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Seri halinde aoaklar rapıroraz 
Hava Kurumu kurultayı [ Çukurovanın muazza~ su tesisi] 
dün Başvekilin mühim Büyük Seyhan barajının 
bir nutkile işe başladı inşaatı tamanllandı 
Yüksek Mühendis okulunda Baraj etrafında dalıa birçok 
bir havacıhk şubesi açddı tesisler vij.cude getirilecek 

Tayyare motör fabrikasının projeleri hazırlandı Milli Şefin Ceyhan nehri sedlerl 
fabrikada çahşbrılacak işçiler yetiştiriliyor inşasına başlanıyor 

Tayyare :fabrikasında 113 mühendis ve ı· ZMJ.f(I.J8f8 
teknisyenle aaı ı,çimi• va•ife baeında 

iltifatları 
İam'ir 5 (Hususi) - Anka

radan dönen belediye reisi • 
miz Reşad. beyanatta bulu -
nıarak şunlan söylemiştir: 

- İ2ım'irlilerin ta21Lm ve 
bağlılrk duyıgularını Milli Şe. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

.................................................... 
[Düşünceler] 

Adana 5 (Hususi) - Yurdda Bu büyük ~amın ilk mah • 
bilyük işler başaran cümhuriyet sulü Tarsus regülatörü ve kanal • 
hük&ne&irı bıJhassa üzerinde du ları, ikinci büıyUk eseri de Seyhaa 
rarak lruvvetıli bir azimle yürüttü- barajı olımuştur. 
ğü en nWlıim işlerden birisi de ıu Seyhan regülatörünün lnoaata 
mese1esi. obnuŞtur. (l>ennu 6 inci sa7fada) 
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r Hergün '-;;;-:-::;::"'."";"::-;;::--:---::-------------------------------------------
Beslmll Ballale = =·Diyojenin tavsiyesi .. 

-····-
Bulgaristanın hayat 
Pahalılıtı ile 
Mücadele usüllerini 
Tetkik etmeliyiz! 
---Ekrem Uıaklıaıı.-J 

B al!kan ımulharebesindenheri 
Balkan memleketlerWıı du. 

rumlann.ı ~ defalar mcele -
mek msatım !bulmuş olan Fraıı.. 
sı:z muharriderinderı Uentizon çok 
iyi tanııdığı bu muıhiti B<>n zaman. 
larda bir dabı dolaştı. ve görüp 
işitıti'kler:iıni Le Teımps gaızetesinde 
yazmıya ı'baş1ach. 

Mesleıkd~ okul sıraların
da Qğrendiği Ba]kanı harttası 913 
den sonra de~iği giıb~ 918 deın 
sonra da değişti-, 941 den soma ise 
büSOO.tÜJı başka bir fe'kil aldı. 

' 

Bu -daokfiltada uzun bir gazetec"lik 
hayatının çok derin iz bnakmış 
hadisc1er1nden biri olarak es'ki Yu .. 
nan başvekili ımüıteveffa Venizelo. 
sun Sevr muahedesinden sonTa 
Yunan mecli&:ind€ söylemiş <ıldeğu 
biır nutkuın bir ciiım1esıni hatırla -

Bir ııün Dlyojene sormuılar: . Dlyojen cevab vemüı: 
- İtleriniz almi gltmiye bqlua. wjradığına ~ suyu kuru- - Talibin beni denemeye çektiğine hükmeder, talihi yenecek ka-
her laraf dar el&. kuvvetli olduğama aöstermek için ..bir denilen kuvvet kay_ 

<bk. 
llösyö Venizelos hiıtabet kürsi1. 

sil.nün aııikasıına biT harita astır _ 
mış ve elm-e bir değıneık alarak bü
yıü:k Y ıınan devletinin !h ududlarmı 

r---·--ş~hi? r -·-11--:·ı;; r 1 eri ) 
göstermiş: 

- Trakyaya imik, Egeye uzan~ 
dı!k, demişti. 

Yalancı kavgaclları ı· b ld . . . ayırmak bir adaina stan u a ıkı f abrıka 
Bugün Bulgaristan Mösyö Ve

nize1osun o zaman ptevmiş oldu
ğu aceleyi • gOOteımıemiş olsa bile 
filen bir taraftan garıbi Trakyaya 
inereık, Obür ta.raJtan Arnavud!J.u ~ 

300 liraya patladı tek tip yağ imaline 
ğa dayanarak, üst taraftnn da Üs.. Kavgacılcudan biri baıına aüp 
<kübe kadar yayılarak hayal;nin rüntü tenekeıini geçirmiı, di
yarata:bHeceği en büyük Bulgaris- ğeri üatünün tenıizlenme•ine 

başlamak •• uz ere 
tan sın:ı.rlarma kavuşmuştur. Buna 

k b"l y ...ıı ı yardım ederken cebinden 300 ( 
rnll' a l ugo:.ıavya j e Yunani& lŞe Müsteşarhg"' ının emrı·nde f ı· t ıtamn yıkıJnı~ oılduıklarmı görü • liraaını aprm~ aa ıye e 

30 bin muhtaç 
aileye sıcak 

yemek verilecek 
Kızılay açılacak 

aşhaneler için 
hazırlıklara başladı 

~ruz. Ytrgıosl.avyarnn yerind.e bi~ Dün Mercanda okiukça garib bir geçen fabrikalar, bu sene 5 milyon kilo 
Hırvat devleh v~ 913 den evvelki usul1e bir adamn 300 lirası çalın • "' h 
bududlan dahilinde küçü'k Sırbis- mıştır. yag azır}ayabİlecekJer Şehrimizde muhtaç aileleri. 
tan yarairldı-. A.r.rıav:.ıdluk biraz Mehmed adında bir zat dün çln açılacak afhanlere aid buır-
bü')'ıiitüldü, gene 913 hududlarımn Mercan camii a~usundan geçerken İktıaad Vekil eti tarafından ka _ yag"'ın t ~-,._ı. • t11_ 15 .. d w lıklara ehemmiyetle devam e • · · d' ·ı k" ·· 

1
_ ,T ) ıı:ır.ıuo 18e -"' su yagı d'' _ _. .... ecll çerçevesıne ın ırı en · UÇUll\. ı u - iki adamın birbirlerile iti.ip kakı•- ı rar aştlTlJan esa&lar dahilinde tek ot 30 -'- - · ,.,_ 55 d · •~1. r. · t 1 - · h · b ır r -.. • w • • -ıo O'ICOO-margatın ve "' e A-baneler iındilik r_ıı! __ , __ na:ı:S anın ne O acagı ıs.:. ıç e ı ~ı~larım görere~ bunları .ay11mak tıp y~g ~nı:alitı ıç.in ~~tün hazırılık. pamuk ve susam yağından ibaret _ ~ f .....-_ 

d.eg.l. Fa.kat ıharb bıtmEdı, bı.ı ha- ıçın aralarına gırmek istemıştir. ı lu ~ıtnuşttr. Bu lf ıçın h n Eyüb - . . .. . .. . . . pi; Topkapı; Kaaımpap; Eyüb; 
rıta da muvakıkatıtır. Kat'i r-klini Fakat kavgac:l.udan biri bu mü-1 de, diğeri Fenerde iki fabrika tah t'.r .. Şı~ılik Eyubdekı fabrıka bı • Üsküdar ve Bet11datta açılacak. 
i1ki taraftan .birinfo yeni1mesinden. dahaleye kmn.ış girbi görünerekı•İ'S edilmiştir. Fabrikalar iaşe müs: ~~ı. tı~ ve !'e.nerdelci fabrika da tır; Bu ifte Evkaf' idıuealnln 1-
yahutl da bır anlaşma sulhunun ha9m:il~ kavgayL bıraknıış; eiınde teşarhğ:nın emrinde çalışmaktadır- Jlcincl bp yag ıma}etmektedir. İlk maretlerinden istifade edUecek. 
yapıi~asındi-n. sonra a1aca.ktı1". 1 bulundu~du~. eüpriintü . tenekesini l lar. Yeğ imalatı için İptidai t11'Rdde olarak 300 to~ ~ag hazırl~nmakt~ - tir. Kızılay mümeuillerinin bu 

Balkaaılar ~.r. yıklanberı a-tec: kaldırcfıgı gıbı Mehmedın başından c,)_arak kultarulan aüd yağını Türk dır. Bu - ıçınde 5 milyon lu - b .... ta Y9l'diii ,.....,_ ..-ı -
dal~~m g~:ı:m!Ş ve .muvakkat ?~ aşağ: geçirmiştir. Neye uğradığını ı~ıc.aret Bank.a~ı toplamaktadır.Fab lo yağ .hazırl~nacağı ta.hrnin edn - nın; _....... açıı.c.k yerlerde 
yenı bır muJ.rn ıte-~ lat b<lt~ll :çı' şa ıran Mehmt?d; mü.zharafat i _ rıkalarda iki tıp yağ imar edilmek- mektedır. Yagların teslımi devletin ltaymıakam1ıkların relsllflnde 
ne_ .tirmiş ol~a'lanı;ıa r::ı(~nıen hic ! çinde kaLan üstünii ba~ını temizle. ted'ir. Birinci tip yağın terkibi • şu göstereceği mahallerde olacaktır. birer heyet kurulacaktır. Bu he.. 
değ:lse cenubı Sı~ı~µn ıfo Bosna lmeğe durırun; beriki vak'a yerin - nisbet1er dahilinde hazırlanmakta _ Diğer taraftao haber aldığımıza gö. yet muhtaçların cetvellerini ha. 
mıınt.a:kalan.nda suJmna kavuşmuş den süratlle uzaklaşmıştır. dır: o/o 25 süd N!, % 20 oleo ve re mahlut yağ tipinden de şimdihk zırlıyac:ektır. Gıda maddeleri 
olanak.t~n çok uzaktırlar. Bu ~m- Orada kaluı diğer kavgacı bu a .. % 55 rafjne zeytinyağı. ikinci tip -vazgeçilmiştir. . Çıragan !Yll'&Ylnda depo edlle-
takalarct:a, yu:::'dısevenıa-e, lromu - rada Mchmedio yanına eok.ulmuş; cektlr. Hergün 30 bin muhtaç 
nistler ve çet.eleI gıbi ye-kdiğcrin- bii')'ük bir nezaketle: p t" G l S k t · ı Mıntaka ı"ktısad aileye yemek verlleblleceil tah-
den far'.lclı du'-~gulardan kuvvet a.. B · ·· ··- _] · · d ar 1 ene e re erı mln olunmaktadır. 

J «- enım yuzurrıcıen sızın -e 
lan Sbrb ·~illeri bir taraft~n , elhise1eriniz berbad oldu. Müsaade tetkrderine devam müdürlüğünde bir l ) 
İtalyanlarla, bır taraftan da henuz edinde size yardım da bulunayım.» . • teşeklkül ~alinde bulunan Hırvat ı Demiştir. ediyor suiist;mal 1 ki r..ocuk 
kuvvetlerıle çe~e harbi yapmakta. Melımed. bu yardımı le.abur et. . .. . . . .. .. T dırlar. Bu vazıye1te bulunan bir. · . 

1
· • dı ı .... d pa·n Bırksç gundeırberı şehrımızde bu lstanıbul M•ntaka İkttsad MudUT.. b .., ld ,rnış, cam nın şa rvan onun e Ju . . v. 'f ı . . .. . ogu u rnmtakanın yiyecek durumu el -ıtafonunu sile:-ken; ceketiıHn temiz- nan Partı genel sekreteri Me?1.duh l~giınde va~ı e.~rını suııstımaJden 

'bette mermnmiyet verecek halde lenme'llİ j~ni de meçhul f&hsa b1 -1 Şevket. Esendal ~· H .. P: vJ~ayet bır memUT ile hır odacı hakkında Evvdlld a-lqam uat 18 de Zincir
olamaz, yalnız Bulgar'stanm bu rakmıııtır. merk~de m~hte~ıf Partı ışlerı et. ta~ôat ~apılmaktadır. Müdür\ük }jkuyuda iki çocuğuın boğulmaııile 
ba~an bir .. derecey~ kadar Bu adam cebinden çıkard1ğı men rafı.ndakı tetkik.lerıne devam etmek şebi!- dlahıli.nde faalıyette bulu~an neticelenen feci bir kaza oftııuştur. 
mes ud olduğu soyleneb lır. dille Mebmedin ceketini güzelce tedır. çıorap fa'brıkalarını kontrol ettir - Beşik.taşta Dikili taşta oturan 14 yaş 
~hususta Bay Gentizonun SÖY- temU!ediktC'll sonra ( I) kendisine Memduh Şevket ~sendal d~n ~ğ.. mekte ve hususi !bir damga i~ .?-~ \arında Bahaeddinle ayni yer 88 _ 

flaziran tJ 

Sabahtan Sabaha: 

Evlenenler az, 
Boşananlar çok, 
Neden? 
~---Burhan Cahid _ 

' 

B oşanıma1ar artıyor. Evlen
ımeler azalıyor. Aşk yüzün

den ~~nayetler sıklaşıyor. Bu yal
nı~ nüfus meselesi değil bir ce
mıyet ve ahlak. dava5ıdir. 

Boşa.nımalar neden artıyor Me.. 
deni ikanunumuwn boşa~ayı 
zorlaştıran madıdelenne rağmen 
huıku.k maıhkemeleri boşanma ka
ra.~la~ verım~kıte hahlıdırl.ar. 
Çurı!k:ü geçiınemiyece'klerini, kay
naşamıyacaJklarım söyleyenleri 
kanunun tarHi dair~ınde scııbest 
bırakmağa medbuııdurlar. AYJ r
rnamakta ısrar daha çnirin ve da
ha tehlilkeli netieeleıre yol açar. 
~u nokıtadan mesele adli değil iç
tımai ve ahla.kidir. 

HulJruikıç'Ulara göre dava kan un 
çıerçevesi içindedir. Fa~at işi "çtL 
maiyet:çi ve inlnlabcı gö'ıii ne gör
mek daha doğru olur. Bunun icin 
boşanıma sebeblerini evlernne "<ırL 
Iannda aramak daha doğrudur. 
Cemiyet !hayaıbnuzın hududJcı.n 
genişlemiştir. Kadın. erkeğin iç 
hayatı.nda ıar:kadaş oLmaktan çık.. 
mıştıır. Dış hayatının da arkada~:ı
dır. Bu dlş ha.yat kadının masra
fııru ıarthıımış, muhitini değ"ş.tir- 1 

miş, ruhunu, göruşünü, yaşavışım 
hal ve hareketini başkalaştırmış
tır. K~nı ıbu dış hayata uy. 
ması ve bunu hazımetrmeso. de pek 
ko'lay olimamıştır. Kafesten uçan 
kanaryaınm serbesıt havada m<.>sa
feleri *ca;k takati yoktur. İdman , 
sızdır, itiyadlann basklS'l, göre
neklerin tesiri kadını şaşırı. nış~ 
lır. Buına karşı eııkeğin de müste
rek hayatın bu iş cephesinde To
lereoce'i zayıh. Bu iki başlı 
hamlık anlaşmayı güçleştiriyor. 
Netice daha olgun.. qıruflar da bo
şanmay:ı ar11tırııyur. D;ı.ha geri ta
bakalarda cimlyete kadar varıyor. 

