nduy ruberu görseniz el. " <E> -d b ıı.. d M • 

be-t tanımazsız, lakin adım cyu ta- 2 - Keşif bedeli 9903 Ura 29 kuruş muvaJı:ka.& tcnıin!ltı '742 lira 75 kuru.,.o;tur. ~rnı sarih ifadelerini ta~nyor. Bu b:roin titrediğini hi$ettiım. Şimdi la e usta i: ~a ın. :: es r t a 1 
ı v d 3 - Ekslltme 1942 yilı Temmuzmıun 17 incd Cuma cünü akşıımı sa.at H de =kadının bahtına karşı darin bir . A lam, onun ıçın .şa lam ay bı: 

n ız brahim. [ağ r n~ hevr..-n Yüksek l'ılcktcbler Muba.slpliii blnasınd:ı. toplan3cak loomlsyGD tarafından ya.. Ekini var. d~licesıne aşıı'kım ona. ·· Bu sır ~- değil:t dedi. Ya Vedad ağ b ·im·§ 
c f] on üç y ~ mukaddemını atır. pılacaJ..'iır. : Bi ı·~- Füsun" _.ı nimle beraber mezara kadar yu. bastan ,.ıikanrsa ... Göz.ler"mle b r; 
ı n: Tamsuvarda bir cerrah ~iah. • r ara IA un yanımı.u..ıan . .. r bT . b " :r • 
mud var "di. o zaman kırk beş 4..:.. lu:b.vclc g~neı. iv~ tenni pı:tııameleri proje ve kesif hiilasaslle Eay.rılmasmdan istifade edere'k: r'ü~Kmıe soy ıye 1 ~:ım, .. u. mukayese yaptım. Of, benden çokı· 

1 nnda bulunur idi. Belgrad'da, buna mütefeJTI C\Tak Pazartesi ve Perşembe cünlcıi sa.balı 9 elan 12 ye ka.. ~ - Vedad Bey, dedi. Btr akşam na he:r'k~ ka'hlkahalarla. guler. Söy. ~~1...: Ya}~ı.z göz~eri insan ç 1 • 
T na yahsm.da Şaıhinpaşa ç kına. dar td:ıremlzde c:üriileblllr. Egene 0 ba'bıçeye gidelim. Bugünler. I7~emege mah!kfun bır se.vgi. Ne dırtmaga kaf ... V ıcudu, baca la.: 
z nda fa'kir b"r han~~i dahi var 5 - ilstcldllerln en az bir taahhütte GOOO liralık ba işe bmzcr bir ya.p,, :de öyle sıkılıyorum ki... At!kadaş.. curct? n fev!rn15.de .. , İnsanı cczb den! 
ıd·. tJğın& /dair lda.rclerlnd aliııış okwldan '\"f5fkalara. ya.nara nb via., :Iığınıza ~ ihti.yacım var. Bütün rnücadelclerim faydn et- bir iromı~ var. 1 
İbrahim Paşa e-llerinı uzatıp yal yeüııe miiracaa.tla e tarllıindcıı 3 gü;zı end alıDmış ehliyet ve 19t2 : Kara.rlaŞbrd:!k. Geç vakit otomo- tnedi, etımiyecelk te ... Duysa kim (Arkası var) 1 

vardı: ~~ .rılm:ı aid Ticaret Oda&ı '\'esikalarite (koın)syona celmclerJ. «1060» "-··-·•••aaaaaauaaaaaa-ae•aa•ınaaaaaaaaaa•e•a•IH•aaaaaaaaaaaaaa••H•a••--• _....,_.. ... -----·-•••••••·---·-•••·---' 



ve ye 
Yazan: M. 

• 
1 

en ~ pehlivanlar verilmişti. 
Bu, pehlivanlar meyanında Toz.ko. 
paıraın da vardı. Bulmacalarımız 

Davud paşa kumandasındaki do. lO 
·namna inebabltıda vencdık do-nan.. uncu devre bulmacalarını doğru halledi p 
masile lha.rbe tutuştu. Zırhlı şöval- h · k k 1 l 

h o ı yeler Tür.itlerle boy ölçüşmek için eaıye azanan o uyucu arımızın isim eri 

Pe ıvan ar ~fşsa~~~~~~~7ı~~~~~ E!.~rg~n;::t:~~~:':~vam lt~~-lia~er;:_fill. CcmaJ B:ı~necl mı 
birlerhı~ rampa etmişti. Zuhlı ŞÖ.. Hl - Yıld.ıWi köy ~.nst.it.üsii tıışaat 167 - Ankara, Ca.nka.,.a., Ka.v.ıklate.. 

Sami K ~rayel v~lyet:eı:ıe Tür~ ~ayiğiiled bir- otretmeni Şadan Oyman. re.. ıışa1ı Ayrancı 'No. 26 Se!ma Ok:r.r 

1 

bıırlennın gıemılerme saldırml'llar- H2 - AfpuUo, Bkoknl tafebesfmden 168 - Adapaon, ~ecldiye ın:ıhaile. 

E ~i pc1tıliıV'anlığı.mız b~ü eıviere: dükfkAnlara tcme1itaşı ya. tan Miehrnedin ~ zaferleri dı. Bu sırada Davud paşa ruaiveti. 5f ?tluufler Dtmenıı. at inhisarlar lcı?'Ş131!l(b No. 37 EılıM 
pehlıivanbğunıza hiç ~e- pcyıordu? ~eden bu biınlerce abi. içiııde. çarpışarak bliyüd.ü. Oğ].11 Be ne memur olan pehli\•ankir, Kap. ıu - Df~. merkez aira.:ıt ferı ETmaa. 

mi•yor. Baler zann~iyoruz ~ı es- deler ve kita.beler o~ ~av!4 yB.7Jlld Veli 2Bn&nında ~ ~k tam Deryayı kıç üstünde D_luhafa- memuru ~ Bed1a. 169 - Samıuı. 19 Mayıs. Gın.ıf e6d. 
ldden pehliıvan ne ıse buıgun de yav41.ş kalkarlten ceıruyet ga:asu.z rek.orlannı vücuda getirdi. Zama.. za altma almı.şlar mütemad yen ve l!l4 - KaddQiiy, Yd:Jeıirmea: Ali bey desi No. 57, Bclıirc Hamdo! sorular. 
bay'.ledir. Hayn-, bi~alds büOOütün ~ .nğıaıdı? Ne olmuşt~ bu bab~- n~ ~ müıtlüş ~:1-o ~ mitralyöz a'l.eşi gibi ok y.ağdınyor. aııartmsaııı No. %5, da.ır:: rı. mu e;uı:ru,. 170 - Balur'ltöy, l'eufmahıı.Jle Kara 
clcğişrni.ş bi.r haldedır. . ~ ve cer* erleri cemryeti- ~iıtbıi~ ~Ia.nndan., en mu~ lan:h. Şöıv.alıyelenlen biri birden _ cumu lısmkıi ya.:ımamışhr>. kıol scbk No. 18, Rıu Almıan. • 

E6kidesı br adama pehlıvan ne···· ~~erinden ve pehl1v~nlann. -ı bire kııç üstü~ atıldı. Türle bayn- H5 - Kütahya., Mke:i PGSiı& 9Z04, 171 - irınlt. Kemaloaşa m ıı ıUftd 
dendfği zaıman, 0 insanın bi~k Bwıılanıı ceıvabı. uzu~dur • . Şunu dan idi. T~ranıın nrüıt.ea<krıd ğına yapıştı. Bir çekişte gfuıder;n. ıı m, •edikli başça.TI&Ş hnak Kıyw_ Yavus 90ka1l No 4. F4"thl Gönenç. 
me'haretlıeıri Wıerinde ceme1mı~ ~ tekrarlıyelı~ kı, ~ peh. reb>r taşlan vardır. Okmeydamn- den aldı.. İŞte bu anda Toz.koparan bu. 172 - Ket!kfın.. S!fm:ı mücadele sıbbat 
olduğu anlaşılırdı. Meseli: . ~ livuılıanrmzla ıbu.gü~~u ~livan.. d~ da q:ıo-~~a ~~ ı~ v.ardır ŞN.alyenin ful.erine iki metre on 146 - Kiidob18, askeri posm 92CU memımı Ali l:'ılmaz. 
bi.T ~an, öyl-e iyi bir cırıdd! lanmırı ne har~'t ıtı~rtl~ ve ~c ki, ıı:en'Zlli bin i.ki yuz seksen altı sekiz san:t..im boyile atıldl, Kara.. tetaaen Mwı.a!fer :lııaı.. 173 - Sanrer. Ali bey ap~rtnnanı 
tyi br giir.21:ü; iyi bir tirıı.nda.z, ~ ~. yupbklan gureş ıti~arı~~ bır- gez.dir. Bu taş ta ortada ~r. kucak bir pehlivan kapışması ol. 1'7 - hıtanbol. A.ya:qt:ıJ!l Namıkp:lıp h~inn~ dbktnru Neı.-de kaı Güdn 
tf..x kıllÇ savtmı'CU, iyi bir binic1. ~ıınne ben7.eIDE!Zleı-. B~u peh- ~rlcoı:-ıran, bir. lolıç vuru~ mce du. Herifi toparladığı gibi bord'n • caclt1est No. 216 Meral Nur. 7..eren. 
· . b' ~· ;...; bir .,.;m-,i ola- lwankı.nmız yalnız ya.ğianıp mey- bir ıpeğ !biçerdi. B:r kı... dan ..l,,,...;..,.,.,. tt F kat lk .. 1'8 - Yübek Tlcal-et mekteb} '7ll l'7f - lsparta., doltt. Şeviet. Tannıç 
:ryı ır Y-J-• •J.1. E>·-·~ ı.karl .. 1 b" ı nı. • . ~ ~~ u'""""""'" a ı. a sanca şo.. 
rak tamlmh. dana ç ~~ ~r er ve ır. ı.,. .• a ırı !bir eşef>• ............. n • valycnin elinde olduğu haM.e deni Ömtt Yalnı:r.otl:ıl. k1Zı Ayten Tonr.ııç. 

