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ltalya hududundaki 
teftişten sonra: 

Mareşal 
Petaia 

dedi ki: 
u Birleşiniz ve 
beni takib ediniz,, 

l ava! ita/ya ile 
anlaşmak istiyor 

Fransız kabinesi 
Petenin reisliğinde 

toplandı 

Mareşal Petaın 

Chateau Rou, 29 (r'\.A.) - Sa 
at 22 15 te Vıchy' den hususi tren .. 
le 3.yr,ılan mareşal Petain bu saı'bah 
9.30 da Chateau Roux'ya gelmiş -
tir. 

Dedet şeff otomobille Fay.Se.gry 
kamp: r.a git.mJş; burada 9 uncu tü.. 
riı.en k : t'alarının atlı talimlerinde, 

Yuı fıleri telefonu: 20203 CUMARTESi 30 MAYIS 1942 idare ~leri telefonu: 20203 Fiatt 5 lı:ı.ınıı 

ı L Hıuasıua nara narcıuanıar =ı 
Anketimiz iki mühim 

/ 

netice verdi 
Birinci netice hükumetçe bir kanun mevzuu olmuştur, ikinci noktaya 
gelince bunun temini büyük ve köklü bir görüşe, muayyen sistemlere 

ve bu maksadla teşkilat yapmıya bağlıdır. Münevverlerimizden 
bu sahayı işlemelerini, münakaşa etmelerini bekleriz 

Alman askerterı bfr meskun mahalle tCUJ1T1ı% esnasında • 

man tebliğil ( .. S·····0· .. ·:,·····,·····0· .. ···8·····:·") -. uplilıgiı, 9 ~~~an : Ahmed Hamdı:!~!:"_ Em•n v.1m • ., 

••Merkez 
cephesinde 

birkaç 

W .- : \'J.S tarilıınde gaııetede çı ,. Profesör Fahrebbin Kerim. Ba:-o 
S kan yazıısında cParayı kı - j Re.isi M~ Hikmet, Dr. Kadri 

Ba•kolaa ! yasııya harcayan kıimdir?, mev- Raşid, Proıfesör Ali Fuad Başgil. 
A ! ruunu ele aldı. Artkadaşımıza göre J Asım Us, Profesör A!fred J ace. , b d : beheri elli liraya bir düzüne ayak. 1 Necmettiın Sadaık, Mazıhar Osman. ·cena an a kalbı, beheri iki yüz Liraya kat 'kat Aı'bidin Daver, Miım Kemal, Nadir 

İ efüis'e yaptııranlar yalnız ticaretle Nadi, Afınned Hamdi Tanpınar, 
•ı il uğra.şan ve aded'leri - vergı be- doktor profesör Süheyl Ünver. 

1 er ,OJ'DZ yaımamelerine göre • 5000 olan bahsin ayrı ayrı köşelerini aydın. 
insanlar olamaz. Bir başka s;.nıf, latan değerli mütalealards. bulun-

dl•man diyorlar ~!ıı~ k~~~ ra;ct~:kl~~~~~ ;:~;r~~d~~p;: mü~~~:~a~: 
~ bi.r ba.Şka sınıf belırmı' ola~aktır. di. Ben bu baıhiste ev sahibi sayı.. 

1 l'DPD il Moskova radyosu 
Bu· sınıfı bularak yakasına yapış~ laoağımdan misafirlerimiz için ay. 

• maım.ız lilzuımuna inanan arkadaşı. rılmış yerde mevfki almam doğru 
nuı, yazısının sonunda, dolayısile olmazdı. Ben zaten bu ~ütunlarda 

k t ld 1 eli.ne geçen parayı harb dolayısi!c mevzuu yaptı. D ikkatli blr muhar- fi!kirleri•rm bildirmek vaz;fesint il. 
aşa 1 ı,, 1 Alman muvaffa ne o1UI'!S8. olsun hemen sarfeden rir arikadaşın yardım.iie ır.emleke. zerime almıştım. Onun için mülL 

1 • bir baŞka sınıftan da bahsediyor. tin değerli fülcircileri, yazıclları ve katçının istegmi yeriıne J(etire:ne>-

1 k- • • t k •b tt• Me'V'zuun gün meselesin~ dbkun.. ilimleri bu bahistelk.i Hlcirlerini dirn, fakat bahsin sonunda bu an.. 

Harkof da magw IOb ıyetını e ZI e 1 ması yüzünden bir tek yazı c~rçe. cSon Pa~a· ·d.a neşrel1ti~er. On altı ketin bir bilSı_nçosu_n~ yapar~k el. 
: vesi fçiınde dtalımasını istemıyen tanınmuş ımza · Aıhoned Ihsan Tok- de kalan ne1'ıf'i'lerını belirtmeye 

d·ıen ordular ın ha- i . - Ek!reım Uş.aiklııgil bunu blr snket "öz. Hüseyin Cahid Yalçın, Peyn. (Devamı 3/1 de) 
8 1 . iMoskovanın batısında. --. _;_---.--. -.----=.=------------------
kiyesi temizleniyor ! Briansk cephesinde İ De~ız aşırı cemıyetının 1 inhisar maddelerine 

i şiddetli çarpışmalar ! hır toplantısında: 
Sivastopol, Murmansk i - \ 8 h• b• k•ld 
Şidaetıe bombaJandı : M?,Slrova 2.9 . (A.A.) - Sov- 1 iÇ ır şe l e zam 

ı yet otle tıeblıği: • 

geçid resminde ve subayların tak ..... a.r~denizde 
dimi ra~ime3inde hazır bulunmuş - .-., C.. 

1 28 Mayıs gecesi ku vvetieri - ı elçlmı• z b he d ""' • ı 
! .miz, İzywm - Barvenkovo is. mevzuu a IS egı 
: tiikametinde düşman tankları 

tur. 
Petenin hitabesi filoya. h ü c u m ve piyadesile şiddetli sava~la- • Hı.od askerlerı·ne 

ra girişmişlerdir. j 
inhisarlar Vekili dün Mecliste uzun 
beyanatta bulunarak Vekalete aid 

işler hakkında izahat verdi 

Ankara 29 (Radyo gazeetsi) -
Ma.reııal Petain bugün m~llete . ve 
gençbiğe hitalbede bulunarak, bır • 

(Devamı 5 :nci sayfada) 

Alman Gestapo 
şefine suikasd 
nasll yaptldı? 

Norveçdede Gestapo· 
nun ikinci şefi 

öldürüldü -
Le>ndn, 29 (A.A.) - Heyd "' 

rich' e yapılan su ikascl: nakkında şu 
taf&:iıiat öğrenilmişür: 

Büyük bir otomobille egçmekte 
oılan Heydridh' e bir adam yolun OT 

ta.sına çıkarak makineli tüfekle ate~ 
{ l>evanu 5 inci sayfada) 

CePlıeni0n başka kesimlerin. I k d• d·ıı "'I 
Berlin 29 (AA.) - A!man or - de önemlli bir değ\~iklik ol - en 1 1 erı 8 

duları başlkuma•ndanlığının tebliği: maırrııstır- İ 
Haııkıofun cenubunda muhar€ıbe Gece yarısı tebliği :ı hı•tab ettı• 

sahasıının mağlub dıüşmamn dağı.. 
_,.J t · ı · l\~1lrovoa 29 (AA.) - Sov - ı 

nık bakiyeleriıuıuen cmız enmesı. ı ye<t gece yarısı teıbliği: ı 
ne deıvam edilımıektedir. Esir v~ i Londra 29 (A.A.) - Türkiye 
gam.met ,.....;ktarı durmadan art - :. İ2ıyum - Barvenkovo istika-.,., ı·na · d" büyük elçisi Rauf Orbay, deniza- .. .. .. . . 
ınakıtadır. k l . - i. ::nt tae1.'afku_;'vettale1·ıkmivze. P~Yş ;_ 1 sırı cemiyeti tarafıı:ndan askerler :Ankara ~. <.AA.) .. -.. Buyuk ruk v~ Inhlsarlar Vekili Rai~ Ka. 
ş rk cephesinin mer ·ez {esı - • . ınuan n . · ~erefine teııtib eıdıilen haftalık top- Mıllet M'.ec~nın bugunku 1'.?P~an.. radenız şu_ demeçıte bulunmuştur: 

min~e bir taarruz teş~bbüsü. ann- i de 11(Japılan Ji~de.th t~ı:ı.~r)z. iantıda Hindli aSkerlerden mü • tısında, ınhisarlar umum mudur - Necımettın Sahıir Sılan arkada _ 
dane muhareıbelerden sonra bırkaç : evamı ıncı say a a ~ekıkeb bir gruba kend: dillerile lüğü bütçesinin müzakeresi sıra - 'ŞllII1 menieikdUtek.i tuz ~to'ku ve 

(Devamı 5 inci sayfada) '······· ······················· · .. ···············' h~talb ederek samiml tebrikte bu- sında söz alan haHl:>lerin ileri sür- tuz istihsalinin ihtiyacımıza yeter -...---=-------=============------======= lurumıuştur. Hintliler kendili'klerin.. dükleri mütalealara cevaben Güm (Devamı 5 inci sayfada) 

~ s ıt 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Yeni vergi zamları 
Pazartesiden itiba
ren tatbik edilecek 

1 
~ 

•A9ıı;!abi.ı ,. ~ lJu %amlarla alakadar beyan 
• ... , i',,, .. f ; ıamey• tabi mükelleller ü~ 

Alman futbol takımı bu 
• 

sabah Istanbnla_ geldi 

Hariciye Vekili ' 
Parti Grupunda 

izahat verdi 

€.!~9h~ııa _ _ _ .ı __ . ;ünde beyanname verecekler 

Mihver taarruzurıw~ yapıldığı sahayı gösterir hanta F k Jld' 'y t d 1 ~ il b" 

d 
Muharebe d "" • .. .. .. d ev a e vrazı e o ayıs e ır 

Libya a vam etmı·.,,.. uB~ oEutlhun ,~~ "'. - Lisım vergilere zam yapılması hak. 
'Jl'•ır. •r • aş.m ın şı • cLa B"yük M"R M r · f 

mali şartkisinde bulunan iki düş.. . l ın k bu? d. 1 .t ~ ec ıs~ ~ar~ ın.. 

barebe man kolundan biri :l7 Mavısta El tk~n ,"' alk ud' rlel ı en bl'~un işe nm1z-de. 

ma Ademe N"'-;;. .1 1 . . · d ı aıa a ·a ara to ı" o unmuo ve 
\AIUl6.ru ı· er emış ıse e mu~ 'L ,ı._ h d d h ı h 1 

harebe<lien kaçınan 'küçük ilerı tabou.at ususurı a er. a azır ık.. 

Kafileye riyaset eden Alman spor teşkilatı 
reisi Türk sporunun ilerleyişini sonsuz bir 

memnuniyetle takib ettiğini söylüyor 

Anlkara 29 (A.A.) - C. tI. p. 
Meclis grubu umumi heyetiı bugün 
c'29lll942• saat 11 de reis vekıili 
Trabzon meb'usu Hasan Sakanın 
reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılrrnasını ve geçen 
toplanlt1ya aid zabLt hülasasının o

(Devamı 5 inci sayfada) 
--o---

Münhal meb'us
luklar için Parti 

namzedlerini bildirdi 

ldd tleDdl Uil1ı.5urların El Duda ve Sidi Re ~ (Devamı0 2 ncı sayfada) • e . z~'a kadar ilerlemılŞ olmalarına 
-. ragımen hedefine varamamıştır. Ko··mur havzala 

- - • • Bu unsurlar zıııhlı kuvvetlerimiz • 

M., er kuvvetlerının tarafmdan ger.~ .. PÜSk:ürtülmüşıtür. rında Ucreıı·ı ı·ş 1 fi V Daha sonra küçuk bir kol A'kro-

k h d f • ma'nm 35 kilometre cenubunda il e e 1 pBJt!ka ~liarın~n I™?rkezi olan mükellef iye ti 
• Kını~rıd~ cıvarında diğer Jool 

Tobruk kalesı i1~ birleşmiştir. ~ırhlı kuvvetleri. 
mız o zaman duşmanın muhtelif Bu hususta koordinas-

-- 'lrollarına taarruz etımişlerdir. h • • d".., • . .., . k Düşmanın El Adem'ın cenubun- yon eyetının ver ıgı 
İtalyan teblıgı p~ da yaptığı taa:ruz kuvvetlerimiz iki karar neşredildi 

k 
. anaım tarafından dagııtılımıştır. 

ÇO estr V~ g . Zu1h1ı birlik1lerimiz El Adem'ıin . 
1 

•• 

Ankaıra, 29 (AA.) - Aç.ı k olan alındı w iDi biidi.rıyor cenulbunda düş~anı~ iaşe kolla _ A~'kan., 29 (A:.A.~ -:-- .Yu~nki . Admıra. takın:ıı yaptığı -maçlaroan bımıd~ 
Ankara meb'usJ.uğuna emeklı gene. g , dna muva:flfruciyetlıi taarru?Jlar reısmı ga·zetede, k.ömur 1etihsaılatı. Edırne 2$ (Hususı) - lstanbul- Alman spıorcu arı, Kapıkule hu. 
111 t Nihad Anılmıt. Bursa meb'us. - Ô~aşarkl yapanıf?lardJ.r. mızı ilgillendiren iki mühim koioır .. da ve Ankarı:ıda muhıtıelif maçlar dudunda Galatasaray ve Fener 
tuğunıa C. H. P, genel s~kreterlik . Kahire 2~, (4-~.J - • rarar • Ingiliz haıva kuıvvıetlerı düşma - d.inasyıon kararı çı'kacaktır. yapınaık üzere mel~ımize davet teııtiib heyeti adına Vam·k ve E _ 
ba~kit ':bi Dr. Talat Simer, İzmir Iıngiliz iku~tlcrı uç:\µnuttiği teb .. nm h,ava taa.rrur.dlarırun yolunu Bu kararlardan biti, halen Ereğli edilmiş -0lan Alınan Admira takı- dirıı.e öedıen terbiye cr~anı tara • 
meb'u~duğuJ'la iz.mir c. H, P. vila.. ~ının 29 fiıırrstJ,_Şe~re. (l>enml 1 laci IQfaclal i D.tDml a inci sayfada). mı bu sabaıh Edirn&ye Vat'mlilır· (Devamı 6 inci M,ffada). 



2 Sayfa· 

Hergün 
Beyaz ırk uzakşarkia 

1 
:5 asırda kazan dıgını 
5 ayda kaybederken 

\. Ekrem Uıaklıill 
J a~ ordusu dünyanın en 

SON POSTA 

Bestmıı Jllaka.le : = Baba tavsiyeleri .. 

mustahkem kalesi sayılan 
Singapwu da alarak Malezya 
lkıt'asının 4;.galina tamamladıktan 
so:ıra Bhıma~ay:a girmıye başla. 
dıgı zaman IngıJtere buraya Hin
d stand'an mühim bir ordu gön • 
derdi: Mu'ltim ruyoruz, hakikatte 
yarı Ingil'z, yan Hind el.em~"lla
rından müre'kkeb olan bu ordunun 
tam mevcudunu imt'iyetle bilen 
yoktur. J3Iııemınrlyeti, üzerine a1 • 
mış olduğu vazifenin büyüklüğün. 
dC'll ıleri geliyor. z:ra bk taraf ta:ı 
Hın istıınm hudu<llannı örtecekti, 
öbür tarafüan da Rangon - Manda
ley yolunu muhafaza ederek Çan. 