E\flenmeleriın azlığına gelince, · 
eğer ciddi bir ist&ti~ik tu:tulmuş
sa daha açık ıg6rülür ki evlenme. 
1er şehdrlerde:n ziıyade köylerde
dir. Bunun da sebebi k0ylünüın ev 
lerıırneyi nesillıerden süzülüp ,gel· 
mi:ş lbir ta:bii itiyad ve ihtiyaç ola
rak kabul etımesidir. Şehirli ve 
111Ün~ ~ ayni Hiyaç'ları 
duy.makla bera'ber ~rek.....ha# 

y.aıtm icaıb ettir~:Hği ağır şc:.rtlar:ı 
muıkavıeımet imk&ıı göıımemc:kte 
ve hislerile görüşleri, anlayışları 
arasında ımücadele e·tmektC'dir. 
Hayaıt düne göre hem daha mil1i 
olmuş hem de hudud1arı genişle
miştir. Dar bir kazançh bu hudud 
lar için'ıde emniıyet'le vaşamak ım
kansıız:lı~1m gençleri mane,•i bir 
ta.abllıüde girişmekten de alıkoy. 
malktadır. 

Bir iıpek çora'.bıın üç liraya. bir 
mantarlı :pabucun• yirmı liraya 
mal olduğ-ıı bir zarPand:ı bir ev 
ve biT kadın idaresinin neye dava
nacal"m düru'1ft'n.iyeınler ise coli 
~oof>fl kendilerini hn'kuk mah
hı-m~._·niın huzurun.da buluvfl"lar. 
MesP1fkT'lin tıakilkati bun<l:ıın 'ba-
retıtir. Bürhan Cahiıl \ediii şudur: .

1 
t-'--r tekrar af diliyerek leden evvel beraberınde Partı vı - galatltı.rmaktadır. İktısad Mudurlü.. L:nlerinden 15 yaal~rınd~· F ·ıd . 

. ecek • verm ş ve .. 1':• m la . da h . . . R d M" w la d bi . od ııu " a ... er un, 
. ~ıy . vazıyet! eırnniy;t veri - yan·ndan aynlmıştır. yet 11 rde beyeltı dre~ı heşal~ ' .ıl .. • gü dme~}unb rınd an n.k. .a~ınhın evvellk.i akşam Zincirlikuyuda Fu -cidır. Y:ryeceık satan magazaların .. __._ __ ı. b' müddet sonra Mah maı1c~u a u un ugu ue vı a.. yar ımı e u amga ma ıneınnı a- ada aid tu~la ha ı ı· 1-J k" --------------'"-
_..._:._, ~ l .. ··ı·· ınc:ınınea, ır t ·cıı k V li B 1 d' R.. . k rt b k" l . L • rman cvarnoa ı 1 1 can.Mmdluan ...,..,...o u goru ur. Ve- mudpqe.ya "mniı· bir te:f almak i. ye e gı ere a ve e e ıye cısı nce çı a ml!! ve azı ımee enn e havuza tat a•arla keo bu la d sika~·a ~i tı.rtulan. e~mek, yağ1 , çin eli·ni cebine a~liL zaman d'a i. d~~r .. L~.tfi Kırdar la bir müddet lerind~ ~ul~and makin

1 
cleri gay~ - Bahaeddin havuza Jüıırm~tü~. ~:: 1 R A D Y ~ zeytınyagı ve epynır mustem

3 0 
- çinde 300 lİTB bulunan cüzdanın gonlfmülftur. kanunı 0 ara amga atmıştır. u- kadaşınm boğulmak üzere olduğu- '"-____________ _._ 

maık üzere alış veriş se:rbeStir. yerinde yeDer utiiini görerek 
90 

_ Öğrendiğimize göre: dün yapı - nu haber alan alakadarlar bir taraf. n g" n Feridun derhal soyunmuş· CUMABTBSt 6/6/lHi 
Bu~gariBtan ıl:i.r ~u·bubat mem~P. • luiu za'bıtada almııtu. lan ~~~ede . halk .?i~metl~r~n~n tan. memur v~ had~rne hakkında o~u k::ıarmak için havuza atlamış~ 7.Jt: 8lıM anın. 7.33: ~ P"OI'. 
k:tı olmasıına ragımoo Bulgarlar Bu garüb usulle Mehmedi soyan d~'ha ıyı bır te~lde gorulmest 1çın takıb:ata g~mi.ı;r. bn ta~aftan da tır. Faka.t bir müddet aonra her iki ram (Pl.), 7.45: AJam haberleri, 8: 8eD 
gunde anıcaık 300 gram ekmek ah- m çhul hııısızlar z.abıtaca aranmak- vıl'ayet ve partıce yapılması gere .. hangi mahneleıın bu şekıld.e dam.. k d.a kurtulamıyarak havuzda htıllE pl'OllWDi (PL), 11.st: Saat .,.._ 
yıe:ır1ar. Bu ~e4t yiiı.xie 62 çav- ta~ır. ken ifleır me'V2uubahs edilmiştir. galatı~dığına arqtı,ımağa baılamı,.. ~~lmuıJardır. n, 13.33: ~ plülar, 13.45: Ajana 

dardır, 31 mısı.r ve 7 soya fasul - lardır. --~>---- haıberl.erl, H: Bt.rtısetılelimhllr lt&ndosu. 
yesidir. V 1· A k da döndü 1 1 Ş k b l u.3o: Aııkara llkhahaı- At Koşutannın 

Et haftada iıki gün ıkesilmez. fa- a 1 n ara n Ast erlik işleri Topkapı Gençlik klübünGn e er u unm1yan Tamlnleıt. il: 8aM a.van. 18.13: :aacıro 
kal yumurta boldur. Birkaç gündenheri Ankaıada r kongresi bakkallar araşhrıJacak d&1111 ~-her wae.ı prorra.mı. 

Esasen •bu taky:idat da yanlız vilayet ve beledjyeye aid muhtelif Şubeye çağınlanJar 18.45: .. o ~ .ıiibü. 19.30: Saat 
şehre mahısU'Stur. Hallkm dörtte ü- i§ler etrafıında alakadar makamlar- Eminö" .. Yerll ... _ et D-·k d Topkapl Gençlik Klübünden: Son günler içinde bazı bakk.al _ ayan ve aJw balMılleri, 1U5: SeTbelfl 

~Ü t-e~l eden köylünün h'iç ibir la temaelarda bu.Junan Vali ve Be. Sınuf ;;umuamek~=~~ ·H~ K.rubümiiziin eenelik adi klonare- lard.a k.esme ve tıoız ıeker bulunma. 10 daJıflıa, 19.55: Pa8tt heyeti, 2o.15: 
eksiği yokıtur ve Jıokantnlarda es. lediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar dü.n Oğ. Ahmed Sabri 302 (24463) si 6/6/42 Cumartesi günü eaat 21 dı·~ g~rülmüştür. Yapılan tahk.ikat Radyo gaıı.ıetes\, 2U5: Su eserl'?I , 21: 
kiden göriip öğrendiğiniz her türlü aababki. ekapre&le ıelırimize gelmış Top A Tğm. Hasan Oğ, Ziya d.e toplanacaktır. O gün ekseriyet netıcesı-nd.e şeker şirketi tarafından CA.na eseftfır), 21.15: Dtnleylci si.ekleri. 
~ulgar yemekl~ri vardır." Faka~ v~ HaydAaııpaşada vitayet ve bele - Okdai (24987). olmadı.il takdirde 14/6/942 Pazar bakkallara. ıehrin normal ihtiyacını 21.45: ce• ft netllr -.atlı, n: llad.vo 
fıat 1939 dan ıtıbaren yuzde elli d•ıye erkanı tarafından karşılanmış.- Bu iki su.bayın hüviyet cüzdanla- günü ekseriyet aranmıyarak kon _ k~ıt~!ı.yacak şekilde şeker te.~i .e - salon orb!stran. eı.30: Saat ayan, ajanS 
ar1ımışbır ve bu yüzden memurlar tır. Vali ve Belediye Reisi, dün sa- rile biıA.kte aoele tubeye selme _ gren.in yapılacağı cihetle sayin aza- dıldıgı a.nlap}mııtır. Bunun uzerıne hab"'4erl w bonıılleır. 
ile işçiler ci<Jdi mahrumiyete ma- balı Haydarpaşada kendi-sile görü- Jeri ilan olunur !arın teşrifleri rica olunur. böl'ge iaşe müdürlüğü ,irketten; han 

lstanbul borsası rmıdurlar.-. şen gazeıtecilere Ankaradaki tetkik~ • gi bakkdlara ve ne miktar şeker 
(Denml S İllcl _,.fada) leri hakkında· ıunları söylemiştir: ~ veri.ıdiğini gösteren listeyi istemiş-

«- Villayet ve belediye bütçe$İ. 1 STER 1 NAN, tir. · 
T AKVIM Haziran nl taedik ettirmek için Ankaraya Lirzum görülen bakkaJlarda bu 

8 gitmiştim. Bütçe yüksek tasdika ik- ı S T ER ı N A N M A ! listeye göre araştırmalar yepılacak 
Ra..ı .... 6 AnıW •oo tiran etti. Şimdilik ı.öyleyecek baş.. ve mal saklandığı görülürse hakla. 

..... 
1 
... 

1 
ka bir şey> yoktur.') rınd.a takib!lt yapılacaktır. 

-- Cumart-' ..., o Şimdi Lozan tramvay idare. \ fmtİhallİni vennlt ve itini bir gün iL':, -- sinde müfettit olan Henrl Dutoit; bile bınılanekıızın Lozan üniver. Diğer taraftan bakkallar kendi 
R .... ı Ali• 16 Galatasaray~ılarm pi'Avn daha on Jatlnda iken ekmek pa.. aiteainde okonomlk ve sosyal ı. a.ra:larııDCHl birleşerek teker ıirketin-
u~42 l • il 1 d den doğrudan doğruya mal almak 

Mayıs 

1111. 

1 

• 

N 

1). 

~ 

il 

C. evel 

21 

lM:>Ai( Galatasarayhfar. her sene olduğu rutnı, ~k çm a a n en limler tahsiline batlamıfbr. Hen.. istemişlerd'i. tık parti olarak bir va-
gihi bu y-Jf da an'anevi pilavlarını ayrı1mıttır. 20 yqmda da Lozan ri Dutolt ba ilkbaharda; yani 

i. u. yarın mekteıblerinde yiyeceklerdir. ~vay tlrketine l'irmittir. 35 kırk üç JBflDa aiımit olduiu baL gon ıeker bakkallara tevzi edilmiş.. 
8 12 Bu mönaaehefle bu değerli ir.fan YaflDa pince; okuyup öğren. de; memnİyet imtihanlarını par- tir. 

06 16 müeSı&eSemizden mee:un olandar; se. mek hevesine kapılmıı; üç sene lak bir surette vererek üniveni.. 
ne1e'l'Ce .anr:a tekrar bir araya ge - çıdtf'alrten aonra Use olgunluk teyl bltinnlftlr. 

~~-1--=-.-~~~~.;;;.::;.;~1 'eceklef'; mekteb siralarindaki o sa.. 1 S T ER 1 N AN 
mi-mt Ye c.a.ndan havayi ye'lriden 

Mal aatmıyan bakkal 
DivB.Jll)"Olunıda Gnçtürk h•kkali -

ymi eahibi elinde bu.lunduğu halde 
ve faaultr.e ut -

5/6/94.2 aPış • Jııa.pan~ flatla.rı 

• ondra 

'kW'.YOrtı 

me•re 

ÇBKLICB 

Aoıbt n 
1 Sterlin 

IH Dolar 
lOO ts'f'\cre r.. 

\ladrtıl 100 reoeta 
tokholna IH İlvtıil ıu. 

1* a:Itm lira 
24 &)'M'lık b"° l'l'&m lııit'lçe 

altm 

Eaham n '.rabvüa 

kaPMlt 

5.22 

132.20 
30.70 
12.8!.I 
31.16 
38.30 

,55 

ikramf,-ell % 5 933 Ergani 12.95 
Sivas _ Erzurum t_7 19.9~ 
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: 

«Son Poıla» nın edebi romanı: 16 

. ~e\"ket':u e~ nd·m:z anları diri döndürerek yava§ tıtriyen bir ses.] susunca, Üçü,ı:ı.cü AfJmP.u elinin 
d:rı vermez :se mas'ahat değer le sordu: ter~ il€ iŞ4lret etti: 
gun olur? - Raıhat m'Sız Süley.ı;nan? Vu- - Var git imdi biidüğün gibi Y11.2;an: Nusret Safa Coıkun 

- !... kuaıtıtan havfeder mişiz? ~! 
11

e·Bu kadarcık bir taraftarlıkta b·. İster erke.Jal..ik gururu olsun, is- Fakat l:>u oyuna onuna kadar de 
Gani ef ndıi şehzadrn·n elıni Genç şeh~de gü,lü!1'..ş,e.di: Sa.drazşm çıkaii~eı1 şehzade Sü- r. , ruhu1rn sııkan bir mana buldu. ter .aşk.ınıın feveranı G1sun, o d vam etmek lıazıımdı. 

tuttu: l -;-- Korkınıazuz padişahım. [eyııpana keyiıfh keyifli baktı. Şeh- finfial:le :-rüzünü buruşturroJ.!$.!l: kikada muitil• ad konul.ınası 1ü - Ha şöy'le. İ:tıiraf et. Sana fa i~ 
- Benim vcı:nimet zadenı, ka- lbrahim Paışa ka1'kıp yer öpıtü: z~de b;y~k altı,ndaıı güiüınsedi. Ar. : - Soğu:k buluyorum onu. Ben zumsuz, zaptedli1llmez bir isyanla tarafları var, .senli a!fa5ıra mahcubl 

ziyeyi şev'hetlu bub,amza sü.yl'ye. - Ferman ıbuyurnn padişahım> tılk cx,Uıda pa<j'i~ b.abasile yalnız ahu tiJ? ~n~anlard~n h,Qşlanmam. haykırdı: di)'Q!'. diye adanu niçin kötülü-i 
mez m:s:~? aşçı ve tablalkiar ve yamak taife- k~ümı~lapdı. Padişş,h düşünceli "le : - Ikınız de aı11laşınşğn çıılışma-. - ~:ica eder~ bırak... misal yorsun? 1 

Şezıhade yüııünü e-kş.!tti: s'.~den serdengeçti yazup ellerine kederJ;i gıörü,;ıJ.i,yoırdu. ıSü'leyıman iY'?~u.n~ı. YQksa iyi ar~ada9 ob- ıst.emıyor.wn. Bejıenıy-0r musunuz - Kapa bu bah9i Semehat!. .. 
- Bizi a~aıl.ar! sı1alh vere-Lim! efen.d.i yay~ y.avaş ayağa kaiik.tı, :l:iillrsı,nıııı.. . b~ tarafJ.arı b.oş.unuza mı gidi - Niçin? 1 
_ Ya b.iz söyliyeme'l müyüz? Sultan Ahıme.d wm~rttu~.. . g~d~p .Sultan J\ıhnıed;n karş.sma İ = IS!eınuyoruım; Y':~· j.ş~:k !™~ız, ~ bunu ba .. - Daha tl~n diyor, ,.in'rlenL· 

