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HALKIN 

HALKIN 

HAL KIN 

Sene 11 - No. 3932 Yazı itleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 10 TEMMUZ 1941 

(Alman -Rus harbi) 

Almanlar 
reni 

tedbirler 
aldılar 

"Muharebe büyük 
bir muvaff akiyetla 

devam ediyor,, 
Finlandiya cephesinde 

müstahkem bir 
şehir zaptedildi 

-
16 bin lspanyol 

gönüllüsü Berlinde 

13erlin 9 (A.A.j - Alınan or • 
dıu!(lrı başkıımandanlığının tebliği: 

.But.im şark cephesinde muha -
rebeıer büyük bir muvaffakiyetle 
devam etnı~ktedir. 
~ Salla ıehrini zaptettiler 

ıBerlın 9 (A.A.) - Alman- kıt'a 
lar1 Fıinlan<lıya cephesınde kuv .. 
Vet)i ıstihk:imlar tarafından mü • 
?araa edilmekte olan Salla tehrini 
Işgaı e~ılerd\r. 

Yeni tedbirler 
Londra 5 ( A.A.) - ALman baş. 

( Devanu 3 üncü sayfada) 

Suriye~e 
--ltareke --

işi hükOmeti 
resmen mütareke 

----- -----
Müstahkem bir mcvkic piyade htıcumu. 

B~y~k muh~rebe füMUMi"/JlR'\ 
ınkışaf edıyor 1 BiLANÇO 

Rasadhane 
müdürüne yollanan 

garib mektublar Dlnkl 1 . 

Sov'et 
1 Anad_olu a1ansın. '·" 

B h b Profesör Fatine 

t bll"I I erlı~ ~u a ırı 1 soruyorıarmış: 
8 9 er bıldırıyor İ "Bu yağmurlar harb 

"Kıt'a/arımız düşmanın 
ilci moiörlü alayını 1 

imha ettiler,, 
-

16 günliik Alman, 
Rus harbi 

R &~n9~A)-Hm~ umen petrol tesisab mu'habirııniz bıldıryıor: 

İ sahalarında ablan 
toplarla alakada!" 

olmasın?,, 

Yaz ortasındayız. Buna rağmen 

tekrar bombalandı . I6 guniük Alman - Rus har-

t 1 b• d b ı dU _ J im~den s0nra Alman askeri a e ın e u un Moskova 9 (A.A.) - Sovyet is. mahfellerinin mütak.alarilc S-

t~ı.. .b t b"" t af A b ı lınıan haberlere ve cephy~ yap. 

1 haıvalar halfı. ısınmadı. Anadoluda. 
ki muhabirlerin ve Anadolu Ajan • 
61nln vernikleri haberlere göre 
memleketin bazı mıntakalarına kış 
yağmurlanna benziycn sürekli :rağ. 
murlar yağıyor. Bu hale sebeb aıe 
olabilir? 

ı:u ara m·osu ar ın.laıı u sa- i tı h · 
8 Çörçil, mülarke talebinin lbah eıiken saatlerde neşredilen ! d~"ı:r1l ~eya atı· esdnasında gor: 

· l k l d ... •w• • U'I\. erım~ ısına en umumı rnemnunıyet e arşı cm ıgını Sovyet tcblıgt: ı b b 
1

A ıl ı.. ·ı k 
b · 8 T d b ·ı·· .. 0 r ı anço yap au.1 11· anaa • i eyan cttı emmuz a u un gun, strov ı· d . B uh b 

- Polotska, Novograd _ Volinsk ve • ını .eyı.m. u .m are e Yep • • 

Rasadhane Müdürü profesör Fa
tin diyor ki: 

«- Temmuz ayında havalarin 
(Arkası sayfa 7 sütun 3 te) Bugün Avam K marasında baş- iBnltsi bölgelermd~ şıddetli çar _ ı yem bır mnhıyet a.rzetmekte 1 

"ekil Mıster Çörçil Suriye fevkala- pışmalar dev3 m etmtştir. Kıt'ala _ olup bu~d::ın. evvel~ı muhare- i 
<le komı eri gent'ra.I Dentz tarafın - runız tankların~ızın ve tavyarele - lelerle ~aıç hır veçıhıJe mu'ka - i "Son Posta,,· 
dan resmen mütareke tnleb edildi- . . . .. h t" .1 b. ~ı- 1 yese edılemez. Fılhakik:ı Al • i 
ır_. • • • •• 1 b" • 1 b" ırıımıı.ın muza ere ı ı e azı nUA- d b h ı ~, soylcrmş ve boy e ır ta e ın t 1 nd d.. .1 . h k ı· . ı man or usu u arbde, ilk de. i 
Xttcrnnuniyetle kartılandığını :ili, - darda a, ukşınanıtnı· 1 erık ba:le he .. ını f fa olarak Rusyada silahça mü. i nın 
"c etmiştir. umı uran ·uv~e 1 mu a 1 u - i terakki bir düşmanla karşılaş.. Bulmacası 

Dur Cooper de bu husus hak - cu ar ~apm~ş ·:· 1 mak mecburiyetinde kalm•ştır.1 ~da söz alarak Fnınsa He lngılte- Sıd~et~ı hır ~uharebe : Bu devlet modern hnrbin yeni i 1 
c erasında muhuamatın her za - Oıstrov ıstıkamctıncle, bu sabah 1 usulleri ile karşı karşıya gel- ı· 
........... !.~~~~ .. ~ .. ~.~~-~r.!~.~.~ .. ~det~ birb muharebde ~l~uıştur. i meğe haz1.rlanmış hulundu.ğuf 1 oa·ıml ve hedı·yeıı· 
[ ] 

u mu are c esnasın a, ıt a arı - 1· ıgiıb.I moti)rlü fırkalara da sahib Du .. ti&u·· nceler rnız birçok m~.kabıl hücumlarda : bulunmaktadır. • ~ 
T bulunmuş ve duşrruın topçumuzun ı 1 ~ 

ve hava kuvvetlerimizin bombar~ 1 So.yet ordu... 1 (..--"Sen--P-.-la,-,-n-ın-Wmacast-AI] 
K 1 U•• Ç donam ve tank cüzütamlaronızın : Sovyot ordusu birçok ba - e...... • _--......,,., __ ,..._ ... 

O ay ve g mukabil hücumu neticesinde ağır i kımlardan Alman . ordusuna f - ..,:-•--: ~ '-'v- """"'• .._.. 

· t · · : (Dev- 3 üncü aayfada) • - • - 1 
' ' • ' • 

7 ~·~a.. ~lıiatanıa Rwya aruında anlaf. zayıa vermış.tır. \. ı o;~..:!:..- '.-+-ı-
._._d Ya dnönı mühirn bir adırn atıl - (Dev..u 3 üncü sayfada) '-· .. ·······-··········-·••••••••••••••••••••' ;:: ..... .- r+-+-

1 -··- ~ , _ ...... .. 
lf diyorlar. ~., ... 

~~y: mevzu • .,..a ..ı..... r- Askeri vaziyet :J f:;::: ~· toprak her ikisinin de elinde L- ..!.:. :;,., : 
1 

~··kolay olacağına d• Staıı·n hattının akibeti ~~.:~ 
~ 't CJtibnesi istenilen müıterek düı .. ~..; .,:::- ı ı 

~ı~:•~ her aman yere serilmesi Fı·n cephesı·ne bag ..... Iı ı :a~~~.w~tJJ-~~:==-::.. ... °'·= .. = 
)~ çb!:;;::.l,~,:.ei'.ki •r;~~~inzae~ • 1~-~ "'.... '1 :"::!. ~: .. ~~"1 

.... -.. .. ............ Olt ..,... • - t~ ••• AnC9 .... "' 
J lllİaa.li L.ehls~anın kendisidir. --'··················-········ ...... •• ................................................ _.. .......... , .. ' - er,.s tt tıf4A rJı 

, ' ·-----~ ., ...... _ ..,.....,... ,. . ......,.. -..__ E U • ....,. ....... ""'•dNIM ., a• 
r~ . . : Eğer Finlandiya; cephesindeki Sovyet ordusu mukave - ; ıw- - - ..-. __ ..-. _ ..-. ..-. _ " 
ı .......................................... , ~ mette devam edebilirse Stalin hattında cereyan edecek E Şlı)ldi;;kacra;-
İ Bugün . ~ muharebeler çok kanlı ölüm, dir:.m •avaıları olacaktır : 
1 ___ • \. ............... - ................. - ........................ - ........................... ~ yapılanlardan daha 
İ Çocuğun vücudünü "j~·İa~:!anın An:erika tarafından işgali ne demektir? fazla alaka çekecek 
1 hava, güneş, kum Ya.zan: Emekli general K... bir şekilde 
' Ve denizle Dünlktii, ~ani 9 Temmuz tarıhli berlorde aş:ığıılaki şayanı dikkat 

Sertleştirmeli f Alıman resmi teblığ:nın ŞJrk 
1 
cep- ndkıtalar vardır: 

hes•ne aid ola.1 kı:sm1 gen~ ÇOK kı. 1 - Sta.ın hattının şimal kıs. 

Her 30 bulmacayı halle -
derek yollıyan oku}ucu • 

muz bir hediye alacak YAZAN sadır ve şark cephes nete ha:-ekôtın mına brşı harekata dün ele şid _ 

1 Proleıör doktor plan daıresind~ devam ve terokkı detle devam edilmiştir. ikinci bulmaca 
hsan Hilmi Alanlar etmekte ~W~undan başka bir §f'Y 2 - Ce."'tubdl Besarabyada Al. . •• • 

\ (2 . f d ) den ~.b~Rbıe ıek~dir. Fakat, bu man - Rumen kuvvetlen Savyet - bugun 7 ncı sayfada 
'- ncı ıay amız a 1 ~blige e.'k t>1arak salfilıiyelli t\l - lerle çoık şidrl"t!ı ve muvsffakı - \.._ J 

··-.. ·····-·-..................... ; 1fnaıı membala • n verılen ha - (Arkası ıayfa 6 sütun 5 te) 
r " l .. . . 

İdare i;ıleri telefonu: 20203 Fiatıı 5 kunıı 

Ba yersiz 
hassasiyeti 
b1.rakal1.m ! 

Abideleri koruma heyetine 
zaruri bir cevab 

Türbenin çalınan tezyinabna dair cevabı 
mukni bulmadığımız gibi, Koskadaki taş yığın. 
hamamı da bir "şaheser,, telakki etmiyoruz 

lstanbulun en güzel cadd!lerlnden birini ber'bad eden mahud şnheıe ı 
Garzetemizin Salı günkü nüsha. pısı ützerindeki yaldızlı güneş ta 

sında, cSultan Mahmud türbesinin yinatm hergün eksildiğine, ke 
tezylinatı ve pencereleri nereye gi. za pencerelerdeki tezyinatın d 
diyor?. başlıklı bir yazı intişar et. ayni a:Id.bete uğradığına işaret e 
miştıi. Bu yaztda, türbenin iki ka.. dil~i(Arkası sayfa 7 sütun 5 le 

[_~M __ il_ll __ S~: e~E_. ____,) 

Şehrimize eon günlerde gelen hir fngiliz meomuasi hirltaç aayf'eıiıu 
mem.1eketimize aid reaimlere tahaiı etmİf bulunmaktadır. Milli Şefi 
harita bqında göeteren yukarıdaki eiizel futoğrafı bu reaimler ara. 
ıındıan alıd ılı. 