~:~1~ t~~~ en!~~~~ft7~~~ _(N!.~~~eyj harekete, ne de hareketi dlif~~!~!:~!!!; insan .~.~~~ .. ancak kaf!'.!!_~ kolu ayni ;r.amanda lflersc sıhbattcdiY. 
bu'unduracaktı. s • 1 
~ eronin B:n:nanyaya yolla- e 1. r e r m dığı ordu. üzerine ald~ı vazifenin ., e 

ehemmiyetini o kadru- iyi takdir 
ed'vıordu 'ki, b:nnci Napolyonun 

meŞJıur tavsıyesine uyarak km~ - Bugün 194) y • • ı 1 C 1 Ek vetın' '.kmi görunedı ve Çüıli ma - enı vergı . zam arı ema ve rem 
reşale baş vurarak takviye k:t'ala- mali senesinin R d 
rı J~t~~· ev'Veiki gazetelerı açacak t .d ·ı·b eşi ipekfilmi 
~~~Hfn~~:n~!~ns;~d~~ ~~ : son gunu pazar esı en ı ı aren dava ettiler 
graflarda Çinılı mareşaiın tekl'fi 1941 Ii ..... .. b . b k 1 k A h kıab l ~ğ' . bild' ·ı . . ma yuı aonu munase etı. t t • Bestekar Cemal Rerid ve bira -
~m€g· n ~ .. 0 .. ınçı·n ırı~,:nı~ l.c §ehrımizdeki bütün resmi daire. a ) O unaca deri muharri'r Ekrem Re1id tarafla 
~ u t~.n~ .. go"truz. !f iru~V~l"l lerde faalryetle çalııı%rnakta, biten rından İpekçiler film firması aleyhi-
~r n_ur:nı:_ma zcmeb l ı e_.1mudce,Gct•z mali yıla ıUd hcsa.blar, defterler ka • ne cnteresaaı bir dava açılmıştır. 

o araA <W\lluıya a<ş amı~ar ı. ı - patılmakt dı 1941 Ii ı (D-- j Da . tikçe de ~alıyorlardı nıÜsdcle . . ... a T. ma Yl ına ıuagtarafı t inci sayfada) gisi :bir mMi a.rt'tlrıhnıştrr. Bir kutu va mevzuu olan hadise gudur: 
meye gir.işmi erdi şur~a burad; bıd .~u~~~n muamelcle.r ve he~ablar 

1 
Iara başfanmıştrr. letanbul Defter • ldbrit de 4 kuru~a satılacaktır. ye. İpe.kçi1!er taraf ındzın Amer~kadan 

Japonları ma~i\ib 'e:.an ye de ko _ ugun o~!eye kadar ~~al edılccek. darlığı kanun hükümlerine göre ye-1 ni vergr kısnnladie alakadar beyan. ~ariş edilen bir film aon günlerde 
yulmuşlardıı. Halbuk' aradan l2 (~arte~ sabahından ıtıbaren 1942 ııi vergi nisbetPerlni bugün halka i. nameye tahi mükeMerlcr, toptan ve «Deli Dolu» müstear ismile Beyoğlu 
hafta kadar b-.r Ulı.."Tl~n geçine<' bu ,yıl.na a!d m~am.elcl~re .. ba.ş!anecak. lan, ayni ~nd'a bütün mab)"'e perakendecl i'thalitçıar. isti~lak res aine;11181arında g~st.erılmektedir.Hal 
ttlllminılerden htç b:rirun tahak _,Ur: Y enı mnlı yıla 8.ıd luzumlu ev : şubelerine tdblığ edecektir. m:inden muaf okn müesseseler kib. ıbukı, Ekrem R~'\l~ tarafından yazı 
k . .ıı.. •--.:ı·~-, ""' d'"k raL ve defterler al.ıkadrırlaru tevzı Pazartesi gününden itibaren tat.. rit inhisarı i-'1etrne §l'rketi acenlaları lan ve Cemaı'I Reşıdin bestelediğ: 

U:.'\ C1.JU1.-Ul1;..... ~'V~ u . lıdlu tu R A d . .. - Çil • 
Japon ordusu MaJm.yadan sonra nmuş r. ~ ~ıre ve muetıGe ll>ık edilecek obn bu kanun hüküm kihdt aJım ve 63tımı ile me gu! 0 • meşhur bir operet de ayni ismi ta. 

Birmanyanın da işgal'ni tamaml!-,e~lerd.c çalı~n ucr~tlı mcrnırrlarımı. ler.ine göre artırılan vergi nid>etle. lan hakiki ve lıiı1mıi fllhıslar ya.Tın- f?Jnaktadır. İfte bundan dolayı iki 
yarak şimalden ve şar'.ı<.tan Msre • ~~~;:s ucretlen de tamamen ve rini ~şa~ıya yaz.~ruz: . . dan iti!baren üç gün zarfında mev a.rti;st. kardeş lp;kç.ilerin bu hare • 
şal Çan-Kay~c".ıdın memle'ketlııe ı · .. . Turlciye dahüındc unal edılen cud stoklmını gösterir birer beyan ketını hakkı tcı1if kanununa muha • 
girdi. garıbden d!e Hincıistan hu - .. Maii ~r1 sonu. munasebe~le bu - ma.dddleılle. ya!>ancı memleketler - name vereceld?erdir. Bu beyanname lif bulmuşlar ve firma ale.Yiıine ce. 
dudlanna dayandı, cenubdan :se g~m mntıye v~ Aıcra şubelerınde te-. den ge~ Türkiyede imal edi'len den geciktiren veya hakikate ayk:rı za davas: tahrik edihnesi İçin müd 
Hind':-stanm meşhur K:ı..kuta şe..~ .. , dıyat v_~ t~s '}jt .. yapılmıyaca1'tır. 1 ıruıddeledn muamele vergisi nisbe. tocbrak verenler hakk:nda kanuni deiumumiliğe müracaat etmişerdir. 
ne 40 kilometre kadar yaklaştı. 1942 but~csıne gore Ahazırlanan kad 1 ti o/o 12, 5 a çıkarıhnıştır. tak.ibat yapılacktır. Davacıların vekaJ:ctini de avukat 
Buna mukalbil B"rma:nyayı kuv _ T'~ların ıbır kısmı. a~akadarlara. t~b: Fevkalade vaziyet dolayısile ban --·-o Esad Mahmud Karakurt deruhde el 

V"et1endirmeye ıgelmi.ş oln Çin or- li~ olunmuştur. Bır ıclsmı da bir ikı 1 ka ve bankerleıee sigorta ııirketieri. B •kt d m'~tiır. 
dusunu opirıçok esır vererek mem _ gune kadu gc:1ecek ve maaşlı ~e.- 1 nin muamele vergiaine evvelce 'Ya eş! aş yan ının a Davacıların bir tazminat davası 
leı"tetine dömnüc;, İngil'z ordusunu T?ur1ar!n l la~anı ~ylıldarı gec•ktı. p:hnış zam bir mJsü artırımıştır. k - ikamesi için de nyrJca hukuk malı. 
da H;nd huduc:Uanndan .çeri gir- rılmcden vcrıleccknr. \ Maktu damga :resi~ler~le damga hırSIZh yapan lteıncsiınc mürac.aat edece1'leri ha. 
miş bulu~ruz. rcısmı kanununU1l 33 uncu ıruıdde- ber alınml§tlr. 

Bu eSki h:kaveleri tazelemekten ebt '.kten sonr.a gözlerini Asyaya çe- sinde yazılı evrak:n resmine evvel. bı·r karı koca ----<>--
maksadımız ajans tcl~raflannın virme'lde tuttuğu yolun ır.enfa:ı1L ce yapılmış yüzde 50 zam bir misli Şeker toptanclları 
haı1b zamanında ne d'erece yanıla. ne çok uygun old'uğu meydanda-, artırılm19tıT. Dört gün evvel Beşiktaşta Köyi.. bakkallara mal 
bilecekler ni, yahud Ja propagan· dır, ı<-~ Ah.glo-Santson 4aleıni i~i~, İhracatçı ruhsatnameleri 100 li - ç.inde vuhıhulan yangın sırasında 
danın kuvvete dayanmadığı hıt"t - yal~ız ~o.Salkrson ~~·1 _ ı~~n ra. bu ruhsatına~eerde. yoz.ılı h~rlşülrriye ve Keın:ı! adında bir karı Vermiyorlar mı? 
lerde ne gibi zor durumlara dü. dcğı.1. tekımıl beyaz ır1k ı;ın büyuk h•r ihraç maddeısı 1 O lıra. her bliT ılooca. tela~tan istifade ederek evi Şehrimizdeki bakkallardan bir 
cebilccen•ni bir dcla daha göster- telhFiıke buradçokadır. • ihraç mnddeleri grupu 25 lira dam yanan bazı kı" m,..elere a.ı"d .-..vaiarı 
Y & t _,_ l .. ..., ~ kısmı bakka:llar birliğine ve §eker 
m..n. de<Yi.ld:r, uelecek minlere bak- ralnsandm G anırur.l D.:ş al :.r.e.kin ga resmıne tabi tut.11 mu~ur. . rJ>•mı-'-rdır. ttA ,., t> ,.,- y-ı ~ prket.İne müracaat ederek ıeker top 
mayı daha faytlah görüyoruz; ta. yazar arın an encra. ~va. . Hayvanlar. .vergıs~ de, M~rınos Mesruk croraları satmak üzere bü toncılarının son günlerde peruken -
bii, istt!'k'balin ~eler h:ızırlamakt~ harta evvel lhar"b vazıyetını ın~. • koyunu 4o. tıftik keç.ı 45• lcoıyun ve yük denkler hıafinde iz.mite sevket. dec.11ere ~ker vermediklerini iddia 
okluğunu keşfe:.ımck ddiasına da leıik:n bu ndktay~ ~unmuş. Şoy kıl keçi 80, ıığır 45; manda 125; m.eğe kdka.n Şükriye ile kocası Ke etmişlerdir. 
kallln<1n'la'-·ac",.,,Z. Fakaıt Japonlar l~ ~ıvord_ u: cHep·mı .. z kanaa.t g. e - deve ve domuz 150; at ve katır mal zaı-ıta tarafından yakalanmı" -

...... 1 "h' t dk 4 • l'u2 1 d h l 1 l b '° • Baka!Uar bu vaziyet karşısmda 
Y~ın p!fuılarınıın ne olduğunu a- ır 1 ~1 <n_ Y1 ı unya tarı ınt ~ 12. 5. eşek 25 k\l'rtl~ o arak tcs .it_ e - ,, __ _ıır. k ğ b .. afki B d L ti d ıarcı bilhassa kenar acmtlerin şekersiz ka 
çık olar~ söykd.llderi gibi sözle. ço a iT aı:-c. ır. eş ay an :rı dıhniştir. Y dlcu nak ıyatı harrcın e Be!Pktaşta Çeşme sokağında o - labilcceğini aöylemektedirler. 
rinin dogvru ol<l'uğunu filh•atla da Asyayı değ~.nmenat.e olan hadi - her nevi naldiiyatta alnnn resim mik tı.rra 19 Y""larında Kemal adında l 

J 1 '1-~k -"- · 1 · d ., n ... ,. Şeker ıirkcti boptnncı arın arz • 
...n..+crdiler: sıe ere '-"' aı-.r... en ınce enm• 'e e - tan o/o 1 O a ç ıkanım ıştır. Sinema, b"ı· çocuk da '-""ngın esnsınd· Hay. 6""'" ~ çdk ılm l b l • ,,- .. dan imQna etmemeşİ üzerine ~eker 

- Hiındistana saldıra.-:ak değiliz. r geru.ş nu ar u UV'Oruz. t!'>'atto ve k.onserlerd~n ahn,an re. ri adında bir §ahsın evine girmi~ tevziatının bundan böyle bizzat şir 
fak.,~ Hi-...JI hal!kınm !nailfaleı: u- Bununla beraber. QOğumu.z. bu k.o... e.ıml'er zammı o/o 1 O dnn /o 30 a Lkır takımılarını r.nlmı .. tır. "'~ ıııu • .., 1 a.-"-~ h tl oa ..- v ket tarafından yapılmulna karar 
Z-'·1<> ..... ırar-·1· an-"'"ieket'er:ndc müs rnı arın uc=.ııruı e emmıye er:nı çıkarılml§tlT. K } td wı L 1 b" k 1 ...,.. "'""' ....... ...... mütlrik d l'i'iJ" had' l rd 1 ema ça ıg eşya1<1r ır 0 

• vennişth. 
ta'kil kalmalarını Jsteriz.. şimdi ta- • e5• ız, _ ~ e e ya nız İstihlak vergisine tabi tutulmuş tukc;uye satarken zabıta tarafından ___ , __ _ 
Lı"b eMil'Ti,mdz m~ad Mare~al Çan. aSkerı hareketler goruyoruz ve ne olan madd:eler qyanın nev'ine gö. '--' ..trr 
.r.. """'6 li t"oel · · '1.-ı-ı-..n.ı ·~·r d " yaKA1anmly· · H h"bl • e kepek ve Kay..Şek Çin:nı yola getirmek, As ı erıru .ı.x;:ı.r...u:·.ıu1."A e ı -.~1 a e ı - re muhtcdif rüsbetılerine zamlar ya - ---o--- ayvan sa ı erın 
)~ahnm davası içine alma.kıtır. yoru-z. ı pılmııtır. Bu zamlar deri ve deri. Alemdar gençlik klübünün arpa · vesika ile verilecek 

Gerçekten de bir hafta var ki. Bazı müıt.eha9Sıs1ar Japonların den mamul eşya jle demir. çelik. k . Toprak Ofisi şimd)ye kadar ve-
Japon oOO'usu Hind hududunda kuvvet1eril1'j Salomon add:arından ba.kır ve bunlardan mamul eşyanın ongresı alauız olarak ver.ilmekte oJan ke -

B· ..... ,,. ] k ·· rf · k.ad rr ; b · AıemcJa.r GcnçJ.llc klübiinden: dururlken Ç~nin Mareşal Çan-Kay. 'A'<t)a_ e ~ ezme • ar ~e~.ş :r veygiinerıine iki misli; ham kauçuk pek ve arpaların önümüzdeki hafta 
11..- aµm"·ıt"' ı.. k bır Klübüm&ıün senelb konJgı:eııı 31 Ma_ Şeke tabi o1an kısmında alabıldi - S<l!!Nl uzerırıe Y ~ 1.c1 •• "~.yu ve mamulatı pamuk; yün; keten; dan i~aren ve51Ka ile verilmeıine 

g~ me ilerleme.ide, Mareşalin rıc'at hata yaptıiklarını, bıle soyıuyo~~ar, iplik ve mensucatı ile bir meneucat_ yıa 942 Parıı.r giinil sıaaıt 11 .ıe C. D. P. karar vermİ'ftİr. Hayvan sahibini 
l ·n bır gelec"k .. c k tle Emftnönü ka.!A s:ılonanda a.kü-dllece.tlın. haHnde bulunan kuvvetlerinl ys. gaJ!l" mua~ ... n . ~ ·~ . u tan yapılmt§ eşyanın kiğıd; cam; mevcud haıyvan?uın adedine göre 

kalamıya çal:şma!kıtndır. Muvaffak halıncre ya~ılacak bır Amerı~an, çivi ve porselen "'e muşamba ma- dul \ıiüp azalarmm teşrinerl. Ofise mür.acaatlla. vesika alacaklar • 
olabılccek m, ya.'lıud da mareşali y~ud t~ız taarruzunu~ ou ge: mulatının veı:gilerine % 50; ipek ip Ağır İfçilere pirlııç dır. 
bir anlaşma ~apmıya icl>a1" edebile nı.ş ~~'l patl~trnas~ ve ı:r ş~y: liklenile jıpek ve mahlut ipek men. Bö)ge iaııe. ~üdürlüğü ağır İtçİ •. e. • .................................................. . 
cc!k mi? BelH değil. Yalnız tem"n ~~ halme getırmesı. ihtımalını aıucat ve ma1'ı'h1t jpekten hazır eş • re muayyen ıstilılc~k.larına göre pı ~ 
ediliyor ki, Japon ordusunun şinı- goruyo:.lar ... GO:!a. ~ı. hale gel - y<mln vr.TgJ1erine bir misli 41İ&bet • rinç tevzi edıı1mesmı kararlaştırmıı 
di işgal etme'ktıe olduğu toprak m~ mumlkun ımış g.bl. İn~aıı ~o- tedir. Posta mürsi1eleri1e telgraflar. tir. 
Çınliye düşman olmı 50 mil'}"onfok r.a!ki olarak hudud taşları d.keb; • dan ve telefon abone bedeTierile şe. Vilayette mevcud ağır İşçi füıte -
bir yabancı kütle ile m~ndur lir, f<ika.1. tamiri_ imkiınsız. olaylar hh- ve rn.i!fkdcr arası konuşmalarda Jeri'n.c göro tevziata yak1nda başla
\"e Japonya bugüne kadar ayak vardır. Es~,?;Eç olan bır kohnl - alınmakta olan milli müdafaa ver. nacaktır. 
ba9tıi!ı her ycrCl" olduğu gib: bu trol eden 6 .... ~ .. en sonra ru ar 
topra kıta da hallkm müzaheretine değiştirilemez. ve yüz mıl;yonlar.: 
ma""'ar olacnlk!tır. , ca halkın f.i!kirleri isteni!en :mec -

Japonıyanın lNtün Pasifik ada- raya se'Vlkedilemez. Bu, böyle o ~ 
larını i•ra1 ederelk Avu9tralyanm .hınca Japon kurmayının karşı -
yaratabileceği tehlikeyi .n.ötr~liı.e laştı.ğı tehlike ıntinci derecede ka
·- lır, zaten Çin merkezlt!rinın hakL 
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miyeti Japonyanın elındeyken 
böyle b ir tehHke ancaı..lt: hayalde 
~ddur.> 

General Duval'in bu düşünce • 
!erinde genjş bir hakıkat hissesi -
nin mevcud ohiuğu ınkar edile -
mez. 

Bir zaman gelecetk kı, beyaz ır
kın tarihçileri gfue çarpan bu ha
'kika:te rağmen beyaz ırkın beş a
sırda kazandığını beş ayda kaybet 
tikten sonra dahi kendi mamure -
]erini yakıp yıknrak yeıkdiğerile 
[;oğazlaşmalklt.a ısrar etmelerinin 
selbeblerini hayretle araştıracak .. 
la:rd'ır. 

&k111111ı. Zl,alıug.ıt 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNAN MAi 

ArkadaJrmız <tBürhan Felek» 
bir yazısında diyor ki: 

"A, vallahi dün öyle bir gül. 
düm ki kasıklanmı tutmasall' 
Ç<-ı:lıyacaktım. Beni böyle, ne Kel 
Hasan merhum. ne rahmetli Ham. 
dl, ne de kulakları çınlasın, Şnrlo 
güldürdü. Komik denilen ıey 
mutlaka adamdan olmuyor. Ba -
zan sebzeler de adamı güldürü • 

da iki kurut )'Üz paraya ibadul • 
lah. kimsenin yüzüne bakmadıiı 
domates. 

E, aiz olsanız buna gülmez mi.. 
siniz? Haydi turfnndadır, lıtlha 

açar diye fU sıra normal fialının 
on misline satılıın hıyarlara ses 
çıkannıyalım; lakin domatesin 5 
liraya çıkmasına gülmemek müm. 
kilit mü 1» yorlar. 

Efendim, dün 
feY fU bildiğimiz 
Kırmızı domates. 

beni güldüren Biz arkadll§ımızın gülmekle 
domates oldu. haklı olduğuna inanıyoruz, ıen 

Hani zamanın.. de ey okuyucu 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

RADYO 
CUMARTESİ, 30/S,'1942 

7.30: Sa.at ayarı, 7.33: ıcarışık proa-_ 
ra.m (Pi.), 7.45: Ajıns hııbe:>~ıtrl, 8.>0: 
Senfonik prog-ram CPl.1, 13.30: Saat 
ayarı. 13.:33: Tilrt\çc plaklar, ll.4S: A_ 
Jans lhaberlerl, H: Ri\fa~etlcümhur ban. 
dosu. H.30: Aıtllara. ilkbahar at koşu. 
Ja.rmm tahminleri, ı 8: Saa.t ay:ın. 

18.03: Radyo dans ork~sfrasının ller 
trlden provramt, 18.45: R:adyo Çocuk 
klübü. 19.30: Sa.a.t ayarı ve nj:ıns ha. 
bet'lerl, 19.45: Seıiıest 10 claklkn. 19.55: 
Uı;şak m:ıkamınd n ~~rkılıar. 20.15: 
R1tdl·o gaz~. 20.45: Beraber türkil!er, 
21: (Ana esi!rler), 21.ır;: Dlnleyl~i is. 
tekleri, %1.45: (ŞÜ'r ve nesir S&a'I). 22: 
l\lü7'k: Ra!iY'O nlon orllest.rnsı, 22.30: 
S:ı:ı.t ayarı, aj:ıns h:ıbcrlcri ''e borsıWıı.r. 

Acıklı bir kayıb 
A&adaş!ar1mı2l, gnzeteler ilün 

bürosu ve kitab evi 6ahibi Arifin 
kardeşi ve Aldba sahiblerinden Bi. 
lalin yeğeni İrfan, henüz 13 yaşın. 
da altı giinlük bi'r hastalığı mütea. 
klb vefat etmi tir. Kederli aHesine 
taziyet beyan cder"z. 

Mayıs 30 

Sabahtan Sabaha: 

Yeni kadroya, 
Yeni teşkilata, 
Yeni kafa!. 

Burhan Cahi~-- -

D evlet teŞkilatının yenilen.. 
mesi filkri üzerindeyiz Bu. 

na iihıtiyaç olduğunu Başvekilin 
lisanındlan diıııledi~ten sonra daha 
açık ve daha geniş k.onu.şabilirız. 
Devlet teşk:i1atı karışık ve ıvır z.ı
vırlı makineye benzer, işletmes: 
güçtür. Eslkiler ona (asiyab dev. 
let) derlerdi. Bu değirmen; çevir. 
mck zahınef!Jıid·r. mes'ı:l"y tl•d'r. 
Ne rü~aruı _esişi, ne suıar n ak ş: 
bu degırmea:u it?letemez. Orun n. 
ğır çaı1<1arını har.cl<et c•t · recek 
usta ellerdir. 

İşte bu malkli.rıen:n yenJe~f'si 
zamanı gelrıniştir. Çünkü yen ıh. 
tiyaçlara ~re bu eski mak:ne bize 
YTe1ficin randiman vermiyor. Ba. 
şmda ne kadar marifetli ustalar 
olsa makinenin civataiarı, s 'mun. 
ları, dişlileri paslanımıştır. Ya~Ja. 
maık, ballemak yetmi,YOr. t~ art. 
mıştır. ~un için 'birQOk p::ırçala
rını yenüeımek. b'rçok parça'ar da 
ilaıve etn1eC gerek • 

. Doğrusunu söylemeık lazım ge. 
lırse bu ihtiyaç harb harn:n an. 
lattığı zaruret detildir. Büyük in-, 
kılabın ileri hamlelerini hız'attır
ma:k için bunu nasıl ola yapacak. 
tık İdari bir (Restausat!on !a 
devlet bü~ taze kuvvet vet'
meğe med>wduk. Ordumu? nasıl 
yeni sftıhlarla teçhiz edi'lr.yor, ye. 
ni ham sistemlerile yeıtiştirilivor
sa idaf'e malcinemirı de veni ihti. 
yaçlara göre ~i metodlar ve ye
ni tesisletle ta1aviye ed"lerelrti. 
Her idare şubesinin kend"ne eöre 
değiştirilecek biır tarafı nrdır. 
Dünyanın mo1Jör ve makine hJk1.: 
miyeti de'\1l'iule hayat prtlan na
sıl ~ğ°i$i ise ayni aebeblcr:e ida. 
re rnekanimzam da de~·ş.'!lf'ye, 
medburdu. Petrolün yerinı elek. 
triık, aküzün ~rini .:not.ör. kömü
rün yerini gaz, elin yerini -nakıne. 
te2lga'hın yerini makine alm•ştır. 
Ticaret ve iB<ıtısad işleri bu değiş.. 

meye göre ölçüsünü büyütrrüşiür. 
Milletlerarası alışveriş sfyasi ve 
fkrtısadi sebelblerle yeni b ir çığ•ra 

ginmiştir. Devletin vazifeler art
mıştır. Fenfleriın yaptıklar• ·., er 
devletin eline geQITl'iştir. DeY}et 
bütün bu ilme, ihtisasa hairlı t~k. 
nik işleri kendi vasıfalaıile vaşa..1 tacaktır. Bu vasıtalar olrn:ızs:ı bu 
tesisler yapılmazsa işlerın ,,uı:ı. 

mesine, devietin eş devletlerle be: 
raber yürümesine im1t3.n o1ur mu? 
Biız inktltftlb bakmuından bu yeni ... 
liği yapmağa mecburduk. Bazı 
devlet şubelerillde ..,aptıık ta Fa. 
kat ölçüyü gıenıişlelımeS ve hüktl
met teŞk-ilitını nmdem bir iş me
kani2'Jl1lası haline getirmek i~in 
biraz gecınrtilk. Ham halin"n za!"IJ
ret1e;ini beldemeden bunu yap. 
malıydık. Her ne ise zararın nerP.. 
s!nden d!ÖnÜJiiTSe ld.rdır. Radikal 
iş her zaman mü!lbet netice \-erir. 
Yeter kıi işe göre eleman bulalım. 
Yeni ~lfrta göre yeni k&fa gö
relim. Bu .işin hareket noktası zth. 
niyettir. 

c23uıfıan. Cakid 
·········-········································· VEFAT 

lrlillga Kadimi ""1f fftlrt!9i ıe:rhl " 
g'Ümruk lıatli1ıibl Saliha&tin lkJ'ln re. 
tika.s.ı ve Gümrilık rehberi ghlibi Ahmed 
Esa.dm bib1ik n1lııJeııl &dllra irtlhaU 
daır:b:ıka erlemıı.&tr. Cenueıl yarın ıı:a 
~meme 1ııi.iın kl*e:ien Ullılınıarak otle 
namazı Züııııbilefendi eamWnde ı.aım • 
dılcU.n 90nra MedlezefenCll 'ta.tıresln4dııl 
aile makb«elılae clefnohaac.ıkkr. Mer. 
hmneye T ... lllan nllıme& ialerla. 

lstenbul borsası 
-···---

29/5/942 açıht. kapU .. fia&lan 
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Londra 1 SterllD uz 
"\cw.Yortı lH Dolar 130 79 

encvre ı oo ı .. ır,. n. 30 7G 
\lııdrid ıoe reoe&a 12.lt 

•ıklıoba t oo ineo &ı. 51.16 
Bir aMm Ura 13.11 
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altm t09 

Esham ft TallrilAt 
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Sivas _ Eıw .... 1..7 19.80 
%79'1~1 19.51 
iş llidnw BimUıllne 15-



30 Mayı SON POSTA: 
Sav~:\ 3 /f 