"C"..11-: biır _,,ı.ı;.- • · ı..,;"' cen. birlerini ,.enmege çallŞ'lrlu. B.. den kuytru!k sdkı.ımuna Jm. ze .n•-:.nt1• Tozkop ~-- a· · H9 - F..d!rııekn:>ı. l\lclckhoea cad. 175 - 1zrnit., Se118ôr& sana-.il müPs. 
~ yc:.ıu-T•n en ıyı ~;< 1_. ~.r.. .. · b b ..n..r.·+ d :L.' • d (S 1 "'~uuı.ı"'.. aran, ~n ını " 

f!Jı:ver demıdldti ve bü-t.ün pelı'livan- 1?n ~ı=ı,. oA.14Ul'l. a a,~tr.•ı.- ar uıçerdi. Aıtmeydanın a u - den:ıze attı. Şövıalyc ile denlııde sı. desi No. 3, Ulviye Gökçe. sesesıl z:ıt işleri memurn Naim Gulmrz. 
LıL ,,___.~ • .ı.. •• • ....,.;; . }ilder:i bundan ibarettır. F..akiden tanahımed meydanı) atlı olaırak k &..: bow ı.d To-,·- 150 _ ~h-. Arlrın m~halli'S'l. 176 _ Ad:ıır.ızar, mericez komutanlı.. 
nıK ~'C'l.lerı cer~ uz:cnne ........ . :..........ri " •• n......~ ........ , rla . . 1 d" ı uır gu.şma 01 u. ~paran 
,.,........; K f ta · C!ftl'llr pe}:iliv.ınlı~a ~ :ruz a~..-·~ vAJa yenııçen zırblnnnı oe ıer ı. .. 1 . k il . . kesti" elind hükiımet caddesi No 125 i\IUl>t.'\b Kt"B tı inzib:ıt d:ıltts!nde ı:- :Ukli b1şçııvırJ 
~. uru ve an zı91Q """"·- .ı.. bu Ü" yu .. z aıt B" ,_ ;.....J_ Ç ndn şova yerun e esını , en • · • 
lar namına biçhtr hareket yapı!. altı oyun var.= ve .., . - 1T ll\.~ı.ıuuı: ırpıcı çayırı sancağı aldı k.elle ile ~raJbo.r ge ldn.baş !Ba oiııeyocmnuımn W1I nl bUdi.rm~I 
ma7Xh H dretl h :fo:rr<lah ve mış altı oyunun hemen hepsı cenk me4ıur I>ehliıvanlardan KaTnlcn - . ıJk:tı.. 's ..,.....,,,,., . dikit; ısı - Sivas Önıdc o~ll yanmd3 ~ rica ~ertr..ı 

· ~ er ep J meyldanında düş:nanlada kaql duıha ile k&nŞJJaşaraık güreşte. Bu ,d!,e
1 

ç . a,~. y~rıne ı. müJi tai'b:cy ~ tızı Ayten Toprar. 177 _ Ankara, nacıb:ıyr:ım Sevtm 
he'ticel .idı. -ıiooı~ zamıın yaıpı1ma. tt:;re$.e rn~. ıd V 1i dahi hazır 'ıl"'wva ~ kesil kellesıni de san-

FA:i poh'Hıv3nlar yalmz me,da- karşıya "~ "&' lard Me ı·. b ... l nd ~ya.:z 1 e kl cagın aızer~ sokup mıhladı l52 - Beylerlteyi Si.mitçi fU'UU sa. 80kak No. '7 radyo mıidurıiiğu m~ur. 
~ -"---"- 1 511 ica.b eden oyun ı. se a. u u u. Karalenduhayı klu:a a - tst.e eski hl' } ".c.+,, ~ zko. nında No. 57 N1yad Aksoy. lannda.n Lfıtf'i Şenyol. 

na ç ...... :v ~-~...:o ... "r ve yn nı:ı: :a~ .... _............ 'kemendlame, burma; dığı gibi meydanın bir ucundan "' pe. rvan ar •. ~~ 0 158 Aııka M ıınr tbaasınd • 
gurcş ıçm peıblrmn olmazlardı. ..-. ıı=.>a,.._,. kıl ardı il.:§h gibi ~ ...... -..~.nr da bağlı paran... Peihlıvan dedigın budur. - ra.. ' 11 ma a ı 78 - ilslanbW, Sattanahmeı! Nakli. 
Bu ılere pmlivan denmezdi. domuz ıtopuB, -~;ıç bu pehli~n o bul '""~mıb. a .ıc6""""h u, lora ın üze Buına pdhHVQn derle:. Hey gı • şmı Ça.bıdtel. bend malı:ıTiest No. ı. Orb•u. 
B adama hlW denilıd1A' ZL oyunlar... Uı""'n - u._, ı.zııe ayvan ann • d" baixP,.;;;.;tle:r ıu-... N 1M - Ankara, Slyıısal Bilgiler ollulu 179 - Osm:.ınh Bank:ıs1 mrmurlann. 

r pe a.n L2n yal?!ı:z karşıs•ndaki hasmı ıinıden a.ş:ıırarak 5bür tarafa attı 1 
<Joq,• ,,ç, ... · e namınız, 11Lllıl DirflD sokak ~o. 2, A>guıa apart.ı.. c1ruı Melnned Demir. 

man bütün me'haretleri brr araya yun . . değil harb mevtlan- · ne kiıtabeleriniz, ne de namları _ 
topl olmfth idi. . . vemndk 15.n a karşı kuManmak Evıvelden kaptanı deryalar har. mz ve dikilen rekor taşlarnuz. kal. ~ E~~~- ismallbey ıso - iRtılU. Sefilla~ Erenler <"•<lele 

ESk Tih1klerdıe peh.ll'\'anlık, ~r ~a:ırrd~ı~ galibiyetlerin öl. be gideıiken maiyetlerine en nanı-. dı. Bizler şimdi viraneliklerde ve JıaBesa Tenclecl sokak No. 38 ma. mımam sokak No. 4, St'Dfh.ı M ıt' s. 
hnılxıv ceriE. er her şeyı.n ~~- tt;,. tayin edilirdi. dar pt"hliva.nlnr verilirdi. Bunlar hamam bo'hıçası kadar bir minder tlneı. Refet 181 - F&ıi$ehtr, t:ıyy:ıre bbrJbs1 
f bir !kud:retı bazuya b r Ç1SU vvı~ . demek ka"""'""'nı ..lın. ........ 'L. __ muhafızları bu üzıerinde !karşıl~=raık sözde güreş ,..

0
• mey.'.tın lnrlba.t li.m'.rl En r Şenler. 

A ,-,..A.,: b" .....1.1-MYMın ne J>- uı<:J< •, .. ruıı-m ~ 158 - Fatih, Feo."Zipaşa cadd ., 
u<C b1r ltudır t zekaya ~ ır P""' .... • • • t ilıt n lwıurdu. Beyazııdıı Veli zamanında yapmrya çah~. Snkın me7.ar 15. Tarıııon Ka.rsıuı. 182 - 'Üsküdar, Aç rtürbe sok k No 

63hib olın~ .s.an'ab idı. old~nu .an=k {~n ~s~• Venedikl.ilere karşı Davud paşa lannl2ldan başlarınızı 'kaklırarak 157 _ Aııbra.. Kurt.Ulus, «Jn<"eb•cl 8 Arif iırtes. 
On yecfu1:ci asnn ve ha~ on aldığım bir vnn 

1 
• kumandasında gönderilen hnıtı fi. bizleri seyıre1ımeyini.z! Utsrlu sokak No. 40 Erkan AA.vah. 183 - B iWlcre sahil sıtma muha. 

6f''kizinc" asnn baş.l ngJıenıa kadar o!ruyucUla!'llll3 .sunayım.nd 
1 

losuna ve Daıvud paşa :maiyetine M. Sami '.Karcıycl 
158 

_ ilsta.nbut, Yeşllkoy Düsn!yr s;bl Vehaı> Koo.'Wlıız eşi Rüh~r Ko. 
cSkı Tilrlk peh.tivanlarının n:.ezaya- ,iBey'a!zld Vıelı 7~~1 a ge • camaz. 
&mı tanzyabnlwruz. On.d!ın ronra miş pehlivan:~~:~~ enb~ Devlet Limanları işletme Umum Flt1~~ - BeyoŞu. Knle<llbl, Yancı so. 184 - OrWtöy 39 uncu ilko'u! iğ_ 
t rih 1:f.:zıe sa ır kalıyor. im..ita<f: bayiği:ti olan To....vı- wıuan M .. d .. ı- .. ·· d ret meni Fa.tm:ı Atak. rn,..,ı_,..,.., "k" m~re ~ U ur ugun en• k:ık, f'Sk'1 Kamt:'n'lo han, No. 11 1J'!Ulbi. 
cl~wıimiz bize bu babda bir şey edeyıim: J.~ınıvı-ran ı ! 't:' ..,.., • 160 _ İstanbıd, Şeluad b:t Geno_ 185 - K ndıra. :>ol komutam alb."\y 