- Belediye, Bakıı·köy hastancsindelci delilere /:ali. luJr 
. ' ve verıyormu! • ... 

- Aman deme, §imdi ~ıldıracaiım 8eliyor! ••• 



2 Sayfa 

Herg·Ün 
-····-

Okyanus meydan 
Muharebesi 
~---Ekrem Upkltgil 

SON POSTA 

Resimli DlaJrale ı 

Bir arkadatımızın, bize ve 
müphedeye müstenid olarak an
lattığına &Öt'e tramvaylara seyir 
ve hareke~ halinde atlamak ve 
binmek yasak olduiu halde bu 
memnuiyeti tatbikte mükellef ba. 
zı memurlar buna riayet etme • 
mektedir.ler. 

Her yasağa bünnetkarız. Dün 
elimize eski bir gazete geçti. O -
rada esbak ,ebremini Emin be -
yin sokağa tükürmesinden do • 
layı belediyece bef lira cezaya 
çarpıldığını ve bundan dolayı 
kendiaine ceza kesen memura 
tqekkür ettiiini okuduk. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Mutlaka zafer •• = 

Banyo ve jimnastik: 182 
saat 30 dakika 

Temmuz 10 

Japonlar, Asyada 
yeni nizamı · biz 
tatbik edeceğiz, 

diyorlar 
Alman - Rus harbi 
karşısında Japonyanın 

hassasiyeti arhyor 

TEMMUZ ~ 

Rumi MllAI 10 Arabi •••' 
1'67 1860 - --Ha.1.irau R-ı n- Hııııt 

2'1 1941 66 __,, 

PERŞEMBE ~ 
Banyo : Günde on beş dakika GUNF.Ş C. Ahır ı~~ 

91 1/4, jimnastik: Günde en beş ::;. D. T," o; 
dakika 91 l / 4. Yekun 182 saat. 30 " 87 15 s ~ 
dakika. 8 55 0 

Elbiseler: 481 saat 11-~ı _,,O_::tl--::--lrl-' a'"'."""dl....-:-:Alqa-m-;;--;:Y•t~ 
.BaŞka kadınlara bakmak: Gün- ~ . ; . s. lu. s. ııf· :;: ~ 

de on dakika 60 5/6, r astgele ma- v, ıs 10 17 19 20 ~ 2~ ao 
ğa.za ve vitrinlere bakmak: Günde l..f:.. ' 86 8 S6 ıa - 11 .il' 
cm dakika 60 5/6, almak kastile --



soır POST,. Sayfa 1 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri· 
izl~mn ~ti IRusyadaki Fransız menfaatlerinil Bas· Leh 
==~':'aç~ hükOmetimiz himaye edecek girişmesi 

Ankara 9 (A.A.) - Fraulz ftükmneti SoY)'etler BWtiğincleki Rusyadaki Lehli lzllodanın işgaf ile ~ ~ İcab e 

Bakara ':•'*Z menfaatlerinin Türlı:iye hükUnıeti tarafın.darı himaye ewbııe • decektir. e. iH, Amerika hik6ıae 
- ani rica enit. Türk t.iik~eti de bu talebi kabul et.niflir. esirlerden bir ordu Amerika hükumeti ~ -:.:,ı.:.::~ ... rkki~ .~ 

••--• bl U B k mühim bir salahiyet -m&& ... ..... .,. • mumi bir oyu muharebe teşkil ediliyor elde ediyor =.=...'i.ı.m-:--ı.:..:::":" 
hareket mit bilinço inkişaf ediyor t..ruz kaynaklan Ruo _ Polonya .iJ-::.::::.,~a!~!'7-~ y~ = 

- (&.,tanh l inci ._fada) (Battarah t inci .. yf..ta) görii§lll<Cleri üzerinde dikkatle dur. bine müdahale edileceğini 1 dir ve binnetice hunun nihai tafU 
B. Çörril son hadise- bemıetliği .gı~ ayni ilıtilllci vaıı .. Abanlar •• Rumenler Pru~'• maktadırlar. Polonya hüıkllmeti ha.. ._,.,..,.... etmemekle beraber A - 11 kısaca Amerikanın bir gün har 

T fım da haı2Xiır. Bu muharebede erı CMıeeme püskürtüldü riciye nazırı Zalealıti bugün Eden ........_. Danimarkalılara aid ve be &iftı eıindea batka bir teY ol 
DİD ehemmiyetinden 90'k: haıyreti mucib olan ndk.ta, Rus ~ cıvarında kıt aJsrımız ile bir gÖl'Üfllle yapmı~ır. Prensip muvakkaten lnsiliz ifplinde buİu - mryaıcaktır. 

bahsetti
• Mkerinin cesareti ıle müdafaada Rumen • Alman kı<falanna karşı itibariie her iki taraf anlapnıı bu- nan blanda acluma deniz kuvvetle- C l' . tn ı:;; 

~rdiği maharet olmuştur. Hal.. mütea.ddid mukabil hücumlarda lwmıellabadırlar. Bu arada Rusyad& ri sönderm91inin ebemmiyo!i ıün ._)• l.M UC:491.1' l....-IN49 
bt*i Finlandiya harbi flus ordu. bullllBTlıUflardır. Bu mı..!\{abil hü.. bulunan 220 bin Polonyalı esir aL seçtİkfe cltıba ziyade tebarüz edi • lzlandıa .dlımıra. Am~rika ~ - sunun süratle inhil.al edeceği in - cwnlar neticesinde, düşman. inti- kerden bir ordu t .... ı.. li Rus makam ycx. Bu lrılıreketile Avrupa itlerine Suriye de mütareke 

:vetlen. 'tal.fmıdan ._ali. Amerikaa tıbaını venn!..şti. Alman harekatı. zanmz bir halde ve silah \re tec ' 1 tarafıa.dao Polonyadan Siber. dkarıpnak Y~ bir ileri ~dun lngil,\z leri f nd b.. . - aha abn1f telikki olunmak wım . - -•--1.. 1 • • yf d 
- . aıazt:te tara l ~an ~ Dl !kQlaylaftıran amiller ŞUn}ardır: 'hi.zatmı bırakarak Prutun ote51ne yaya nefyecfılen hlV ilerin Serbe9l elen Amerikanın bö lelikle SU \~•&& IDCI sa a aJ 
,.._ bir al&k.a 1le karııandıgt gı Almenl.rta tecrübeleri püSlcürlıül.."l1Üştür. bırakılm-ı kararlaştınhnıttır. Hu _ S .. . . , Y ~ man esefle buşılandıgını, bu mu 
Alman, Japon ve Bulga.r matbuatı- 1 Alın k . Bir ihrac hareketi dudların çizilmesı mü9tacel uyıl • ~abale ~ • yol bazırladıgını h.uamaıt cuhayct bulursa lngırızle 
ili da metKUl etmi,tir. ~aft gaze- - an a9 ennın multare- es..... . mamaktıadır eoylemek ve idcliıı etmek tamamen rin .evmeceğıni söylemiştir. 
t.le . b ıw.u. hallınd yazdıldan bedeki tecrübesi .,. .... al fılosu haı1> gem·leri ha- · doğrud ... Maamafih bu itin iç ta- (Rad azet • :ıoazı':a~ bu hareketin a RuOl'J\'ekin 2 - Baskm •halinde yaı)ılan va lmvveıt.lerile iş birliği hn 1 ındc ; (Radyo aazeteıi) raflarına izah etmek biraz dolam • y· ·• ·· yo g esa 

" K lord ·ı · h' 1 ~· ~ lfl ye gore 
Avrupa itlerine nıiidahaleaiai açık - ltJ.oumun temin ettiği tefevvuk. rzı u 1 e ı~ + 1.r ı~·· yap:nak Ü- B ow:aktı~: ~Y~ ki: . Vidıy 9 \.°"\. -\. ı-- Salih.iyetta 
ca meydana k.oyınuı ttlduğunu a - Alman hava kun-etlerinin, zer~ rnll!Vaffalcye.lı b?!' ıhraç hare. erlin b~yük hiikume.ı, A.bnanya ile bir membadan bıldınlıyor: 
te,lıüyodar ve bu antda ortaya a - daha iyi pilotlat'a ve daha süratli ketı yapmıştır. • . Sovyet Ruara ara.1nda mukadder Şarktaiki k.ııt'alıarımız. fyansant• 
talaıı gaıb ,_rım kiiTesinin tehlikede tayıyaırelere nlalık olmak.tan mü. Aı.n.n tazyiki zaytffamtt ı • • • • f ı· ~ aadmenm ~bu~aiını em. - himayesıne bırakılmış olan toprak 
oid.ziu eebebinin de aaılsfz bulun- teYellid bariz üstünüğıü. lımdra 9 ~A.A.ı - 0fı: e çımızın zıya e 1 m~ete yakın bir kat ıyetle tahmm ları müdafaa et.mele hwııusundak 
d.aiun11 iierj sürüyorlar. Alman ga.. 4 _ Alman tanklarının, daha Bu. hafta ılk defa olarak Al • . edayordu. Fakat ~arşı~'!'?-°'" bu Fransız azmini göstermek makaa 
llete ve ıadyoları WandaR1R Al • mü!kemmcl bir sure~ . al ed'l mıınlar ~iper kazmak usulün<? mü. Berlin 9 (A.A.) - Türk _ Al - bel~ !akın olabalecegıru besab ~t- dile bir ayda.nberı çok liddetli mu 
ln&nya tınafmdan fiındiye kadar miş olmalaNndan d ~ ını t k 1 "k racaat etıPişıerdir. Filvaki buraya man dostluk paktının musacklak nw~ Sovyet Rusya • ~~a harebelere ka.t.lanrnaktadırlar. fra 
bıbdid ecfilmedjğini ve bu.dan ' - f ik' ı· ogan e m gelen malumata göre, Dvina cep _ nüeb.alannın teatisi merasimi mü - harbi .,.,._ baflamaz, gerek ngil- au: hükumeti. biitiın gayretlerm 
.._da tehdid edi~eceğilli ıı~ . e a 