~~~ 1 ZiRAAT] 
A k · d · .., · ·· L • =~d7~~;.ı:~~~t~~; Bag"' hastalıklarından n et l 'lJ e 'lJ er l g l m u Tl l m . Bunun~ be~:ıa>er ~steril.en te:L b • l • k k birlere ııore Ş<>y!e bır tasııil yap:. h l 

azı netıce erı tel i :1:~1:"".0~.~~~: ~~~~a~ pas asta ığı 
Ya.zan ı Ahmet Hamdi Ba.şa.r ~= ~~raıçın. Baro Reı. ["Son Posta" nın ziraat millehassısı yazıyor l 

(Baftarafı 1 inci sayfada) ri'kan U()u!ünün kazançları tahdi.d tir. Üçüncü tekılıfli. re-j'e lroyuya- 2 - Harb kaza~larına fe\·kal.L Bağcılıkla uğra~nlar:ı hfç de hazıdıyamadık!arından v b 
çalı.şmalk vafıfesıru rnem.n.uniyeı..:e ed.en, yath ud def1-erlede ve V€rgi- rum. (Ayni ne{ ·ec, ayni netice.) de v~r~i kıoyırı::a;:-a tarafta!- o '.tnl:ır ~ahancı olmıyan ve pas ~·e~a ( Pro-ı lazım gelen ehemmiyeti v:~~ed~ı:u: 
kaıbul ettim. lerle alfukadar olan oor s!sıtem ol- Şunu arzedeyfan Ki, ankete iştL - yanı fıskal gor~ - (Ahnıeu Hısan _aspe:a) ve yahud (Mıldıyö) i - lerinden arzu ettikleri netice\•ı ala 

Mevzu çok mühim, çok şümuL ması muflıtemc-lıdir. Hülasa hükfı- rak eden QO'k değ-erli zevat hak. To.kıgıöz, Mazhar Osman, Abidin 1sımlerıle tanılan hastalıkla mücade. madıkları giıbi bazıan fnyd · -
u. aya atılış tarzı günlük haya. met müdahalelerine Amerikan U- kında en ufaık liir tcnkid veya say_ Daver. ;\J .ıned Hamdi Tanp1113r). B e;s mm eyız. zararını bile görmektedirler. 

1 .. Ort e m ; . d . ı a yer ne 

hmızdan alııınıış misallerle oldu_ sulünü tatıbik edemiıyece~miz için gı.srzhk aklımdan geçrnez. Şayed 3 - I~i b:r siı<ıtem. p1an ve teş. agcılarımız bu hMtnl ğa karşı Onun İçin biz bu yaz:nıızd l.u 
ğu için çok reel. Anıkete iş:tirak e~ tarat'tar olımadığ'ı anlaşılan Hiise- bu komisyonda oı vedinci aza ola- kil5.t davası hali.nd~ gö~üp bu ;.ş. :f:rı~ bulama:ı :~nflen . n. ?'öztaşı ilacın. bağlarım:z3 faydalı olactb 
deııler i.se, nı:ı.11ayet bu ;şıeri görüş. yin Cahid Yalçın haricinde. kı~- raık. ben bulunsa idim. gene netice lt'r olmavınca hıcıbır mudaha!en•n 1

1 
eç ~ahlull ~n n bırbır le ka. mesi ıçin nasıl hazırlanmas nı ne 

mek üzere on alıtı kişilik bir fili sıva para harcaY'anlar haJr.kında a:vıni ola<:ak. bnn de :ıerke~te-n ay- faydası o.:mavac"ğına inanarak, rıştın mas nd~~ ıbaret olan l!acin zaman ve nasıl serpilme-ini ve' serp 
lromisyon teşkil edilse, isti:masız hükiımıetçe bir takım tedbirler rı bir baŞka fikir Ol'taya atmış o- topyekun her tüı-Hi t ~dbirler red- kunan· iması luzumunu bili~ ve ya _ mede nelere dikkat edilmesin· bil= 
mbirli.ğile oraya seçilebilecek aJıma'k lüzumuna kani olmayan Iacaıkıtım, Bu f k:r ayrılıkları ko- deden. yahud. bunln:ıa meş~.u!. oL parlarsa da çok defa b·ı ıld.cı iyi direceğiz. (Devamı 