OOylemtyor. Menziller.imiz (stad. selldz sanıtim boyundaclır. ~u, pe~- LTflllllRD..&il t.arihlndeı:ı itfbaren tstllS)'ODlarllDtt Kasunpap eamll altmda un sokak No. 55, kat 1 Sabiha Meral. Ce\ıiet ettn. 
yom) rcloor ku'an ve kırdiğıı re • livan Fa.tih dew-in:de yetışm.ışt!r. ha.mrianmıl olan mabslde "..uilc gorecelderimlt'll al!i.kada.rb.rıhn telefonlıı 3·11. 161 _ Ödlllllfş, t\okt« •a.ret.Un Alil. JSG - Zo.nguldıı.k, YenicamI ci :arın_ 
lmrlan ldnarye halinde dikilen i.. Asıl .ismi İSk,enderdil". :ı..J!kabıA Toz- pooMları müracaatların cer. r.oınörkör ve vasıta. ihilyıı.çla.rı için 43556 ve 4%39a llOll1 oliu K. Adıson. da ı.·oto Ahmed So3a.ıp. 
s!m ıen, cisimlerı tarihsiz oluyor. kıoparanıdta". Taı!A,oparan liikabı numaralan ve cbhlli Ucarrıt CŞ1U1 iç.in de 24613 ınumara ile ya.pm3J.arı nan 16% - Yüksek Ticareot m k ehi No. 187 - Edirne ıaıırlf rad'.:! l'\o. 10, 
On scldz:mci ll!n!1 başlangıcından şundan ga't. ola.rak takılın ştır: olanu;r. «7005ı> 'ZSO Adnan. Swıs Tüfekçi. 

sonıra ne olımJ..t:ıtuk? Cem~ niçin O v.akit kerno:n yaylarında tozko. 163 - ~ llsesi. son smıf edıe_ 
varlıJJmı yıbyordu? Tarihini ne. par_an di)'(? ~ r ~er va;ıruş .. · Bu, Üniversite Rektörlüğünden: biyat şubesindrn riçuJ' Akbtrlut. 
den aya§tlar alıtında ~iğrıeymdu? yiğit genç b r gun talım ederk:n Y&-meı aruer olnllıınan J'&Z kurlan 1.Temmm.1942 Çarşamba cünü başlı. 164 - Dılyarb:üor, aı keri mı.ntakl 
Babayiğiltlerinin koca ~Talbr. biT ~ bu yeri kı_?parıw.mnş, J'acak .,e mem~ blnasıaib Paartesf, CM'f.ı3mba ve Perşembe ı:-iinlerl saat 9 b:ı$ vd.erhwi kızı Sl!'m:ıb:ı.t Birk:uı. 
hık me~nlannda dSnli olan mü- Sir'kadaş'.lan arasında ra:ka:bı Toz.. ıh :yapdacaktr Dl!J&l'Mbn U&ddl <danlar ile HcW IWebenin kayıd ç.ln llukuk 165 - 'bmlr. lürsryak~ Kv:r>tuloe in e e 
zclhheb nıb ıdı!;lerini, kitabcler"ni loopar:ın kalın~ ,_11.a .• -·' Fak~ cıkul& Ut Vlll'IDı1'la.n. "7059» sokak Nq, 5 Nevsale Tü.mşt-n. ka.~ •o. 2S Fertıau Tun~n. 
asıl ol ta · , 'JaıJii,Delere, ToZlroparan lskender, :r~ıu ~u.ı-
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lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
İzmho meml~ lıaıMbanesintn JMOO kJJo !1600 Uraht -.O eti ihtiyacı 

22.6.9U ıtarlıhhıclen itibaren 1'l' IÜD mllclıleüe ve bpalı utf uallle ekailıLmere 
çıbr'ılmıştır. Elll!!Otme ft lhale!I 9.1.MZ Peqıembe cilnii saai 11 ele .t.nılr vili... 
yeU ılaJmi eneümenl dairesinde 1a.ın1&eakU'. Tallılerin ~rl ökreDO'lt'k 

üzere İstanbul sıhhat ve J9ifmai mmvenet mUııliiırlüiüDe müracaa.tlan ve ek 
sillmeye lfl:irak eclıeceldet'in 16ZO Ura m~ teminat &koelerile, teklif mel,, 
tuba ..-fmı '2490 sayılı artırma ft ekslltme bnanu tarifa.tı chhillnde hasır. 
lamaJan 'fe mu.nen P&Üell Mr .at eTvel ..,..._ rl,Jw&lne $elllın eimlw 
olmaları lllıa ...... •1111..•lf• 



30 Haziran SON POSTA Sayfa S 

Telgraf, 'l'eleE011. Ve Telsiz llaberleri 
Bu sabahki 

Haberler 

Mısırda 
mabarebe 

din gecede 
devam etti 

lngiHzler Mısıra 
takviye kuvvetleri 

yığıyor,ar, yeni Ame
rikan tayyareleri de 

geldı 

!Maden kömürü satış[Tebliğlere göre Yeni Mısır elçimiz 1 C Askeri vazlyet·:::J 
ve teziab nasıl şark cephesi ~ahireye vardı (BaJtarafı 1 inci sayfada) da tulü 175 kilometre kadardır. 
Yapılacak ? (Ba,tarafı ı iDcl aayfada) . Kahır e 29 (~A.) - ~~ad~Iu_ ~- ~ İngııTız mevzilerine ka~ı giriş.. .. yalnız fu nokta eıhemmiyet1:e göz 

• 28 Haz.k-ana kadar y-apılan mu -ı Jansırun lhususı muhab!rı bildirı.. ~ taarruz harekeli daha ılk günü onunde tutulmalıdır: Bu müdafaa 
(BaftarMı ı İllıc) aayfada) hrebelerd€ 15,667 esır alınmış, 221 yor:.. . . . . . ~ı~ver ~~YVetl~~ lehine mühim ıbir hatlarından. tıeı: ikisinin de mücla • 

i>ey.annameleıi halk dağıt. top, 462 tıömlba a.ta.T ele geçirilmiş Tüırlk.iyenm yenı. Mısır elçıs.ı Nu .inkişaf gostenruştı. Bu lwvvetJerden faas~ Kahıre ile Süv!!Y§ veya bu.. 
~ birl.iikleri tıa.raiınd.an tasdik e • yeya tahrib edilmiş, 2579 istih!kam :nan Seyıınen KaI>:ıre~e. gelmış ve Mersa Matnıhun ceınubu garbisin • ~un. b ır~.z daha şimalindeki Zagazig 
dweooktir. ışgal ohmmuş ve 112.644 .mayin te. ~onda ~sı~ narıcı~e . nazırlı. den hareket eclea.Jer 0 aabadaki bir ıle lsmaıle arasındaki sah'lların çok 

Tiıcaceıthallıe, yazıhane gibi ına - mizlenmi$iı". g~ ~l mudu~- mua:'ını ıle el • aralıktan şa:ııkıa doğru nüfuz ederek sıkı bir suret.te gözetlenmesine bağ. 
'hallere aid beyannamelerle kalori. Yıkan I>ıoıYda Sovyetler için çılik erkanı ve dıger lbırçok şahıs. Mersa Matruhun 30 kilometre ka. lıdıT. 
f~li binıalar ve otel!erin vere<:ek _ ~ etıeır.niyetli olan muhtelif ia. lar ta.rafından karşılanmıştır. dar ~rkında m1ille 'Wlrmak &uretile 3 - Portsa.id ve Siiven §f"hfr. 
leri oeyaınnameler tasd ike tabi tu. şe istasyQnlanına yapılan gece ta- b~ m~ta~~m mev~i içindeki gar. leri arasındaki Süveyş kanalı battı. 
tu}mam!Ştl[". . acruzlaırında. 14 n~kl~y~ ıtreni bom ·ıngilizlere go··re Dıll ıi~le bırlikte ~evırmeğe ve_ diğer 161 k.ilometr~ uzunluğunda olan Sü 
Talimaıtnamed.e, bilfumıQ resmi balarla tahriıb edilmıştır. n.giliz kuvvet1erınden ayırmaga mu v_en kanalı .ile bunun husule ge • 

ve ht:Jıf;usi daire ve müesse~er ge. Meırik.ez bölgesinde !hücum kıt'a (Ba,tarafı t inci sayfada) vaffalc. olmuştular. . tırdiği. müd'a.faa mevzii hakkında 
çen yıl istillıJa.k ettiklerinien en l~:ımwn hareıketleri neticesinde Hava kuvvetleri tebJlği Mersa Matnıh ve cenubundakı yarınki yazımızda etraflı ma1umat 
az yüzde 10 !kömür taSam:f et _ d~. ~ ölü ve 332 esir kay.. . Kahire 29 (AA.) _ Ortaşark mU'ha~eı":>der Alman - lt~~yan kuv. vere.~egız. 
miye ımedbur tutulmuşlardır Bun betmişt:iı-. Bl!I' karşı koma baıtar - .hıgillz hava kuvvetleri tebliği: ve~e.rının taarruzu, İngılız kuvvet. Suveyş kanalından sonra şarka 
Lara, bu esas dahilinde köır:ııü- ve- yası ve 215 ~iiııkam talırib oltı."1 - Cumartesi/Pazar gecesi 'bomba ler.ı.rı.ı.n de zaman .zaman mukabil yani ı::-ilistine doğru da Sina çölü ve 
ril~r. m~ur. uçaklarımız dü!fma.n motörlü taşıt taarruzlarla me:zıcettilı.leri müdafa • ya Sına yarımacLısı denilen aaha 
Anıkara !kaloriferlerinin ihHracı Bu senenin Şubat a)Tlnda ikincl top!uluklannı SeHum.Mersa Ma.t • aları. şeklinde ve her iki tarafın sı- başlar. 