5 
ıy~ k ...:ı...._ .. _ hesiı:ııde ®rdunılan Almanlar nıasebetile Türkiye büyiik elc;:iai B. =..ve senık onun yardamcısı bu. raianen. hu kLt'alara; müoadeley 

et'nlektedMer. . . - us Oıu"6U!ıU~ Polonyada ~;ı...... .. 
1 

te · ed ' · , k Hüsrev Ceırede ile refik.ası bir öwle Amerika d9!'bal Sovyet R~a. devoıam ~elerini temin edece' 
n.. • • .. .. .. ilen hatlarda yer!Aan'lıi olmasın • ~· ... ...,~ !nS ıncıye arlar . L.· ·-Lrd' B . g ;raya yardım eurehle ALnanyayı ız.. ın:ik.tarc&. tak . k .. -' 
oulgar a,anatnın ftl9Rlt so.:UMI d .. . .--s:·· • . . Rus ıtaaTl'Uzlarına mukavpmet et - zıya.n:ıu vemupc ır. u z.ıyafelte nır Qneyi dütünd··ı p l l . vıye ttaatı gonuer 
~ ~fya ....dyoeu..da bu işgalin an muteve~~ı? tabiyevı vazıyeti. mek iç;n 91per kaz.'lıe~::ı ba!lılamış. başvekalet m~rı Meisaner ile larla Sovyederi ba~~ ';;nia' : mege .~va.Hak ~lamnmıştı~. Coo 
~ bir alika uy.ıodırdığını, ha Mühim _. laTd•r. Esasen cPOıhenin h('~eti u. bariciye müetetarı Weiszaker, Tür - vuru da nitekim a . mı d as:v d~n .ıune .daha ~ıyade gayn mwıa 
~eıtin Ameribnın artık harbe Fakat Alman tefevvukunu te.. ~nde Al~a:'I tazyiki zavıf. kiye Hariciye Vekaleti Umumi Ki.. dilerine sanilı oldynı F:"L.~ .:: vı bir vazıyete gıreın bu ~uhare~e 
~ hazır olduğuna bir delil mineden hak.im ımeur &,vyet ge. 1........,..., ' • tib muavini B. Cevad Açıkalın fi d.J.:1..1: R u.k . ""°'k krde daha faz.la kan dokulmeaı 
~ ..::c.: l İzi d . • 1 _. ••. ~rır. • ""&...... UI mu avemetı artı • İı.tcrniyen ve harbi S . L"I 
ile . ~t~ ya ~ız an .aaın tt1ı•· nel ıkurmaymı:ı kiiayet&iz iği. ıle Mühim .....-....ıer müsteşar Woennan ve refikaları ha anıda Almanyanın dütd>ilecewi h lk . n ~~ıye ve u ık.tifa etmeyıp Da.kar ı da, A. Rl.16 sü.baylaoının SE'v'kulceyıış ~de- zır bulund'uldaılı gibi Ahna.nyanm müfkül vazİ etlen bilfül i..tif t nan a ma . tahmıl etıı~ı. ıztırabla 
9or adalarını ıııe Yepib\ITIM\ adata- mine aidı bilgilerinin n?ksanlığı ol. iMılSkova g .<A.A.) - 9 Temmuz 81lbık Anıkara biiyük elçieı Nadoln\ mek ıuıml. İzi d . ac:.e ~ n ?z:altmak ıatıyen ve· ıtıl~hların şc ?ltlı da eline · • ı w sabahı n~redılen Sovyet resmi ·ı Be 1 --'- • an anın lfga ı. o· refiırrin lturtarılınıs olduguna kan 
a&..ı-.· .• ıreçmaese ça ıpoagını muştuır. Rus orduları merkezden bl' . -".ı~...-b 

1
. .. ' ı e r in o..9Keri kumandanı general tedenberi İngi).erey~ bir aiırlrk o- buluna F 1 'h .. k. -,,~ .,...JI,. zakt.i ha h lk ·ı te iğiııue ı !'laSSa şuyle denil V H lu ordu M ., b n rana z u umel.ı genera J · . . ,_..VA u ve sım a J e raes.. mektıedir· - on aaaen ve orta elçi Schowo - Y . ünuıo ir umanda Av. Dentz' e (<muhasamatın derhal ta 

"-e ~n gazetelen b~ .haıeketm Ja(.m mı~~ala_rd~ ., buhmuyor~u. · .. eri>el de hazır bulurunuflardır. Bun rupaıun ~i bir n~~na ya. tılıni taleb etmek. salahiyetini ver 
~~n haıbe ~~ru atılmıı Mesafe büyuklugu ue arazi genış. Gece ~.:ıtrov, Lepel Ve Novog .. - J.ardaın b~a Alman hariciye neza. palac:ak bir ihraç hareketi ıçm aza- meği karar1a1tırmıştır. ı Bu mak . 
~ bır t\:~t~nde f bk~~n- Hği Alınanların işine varamış ve rad • Vohnsk mmta.kal&rmda mu- reti erkanından diğer bazı zevatla mi hazırlıklı bulunmak lizımdı. Bu aadla dün Beruttak1 Amerika baş 
aile 11~ ı,;.ı;. h n;; Aure- Alınanlar geniş ihata ~anevraları him ıowıha.rebeh'r cereyan etmiştir. askeri hazı .phliyetler ele ziyafette malaadladır ki İngiltere, bu adanın koruolosu vasıtıasite bir teşebbu 
rla.n11ı bö , ~· g~~ e rne.. y.a.prnak içın bu vasi sahalardan Q;troıv mıntakas nda kıt'aları - bulunmuşlardır. İfCalinİ Amııericaya teklif etti ve yapılmaş bulunmaktadır. 
~~ .. 7 ~ 1~ t7

1 
bulua- istifade etmişlerclri. Alman ileri ıooı gece yeni kuvvetler almışlar. ~ ~ ettirdi. Bu hareketin bir eli • Antalya limanındaki hadise 

.oy eu,~ .r er. • ") ~ 1''ransa mubarebed es - bir yandan da ~ilyük gece keşifle- Alman - Rus harbı· ser. fayd-:a da, dim ~ et?ğimiz Vidhy 9 (A.A.) - Re5men bit 
• 0 • 111 Wlllllalıf y11ril.:rftftıen rtaha llflratli r:iı yapnapardır. •ihi .~' Avnapa 19lerme da· dirildığine ıgöre Fran.sanın VatJng 

. ~. . olmuft.ur . .P"ilh&k•k:ı Ahnanlar 16 Seıbeç mmt&kas:nda mühim ha. ha Zl)'ade y~tınnak ve bu Y~ tondaki büyük elçisi B. Henry Ha 
lngı~ başvekili Miaıeıer Çötçil gUnde, hattı müstakim üzerin _ rekat inkisa( etmektedir. ~na- (Batı~arafı ı İnc;i sayfad::} lapnayı t~ ~erken de Ameri - >'.e. So. Dlaier ismmdeki F~ana 

bugü.n.ku Avam Katnar~ı toplamı. den, Orleans ile Toı.ıırs'u geçen bır nm zıırhlı unITTJrl• rı ile pıyadc kumandanlıgı tarafıından 5<.l'\•yet ~ ~er~ye sevkolunac:ak bcırret vapurunun Antalya lıma · 
~ İzlanda.nin A~~rika . tar~~a- mesafeye varmı,lardır. Fakat lbu kı.wvetleri şarik ist•kall".etinde ıler. lhanhi hakkmda neşredılen kısa :: zemenm biınay-= ve m~ı- n.ınıd'a bombalanarak hatı.rılması~ 
darı ışgaJinin ç.ok mühim hır had.se mu!harebenin a.stl büyük farln lemek iç.in büyü'k gıyr('J.l"r sadet. teıbllg munasebetil" Berti ni çok ~ mesafelere kadar baz. aıd pıoteato notasım lngıltere hu 
~. bu aınetle Amerikanın ~eki fiddeUe Heri süırülen mektedtrler. Muharebele; devam aM ile : .. ·. .. ~ . n r~. ut Amerikaya yaptırmak oluyor - k.Uınetine verilmek ricaaıle Ameri. 
~re ile her huusfıa tam bir ~ . . etmekıted' ~ ~ rı onumuzaek• bırkaç gurr du. kan hVkumetine tevdi etnıi,tir. 
birliği .. nı teyid ettiğini ıktrY'vetienn ehemmiyetinde ve za rr. ıç.mde resmi tebli.ğier n şark ha _ Bu it, Amerikaya da uyıun se. Yeni t'Mibiırler 
laMdi~~:gı yiatın ~üksek nisbeUerınde- görül- Po~ mıntakasın~a .gece Ulla reık.i.t.ı haie1cındıt hiç bır tafsilit liyorck Böyiece, hem Avnapa,a B. Çörçil'in eösleri 

(a:.d,oo 
11 

twi) me.kıtedır. ~erın etmekte olan Barimvıç :br.afında T?~hım muha.. v~rmiyecc-!derim ve bilhassa hiç ~ :4.....,. ~ çok . I..oodN 9 (Radyo) - B. Çör. 
mt.lıarebe, vus atçe ~ harbde r8bcler ce.::e) an etmşıtır. bir ma.hal ısmi tavm etmiyecek • ileri INr ~. mena ı:gal et • çil. Avam Kamarasında Sunyc 

~ lııalıhnlm ka)'tdı.r verilmiş olan muharebelerin hep. K..t'alai'muz birkaç kere kısa, lerin.i beyan etmişİerdir. Buna se. llilf ~ pçıyor, bem de A~- hakkında f'lnlan _söylemı~r:. 
Vep lbı 9 (A.A.) - B. Ruz- eini gıeçmetied.it-. fakat ~etli mukabil taarruzla!'- beb olarak Stalin hattına karii Al rapa barekit ~ına dilail bir Fraıwtz fcıVkalade ~ ~_: · 

l'eb, busön, fillyaua Amerika Bir- ---•--
1 
-!--..1- ...1-l:- da bukmm. .... 1 .. rdır noilada elde ettiii bu ÜI elrafaa.. aıeral lJentz. mutarckeyı ıntaç eue-

~ denederiain ~üdafa 
1 

h -- ve ,._....._ ~ L .....,..... · • • man lkuıvvetleri tarafından ne şe. da Yulma plmesi muhtemel her - cek ..,ılarJıa muza.k.erelli için bia 
La.-. .. • ae . a~e- Alman askeri mahfelleri mu • epel mın.takasında kıt aıarımız kilde n...::-um eo."'ld gv. h l'nd dü' L.---: L· L"-..:ıı· • L!.... L_..L. ___ !I_ __ ..... IDIİİn.ceat e._,..... Kra•: .. 8 

ıımnlnln tratb yerini Üreeıne nıııbı ..1ıi~- 'k' C }ü 1 f uıııw.; l 1 1 p ı e Ş.. -.• ur ıııımulSe)'I 11111"" - ..._ r-- -r-• UT 
._.