411 
de) 

kudrette dirayetli ve değerli kim... bulunımam.•stır. nusa konuşa l:>"r meciis.t(' azalarak mayan - vnnı :nk·labcı goruş - ( ---
seler ... Şu haLde hepimizi alaka- /kinci netice: neticede, çıokluğuırı t:0 ma.~ri.il ede- (Peyam~ Safa). "Son Posıa b J J4 '. 
dar ed<?~ ~yle bir ?~hi~ten. ser- . . . . , .. .. • . ceği, i~·i veya fe.na.' .bir kar~r alın- 4. - Mi}l'tin, tüc~arın '~e h ... Jk·: \ H · i ,,nın U ınac1sJ : - (lll ) 
be9tlçıe fıkll' beyanı ·çm yapıilnıış . Birıncı net~cede goızuk~n ~u ıt- rrıası da brı:~ı<lcınebılır. Benım bu ahlakını > uık:s;Her:1, te .'.h.'.r tnvsı ""' --:;:--:---:-::-::--::--:--~----------..--
böyle bir anlketten, gazetenin gün- t:faka muk~?11• nasıl tedbır .. lmak avl'! düsünli~ avn tcdrb:r ~österis Ye eden - " 11111 ah1cıkcı goruş - (Ah Bunfordan 30 tanesini halleJereh bir oıracla J"olln·~n 
!erce en kryımetli sütunlarını dbL. la:zınn gelıı:iı~~ınd~ ıı~ar2't cı:ua~ı ~kıloimzi yuk'-'rıda bas;t bir şekiL mt'd Em"ıı Y~lman). , _okuyucumuza bir hediye takdim ede~cni• lıef.. 
duran >bu yazılardan sonra elim.iz_ ta~ıi olan ıkincı .. n~tıı.:~~e .. mut~ış cıe :z1ha cal·~-ra.m•n maksadı bir 5 - Paraz tlı>re ':e f~zh kaza_ So:d:ı.n saı;:ı: b ... 

de ne kıaldığını. ne karar alın.dığ:: f.kır a~ıh~~arı gorul~u,,~ur. E~er derıdıiım:7.i oı-tava lroymak1an 'ba- na·~lara k~rsı ek~'; vet ~n ·el·e•" ı - :uııHerc ye 
nı öğrc-nımıcık her!k.es ıçin bel'.k bu zat haJdkaterı bu '?Lıı tanzım r ttir ki o da bu ..,.:41i hepimizi g<>tırm~ı{ -:.ı7ere Hıı ·k,.,,·ler rıorl v.o ni i iı.oı iıa:r-0 .-deın 
he.rıkeSten fazla olarak bı; isler!<° '.Ç'.·n· ~ıan:n~ l:Yir kx:>mi.sv<ın olsa ;:il\:.tiım",zi ve haY;lımız1 a 1 ak:ı~ ~--: ·cı~.·i-e .. mÜ"''''vver gcncl"if; bir devlet (iJ. No. 
uğra.şan benim g:,bi oir muharrir dı, fı·kıılerımı beyan etıtıkt~n ~o~- d e<l bahisleri fii!dır adamları- "<'~aS1v-e>••nı knar n bu urları o ta ızı. 
i('"n havıli m<>-ralk çekici bir şeJ oL r~ - .. şa~d bunlar . k.7n~ıler.·~rnJ~ı:ın ~~lar~da kıom.ı~un mfrn<'l- dui!u. ı:rer-:1<> #h~;irm·:·.ri.. ist"verı 2 - A7.ab (3), 
c:;a ger~ir. Bütün yazüarı <l'.kkat. k.aklu kanaaıtler!.e ~nun~·~ fık·:- kasa etımed:kler" nokıta510 r. Şayprl - van• bu rla ahh~<'' ... onrn - (Pı·I) İp csı. 
le <:;ku<luım, vıe bunlardarı şöyle bir !eri ise -. netıced.e ~~ ~~ının bır bu" nıev.r.ular gaz"tPlı:-riMiıd". f<>c:()r Frıhr.,.worı Kn,~m) 3 - Yaşay.ın 
hül.fu;.a "ııkararaf!< aziz okuvucula- re\1de bırl~~""s!. mum.\.~n °1J?a- 1 . .zda ki"ablar mızdn 6 - Fazıla kazarıçl ınn devlete (7). 

4 
--------- - --

" ·acaı'kıtı Yan• muzıakerenın kıfa mecmu ar mı · - ' "d Lm - , · · · k b 1 t im • - -rınıa bi.ldfrınııeyi fayıdalı buldum. Y . . . • -.. : h"T a f'kir mekanimamızm her aı o as. prens.oın.ı • ~ u e - 4 - Dini ml'ra. 
• • • • yeıtı anla.şüdıkitan sonra reı:s ış u aıs . . {.> mekle beraber. talb kı lazım gelen hn rı -----Bırıncı netıce: reve koyacaktı: c;ahasında ;~leme ve. ı·n~elc-m~.m.ev t db" h kık d M 'l°: hi'- sr;>rk >. F.slti bt 5 ~~-----

R• · K s pa"" ha""'a an zuu olsa idtı, omın ıızcr1 ndr b:llur- e.' ır. a ın a eı 1~ n ve .. 
1

1 ~ m::den:(Yeıl ______ Bil_&H _______ _ 
Hanb doılıaıy:ısi·le kıyas!ya par:ı CJıS - tya ııya '"' ..... Y .- 1 k t gıoıri1 re ayrılm ş, hat- ktını.at•n barar verecegını sov C- (3). 

harca•yanlara karşı devletçe tecL !ar hakkıınıda devletçe bazı te<lll;>:~ ı;şm.ışt ~ e :s ~;r taık'rn -le~~}ir_ yüp filkir beyan eimivcn _ disip - 5 _ Yücııd SU. 6 ' r· 
1 ?i~ler alan~. noıkıtasında herkes :ımmas~ı kabul edenl.er eller.nı~:r s~:~~;d;. 0 zam~n herkes J.inl gör~'.:; - (Necı~n€i1t~n S·.d3k). ru (3), Fırka c.;ı. lgn!------- ı 

rtıtı.fa:k efJm!i...+ır. An!kete cevab ve. kaJ.dırsm. ·· . .. . h vl d avı ı'kıtısad1 ve sı·va.,'ı mez. 7 - Luk.'; e~ya ıımalını menede. G - Bı•k'l. dil, 7 lıB Uli 1 
nl """•d ı. · ıı d ı ~ (Be1ıl<ıi bı.r müstenkıf reye mu a~ &n ı,, · k h -- -- -----.-- ----re er arıasm a, ı>U Jşı;ere eve. . .. .. . . . 1-hebe e:öre siste-rnler haline> ,g-i-mis rek ıyasıva para . arcamaya ze_ den çev.;ın! (7). 8 f!IR 

kar1.ı.tıınamalı· kazaın.ç ka.z1nçtır kabı! buyuık bır ekserıı e1Le kabw) ' d'b' 1 el b' · · k ..• h ır>"n olar b"r ~a' ı ıfara11mak is. 7 - II.:ı.tırlalm1 '811 lZd 
filan g"bi mlltail.ea beyan eden: Reis - Yapılac&k ~e<lıbirler hak-~,an bu tp ır.l<' .. "b:1 ı:ınıllu a- tiven _ id:ıri ,.,,·iru-.. _ (Asım U~). ısı 9 ,----e-----------

-..:ı 1 t k''fl · b: ı.ınde kahul e~1"'r n ,,urf' c ara- "' . 
bittabi, çlikımamıştır. Yalnız Hü-k·nda. arkiiUa:;ı~rın e.ı~ erını .- rl'2lki farklar h:r mE>zı'ı"'b """ mek 8 - KaLançları tah-:hJ etme'k ve 8 - Hı:yvıın:ı. ,----- , ------- ____ 

1 seyin C:ahid Yalçın harb kazal'lÇ- rer brrer reve nıoyu~"<lrum. (Bu. 
1
- .,,.b farik-na <t'de·-di. Ifalbl'ki şim- anormal kaı:ançlarcı r üdahalç et.. b:ı.ğl.mır csı. 10 • ıa~-ı·ı ~·ı 

lan oldulkitan sonra değıl olmadan zahattan sonra sıra&ıle ankete ı::ı- - . • . " 1 .] ~ d trı€'k lüzum•ınu SÖY ;n<>kle ilttlfa 9 ~ Fran-;rT..!a !!ZlA ~ 
. . ' ı k f ık ed • t :fl"kirıer· net dıi .bövle bır sey ') man•g-ın an. ..... -==- -- ----

eV'vel. ta'.h.didıne ta~aftar o.n:a ır1a kıo en -~a ın~ b ~, -t tb;ı. 1 k~ tek teık · tedbir '!İ)~eren, <>n"nıC'r _ rrünev·ver görüş _ (Pro- altın (2). ııa~-van evı rn. Verdinml (4). 
suretile sonunda muda.halelere a- ha e nardıK, varu ufüara a ... ıcr . ' ,, .. O .. M: meşhur opel"a6ı (,&) • 
ı . .r~.ı. ~ n ·· rm: tir. B u nlunacak te<llb'rler sekli vPrHerek tek t€'k kıymet halınde, faka• .top. ···•mr ."!e !~"~atıör. n• Kemal. · . O) 5 - !enmı (3). he.rım:ar ~~lk.u ~ b" ş ~uıün reye konacaktı) birinci teklifi ka- luoa bir tezad manzumesi hal'nd~ Profcso!· Kaaı~'. Raş•<l. doktor pro. 10 - Beyllilt (3), Uzak nid:ı.sı ( ... ). 6 - lld sazla çalına.n ruuı;iki P>r~:ı.sı 
t ~~ıki · _,:_rf. ~'.:larbı ııl~yo~;:. Va bll!l edenler ellerim kaldırsın!. kalıyıor. V:lıkıa anıkett<> ı:ıc'sela Hü- fesör Süh ·.! Unver). Yukarıdan aşağı: (7). 
aıı.u! nı P~ a)uıö 1 

· - · · • : C h"d Y l b' l'b ' 9 H b k l ·· l 1 - ıAçtk artırma (5) Clsimlerhı 7 •·•·- (3) ı·ı · 1 1 kı b 1" ld 1fu Yalc::nm (Te.k bir el jle, bir ı•kı elın ha- seyın a ı a cm gı ı. craı - sr ·azar.ç arınrı yu ·s., _ • - ~........ , erı ge ene~ {:il. 
b a u tu.sdu un,ikrn-ed~lro~~iş is~ de. fiiiçe ka1kırp ir.ımesi). ta•nıda.."lta olduğu için tedbir!Prc ta.- dikçe ni...~beti artan v 'q:(ler koy- pa.rçrala~ma.yaıı pa.rç'lSı m. 8 - Gayret, SlJ"feililen ça.lı.şma. (4). 

eyana ı:n az c d'l . . 1 ailt 1 k ·· .. .ı. P . .ı.ı b l . ı:ı ,., , 1 k 2 - Is.kence (6) Dl.r ırk (3! 9 C t C b t. J3·00 b t tlb'lk edemeyiz, tik- Reis - Kabul e ı memıştır. - r ar ı. g.o~Lcreımeyen, cvamı malı\. a eru )er ıs~: ı ·ı' crı ~ısma ·· • . ·. - enne ve e enaenıı y:ııa.n 
~a;ın ~ ka1:~ç ~-cfiJeTleri hile yok.. kinci t.Elk.l.iıfi reye , koyuy•uruıın Safa gibi davayı tam ve şamil bi.r üzere her şeye vesıka usulünü) 3. - ,ş:ı:rk devletlerinden b\ıri:nin mer. t:\lya.n ~i (5). f'~ı; "M..ı,,_., .. (ti. 

tur' dP.mf'Si:ne naza~a.~ J>~ ~m~ f...~i_ ~'t~l. ~~ul ~i_!Eı~~-!.~ __ a!'.·~ bi.Lt~ ~ı.~n]!~~t _.ye __ -. ___ (~~!.8~ ~/_! ~L-\ kezı (6). • 10 - ~!r r.ıbm. m. AlK ~ 
~ .-. ..-.. -A'9~~w.xwrwr+wr,,,.......-.•,•x•r+~ ... ~'WT•.n•"""~ .. n ... x..ı.w•.v..w..-'AN&r •'-" "'74?•'4?.-...rw~ 4 -- ıa.m.aa (2), ilıMAbatda bir &em\ ("\ - r·~ -~·-"""'- - - , lU..I _· 

1 2 3 4 5 6 7 8 <.) 11 

ı ıı==-=-ı'_/ __ /_ '•ı =ııı 2 !!il!~: ---·-11 
___ .Ma~ 

-- ~--- --
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- Be~ackla, orduyu hi.ımayun
da iken c~lalaCb 11.Jrahim Be)•, 
şu.rndiki ve7.iriazam ve padişah da
madı, az na:1a sabreylen! 

Diye mm.dan<1ı. 
-VII-

Ya"li doğan güneş. camilerin 
J..ubbe \'e :ı!rinnrell-er.nde par1ıyıor, 
Patrona füıl'ıI Ebmeytlanmda yere 
s r.ıli. h-asır fü:eıinc l>ağda""k otu .. 
ruyordu. Kara kufa':\'1 palası di.z.. 
1eri üzerindeydli. Sağında Sdkıban
baş: tayin e1'lt'ği Urlu varo1. So
lunda can ~1daşı kahveci ba,ğd.:ış... 
n ıstı. Ali h'<;.ibilr mansab kabu~ et
memi~ti. B=Tik.aç ye.nJçerı bir bal
dınçıplağı sürüye sürü~e getire
rek Patrona.mırı önünde baş kesti.. 
]er. Yenle süırüklenen adamın şal
\ arı y-rtı1~ .. , bıo1 yenli gömleği 
p ra.m paıı~a muştu. Patrona 
laı<Jlarını çat2.1'ak diz üMü .geldi: 

- Bre bu kim? 
Y.eniçenle'l"den bın baş kesti: 
- Y ed:kuiede bir dtrıkıkfuu yağ-

ma eyler idi. 
Patrona Halil bağırdı: 
- Dü~·nc:ıı !kanıdediı·? 
Yen:çer,i ez alargada dUian san 

çed.kli ve si!' ah ika:fltan' ı birini gös
terdi: 

- ~te budur y-0ı?·1aşım. 
Ha il elini saj1ay:ıp •;ağırdı: 

Bunda g.oliıı ) o ıda§lm, had 
cyılemen, lı':z zuJme.ıııneıük, :t:safa 
\; ""iU ktlJnA çeık.eruk! 

"Düıldkfulc çctk'ıne çekine soku
l ıf-·e-n yerde .bvr.an.an keçcldi rmı 
gô:sıtcrdi: 

- Eyıü b ilan, &"'Iİl\le-v:er iseniz 
yok yere !kanma girm:ş olu .. sı.;z. 
Bu a<l2ıım t:ınll' m sın·z? 

Sarı çed:ıkil.i adam baş&.!11 salladı: 
·- Beli ~nını, ~n~ruz. 

Ne:red n ve ne surcıtle t::mur-
suz? 

Mukadd1ema ~crmüşlüğümüz 
~ <f.\f.ur. Dü!h....:ıramımın cı.rd pencere
s· n en .g:.mn;.ş idi. 

- Mal, can veya ırzta:ı kangi • 
s;'!'ll' 'kasdetnn€1k ister idi, eyü 'bilür 
müsüz? 

- İ1!kin mala su1tamm. 
- Ya, senin mahna el uzatmış 

tı , tdi? 
- Beli. 'bıı:duığunu 'Jır ~harara. 

do~unır im. 