yül!de ?O mk, yıüııde 30 taş kötlü- Sovy:eıt taaırruz ordusu ile 32 nci ruh arası·nda şiddetle bomhalamıı • ·~. ~1~ hava faali!etile bütün Pazaı Şimdi lngil.iz Ortaşark orduları 
ıii veya linyiıt, İstanbul lloolori~r- ve 39 uncu ~et ordularının ba. !ardır. Petrol yangınları olduğu gö. gunu il.e Pazart_esı gününün öğleden ibaşkomutanlığı ne yapacaktır~ Bu 

Kahb-e, 30 (AA.) - Dün ge~ le.cinin ihtiya.cı ise yÜ2ıdie 3(J kıılt zı kısımları Timen gölünün şifna • rii«en birçok büyük yangınlar çık. evvı;lkı saatlermde aahi çok şid • mes~le bizce sar
0

hlir. Mersa Matnıh 
ce tanklar pro-j.elc:törl.er1e muharebe~ ve yüzde 70 ta~ kömürü olar<k linde Vol!kofun buzları üzerinde mış.tır. detli ~r surette devam etmiş ve ile Iskendeciye arasıru:la sekizinci 
ye devam etm.ışlerdır. Duıu..'ll k.a.. ıkaırşılana-cakhr. iler]emeğe ve Alman müdafaa cep.. Şiddeti muharebeler Pazarte.!i gününün bu saatleıinde İ~iliz ordusunun tutunabileceği hiç 
rış:k~tr. kıy la :el d l.. Fennıi zaruretlere istinaden AJ hesinde ıd:erin bir cep açmağa mu.. Kahire 29 (AA) _ Reuter'in ,A,man • İbalyan lcuvvetlerinin tıpkı bır esaslı müdafaa mevzii bulunma.. 

İkı tarafın. ko&.rı l r: a a kara ve İstanıbul.da lrok niSbeıti ar. vaffak olmuştur. lıUS"Uei muhabirinden: 1:~'bru'kta yaptıkları gibi cebri ıbir dığında.n manevi bakımdan barah 
ıga;lı ve .genı.ş m.u.harehelere tutuf. tınlabilecekltir. Kat kaloriferleri General Lindemann'ın kuman • JngiÜzlerin Mrhver baskısına şid. lıucun:ıla. Mersa Mat.ruh müstahkem ıoıTduğu anlaşılan sekizinci ngiÜz or. 
muşlardı:r. . bu hüküımrlen istima edEm:ştir. tası altındaık.i Alınan kıt'aları ile d~tle mukavemet ettikleri Mısır çö. mevkıinı sÜTatle zaptetmeleri ve .dusun.a fedakarane ardcı muhare • 

. ~~ 30 .. (~.) - Ro~en: Diğer vilayetie!" kalo:dfeTlerinde ~an?ııol ve Flaman ~llü teş • tündeki çaJ'PlfmB, mev7ilerin her rnUhar7be ~asının diğ~r. kısıml8: b~len1e mümkün olduğu kadar va. 
bilditdıgıne gere çölde nev~d:- yıaıkılacalk kömürün nevilerine gö. ~llerı G€neral Keller•ın kumanda &a<at elden ele geçmesile istikrarsız rın~akı fngi'.Iiz kuvvetlerını de gen le.it kazanduarak hu ordunun bü • 
mW:ıarebeler dev~ . etme te \ re niSbetlerin tayini, vilayetlerin sı altındaıki bava kuvvetlerinin bir felci'.lde d~va.m etmektedir. Bil çekilmeğe icbar eylemeleri üzerine yük kısmını Kahire • İskenderiye 
Çaı:pışmalai'ın. şıddetı her saa kendi •mütehassısları marifetile te.. IT-i!kemmel bir yardımı ile çok taraftan topçu durmaksızın faaliyet Ronu:n~l ordusun~ lehinde netice- umumi hattına mümkün mertebe 
aırı~tadır. imali Af. min edileeek,tir. Ocakların ve ıha.. IDIŞJ<ül. ·~ava şartlan ve ~oprak a~;- gösterirken üç günden.beri de fası. Jenmıştu:. 29 Hazı~~ ~arihli Al - muntazam bir haide çekebilmeğe 
. Ber1in, 30 (A.A.) - Ş caların slk sıık. temizlenmesi gibi za~ı ıç.ıınde aylarca suren çetın lalarla şiddetli tank çatpışmalan man ve lt.alyan teblı.glerı Mersa Mat çalışmaktır ve bu orduyu ye.ni tak. 

11'kadaki ~hare.bele_~ hakkında .as. külieıti artıran hususlar bu hüıküm çaı.P~lar ~nunda düşman or • J'3Pllmaktadır. Mücadele So-n nok _ ruh müstahkem mevkii dahilinde viyelerle ve ikmallerle tensik ede • 
keri mahfiller şu mutaleada lbulunı- lerin ıta1Jbiikinde fenni zaruret sa - du~rını ilik önce muvasala yolla- tasına gehneık üzere bulunmasına 6000 .den faz.la esirle 36 tanık; mü. rek •bu hatta Rommel ordusuna kar. 
makta.d>t1a:r. ~ . . . B yıl.mıya·caliltıl'. rıJ\..~n aıyırmıya, sonra tt.ed.ricerı rağmen. veziyet tebellür etmeden teaddid top ve Dek çoic; harb maL şı mümkün olan mukavemeti gös • 
. ((Ne ola.c::ı-gı.n~ ~z bılemeyız. u Anka.-a ve İstanbulda soba ba • ku~muya ve nihayet bugün de evv.dl çarplf?Ilanın daha devam et. ~e;rile İaşe madcle!i ele geçUiL teımeğe uğraşma.kllr. General Au-
1! Rornmer'm ışıdır. ·)·>> K h" şına tesb· . in senede ancaık 2 kat · olarak ~ etmeğe muva!f. mesi de mıAıtemeldir dıgını ve Ahnan-ltalyan kuvvetleri .. şinleck sekizinci İngiliz ordusunu 

Lond:ra, 30 . Cf>::..1:ı-· -:: ~re. tıon lko'k i~~n1:bilecektir Ancak hu fak )rnuşlardıır. Hararet dereeesın"in yüksekliği nin şarka doğru geri çekimekte o • bundan evvel nasıl Libya hududun. 
den haM verı~ıgı~e ıı!Ore 

1 
rsa susi ikametgahlar için ·soba adedi Dumanın Voikofu geçere'k Le • çarpışanlar için çok zahmetli bir du 1an sekizinci takviyeli İngiliz ordu.. dan Meraa Matruha kadar çekmek 

Matıruh şehri_ mutte_fık. k~vvet er ta. ne olursa olsun, verile~ek kok mile n!.n~~rdın yardımına Jroşm~k iı.;in nmı meydana getirmekte ve haTe- sunu sıkı bir _su~etle takib etmekte ceaıaretini göstermiş ise bu defa da 
ıe.fın~~ tahlıye edi.lmı!tır. müdafaa) tan 5 tonu geçmiyecektir. buyıu'kvas~talarla baz.ırladı~ı yar. ketleri Qfagan üstü güçleşmektedir. olduklarını bıldırm~ktecliner .. · Meaa ~atruh~an Ni.l de!tasına ka • 
• . i~ıtiz . kumandanlıgı, mı~tır. Anka:rada 2, İstanbulda 3 tondan ma ~ı.r~zu bu .s~re~le ~ ka2- Pathy.an mermilerin ışıklı huzme Ma.re~l Rom~e~ııı ~u yenı mu. da~ aynL v~ile çekılm~ge çalışa • 
ııç ın kıtaat . ~ şehre. so~a ~et. fazla kdk lkömüı-ü talebleri taksıt... ıı:ış. ~e:iuşman ~.ç.U: ~aır bı: m~g- ~eri çölde bir cehennem ateşi yak _ zaffenyeti çok. ~ühimdır ve herşey_ cagı vda tahmın olunahilır. . 
Kumand.ı.~ltıgtn ıehrı . ~uclaf.aa . . le:nıdirilebilecakt!ır. Kaloriferler lubıyet. 9:0na -~1.ştır ... Şım~ye mış bu11unmaıktadır. den evvel sekızınci 1n?11iz ordum. . Eger bu müddet zarfında lngi _ 
me.k:ten çıol muh.arebeıını oyna~ bır . . . elk kömürlc-r üçten a kadar tldbıt edıldı g-me ~re duş • H0aenı bugüne kadar Afrikada nun diokU"ZUn.cu, belki de onuncu l.iz: • Amerikatım Nit deltasına si _ 
§ek.iTde devam ettirmek .istediğı an: ıçı,:ı v~~ak üzere müsavi tak: man 32,'~ esfr, .. 649 top; 171 tank daha bir e~i görülmemiş büyük zırh İngiliz ordularından getirtilen zırh.. ıalıl.a!'I ve teçlıizatı mükemmel ve 
laşılmaıkt.a.dır. Esaaen Llbyada dahı ~gı 0 _ aldır ve 2~ 'l.ltralyoz, ·boma atar ve lı kuvvetler berhirlerile çarpııımak _ h veya zırh.ız kuvv~tJerle ve ayrı. modem otmek '8rtile önemli mik. 
bu şe~'Cle h~reket edilmİ~tir. ... sıt~ere bağlana~okha~elere, kok ~matıı: ~aıbanca kay.~şıt~r. tadır. Çö'Dde devamlı bir hareket ca kuvvetli. bir A:r"e_rikan hava~- ~rda takviye birlikleri yetiıtirebi • 