1 
bak&mda her- tiidb k dı ıta: ha.rEbenin netı~ hakkında kaıt'i '-?' .. an~ 1 1 mo 0~ a. ayını m. mana bir :pucw vemıemektir. Ber- ei yapDIM imkinanı eline ..... ..._ hıüıkUaıeli 1Ç1D bunun. ne kadıaı 

..t... ._
1
_.,__ ay 0 bir it.imad beslemeık.tedır Bir ta ha ve dort batarya .le bırçoılt tank tinde ..;wtend··· .. ~ h L----~.. memnu.ni,ıet verici okluiuım eö7le.. -.a ıroaııaı.n11lftu. · -

1 
h 'b . . ~.J ıgtnt! gore ışaıa~a a ~- • w .. • 

B R 
____ .. . raftan mühim Sovyet ku.vvetleri top an ta rt etnaşle«"dır. reıkB.bn Lkınc safh ı..--ı ak ... • 11 breler ..... .,onm ki mep lüzum yoktur. Bu suretle bı 

· ~ ırnetecıler konıe...n- 1 asına ~ am L....: erek Amerika So · iit · ed bir ihtillf iha ~ .J~~ ki· Leıd>erg ve Besarabya cephele - Gece muharebeleri için ymi tedbirler alınmış bulun.. ~~..!.._-- L-..L..!.-.!.... L~• zı tmı ~~~r eni ktı 8 a 'hn li. ~· · rinde kıımıld b · h 
1 

· . pet _,_ • ~• ~ - ye venuımf o aca r. u ı tı 
Bu veya öteki Oityatn•ta müda. . . anamaz . ıwr a e gC't:. VoLinsk .. Nov~raa mıntakMnn. maktadır. itin m .... •nıel iakipıfı.nndan ...., eenuında. Fransayı müdafaa et 

... için elwm.niyedi «>'°1l:yaR nok • ".~ bulunurken dıger taraftan da milha~ler .gec.a durmadan ra tebliii mi ietif..l.e ui111 ve bnrtndadırlar. mek mabadile orduya sön™ o. 
~r vanfır. Fakat diier taraiauı bliyiik Alman taarruzu Smryet sa.. lü ve Zlrillı birlikler! prk istika. Maamafi1a _._.. bir nokta vardır JaNıık ~ 1000 ili 1500 A . 
~ yarım köteei1tin eınırlanata nayiinjın haııfaU nı.erkezlecini ihti. devam etmiş.tir. Ditşm:lnm motör. Helsinki 9 (A.A.) - Fin baş • td Malis bu balledilmıemiflir. Fa. vuııcury.alı, İrıFliz ve Hindli, Fraa-
~ ötetıinde ltaia çok mühim o- Wl eden Lenin&ra.l ve Mosltova metinde yaptı.kları şıddetli taar - kunumdantıgı taraf .ndan bu ak · kat ..._..a ad ... nın igali, fimdi eız ltw-funla.n altı.nda olmüt veye 
~ek ıbafka noktalar da mev. mın\alkalan.Aa dolru inkişaf et • rw.lara rağırne'n geri püskürtül • pm neşrerilen teblığ: b.. da imkin nrec:ek1ir. Bu me- :yaralanmıttır. Hitlerın zaferler 
cı..ddur. Muhayyel bir bat çizmek mıekaıedir. Bu son böıcede Sbl'n !Wşlf'IJ"diı-. Cenubu şark: hududunda bıl • ..ı., Amerika laülWmetiaia deniz dünyanın bU çok kıetmlarında bit 
'- bu hattın üzerine pmandıralar hattı 4 Temmuzdan~ri yarılı"":ş Oeph«ıin diğer bütiin mmtaka. hassa keşif ve topçu faalıyeti ol • •" kıt'alar& ~ea ~ ~k çok maııum. ~nı böyle f"Ci kar 'ek bittabi imkansızd1r. buh.tıın'laktadır. $imdi Alman kıta larmdıı gece mühim muharebeler JnUl&.uır. Labdenpohda i~kame • Ytı ihraç ~mesı k~yf":et~ar. ga,.lıklar ~e atnıı,tır. Bınaen 
L_~ayet B. Ruzvek milli mttft&fiz lan Smolensk mınt.akasında .. ya .... ohnasnştır. Tayyareıerımiz 06 • tinde ilerlemekte olan kıt'alarımız • ~~ ldandan•n ifp}ı ~ em aleyh bu muzakere teklifini iyi b.iı 
;_tnle yeni eilah altına altnan bnda muvaifaki)etlı ve büyuk bir trov. Lepe! ve Volım4c • Novog - hududu aşarak ıc kilometre de • ririıki olanca, buraya. s;e:vkedil~ek ~lele karşı~dık. Suratle bır ne
.1-,-.'n bir senelik antrenman müd- çevirme harekc.>ıtmi tahakkuk et • rad mıntakalarm.d:ı duşman n zırh riınLiğinde bir saha işgal ve se'kiz n amaıı ~ deiiftirıl~~ lu - ticeye -...oagımızı ümid ediyo -
~. uzaulmaıt1na Uııraitar olc:ha~ tinnek için gavret sarfetmekte - 1ı ve motörlil ll'nsurlanna .ve düş.. topla birço'c mıtraly& ve s.lah iğ suma d kuvvetleı" IÇID bu_ıu:z_. ___________ _ 

bildinnitbr. diıier. M~rlü pişdar kuvvetlerı man bava meydan~annd.akı tayya- tinam etrmşlerdır. Sc"' yet muka. 
B. Çörçil.in ..,. ... ti Moslrovadan 400 kilometre ~esa - relere taarrU?. etm:şlerdı.r. bil hüıeumlan her tara:fta düşmana 

l.ondra 
9 

, A.A) _ Ç. .
1 

A- rede bulunmaktadll'lar. J.enıngrad Gece Lepeldcn B?bnı~.91ta kacbr ağır zayıat verdirerek püskürtül. 
' K 1 • ryrÇ! ' mıntakasmda vaziyet o kadar sa - uzanan mıntakalaro:ı cfuış.ınan. ce- miiıftür. 
ı....;ra!k,~ında beya~atta _bu • riı değildir. Faka .. burada Alman reyan edt!n hava muilareıbelerınıde 8 Ten.muz akpmına kadar 41 
~ şartlar ~ra~ ~~Hl. mut; r ihata hareketinin uç ;stikamette ve yerde 69 tavyare kaybet.miştir. ctüışman tankı talırib edilmiştir. 
'dad t 1 r ... ı l . 0~ v~ ~ inkişaf ettiği anlaşılmaktadır. 9 tayyaremlı kayıptır. ..... edilen tehirler 
.,,,_ıne a 'b.rngt tz . ~r er.ının . a • M.-, Riga ve Fınlandiya. En sarih rakamlara nazaran 
...._ ar venld.ığ•nı teyid et. Alma 

1 
k ıd" 7 8 Temm•ıula 102 diif;man tayya.. Şaric hududunda plan nmcibin. 

~ "e bu iki nokta üzerinde mü· ,__~ ~nahgenea.b kurmdayı uış k ~ tahrib edilmiştir. 9 av tayya - ce harekita devam cdtlmekted.ir. 
"-.n ~hi?'lerde buılun tur. 1111ı1Uouan • a ç u avranara . . ~ de-'-'i kif· ımış So~t ordusunu en kı<ıa bir za • rernaz kayıptır. Miiteaddıd duşman mevkileri ve 
~ ~r · manda mıha etmek kararını ver - (Apel mıntakaa1nda bu ~yanda Repola Vuokkinıemi, 
~ ~nın • Amerika Birleşik miş bulunmaktadır. Moıskova 9 (A.A.) - . Neşredılen Konükki. Kostamc;-:; ve Oulanka 
~ tlerı nvıvetterı tarafından bir Rus teıblığınde bıldırild ğine şehirleri işgal edilmiştir. 
~e, ~iv~si ~ sevkulceyş ba • D • k J göre Lepcl m ııtıak sında . ~lman • Denız 1<.uvvPtlerımil son ıgünler 
.. dan . bir !1'7 d~reced~ eheY?- anımar a vapur an lar garb ist kametinde ne at et - ~iıde beş dfü~man gemisi batır -
..J:etiı. bır hadısed•r. Bu, harbın hakkında mektedırleır. mışlardM". Bunlardan ıkıs; büyük 
~etı~enberi vukua gelen çok I 

1
. A .k Rumen petrol tesisatı bombalandı nakliye vapuru, biri bf>ş bin to • 

~d selerden birini teşkil ngİ lZ - mert an Moskova rady sunuıı bugün nilatohik b r mayn tarayıcısı.:iır, 
· anlaşması veroiğı bır ha.bere göre Rumen d ' er iilti vapur da cirldi hasara 

b~ petrolları tesı atı S l vet tayya - uğ atılnuşlır. 
Qll" Alman denizalhsı Amerikıın limanlarında bulu - releri taraf ndan şıdd •tlc: ıhornb r. lspanyol gönüllüleri 

b b 1 
~an diişman gemı er h kk nd İn~ dımanı ed lmış. tesısa.t tamamen B 9 (A.A ) Af 

a rı mış gı1•~en·n V nıgton pf rının ver tahr.iib o un nu~ ur. Nerne z .. _,_._ 'z-:..... ı: "°'. .. • • eue uncner ._ .. ng gaze-te • 
~ 9 (A.A.) _ Lalinea'dan diği bcyanattn.1 aıı aş ldıg !'l gore Kostencenın akıbeti . sinin Berlin mubabirinc göre. Rua 

bir Lb .. d" b h İnıailtere Danımnrk.ı vapurlarmın Radyo :wr•ca Kostcnce namıle ceWıesine hareket etmİf olan 16 bin 
IW ere gore un aa a .,,.. 1 "tl d L ~nmauna md-ısub tay. Amerika tarnfın<lan kullanı ma - bır yerın .:.oınarı~a a artı-._ mev - lepan,.ol gönıUDüsü Berline gelmit-

~ Cebeloııtarık açıklarında bir sına mu.vaCakat etmıştir. euıd olmad:ğuı iJa e etmıştır. t.İı'. s.nı.- seneraJ Munoz Crande 
~ denialtı.o.ı ba.tınnıtlar4ır· (Radyo ... e\eli) (a..IJ• pw..i) lıııumaad'a ...-todir-

Sabahtan Sabaha ı 

Bir kafa 
dir. Dünkii ,...._.... ~ .. 
~~et ..a.dat1mn kafuınd. p 
aiDti yaptwdı. Bu •yede bir lco. 
miinietDı dimajım sör.tük. Ve -. 
ı.dık ki bu kafa tabii hıf+kiil ... 
inde olml,.. ve bir bluçb ...._ 
kİDeeİ PM IUD'İ cİYcİY yapan bir 

,.._ __ ,~_ ~ı ___ _:ıı_ 1_. • kafacbr. Arkad......-n bize rela.. 
~~ çae .... ._ nuı- pra. hedik tf.tiii bu aeyahalte . 