Kerem ~ılup padişahıqıııa vara. - Aşçı_ yamakkırı ıle yıuz bın d'iıkıldı: i N~ye ~m~a ":· nııçın SÖ}'ıl~yıo~uınuz: All~~ mu yorum. zoıfa .değil ya~··· 1 
rak: cÜsküdar sarayında gelen d- nefer eŞkrly~yı mı durd ır.acakslfZ? ........ Padişaihım. gayr!: cSaley. : - Nıyıe;sı, ~Y:esı• ~ok. "fey%ez.a- barek e~m. zuweru.z de sızın o -=-:-Bak o .biÇ te senın gibi asabi: 
dem gelm'şfr, .cemiyet nezd'nden Sancağı sel.'lıf Çahi ~ık.artmış idi. man! Eniştenizin mübarek ~Herhıi :d~n pek ~<lın,ı begen?Jl ş, ukale sun!... . . . gıl..,.. • • . S 
gelür, söy"yecckleri var ımiş!» nlz. Ya altına k"mler gelüp ıs~ bus eylen!, demez.siz? jb1r §ey ... Ca~ı~ı ;;ıkıyor. V• • - Ooo. biırden~ıre ~ ne resn:ı- - Hal~ on.un iib ... $ımdi «.al-f 
diyemez mişiz? ye-, }endi? Bu gece aara-yı h~a- Üçürıcü .Aflnlıed, şehzadeler 1 ıı. : - :Zann.ettı~ ~dar. deg1Jdır. yet Vedad!. .• cSız> h k-Onuşıınaga d~ıp ~m havuıa atarım Scmu 

s··ı , f eli <l" .. d"k.. yırna hücum ederle·r is.c r.eye kıı- çinde en (.'ijretir olan çocuğa ! ZaJım bır şuphe ı.çını kavurma başlad~n!... hat!... , -, 
te u eyma~ e en az . uş~n 

1 
u d'r oluruz? seırt sert baitıtı. Ardından göı.Jerine :~a ba$ıyordu. Semahat niçin bu Genç kı.z·ın yüziind~ - İşte hunu y,ap3ma7..51n! i 

~h sonra lb.a:rar;n~ vefm ş ? a:n ~ra _ !... sevıgi ~ş~Qn doldu. !adamın üze:Wne düşüyordu bu ka~ kar~ıık .ırıemnun bi.r tebessüm - Y~par mı-yım. y.apıımaz mi-· 
:;1 )~~s ır u uma ~er.n en tbran»m Paşa bovnunu büküp (Arkası •ar) ;dar? gözle.rinde derin bir alakanın ııp YJım g.örürsoo. Çabuık kapa bıı! 

a ıs .. , . : - Onu ÇQk beğeniyorsun gal;. Jıarı görünüyordu. bWi... t 
- oy erı:- • Ş f ~ !ba!... Vedad ~.mı çevir.ırıişti. Hliii ~ Adnan bana hiç te böyle ka-i 
Cevıher ~ga l~kıroıy~ kan~ı- 058 nşaa '9 ~ - Hoşuma giden tarafları var detli :hiddetilli nefes alıyor. par. ha muamele etnıiyıo-r. . İ 

yordu. Abdulganı efendi de ayaga Nafıa Veka"' letı.nden ·. :dır. m.a.klaniJe ~ıJl.ongun kenarla.mıa Semahat neyoe uğradı;tını Ş.(I ır..: kalktı: E Bunu, genç kız, belki farkında vuıruyordu: mıştı. Deliika:ıllı. btf'denbire üreriJ 
- Da\i1~a fcv't buyurman benim Eolaralk, ~-.oı~ay~;:.lk, ?ir ka_dı~ _Ne yapm.aqn istiyordun? Sen; ne ablJınıış. onu kue.a,ğıına. altver-J 

efendi zad m. Geçen her an şev. ı. - t>l~ıT ne M:ırc'lln arasmda ya.pıta.c.ak şose ve sıui ima.lal mşaa.U il k sev'k1 tabıısı ıle :~oyleyıverr.ı..şt1. tasdik mi ~yim? Aman Adnerı mi~i. Ayaklıan yerden kesilmişti.= 
k€'t' "t bUbL!n!Z için bate;r}UdUr. c500.000J> llicl bedıelj ~eR kapalı .zal'f usıJille elmfilfeey.e ç.ı1'ar~. al{ad1n'Jar1~ h~~e b~}aJf:r~ arzu })ey.imiz !Jakibten bu}ur:ımaz bdf kolları 4lf.aSlnıda bUlUnUyQrdu. 1 

Dedi, SU''Ül. %. - Ek$ilıt.me 22/1/tU ta.rlbine müsa4lf Pazarl.esi cilnıü •at 15 de ~Aa. s11ardır. Bır eclc~ın. dıger ~ı: er hlind kum~ır mı diyeyim? KUırtu.lıı:naık için çırp ıııyor, haJ 
Şehzade Sü 1 e}-ıman babası Su!- Vekilet.f fl06e ve köpriilıer re~ nclta6nı.l1a yaıpılacaJııtlll'. ft*en lh<>ş1anın:a~ıgl1:1 ~o.rnrıcc. _ H-·ı.-J.....,,.... aıın""'" Vedad ... vada baeaklaı'11ll salb~ordu. ! 

t 
/\ ıı..- d' h 1 v 3. - Ebmme:re miltt.eallik evrak 25 lil"a m11kabil!Gdıe IOıte w köprüler rıeiı. •2Jt•rab ve ...n. d ~ ~ _..,., .. ,... ! 

an .nıı.ıuııe .n uzuruna Ç!ktı~ı ıa. liğind'en a.1.mab•r. E . ' M ~"'"'_,~d ~:1~ kı,..,sker:nı~. vve- 1mdi göz göre pe nasıl olur da Vedad, bütüc yumuşaklığını •• 
man. üçüncü Ahm::?d t orahim Pa. :t'!ne ,1!Q're. uilll leu.-ını, 1 ançı!gm' Adn•u•ın meziye!Serini inkar ede- har~ini gö~ü vıe kollan özer n-! 
a ·1 b b d' n~.:ı· h 1 · · 4. - İ.9tel!Mlel'Un eksiltm" tıa-rlbinden en ... u··,, crwı·· --" ...:- ._ • .:ı.•~ ı'le '"'"f- •'<a~ılarlar ..... d yıd " ş ı e era r . .ı-.Juış:l .ço sın r- - ,. .. _....,. ~ _..... ... ... - : ""'" · bil' · n;4..;o. ... kıi u ug~u ~ kızın 'll'tinuneı 

V ..... .._..,__ .. ..,._ k -.,. t ... -alJ;--~--- ..ıt-"- • ~"-.3 ..J -J- v .. •. -· ırız. ....,""!l.,,.... ... .r.~·""1< ' ;p•-
li '<'E. Sadraza!l1 iki günde avunl- e - muıraca.a.._ ••vı ~şaa 1 &-_.,...._..,,..._, .._. ehli.Yet ftflıibsı i ·v~a'll •. !!llurrıege, vuzum' mus. . . 'nde f 1 K çok y.akın nefeslerinden bü&büHiJı: 
lan çötüp v'rmi yııl daha ihtıyar- almaları '8.zmıds. :'~zi miımilkler .resme1ımeğe cıı- 1 _ Ok gıb:_ ~~ •• t ır amıştıı. ıp- sarhoş olmuştu. ! 
ı .. .. .. d Ş h l . 5 Eks:ıJ'- ı .... u-k _..,, _ __._,_J 4 .:~-ü --"".ı--'- ·' -~"- n.. :ıu:ıtı :K.1nn1zı .. e ......... ""?... ' G ı.._ : amış gorunu\ r u. e. zac ,~ ftl. . - ....-;ye _... _..,.,.,......,,, n ... .., .. _, 7az,..ı v--.a • .., t.ı2 : '. · Hala ..;;....a~; 1 enç ıı.u.: • 
r'nce Su!ıtan A~med her zaman ytlıea aid deat'et o:il.ısı ve 23.ne lifaJak J1111Wa.ldlM ~brmı h&ri elıalıak : - Demek hoşuna gıd;yt)r. - p-ıı-· """.Y"'"yoırsun. . . ...;.;.v - Y.apma Ved.ad' ! 

w 'b' r...... . S 1 ı . : S h t 'ın.d ,_. . Yb' t• - ıı;;".ı\ol ıaanına canım rııçın .,.,.J - De . a. • • 1 ) aptıgı g : •v.tJi.ın, ü ı:!vman, 2490 sayı k.aıqpuıı ta.rifw daiıre:tlnd'e buır!a~ aıah zll'tbrmı ıki•- :· ema• a . sesı e~"'ı :.g ırarı, t- 1 . . , yın.ceye ~adar keıxhlii havu-
muhterem e s:teniz·n müba~k ci madıd~ nzıJı vaı-,.iıt.tM bir ıa.at evveBJ.oe bl.a.r tııer:li9YDB ırcistigiae mal<. ;"'eyiŞindeki kıırı!k11ğı hissetmiş:tti em:ıy:.eyıım ·. bu d 1A zun içinde buJıdu. Havuz derın de.I 
yed:n· b ıc; eylen~ .. demedi. Yavas buz aıuka~11nde veıa'!leri Jıi.ııiıw.iu'~ dW» ri2H» !Vedadın ıhrlf:11 erine tam bir sondai - 1~~1r:>rum a amm a. ğildi. Fakat b;;rdenhırt? suyun ıçL: 
ya,·~ş kerı..<"<:·ne do"ru •1erliy~n i ·apaljılım~ için güz~l bir !ır:::cıt fını ... Sıml'~ dokun~y?r. . . ne batıp çık.ı.nca tü.r'kmüştü. Avaı.4 
o· ı ııa ""C'·at do u b kışlarla bak- Üniversite Rektörf üg"" ünden! : Kadı.n3arm hayatı fıcsat kaçJr. Semahat gulmemek_ ı~ın d ş1er- çıktığı kadar bağırıyordu~ : 
tı. S<:''hzade Sü1eı.;man bauas·:r.111 ima'k. ıkaçmilm:ş fıırsatlara yan.. nj . sı5?~r kenıd~~·n~ ... tuta. - İmdad. anneciğim. ,şim.dj bo~ 
e ıı· ön•"ktPn sonra, 'kPn3ra çek'l- Tı'b Fa.iültes'i:adıe Haya.t.ı Kimıa. P&ra.ı:lt.loj - Nikrob\'oioji, Bijiyen, :makilia geÇler. Semahat, bir bakma orak cı~dı bı•r tavırrllıa busbutun Ve- ğula~ını. Ay nc-f.e.s m kesjJJyor: 
d'. İbr,,-h'm P:ıc:a elini öpmek de. 11zy•loJt, Pa.toJıaJ* Ana.Wııu.i. Hist~uji, ii9ii:lıeii fıP h•li*ahkJarı, Te4a.vi dl:~ u.. Ebir tecessüsü çözece~t. bir bakım:ı dadı çıli:de~. çılkanyo~u: .. _ . vallahi. .• Şu Vedadın yaptığı iş.ei 
i(1. v•i' .. e bil<> bakmndı. Sr>hzad<> babet.i Fen F.akil.e,,mde ispençiyari ttimY.a, U-.-i Botau!ll, Gafeaik, suuu Ebir meraıkı .giôe;r€cek. bir bakıma .- _o?u suıkCıne1Jle, ılk gorduğ(i.n ba·wrı! Benıi e~iseleriınle bavuzac 
yan ı;('71e babasmm yüzünü tet. klm7a, Edebiya.t J'a'tiille.sio:I · .Sosyoloji, B'*'-k F~ M.e4cni H1*ıuk, Eheınüz isim1enıcHri.lmemiş h~sıkri- gunku ııntıha .aman sıyrılarak bir attı. ! 
kı'k cd'\·orr.1u. -i Hl!'.nıık, Amıue füıkı.:Jru, C~ H1*1*u, 'DerietJır 11.uk.vka cnava ff ~in alksini gösterece6t bir fırsatla ~tflcilk et .. · Ne kadar yanıldığımı Ferya.d.ıına. üst katın p.ancurl.arıi 

Zavallı c-dam. ;:ki buçuk günde Deıliız» İkıti6ad Fa.kült~siıule .Maliye iıtt!s&d -re İşletme Doçeırtılkleıi tıÇ•tll'. :karşı ka~ıya bulunuyordu. Zekr a:nlhyacakf;ın! .açı1dı. Annesi onu b11 vazir te: 
ne kadar çökmü"tü? Daha Fer. Fen Fakültesi için l.3.Ağustos.1Dıl2 rer,eımbe, cllierierll içLn 17.Eytüt.1942 PcT- ~davrandı, l~n bu arada zalim o1: - }Iala. M:lla Adnan Bevin IaJı. gorünıce şaşırnmıtı. Y.an bf>' n<'i 
şen be sabahı Ü~iüdarda Fatma şfmbe &'iinıl~ri >-a.bancı Wl jmtJhlulla.rı yaJl}a.eMtr. NamzedJl.llderi bbttl edlllen. Eması da Iazıımdı, buna da katlan. Şimdi çıldın-acağ1ım. Peki Adnan kadar su iç'!nıde havuz.un '>rt:ı ın ! 
Sultan saravında gülüp .>()yl'iyen Jerin hemeın tezleıiııfın te .kikil1~ b~L-lııacıa.kıW. :Lıt.ektneı'ln dU imt h:ııı1armda ]clı. fırsat1 i~ismar etti: Bey iyi adam, güzel adam. malu- da duruyordu H'zım tçi k1z b~lı j 
zamanın pad'şahı. sarı yüzü ve ha.ur bU:lııJDmala.rı 11~ te:ılerlnl psterllcn tadMen Wr hafta. sıorıra.ya k:ıda.r tev. : - E1be-tıte ... Daha evvel <le SÖV- ma-t:lı .adam, ŞJık adam. Yetişm~z çeye koşıtu. 'Fakat kosan ya'nı?! 
gözlerinin etrafı mornrak halile ı1i etmiş oJma.ta.r.ı. liulnilıır • .Sıhhat ra,poru. !bet f•toiraf, nüfus kAğıd.1 suret1, Elediim ya. Adınanın hoşuma elliden m1! 'Ev'lenir mes'ud olursunuz. 1ıi.ı.metç1 .kJ,z olsavcl•. mesele vok-İ 
ve bitıkin duruyordu. ilmi hüYişetını C'österir fişlerle ııFişler Tedds :tfleıt bletn~ isteaecekttr'> Cbiırçork tal'afian var. MeseUL. Sema!hat. içinden katılıyordu. tu. (Arkası var) : 

lı.aft.a e\-veliııe bdar a.elııtiıtlite 'baş ~. «6ı>:S9» \ ....... ,.. ·--· ,, ••• •••• __ , .. ., rr•-• • - , .. •• ,. -·--·-·-·-·-·----·--.. -' 



&::;;; 4/1 Sar&. 