Yen.ı Zelandalılar dahıl. oldug11 . Is~~~uld~ ··r verilımiyecektir. Duşmann .. a.nlı kayı?l~rı esırlerın göze görlirmıekte ve sekizinci İngi. pu :ile takvıye edilmış ohnaaına rag_ l:irk:l'8e Mısı1' müdafaası yeni bir 
ha'kle takviye kıtaatı şimdıckn ınu.. ımalı ıçın k~~ 

0 
sayısınıdaı ~ırkaç mislı _!azladır. liz ordusu lcıyı boyunca geniş bir men Mısırın gar'b müdafaasının ru. şelcill alabilir. Ahi takdirde ve muk 

'1arcbe. sahasına varm 1 ~lardı.~ · H kO f 'konulacak ~vy~t tebllgı çevrede Romfncl baskısının bütün hunu ve temelini ~eşkil e.~c~ l\1ersa tazi ihtiyat pay~rını bırak.mağı da 
Kabıre, 30 (A.A.) - .. Çolde mu Ü !lte Ç8 81 ~C:~ovı :9 (A.A.) - &vyct ağırlığına kıarşı koymak zorunda Matruh ve cenubı mevzıını nıha - unutmamak tartıle şunu söyliyebi • 

lıarebe1ere iştir3:1' etm.ek. uzere Ame kamyonlar teblıgı: . . . . kahnaktadl r. Çarpışma her saat şid Y:t ~ok büyük .olmıyan .~e büyük liriz, ki Mısır1a birlikte Süveyş ke. 
rike.n tayyarelen gelmı,tıT. 22 Haır.nd, Kursrk ıstikame • d h' • rttı kt dı guçlüklerie demz aşırı bolgelerden na.1ının müdafaası meselesinin de 

D-.-.--&. 1 • 1 f d ) t'nd taa Alın kı ' e nı a rma a r. . 

Sıvastopol 
dlştlJOI' 

_ (~.._.,.., . mc say~ a ı ~ rnı.a geçen an ta. İngilizle- Deltaya mı çekiliyor? gel'ıp topla.nıa.n Mihver orousuna çok yakın günlerde çok tehlik.eli bir' 
mu~lı::re taihsrs e~~ece-k_tır.. lan_ıle Çat1Şı11al.ar.olmuşt~r. Londra 29 (AA.)_ Nevs karşı üç aün bie müdafaa edemiye. §ek.ile ginneei ku:,.•vetli bir ihtimal 

İkinci bır karara ~. çıftçıye Sı<v~ktsımınd<:! kıt alan • ""-- :..ı• • ·• h b. · cek derecede aa.raıfmııı h.ırpalanmı" ..ı-L~-d-..ı'-
k d 

· · · A ~l t d.. . .. -...nronıçıe gazetes.ının mu a ırl • ,. ~ can. 
pulluı , ernır uç vesaır zıraı a e mız uşmanaarruzlarını gerı pus M M b f da ve ma.neviyatını11 bowlmuş oldu 2 _ c:.--·et cephesı"nde.· 
ve ım.ahem~in imal ve tedar.iıki kürıtımü.şlenb Cephenin diğer ke. ta eraa ba t~nıv h°i:' 1·? 1 çajışma. ğunu gö9terir ve eğer bir muciz; So oJUYephT •• 

iç-~n, e"fVelce Ziraa.t Ve.kaleti emri. siınlerinde lThim b:r şe:ı olma " Mnn Mş at ıgh1, a elrıdtr; me ~dn Av~ gösteremezlerse Jngi!izlerın hu ordu LJ __ ,_,~et c ı_~laınındSıvAa.sltopol ve 
·ı tahsisat 1 800 000 llraya mı.ştrr. enııa a ru un a ın ıgına aı ı . . . na~ mlınta1'.a rın a manlarla 

n~~ r ' ' Geçen haftld"' h y man haberıleri daha radyo ne yayıl- il~. şıımali Msırın bundan ~nraki müttefiklerinin taarruz hareketleri 

Almanlar 
•on mu·· :lafaa ç .:JA~l·. . . . .. . uşman ava me. - ma.dan evvel ~unları yazmıştır: mudalaa hada.rını da tutm~.ga ~ kendileri için daha müKim inki af. 
~ Dıger 'brr karar ıse. Pet..rol Ofısı danları uzerını. yapılan muhare- G __ ., Ri·-L· · · ... 1 l\llat.. muvaffak olam1ya.cak1azı fUphesıni la .. k .1 . . § •• .. .. f bel d 384 dü"4.. . h eneıaı cıcıue nın lY eraa r go!fl:enn.e auretı e şon yırmı dort 

d R t b'io-1 ntelv~!eorinde gunde uç saat azla er e '<\.an tayyıırresı ava mhu müclafaıaya karar verdiği tıiç doğurur. saat fı d d . .dd l d 
hattıj a, US e 1 o- me511'i npılmasına müsaad<? •.rE-r • baıtaryalanmızııateşile diişürlil • d ıı.._t•• d v·ıd· 1 'li le ·ı b Sekizinci lngilıiz ordusu mart••al zar 1?' aMua aynı kşı etbe ed • 

• • • " -~- So t 171 e 11oor1 ı eg1 ıT. ngı z r n ura- . , • • > vam etmı~. nnans sa asın ıa 

Alman ı•lerl~yıc Ol •ncl.~edliT. mıw;ı ~r. vye ayıbları tay. da ardcı muharebeleri vermeleri Romme1ın fasılasız ve amansız bir criddetli hva harek tl . 1 k ı.__,_ 
Y yare<lır d . v. •• h - e erı o ara 'l1IT • 

d
• · mümkündür. Dü~a·n\ doğuya doğ. ~ette ~vam etb.recegme ~p e e:. çOk Soıvyet hedefleri bombalanmış 

teyid e ıyor Şimali Afrikada lngiliz ru 300 kilometre çekmek ve Det dilm~ l8.zım gelen takib hare. ve c~İn diğer b<»gekriLıde aee 
v~ (A.A.) - S:va&topol ke. Mihve~ göre ta hududlarına kadar getirmek gibi ·ketkTı:nden çok f~~ .hırpalan~ - ııe.dece mahalli hareketler vukua gel 

• •n.ct A.ima.n ve Rumen bıvvet- 11ağ:ftbiyetinin akisleri c:ür'etka.r 'bir taktik tatbik edilmesi mlş bıT bıa1de ~~ndisını lr.urta~aga mi~. Bu hareketler araaııııda 28 
t~ı k~i.ı en 90n müdafaa hattına (D-... ··afı 1 inci sayfada) (Baftarafı inci ,ayfada) de mümkündür. Böylece düşman •O'l' muvaffak 0~~ Mı~ı~ müda.. tariMi hususi bir Ahnan tebliği ile 

} ~ Dün cereyan e. ·dd Ui sa dusu son münakale ve muvasala f.a.asını temad.ı ettırme.k açın bun - 29 tarihli resmi Alman tebliğini 
98.rmış bulunuyor ar. B gece la§l'l8k isciyor. Bu planıar Alman • Va§lar esnasın.dtv!l i;.h!k.Amı~ nolctaTıarına getirildikten sonra ta , dan ~oını:a şu . ~üdafaa n.a.t ve~a haber vemı.if olduğıı mühim bir 1.5: 

Londra, 30 (A.A.) stt<l·~ res.. Larıa üm.id ettiği g~ tahakkuk e • zaptı sırasında 60i den fazla esir mamen tahril> edileıbilir. mevzılennden isti&.de edebilir, mu.. ~eyi de kıaydetmek gerekir: Ha • 
~nsı ~~ovada neııl ı ~~cum. clec.ek. olursa Japonların Rus~aya ta 1 B d -o--- taleasındayız· 1 d d k. Al la tnı tehlıg Kuırskta A ma-::ı 

1 
~ ...... ,7n~• 'beklemek lazırndır.I"te bv a ınmıştır. un ar)aŞka 36 silahlı - 1 K L". h . . ı_, • tır ar ~ ır. ı man r birkaç gün 

\ar dedilıl"- · · Sıvastcpo - -·--- " tank tahrib veya ~tedilmiş, keza o c a k k ı·ı d"" . - .~nlırıe ~ nnıA uıra~ ıı - evvel r.ımen gölii \rimalind.. yani 
ın.:n tar . ıgı, 1 ·l yap- nun içindir ki gelecek üç aylar biL külli_yetli _a:ni.ık.tard top ve oto - Ç an 1yan a 1 UO malinden ıtıbaren. ba. flayan_ Nıl. <ieL Voliıof boyunda mühim Sovyet 

da duşrnanın faık kuvvet e.ı: c k h Hitl:er için pek kat'! bir ma. 8 "d d'fd' nda K h 1 Al.:d tnıış okluğu taarruzlaT ?er ne a •. h~ hai:zcl:iT. Çünkü Hitler bu se- moibıl ganıımet alınışhr. Uçaklar, geC 1 am 8 1 1 t~s.ı . ve . a ıre 1 ~ emz ~- gruplarını çember içine alınışlard1. 
dar geri atılun~ i~ de duşmanın ye f lY 1---~~~..,,azsa bir daha kazana _ kara lh.a7clte1l_eriıneımvvetle işti. • (Ba,tarafı ı inci aayfada) ~tlindekı Re~d me"'klı ara.,nd~ Nı. Bu kuvvetlerden en önemlisinin kış 
ili 'kuvvetlerle ve zayiata b:tkma- er ~--·biryı rak etm şl7rdır. M~eme depoları yin Kahya adında 30 yaşlarında lin ga~d.~~ı e~a!tlı kolunun vucu - ayla.rındanberi Leningndı muhasa .. 
dan hücumlara devam ettiği ve i- m:yaca.gını 1 ~r. . v: otorru:bıller bo~ ve mitral • biri ayni yerden Ahmed oğlu Metı. da getırdıgı mud.afaa hattı. ra eden Alman kuvvetlerinin geri • 
leriye doğru gitmeğe muvaffak .Amerlkad• pddetli tenkldler yıoz ateşıne tutu~tur. med, Abidin oğlu Niyazi ve Os _ 1!111'ilizler şayed bu hattı tutar1ar. si.ne düşmek maksadile Vol'hof hat. 
•1dıu.ğu bildirilmiştır. Stokhohn 29 (A.A) - Social ~for~a Matr~h. l1Jbında ~kı ge. man oğlu İıbrahim çavuş isimle • sa Iskenderiye civarında~~ m~:ı~ah, tı.na kamavari girmiş olan ikinci 