- bozulup vata.o topraklarJn • zarml yrecl Anwdıalt Çin I* 

seyahati 

daa surbet illetme söç edtm bil' • 1e. en ,.._. 
ubdafl""z v.,.dır ki bu ie)ahat. 7etmit iki btb Roldeller bine.
ten döndiilcten 10nra bir uman lemafll eden Hot&nlolu bdar bot 
gittiği iklimin ha vasile bozulan ıi. ·~ reçirdik. Çiinkil rebbd ... 
mlerini diiseltemedi. iyi bir Türk biae bu. kafanm en acaib, • 
_:ı __ :_::_ w •• bir T" ı. -•- E:rc:eafrique ~ a~ 
-..-.ııMJ çoc:ugu, ıyı Ql"ıı; mca . • 
tebinin talebesi olduğu ve topra. lemd~'~"obduium:m a ~ 
w d •. nc1::.x.:: T!! _._ en ~n batka bw Ac:alli 
JIGa 0 ugu zaman ~ ''&.:a.. Seb' · Alem ·· dük Yala bili 
nını anın en mes'ud kö,eiii ola. aı ıor · ıs 
rak bulduiu İç11ı biraz soıva iyi.. meraktayft. Arkadafll"lz hp iL 
lefti. Bazı yolculuk arkadatLu'ı tufta ~l.unmak .için n~ .-ı ...... 
sibi yan meczub kalma.klan kur. ~ .. intibah e~; K~• ı. aa 
baldu ve huaiin tuuru ve uhbati 1111 rorup geldiii •~, aNt 
reriade bir mealekdapnMz olarak yukan on bet 711 n?el 9lcaiı ... 
aramı.ı.ki kıymetli yerini bulcfo cafma ;auı taze anlamı.. olsa,dl 

ı 
Bu deierli arl&adatımız birbç claba faydala olmu mtydı? ICİlll 

eiind ırberi bu bahsi seçen acya. bilir ıbelô bir alin bu 111"...,,..,.. 
IYılin Jaattra1ann4m ~or. ,da izah ecl•J 
Seyahati So't'Y~ R..,.ada seçmİf. '--2i L., C:.J.uJ 
ti.• ·U-&.-1-- ..il- lıı; •• • -.:..1 ,,.. .. 
~ ..... ·-- -
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(~~Ş_e~h_1._· r __ ll_a_b_e_r_l_e_r_i __ J 
Sarkıntllık yüzünden · !'·····--··· .............. _ ................. , 

Mahkemelerde: 

Ev sahibinin gırtlağı ı 
sıkarak parasını ala 
adam 7 sene yatacak 

Beyoğlunda kanlı ikinci parti kahvenin ! 1.246 sandık i 

/'.~.~~ ... ~~~~~~~ .. ~~.~.~ ... tevziine bngnn başlanıyor i ~:~d~:ı~, 1!~~ 
Sarhoı olaral.k yoldakilere Birinci tevziatta görülen aksaklıklara bu sefer 
söz atan iki arkadaı z.or d ·ı • k B k k ·· • • d ·· karıııında bir genci taban· mey an verı mıyece ' a ır oy ıçın un 

ca ile ağır surette ayrıca 15 çuval kahve ayrıldı 

Çaylara hile kan,tırılma - • 
ma•ı için kontrol edilm:s, 
küçük paketlerde satılma;ı 

Florya istasyonunda aptest bozmak istigen ve 
polise hakaret eden sarhoşlarda mahkum oldular 

yaraladılar .. 
\ / Vilayet emrine verilen ikınci da lhal!kın haklı şikayetini mucib ı 

'············:······ .. ················:········' parti 850 çuval kahvenin tcvz.ia • olmıuştıur. Vılayct Bakıl'koyune 
Evvel~ ~"ce Bc~oğlunc~a sar - ııtma bugünden it.ibaren başlana • yemden 15 ~u,val kahve tahsis et. 

diifünüliiyor Bir müddet evvel, Üsküdarda taşı 7 sene müddetle nğlT hapse 

Geçenlerd~ geldiğini haber Selamsız mah3llesinde ev sahibesi mahk\rm ~r. 

hoşluk yu~undcn bır c111.ayet ol - ooktır. ..........;...+· n .. - d 100 kah 
b

. d b" . b u~.ır. IUU'1 a a gram ve a.. 
~u.ş. u· a a:U u· gencı ta anca Bundan evvel yapılan tevzi.at et lan vatanJ~lara 150 gram daha 
ıle ağır surct.c yaralam:ştır. rafında alakadarlara bazı şikayet l- h ·ı---'·t· 

Z 
· b - ~a ve verı t:\X'A ır. 

eyıtın urnu fabrıkasında tes - ler yapılmıştır. Ticaret Vekaleti . . -
viyecilik yapan Hüseyin, ve arka müidt+n.1 . t .1 b 'k" ~ ıBalattQ da evlere hıç fış dagı -. - . .....,.en vası ası c u şı ayeı.- tılınad b ·· d k h , lı. 
d ~ Halı! evvelki. gece Beyoğluna ler etrafında tetkikler yapılmak _ ıgı ve. u yuz en . rı . '_e a. 
çdanışlar, buradaki meyhane.er _ tadır. ınamadığı alakadarlara bıldmlmış.. 
den birıne girer k kafaları adama. .Beledi!)'e kooperatifı tarafın - tir. Bütıiin bu ş.rkay~~ler ~trafın~a 

~~rdi.ğimiz 1246 sandık ça~ 
0 

Ayşenin 300 lira parasını gasbeden t loryadaki hadise 
1lave olarak 400 sandık cay da. Mustafa l\ktaıın duru~ası birinci Florya istasyonunda vukua ge -
tın ıbir iki güne kadar· M<'r _ ağırcezn mahkemesinde dün neti • len bir hadise adli> c intikal etmir 
sinden şehrimıze gelmiş ola _ ceye varmıştır. tir. 
caktır. Şimdiye 'kadar Mersin Yapılan d.uru~ma neticesinde dın Rıza ve Ali Hmlerinde iki ar • 
yolile yapılan çay itha'fıtı, lenen şnhid1er ve toplanan delıller. kadaş bfr haylı içıp, sarhoş olduk. 
Bağdad • Basra transit yoıu a- le vak'anın sureti cereyanı şöyle tan sonra; Florya istasyoı.uno gel
çıldıktan sonra daha normal tesbit edilm1ştir: Suçlu Mustafa e\' mişlerdiır. Fakat, sarhoşlukla ne 
bir safıhaya gırmiş bulunac.ık.. sahıbesi 80 yaşında Ayşenin birik- yaptıklarmı bilrmediklerindr.n i•tas-

kıllı ~iilemişlerci"r. dan yapılan tev?iat intızamla cc _ )~~a olan t~1klerın netı 
Sanhoş bir halde wey'haneden reyan etmiş ve merr.r.uni) et uyan- cesı bır rapor halındc tesbıt olu .. 

ç·fl an Hüseyinle arkadaşı Halil ~~ fakat mah~llclcrdc birçok n~. ~iğer t~vziat:X aks.:ıklık -
~a.oı ead:i'esinden geçerler. lkıınseler kahve alamamıştır. BiL !arın onun~ geçmek uzcre ıcab e. ı 
ken. tesadüf ctt.ıkleci kad.nlı er _ ha$a Büyükctda, Boğaziçı, Falih, den ted!birle-1· alınacaktır. 

tır. Esasen p yasada ç;-ıy sık•n. · ld w w b yonun ortasında aptcst etmek is .. 

h 
mıış parası 0 ugunu Ögrenmiş, u temişler, hunu gören bir zabıta me. 

tısı i; bir zaman mevzuubahs parayı ekle etme'- irin L:r pla" n ha- d h ı.. .,... - muru a lmüda ale mecburiyet~n.-
olmamaktadır. Ancak bu vnzi. zırlamıştır. Bir ı;cce bahçe; tarafın- de kalmıştır. Bu sefer de memuru 
yete rağmen bazı kimse~rm dan dolaşamk, pencereden kadının vazife sırasında tahkir etmiıılerdir. 
ihtillmr yoluna sapmamaları Adliyeyıe verilen '"""kılar n•liye 

kekli bir grupa soz :ıtmağa ve sar. Eminömi, Bt.-yo~J.u. Cihangır, Kum Yeni te\'"""~·atın bır kısmı gene 
kmtıhk et.-r.eğe başlamışlardır. ka!>ı mıntakalar~n.da evler-~n ~ir. - belediıye koo~ratifi ~rafından 

· · b odasına girmiş, hemen üstüne çul. --,. " 
ıçın u çayların piyasaya arze. cezn mahkemesinde muhnke--· e -
dil · l k • ]anarak; gırtlağmı sıkmak sureti .. d"I · Lrcf mcsınae sı ı bir k·.mtrol ya- ı mışH: ir. Neticede R ızn 30 oün 

1 k · \e cabTen uQkurundn sa.rıh olan h 3 <:> 

T
,,,,..,... - J 

1 
,
1 

çoguna lka'!ı\·e !ışı verılmemıştır. yapılacak ve bırmri p:ırtıde kahve 
'-"""''Uile ~rıv&n ar aras~nua Daw .ııl ,_ h ,....,:ır..tı · d b" l • · ·· . . • . . gıt an ,n.a ve ~... crın en ır a amaım:ış olan rcsmı dnırc ve mu. 

!Pt aca tır. Diğer taraftan şeh.. apse ve O lira pn:-a cezasına mah . 300 lirasını almıştır. k · _ _ı·ı r:ımizde buıumrn bazı çay sa _ um C'CIJ erek, derhal tevkif olun -
tıcılarının halis çaya, Ya1ova MaM:emc, inltfırına Tağmen suçu mugtur. Ali de 3:; lira para ceza .. 

Nikıo adında bır delikanlı bu vazı- kısmının 15..:!0 :p-a.m yadar nok • esseselcrın :kahve ~htiyacı temin 
yet karşısında s:rurlemni~. sar - san ve bir kı:smırun da hileli ol - olunaoırkt·r. Bu tcvzıatta mahalle. 
hosları önliyerek yaptıkları h:ıre. doğu anlaşılmış. bunlar hakkında lerde de hiç bir evin kahvesiz tkal. 

mıaıtakasınrla yetişen bir ne·•i bu şekilde sabit olan Mustafa Ak- sına mahkum edilmiştir_. ___ _ 

'ketin doğru olmadığını söylemiş. takibata geçilmiştir. masına meydan verılmiyecektir. 
ot karıştırarak sattıklarına .A,flherlik işleri: Ç ki 
dair bazı şikayetler görülmüş.. ccu arımız:n 
tür. Bu vaziyeti önlemek için 337 dog"" umlu eratın sıhhatı tir. Bııikmköyde halka 250 gram ye. Yeni tevzıatın çekirdek !kahve 
dışarıdan ithal edilen bu çay. Nlkonun müdahalesine asa-bile- rine 100 gıram kahve verHmiş; bu halinde yapılması muhtemeldir. 