D _ vlet orNan if.l~tmesi Karabük revk 
imirllğ.i.a :J~: 

Tahminen 4830 ınetremlkAp 
köknar we 487 metremikap 
çam ağaçlarının kesim tom-

rukJama, nakil ve istif işi 
açık eksiltmesi 

ı _ De.W _... tıflıe mesi 'lt:ınıôük ~ imil'Ji.flne 'b3i1ı Bii.Yiildiiz böl,, 
pııi.a4D I.ti.:vlli..._ Tlllıilr n .._.,.._ -~ ~Mımwı c.aıunmeıı 
«4830" aıetre d•iiıb köknar ve .. u1 > mela"e :mtib çam &i.ı~ Jı.eeme, 
tıo~ li>m.:l ve ııevlr'.m'zce d:c.?O tcib:u odunaa rerlere Da.kıia •e ,il>tii ışı 30/ 
EyLul/!ı42 tar\hbae lbtbır JlllıPl'laak ıtiııel'll' bll .i$ ıaomt sııtW~e Cılı.anlDUıŞtır, 

2 _ Açık ~.'.iSl-~ 9.ü.ı\ZİP ... .\.N.942 t:ır'.JııiDe ıutlal>'aa Salı ırünü sut 14 dil 
Ka.~ 41'.'l"l'!ıt enma ""4mce& ftrir i.aldlit ......,.. ~ o:an 

lam0 &Y<1n ~ ~M'-~1!'. 
J ·- 8Jr;.ı,ol •Ah il: ~ ..-U ili ... ~ ....... lemt'S '1esa. 

blile -.ne. ___... .. n411ıill •e lllllif ffl* .._, metıre _.i..bma lllldlam.-

men b:ıdıri "~· !lrıı:cbr • ' -~ ~ ~ ~ :z.s Jıeıaablle ıı1993> .. «90» ~- . 

5 
_ 1* ~ a.id M'lk eksil:me iartmımırılıeri .A1*al9da Omı.ı.n .U.mwn Mü. 

clütlüğii ıtle ~- ow ~virıe ~ Jile Kaı:abit 4•leıi or. 

~ ~ietoQ;i r.erir 3.mlı'lıriıule ıörü~bilh'. . . 

6 
_ istt.killerloll dı;ııl)'me ı:ö.aiiDdıe oıııvıilıtr.at ı..-. a.119Pltrllıe brrdkte re-

Ylr i.minlltine nuıncıv.ııt •t.meleri lüz:ımu l!iıı olunur. «6H8o 

s rnrl faurjkıJar Satmalma l\omisıonundan 

-

SOft POSTA 

Otomobil Alınacak 
Az l;ıullaımlmlllf, bil vaziyette 'ft 5 1i.s~ blınıkl' bir hususi ot--1111 -.tını 
.~. 

ıSMaalk Wıllfqc!erh llHi -teW.. Ke.suaa müraeaat ~ rica .m..ı.. 

Bir Karanti!'!a Memuru Ve Bir Aşçı 
AnMIGLa Ln.it haata.nesinden: 

IG2Z8) 1 

Aranıyor 

~ ..tuza.ıo il-. -*1ıa ~ 'hastanemiz için biır Jı.arantlna memuruna ve 
lı6r aşç11a ihtiyaç ...,.., .-aıı~ tıılr an evvel hastaııemh lnfbekimlliiu& 
JDiin.e&a.&lan. 

Oentz lenzt:n Satt11ahna Komisyonu ilanları 

9elih mi •et ~ Wrrıa 't«l'ibtan Oe bu.na ınii.td'eni ali.t ve edevat 
_.. •&Gllllıdtiır. Cins, 1llik.foaıı- ft el'DflGtn baJdnnııla her fiin konı.isyooıJıao 

maJfnııat •bnıııb!l1r. Bil malzeme De ali.kadar o8r.ıol:ann en ıreç 10.lla.1llmn.942 
~nı.'ba cünii 4lrşamma kadar Kasampaşadla bWman kom.isyooı.ı teklil.ie 
~ «tl!Sı> 

"8ayhn Süıınct.çl 

AMnet 1 e :niz 
T....-..-.1er.1ıa4ıe 

_... .,.r!Msi,. • 

~ ~ ıtemitı 

ediillr. 

Adres: Çarştıta.pı, 

DERMOJEN 
YANllC, çan,ax •:r.&MA w 
ciUt Y~A fnlıWWle 1J'I 
ıeıir. 9erf.m tawelenmuıl•e n 

t'elllltı11111eeltte hizmet eöer. 

DER ECZANEDE BULUNUR. 

'.Jlramv __ a_y _tııJra& __ N_o_. _3_· Tel_·_z_38_68 __ Satıhk Triko makin esi 

Karar Hulasasıdır. 
iııtiür '2/98 

l'dl a.z kulllauıhmş 8 nıımar" 60 Jıan.., 
t!m ealıı~ ~ bir Trikotaj maW ,. 

ııeai 814/.942 P&ırıariıeıııi l(iiııW S&aııl8ıl. Be. 
Wl Kalw ll•wwww ..,,halefıııt • ..ıut 'ıdle .-.tJIQıllmr. 

tım ~ ·~ ~ iM.'i -------------
Vlllıııt llıalu P A 3'/1 =-? ll6ı hıl' Me~ur ilJiziyoniat profesör 
~ılık ~lıe ~uıl İsmail oğia ZA TJ S' ıNGUR 
~ Jıııılıfm+ iftdııci' ....,. Mllfi ~ 
ır.on.- lfx"' riw'le «ıreraa edıell Beyoğlunda uSES, ainema ve tiyat. 
nı , , 

1 
g1 aetloelılaıle ....,.... t'ti.11 l'osunda her akşam yeni nunıarala4 

9bit ~ Mali Konuna K:MIL. zından mütcşeklcıl zengin progra • 
.__ 809 _._ maıtıb'ert ~ mına dew.a.a. .edecektir. 

bet lira 11lllD eellllt Meme.!" •e ,-4ldi 
riıo müıWdk .......... ...... ........ 
- Te hiilriim bt.'i\ıp'jıinle ilCNtıl 
~ ..... cıllıDM ilıel'e .kamı' hiWis'A. 
m1ı111 ıiıaD P.-~e Dqrdl
..-ı- 24.j.9'2 ~ bra.r wırilfıll. 

.usııı 

FRENGf 
ve 

Beboiukluima 
tutulmamak için 

EN lYi lLAÇ: 
Protejindir. 

, GÖZ DOKTORU"< 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa .Nti.mune lıa.>ta.n~ 

,eöı mütehassısı 

JsiaıDJ>vıl Belıedl1e u.ıw-. 
Tel 23213 

ZAD - Niifm Jliiıri,.U •liı' ' -ıa 
Haı1JI - liuıİnla aylanm. :a.iıi elma5 
lmmemi ZQ'i eyl.1'11im. y illl'.1eı.ıini cı -
~ımdaııı eskilerlnln hükmü yok-

tur. 
H8ıl·daı'J>a.sa ~ am\ta.Tt mea11\l'la.t-.ınıiaa 

~1.DI.! Yen:hı 

Dev1et orman iıletmesi Kan.bük reYir 
imjrliğinden: 

5000 metremikap kayın ve 
meşe maden direğlle 1000 
met:remikap ka\7ak ve 500 
metremikAp kayın tomTIJk
larmın nakil ve lstU işinin 

açık eksiltmesi 
ı - Dewm ......,. 1fWı ~ai ıtar.ııNik 1'ilrir Mtlir1i.idoe ı,~ Ko .-ıaz 1>0>.r~ 

wlıırlııı ~ ..._ _...IWM'& mn:.-1 fıa.mgalan.:ı.n ve ftııö• ıa.bza"aea 5 :et 
metlıe _... b.ym 11e ~ llDdlP.lı cJk'ekJit,i .C.lsnnila &oa:ın;t.u:a n.wt: -n 
direk b07lar.ıııa tıaAaDm ıeıdllBl'ıı1t M&iti Ye ,.- WDi __. duacalııaarak 

.llleilen hMMt melft adldıit bl'lllk v.e fil>O me•r~ mlki.b kaşın tobr;aih.nnı ı l ltıı
Jaa DtlY'kıiimb a~ llıepo MJus •ııen malnlle m1dt ve -ısıif t~ı 30.AGLS. 
TOS.942 br»ıine kadar ta ıamlanmıt •hnait ....,&.ile .ııer .iki ltj bir arAllıı. .açık 
*Lı°''mQe --.ıu.--. 

1 - A4ıllt elıı01-e UIAD.&.Ul.1Mı "'-rihioe ~ Salı gtlnıii saa.t 14 de 
S.e=Jıi'r ~ «mMı .lıııle;a1'llii. ft.v'lır lmirl.iii lııia'Rnil& to)llla.na.cU. eian 
komisyon hawlwıııda ~ıaır. 

1 - Jllriolji Jllllililıeee JHIU '8Jl'(lar fam.iorie ....ıea .. '!':itlerin.in 'beller 
nıeıtı.e mlliıbnıa nwha.nnaım bf! e1 «Oll ki» ve b.l.'111t, ~- -~ı.ı * 
Miler melft ~ mllıh&mnılcn "e~:el ,.edl» Liradar. 

4 - ~~ ~ına:t a.~1"5i 'cı "1.5 btuelk il87 Hn at lıııırr_af&ur. 
5 - Bu ite *1 avıtt elrs\Ltme tttı:rhıamelerl An 'Mıda OMDMı v- Mü. 
•~ ne J'AmrnMa1t onna.n v.rlt'ı'• llMidirliiiünde ft ~ 41.!v.lırt. -or. 
mım ,._efwltld revlır 'lmi-rlitfmle röriile"b'liı-. 

6 - ~n ftıırft'me rüııii'ftde muval*&t ._re :.kpıılec-ile ~r\lk.te ..e. 
vlr i.m:iıtltfııe müracaat etmt."1eri ıaı:umw ilim ~ ("811) 

lstanbulda Liseler Alım, Sahm Komisy 1u 
ReisHğinden: 

~ımnrı.a baiıı (jıal.-ıl&NF. H~'da.rpaıp, lta.Uillli, Ka.iıMIJ.&s. (:mlıoa 

ve llreDür llaterlınla 1:9t? ım.ı: rııı Jhttfyaçları olan <llHll> liu iah.nlin 
tı«lelll IM.HO itile. 456,981 ai • -.e 'NlıoD demet, .SS kalaııa 7;ı.ş Jl bzc · l·n 
l/VlttMı p~ waat 15 & 8!')0;tıbJlb Litttııler Sıı.tmalma Kı>ınlıs.ve• u el. 
msmda tıopLman Um!llf'_.. tapalı .art usdile ekdfmesi ya~. İlk ~ • 
minatı 6244 .._ H ~. Şartname bedeli 5 Ur.ıubr • .._-iner iJC' kımlnst ma:ı.ltaza, 1ed yıl Ticaret Octat;ı vesikası vıı tekli 'e. 
rfni ha\•l .2490 nyrlı k&BUnun tarlfatı daJor.eS!m!e lau'.rl&:racalı:la.rı ~ &s.ı(. 

tarını Y'll'kanda 1:'iı9t1'1'ilen ın.a..t• bir saat en·ellne ka:loa.r söı:ü aıeçoo komisyon 

reisliğine m.a&'INI mukabilinde teslim etmel r. Post.ada ol.ad.k ıttikmeler ka.. 
bul edilmez. 
~yi abna.'i lsl:t7ellier GaWaBa ray ılııeMıie llOmllırea ~ıwı.tiae ail., 

;racaaUaın. (ff59) 

Polis Ko11ejine Talebe Alınacakhr. 
1. - Gefen yıllar oıtfngu gbj es ,U • J1ae ~ııW -~ palH ~ 

kjıbıDa bıijrlac:i s.ıın:ftlll bı\r :nı\Mn.r 1al~b~ .a lll&C&ktır. 
%. - :KsJ'Jd ve Ubul prl.~rJ :&er uıba.l!lin ~ llliWıiiır' '\"etA hairlik~. 

rimde mewcııdıdıa'. 

TaJht ~ ba $llrthn etrtıms -.e em ı• mıiiıraıcaatb W-anmak -ıı. 
ırıere llLleyfişett.en bilgi ~rltti .iGJı elunur. dU5• •6U6ıt 



412 Sayfa 

Bu Sabahki B·aberler 

Macarlar 
Rumen 

taarruzuna 
bekliyor 

Vaşington. 6 (A.A.) - Macar or 
dusu Rumenlerin yapacakları her 
hangi bir taarruza karşı koymağa 
hazır bulunn~aıkıtadır. 

Birçok Ru.menı şehirlerind:? Ma. 
oar aleyıhtara nümayişler yapılmış 
tır. 

Ruz"J:lte cöre 
"' 

Japoı:l:ır zehirli 
gaz ku.IJnıyorlar 
Vaşington, 6 (A.A.) Reis 

RooseYe1t 'bir basın ıoplantısında 
şunları söylem:ştir: 

cThn:n :mernıbalardan aldığımız 
haberler Japonların Çinlilere kar 
şı zehirli gaz kullandıkların. gös
teriyor. J ayıonlar bu yolda devam 
ett"kleri ta:kıdirde, Amerika bunu 
kerd'sinıe doğru çevrilmiş bir ha. 
reket addederek aynen n~ukabele 
edecelmr. Bu nıdkta üzerınde ısrar 
la duruyıoru:m. Yapacağımız hare. 
ketıten doğacak büıtün mes'uliyet
ler J aponyaya aiddir. 

--o---

Bir Alman gazetesi 
"Kolonya ebediyen 
ortadan kalkmışbr,, 

diyor 
Berne, 6 (A..A.) - Bin İngiliz 

tayyaresi tarafından Kolonya ~eh 
rinin bornıbaııct.man edllmesi hak
kmda ıbir Kolonya gazetesi şunları 
yamaktadır: , 

cPek iyi tanı.dığumız Kolonya 
aııtıık ebediyen ortadan kalkm!Ş
tır. Şehriın manrıarası değişmiştir. 
Tekrar intişara başlayan Kölnische 
Zeiıt:ung gazetesi şu cümleler! yaz 

.. . hasarlar> cTav 

Libyada 
mibver 
kayıpları 

lazla 
Londıra, 6 (A.A.) - L!byada 

Birhakim'i zapt ıçın düşmanın 
dördüncü teşebbüsünün tardını 
müteakfü muharebenin mayin tar 
laları boşluıklarmıda yer alacağı 
sanüma;kıtadıır. 

İngiliz llmvvetleri mayin tarla~ 
1arı boşlu'klarma doğru yaklaş. 

ma:kıtadırlar. 
Rovter muhab;ıri m;hverc!lerin 

şimdiye fkad.ar 300 den fazla tank 
ve hücum Gmvrvetlerin;ı1 yarısını 
kayıbett "klerini bildirım.iştir. 
A~ıman ve ttalv.aın kı:'. lan ciddi 

müŞkülat içiındrd.irleır. Çöl m:.'ha
rebelerinde .görıülen durgunluk 
muharebele!'in bitme'k üzer~ oldu
ğunu gıöcı•ermeıkled:ır-. 

B;:rhakimtin metanetle müdafa
aya devam etmesi ciüşnıanın va
iyetini v.aıhir.nıleşt:nme'kıtedir. 

Amerikanın Vişi 
elçisi dönmüyor 

Londr.a, 6 (A.A.) - Amerika. 
nın Vişideki seflri Anmal Leahy 
dün RuzıveU ile görüşmüştür. Tek.. 
rar Fransaya dıönmeği bekleme
diğini söylemiştir. 