-o Demıok.ıaten gazeteııinin Londra mu mı.ye ~~bet valkı ob'.~ ve bunlar. rinde üç kişiyi tüfekle öldili:müş kem deniz, hava ve kara uslerJnı de Sovyet taarruz or~usu olduğu, bu 

Janonlara karşı habiri yazıy.or:. dan hırı .at~ .almışhsavaşlar es. ve bu arada be_ş köylüyü de yara. !bundan evvel To~rukta yap~ış. ol: defa bu or:Jun!ln ımhası .tamamla • 
"ı lngilfaleıiR pmal Afrikada yeniL ~a Inıgıliz uça.k..ı düşürül ~ lamıştı. Bu suçundan dolayı şeh. dukları v~e .mustahkem bır ıle;ı naralc şi~dıye kadar cem an 32 bin 

1 
ri Bi.rk~k Amerikad.a derin m~ur. Alınan uçar.ı Luk.a ve timiz birinci a.ğırceza mahkeme • sahi't mevzn halinde tutatlar ve Mih küsuT esır1e 649 tCl'p, 171 tank ve 

RUS hazırhgw 1 ~; ~r yapını, ve kısmen de tid. ~i<labba üslerine hü~ etınişler. since ~lü~ cezasına çarptınian ver orchıınmun bahsettiği~iz ~ - 1bi?ÇO~ diğer harb metz:mesinin a-
detli tenkidkre yol açmıştır. dır. Hüseyın kaıhya h&kkırulaki bu bfu. dafaa bathn.a taarruzu guçle§tinr - tındıgı ve bu 90retle Lenmgrad1 mu 

A'Yf/lll a2&1tndan EJuven~er·in . Alınan resmi le'ğl küm kaıt'iyet kesbettiğinde-n, dün ~r. Bu müd~faa hattı?-ın tulü tak - hasara eden Alm~n ordu~unu~ ge. 
Sibiryada 120 kilo· clncitiz$erin rnağlôbiyeti .. ben_ı yo. B€rlın 29 (A.A.) - ~arı ordu- gece saat 2,30 da Sultanahmed mey rılben 1 75 kilometredır. rilerine mütevecrıh tehlıkemn de 

hasta ediyon> sozlen her ı~:: l:>aŞkomutanlığının \Stlsi teb danında asılmı~tır. .. 2 -.- Kahire i~ Dimyat ~rasın. b~ra.f edil~~i~r ki b:Jısi geçen 
hlelre derinliğinde TUYO~ ve ok duyulan acı ifadeler. lıgı: lnlam memur ~at dun gece da Nam prk.ındlak.i eeaelı k.olıie hu. teb'Iiilerde lbildirilmektedır. 

bir mÜ:lafaa bölgesi :: bin:jir. Ş'ıınali Afırikada derh,nesin€ •at 2 de Tevkifhane binasına gel ıııule gelen müdafaa hattı. Bu hattın K. D. 
.. 

1 1 istihk3mlarla ve birçok Il7in sa. mişler; 14 numaralı kovuııta yatan 

Yapıldı Londrada müta ea ar haları ile ~afaa edilelMersa idam mıllhkômunu gardiyanlar va. 
• Loınıelra 29 (AA.) - Londra Matruh kaJ.esı bn sabah işın.a- sıtuilıe uye:ndıraralc:; Müdiriyet hi • 

VC"r~~· 30 (A:(\J - Bara~~n recni mahıfel'Winde. Mersa Mat • nın ~ddeıtft.i muıkav~me? .lış;sın.. neaı~a kenıdisine hilkmü bildinn1ş. 
..ı~ rı lha:berlere gore.. Ruslar Sıbır. __ ı.. d .. tüguv .. ne aıd Alman ve da hücı.mııla zaptedil:mi.ştir 6000 lerdır. 

Yaua 120 '-"l d · likl · d nıı~un uş · ·1· · edil · 36 ~ft...ıı.. • k bir .. ıu o~etx7 ~~ın erın. e Matruh doğusunda kı_yı yo. Tnıgı l'Z esır m~ş, . ~ bir Bundan 90ınra ıdam mah umu 
k~faa bolgea.ı vücuda getır. Mersa ula ldı 'ı hakkındaki Italyaıı çok ;batarya tahrıb edılmıştoo_ TevkiA:ıa'Tl:eden nezaret halinde a • 
~ tedırler. Hususi müsaadeyi haiz luna şı ~ d der mahivette hiç yük saVlda harb mal:rem~ı hnmış, Sukanahmed m.eydanına ge 
0 'Yanlar buraya girememektedir. iddialannı teyı e · man v; İtalyan kıt'alarının in; tıirilerek bul!C'da hazırlanan darağa. 

---o bir haiber yoktUT. .. .. B Ma.mafih asken m..hfeller, Mer. düşmuştur. cına udmışttr. 

ir Alman tebliğine ea M-hun bırakılrr~~1~ın .gene -
Rusların cevabı ral Audıinleck stratejımıın hır kıs. 1 Devlet Demiryo,rı işletme u. M. den:I 

Lond;r tqkil etmesl ve bonun elde • • 
malA a, .~ (A.A.) - Sovyet nıa:ud az •Y1J:a İngiliz zuhtı Ü - Muhammen bedeli '70\lO (Jedin) Un oJa.n 10000 (on bin) kilo arab sa. 

uh unıat bürosu Leı:ı.lngradın ce- me . . ıca Ü9tiİll Rommel l>UIUl uo.Teamuz.1942> Cunıa li •a.a.t <15,30) 00 beş buçukta Ha~darı>a. 
n Ullda Volkıovda üç Sovyet 00-- menetrimn say · ek pda Gu bna.sı dabillndoiti komis: ıarafından kapalı zarf usullle saJın alı. 
~ imha edildi~ ve 35.000 zrrlılı kuvvetlerile sava~. gırm;;~ ııacalııtız. 
~r alıınıdığı hakkındaki Alınan ~ Alma.nla.rı fng:ılız P1 etmek Bu ife &fnDıek isteyenlerın 52a t .riiz 11rm.ı be&) Ura.lık muv:ı.kka.t temi. 
ıddiası.n1 telkziıb etmektedir. Al. faa hıatllıarıaı yarmakta~ ın.en · oat, J&ammun tayin ettlil vesl.kal&ı&ekiltlerlnl muhtevi zarflarını ayni g'ün 
ma.nl.ar bu bö1ge<le 30,000 ölü ver. için kullanılınıt bir tak.tikten ııu:e! saat (1',30) cm dört otuza kadar 1C.syon Relsllğine vennelerl lazımdır. 
mişlerdir. Rus zayiatı 10,000 ölü oLnam iiıtiınıali t.uluıwiuiuııu rı Bu ilse aid şart.nameler komlsyom parasız ol.a.rak dafıtılm:ıktaı!,r. (68U) 
ve 10,000 °ka)']bdan ibarettir. eümıekted.ir. 

Yapı işleri ilinı 
Nafıa vekaleti yapı ve imar işleri 

reisliğinden: 
1 - Darötmeye konulan iş: Yeni Bib'iik Millet Meelist binasının orta klllml 

< B. KIJllDlll) inşaa.l.ıchr. 

Keşif b~li: 4'7700,00 liradır. 

2 - Eksiltme 10.7.9ıt2 Cuma (İİ.'ll\i saa.t 15 de Tiirkl,re Büyük Millet. Meclisi 
idaı'e heyetindle kapalı zarf mıuile p,pdaealmr. 

3 - ~tme p.rtna.mesr ve bını.t. müteferri e'9Talr «121• yüz yirmi Rıruış 

bedel m1*abUi.nde Nafia. VekiUett Yaıpı ft imar İşleri Belıılitf.ndm alınabllr. 
4 - Eksiltmeye firebilmdı: tola istekftlerin usa1ti clıüresbule «15'77 .58» üç 

biıı beş yüz yot.miş yedf lira eHl lı..,..tııık ımrraJı1cat tembıst wrmeleri -..e Na. 
ft'1 Veki.~U Yapı ve lmaı- işleri Beldti.._ •u <!:bittrr~ ~ Mebllecetf. 
ne da.ir Tesika almlf olmaları .prMv. 

s _ isteklll« t.ekllf D\ektıalıılannı l11ale ~ otan lıO.ı .H2 Cuma riDü 
&aa.ı 14 de kadar Nalla Veliletf Yapı ve imar İşleri Ebiitme K9RÜ8)01111 Reis.. 
litıne makbm mukabtnnde Tft'lltt!lerl liaımıhr. 

Postada ola.cak .-~meler bltul edihnelı. 