• }karın kontr(}l altında küçük pa- son yoklamaları <Ba•tarah 2 ncı· ... yfada) 
~n Hüseyin, bu defa gencin üze -

F 1 t · l K k 1 k •• •• d etlere konarak satılmasını is.. .. .... 
rin attlmL<;, sille, yumruk onu ranca a eyzıa in• IS anç 1 yuzun en tiyenJer vaı~ır. Bu talebler a. Kadrköy Yabancı ve Yerli As. her tarafı denızle •nuhat olan şeh-
diNmeğc karkışmıştrr. Güçlü kuv- dan Şikayet &diliyor Sevgilisini yaraladı lfı;katlarlar tarafırulan tetkik kerlik Şubesinden: ~zde denize girehilmek için şeh-
vetlı bil' genç olan Niko bu teca. edıilme'ktedir. Bu i<.'"tlkiklCT ı - 331 ~umlu ve bu doğumlu • nn oturulan yerlerinden kalkacak. 

.. ı...,_.... d k eli .. müd F.ranıcala tevzıatı haıkkında son Mec:iıdzye.köyünde kıskançlık yü larlıı. muamele goren ere.tın son yok. tarmvaya binilecek ve ondan son-
vuz """"-'i'...,ın a en sını . a - günlertle belediyeye birçıok şika - .zıünıden lkanlı b:-r w!t'a olmuştur. müsbet netice> verir.;e, çaylara lam.alan 9,rremmU?./941 tarihinden ra da gidileck yere göre tekrar ya 
fna~ ıkallnşmış, o rfa aynı tarzda yet'ler yapılmak~aclır. Bu şikayet.. Ali ismin<le bir bekçi tanı"Şt.ığı hıle ıkaınştırılması kat'i bir ~.e- itibaren askerl\k şubesi blnannda baş vapur veya trene binilerek ancak 
mutka'belede bulunmuştur. ıer arasında bilhassa raporu ol _ 1 ve sev.işt.iği Şahende ismimle l:ıir ~ilde önl~nll'iŞ olacaktır. lanmıştır. l:UL941 g\inüne kadar de. banyo yapılabile>ı bir Jeniı: kena-

iBu esnada Hüsr:yinin arkadaşı rruyan lk;.....,.,,.Jere francala dagwı kadınla Mec1diycköyu- nde Dutluk \... ............................................ _! vam edecektir. dnn:ı. 1 vfarkılaca~tır; bu n
1
esafe gideni .... ~ · - · · · · 2 _ Yoklama gUn\erl Pauırlesi, egı a at güneşle ve denizde knl-

Halil. tabancasını çekmiş, Niko - tıld1ğı bazı fırınlarda raporJa bil. ~ gıt.."lllşt.ır. Fak:ı.t, burada Umuml sıg\J ınag\Jı Çarşamba. ve Cuma gUnleridir. dıktan sonra dönen çocuğu olduk~ 
nun ıüzeııine birkaç el ateş etmiş - diırilen rn.iktardarı nz francala ve _ a:aıarında e~ bir kıska_nçhk _iht!- 3 _Öğleden evvel yerlilerin ve ça yorar; j'd!nıı: yorgunluk değil. 
tir. rildiği ve fırınların saat ~-ı toızelenm.ş -ve bu şıddetlı bır • d öğleden sonnı <hı Kadıköy, Uskiidar burada bir do: vakit '\'aıdır; vakit 

ÇJk kur 1 d b" · N"ioo 11 den erı."Vel francala tcvziine baoş- mürın:kaşaya muncer olmuştur. Bu eroın eposu ve Beylrotl kazala-rı nahilinde 1kamet zıyaı demeyim, fakat yemek ve js-
an şun ar an ırı ı - . . . . esnada ya.nıncn bulunan usturayı eden yabancı eratın yoklamaları yn_ tirahat vakitlerinin geçirilmesi; knf 

;a "sa'bet ecl2'rek t~hlikeli surette ~dı!hl.an bıld•nlımek~ır. Be- çdken Ali, l.a.dını yüzünden ve yapan sabıkahlar pılacaktır. bedilmesi. ~ibi h~iler ... Bu~ıun içirı 
yaralanmasına sebe-b olmuştur. le<hye ıbu h~sust~ kayma.~amhk - muhtelif yerlennden ağır surette .. . . 4 _ ner multcllet beraberinde nU. program ıyı tanz.ım edılmelı ve ço-

• k ah lara bir tan11m gon'derere'k franca- yaralamıştır. :la.bııta dun Fatıhıtekı umumi sı- !u CÜ'ZldlLl11 ve ıltameı vcsikaaı ve cuitlann her gün yorulmamasına 
Silah seslerint- oşan z ıta ıne la tew;iatmda halkın şıkayctine Vak'ayı muteakıb firar fden ğıookJa:r<lan birmi eroin . _,Jeposu ta:ı.sı1de bulunanların okullardan a- ~ikk~t edlhnelidir, oturulan .. :: saY 

murları her iki StJçluyu da ya - meydan verilmemesini, fırınların Ali yalrolanınış, yaralı Şahende de halme sokmağa kalkışan ıkı beyaz lacakla&ı t.a.hsil vesikalarlle !beraber 6!e ıse meselt! yok demektir: kola 
kalruruşl.ar, Nikuıyu tedavi edil - vatk:ıtmde francala çıkarmalarının caın bı:r'ta-nmla Beyoğlu hastane. zehıır kaça1tiısını yakal~mışbr. şubeye gelmeleri. .. . b~: 5~~ta ta~ı~ . çocukla beraber 
mok üzere hastaneye kaldırmış • temin oktnmasını bildirm~tir. sine kaldırılm.ştır. Hadise adfry{'. UnıkapanmJa Yavuzsınan ma - 5 - Tabiıb, Veteriner Fakultesı, yu~yuverme.:. ışı halleder; o hald_e 
lmdı:r. ye 12ıtiıkal ederek, taıbıbi adii En • hallesinde Dem.iryolu sokağında 2 Eczacı ve Diş Tabtbi okullaxından bu I denız banyosu, kum banyosu, gİl· 

SuçlulaT hnkkmda takibata baş r "" ver Karan yarahyı muayene et _ nwnaralı evde oturan s<;bıkalı e- yıtl mezun ol.anlarla. askerliğine k.a. l neş b~yo&u, açık hava banyosu 
lnnnı:ştır. Odun ahrken mi§ ve müddeiumumilikçe tahki. roin kaçakçılarından Ahmedle, ra.r verilm~ tai>:b, mühendL~. kimya. her gu? yapılacaktır. 

llkata başlamıştır. Fakat suçlu Ali GaJatada Ka.pıiç .\nıl<? lbir otel!cle ger, eczacı ve diş tabi~i/T.smı!ına ~-Yl- ba~:~~ d~aıyı~op~lıy~~P~~~eknt" ·kdurn 

Adi. Vek"lı" şehrı"mı"ze ı· t . .. .. .. d , __ ...ı• • • ·~· • - tı lk 111--akt la R f d . rUmlŞ bı.iJmıanlarm ı., emınuz :rt e u, e-ıye 1 ıs eyı gozonun e SUÇU •.M:liP.IISl ışlerr..edıgım soy}e • Y~. p awv:.11 a O .~ l ~t .a !11<1a tarıhine kadar askerllk şubt:mize ll)U. nizsiz kum banyosu manasız olduğu 

1 
meil<te ve: ıı;ll'ı OOil1 gunlcrdc ışı eroın ika.çak. tm...ı . gibi kwnsuz der.iz banyosunun da 

geliyor l·"' d""kmii 1 r raca.at e ı:::uen. d w • 

b 1 d ı 
c- Bu i:,qi, bir başkası yapmış çı "6 n3:_ o ş ere ır. 6 _ m ~\lmlU ve bu doğumlu_ ~gen ona göıedir; bazı kumsuz de 

Adli;ye Ve!dli Hasan Menemenci u un urunuz olacalk. Ben bu k-aJmı tanımam ~:ıi>ı~ tarafın.dan adım , adım larla muameleye Uıbi erattan taşra- nız banyolarında denız ba?yosunu 
"n,d ı bile .•• > tıa!lcilb edilmekte olan Ahmeclle ar. da bulwıa.nların bulundukları ma _ Ya çok kı11a kesmf'k veyahud kumlu 

<ığhı bu hafta içı e şehrimize Demelk.toofr. Adli tahkika:ta kadaşı R~fat d'iln şüpheli biT \'a - lıa:llin askerlik ~belerlne müracaat y~rle~ ara~.ak dnh:. münasib olur; 
gelecektir. Veıkil, bu se)'dlı<ıtt içın. Kıtlıık odun ve kömürlerin devam edilmektedır. zj~tt.e Fatih civarında doiaşmağn ederek yokiamalarını yaptırmaları. çunkü den~ banyosundan evvel ve 
de ed!Pye rla\re~erimizde te.ftişler toplan tedariki mevsiminde bu. v-- 'ba.şlam tiordır. Saıbıkalı .kaça~ç11ar 7 _ Bu ilanın davetıye yerine ge. $0nrn çocugu kumda ya~rarak alış.. 
yapacak ve İstanbul adliycsile ala.. lunduğumuz ~in bu gibi maJla.. Beyoğlu Halkevinde 'bir ara Fethiye caddesindeki urr:u. çeceğ! ilan olwıur. ~ır~ak ~e kurutmak vucudu ııert.-
kalı işleri yakından tetkik ede • rın satıp en canlı bir deyreye konferans ımi s•ğmaklardan b "rine girmişler * ~şt.ı~eg~ Y~radığ·ndan dolayı tat ımnif bu?unmakladır. Ancü . ..dd d ,__ _ l bıkı ısterur bır haldir 
rektir. bu _n., . .-+- ··-·:ı::_d_; dii·u·· - Beyoilu Halkevinden: 10/71941 ve bır mu et ı:;ı-arıya çıırnNmış- Şub"eye çagırılan ar N f 1 k . .. . ı.: ·-.1"1~...... ~· -.1· ..., 

1 
. •. .. . • e ıce o ara· şunu soylıyelım ıu 

nen bazı oduncuların, tesbit e- Perşembe günü Halkevimizde yar. ardıır. . . Yerli [.maıonu Askerük Subesm. çocuklarınuzı kışın hasıalıklardall 
( Küçük haberler ) d ük k • 1 dıme.a vcnler cem'ıyetı" adın" yi.ik • Bu v ... · .. .vet tarassud vazif,,sı ı k dilen fia:lar an y"' se hata """" ~ ....,..." .. .. .. '- den: .ıtoruma için onların yaz.ın tabiat 

ui.tf yapmak istemeleri son sek mimar Sedad Çetintnş tarafın - yapan ~murları.~sb~_tün ku~ku.. ~a adları yazılı y~ek .s~ba.y- unsurlarıooan _havadan, güneştefl• 
&ünlerde 