. . . . 
ı 

Paıtrona Ifalil bir eım· ka1dırdl: Paıtrona az durıdu. Yanın.d:aki 

- Sus üımrli. Ali ve Urlu~ıun yüzlerine baktı. Yazan: Nusret Safa Cos_kun 
Esnaf susup başını önilr.e eğin. 0·· , · :.:...ıı • ~- l ı·ı 1 

ce, yerde mlluık neferler:nin a. tekı.<~r gv.t:ıerı.ni Kırptı ar. Ha 1 .Kaı:§ısıntla zayııfl.ı.ğını anlıyor, his.. yordu. Vedada göre, ış;te bu za- - S2ni odar.d. bile raha•sız e-! 
ya.'kları alıtında k&Nranan adama bu sefer yum~ak yumuşak sordu: ~scdıyor iki, bu çetin bir rakfudir. manlarda Samahaıt büsbütün çe- di)•orum amma, k~bahat bendei 
döndü: - Baka Muıstafa, '\'\l nclam siz- :Bucak buıcaık. kaçıyor. GÖTdüği.l kilımez bir mahliuk oluyordu. Bele :leğil. A·blanla beraberdık, o misa,: 

_ Kallk bre b.llaş! den şeikıva efüip s::rıkat l.Snad eyler, ~gürıd'en!beri evvela yorgun ve kız.. babasının kendisine, ficler gelıci.ği için b'.raz salona ge~ 
Yerde yalan adam irı:ldeyerek ne dersiz? :gın b.ir zamanında sebe:bsiz başlı- - Sen aoanı olımıyacaksın'. Hiç ti. Canım sı.'k Ldı, ben konsere d~ 

d!o.ğr~ rovaşbf. 'Halil gök gür- - ! · · · ~yan, .fakat sonra bu lliı"llıi~erle izah bir şey~ istidadın yo~! ,ram ~tt:m. n:nıemek ıster nı;sin-! 
ler gibi .sordu: - Ya, düın<lcnlberii bunıca mü- ~ed:ıen bfr antipati duyuyor Se~ Diye iıta:bda bulunduğu zaman- Teşekkür ederlm, hiç işfham; 

- Adın ne senin ve ne deyu a. n~ler çı~a:rup: c Yağına ve çnpul :m~~t.e. ~a·111. Halbuki, g<?nç kızlarda Semahat, derhal müd'.lha- volı:. . • ! 
nılursun? ve sirka;t yasak, :m<:ı.:ı..a, cana ve ır. ~enuz ı.s_<m.e~irihnesi mev'S:II'~Z le ede~e!k, - K ıta~1~nn~ hıç bakrrm~o :sun.~ 

- Adıırn Musiafad.R". ÇerikeşHı , .. :olacak bır alaka ile da'ma Veda - Öy1e sıöyle.meJri...n bey a!l'.ca .. ba~. hepsını mt.zama koydum.: 
iL. ..A-- . 11.·ır -"-"' d J za her ne sure1le kas.eyleyup el •J ın pes:,-.-J,, D .ı ··ı ·ı d . b: .ı:.ık· v- d .:m B . ..ı h k Saık•n bir dan" da~tma ı cuıln.Jv> ı~ın1Vdı3 0yu anı uruız. : ... ,IJ\A.... em11eu e. a': e ~ Ş~- llJcıı ıs e au eyıue er <;eye ar " c ı.;ı .. j" 
- Ocaklta lkaya<llu musun~ ~7'.atan *as11lı.t•• deyi n·da e1.Jtfümıiş r.:ayet, rn.evxuu. olan kusur y~ ka şı derin bur kabiliyet var. Göre-. ~as~:ıı .. çevirerek m:ısanın, eta. 
_ Ka,yıtiiu•yuz yoldaş m. ıdik duyım:ıdımz m~.? :babat.ı.er.ile ci8.!ıl1la .me~..ı.l. Jyi ar. reksini.z, he}inizi mal'ıçub eöecek' ıerın ~stüne balktı: . . İ 
- Ya kan.g:-0rta<laınsm? Çerkeşli M1.1eıtaıfa ba~ını önüne :~daş olımaık, samimıycti Eer!et. Diye müdafaaya baş'layıru:a. HaıkJrnten he-psı mtızamla yer-! 
- Yinni yedi'ü Miz. e~ip ınml'ldaınthı: :ınek isıtiyıor. Şiımdi b:ri rnana'ı di-gl'r'tlağma sarılmamak &aclarını lest'rilm:s lbulunuvordu. : 
- Harigte ıne i~ vaınarsın? _ Duylll1'uş id:ık. iğeri mana.sıız jıJciı gu.rur ÇaılJ~:m.ak-YT?l.mamalk iÇiın kendini' güç ~apte- Bı: ; ... :razarlığ~ b:isıbüt~~ s·nir.S 
- Multadil..ılk eder idi;c sultan'Ol. (A.rkas~ var) : adır. . .. dırordu. Yapılacak en ıbas't iş. l-endı. FaF~i b:! .:e':': roylem den: 

·----------·--- ; Balbası bıır gunı !tep beraber o mumkün olduğu kadar genç Kı:zl~ lurp1y~ d~u v.u:rudu. : 

İstanbul Belediyesi İ'an an 

İstanbui buz ııakliye ve ievzi 
0

1 
unacaktır. 

ışı ıhale 

K!ıraaia~ mii.a:~ B>.ıı I&bl'" ıısmd.:ı. bil' sen~ zaTfınd;ı, istihs:ıı olunacsk 
ta.ıun.:.tıeu sekiz ım l)'Qll kf , b&mı: • ııb®vl bel (Z.yc.;i hndu&':ı.rı ~;ı.hilind~ 

nıNtil \"e teni iş:. Mayıs 943 soııamı lı:ıtit.ır d~am edoece't müı!.'llıe!. lcln kap,a.lı 

z:ı.rf uıru~ ~:ım~ ko~:ıl.'Tl'!ŞtU.T. BtlLer l.1lfo bu.z a"Za<:ıi h~ kurcşa. pera • 

ken.<Le sıı.tıtma.k ~"'t'C ua:,ii \"e teni k"lıı 1 k~ 2:-; s;wııtlm mwıa.mın.ı.-11 b d.el 

vazo!unmuştur. ilk temkmı.o m'.Ctt:ırı 11~53) r:c.~'lllıT. Rkc:.illıme şırt.aame-sl va 
evra.ıu mi~errbs.ı 75:ı ku:-.... ı mııU:tıff!'!'ll'e Karna.taç miioosrsatı müdürliiğ'ün_ 
den aJı~t.ıT: ib.atıe :>t~/Dt~ Çu'şıt.mba gfuıü sa.a.t 15 d"e Da"mi Encünıe.nd.e 

ya.pdaca:ı,.,!.Jr: Ta:;hıerln n:ı: tenıhı:ı.t., m~bcn v~y ı nıci:twla.Tı imLJJ.lı ~o.: t.'lune 
v-c kılın~ ih~a.zı ld'ZI'm ge ~ diğer vhı:ı.i«. ile 2490 No. lu kanw~u:n ta.rı. 
fatı çevreSLfk haz:ııf,,a.yacakl ı:n te!tli"t me:;ıt.u;ıt.lvını ilı.a.le a-üınü sa:.t 14 ıle k.ı.,. 

d:ı.r Da.ir.ıi En~ınel'lie rerme'ter1 la'Xundı:r. «5:;61,, 

F lorya p' ajlan kiraya veriliyor. 
Bc!~·eye ~ Fl~ plajl;ı .. ""I ve mii tıemi!alı tt'S!l.rn (a.r]hfuıden itiba.•l"lı 

28 . !b-.t.9-la ~m k~d.ır d.evanı 't<lecok müıldet ~n kkaya veril~Srtir. 
:ı\."'!i\!i Kervnm.-ı. lwUran:ıı.n~ tcvfi.kB.n ~!!. oll!Dın taJı.mi., bedeli sene.1.ı"k 

«2704.711 L!n ve ili: 11eneL1r,c <18U4b lin, .llik tea:n.Ln:ı.tı «5307·• lir.\ u;;,, kuroşt?ll'. 

İh~le 'tt.i~ aras.ınd:ı. is ft.nboul beledi esıll&ı Dalimi Enciimen huzurun&ı. 
%.6.'4~ ~ giin':I sa:u:. 15 de kıtr·ıı. ltcsi4e91 saretile y:qıWıca.ıtbr. Ş:ı.rt.'ıam;! 40; 
ktırl"~ ml!Crabıilinde Hcsıb İşi:!Ti Müilürl!:tü:ıdoen nltrui~.Jatır. lt-J kıırraya ilti~ 
rıaJt edeb'lm~k ~ taW.ıelin ıt9ll nrunaırah eıttmma, ~tme 'kaınımu hii _ 
kün'l!erine tevfrtka.n Hlt tftllhı:ıt m:ı.\.bu.z veya m::MID:biTe Ticaret odası ves~sı 

ve aırJ1Jtilaı:ı d!lğer ves:a1kl ;r,a.pılı :ı.ari usı:· ii.oıe giire 1ı.uzcfa.m:ıhuıı ve muham • 
men bedelini \"~ şal'lln'1.me m.üntlerica.tını kıabu! etı't&Kıeıriıı.i mübeyyln teklif 

me.ıctubl:a.nru mıa.ae gün.ü ı;.aat 11 de kahır daimi enoümesı~ makıbııı; nraJnbf. 
linde tdllıın eyleme-lerl. Şa.rt~a.meyi göl'Ill.a!c ve bıı lıusuıs:ta itıdı.ıtt alınt.:t istişen. 

lez-in mbııt ve mu.ameW mWlii.rlüiüne ıa~ «554'7> -

j rururlarlken: karışılaiJYlamulkıtı. Fakat o, tcsa::lii - 'Vedad!.. : 
E - Baık Vedad', Semahat hanım i-eri kond~ haz1rlnror. da:rna abla- Dönd!"i. Samaihat yarı n· 'tebeS-~ 
:kızıımızı:ı riyaziyesi. lisanı rol sile beraber olduğu için ik' de b:r sim. yan mütee~·r kentlıs:;-.<> ba-i 
pruvvetli. Bu f ırnstfan istifadeye ~..ae bile karşısına çıkıyo".'du. U- kl)'Ord'o: : 
:ha'ksana! deyince. Semahat: mumive.fle alblası samahati verııe- - Vedad, n'çin beni.ni~ aka E 
! - Elfanıden geldH!i k&dar br'1 ~ de. alıikovuyıor, bu suı-et.ılc ·~ofrn- laşlık etıne'k istemi.yorsun~ :::\''çin! 
:·le V~dad Beye faydalı olmak is. da onunla bir ycme\k müdıdetıi ka!"- bana karsı bu kadar haşın..c; '1? · ! 
1terfun! ı;ı kar~av-a oturmak mecburiyefn. Suratım ekş:'lti. Zaten ca~ ı süc1a 
! Cevab~m verm:ş, Vcdad surah de ıkalıvurdu. İkl de oir kusurla- ıı,~ordn. Bir de bu sersem l:.za he-i 
~"lı buru~.urare'k: '"''11a k~rşı onu.n nıE>zı~ctlerin!.n sab mı '·erecek,ti? E 
~ - B=r lkadmd.a'!'l dere; alacak ka- bnbnsı tarafmclan pelk hnsa.fs·:z.ca - H:c. dedi. 'kadınlan ı c> .. ka.:} 
:-ıar kü.çiileımern! gibi herlkesi hav. vüzüne vuruluşu i1.zı:ıti nefs:ne rlo- ~lığı hoşuma gitmez . .Ah'.a-rı ye-: 
E~ate ıdüşürren odk garib bir müta. kunduğu için, arrtıık aHe toplantı- t·~iyor mu?.. i 
f<>q ileri ~ür•:rYriic:-tü. ıarında ibn1unrnıyıo,.. Samahatin Samahat müstehzi ·oir yüzle ba-E 
~ B;ır aralilk yalmz kaiclıkları za- 'lrokhğı günler y.eım0ğc ınıniY'Ordu . .,mı salhy<ır<iu: i 
~"lan da: tmitihanların net:ceierini öğreın. - Kadınların .arkadaşiığı l oşu-: 
: - O ka.daır dc:>rs vermeğe me- diği gündü. Bermutad iıkım.a1e kaL nuz.a gitniyıor mu? lla.l:hu~'i köyııhi 
:r~k1ı i~n hcca cıl!... mıştı. Suratı ası~ köy€ <ll\llunüs bütün arkadaslarmı.z kız.. = 
~ D:ve gcnıç kıl7.ı paylamıştı. ki:m6eye görünmeden odasına cık - O benim b'le~eğim 'ş'.. 5 
E Fakat Semahat hiç 'kız.mıvorc1u mıstı. Merdivenleri çııkarken ku- - Elbetıte Ved:ı.d. .. fakat b>· er-5 
:ona ... Bu haşin muamele kan;•. lağ na piy.ano sesi ,J:!ei3i. Piyano keğe biThassa bir kadına kars bu: 
~~ınıda bdc güJıınüş: kı~di odasında olduğu için, Sama- derece kaba o1ımaık ya.kışıma.z. E:'i 
; - Ne gari:bsi.ni'Z Vedad Bey! Bu l-ıa-t;n buraya ,gireceğini iim;d et.. veınti gün İclale de hakaret etm Ş-! 
Ekadar basit bir şeyi hile gurur me. n~i. Ablası olacaikıtı. Kapıyı h 'n! i 
:Selesi yap.ıyorsunu.z. l"akat bu ha. 1a açıp gird'~i z<:ıman piyanonur Dışarı çıkımak üzere iken .dur..: 
siniz ho.şwma gidıiyoır. başında Samalhati görünce şa-şırdı clu: f 
E Demişti. t"";enç kız da tahurada bir Y.ar ım - Bunu nereden bili)'Wsunuz? : 
E Vedadı asıl si.nirlendircn, S3m~- d!önüş yapmış, ona bMıyordu. Her - İclfil benim mekı~~ -ukada-! 
Ehaı·n zaman :raman kendisine kar- zaman olduğu gibi gene göz1eri- c:c•rrdır. Benckn b-1 ... şey sa1<hmaz.! 
EJJ bir '1ıbla tavrı takmmoısiydı. 11in içi gülüyO'rclu. Başile Vcdac11 K..'lZCnilızı gok Aü~vv,rmı:şsurı.11z. ! 
:Yaşları arasında pek fark yoktu. oolarnlamıstı; - Hel"1tes la:ı·H o dugu munmc-: 
jBuna rağmen Samahat, ondan bü- - Merhaba Veda<l-.. •...,vi gö...-ür. S 
: ük.müş gibi davranıyor, baun Ceketini karyu1asınıın üstüne a- Genç kız da hücuma tteÇIU',Ş bu-; 
jsefikatle, bazan naıi.iha.t, bazan mu tarlkeın, eHle ba,şıtan savma mttka- h..ı.nuyordu; İ 
:ahaze yu1ile ıharekatın:ı. karısı. be1ec1e bulundu: (Atkasi vAr) ! 
\ - , '-'------------·-------------------·-....._ ........ ..__._.-.. -.... ·-· ............. -
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30 Ma:raa 
SON POSTA Sayfa 9 

Telgraıf, Telef on Ve Telsiz Haberleri 
Bu sabahki 1 Libyada muharebe 1 Alman tebliği Alman futbol !İnhisar maddelerine hiçbir şekilde 

Şiddet;endi düşman<~ ~~ıe takımı geldi 
neticeleımı.iştir. Aynı suretle cep.. • zam mevzuubahı·s deg"'ı'I (Battanfı 1 inci sayfa_ da) henin 11imal kesiminde mevzii bir (Ba,tarafı 1 lncı aayfada) 

•kesmek ve ~ı.Uarmı mühim ha.. taamı; arazi kazançlarile netice _ !ın~n ~laınmış.lardır. . 

Haberler 

LlbJada 
mabarebe 
şiddetlendi 

sa.rlara uğlraıtımaık sureti.Le kai'a leıJmiıi1ti.r· DüşDarun mün!erid ta- ~ı\Safı~ v sporcul~~· şere!lerıne • • 
kuvvetlerimizi azami surette des- ıarı neticesiz kalmıştır verilen ogle yemeginden soma, . (8a.wtara(ı 1 inci sari ... ) lai var~t olarak 1, 1,5; 2 milyon 
teklemişlerdir. arruıı Sıvutopola hücwn · . ~.ve camileri gemıiş. akşam bır _halde bulwıup bulunmadığını lira t.ediye e1mıiŞir. 