--o--

Ruslar Sivastopolda 
iki tepeyi ele 
geçirnıişler 

Londra, 6 (A.A) - Rus cep
hesinden alınan haberle::e naza. 
ran mahalli çarpışmalar vukua 
gehnekıtedir. Tanklarla takviye 
edilen A1man hücumları pü~kür
t üLrr.ıüŞtür. 

Kızıl YıldliZ gazetesi Almanların 
Leningrad'fan ;geri atıldıiklarmı 
ve Sivastopol deniz üssü yakin;n
de hlci tepeyi ele geçirdiklerini 

SON POSTA Haziran 6 

l-:-___ 1s_ta_n_1b_u_1_B_e_ı_ed_i_y_e_sı_· _ı_a_ ... n_:_a_rı __ -=l l loevlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Behc--r me&re l\I. İ:Ik 'l'. 

ta.hınin B. 

15:1,00 7156,25 

150,01> 7261.25 

150,00 '1261.25 

150,00 6500,00 

Şa.r!DQme l"1! 

proje vesair 
evrak B. 

5,!>l Pa.nga.ıtı maılı:ı!iesinin Şehidnı·llıtar so. 
bğ.nda es.Ji mez:ırli.k a.rs.ısuıılan müf
rez 15 pa..rı:.el No. ve 787,5U metre mu. 
rabbalı sahalı a.rs.1.. 

6,01 Pa.ng.ıl,1 m:dıallıes1nin Şehttmutar so. 
k.akmda. eski mezarlık arsasından müf. 
rez 16 parsel numaralı ve 801,50 ~tre 
mıl!l'a.bba s:ı.ha.lı a.rsa. 

6,01 Pangaltı nulıalksinlıı Şehltmuta.r so
kıatında eski mez..al'lıık ars.ısında.ıı ıniif. 

rez 17 pa.rsel nu.maTalı ve 801,511 metre 
muı-ııbba sahalı a.rsa. 

S,25 P.utKa.ftı mahalreslnm Sehltmut.a.r so
kıağında e'lki me:rıarlık :ı.rsasından müf. 
rez 18 parsel num.ıra.lı ve 700 metre 
mura.bba sa.balı a.rs:ı. 

Ta.hmln bedellerti ile ilk t.emlma.t mlkt:ırDan ve mesaha.i ıta.•hlyelerl yukarıda 
p&tlı Taıksimdekıl m~lr.k ar.sasıı11fan müfrez 15, 16, 17, 18 parsel numa.ralı 
diöıoL parça arsa. teraıl1i veçlıile binalar inşa edilmek üttre kapalı ra.rf usulJle 

Muhammen bedleli 5831 (beş bin seldz yüz otıuz bir) Ura 30 ıo.uzı kurut 
olan cem'an 50,707 l\'13 muhtelif eb'atb '12'1 Cb&n Qgj yüz kırk bir) ad~ 
çam d::lme (23.Hazlrın.1912) Saılı ırünü ııaat (16) on a.Jıtııda Hayılarpaşada Gar 
binası da.JıWındıe'.d komisyon tarafmdlltı kapalı zal'f mulıile sa.tın aılınacaktı.r. 

Bu işe glı\mek istiyerılerin. 437 (dörıt Jiiz otuz yecli) Ura. 35 (otılıı beş) ku,. 
ruşluk muvaılQka.t temna.t ve kanunun tayin ettlii 'VeSiml:a.rla teldlilerlni mllh
tıevi zarfiumı ayni gün sa.at {15) on beşe bda.r kom'isyoo nd9Uiine vermeleri 
18.zım:Ia, 

Bu işe aid şartna.meler komisyondan pa.ramz olanı& dağııC.ılma.\a*,a,ıiır, 

(6222) 

ETi BANK UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Operatör Alınacak 
İşlet.melıerimiııdeıı bllr1nln hJ61ahsnesl loin ehliyetli blır opera.töre Ih Uyao 

vardl.t". Kendislne (400) liraya ka.ıJa.r ücret verllebl.lecelııtıl.r. Ta.llb obnl:ır mnlı. 

t&SM te'rcümei halleri ile birlikte diploma ve ukerllk Teül.ld SID'eıilennl. ev. 
velce ça.lıştııkla.rı yerlerden aıldJUarı bonservisleri, ve üo a4et ro'oğraflarını 
Ban'kamrz miitliiriyet.l.ne göl'ldcrmel~. 

a.rtırma.ya loonıJlınıışt.ur. ihaleleri 9/6/942 Sah günü na.t 15 ile İs.aJıbul bele. 1--------------- ------ --------

tli.ye&i daimi enclimenıi <Ml.ısmd:ı. yapıbca.:ııtD'. Bu a.rsala.ra aid şa.rtmane, proje 
V'es:lıİr e\Ta.k yıı1ııandıa. hizalarında göster;ıen bl!deller üz~iııdım llesııb hlt>r! 
l\lüdilrıüğündıen a.lmaca.khı:. Şeraiti öğrenmek is oeyenier hergün ne'leJlye im:ır 
Müdiir1üğiinden maliurı.ıt alabllirlt.>r. l':ı.libler:n ilk temma.t., makbm 'eya. ınek. 
tub1a.rı tmza.h şaırtıııame, proje ves:ıire ve kıa.nunen ibrazı IAzıım gelen diğer ve
sailk ile 2490 numaralı ka.nnııun ta.rifa~ı ç~esinde h:ızırlıy:ıcakla.:ı teklif mek.. 
tublar..ıu iha!ıe pııü saat 14 e btlar Daimi Encümme venneleri linmdır. 

f5US2) 

Beher metre 
mımaıbba.ınm 

tahmin beılrU 

İlk 
temn3.tı 

Sa.rtname 
ve.u«re 
bede!i 

k.. 

450,00 '1905,50 

450,00 97'7'7,50 

6,G6 Em.'nönü, Çel.eb'oğln ma.lıa!lcslnin Yeni
oaııni ve VaJufha.nı oka.~md~ 2 pa.~el 
No. lu 295,80 meb'e murabltaı sahalı 

a.rsa.. 
8.53 Emtnönü, Çeleb~oğtu ma.hallıe~nlın Yeni. 

cami ve CeWbey 90'kıa,ğtnda. 3 parsel 
No. lu 379 metre murJbbaı s3ha.Jı 

aırsa. 

450,00 '1849,?5 l,CO Eminönü, Çelebi.otlu mahallesinııle Ye. 
n~a.mi Rahvaıncı Vakıfha.n sokağında 
1 pa.rsel No. lu ve 293,30 metre mu • 
rabba.ı saı:ı.hlı arsa.. 

Tahmin bNleı.ıter.i, !lk tcmbıa.t m'lk!a.rları ve me!l:ıbaJ sa.thyel~rl yUlııa.rır-Ja 

yazılı 3 par~ arsa. topbn vey:ı. ayrı ayııa satıl.mU. üzere ka.'Pa.lı zari usıısü ile 
aııhrmaya \lomıhnuşfıur. tııa.tet<>ri 11.6.912 Perşembe günü a.aıt 15 dıe istıı.nbul 
bek>ıliyesl da.limi enciimenl oc!asın.ıla yapılat'laiuhr. Bu aı!"Slllara ıüd ~artnıı.me, 
proje vesaılr evrak yulca.rıd'l Jıinlanndll gösteri~n bedeDer üzerinden besab 

lıtlerı miicliirlıüliinden a.lın:ıoaktır. Taliblerhı ilk temln:mt, müıbuz veya mek -
tublaırı, lıımıalı ııa.ııtna.me, proje vesa.lre w ka.nımen ibıra.zı tazım gelen ~ğer 
vesa.ik De 2490 No. lu lı:ammun ta.rıifatı çevresinde hazrlaıya.cühln te1'lif mek. 
t.ubluını (hale aiinü saat U de kadar daimi encümene vermeleri Unmd ... 

(5'168) ····-····-···························--··································-···--······· ............ . ~oır"1t p.4.,11,.,.,.,, N efl'lyat Miicllirih Cihad Babaa 

- - 181: A. Ekrem USAKLICb. 

USTABAŞI VE İŞÇİ 
ALINACAKTIR 

Aşağıdaki şa.rtlaır d:ı.hillıırle: 

1 adet usta.başı (Bobin işlerlnde lht1sas sahibi ve büylik fabrikalar. 
da usta.başılık yapabilecek llııliclanla. olacak ı. 

2 • (Bobin lşlerinıde ihtisas sahilb olacak.) 

" )) 

3 • 

Elddrikçl 

Malıılnis. 

T'lllkltilr i.."'1i&I (İnhts:ırlu ispirto fa.brikalannda. ve petrol tasfiye • 
banelerı.nde oalışmıs ola.nlar tercllh edilir.) 

10 » Tornacı 

2 > Frezeci 

10 > Tesfi~ecl 

6 » Plıa.nyacı 

(Birinci sınıf) San'a.t melmtebl m.ewnıarı lercıb ed.hr. 

10 » Soğuk demirci 
1 > Ta.kmıcı ustesı 

4 > Motör maklmlsU 
atmacaklıll'. 

Veril:ecek Üt'l'et: 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
» • 

• • • 
• » • 
ıo » • 
J) » • 
11 » • 
• • • 

Göe erıecekıleri ehliyete ıöre ustabqıya !10 liraya kadar ücrei ve iş~ılere 5 lL 
rıa.ya kada.r yevmiye verileesitir, 

Aram?a.n şartl~t 

1 - Filli askerlilk hfozmetl.ni ifa etmlf olmaJa. 
2 - DeYlet veya herha.nl'L bir müf'SSe8eJ'e meeburi himıe& tuhhudil bulun.. 

mam11k: 
3 - 45 yaşıında.n yukarı shme bulanmamak. 
İsten!lecek vesa-fk: 

ı - Nüfus ki.ğııdı (9"2 ••erlik 7okla111U1m hal'i}. 
2 - Po1'is bi hal kAl'tdL 
3 - Ta.bsit veslka81. 
ol - Hlanet vesikıW.n. 
5 - 1 boy 8 vesb\ık fotolraf. 
Ta.Jiblıeltn ctarııaa Galata P')llbba.neslnte ~ llıııdala 13'63 ncman1a mii • 

racaatıan llia olunur. <6198) 



6 Haziraıa SON POSTA 

C'I k mütah SSt 1 or • 
1 (Şark c bhesin ·e )1 Seri halin e uçak ar rpıyoruz 1 ş l H 

(Ba,taralt 1 inci s ~ada) ~ ticei$e vm-~. Kimya labo • dil :-ık... nu ku (&,tarafı l .• ıııayfada) len tedbineri alımş ve almakla Almanlar 
yen· den toprak 

kazandılar 

cdilmİ§ olan 24 ~ilik OiT ihtisael rat\ı.varlarıınıda aynca ~mal- a manyada Manfrıaym. Kolonya, F..6- bulunmuş <?lsalar dahi aynı za • 
heyeti; bu mevz.u ile alakadar işler zeme üzeri'nde de çakşı.ımalctachr. sen gibi çelik ve motör endüstrisi. man<la bu ln,giliz &kınlarına karşı 
i.i2e:rinde ÇAlıfDUlk.tadJ-f'. ' Aerodlnamlk (~ı 1 inci aayfada) nin lbulunduğu merkezleri 1200 ve bava miidafaasmı kuvvetlend!l" • 

Bu mesai neticeSt ı0Jı.rak Etime- Ta~arocı.ı g;m en önE.'!11'llı iht.i - cıKuııa'hayın nym üyeleri. daha z.iyade tayyareden müretteb meık. 'bu cep'hede hava bakını ye _ 
wd teei:sinin ya-nJnda bir fabrika yaçlarındarn biıri olan aerod.:!na .. Tür.k Hava Kurumunun sekizin- grı.wlarla ıbombardım.ruı ediyorlar. t:ni ay.betmemek ve yapı.lan hü. 
bnu1Jnuı:tıur. Halen 113 mühendis 1 niilk tüne\in tku:ruhnası içm İwiçre ci Kuro!tııyı; dünyan1n en buhran Bu lbaıribanlımanlar yer altındaki cumlara mUkabe~e e-tıme-k mccbu. 

Berlin 5 (AA.) _ Alman or - ve teknisyen ile 221 i~inin vazife pıe yapıla:n göriışmıeler' b:r sonuca h gü:nlcrinde tıo-plımm11 bulunuyor. fa-brilk:a ve tesisle.re şüphesiz tf.r riyetinde bulunduklarını ihc aba 
duları baŞk'"l.LIDalld.a.nlığuun ıteb'li. barında bulunduğlı bu fabrikada ilk b~ğ~ak üzıered:ir . .Maarif Ve • K~ıu!t.ayın ~rinde çah§a~ı .. i~; tesir yapamaz._ l<:aka.t Y.<:r_ iist:üm:ie- katmalıyız. 
-: ıiş dlara.k: lisarw satın alınmış ~~n kılliğinm ~da ik.umuıkta ol. mi1letıl-erı bugun ~ ~~k d~ndu - ~ı ~ı;m1arla 4>ı!hassa sıvil halk ve .AmcriJkan tayyarelerln"n bılhas-
g Do cePhe->inin cenub kesimin- .:Mııgister:ıı ~kteb tnyyare1cunın duğu yü);sc(k ~ okulunw; _da :ren davadı:r. Havıı ~ilhı; . .uısa~.larl işçilenn allel~me yuksclt de~e. sa ibüyillt çaptski borubalannm 
de d:U anın hafif hucumlan pil&-1 seri halinde yapılmasına ~aşla~l§ a~ın:i tcslse ih'tiyan ;>lduğu ~. - Y.~ altın?. sokuyor. Gö~krınd.e us • de zayiat verd1~~1r. Bı~assa teknik ii!:."barile bugün ıçin yüksek 

. ~ ı-aai kauınıl~ ve ay- tır. Bundan_ ba~ .. yeni tıp planör ~ ~tu1arak sayın Ba~~ t~nJ.U~ go«t.eremıyen ~ı~e~~enn ~ek Amerikalılann ~nı ~ etmış ol- tesiTler ~lde etmiş olduıkları görıi'. 
ni ikes;.mde yr.p.lan brr kaı:şr ibü • ı 'Ye -uÇakiar ~rı.noe çal'..tıhnakta v.e tasvibl~ıle aerodınamı~ ~elm tik1en ıztuaıb1 ~.da gozonundcdır. dırkllarJ ~ ~ bo:ribanın mekte&r. Fa!kat tıraş bıçağı fabri
cümda esirler al;mruştır. ayni zamazıda bir paraşut tayyart'SJ. gerelk ınşı:sı:ı°a, gc:ak. ışlctı~~ - Havacılığın yu.~ .~lgill ıınıfı çc;>'k ıf:ahrLbat j ap~ roylcnme.kıte- k~lar:mı lbile sllfr'h fabrikasına çc • 

()rt al kesım1erde düş - cin iıııa projelennin de hazırlanma s nde vekıllı!kle eJlbıinğı esas!< uu:- Vatan havasJna bakım olmanın dir: ~~a ırnuıkabtl Almanla;ın ~.a vuımiş olan Almanı teknii;ıinin bu 
a ~dl~ .mukavemeti teş _ ı alnn başlanmıştır Fabrika ayni za- ri.nde ll'IllJ;t&hı!k kalınmıştır. Mnk1- bütün dünyaca hnyat şartı oluak tesın ıyülkıselk ve çok otomatik mu. vaz.iyet ıkarş:sınıda ne tı<:db:.r aldığı 