51
k sık göriilnıeie bat- dan verileceği evvelce ilan olunan Jand:ırdııgından bi en ıre sıgı - la.rın kayıdla.rl tetkik edılmek uzere kumdan ve denizden. i!!tiladc ttir-

lanmıftu". Bu gibi halleri önle. konforane. tehir edilmiştir. na!kıtan içeriye girmişlerdir. nüfoo cüzdanlarilc ve ellerindeki ve_ mek JazımdlT, öy)e ise yalına;a~ ,.e 
mek için fiat Mürakabe meınur. !Bu ani bas.:<ın neticesinde sığı. sılcalarla şubeye mür:ı_caatları. kısa ı:ı.r don ile h.nydi ç.ocuklal' 
ları odun depolarını v~ kömür R A D y O nağın bir köşesirııde Ahmedle Ri .. D:Ş taıblbi Tğnı. Abdurrauf Oğ. Ab. deniz 'kenarına ..• 

müşteri nl.ichkfan görülmüş, bunlar sabf ywlenni sık sık kontrol fa.t tarafından itina ile saklanın~ dü?ga.ni 321 Adana ~4~59~ . -hakkında zıaıbıt tutulmuştur. etmektedirler. Mürakabe Büro- eroin paketleri bulunarak müsa - Piyade Tğm. H Ha.ıjım Oğ. I.smail l TIY ATRQLAR ) 

• Belediye müfetti~lcri tarafın
dan sinemıa!arda yapthn tefti~ ve 
lcontro1lar neticesinde bir kısını si. 
nemalaTın istiah haddinden fazla 

su balkın da uyanık bulunması PERŞEMBE I0.'7.l9tl de-re okınnıustur. Yakalanan ve Naci 323 Eminönli <
41652

) - _ 
· • • tı f'atları 

1 
•• 7.30 Saat ayarı, 7.33 Hafif müzik . il-d .. 1 .. ğ.. t" ·ı Piyade Tğm. M. 'A.bdulhaylr Oğ. R&Jid Rı:ıa Tiyatrosu 

• Pangalhda oturan Kemal a. 
dındn biri, di,in Beyoğlu sakinle • 
rinıden Caferle bir meseleden do -
layı kavga etmi~, bu sırada Cafer 
çakı ile Kemali vucudunun muhte
lif yerlerinden yaralamıotır. 

Kemal tedavi altına alınmış, Ca. 
fer yak.ala.nar ak hillmda takibata 
başlamn ıttır. 

ıçın azamı sa ' ı n n muı- (iPl.), 7.~ Ajans haberleri, 8.00 Hafit emnıyet .?'1.. uru ~ne ge ırı .e:ı M. Münir 312'.l .Eminönü IH730l 
teriler ·~ından gözönünde mfrzik (Pl.), 8.30-8.45 Evln santi, 12.30 suçlulaır, ~rum.k-rıknı takcmalı:ıen ıtı- Piyade Tğm. M. Arif Oğ. M. Cevdet 
bulqndurulmasını fıfydalı gör- Saat ayan, 12.33 fasıl sazı, 12.45 A.. raf edere.;. eroı~ı a~a .ı ıgı yap. 323 FAlime ('4Jl906). 
müftiir. Azami odun fiatlan ku. jaru; haberleri, 13.00 Fasıl sazı. 13.15_ tıklarıın: soylemışlerdı:· . * 
ru Anadolu ve Rumeli mefCSİ 14_00 Kazı.,:1t müzik (Pl.), ıs.oo Saat Her :Jk.i suçlu da dun .geç vakıt 
toptan 330, perakoade 435; Y•f ayan, 1803 Radyo caz ve tango or- asliye 5 inci ceza mikldeiumumili
Rumeli meteSİ toptan 300, pe. kestrası, 18.30 Memleket postası, 18.40 ğine teslim edilm•.ş erdir. 
rakende 400; Yat Anadolu me-

~ye danl: 
Fatib Aaker1ik Şubesinden: 

fesİ ve k1D"u gürgen toptan 275 Incesaz, 19.00 CDerdleşme saı:ı.ttı, 19.15 G I T I t 
. Radyo caz orkestra&ı, 19.30 Saat aya_ enera a a 

• Fatihte oturan Sıı<lıkln ayni ve penıkende 380; Y1LJ gürgen rı ve AJane ha.OOrlerl, 19 45 Müzik, 
yer sakinlerinden Abdülhakim ala. toptan 250 ve perakende 350 20 15 Rndyo gazetesi, 20.45 Solo .şar- Ogan 1 n vehtt 1 

Yd. ptyade Tğm. Hü..c:eyin Hüsnü 
og. MuhliıS ~lu uümü.şbane 
(41823) 32.5 çok actle şubeye gelme
si lliın olunur. 

-----o---
cak mcıselesindr-n dün kavga etmiş.. ktıruf:"'W'. Dükkanlarda ise kilo kılar, 21.00 Z\I'aat takvimi ve Top _ cenub lhudud komutnnı general 
ler, bu esnada Abdülhakim bir ke- 1 'I bapna 2 kuruttur. Toptan fia- rak Mahsulleri Borsası, 21.10 Solo şar Tnlfıt 0ganın kısa. lir ha.ıstaılğı_ mute_ 

Asker ailelerinin muamele
leri tercihan yapılacak serle Sa.cUkı başından yaralamış - ~ ~yı~aıı çı~~a ve miift~- ilcılar, 21 25 (Sa.ntnt1tiırlnrunız konu. akıb •tremmuz/941 tarihinde Istan -

tır. Yaralı tedavi altına alınını§. nnm gosterec~ depoya nakıl şuyor), 21.4'1 Radyo senfoni orkestra- bulıı gelmek uzerc bulunduğ"u Diyar. 
Abdülhakim yakalanmıttır. masraAarı dahil bulunmaktadır. 51, 22.30 Saat ayarı, ajans haberleri, bakırda ve.t:at ettiğınl tees.5Urle ôğ _ Dahiliye Vcl<alet.iı, vilayctlt>-
Mahkernele~ \-. J boma, 22 45 Dans müziğ, (Pl.> rendik. re bir tamim göndl'1"'crck as1ter ai. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
1310 senesi Harbiye mektebinden lelerine aiti ışieri!"l diğer butu n ;ş.. 

mezun olan generııl Taliı.t Ogan Ye- lere tercihan süratle yapılmasım 
~n, Trablusgar.b, ~al~rı ve, Umu - ve yar.dım taleblo<le bulunanların 
mı Harblere ve Millı Mucade~ye blL tahs:tsat muamelelerinin hemen 
flı1 ıŞtırak etmiş, garb ve cenub hu- ikon.al ed'ilmesini bildim~tır. Bu 
dud komuuı.nlıkla.nnda bulunmuş eü . 1 · akti d 
zide bir komutandı. Yurdn ve çok se; ış en " n e, ynpnuyan memur. 

Bu akşam 
Bakırköy M:lt!yadl 
-- Asılzadder -
Komedi 3 perde 

Hallde Pişkin temsillere iştirak 

edecekt' r • 
lstanbul borsası 

917/1941 açılış - knpanış IiaUarJ 

ÇE.KLl-..R 

Londra 1 Sterlin 
New-York 100 Dolı&:" 
Cenene JOO isv,~. l'r. 
Mıı.drid 100 Peçe,a 
Yotoh•mt. 100 Yen 
St.olı:holm 100 inec cıor. 

.,.. )!''> ı~ 

5 24 
1ao oJSO 

29 68.'i5 
12 !)37~ 

31.1375 
31 0050 

Eaham ve T•bvilit --------------------
Smıs_Erzunun 3 7 934 I. 20 30 

dıği ordıusuna daha birçok hi~metler lar cC7.ala.ndırı .aC'aklardır. 
~-----------------------------------------------------

- Hnsan bey, sen 'bu. 
:-ada nasanm bnşınıda 
otur .•• 

• .. Harıl harıl çalış. 
mana bak ..• 

Arkadaşlar hep 
top lanı o deniz banyo 
~na gidiyoruz!. •• 

Hasan Bey lk 
zahmet ~eliyorsunuz, 

biraz bekleyin, şiınd· 
w ğ 1 yagmur yp. ar ..•• 

ya pnbll ect'ğl sırada. aramızdan ayrıl_ 
ınrusı mucibi teessürdür. 

Talat Ogan, QOk kahraman bir as_ 
ker olduE,ru kadar kendisini her yerde 
muhitine Ye dostlarına da sevdirmiş 
mütekAmfl -ve faziletlı bir ınsandı. 

Ta.nrıd1an mer!huma mağfiret, ke _ 
derli ailesıne, arkadaş ve meslektaş

la.nna bu büyük kayıblarıpda.n dola_ 
yı sabır dierlz. 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilfı.yet mem~ket haıııtanesi jçin 84 kalem mua!cee ve levazımı tıbb•Ye 

açık eksiltme sure•ılc sabn ıılınacaktır. İhale Temmuzun 21 inci pazar .. 
tA!si günü saat on birde vilayet makamında yııpılacaktır. Muhamm n b" .. 
deli d205• lıra c60» kuruştur. isteklilerin o gun zikred!lcn saate :t:nd~ 
dlOıı lira 42 kuruş muvakkat temınat makbuzu veya bank:ı. mektub le "'"' 
lfı.yet makamına şsrtname ve ılaç ve tııbbi levıızun lıSte!erlnı g5rme t l f.i.. 
yenlerin de vllii,yet memleket hastanesine müracaatları. (5334) 



" 

10 Temmuz 

El yazısı 
Yazan: S. Samoylo/ 

SON POSTA SayfS\ 5 

e naoaıuonun nıo 

ve şahsiyet 
Çeviren: Hasan Ali Ediz 

Napolyonun Çar nezdine 
yolladığı momessil ne 
haberler getirmişti ? 

.... . ...... . 

Yamn: !Jtutm Ali Ediz 

ma oeımyetı azasındaa Hassın Şa- yum:ıa!k ıç n, bnune çıkan ılk ad::. vellid lhir huı.ur, iyili~.ri vazıfe bi-
k . N z· ıne ken:ilini veıren masum kızların, len :fazilet'li insanlara has bir iç ır, sızım ıya ... 