Almlıa feltliil Berlin 29 (A.A.) _ D. N. B. 8 _ ~ IstaDbu.la ha:reket etm.işler - benim ağzımdan dinlemek i~tedL A41kadaşmı yalnız zammı f!at 
Berlin 29 (AA.) ·- Resmi teb- jamma bi1diırildliğine göre, Alman dir. . le~ . meselesinden bahsederlerken, ka. 

liğ· ha: kuvvetleri d!ün gündüz Si.va:; Kafıle baŞkan ıcSon Posta,, mu. . emlekotm tuz fütiyacını te - nun çıkıtı, yeniden inhisar madde-

iki taraf ta ihtiyat 
kuvvetlerini harbe 

Sirenaikte Alınan ve İtalyan ~l kalesi Uıman tesislerine ve habirine beyanatta bulunarak, Hk mın ~~k ~e ilhtiyaç arttığı nis. !erine bir daha zam yapılıyo: gibı 
'k t'alan 2Ai Mayısta düşman mev- ask ıi hedeflere boınb:ılarla telk- defa dokuz sene evvel Türkiyeye bette ıstıh.sali de ~taıb:ıecck dere. bir ifade kullandılar. Bu ifadenin 
z:lerine karşı taarruz:ı. geçmişler- rar e taarruz etımişlerdir. gelmiş ~lduğunu . ve bu güz•?l cede mem'l.eh.~Ia:ımız va~~r. BL burada taShih edilmesı bilhassa la 
clir. O zamandanıberi muharebe Savaş uıçalk.larmın bombaları memleireıtı tek:ar zıyaret etmek naenaleyh Türk.iyede ı:ugun . v~ zımdıır. Yüksek heyetinizin m3lU-
inaıtla devam eUxıekıtedir. şe!hrin merltezin!CWki. ~keri he - fırsatını buldugundan dolayı ken- yar~ ıu:. b~lumnıyacagı endışesı mu olduğu üzere tO Martta hız in. 

it.al~ tebl'Ji deflere isaibet eıtımişıtir. Atılan bom di~ni ·~ahıtiyar hissettiğini söyle- ~arıd degıldı~. ~esele sadece nP.k.. hisar maddelerine tarife zammı o.. 

soktu·ar Roma 29 (A.A.) - ~talyan er .. balarla liman tesislerin.de çok va~ mış, ,T_ü~ sporcularla temast~:n lıya~ rneselesıdlir · . .. !arak. bir zam yaptık. Artış bun _ 
duları uanumi karargaıwun 72$ him hasarlar meydana getirilmiş.. ~nıdisımn ve aıı'kadaşlarının bu- . Zıya Gevttıer .. a.rltada~ımız mu:;- dan ı.baıretttr. 942 malt yılı içinde 

- • • numaralı teıbliği: tir. yuık bir sevinç duyıdu'klarım ve ~a~. ~anuınu mü%aık.ere olu~urken tesbit e:tt'ğ!ımiz fıia~lat cari olacalt-
Mihver lıavvetlet"inin Jngılız_ 26 Mayıs güınü öğleden _sonra Munnamk boml:Jıftrdımanı . T_ürk sporun:ın ilerl7~ışini. sons.u: bır ıki sual son:ı.uşlardı. M~ade tır. _B~a.~ baŞka bir zam yapm~-
hatlarını yardıklaTı, fakat gerı İtalyan ve ~an kuvvetlerı Mar Berlin 29 (A.A.) _ Alman ~pike ?1..r memnıu~ıv~t1e ta.ı(ıb etiıklerını buyuruı:sanız kı:..aca cevabıarı~ mag_ı duşunih'Qnız. 
püıkürtüldüklni bildiriliyor marik cep-ıesınfde ~arş~lannda bu tayyareleri dün Murmansk ltma.. ılaıve eylem1Ştıır. a~zedeyın:: -~arab ve, b ranın ka: Bınaenaleyfrı hır yanlışlık neti -

Londra 30 (A.A:J - Libya.. lunan düşman tefk.illerıne taarruz nında düşnan gemilerine taarruz . ~n sporculan, yarın sabah _lite_lerı du~uyor . decLe~ . • Halıb~k1 cesı o1uuğunu uı.nnettığım bu ıfa
dan ahnan en 90'll haberlere göne otırni~lerdir. Muha.re:~ 27 M~yıs - etmek ü:rere şınıaıı Buz denizi rep.. Sırkecıye vaıımış olac~kla1:'1ır. • m!hısarlar ıdaresı . mamwatı gun delerim bu şekı de tashih etmekle 
tank muharehoT.eri Tobruk'un 50 tanberi şiddıetle Mı.nver kıt al~ hesine aıkınlar ya.pmı~lardır. Orta Alman fulbolcülerı Sırkecı ~e~t~ ~~fıs 0~~akt.a .. daha efikfuı ~rnum·yede bu kanun mü. 
kilometre cenubi garhiıinde cereyan nın letıi~e ola,ı;ait de~am e~e + tonajda bir ticaret gemisi tanı isa- 'sf d pıle aa-n~ kted. ve ıa iYl ya - naseıbetıl~ ~}Tı~ bir ~arn daha ya-
etmekt.edir. Kahirede resmi rapor. tediT. F.si~. ~~! ÇOK "': gan.me. betlerle cdcldi hasarla.ı-a uğrat11- 1 asyonuu a ~e e ır. . , . pılacak gıbı bır zeyıl olmamasını 
~- .. . . i.d. mlk.tan buyıü!kltür. Hav.:. 'kuV'. et - ,..+ Muharebe tayyarelerine re. Admira f :tbol tak b bah Au.adaşım, nı_çm KO·On) a yap - tem.n etmek rsıterım. 
rcını. gore vazı~et ııy ır. . . - .. k ı~1.tôllıerle durmadan m"'i'.ır. r • • u . ımı. u sa mıyorsunuz dedı•. Kolonşa, yap - v_L_ı .. 

Mibverei zllblı kolları talıkıim lerı büyu ~ . kl kt fak.at eden Abna.n ;ı,vcıları hava yedıyı beş geçe Sırk.eci istasyaınu- dl w sebebi d d - edilen bütçeeı 
eru1m~ beiliz tıatl'annı ~~miıfler k~ra hareketllennı deste eme e- mu~a~~e~!ınde ~ düşman tayya. na .geldi. Misafir futbolcül~r, ~~ oldu~~ees~~~ı :e~ Ankaı~ _:1.9 (A:A.> - Buyuk Mil .. 
ve Tobruk'un cenıubi şark1sınde El- dır. Ti dl ? resı dış.uımuşlenfir. Galatasaray, Fene.·bahçe, Beşı~ dari.k. edemedigyimizdendir Daha ıe: ~cclisı bugun Refet Can.tezin 

d S
. d' R ' ı...1.-rııa ~ ne '/« 0 1ıa kl'·bü· 1 t b l b 1 d · · reishrrınde pt t ı. uda ve id' ı eze~ e ~ım "'~ a 29 (AA.) - Times ga.. . ş ~ .' ve san u e e .yesı evvel esansı siz yapamaz. mısınız " . y_a ıgı op ... nt.da be-

da geri püs1oürtiilmiışlıerd!r. M.ih • ~~ • . .. 1 d Deniz aşırı cemiygtinin ıdaırecılerı tarafmıdan karşılandı- dediler yüksek heye'inizin ma den terbiyesı, pos.a telgraf ve te.. 
verdlerin gayemoiın Tobruk'u zapt zetıeısını~ aSken yazan şoy e e - b r top:anİISIDd& lıar Kendilerine ay1·ı ayrı ayrı iki liiımud~r ki esans ~ali ayrı ~ lefo.n, inll:ı.isarlar ve devlet demir .. 
etmek o!Muğu oaışikardır. me~~edir: . dil·d·a· e buıke:t verHdi. ince san'atıtır Bö\J'Je olmakla bera- yıc>lları umum müdürlükler. 1942 

. ~' Duc:ımaının gayesı zanne ı~ın K-~·ı · · K ı n· ·ı ·· .. · .,. mali yılı b .. tıç l ·ı bed "· To'bruk gami'zonu ş1mcu tama - .. ...... kalesid. ç·· k .. M.h (Battaraf• ı inci aayfada) cu.ı e re-ısı ar ıem ı e goru- ber yalnız ~enıdi ihtiyacına mahsus . u e erı e, en terı..ı-
mile Afrikalı kuvvetler tarafından gore Tobrlik . rk 

1 
ır: ;n Tu br~'k den bir .ibt.iram k1t' ası teşkil et - Şl>n bir muıharrir_im\ze ~lmanya olımak üzere inhisarlar idaresi gc y~ı ~.ı:ıu:ı~un .b~r~'Il~i ~addesi .. 

müdıa.faa ed~ekted·ir. . ~r. ku.vve1.lerı a a aıın. a 
0ezler m:şlerdi. Başka davetliler .ırasında Oliımpiyad ~tesi Reısi olan ne mernleıket dahilinde bulacağı nım dıeg~~tı:ı~:.~rn, ı.n!11sarlar u-

Loncha 3-0 ( A.A. ) Li\>yadakı e;ıbı hır kale b~r.~k. ıstem'k d . 1920.1924 de Türkiyede İngiliz müşarüniıleyth i~mci d.:fa bu fır- otlardan. çiçeklerden, portnkaldan mum mudurlıugu teŞkilat kanunu. 
çaTPı,ma'larcla ber iki taraf yedek Bu lim~ın İın~ıli.ıle.rdıÇ!~.r\ a ar büyük elçisi olan Rumbold'un ka. satit~::. istif.ade ederelit Türkiy~ye b;r nevi esans çı:ıtarma't tecrübe _ na bağlı <=eWEller.ie değışiklık ya. 
kuvvetlerini harbe soktukbm anla- kryunetlı o1dugunu a 1 .r er. rısı ile Ledi G<>scıhen, Ledi Willinıg geldi~~ çdk ~~un oldugu. leri ya-pmaık.ıtadır. füınu ya~ğa p~lmas.na ve bu kanuna yeniden 
ı•hnaktadır. ton ve Sir Hu&4ı Guıney de bU- nu seoyıled.ı ve dedı ki: muvaffak olduğu ta.kıdiroe kolon- bir madde eklenmesine, sınema 

---- Sovyetler ff _rkof un cemı- lunuyudu. . - T~:ooa b~unan .. o~:ıncula.r-. ya imaline hız vereceğ:z. !iln_ll~rini~ gümrük resimlerinden 

Ti kl,e 178 
.
1 1

. d' J Büyük elçi, Ingiliz radyosunun d~n yedlSl Adlrn!ra klubundendır. Kasım Gülek arkad::ış mız ınhi _ 1ndirırlmesı haklkıntia ittihaz edi _ I' bunda 1 8r IJOrUZ IJOr ar ~afüalık suallere verdiğı cevabları D.ğerleri Ha~oveı:, We1ken, Ş:ılke, sar maımulatına fazla zam yapı _ len kararın Wdikine, fevkalide. 
(Baft#afı 

1 
iDei sayfaôa) dinlemiştir. Bu neşriy&.t, bu sefer Saksonya 'kluplerıne mensubdur- lırsa istihlak düşecek, binaenaleyh hallerde haksız obrak mal iktısab .. acarlstaa 1 iiSkıürtımüşlerdir. Cephenin cemiyetin büyiidt salonunda yapı- iar. . . ümid ettiğimiz V'.ll':datı alamıya. edenlere, devlet memurları aylık. 

IWA ~ kesim.leriınde önemli bir de. lıyıo~u.. .. .. . . . T~~ımda yedi ~ynelmıle! oyun caksımz dedile:. tnhisat idar~si 1arın.ın revhid ve taadül_üne da~r 
ğişikJ.ik olmaırnJ$ır. 27 Mayısta 23 cTür'kiye buyuk elçısıntn de - cu, uç taıne ~ıli maçlarda 0 Y- inhisar mamulaıtınm ne kadar fıa. kan':111~~!3 bağlı cetvellerın l\faarJf 

, • • Alman uçağı ta!hdb edilmiştir. Biz ğerli misafirimiz olarak a~arr:-ızd.a namış ~uıtıoolculer .. vardır. .. tı artarsa ne derece ıstihla:kin d'ü- Vekillııgı kısmında değişiklikler 
Macar gazete1erının 18 uça'k kayıbettik. bulunduğunu h& halde bıldırmı. Adımıra fotibolı0ulerı bugun sa~ şeceğini, mütemadiryen kontrol ve yapı'lmasma dair kanun iay:haları 
hakkımız da yaz .iıkları Londraya ıöre yeceği.ırn, değil mi?> diye soran spL aıt 11 de Ş~ref stadmda antr~nman tetkik etmek ve bu iktısad kai - müzakere ve kaıbul edilm:ş, ve rna 

. , Lonıd:ra 29 (A.A.) Harkof kere büyüllt elçi derhal cbilms, ya:pacalklard!l.~. Yo1d:ı gelıreken d·esini gözünden uzaklaştırnıamak.. den~erin axaıma ve işletmesi hak _ 
şayanı d k :cat yazılar cephesinde rnuıbarctbe ayni ~iddıc::tle merrmun olurum> cevabını ver ~ Sofyad~ da bır an:_rer.man. yaptık> tadır. Bunun eın mühım delili on kındaık.i 'kanını layihasının encü _ 
Peşte, 30 (A.A.)- Macar . ajan. devam eıtme'ktedir. Moskova rad. _ miŞtir. .. .. . . A~ıra _furt~ıcu~erı. Tok~tlıy.an senederl'beri i<dar~. sene btışmda menden gelen ikh1ci maddesi sıh-

sı bildi:riyör: Pester Llg.yd g:ızt.~e- yosu dıün ge<:e yapıt ğı neşri) atta Bundan başka buyuk elçı ingt. otelınde ~safır edılmış1:rdır Ya- ta:hımıin edilip kendisinden istenen hiye encümen.iıne twdi olunmuş. 
si 21 Mayıs tarihli nüıilasmd-a Harkofun cenubunda Rusların ır..u liz kuvveıtler:ne rnensub davetlile- rın il'k ma-ç1annı Kadıkoy stadın- miktarı temin ettilk.ten sonra faz.. tur. 
(Tüı:ikiye ile Avrupa) başlıklı bir vaffaıkiyetler elde ettiklerini ve re ŞU!lllan söylemiştir: da Fmerbahçe ile oynıyace.kla:--
makalesiılııde Kemel At.atürkün ya ilerlemetkıte olduıklanaıı söylenlli - iırnıParatorluğun bütün ktSımla- dır. ltatya hududundaki 1 Hariciye Vekili Parti 
r.utığJ. yeıi• Tür!k.iyeden bahsede. tir. rma mensub Britanlfalı askederle G da 
rek şöyle diyor: ~a radyosu, Berlin radvo.. görüşmüş olm.ak:tan ciolayl çok Münhal meb'us!uklar için teftişten sonra rupun izahat verdi 

.Türk milletinin tarihi roıünün sunun neşreıt.tiği w biıııerce e~ir- ba.h!:iy~rıım. . . . . Partı· namzedlarlnı· bı"ldı"rdı" - cBattarar• ı ıaci aayfada> <BattarU• ı ınci aayfacta> 
sona erdiği• halklkılooa Avrupada den bahseden haberini tekzib et - Büyıuk daıvetlılerin de ıştirak et- !etiniz, ç&lıfmız ve beni takib edi.. kunmasmı mü'teak.iıb kursüye ge. 
umumi ve yanlış bir düşüncenin meikıted'ir. tiği spaNer ve cevaıbla~ın. n~in _ CBa,tarafı 1 inci .. yfada) ıııiz. demittir. len Haric~ Vekili Şükrü Saracoğ 
hUküan sürdüğü de-vir üzerind~m Dün sabah büyülk bir zafer ka • de hazır. ~ulum?uş, çeşı?I1• fıkır eg yet idare lheyetıi reis vekili Dr. Hü- K.ablne içtimaı lu, son izah-atındanbeırı geçen gün.. 
henüz çok zaıman geçmiş değil .. zandığını iddia eden Alman racL lem::elermı taddb eylem1şttr. aeyin Hulki Cura, Kars meb'ualu - V.ix:by 29 (A.A.) - NazıTlar 1e.rin içinde memleketimizi ilgi -
dir. Bu yıaırllış düşünü; ÇÖ'kme'kte yıosu şim4i de Harıırof cephesinde • ğıuna Maarif Vekaleti teftiı heyeti bu s&bah aaat 10.30 da marqal Pe. len.diren siyasi had!seler hakkında 
o1ıan ~ı İmparatorluğ:ı kuv~ zafer lkazanımanın güçlüğiinıd.eın Laval Parıste re-isi Cevad Durw'llıOğlu. Kastamo- tain'in 'J'ei-s1iğincle toplıanmı,lardır. beyanat.ta bulunmuş ve bu mevzu 
v:ıı~ . ~sınd~ gız~.e~ bab.9etmi,Ur. Vişi, 30 (AA.) _ Başvekil La- nu meb'uSluğıunıa Prof. HayruAah Laval anlapnak istiyor . lara .temas eden suallere ('evab 
Türtk m~etinıin hayatı_ ener)ısını va1 Para giıtmiştir. Diker, Kocaeli me'b'u&luğuna lstan. Londra, 29 (AA.) - Lavalın verdi-kmı ~a izahat: umu.mt he-
farked~~n ~thi bır muha~- lan e:kıooıoıIUsi., misal te~il ~en bul vilaye_ti daimi encümen aza~ın- İl§ nazırı M Lagardel Ro~ya ~v".' yetçıe tasv.ib olunar~ ~a~t 12.10 da 
~ ıl~n ~liymdı._ı. da.bili nizamı, sağl~ m~hye~ v_e KömUr havzalarmda Ucreil d'.:.n Suphı Artel. Kütahya ~eb us. laf018ia ~r ola~. so"°:erdiiı topLantııya son v~ılmıştır. 