1 Sayfa SOR POSTA: Haziran 

HASAN iL LOSYONU 
Pudra, Boya, Ruj ve Kremlerin cil'd üzerinde tahr~atl, Mutbaıktaki soğan ve yemek lkokularınt, sis.duman ve tozlardan ha·sı[ o:fa:n kirleri,, çizgıileri 1ekeleri, buruşuklukları ve bilhassa çilleri izale eder. t 

saın Çilf l.mıyonile ıslanmış lem!:z hir pamuğu çehrenize veya ciJdinize sürdüğünüz zaman hasıl olan ıkir tamıamile İspa.t eder ki cild bu :>·üzden hayatiyetini kaybetmektedir. Cild bumm için buruşur ve iht" 1 
la.~ır . Çüınkü ci'1d.in gıdası oılan teneffüs r»olktatları yağ ve kir taibakalariy]e t:ıkalıdır. Onun için cildi daıiına Haşan Çil Lo5')'orıiyle temizlemeği , k irleri ve çillerı İzale etmelidir. Traştan aon!la d ahi Ha·san 
Losyonu dide ve çehreye fereıhlık verir. Şişesi 40 İki l\1İ.$I İ. 65 Dört m isli 100 kuruş. 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Aııbri 1ialett, K.GA1'& a.skeri orta Oık•hma n ced.ikli Jaa..ırbma. oria 
~ talebe alı~. 

1 - 1.E,-ItU.~ı de ~yıcalt ~al •en tlım'eai loin lloJl7ada Kaleli, 
Ml8ebinle Kaı-. Ye B91Yia askeri ~ K.onJa Uıkeri oı+a olml11nmı 
ft ~ &"~lıl ~ h&ııırla ... orta eltal9Dall Ur- üt suuflDa, Mellli -
f•n re4UWJ ok.ı.ıt11n lııfıri.Bci, ilr.1ıtei, üçboii nuftanna, ıtı.rıııııale aan'•t 
4*tıh& 'tıe .Aıalıııll'a --~ reciıkll __.__ yakau: birJncj sıoı.IJar•• ma.Mif 

lfeel~, JDMıl'İf Ol'tıa Obıll&rıAiaa Ye iHt elt1tl ıaenala.rmcla.n talebe 

·~. 
Z - AlmHllN: Mlıııbeatıı Tiiık ftlJMba obaul, •ıhlli rau.1ene4e sıatlam 

çılılnıMa, "'.-.u •Mi tıatly;ıçtaa r..ıa oldaP tı.WiNe Yatıılatı&lı: ~me 
ınma'""61 ........... rt.t ... 

3 - T&bııffi ~ler, ber ae ıNeltle olul'9a olBtlll T•IJlllı Hri\oııilis 

'Pelfa ~- elMlıbr, IJ11lıuı.chddarı okwiların 800 sıııa.Yları.nda Slllırta 
nra 1Nfıiiaı..1!7e 1111.hn&ş olaalar, JMJia.rı, boylan n a.tı.rhklan aııbri üst-. 

hr ta"ı•ntın5Nııl lıad.lere anıuı 0~1aalar lı:a.bal olunın.aalar. Yalnu; re. I 
~ ~ 1ıaarııw.a ona. okullvına IHr ua tie .eu Uluili t«blaiş ota:ı. 
lar ahnıaııltiır. 

4 - B• (1&11.kvı tafll.1'&a istell.ltiedn b11lıaııAllA.bSı ferlerin ask~lllt tabe. 
lerjaden dfter J;.ar4li lı:a.ltal eartJıanaı ötnruaeler1 Ye oJl11lwea tııtelı:Wer 

lıüloada. :ra•~· .. ola.a tahkikat ne1iceleriıılA aetıae ıttruı1la.rma ka.:tl.r 
a-lıuıarak utw~ ba aıaaYlara gireı.ibnelerinl temla içiR J5~"Wa. 

y•.N! dımı ,.._._ bit-er dHeqe 1ı1e Ye açık ikamet aAlretlerllli n nöfua 
k&yıııtllı 1Mtlmıd11.lı:lan 1erlııırl dilek,elerhule cöwter~lt iiser~ derhal g'irmek 
Weölıılert ok]I:. miidirlfilı:lerlne milflea.a.t et.melet! Ye maanf olutllar11ıd:ı. 

f>mll r..-e -avlan ıttttlktflll 80llr& 4a difer kayıU olHu.l 11.&tıdlarmı h'l. 
nl'ltyank Ullerl.ilı: pbelerf 1el11 Uıe ea r11t 141.ı\i"usta..H·~ tarihine kadar 
(>ku.I mtitliiıPIDlerilae genılermeleri Din oı-ar. "326'7.55!8~ 

İzmit Deniz Satınalma Konıisyonu .. ıdan: 

inşaat ilanı 
l - Ta.luni.n oluıwı. kef,flf bedeli 41856,41 li.nldaa ibaret o-lup gösteriteoelt 

be llDJl.baldıe ya.pt.ı.rılacak olan bil" b.iııarun ikinci kapı.l.ı za.rf eksiltme.,( 
1 Temam 942 Ça.r,,a,ıınb;ı &'iinü saat 16 da İunfı!te Ters.\J\e kapısındaki 
kemlsyon blaa.suıd:ı. yapılacaktır. 

z - FCIYli ft lllaısui şa.rtn.a.m.eı;i, preje ve keşfi komisk•nda g-örıHebUeceji 
gibi UO kıııruış attlk&bil.iıode alJBabilir. Temmatı t•3139,2h liradır. 

8 - iıııteılı!lilerln bu gilti. işlerle i.iıili olılııklarm.ıı. dalr ehliyet ve ayrıca emni. 
yet vesikalarını ve 249G sayılı kanunuı taritatı v~hile tandm edecek. 
teri teklif metctuhlarmı yukarıda ~ı ya.ısılı temhıa~hrııe blrUkte 
belli &'iiD ve saatten tam bir u.at tıvvelie.e ka.ılu keınisyona vermeleri 

tıG528ıı 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 
Müdürlüğünden: 

ı. - Be Jıl cJC>ğıııclan doi'ruya J)onanma..ra &evk edilmek ü~u-e ortaokal me_ 
-1aı"ııwlan talebe ka.Tdedilecektir. 

!. - i:ıstanltut Ye clnrmdi.n münıca.&t edecekJer Waalnd deniz komutaruaiı 
u, Mersin ve clyanadan miin.ca.at edecekler de Menıindıeki okul müdürlliiüne. 

s. - istanbul ve Men.in mmta.kası har.icl:Dde bu.lmıanlann bul11nclukları 
aaertıik şmbeleriae dl~ ile bildirecekler ve lıu clilekıpenia bir nüshası da. ts. 
-...ı clelllir& 1mmll&aıılıtıaa veya Merıı.lndeki okıdla. rin4~lerdl:r. 

4. _ ~.ılaı' l/i/9t2 ta.ribiacka S0/9/9'2 taribhae kadar devam ede .. 
~ir. /d5'76:t 

lzmit Deniz Sabn Alma Komisyonundan: 
Teminatı 

Ura 

~ et( 9Z.ott ııe 8'1'10 
Slitr eU KtM 91 5399 
ı - Ydrara4& olu n m!Jtkrı 1aa1Iı J;ki lıraleıııt et &Trl am talibi.ere ihale 

eil.lıaek saretile bpalı ud ebilimeal ll/Tenıımm/H2 Cumartest ciiAü saat 
ıı ete t....Wte fıetıMDe k.&pwmlaki kemlSYon Mıwnnda 1apılaea.k.tır. 

! - Satieameleri 552 kunış mlilmbillnde lııomıls109dıaıı a.lmabllir 

ı - İsfdlQerin. u.uı olık*ları ticaret ve eh]iy.et vesiblaruıı, ~f90 sayılı 
lıJa.nwwn larifa.tı veohile tanzim ed~klıeri telıılW naektuWannı ve 1uka.nda 
ıaıilııtarı yazı.lı teıınbıa.Uarile birlikte belli ıiin ve saattıen tam blır. saat enelille 
...._,. mml81om vermelıeri. c683'1» 

Üsküdar As. Ş. Bşk. lığından : 
31/12/941 tari.hfede lut'asuulu terhis edilen 14/4/942 taıihinde şM:l'.'tlllze 

ID1incaM eoderelı: 2/193 sırasına luyckdlihnlt Ye Selimi1e Haa-enı. iskelesi cad. 

delıi No. 28 olarak adres vermiş olan YcJ. P. Tim. (51481) uyut n1Ullaralı Os. 

llt1'a othı İrfaam p.be1e Terın" oJ.cluh adreste miiık«reren a.r.a.nmısına. ra.t. 
men baluna.maaıış oldutundan İsta.nbulda jse derhal, taşrada is~ ilk VMtta. üe 
mek.tu.b .e telgrafla. beh"11tehal şube,.e blldirJnes'i tüzumu fJin olunur. (6'17'1) 

Akhisar C. Müddei Umumili2inden: 
Ceza biklmi: Hüseyin Tümer 396'7 
C. M. U. : Ba.kkı Ca.ğırankaya. 4862 
Kıi.tib : ihsan Kuruç. 