~~ şı e .... } :ı..··,..,,mu 1·ıe'xırıl • manda ha.va ordumuzun revizyon.. nelerle malzemeye gel!llCe bu yaz kabUJ edilmesi; Türk Hava Kuru - dafaa tl:oplan ~ olduklan, iın. veya alacağı da bilinemez A:Jller.ımmn v-r ıuu-... . i . . fb~rll _........__ I,. .. d f . . "lizl . ı.. ... .:;.....:ı h kml . . 
tl toprak da düş - dan geçecek tayyuelcrdon hır kıs- n:şa. ısme ':"'atıU:-"lı.A"'ı'" • munda ~ı.:ı;ı ~u a a~mız~~. gertsı.n.. g. en:.ı vu .7""""'en n~ a n- Şarlk cep'h ıne ge'lince bu cep. 

mış ve lkazan an "$tir. mının tamiri işınl de üzeri~ .a!~ Yüksek Mühendis ~tebmde <le; bugünü;n b~n ıstcdi~ tedhır. nmda fU-Zde 15 bdar zayıat ver.- hedeki ıh~eketlerde ş mdil'k h:ı-va 
manıdaın ~ ·ı batıtryası tır. Fa:hrikanın geııi tilmesı .ıçın lu ha~~ ıabeei . kr -ve ba~ele.r uzen.~de .. btr Wkın diklen nnlaşılnuı'ktadır. İiıg hz ku-;-"etlen ba.'lomından Meta bır 

.Mmıı:rı 0
1"'." .ınd le e karşı mllı akindcr· tezgahlar; takım.. Hava enrdıüsıtın:s:.nin ıst.cdıği )'\1k- maya çagu:rmştır. Dunku harbler • lbom'balarırun Alınan endüstrısı mıı.ııvaooe gôriilım ktedır. Der ıld 

Kr<:>rı$ad körle e gemı ~ ge.. ~ ~ mahemesi ısmnrtanmış se'k el~lan yet-:ştınne'k için de yardımcı bir silah <>lan uçak; üzerinde yapmış olduğu tnhrıba - taraf da hava ku:vvetler:nı ra
7
Ja 

a~ .;ll~~r- ~av~ç:ı:~rını b~~~dır. ktınıım:a yapılan ~eld.if, Başvekil- artık; ikinci dünya hnrbinin balıca mı Qı~ defada yüzde 15 i geç.em~- angaje ~-te. çal: iht atlı 
ce gundüız Sovye<t . M r·r fabrikası fotıçe tasv'ib bwyurularai':: Yuksek kuvveti olarak münakaşa edilmek • Y~ ikabul ed lecck olursa Ingı. kullanmaktadır. Bu cephede s :ı.aıı 

dıemiryoll rmı hucuma maruz Üç 'iih 
0d~sl'k 'bir "büro itıe mo- Mühendis ımelklt~~e b'r havacı-1'ted1:r. Çetin sava§-lar içinde: ~v8: ~izlerin elde ~ oldukları a- itfbarile göze çarpır b·r yen'lik 

bmmmışlaıdır. .. hı:,:~ en ile uğraşmamakta _ lı!k şuıbe5l n:çüm.ış 'Ye progrrum tes.. cıhğın üstüne aldığı ğır vazıfclen zanç ia:rlk:ı ~rlerde ya~. ol - olmadığı gilbı Rus.1arm mütte. 
tör rı das~~ f. şim.clilik mekteb bit edı~· Fa'bri.knda çahşan başarahilmcsi: .geniş ölçüde c;alıı - dıiklan ltahrlba.i ve verdmnış ol • .fiklerden Jkayfuı değ ef· d recede 

iaşe ·uınumuz dır. a!un m:törle~ memlekette viL mühendisler, bu şuoedc, .. ta:yyare mAlara ve hazırlanmalara~ bağ.l~~.ı.r. du!kftan :zay.i~~ ki bu da her hal- ha:va silD.lıı abnamış ~duklan an-
tayy tireoek bır fn.brika kuımak- inşası v~ besabla:ı, motor,. uçuş Bunun fçin de; h vacılıgın ~~un ~ ufak <kğildır. ~n:anlar da .~u }aşılmaktadır. İ"-'İ" ba sfb bden 

(Bqtara{ı 3/1 do) cucla gcf 0 "k ı·· lu ilk madde ar&anı1ci ve taıtbi:kt aerod:na!'mk :teknik ıhı.iJ-aç.larını rnemlc"k.et ıçın - hücımı'lara amılkah,1 bırka.ç İng lız lmf.liil.er bu y.ardum doğrud'an 
Yası lbu ;tarihten 18m on sene ~- tır .. Bu ~ları 8~: =dan getiril • dersleri v~:17r. İ~ ta'l? • den tedarik. etmek şarttır. Bir ta - ~e-111'1"'.;n~.oocuıın etltiler "' .. e a1:1nşıldı- d~ya garıb cep.'hesinden v pı _ 
vel bu memlekeıtıte bahse mevzu 

1erı~ b~ ~ ı-ti nıa'12e • beler sfuneGtr tatilini Eümes ud nı.ftaın tdcnık oku!larımızda hava - gına ~e C~rbury ı:zer ne ya.. ~rlar ıve in!isiyativi kendı elle. 
olmuıştw·. Düınyıı buhranı başia- me~ ve ~va~ıı::va1 d~n~kt~ fabridtasmda staj g6nnekle .geçir • ctlığın yüksek bılgıli aınıfini ~a • pılan hücum ıpe'k byası~ olmuş rinde bu'lundu.nnalk isfyorlar de _ 
aııktan ve Ttıdkiye kendine yete- ~enm ~. ~rik::ı b'nas.nın bü- mişleır<liT. . . zırlarken; san'at ?kullarımtzda d~ bu pe..~posluk me:tikeı.ınde l(>Ck meı'h.-tir. Almanlara gelincC' ,gaTb 
C"Côk buğday elde etınıeye muvaffak dır. Motıor ~ . . e çalışma Yüce MJ:lll Şefimiz 28/8/1942 ta- t~e:r yeliftlnnek ırohındakı adkh lbır maınzara alnuştır: oep'hooi-nin <!urumu karşısında bu. 
old.udtıtı!ın sonra memie!.'lt.-et iidısa. tün pliınlart; koJr.~;1 v Tezgfıh _ dhlnde Etimes'ud fabrirkasıru şe - programımız; bu görüşten ilham aL Bu İngiliz boontbardmıanları rr.u. t!iin için ·~v<>ttaki hava kuvı.·et. 
diynıt.ın.m bu lbe~u.iAi rnesabesin. proıgrıamt hazır ~ın, ~· laıuıbilecek reflendtrerdk bu çahşmn~~r oet.ra - maktadır. h~ :ki Alm:ınlar ı~ın mü~l lerlni şar.k cepbesine süremel:z0 r, 

~ul bir ifeli.ket ile karşı- lar eelir .g~ez lfC •. ~ ı işçt Ye fında izahat ahn~tır. Mut~ha :;x;.. Havacıl&k endüstrisi bir dm-um gfuteııme'k.t.ea"r. 194-0 da bu yüzden şarlk cephesind.:! ayya. 
laştı. Te..~·:g,e çok bilıyük. fakat çok olan hu f~b~anın mute ~s 

8 
k iç.in laT.m etüdl&inl gözrle:ı geçınni'Şle-r Arke~~rım; ' hücuıma uğr.ayan İ.ngihzler esa.sen rede."l ziyade tank kuvveUennm 

8 ~; ö1emneai yolu ds. bel~ı idi. ustah~Jt v:fıf;!1~1 t;1 
ar:l:flllaya ve çetm bir davan~ .... gcrçeklŞl • T~ Hava Kurumunun.; milli endüstri~~ miü;>:~, kls:m.ıru yer angaje ecfüın:ş olduğunu ve yapı. 

Derlhıal tuğ(lny teŞ!tilata bagı.a.;a Maarıf An~ San'at ok.du aon rilmesi )ıolunıda -~· • Hava .Ku - kaynakla~~mı~ .ddynnan ~ır bava. ~~a . .g~ş. buyuK pır halle lan mt.dıa~beierde ~araf~ 50~
cıılk, blı' f ı:ıt poJı::tikası ta.k b oıu- varılarak le . . b" k. 1 müte • rom.unun s.arlo'Jtiği gayretlerı teş.. cı-lık end aının temeEorı atılma.. kült.'lEsinı ıçenlere ve hatta .Amc - 600 tan'k birden za}ı ettıklcrını go
~~. Bu y.apılıma Tüi:nkiye .ınıf ta'lcbe b mı~d ı~ı ;;,. prog • v..k buyuırmadt lUdu.ncb bmunmuşt& nda gösterdıği gayret: K~ltayın rikaya tehciT etırrriş 'diler. Arkala. rüYQnız. Şa:rlk cephesindekı saldı. 
iktJsadiyatı illk buhran zam:ınmda J haıısı.darıı: azı · ~Cilm ğe ba~lan.. !mıdır ü:zerjnde dmacağı bnylıca ı~lel'C!en nnd-a lbuluna:n Kanada ve AmcrL rılar şimdiye !kadar mühim ol _ 

walt bir mukaıvem7~ g~te_re- ramına gore; yetiştır c Mtrlitaem Başveki~iz d~ ~~-ıbiri olacaktır. Meınlekett:: h."çbir ikaya da daymnY?~la~: Hn~ki makla beraber mahtlı.ıd hareket -
miyecek hale ~el!r~. Tihikıye mıştır. Kunımuımı tam ve ileri ,.rumııını çahşmalarındaki gel~ı- engelle karşı~dan.: çehte~ıle - d:ırım1 Almn!lar ıçı~ ~oylc degıl .- lcrden ib~ ~ı .. Burada A.ı.ma? 
buğday ıne.mleOret:i i.d1! nasıl ET:- . Ha~a enıdü'Stirıisi kurnb lmek ve ni sık s-Jk tetndk.buyurarak clıTek- cek .bir ihava:uıgın kok ealabılme. dir .. ~.arm bili.un lbu t.:111?.~ ~ ıhalk:iıki. t:sıdi, ~~~ bll' 
zilya kahve meanlclketi ıse. ·· 13ug- l:hr ha kl . y.ahnz baŞka mil- tifler vernnelkltedırl:;r. . c içın; en aağlaın m~ed olan h~- 'kelen goronunde tutarak her turlu harelkat yapab.lmelerı ıçın kara 
day ~ekleftıi olmamız ~ ka~ al'ı:mıtl.l vaziyctmden iJcur • Kemire encumen~ı va endüstrisi meselesine Cümhurı • tedbiri alan~ olduklarını gö.zönün- kuvvetine büy;ülk mikyasta hava 
buğday yet'ştiı'!p ~dan kaz:ırurız ietleT~ ~~"Yare ve motör en.. .Mkara 5 ~~.A..) - Türk Ha~.a lyet bük\ımeti huwsi bir önem ver: de tutsak l>!le şlımaldoo CY.· ub ka- kuvvetinin de yardımı lô.zımchr. 
manasına .. gıe~ı; bu me.mlet.e. :Sn-X1 kullanılan ham mad - Kurumu ~;zı~~ kurultay encu- mektedir. Kurumun bu sahadaki dar lb~ Alım.anyada'ki çok zengin Bunun için de Almanların her şey. 
ketı!e" lbA.i:t~n p:yasa .-:e ~ıymcl - del . yurd cııçimle elde edilmesi men'ler.' bugwı oglede:ı OOill"a iku- çalışma\annı; na\'acıl k davas•nı ve çok ıbüyü'k tes!slere m:ı.'l'!\t bulu. den evvel gaırlb cepnesınde-'ki hava 
~CU\or.UJ en lbufıtlar ~eruı_e. -::: ~~alki Q<ll~:ır aa €pey~e nmn bin~ çahş.rruılarma baş. biT devli \şi haiinde olgunla tırta. nan bü.fün endüstrin;!l! i~e:ril€re 'te1ilikesiıni ıta.hiif ~ek mecburi.. 
~n eder d<>TJltllctJi. nu~ ~ın 0 ~ i'J.yol ur. ·~ir }annŞila". Enıci.iırrıenlCT'ln bu çalış. • rak bir araya topl.amağa yarıyaca -~ ve ·a tamamen vere ~ • yeti karşlsı.nda bıtlundu1danr.ı a-

"'Yl bnşıbos lbn-Gka.mti : . - er em . ·~ ullanılan e. msları yarm da devam edecek'ıJr. ,ğı için· d"k.kt:le tak"b ed1yorum ~ na ur. oul ~ 
rıhlerde, Y ı bundan on İ'kı ene 1:ayyare ~ vcrn"k ve yap;:şlr.n<:ı Delegeler Paazr gü:nü ~uru1ta Aziz Milli Şefimizin ynkın ataknlc- Ahnanlar bu balrnnd.:ın .l!ızun ge- M'tat Tuncel 
evvel bu davayı tak b. ':ru1 ve maı\, ~~a. yaıdıımcı kimyevi .müs ym top'lanltısı nımıasebc?tıle Et • rın.dan b.ıvvet alan bu teıehbfüı; 

d~rck. Liman aı2'ı snr~ ~ mu; m-lııaımam iŞi fabrikanın kimya. - lillQerinde !hnzrr buluno.ca~,r rd~e Tağrneın· iyi yürümektedir. Meseleler bet- türlü v.a::~nn nd f;;dre e- =hın~ meın:ldtet içi.nde ha - m~udıda yapılac~ olan ~;va şen dünya durumunun elvcri izli~ine Hergu·· n j 
:Müdür o1mnm clobyJs; . ~ m d- h -~:-..:ı~ ~1~ mü t ne- ta~e.tt feıbrikasııru geze'-..,_"t"..le ır. Planör ----ın..tt 
tar haddlmi ıve s:allıhıyetmı: e a~ı.uo:: ve a--wr-T- (Bqtarafı "2 ncl yfada) (9.atbmlh 1 inci yfacla) 
~ · ek ha~ığtınltian dola- Ç··ı. ua am Şayı.n aı1kadaşlnrım. l&eslekıdaşıanızuı aşırı giirc.r.e.k Hüseyin Cahid Yalçın ıı:Bugün bir 

ç ~:; 81l'l('&ı1< ~rur duyu)'IOı'tltn· Tan n111ş sp1rcular, spo~ OAUrovanm m zz l!kmıci dihrya hami, ihavn .~~- ehemmryetle 'ka)ıdettiği ıbu, yüzde töy eıısti1ıüsünıd taleb ye t~-
~=et" w irhmalım.izin ne aC".l 11 "f d SU tesisatı z~esın;n !kullanışıland~ da büyuk elli pa.halılLğı memlelketHnız.in fiat ğı vE.Iin'lclı: bir lü~ bir hata tE$.~l 
neticelfr vel'C! "m östermesi te- l&Şkf llın.D ınaarı 8 8Yrl degişlktik:ler yaf1'1~ b.r. fu: va- lan ile brşılaşt.:ır~11mız takair<le etmez mi? Bu zaten köyhi çocu-
esrur ve:ıımok!te ise de, n.iha~ mu"'. asebet le ne diyorlar (Bqtvafr 1 inci sayfada) sı;tası sayıl~ rı=r ve ,a .. ı~ em. biz. 'komşu dC'Vlet hesabına büyük ğunwı .ah~t:ıın olıruıdığı bir gıda. 
dav.a ve derd bclü olduku için b"r uu • tama.mlanımış ve bu rouau.am te - nıyet :ıç.ın u an paraşı.ı ~n bir muvaffa.kiyct olarak kabul et _ ~ diyor. 
r:nrr.:n geçte a :r.aferi i.nır;anı se- c8aftanııfı ı hıcı aavfadal sisi dün su .işleri umum nıüdfu'ü - sa;-r~a ~~ t.esirl~ 1~-CT- ma'kite tereddü.Q atımiyeceğ:z, husu. Dün bazı oluryu;cularnnız, 'tele 
v.mrlir' c 1- T.eııık" tıo mud•k mrette miiz Se'liha11tin Bi'JT.en"n rets'l"ği.n. mişU~- •. u,gun n..1° r. ~-t~!k ısıle .Bu'lga.ri$1.anda :y'iyeoe.k,. içe - !onla bu .mii.taleayı car'b ibu'ldı.ik. 