Turlk mıllectınıı Asyaı uykusundan en ba..""lta olaralk iYl teçh•z ed1,mış • lugunıa emekı1i general Aşır At1ı, bakkındakı haber henuz teyid e. 
uyıandınp oou tera.ldti ~luna sev değerli ve kudretli ordusu ile bu- iŞ mUkel:efiyeti Se,.ben meb'mhıiun• Maantt Ve - clilınemi§tir. Bununla beıeher bu 'lman Gestapo şef ne 
ke1ımelk 1ü2WJ1 ve imkAnlnı ka_v~ gün Aıvruıpe miılleıt.leri camiası a.. kileti tüm teıbiye heyetıi azasın. haber iyi maıtUma.t alan m•hfellerde "k d ) 
reyan ~ olmuştur. Büyu-:C rasmda ıa,metll bir uzuvdur. .. .. (......._,, 1 iDci .aa~) daın Ahmed Kvmi Tecer, ve Zon- çok muh-tıemel te1iW edilmektedir. Slli 8S DISI yapıldı? 
Şef ayıni wnanda bu yolun ancaık Macarlar Türic milı.etinin bu komıur baıvz.aaında tatbık edilmek. gufdak meb'ualuğıuna da Siyaea.l Bil Zira Laval lıir Fnıa•ız - ltalyan an. (8-ttanıfı 1 lacl 
Aıvrupal»aşnak istikaıneti~i ~akib yenileşme haıın'lesindeki ehe-rn- te olan ÜcTedliı .it m~kellefıyeti~in. gilfer okulu müdürü Prof. Mehm.ed aa,.ma21hiıoı bertaraf e~k ~in etmİf ve d'v l>i . -~~" 
edebileceğin i de idrak etrn:ştı. Av mıiyetio tarnamile takıdi: eden mil- ~~ve ~·~ıdaltı Et.ibank lı~ Emin E~i1vH P.a-ıü namzedi oıla - ınevcud en uf.ak bir ihtimalı dahi iı vakit patlıy:'°bir ::..1,ıere uftügu 
ruıpa mecleltiy~ine katılmak gaye- le1ıler arasında bulunmaktadır. ~ıt ..,...tın~ erJ h.vzaaına da tepm. rak seç~diT. mal edemez. Eğer İtalyanlar tan • bile atmıttır. Her ikW ,I:~ oto~. 
sifli hedef tutan ~u yol zorlulklar Şarktan gdmiıt olen bıizler, Ke • lınıe ~r. . .. .. .. Sayın :ikinci müntebiblere bildi .. fından Nie, Klanik.a ve Tunus etta.:' muvaffak olmuflarc:l.ır. açrnaga 
ne dOlu bir yol idı•. .. malizmi'n Tüdc tarihinde yaptığı ~ ~r .. ııse. y~rurlukte bulu- rİT ve aln eclıerim. fıııda Y'IP- ~rüıtü~n he~efı Vak"a mıahafünde 80Drada.n a 

Bu ııik:i k.uvvıetler Turk değişikillk keındri yaşama kanunu • naın. u_cretlı ~ukeltefıyet k.e.ra.rnıa • C. H, P, pael hafkan Vekili Vw:hy'yi .iııbiı&ii jçın yem tedbırler pıhn anı.ştınnala.r et" d b. Y k' • 
mnletinin milli ruhunun de muzun sevindinici bir mi111alini gÖ- ~esı:nın taıibık:atını kola;rlattırme.k Bapeldl Dr. Refik Saydanl alme.ğa 2ı0ıiamak idi iı~ bu teteh • li empermea.bJ. ~ ~~n ebis~kle1~ 

·nı.:.ıı-ı . de ya-aıyordu. İşle- ··yo-- uızere, bazı hu.wıılarrn taclH ve de • - büsün -'k az muvaffakıyet .kazan- b lunm tu rı .~ erın r . ro '...... ~. tıiııAıı . . . 'ti- k di r- u uş r. 
tilmemiş olıın bu lru·vvetler~ Türk ve Osmanlı mefhumları ay. gLf emn.ı. ~~m etme te r. Hendek icra Memurluğundan: dığı aöyienebiail'. He,dric'in YllZiyeti 
meydana çıkarrna·k için ku~e-tlı ni mahi'Yette meffıumlar . deği1di. I . . ~ bet 1iil lldııilı lir& Huma • .. • Beme, 29 (AA) - Reuter: 
bir imana ve~ yüksek bır de- Tam mi,nade Tiirk olan bır adam Hendek cra Memurlujundan. 1*'ptu Baıleyta fela lıılründea tamaH Çın komunıst kuvvet- Füluer'm dok.aıonı olup sureti 
haya ibtı) a~ vardı. Bu yara.tı<:1 Türk.iyede (hmanl'ı mefhumunu yık iılrist.eıı 7.ehntl)'a '4mJl.il.ıen bil' kıt'a .,........._ B~ '* UJibuleld P7 • fi J l mahsusa.da Prıag'a giden Prof. Sau.. 
bareilro Tütikıye ve Avrupa tarı~lmak işini üzeTine aldı ve Tü-rk ~ eeneclMe IH, lira .-.ıif~~ rimenJmUerln pıll'A1'a ~esfne ka_ len şe apon ara erberuch. Heyd.rich'ın vücudundan 
bmde Kemal Atatürıkün adına mil!eane Avrupa.Ma,ına yolunda ~ borç!~ ~ı Ali v~n:n rv .. verilmlıf eldaiımıılma ~n şeıa t r oldu 3 kurtun çı.karmıştır. Kurıunlardan 
ebediyen be vtı kalacaktır. Fakat · b"i ietikamet ıösterdi. Bayölııılere kö)'iiDMd !pot.ekli hallaım• ~ Satır lnL*ı mevkilnde fal'ia.a es ım biri belkem.iğine girmişti. Heyd _ 
,M,a.tiırit le m<.>Sai arkadaşlarının ye~ 1 

.. k .Uç bir zaman Macar P::::; .:,;mlmes'llDe karar v~ ~ ~ tima1m Ollman cenubı-.1t Tokyo. 29 (A.A) - Şansi cep riclı•in teh.1iWi bir vaziyetlıe oldu-
mulkavemet rtanwnıyan deha]arı • ~tur kefimesini Jiave et- r .. ~~ borçlımon ve AJmıed ~ mab.chul h.eainden biMiıikl.iğine göre Çin ko ğu eöyleniY'Qr. 
ve azimlEri sayesiınde tam zafer el ilsmi~ ~'!'d~ etmemiştir. yiimle.-e koyüıııdSI vaki &ı&iL Seher 31175 metre nnr.ralıba.mda 3ıt Man 6' ınün9t kvvvellleı>i kumandanı ıene Norveçte 
de edilmiff r. mr~~.1n .. ~e:~diın Macaristan hak :: :.ı ~ ~ _::::;; ~'ft e6!.:-=:e Ye ~ine ral Liupuşenık 1 o bin kişi ile teslim Londr.a 29 (AA.) - Noırveçte 

.Maıtürlkü.n yarattığı ve arkadaş \.· u ~-yuh. . tı i!şte bu merkezde tre lll'ÜMI r Hl~ tarihli ka B . •alri '~ olmuttur. . bulunan gestaponwı ikinci tefi hir 
)anının devaırn etltiği e,;;er sadec~ • ~dııı 1 ıtoa~h . 

0 
zaman olduğu me m 

1 
Te t bin n aean cuben mer'a ~ tehır General bundan sıoınra Nankın Noııveç köyünde öldür&tmüştür. Köy 

maddi bir eser de~1dir. ıdi'bı .. ~a~r niid a:n.i kaTde~J.ik duy- ;e 
3 t.~~7aaU: -=~ :ı:b ve :;~ı:ı :: Hez

7
m5'7ahd

9 
'ud 

65 
numbbara miL1i r~i1iı_nini:n davasını güdeceğini tamamen yakılmış, kadınlar ve u. 

ıh f 
. b ] g 1 ou~u:n e . •_ı.. ra 11;ıo...-- 'V'e metre mura aıı söyflemııışhr kek'! ·· ··'fm"-t'' 

.Aıt~w!k·· ~ t_ar·Tüi. ~~zı ~lslınt~ . aş ar- gufarını bütün kalbi· ile iuıar et • tamire ~ olan hane tıirlncı. açık ve dörıt. yüz ur. tk.ılymıetlrı4.ek.i tarlalar • er suru '"!I' ur. 
ken ıl ın n r'J\. mı e ın. uyan _1_t d' artırma ile 25/6/942 Perşembe ıünü sa. ba kerre .Jıirincl .. ~ art..nna. ne 15/6/ 

k 1 . ..J. v k b ı t . b IDe.5. e 1.r. -...-
anıma o uııgunu d ,. p mış U- M • li t hisıııi ve roubak,eme at ondıa Hendek tcra dalresfnıle ,Pa.raya 42 Peqıembe ıiinü saat oDINıde Benclek 
lunuyordu. Ruhunda T··rk milleti 

1
.hee.u z.e__ .. k'. Türk politikası - evrllffetl ve haddi Jiyıkmı 1nıınomtı tera da.lıl"eeblde para,ya çııftileeeil ve 

·<lıe lini yıaşa.tan kad n V" er sa a el'ı ..,..un u H · · ç n n ı a •Y• • • • - - nın ha lıca vıa"Sıflarıd•r. arıcıye taı'sdfrde Bdnc'i açık a.rıt.ınna He '1'1/942 hltMI la>'*tn1 ba1madıtı ta\dinle linci 
k€1k Tu~ gbe~~2~dı~/. Atvrupaya V ,_ili ~ tku Türk siyasetf- OPmaı1eel ctiıNi a.yn1 saat&.e Hendek aç* arill'lna :ile •17/HZ C1JID1lrie8i ıü. 
Aıtat.ir'kün uyu~u,, .. nu anıt.mı~ eıu run son nu . . d . ki dairesinde ~ enüecei'inclen nü 8"rl saa.lı&e Hendek ld'a tlaireııhade 

n;n Avrupalh.Jtık istikametin e ın .. Jcra ç 
t?ır. .. eni bİT misaldir. ayni baldan frlfıık hakJanna V\.siat ~ pa.ra.ıa çe't'J'lleoettndı ~ UldAl'a ır. 

.AıtatüTlkıün ölümiinden sonra O- şafını gosteren Y. tk d AL Jıa.ra mal!k ola.ııla.r 100 beş (Ün zarfı.mt.l tif11k hakbrma veuiır halda.r:ı malı'k o. 
nıın yaratıcı eserine devam e~mek Hariciye V ek · ıı bu ntlu . u.n a .. _.. mii!lbttelerlni nıraz etmelerı ak&i lanlar on beş .gün zarfın.ta "'3lt1 mis 

-"· 1' b l f b - 'k". Tih1c: .. 9ebe erının mu • e ... -ı wztfesini liy<lll\t a E' ı ugun u iman - ~una . . . ~ paylaı.;ıma4an hariç bıra\ıl&cak. bitelerini tbr'M etmeleri ulli '8.lulinle 
Cüm!hurre'si üzerine alml'şhr. kemmel o1dugunu belırJmıştır. taıib olanlıl1' yiimıle ,.eııı ltuçıdı: depo> paylaşmadan Jıa.riç bıraltıla.ca.kbrı talib 

Şimdi Tıür1kiyenin başında bulu Sarlettiii balıca gay~etler ba~; :~ veya ~ me'dıulru lbraız etıme. olan yiılde rtd! ~ depo alkçesi veya 

Busün 
• # 

TAKSIM SiNEMASINDA 

KIZIM 
Duymasın nan adaım bir asker ve devlet a_ mından Avrupaya ba.glı_ olan . lerl IU'ıınna ŞU'ltoır.mes! bqıiooeın "'"bll. ba.n4cı. mek<t11'ba lbraa etme-lerl arhrma 

damı sıfatile A'teıtürkün vediasmı ınT11ıi meofaet.leni bolşe~ıld k vgenlt- )lerlktSÜ'ı rö11eWlecıekl alla 1 • .p.ıtna.mesf bu l'iiNJeın iÜıbal'en herkesin 
yeni kııymeıt~er i[e zenginleşt·r- ~eme eme?leri ik tehdı~e. ugra.y~n renlfımat almak ı.~r Hendelı: len &'ittbllıecetl ıve daha. .fa.la maliama.t Türkçe aözlii Ye ıarkılı 
m-Ok yükünü üzerine almış bulıl- Tür.kiye, venmm ve ıst~kbelin.~n :resmin M!/12 numaralı detııfuıua aıımuc ı....,~ Henılek icra daJıredııfn 1 Bugün saat 1 de tenzillth matine 5 ncı· Hafta 
nuyor. düflllanler saıfındıa obnadıgını gun ,. __ ..,,,,., .. , ilin olumar. 94.2/298 numaralı c1G5)'uına müracaa.t. 1 

TürOciyıe, melktebleri, içt:mai geçti'lcıçe Mıba aç& auret• görmek. ~-- ~ 11 mı iiin oa.n.r. 22/5/9'2 HZJZ98 '~----~!11111-~•-•••••••••• 
~~--1--r .ı.. • ..a ....... ıiaft!.Ü.ı:.........A..!ı.......l!i....___ ________________ .....iıı.::::ı~•;!ıİİlllwt;iiııllilİlm~~oücaıııı.t.\ı~~;..a.::~~~~""""' ...... _""""'..:.;ıı,;.::.=.:;:~:::~==:i=:;;::~::;::============:! 



8 Sayfa SON POSTA1 .. Mayıı 30 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesinden: 
Teşk:latlmız tara:ından dağıblmış olan kuponlar mukabilinde verilecek pamuklu mensucabn tevziat.na 1/6/1942 
tar.hinde başlanacaktır. 

Kupon numaraları ile mtlracaat gün ve mahalleri aşağıda gösterilmiş olup: 
1.) Numaraları ilin edilıni§ olan kuponlar hamillerinin nüfus cüzdanlarile beraber bildirilen mahallere müracaatları. 
2.) Ayni Soyadım taşıyan birkaç nüfus cüzdanını~ aile efradından birisi tarafından ibrazında kuponları mukabilinde İstihkaklannın verilebilcceğıi. 
3.) Henüz ilin edilmemi§ olan numaralar için müteakib ili.nlarımızla tevzi günleri bildirileceğinden numaraları ilan ed:lmiyen kupon hamillerinin müracaat etmemeleri. 
4.) Bir taraftan mahallelerde kupon tevziatına devarnedilmekte olduğundan henüz tevzi kuponu almıyanların evlerini ziyarete gidecek memurlarımıza intizar etmeleri. 