'7 .4.942 ta.rihfndıe fazla! flatıa. tereyatı satmak suretne ihtlklrda bulundutu 
laıliasfle suçla Şeyhls:ı ma.halleslnde oturur ve çarşıda K~t&rcı otlu ca.dde • 
sinde 16 No. lu diikkinda. blkkal Mehmed otlu 310 doğumlu Ahmed Hamdi 
Karaalph haldııında Akhisar asliye ceza ma.hkemesinde 3005 sayılı kanun hü. 
lııüınlerine tevfikan yapıl.ın açık duruşma sonooda: 

SUıÇlıva fsnad olunan suç usulen sabit eörül:iütünden 4180 S. K. 81/7. 
53/B m.ıdıde ve fıkra.lan.na tevfl&-a.n ve neticeten ylrnıi beş Ura. ağır para oc. 
.aaı ilıe tecziyesine, yedl gün müddetle tlça.retten men'ine ve 63 üncü madde. 
Te gött tsta.nbulda .ınünteşir Son Posta gaıetesile neşir ve llinma. ve 200 ku. 
l'1JIJ harcan mahkft.mdAn ahnmamıa 'J.4.H2 tarihine karar verilmiş ve kaı"ar da 

Bozkır C. Müddei ! 
Umumiliğ;nden: 
F~ tlaıt.la satmak ma.ksa4ile mat•
~ mevcuıd ma.ka.r.Lyı sa.tışa. an.et_ 
memetaeo ve sak.lama.ıttaa ın.ıanwı Boz_ 
kır ka.sabaBuıda mukim .Kayapına.rıı ua. 
ıııau Biiııe)'in otlu Abdutta.ıı Koyuru:u_ 
nım yirmi beş lira atı.r para cezaslle 
m.abkUm.iyeUne ve ma.i::ara-la.rııı müsa. _ 
dereeıi».e Te dii!Dki.ıı w.h~bi Velinin dliü_ 
kanının :rodli cü:n müddeUe kapatılma -
sına dair Mli7e m.a.hkeaıesiWa 14/1/912 
ciinlü kararının ka.t'ileşmlş olduğu ı.ıan 
olwıur. {942/ 164) 

ZArt - Adıa.pau.('t demir ve talı.ta 
fabrikaları.odan almış old11i11m bonser. 
Ylsimi k&JbetıUm. Yerdsint alaca.i,'1.llldan 
eıfd!linin hükmü yolı:fıur. 

Naıdi oflu Hüsnü Uitan 

Kırıkkale grup müdürlüğü satııı şlma 
komisyonundan: 

68 ton et alınaeaktr. 
Cimi l\likdarı Muhammen İlk teuıatı 

bedeli 
İhaıle 

Kurtl'J Llı-a .uruş &'lin 'R saati 

KoYUD eti lımlfruklu 
Koyun etl kllfl'uksm 
Sı.tır eti 
Keçi eti 

68 ton 
68 • 
68 • 
68 • 

90 
St 
it 
'19 

----
431000 16.'1.942 15 
3971 09 16.7.9t2 15 
306 00 16.'1.942 15 
3ıo1 oe 16.7.942 15 

1 - Cine miltd:arile ihale günü, muhıunmen lbedaH v«ııuvükat teminatları 
ydrarlda yazılı etleı- hizalarıılda g-österilen cıün '99 ~ ka.pah za.l'fla Kırk_ 

im.~ &TUP mtiıdti.rHiiüncle müte!'lelddt komİ830nda lhaJe yapılacaktır. Memur 
etlerden M. M. V. nln tensip buyuraeatı 1&1nı11 bk f.ast olan 68 ton et için 
30.11.942 .tılribhae kaclac- ıa.llbı.te mukavele a.lttecfilerelliier üç Jı:alem.l aha_ 
oıayaeaiatır. 

2 - Tallbleriıı itk1if mektublarlle %191 •Yılı tııanu.n 2~3 iinoü maddele. 
rlndekl vea.llderllt birlikte mezkür giiıılle saat H ıkadar komls;rona nr • 
nıelerf. 

3 - Şartnameler Aakara A.ııbri Fa.brlttata.r UmlMIWüd:ürlüiii levaun ,.._ 
besi mildörlöiil, tsl.anbul Aslteri hbrlkalar satın aası n Kırılı*ıate &"l'llP 
müilörlüiü •tın alma kom.isyonlarında&'öıriMıebilir. [6903) 

Deniz Levazım SatmaJma Komyonu ilAnları 

5 ton, sa.hım 

Y.ukmııela. mikdarı yazılı 5 ton sabonun kıomis)cla bu111Dan enafı dahi. 
tinde olmali üzere 2.Temnun.94Z Perşembe rüın~t H de Ka.sımpaşad'ı\ bu 
ıuna.n Deniz Leva.zı.m ~ıı.tma.lma Komisyonunda ~.arlıtt yapılacağından is,. 

teklilerin beW po ve saatte ınem.ür lromlsyoıoa ~caatlar. «'101b 

IGOll kilo Zenw'ı d~Jına. 
1000 • a.yşe 

1000 • ba.rbU117a 
400 • Kay,ıreçeli 

ı - Tahmin olunan mecmuu bedeli dl• 111'3 olan 711karıu cins ve 
mlkda.rı yaztlı el.ört blem konserve .a.lun '2.Temmuz.942 ıl'erşem)e 
ıünü saat H.30 da paza.rlıld& eksiltsi yaptlacaktır. 

2 - Şa.rlın~ini gönn.ek isteyenlerin :-gün ve Pa.zar-lı.ğa. .fııtirak. edecek. 
,. Ie.-ln de ıbelli gün ve saatte Kasım&da 'bulanan komisyona «739.SOıı 

liralık ka.t'i temina.tla.ri\o birlikte tacaa.tları. «'703'7ıı 

Alınacak 2 aded ıtir.el cenereyler gurotevsaiı «akümlıltörleri fmtiya mah. 
SUS». 

1 - Dinamolar şant ıUnamo olacakt 
2 - Dizel motörünüın taka.U «taıatıbG00.450 beygir kuvveti •• 
3 - Daki\ad:ı devri 500 ü geçmly~ir. 
4 - Her bl.r dizel mot<irüne 2 actıedher1 150 kilovatlık dinamo bafla.nmış 

olacaktır. 

5 - Dlııa.molarm voltajı 115/180 vola.caktuı. 
6 - Bu ikl guı:ıuba .&id komple teV2'blosu lle kaıblola.r-, öl~ü IUetlerl vesaire 

teklifte münderiç bultına('aktır. 
Yok&ncta yazılı evsa.rh elinde ~nereytör eurıııbu buluna.nların Ye ya. • 

bud bariçl.cn getirebll~klcrhı 10.'J.staribin:e kadar bu lıususbkı tı*llf 
melııtal>larını Kaamıı>aeada bllhma.n •ni& lovuım at.malm.a komlsironun.a 

«6'166• 

T E s·i R 1 KAT'' 
• TAZE MEYVALARDAN İSTiHSAL EDİLMiŞ 

idris Müshil 

LiMoNATAS 
Lezzeti Hoş •• içimi KoJay 

MARKASINA DIKKA T: raatı 60 kuruı. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin in ruhsatını ha İ 7.dir. 

il 
Meşhur· S İ N G E R Saatleri 

1942 M ODEU 
Nikel.den mamıal fevicalide dayaı 

ve kullanışlı olan bu saatin malt 
huısusi olarak imal ~dllmi~ f-O'k d 
lş~r ve htf şaemaz. Saatin arka k 
tında bir «Lokomolib resmi va.nf 

FIY A Ti 2\ LIRAD 
Taşı·a.Cbıı sipariş vukıuunda. bir 

üiveslle bedeli peşin l'önder-tldit 
takdirde saat ıi>nderillr. 

ADRESE DiKKAT 

llNGEB Saat Mağazı 
'------• lstanbul Eminönü Cad. N. 8 -r M.AJiK0Ys·A'çd·EKSiR 
'- Kullanınız. tesirini derhal görürsünüz ••• 

, 1 ?• 
Ereğli Kömürleri şletmesi Umum Müdüriüğünde 

SADE Y AG ALINACAKTJ 
İşletme Tabldotla.rımız ihtiyacı için 2 ayda ve iki pıutid e teslinı şf 

80.000 &ilo erimiş sade yağ mübayaa olu.n.a.caldır . Şartname Ankara.dl 
Banlt Umum ~lüdürlüğ"ünde, btanbulda Eti Bank İst. Bürosunda 'Ve 

1 ~ıııld.a.kıta. İşletme Umum Müdürlütünde ıröriileblllr. 
Tekliflerin 8 Temmuz 942 Ça.rş&mba rtmü saat 12 ye kadar Zo~uıJ 

İşletme Umum Müdürlüğüne verilmiş olması laınmdu. MıJVakkat ten' 

'- % '7,5 dr. 

ORTA • LiSE iKMAL IMTIHANLARINA 
lsten:len şekil ve saatlerde (Çem'berlitaş eski tramvay durağı 

ıısında YABANCI DİLLE.R ve R!Y AZJYE Oku!U;Jld.a) ha.zırlı1 
Müdürü: Z. ÇETiNK.A 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA y · BAN KAS 
~ tarilalı 1111 

100.000.000 TUrk Lira 
... ft..,._ ... , ... 

.._. - .._.,. ıı.. ae'1 Mnb mu...,.. 

r-AteA BiRiKTIRENLEt<E 28.8J4J 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Sina& .... ,........ kumlıanll .. lbbal9m ~ .... blatuUM 
M IO alırw buJU"M1'N ...... t ..,_ .adkoell ar'• lae 
pl&aa ..... llnmift WıklaeMtl&. 

4 Adecl J-000 Lirabk 4.000 Lira 
4 • 600 • 2,000 • 
4 » 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 » 
100 • 50 it 6,000 )) 
120 » 40 il 4,800 » 
160 » 20 • . 3,200 » 

l>lkk&tı B~eabl&rıadül ........ Mr eeoe 1o1n4e H Uradall 
OemiJ'en.lere tkr&m.İJ'• tıı.ktail Wr;Aiıde " ıo fadMlle ftl'lleoekUI· 

ltur'alar RDed• ' dela, 11 lbıU, 11 llasfran. 11 BJ'UU. 11 t/I 
Unun c.aroııer1ncıe oeldleeekttr. 

----------------------~ ···=~·=--==·=·=·· 
Son Posta MatbeMI: Netriyat ~irih Cihad Babaa 

$AH!Bla A. Ekrem USAKUcJI; 