Nallln· T~~lıınun mm~!e <kvıct tqck.küllcıinden birine bai • de .su ;...1~-i m'üdürii Hikmet Tu - yarecı~ .?'a~ııbnşınhan.bl . uyu cck fiatı sulh zamanında bize na. lannı bize bi.Jd--.:ı:ı-"'r ır:net • 
· Mu if ' ~ sayı.da para.,.<::iilt>;ü mu arı erm ye- • rü.zde :m eksı-ıt ı.. u uuı:: • .LUJ'. mn. ortııya kx:ma.n V!"Va -yıenidecı atılan Luıma&ı l.hıınA; bu ı:erı~ • r rat 'ft ~:yoe şefi Ce18lln ;jşti.nık tirilmesi e \uıt'a1ar a yan :zar!n en ~ } . e . o demki köy <€nstitı.isü takbesine 

~ bah;sler ~eki incelem~leri- Yek.iriliği o'hn.aat vüf>heaı.z. ~ı dognı- ebt.iği heyet tarafından Hobiif şjr. ~ler ~ J:eLırilmes:, mı:ı- ~a g<>re hartb ıçınde frn: s~ - böyl~ '!3ir lUıtüft.e oulunuyor, ta2e. 
•llle gerecdk y~ devam t"de- ciur. ~: ~ uf V_ekı!. de .9P'.°z: ketinden devralmışt.rr Muva'kitat li müdafaa hazırlı.ıtla:r.nda yer aL V'ly~ -t>:wn 6Ulh zaman ndakı f t be nıçm bımdan mahrum kalsın! 
cıe~·m. · A. 11· B. 1= yabıı.~ı. b!r zat de~ıt~· =D kabul mUk.avelesi de. dün öğleye ma:kıtadır. Türlk Hava Kurumu da, ~ anca!k imiş deıne'.k- :Mubielıf yerlerde, tiirliı bahane -

--den yetipnlftır. Bunun .ıç ' - eb' ,1..,,.ır...., ..,,,......ı4.,...,,:a_ :.,,.,'P,, cdilm:dtir. bJ~;;.;..,;z. <r'.-ı..l p:ıimör ve pal".ns'.it tır. . Jerle yaı,p1an masraflar <iururt.en 
l "b d h . r '-r bi . ka.dar yakından cor 1 - """'6' ... ....-•-J't:Ut:: --- ~· U-W."'.. 11:>.u' ...,. • Tii:rikiyede fıai pahanl:,ğı se ltöylü - -

f ya a S'Qft ar vazıye f lir l z.ım Şimdi Seyhan barajının ÇU~UT- çÜl~ Üzerinde çalışmasını artır - iesi 918 de lbaŞlamış Ve O vakit : g&ü:rn"~un d ~?.agmda mı 
(Ba,tarafı 1 bıci SQfa.da) ·:2 _Bizim zamammıı:da .p<>T ova. ~~arma fa~t :.~ı:r: ~ lbuh.ın~r.~~ ·h=aroa tenberi ehcm .. niycıti gitfkçe artrmş YllZJ.:n ~13:.aa ~a 'taba~ ~ücum etmi§'tcrdir. . . çok d'aha ileriydi. _çünkü; t9?kil~tı ~fan -ıtdt 5si a · ~~~ b~~ ~ıll~~riıı ~~ eSlti ~ir meseledir. Bugün~ mc. 'ka i'Iltibalar bıra.'kı1ığı muhakkak. 

Bu ~t@ede Mv~ luıvvd~tleriA>&Z idare ed.ea'lcr içimızdcn yetışmıt: Bu 'k:.,ıı..,_ . -·ı: ve .?Jl():rt&. W".ilıırle p -emn.iyetti .sayılıyor:. sele ile uğr~nm a.. ne yerıkvab~-l Nitekim bu telefon muhavereleri. 
de faalıyet ıaarfetmı el' ~anın .. L·ı· L-· · . · ~·r imau • • . . dır ne de ~ uwm mu a ı ni .nıüıt.eandb alk:si "t ~ 

1 
d 

"k _iL__ d · t' 1 i . bu lf1 vı ır; Dq"ımızın ~vııı Ye mu. jı işi de sürartıle eıksıırtımcve kona. Topralt ve ~u. havanın L"lrı:rıne gır- B L... .ist • memleket fiatla- mu a ea ar a 
pı e boffiiUGr .man ayyare ~r ır.ı ha.bbetini ııoplam'lf caı aporeuLu - . • ı ıru:;;4ıir 1ç!lınde bulundui,~mu"t buh- u'-6ar an~. ıç . kult!ğıı:nııza çalındı. 
tahrib etm:-•er ve dİlfm'Ul t~luıuk- d V b'IL t" oldukları j cafktıt' Bu bpeadar yerme :takı - •. _ ı-... d1 :L'! 'l- rını a:nCa!k yıü2Jde elli foiln1ikln a. ıBu m· .. -·b·ı .....,;;~~ıı 

1 
da ~ L d ı e ı111aaa:ı aınA or - dıikıt d · i rsının ışaret ettiği l\.una ı uır mı ..__ b·ı,....,.;.... lın :ı, 'bl . UA<ı. -.....u.wu.ea arı yer-

4 rına mitralyöz a~ a~mlfıar ~r. çk epor .iıine can ve yürekten sa - . .an ~a antik ova 9. surn : .. let halmc glımdk yolundayız. ı~~vya, ı ..... ......., o asıının .se e ~1:· siz bulmaga imkan y-ok. cFevka .. 
Cephenin oo,ka keı m.lerinde verı • n1ısnı r:dı. Bu atbdaf1ar iı başın. raat. ~ ~a~. olac": ınus.. Daha 9Dk l.gi nı ve~ ibaşa:nya va:OOı~mek gçı~ lılde alıval müıvacehcs'inde tere • 
loc.ek h~r yotuk dan ayr:lldıktan ~nra malum tefki. tabsiim çiiitçiının .i&tihsallerı em • 'Jürlk havactlı:ğmı, teknik ele - ~ııa;n~ı.gı me~t.nydn ~ncet~k ~ yağ gibi llifks ll:f.r gıda maddesini 

A.ım..n tcbllii t yapıldı. V.e maalesef bu en mü- nkyet .a1tma .alınara1t onlan r€fah man baatı::ımndan. ham madde ve zmı ıçm ~ . a a ~ UT~~a ~iü çocuğuna vıermekle ıy·lik 
~d n 5 (AA) - Alman °.:.- him i,de aau edilen ter.:ıkki görül ve ser.·ete kavuşturma'k gayesi ta- saına:yıileşme balkınıındnn k!Sa bir memlek~~ .. ~ b" ; [:~e e1mlş o1aca!k mıyız.? O buna ah _ 

du r ba umandan! ğ ntn teblig.:: medi. Bundan hepinm mütoeeai.r tıaldlruk ~ bulu~r. zamanda ~e kavuşturmak bakıımınd~dk~ ır :ıne~~ ş:ık .mıdlr? Bıtlamazsa arar Ini., O. 
S Af ikada ihz k.af"§] h~- <Muık.. Hatta çık eöyi-İyehillrlm kı. Şehrimimen a')T.r1an su işleri u. lrnrarınm., 1lncak - "e mmet:tmi - vardı{, bu F:ra ınes~. arb IlU bu şartlarla haz.Jrlarsak. köye 

cu r du a .:ı ka~.·hl~.r ~ertıl. he.ıha~ 'bir spor. bayramına ~a mum ıriidüru Sela:ha.ttin Büzcden .zlıı yardımlar.ile gerçek'leşebilir. ~=~ ~: 1! ediıe:; 
11

_ d~üğü zamruı kend ı.Uli bed • 
inek. aırc't le p urtuhnüVfur. • toplant ı aeyira ıclank da.hı lf- edind"ir.m nnalfunata göre. Se Kurumun ça1ışn:ı.alann.dan son yıl 

11 
. ~ memleıketiınıide yü. bahıt bulmaz mt? Şelıirde pıırasile 

rnan v.e lta}yan uçak~~ı bu ~~· • tirak eıtımcdikı. han barajı et.Tafmda daha birçok :ıçı.nde eki€ edıileın rakamla'!', da - ~ ~·~ ~eçirıhnesinin ters netice tereyağ bu1umna:ı.r.{etı, eğitmen o-
w.iyet v~ ~wa T 

1 
• Spor lJ,i ltırtuiyedtikle yu!u 7 tei5ler Wa.ıda geıürileceık Yüre. vaya bütün milletçe iy:ı nüfuz e. rur uge. 'IDUhalia.it olıruısmıı mu- ktrlu taiebes"ne tereyağ vcnmek 

Jftl ı,luclir. f~ı k:Y: mez. Nas;l iyi. bir .çoı:cu~ı:zı &Ut~ı gır OY kanalları inşaatı' da bu- ciihniş olduğunu ~eriyor. 12:ıkat ~ulgnristaoda tatb 'k ed'ilcn 'terviç edılebilir mi!• denilıyor. 
h~va sav thrında 62 

uç karar ve ısabeti.naz~r ~~ıhı Olm 1 günlerde ihal-e ediıecek, Ceyhan !lm:ı::unun el aı~ _ teşebbüsle_:, usu'ller.in tad.Hen olsun mem1~- Mesele fil<i babından da tetkike 
ır. . _-' eı l!fızım'sa; bu ~!. yurutecek Y~ nehri set3er" . kn<•lanac&k. ~.mı ya.rdmxın ölçürune dayan.dıgı tr.rni7.de de tatlbi>k cdilınc>sirıGen değer. Köylünün birlrnç gram te. 
Afr da c .. ey•~.~~ ____ı. arkada;Ba.Tlft da ayını vae!fları .t~ı- y··-1· sına ~k il.arı ıçın, vatandaşla;u:ııroan d~ha çok muadil 'rle'tice doğması ilıtlmail .._._"' reyağmda gözümiizün .kalmaması 
e.ı.nda lngıliz 4 uncu :znu •- • a1> ecl r. Yeni teşkılatın tır. u.~ır ovası ana l}gi ve har et ::stfyunı:z... Türlt Ha- __ _.., . ..sıı 'ır"""' ..t;;...:;...........: ..l- doğru .. ··ı b 1· 

k . ı· ınaıarl ıe . . ,_ ..3.... -..:ı ~ 'bi ~ 1 'kuv~loır. uu.yı.w-~ ~ goru e 1 ıı, aıd .bir günlü emır e c k Rrette aıkı ıan·nmış ve ıçı.n avv~~e U\: y&.c..uı,., ... :mız gı "''!l va Kunımwıuın .gelirını, J:>aş anan '7 I aksi mütaleaiar da ..• 
"rihn." · Bu emJrde esirlcrm eor ~et enç.liiince ecvilm~ o1an mı~ lira harcanacak.tır. genış ~re yGtecek bir seviyeye &lz.11.,.,,,_ LAAfaku9-tL H- . Cah'd y 

1 
he halde 

uya ç.elcı al•ri d~vam tt~i miıd- ._ı__.l_.J'-rdMı iııtihabı Jaz•mdır. çıkanmak ve yeni tedb:r~r alma\t .. ~mko 1ul akçın r ak 
rn.~ • ı'L an.a~ · ikl · · · L" L.,,!!L,_ • d •.]_ b----1 · k 1 ..,..,,. ,... uzcnııu n~ ac , mu 
--=-1. u)'bı 1mamas , su ıc;ır Bo .iç" mizden ret!t:ı en ~ı~ 5.l; "1UUD1erm e ıc.ıı7e ")'Cwerı en için, kurult. 'Y _ ça~aA.l.lr. 'C:of" 1 . l"I edilecek lfr ~'"'LU ortaya atm 

tçe -kendı!e.,ne yemek ver lme - ~D idarcsıoı daha zyl dl aralarından İntiham edilen ha - Şereffi hizmet ufukları illt ~ m zmır 1 ere olu r ış_, 
ine ; kilde rah t et- ~n:u kıkt rıporou ark.adaşludan müteşeık.. A'lınaca'k kararl.a.ra cürnihur"yet "ll"f tJ · . . . . . 
ın len da ilmemesi vetbıhder. d d kil olmalıdır» h:!n-··meti her za.~ g b ebem 1 a arı Bu arada bı.zım ilışeceğımız ~ h ne mey n ver • ıH . bu retle biitçe e e ..ça.. · ~u , ndkrt.a şurl-ur: 
lu unlara hiisnü suretle muamt>Le o • nlcm;ameıt6 olduklnrın<ian- mü. I «4- Yeni te;&ilatın )'llkarıda da mıyet!le destek olacaktır Havacı - (&,tarafı 1 inci .ayfada) F Wt iade. A 

a · tenbih edilmektedir. Bu r~ ~ ~ teınin- edilmiş o\UT' . .öyi'ediğim ei>i; aramızdan yeÔ\Ş - likia. kısa zamana ÇO ış s-@:ln- - fimize anettim. Buyuk ŞefrmiT.. e a ahvale to~yek~n in. 
eci>d>le Almna ordusu oa§komu • hlm bır il bu parn iht~·acım z 1 mİş ve 90rcu.larca sevilmiı olac ar~ malt zorunda bulunduğumuzu va. mü!t.e!hassis olarak km rlilerıe se- tibak et:mek ~r. Köy eg lmen 
!et ğı 6 Hazıcan öğle vaktınden iT maf cJ en r yederi yapıl _ kad'aşbrda.n eoç meıı lfız.ımdır. Me tand~ara ecn ıy! anla.tab lecek limı ve m~cnnin 1blfı1; nı okulunun tereya ru fazla hulur-
Uı"b ren Afrıkıld cereyan ctmekt.e 0 

ea..;eJ1'&. sı;' 9C'li; Mi Sami; Yuuf Ziya Öniş; Tür.k Hava K~n1:1 temsil e - cmlı- buyurdular.• ~ .. bununla ed leb ece:t: 
~ muharebe~e esir düşecek ln«ı.. maıtına . . · . ektcbler ltlüb. Büıhan Fdl~; albay lamail Hakkı; den siz sayın uyele..-dıir. butUi[l masrafları, bu arnd, mcsel1 
tiz subay ve erlcril'le bu ioyri in· «3 - fiks~, m me yur<l Said acldın; Aktnordulu Sarı Kurumun önünde açıJan Y.eru ve yeninde brnrlarue beraber, Ku-: bazı yarı resmi ~ kkullerde }'El. 