' 5.) - Tevzi ekiplerimiz tarafından evlerinin ziyaretinde evde bulunmıyan kimselere bilahare tevzi kuponu verileceğinden bu dağıtmaya intizar edilmeai, ~ica ve ilan olunur. 

Birinci Liste Dliiraccaat edilecek günler: 
Müracaa.t okınacak mahal 1.6,942 2.6.942 3.6.942 4.6.942 5.6.942 6.6,942 

Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No. Kupon No, Kupoil No. 

Sümer Bank. Yerli Mallar Pazarları Bahçekapı Mağazası f. 1 500 150 1. 3000 3001- 400-0 80001. 815 00 61501- 830-00 63001. 845 5 5 
~~--~~----~~---~-----~--=~___:_:___:_:;____:...:....:~~~~~-~~~~~--~~~~;__-~~---~~-~~-~_;_~ 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Beyoğlu Mağazası 4001. 4750 4751. 5500 5501. 6250 6251- 7000 7001. 7750 77'.>L 8005 
8871. 9360 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Kadıköy Mağazası 116001-116500 116501.117000 117001.117500 J 17501.118000 118001.118500 118501.119000 
~----~~--~~---~~-~-~~~~~~-~~~--~~~~~~~---~-~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Ü~üdar Mağazası 88-001. 88500 88501. 89000 89001. 89500 89501. 90000 90001. 90500 90501. 91000 
:...__:__.:..;_~~~----~-=----~--~-----~--~~---~~~-~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~-

Bü rıha n Sunar: İ9t. Yeni Postane arkası Aşir ef. cad. No. 3/8 32001. 32300 32301. 32600 32601- 32900 32901. 33200 33201. 33,500 33501- 33800 

Mustafa Sami Homanazh Yeni Postane arkası A~r ef. cad. No. 20 33801. 34400 34401- 35000 35001. 35600 35601. 36200 36201. 36800 36801. 37400 
~~~~-----------

Sadi Ka.plancah Yeni posta.ne arlcası A~ir ef. cad. No. 48 37401. 37900 37901- 38-WO 38401. 38665 40251. 40750 40751. 41250 41251- 41750 
40001- 40250 

Ahmet Ata Köseoğlu: Mahmutpaşa başı No. 195.197 41751. 42150 42151. 42550 42551. 42950 42951. 43350 43351- 43750 43751. 44150 

Ahmet Güvenç Mahmutıpa~a başı No. 149 44-151. 44250 '44251. 44350 44351. 44450 44451- 44550 44551- 44650 4465 L 4V50 

_A_rusy---"-_a1'_B_a_lı_k.ç"'"ı_og=vl_·u_: _M_ah_m_u_t.:..p-'aş'-a_b_aş-=..ı_N_o_. _1_3....:...0 ___________________ __;_44 7 5 L 4485 O 4 485 ! - 449 50 449 5 1. 45-05 O 45 05 1- 4 5 15 O 4515 ,_ 45250 45251- 4i350 

Mıgırdıç Baltayaın: Mahmutpaşa başı No. 68 45351. 45450 45451. 45550 45551. 45650 45651. 45750 45751- 45850 45~51- 45950 

Kadri Özyıfmaz: Mahrnutpaşa başı No. 91 .45951- 46100 46101- 46250 46251- 46400 16401. 46550 46551. 46700 46701- 46850 

47451- 47600 . 47601- 47750 Leon Geveliyan lstanbut Mahmutpaşa başı No. 134 46851. 47000 47001- 47150 47151. 47300 47301- 47450 
~~---~-----~--~--~~--- - --- ----------~..:..::...:__~;:_::_.:__~;__:.;___;___;__;_ __ ~~~~~~~-~~--

_M_u_stıa_fa_Y_a_v_u_z_I_· s_ta_n_bu_l_M_a_h_m_u_;tp=--aş-=--a-N_o_. _1_2_3 ____________________ __:4 7 7 5 1- 4 7 85 0 __ 4_7_8_5 _1-_4_79_5_0 __ 4805 1. 481 5 O 481 5 L 482 5 O 482 5_1_-_48 3 5 0_--=.4....:...8 ....:...3 5=-1....:...-_ 4....:...8....:...4...:.5_0_ 

Tevfik Ağaoğlu: Sultcı.nhamam Haçopulu han No. 6 48451- 48750 4875 L 49050 49051. 49350 49351. 49650 49651- 49950 4995 L 50250 
~~~---~~~~~~~------'--~~-~~~----~~-------------
1 h san ve Hüseyin Özer: Mahmutpa~a. Hacı Köçek cami. No._1_5 _______________ 50251. 50550 50551. 50850 50851. 51250 51251. 51:..:5...:.S...:.0 __ 5_1_5_5_L_5_1.8_5_0 _ _;_5_1_8.:...5_L__:_5..:..22....:...S_O_ 

Süleyman Kahyaoğlu: Mahmutpa§a, Hacı Köçek cami, No. 1 O 52251. 52450 52451. 52650 52651. 52850 5285 L 53050 53051. 53250 53251_ 53450 

Hüseyin Hilmi ve Süleyman Sırrı: Kapalı çarşı, Mahmutpaşa kapısı Aynacılar No. 5 53451- 53650 53651. 53850 53851. 54050 54051- 54116 56201. 56400 5640 1. 56600 
56001. 56200 

Mehmet Faruk: Kapalı çarıı. Sip<1h!__sokak No. 20 56601. 56700 56701. 56800 56801-· 56900 
~~~----~--------~~-~-~- ·~~~~~~~~-

Ece Mağazası: Sultanhamam cad. No. 59/ 23 20001. 20400 20401- 20800 20801- 21200 

Mehmet Nuri Topbaş: Fincancılar, Mahmudiye Han No 3.4 5960L 60000 64101- 64600 64601. 65100 
640-0 , _ 64 1 00 

5690 ı. 5 7000 

21201- 21600 

65 1 o ı. 65 600 

57001- 5 7100 

21601. 22000 

6560L 66100 

57101. 57200 

2200 L 22400 

66101. 66508 
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ramvay se erierın e yeni ve b~~eseri 
Bir medeniyetın sonu 

değişiklik ..!.:k.:~;:.:·~~; 
' resi • l\lariıısizm ve ilmi sosya.l:i:ı;ın • 

I• t b ı B l d• • ) kt •k l\l~en.i'yetin 9ÖkJÜş ve yıkılış devresi, s an u e e ıyesı e e rı taştan ve nMYon~ sisyal!zm. Bir •• } • J ı • meile.nlye~ten clllerine geçış • Yeni tramvay ve tune . iŞ etme erı me@ım.iyeUln kıııruılma ıuısurran. 
256 ınyfa, rıa.tı 150 ~\l.Şı • s:ı.tış 

umum müdürlüğünden: =~ü~~":::ı;:ıa: 
Yedilc.u1ıe • Siırkeci arasında i~leyen tramvay ara'balarının 1 / Ha- şet Ki'abev'leri; Köprü a!ıtında Ka.. 

ziran/ 942 Pwzaneai gününden itilbaren mu'Vakkat b ir müddet için d;ıköy iSkeles:ndıe Jdtaıbcı Kema.ı, 
Gaılatada Tünele gid.el'ken kıöşedıekJ 

Yed.ilrnle • Beyazıd atasında sefer yapacakları sayın yolculara b il - tütıüncü. 

\,m.·-nın.·.r ............. «.59•6•4•ı> ......................... ,'- 1 

HALKIN NAZARI DiKKATiNE: 1\ (TiYATROLAR) 
Hakikt ve kurumıa2l lasteks'le hazırlanmış «ORHİDEn nam 

ka.bartmırlı 

MA YOLAIUN ~ ·~ ve sahibinin 
Şeri1lkri ~ imzasinı 
üzeri nele taşıyan 

Meşhur il'!.iziyonist profesör 

ZATl SUNGUR 

1 

Beyoğlunda uSES> ainema ve tiyat
rosunda her akşam yeni numarala
rından müteşekk.il zertgin progra • 

mına devarr. edecektir. Etiket veya d.amğaya dikkat edilmesi. taklid ve çürüklerden ko. 
runma.k için tek. çaredir .• Her taraftan sipariş. kabu ve serian ir. 
&l edilir .• İmal ve toptan satı~ yeri: Beyoğlu İstiklal caddesi Tü. • y l _ G'd ki -.. ı 
tüncü çıkmaızı No. 15 P, K. 2182 ~ Tet: 40582 ı , az ıga ı ece ere: -w 

" İhtira eab.ihi: K. Ş~blrliyan -~ 1 BASiR KOLTUK l 

ve MOBILYANIZI 1 

İsla:ı bul Defterdarlığından: Her Yerden Ucuz 

1 
İstanbulcla Riza paşa yokuşunda 

SU. No. İsim ve 1" Mahal. Soka.. J;ta.pı No. SE. Sayrın ~ İhba.r. 66 No. AHMED FEVZİ'nln 
name No. 

!I 

TÜCCAR VE BA YiLERiLE 
ÇAYHANE SAHiPLERiNE: 

1 / 6 / 942 tarihinden itibaren mer'iyete giren 4223 numaralı kahve ve çay kanununun afağıda ya:zılı 
muvakkat birinci ve İ>e§inci maddelerinde: 

Muvakkat madde: 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu maddelerin tica
retiyle işt:gal edenlerle, ticaret maksadiyle bu maddeleri bulunduranlar veya imalatın
da iptidai madde olarak kullananlar ve kahvehane, gazino, lokanta otel gibi pişirilmi§ 

kahve ve çay satanlar, memleket dahilinde ellerinde bulwıan v·eya sipariş edilmiş olup 
da yolda olan veya akredidifi açılarak siparİ§İ yapılmıt bulunan kahve ve çay miktar
larını 48 saat içinde bir beyaname ile mahallerindeki inhisarlar idaresine, bulanmıyan 
yerlerde en yakın inhisarlar idaresine gönderilmek üzere mahalli mülkiye amirliğine 
bildirmeğe mecburdur. 
MUVAKKAT MADDE 5: 

Muvakkat b:rinci maddede tayin edilen müddet içinde beyan edilmiyen veya eksik 
beyan edilen kahve ve çaylar müsadere edilmekle beraber çaym her bir kilo veya ke
sirleri içln (20) ve kahvenin her bir kilo veya kesirleri için (10) lira ağır para cezası 
alınır. 

Beyanda bulunmıyan veya eksik beyan eden satıcılar hakkında ayrıca 1918 sayılı 
kanunun muaddel 25 maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı hapis cezası da tatbik olunur. 

Alakadarların nihayet 2.6.942 saat 17 den evvel beyannamele
rjni İnhisarlar idaresine ve taşrada İnhisarlar idaresi bulunmıyan 
yerler de mülkiye anıirlerine vermeleri. ehemmiyetle ilan olunur. 

ASRİ MOBiL YA 
ı " 60 1,20 2/1 1 - U-wtr Kay&l:ı Mecidlye 1/i 9U 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Mağazasından alın~. 

2-Yuıi Cinıöz 

3 - Recep otlu 
Ali 

t - Ki.zım En • 
e-inb~ 

• 

Biiyükd!Me bl.la 1>41 

Cad. 

Osmanb S. '1 !lü 

• Birinci taş 2/'l 94-1 

oca.k 

s - İbrahim Top Alemdar Türbe Cad. 8 !lU 

:ak ' 
6 - Mustat.ı Ka. Klrmasıli Çarşamba 

radenlz Ca.d. 

7 - İsmail Ha~ıabmed 
8 - İhs:ı.ıı Uit'g Ül M:eşrutıyet 
9 - Hayri ~ıeraıt Kiiğrtbımı 

eQ - Falına. ŞaJıln Paşa. 

Cob~noğlu 

Kevs.er S. 
Cencrere C. 
Ba;tı s. 

5 911 

6 !Hl 
53 9.U 
30 9U 
57 9U 

1,211 2,40 

0,29 

0,60 1,20 

0,50 

0,40 

1,60 
0,80 
1,75 
2,00 

3,ZO 
1,60 
3,50 
4.00 

2/3 

2/4 

2/5 

1/21 

1/22 

3/3 
3/5 
'J/7 

3/11) 

Şİ$li l\la.fi:ye şubesl. mü.ltelle,{lcrln.den yuık:ı.rıda. adıı, işi ve 1.iıca.ret.gah adresi 
yazılı şahdcı.r terki t.iearetlle yeni adreslerim bilıl!.İ!'lmedilder.ı ve tebellüğe saıa. 
biyet.lıi bir Umse cöslermmnlş ve y3ptl.ın araştırmada dıa buTımanL1fdlış olduk,, 

1a1'mdao hlılalarmda Kösferllen yıll:wa ald sayım -rerı-l?erinl ve za.mlal'Ull ha.vl 
ibblırna.mıeıleıiD bbnaıt ·kendilerin<! tebliti mümkün olma.m•ır. Ke:vfi.ret 3692 
~ ka.numm 10 ve 11 bıoi maddelerine tevfl:kan ıebllf yerine geçmek üzere 
ilan ı>lunur. ( 6006) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

Biriıtcl cerrahi kllnıflne 11!'> kalem 

K~f bedeli 

Lira 

Teminatı 

Lira 

ta.ııta. eşya. 36 733 2755 
Yuka.nda ayızlı 1ş Üniversite rektörlüğünde 4/ VI/ 1942 Per~ınbe günü saat 

15.5 da rek!törlük!f.e kapalı zarlla. lhale edileoekür. 
Bu iııe a.ld şaTtna.ıne, keşif planluı relatörlUkte görüliir. İsi.ekliler 40,000 ıı_ 

rahk bu &'ibi Iş ya.ptJ.iına ve fabrJ<a. sahibi ol'duğwın ılalr vesika ile Ticaret 
odası U.ğıdla.nnı hllvi ı;arfla.rı Jba.le rünü saat 14 dıe rektörlüğe vermeleri. 

<15463» 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

J'.l.luha.muıen bedeli {1275) lira olan 3000 aıkd ıgömme kapı ldlidi ayna.sı 

(pfritı9) (12.6.19tl2) Cuma. güntı !H,30) on dört otıtmla. Ha.ydarııaşad:ı. Gar 
binası daJıillndeki komisyon tarafından aolk "'811tme usullle sa.tın alın:ıca.ktır. 

Bu ılşe girmek isteyenlerin (95) lira (63) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun ta.:yin el.tiki ves:ı.lklc . b irllkte eksiltme günü saat.ine kadar ı..omisyona 

Dağıtma ofisi umum müdürlüğünden : 
Dağıtma Ofisi merkez kadrosu içln 100..UO lira ücr-etli memuriye~lert 

müsaıbaka ne memur a.iınacakıtır. 

:Müracaat edeceklerin memurin kanımun 4 üncü maddesile tayın olıınaıı 
vasıfları ha,iz olmaları. ~ ttır. 

Yüksek iktisad ve ticaret tahslllnl bitmiş olanlarla tiea.ret ilseleiri me. 
zum.tarı, resmi ve hususi iktlsad, l.lcaret, maliye ve sanayi mÜC$Seseierlnd • 
vazife gömıiiş ola.ular ehliyetlerine göre teroilıan alınırlar. Bu glbllere :hı51i 
ve 3659 numaralı ka.nun hiikümJcrinc &'Öre ve milli korıınmoı kanuııunuıı 

6 ıncı mad.ldesile tasrih oıuna.n mfüteseıı hakları mahfuz olarak ta.yin olu. 
nurlar. Müracaatlar Anka.rada. D:ı.ğıtma Ofisi Umum !\fıidürliıttine ve taş_ 

rada villy~t iaşe Miidürliıklcrine yapılmalı.dı.r. • 
l\Iüsa.baka. ve imlrlhan gt;uleri ve şartları a;rrwa ilan edilecektir. 

(3773.5800\ 

·······················································-·-············································ .. 
Son Po•:a MatbcıAsl: Neıriyat Müdürüı Cihad Babaa 
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