ı •ani emrin geri aJ:nma ğı müdcet. tere~ yett':;~c vel se~ ikisin.in Cemil gibi arkad<\şlardan. Bizim gL şerefl'i ihİ'7.ım€'t uf\rldarı milli ha • rumun muiVaffa'k olacağının temL p.tldığı <iuyulıın lüks eşya masra • 
çe. ve alınd•ğı takdirde eyfiyet ln. t8:n .dl~td.JT. ~~:~~ 

0

krına ta • bi; Zeki; Nihad gibi yeni ayrıhnJ§ vacılrgıımı.za, bugüne kadar eksı1t. natıdt~. . . . lllNU '\ esaıreyı d b rta.raf etme , 
Rtlıı. makaıni rt tarafından Alman bııbiı4crlne ya JJ~"bl j mektehlcr. arkada da bunlara yardımcı o. "ğini duvdugumuz yem eserle!" ka Se'lciz!nci !kuru uıyı sevgı le se. lazım gelir. A c b 

1 
tak(I rde _ 

1 °rdtdarı baakumandant~ına resmen raftu YR;-.ıı~~ftı. u ;rda b'çbir 80• !arak. geçil:İr5e; bu jş heı:ıhalde çok .zııındu-aoo'k:tır. Mill imiz'n 1!fuıü$ lfunlar, çalışıırnal nnda başar.ı.'lıı:r dır !ki ılerı sur len raz ma'l\ul 
d ~ k y'ycc.ek ve iç.e ... d n uza~- G O. 'k kuru » \e faydalı 



S Sayfa SON POSTA Haziran G 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
8 .. 6 - 942 tarihinden it haren yapılacak tevziatın kupon numaraları ile müracaat günü ve mahalleleri aşağıda gösterilmiş olub: 

1.) Numaraları ilan edilmiş olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatları. 
2.) Ayni Soyadını tafıyan birkaç nüfus cüzdanının, aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilind'e istihkaklarının verilebileceği. 
3.) H~nüz ilan edimemİ§olan numaralar i~in müteakib ilanlarımızla tevzi günleri bildirileceğinden numaraları ilan ed:lmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Bır taraftan mahallelerde kupon tevzıatına devam edilmekte oduğundan henüz tevzi kuponu almıyanların evlerini ziyarete gideck memurlarımıza intizar etmeleri. 
5.) Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin .ziyaretinde evde bulunmıyaıı kimselere bilahare tevzi kuponu verileceğ~nden bu dağıtmaya. intizar edilmesi, rica ve ilan ounur • 

• 
ikinci Liste M:üra.caat edilecek günler: 

Müracaat olunacak mahal 

S. B. Yenli Mallar Pazarları Bahçe. 
kapı mağazası 

S, B. Yerli MaUar Pazarları Beyoğ. 
hı mağazası 

S. B. Yenli Mallar Pazarları Kadı. 
köy mağazaaı 

Kupon No. 
8,6.942 

Kupon No. Kupon No. Kupon No. 
9.6.942 10,6.942 11.6.942 

---· 
108301.109800 109801-110061 

120001.121251 

9871- 10621 10622. 1137.2 

121252-121800 125701-126000 
122001-123000 134001.135200 

11372- 12000 16001_ 16750 

Kupon No. 
12.6.942 

Kupon No. 
15.6.942 

Kupon No. Kupon No, 
16.6.942 17.6.942 -----

135201-136000 252701-253571 
252001.252700 268001-268700 

16751. 17401 17402- 17948 

268701-2 70000 2 7000 l _271500 

104001.104750 104751-105501 

119001..119500 119501.120000 112001.112500 112501.1\3000 113001-113500 113501-114000 114001.114500 11450LI 15012 

Kupon No. 
18.6942 

Kupon No. 
19.6.942 

271501-272 000 332001-333500 
282001-283000 

105502.106252 106253-107003 

166001.166500 166501-167000 

-------:::--~-----------------------------------------~---------~·----------
$. B. YerJi Mallar Pazadarı Üskü.. 91001 . 91500 91501. 92000 92001. 92500 92501. 93000 93001. 93500 93501. 94000 
dar mağazası 

Burhan Sunar: İst. Yeni Postahane 
arka~ll Aşi.refendi sok. No. 3/ 8 

1l2601.'132997 136001.136300 1363(>1-1136600 136601-136900 136901-137200 137201-137500 

94001. 94500 94501- 95000 95001- 95500 95301. 96000 

137501-137800 137801.138100 138101.138300 138301.138600 

------------~----------------------
Mwıtafa Sami Hamanazalı: İst. Ye
IIİ. Postalluı.ne arkası Afiref.endı .ok. 
No. 20 

Sadi Kaplanca•lı: İıt. Yeni Postaha. 
ne arkası Aşirefendi aok. No. 48 

Alıme& Ata Köseoğlu: İs. Mahmud. 
pa,a başı No. 195 ,,. 197 

Ahmed Güvenç: lst. Mahmudpaşa 
başı No. 149 

Arusyan Balıkçıoğfu: İst. Mahmud. 
paşa başı No. l 30 

Mııgırdıç Baftayaa: lst Mahmudpa. 
şa başı No. 68 

Kadri Özyuhnaz: lst. Mahmudpaşa 
başı No. 91 

Leon Gev6fyan: l~. Mahmudpa§a 
No. 134 

.vlustafa Yılmaz: İst. Mahmudpaşa 
No. 123 

İhsan ve Hüseyin Özer: lst. M&h. 
mudpaşa Hacıkiıiçek camii No. 15 

Süleyman Kahya oğlu: İ$1:. Mah. 
mudpaşa Hacıköçek camii No. 1 O 
Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sırrı: 
Kapalıçrşı Mahmudpaşa kapısı Ay. 
nacılar No. 5 
Melhmed Faruk: Kapalıçarşı Sipahi 
so\kak No. 20 

Ece Mağazası: Sultanhamam cad
desi N-0. 59/23 
Mehmed Nuri Topbaş: Fincancılar 
Mahmudiye ha.n No. 3/4 

Hayri Doğu ve şeriki: Fincancılar 
Mahmudiye han No. 1 

Zeki Zeren ve ortağı: Fincancılar 
Yusufyan han No. 8 

Şermin mağazası: Suıltanhamam 
meydanı No. 2 

25401. 26000 26001. 26600 26601- 27200 27201- 27800 27801- 28400 28401. 29000 

31-401- 319-00 31901- 32000 57601- 58100 S8101- 58600 58601- 59100 59101- 59000 
5720L 57600 

61601. 62000 62001. 62400 62401. 62800 62801. 63200 63201. 63600 63601. 64000 

69601- 69700 69701. 69800 69801. 69900 69901- 70000 70001- 70100 70101- 70200 

70601. 70700 70701. 70800 70801- 70900 70901. 71000 71001- 71100 71101. 71200 

71601- 71700 71701- 71800 71801- 71900 71901- 72000 128001-128100 128101.128200 

12a601.1ı8750 128751-ı2a900 12a901.129050 129051.129200 129201.129350 129351_129500 

130101-110250 130251.130400 130401.130550 130551.1 30700 130701.130850 130851-131000 

131601.131700 131701-131800 13\SOl.131900 131901-132000 132001.132100 132101.132200 

138601-138900 138901-139200 139201.139500 139501-139800 139801-140100 140101-140400 

142801-143000 143001-143200 143201.143400 143401.143600 143600.143800 143801-143945 
14400L1441 00 

144901-145100 145101-145500 145301-145500 145501-145700 145701-145900 145901.146100 

146901-147000 147001-147 t 00 147101-147200 147201-147300 1473101.147400 147401.147500 

8006. 8400 8401- 8870 9361- 9700 9701. 9870 126001.126400 126401.126800 

147901.1484·00 148401-14871~150201.150700 150701.151200 15120Ll51700 151701.152200 
150001-150200 

174201-174450 174451-174700 174701~174950 171951.175200 175201.175450 175451-175700 

192701.192900 192901-193100 193101.193300 193301.193500 193501.193700 193701-193900 

194701.195000 195-001-195300 195 301.195600 195601-195900 195901-196200 i96201.196500 

29001- 29600 2960 ı _ 30200 

59601. 60100 60101- 60600 

68001- 68400 68401- 68800 

70201- 70300 70301- 70400 

71201- 71300 71301. 71400 

128201-1'28300 128301.128400 

129501-1296;0 129651-129800 

131001_131150 131 ıs1_131300 

132201-132300 132301.132400 

140401.140700 140701-140823 
142001.142200 

144101-144300 144301-144500 

146101.146300 146301.146500 

147501-147600 147601.147700 

126801-127200 127201.127600 

152201 - 152700 152701-153200 

175701-175950 175951 .176000 
192001 . 192200 

193901-194100 194101.194300 

196501.196800 196801-197100 

Ahmed Hamdi Topbaş: S..ıltanna- 197701.198300 198301-198900 198901-199500 199501.200100 200101.200700 200701.201000 125201.125700 260101-260700 
marn Dikranyan han altında No. 47 254601-254892 260001-260100 
:.:.!.:::.:.:....::::.:=.:::..::z::..::!.....'..'..::.:.:..~~~~....:....:...-~----~-~--~------~--------~~-------~~-

Ş ak i r Şatıır: Sarıyer cacl.desi No.1/9 172001-172100 172101-172200 172201.172300 17230 1-172400 1724-01 .. 172500 258001-258100 258101.258200 258201-258300 

Buı'baneltin Baştımar: Sarıyer Or. 258501 .. 258600 258601.258700 258701-258600 258801.258900 258901.129000 259001-259100 2591 O l-259200 259101.259300 
ta.çeşme caddesi No. 25 

Hüseyin Ö:uıaraç: Be?ikta~ Orta. 
çeşme caddesi No. 67 

Cemal oğlu Yaşar: Tophane Boğaz_ 
kesen Na. l 12 

A:bdülveihab: Şehremini Arpaemini 
Barutlhane yokuşu No. 23 

Fethi Bener: Kaııtmpaşa Bahl'iye 
caddesi No. 66 

Salahattin İmre: Büyükada Çınar 
caddesi No. 1/1 O 

Teke oğılu Haygaz: Mahmud paşa 
No. 10'9. 
Muh~b A'lptıekiıı: Eyüb Kalenderh.a.. 
ne cad. No. 78 

Hakkı Sagesea: Eyüb Muhlis.paşa 
cad. 52/2 

100001.1~010~ 100101-100200 100201.100300 100301.\00400 100401.IOOSOO 100501.100600 

124()01.124120 124121-124240 1242141 .. 124360 124361-124480 124481 .. 124600 1246-01-124720 

254001-254060 254061-254120 254121..ı254180 254181-254240 254241.254300 254301.254360 

22401- 22750 22751- 23050 23051- 23400 23401. 23700 23701- 24000 24001- 24300 

256001...256200 256201.256400 256401...256600 256601.256800 256801.257000 257001-257200 

26190·1-262000 264001-264100 264101-264200 264201.264300 264301-264400 264401-264500 

96001. 96100 96101- 96200 96201. 96300 96301- 96400 96401. 96500 96501. 96600 

97001. 97100 97101- 97200 97201. 97300 97301. 97400 97401- 97500 97501- 97600 

98001. 98100 98101- 98200 98201- 98300 98301- 98400 98401. 98500 98501. 98600 

100601-100769 108001.108100 

124721-124840 124841.124960 

254361.254420 254421-254480 

24301- 24600 24601~ 24900 

257201-257400 257401.257600 

264501-264600 264601-264700 

96601- 96700 96701- 96800 
• 

97601. 97700 97701. 97800 

98601. 98700 98701. 98800 

3020 ı . 30800 30801- 31400 

6060 1. 61100 61 1o1 61-000 

68801- 69200 69201- 69600 

7040 ı_ 70500 70301. 70600 

71401- 71500 71'-ıOL 71608 

128401.128500 128501.128600 

129801-129950 129951-130104 

131301.131450 131451-131600 

132401.132500 132501-132609 

142201.142500 142501.l428ot 

144501.144700 144i01-1449ot 

146501-146700 146701-1469a-

147701-147800 14780L1479ot 

12760Ll28000 12001- lHOf 

153201-153700 153701.154000 
174001174200 

192201.192450 192451-192700 

194301-194500 194501.194708 

197101-197400 197401.197700 

260701-261300 261301-26190t 

258301.258400 25840 l-258500 

259301-259400 259401.259500 

108101.108200 108201.108300 

124961-125080 125081.125200 

25448 l-254540 25454 l-254600 

24901. 25100 25101. 25408 , 

257601.257800 257801.258000 

264701.264800 264801-264908 

96801- 96900 9690, _ 97000 

97801. 97900 97901. 98000 

98801- 98900 98901- 99000 Osman Eren: Eyüb Muhlispaş 

cad. 65/1 
Mehpare Heper: f.yüfb Camiikebir 
cad. 60 

99001. 99100 99101- 99200 99201. 99300 99301- 99400 99401. 99500 99501. 99600 99601- 99700 99701. 99800 99801. 99900 99901.IOOOOI 

Pa·ndeli L)yadis: Suhanhamam As. 
lan han No, 6 

264901 .. 265100 265101-265300 265301-265500 265501.265700 265701-265900 265901-266000 276101 -276241 324101.324200 324301-324500 324501-324791 
• 276001-276100 324001-324100 324201-324300 

'Cam, z~ccaciye eşyası, sanaiye ait boyalar, sanaiye ve 
ziraata ait kimy~vi maddeler ithalatçılarına 

ithalatçı ve ihracatçı Birlikıeri Umumi Katipliğinden: 
İcra Velcilleri Heyelinın 3/4/1940 tarihli ve 2/13220 sayılı kararnamesile kurulması kabul olunan 

İthalatçı Birrikler:nden olup şinıdiye k.adar faaliyete geçirilmemiş bdunan «Cam, Züccaciye eşyası ile 
Sanaiye aid Boyalar. Sanayi ve Ziraate aid kimyevi Maddelern İthalatçıları Birllklerinin şimdilik tek 
bir Birlik halinde faal:yete geçmesine karar verildiği Ticaret Veka:etinden bildirilmiştir. 

. 
KAT' 1 TESİRİ 

TAZE. ME.YVALARDAN İSTİHSAL EDlL\.1IŞ 

idris Mii.shil 
(GAZOZLU) 

LİMONATASI 
Yeni Birliğin ;ştigal mevzuunu teşkil edecek maddeler te9bit olunmak ve BirP!ği.:ı faaliyete geçmesi , K 

İçin lüzumlu formaliteler ikmal edilmek üzere. cam; züccaciye eşyası, sanayie aid boyalar; sanayie ve Lezzeti Hoş •• içimi olay 
IJOD.ı,t.AUJL-.Il'.ıa.o.a~~·~·LUUIU-t:~~e~n~·a~·~82.L..!:6~/~1~94~2L.!,!ta~r~ih~li~P,~ız~a~N~es~i~g~ü~nu~·~,a~a~t~1~4~,3~0~d~a~T~ic:a~re~t..IJll___jlaıı!~::Q;'.___ji._.~fli~~~~~~-==~-~~ 