Genel dırcktör, bu f.k.i şahsın vırane erde y ıtım scrserilcrın e- ralhaıtlığı varclı. KaLn parmaklı 
iane için gel.nı-ş okiuklarını anla- tinde aletı oürüm _olarak. k~llanı. y.umu!k elle.rini oğuşturarak koltu-

D ... 1 A ma.kla lbec-aber, bir ke"e daha: lan ~Jarm vazıyetlerı yuz kı. ğa €ÖfrliHdi.ı.. Bir mtiıddct burnunu U I"... - Ziyaretiniz:n S€0ebi?. .. zarts. ak ıçtiınai facialardır. karışt :rdı. Sonra telefonu ~ıp e. 
Diye sormağı lüzumlu buldu. '.Bütün bunlımn, mümkün :mer. vini buldu, karşıs!nda karısı \•ar • 
.Ziyaretıçiıl<..'fr, .söze hangimiz tobe ôni.ıne gc~nek, daha esaslı dı: 

_ 13 _ Ya.zan: Na.,.et Sala Coıkun başlıyacağtz?> de:- gibi bıcbırlNL b;r faaliyet göscerebilme'k ıç·n N ls k ~ . . . 
' ""'- "' h ~--.l-'1...1 1 ....n.-.,1 ~· • .,..,. nı'n yuız·· .l"rı'nc ı...-ktılar. Kıs• b .... y. rr:em.l&cetin "-"iı'kSı .. it ahlaklı fa~- .-:- ası _m arıcıgım, . ,iedı. lyı w.,_, ~ınin de arat+•""' neredeJ ~ anım, 'kızıl uu,tal\· ~ ae 6 ........... erecegımız ı.wnı - .... ı.><1 .. v J ' ınısı.n? ;Ncvın nasıl· bug\in Ecved 
""1._~ hal... ...-..., 

1 
Jgnnm yan bt>,Y36ını mre~.törü!'1 çaıb~ yaz. Kaç mc."llur alacaktık? lu, ş'şmanı, koltuktatı b 'raz <1şağı leili, ha')'lTScver evliıdlanmn da evde ~? ' 

t\.,~tilo kırıttı. Öyle pişkm du- ymıaklannda bırakarak mubali.. - o~ beş.. . .. . kay~ak söze baş adı: yardımını dilemek kanrını ver- .saroukıa b ~kle.. 
~~·direktöre öyle candan boln .. ğalı ir şapırtı> iJe öptü... Da!kıtılo saçlarılll duzeıttı, boya_ ,_ Beycfendımız, zatı iılılcrini ~~~ 1-Zat.~~~~1i.7;. irtııfaıh ölÇ'i.ılm1~z meden ilav:1~~~: ceva ını 
~-.ı.u ki, nere~ ise sarılıp şappa.. D.irdctör, geriy~ çekilmE'6inc sını tazela:i~ dtalp'lları,:u. ?ynata ra'h.atsırz er1erek, kıymetli dakika. mı.Lc:W\. yu,...,=- ıgı Vt? ayırsever ı. 
~ ~~arından öpüverecek 83 .. meydan \"e!"meden, saçlarından oynata 'kapıya dogr:ı yunıdu. larıruz.ı işgal eylediJ!!mizden dola. ğile iştihar etmiş bulunuyorsunuz. ::-:- Ben ~ ?k~am ~k geç gele. 
~- yakalamlş, haşım masaya yaklaş. Genel direktör, götleri b:ıcak- yı peşinen af dileriz. Ziyaretimi. Bize el2'nizi uzatacnihnızı uma,-ız. cegıan. Me:ı~sı ıdarf;- 1-Çtnnaı vur. 
~raz ljıim vardı efendim! tırarak. kacaman ağzile, 1bu ]arla, blçalar aras nda dolaşarak zin sebebi bir lınyır !şi oldıığundan, Ziyarctçiforin uzun boylu zayı. Sonra o, bıwnle temas etmek Ü-
~ 'Yra'kın t:el bakayım! öpüşü ı!ıade et.mişti. . • . .. dakti.losunun arkasınd~. "iğe~ci - IJ::ıizi mazıur gör<'~ğinizi ümıcl e. fı da 'bı:rtkaç .a.cı hf,dıse nakledınce zere Paristea geleı: freırkle yemek 
~~ hanım, nazlanır, bir Muazrez hanını. ~mdı dırekto .. nirı arlloasına tnkılml§ bır ke-dı >§- deriz. cDü.şnı.ü1 genç kızları kur. genel <iılı'Cktörim gözleri yaşardı: yiyeoeğW.. Beni bclk!c.>meyin <>lmaz 
~ taltınnuştı. Llkin bunu ya. ıriilı Jkohuğunun kenarıtna CJtUT- tiyalci1e b<rktı: tanna cemiyeti .. nin • faaliyetini - Siu.e yardıma hazırım, eledi. mı canıımm içı? 
~~a kaeru- da masanın dibine muş, lı»'lu?u boynuna dolamıştı: - Fena paı'l]a değil!... t8kı'ib ~<lu iseniz, malumunuz J~alkti'.katen alalmsızlık yüzü:nı:i€n KarJSı, .:paki> ka~lığm: ver. 
~ ihmal etmedi, direk. - Ha111 mRaŞlma zam y.:apa- Zıle ıbestı. İçeri gıren hıacif>ıne.. oloca!ktıa- ki, k;mses:z kaJTmş, fona b:;rç~ )oz.lru-ırnıız ıfena yollara miştı. Bu., memnun bir cpeki!> M'-

' 'ka&ı parmaklan daktilosu. c~ ' ye sordu: yola dü:şmak tchlike>sine maruz dü.şmaktedirler. zu edilen bir colsun> müsladc • 
..... ?·~nı makaslamıştı. - Bu~ n~~m... Bu- - Meclisi idare toplanıyor mu? kaz çıocu1dannı ve ge:ıç kızları hi- Bunları söylezikcn, elini cebine sidi. 
~Seni kafir!... günlertle şzrkotın 1 erı de yolun- _ Havır efendim. Henüz t~ı- maye eıbnekte, onları Yruj1nrnıa sokmuş. cüzdanından çektiği bü- Genel direktör telefonu. ..ben 
~a sıtat r~ası lıalinde :iki da değil. ·· . mam değiJler ... Yalnız sizı :iki ki. göre dlrutmakta, ~ bı.ılmakta ve yük ~aanh ıblr banknotu .~arşı. i'şte ad'anu h=>yle haf ese koyarım!• 
l)~ &allaruvordu. - Han ben sıze. d::ırgı;ıım. · · şi ıgörmCk istiyor. &rur:tannaktayız. Ccmiy.et, şimdi sınd~ılere uzatmı.şiı. Bır c..ıle d_e dli 
' ~. amirini tekdir etti: Dalktflo, bunu bı:deı::xre . v~ Suratını astı: l faaliyetini ge-Tuı;:letm~ <.ırxusun. zile lbasnuştı. Hademeye, mmıvı.. yen rn.ilst~ızi bir eda. ile kapa. 
~~ Iılea derım, mfilıim bir işim arsız lliir çocuk ~asıl.-? soylemtştı. - Ne iBtLyorlar? dadır. Faaliyeti mızı erkek çocuk. nini çağırmasını emretti. Mua\ in mıştı. Karısı da telın dığer 1:1cun. 
~~ Onıy.ı git..'im. Ş<-ften de izin - Nede~ şekenm~üğüniine da - Sıôy'lem~iler efendim. ]ara da teşmil edeceğrz. Hcrgün beye de, müessesenin yardım fas_ d_an burı:unu kıvırarak aletı ye-

~~~atını "~;-c=ini~~~r aldım, pek - Peki al içerİ. lkimsesiz"VJk ve alakasızlık yüaın. hndan «'Düirm.üş kızlıırı kurt~rma rLll€ bJrak~ştı. .. mecli-s·: J08'I'C 
~§.ti. ı;atmış, başını yana ı 1 &az sonra içeıi biri uzun den binlerce çocuk açlık ve sefa- oomiye~ ne, mühim bir mebHiğın G«ıel Jirektıör, 
'~tôr, gönül almak lürzumU- mulh~a~ m~~ dedı.n de ha- boylu z:1~·. d~c;ri kısa boylu. şi~ Jete düşmekte, fennh!k çu~~ları- bemoo 1tasını söyledi. toplan!llısmdn bulımdukıtıın sonra, 
~. twladmı, çıkarken söyleyiver, ŞO- man iki kışı gır!)'Q~u. Kenrlılen. na yuvarianmal(ta<lır. Her~n. ne Muavini VI? ziyı:ı.retçiler ~ yı gc.-ç vakit daireden çıktı, bi.r tak-

'ıı..~~ benim şekerim, gel för eve ıgtts?n ... San! 3 tc otom.o- ni şö)lle taıkdim ett:ler- f~ıa.larla k~ı!a~ıyoruz. bır bılse- ~şaıltt~n:ı. z::t~ genel dı~e-k- iriye atladı. (~ wrrJ 
'utr op baka.yun! bili istemişlerdi. Sonra sen de pı - .Düşmüş genç kızlnn kurtar- nrz beyofendıcığim! Karnını dv- 11orde, :ııyı o~ ış gonncktoo müte. 



6 Sayfa SON POSTA:· 

' -ıMemleket llaberleriJ 
ff anakkalede 

Denizciler bayramı 
coşkun tezahüratla 

kutlu landı 
Çan.tr1rale (Husuai) - Halke

V1nden .at 8.30 da hareket eden 
lleruzcil.lıeır ve halk, askıeri bando 

Samsun Halkevinde aile 
toplantıları 

Hizipte zeytin mahsuın 
bu yıl da bereketli 

us 
e biten g ·· reş 

Şikayetler 

lııtiyaclar 

l'emmuz 

Askeri • vazıyet 
-------



ıo 10 
t:z::::-

Temmwz SON POSTA 
Sı:- • 

r\.· "Son Posta,, nın bulmacası: 2 ) Rasadhane Askeri /Bu y · h · ı· b k 
t a.,,;,,,,Jan 30 tanesini hallederek~' araJa yol/ıyan h;, müdürüne yollanan vaziyet ersız assasıye 1 ıra alım 

ki okayacamu.za bir hediye takdim edeceği;ı garib mektublar .. (8aftarafı 1 inci sayfada) veren Koskadaki taş yığınına 

~ Soldan .sa«oa: 1 2 3 4 5 (> 7 8 9 10 (&9tarafı 6 ncı sayfada) Dün. Maar~f ~ckalcti .. abideler~ hyamadı.ğımız bfr sem.pati göste 
ı - Yenı ıhaxıb fB~tsrcıfı l inci 1cı·"'cula) d'ıT ve Birleşık Amerika efkarı u~ koruma heyetı Roleve burosu şcfı ren !l""'İ heyntin • .. b ~:a 

• 11ı • • " .. -.a.......ı.. • Soo d c . ...., .. ... ' ~ur enın ~ 
'~ "asıtası ,4) Kul. 1 L j 1 bu suretle gitmiş ohnasını biz de murrııııye;;Jc matbuatı bugün bun- J~ mı...-nar . a .;etınt~ parça tezy.ı.natını ycr:inc koyam 

lanı~mayı_o atı .. t gayritabii bulanlaıdanız. Faht, ne- lann tahakkuk ettirilmesmi taleb b'tr mektub aliıK. Kapısındaki ve maık suretile !ıic b . · k. 1 'ndeki . . .. • • ıı ım ana s 
J anıar (3) 

2 
tice itibarile bu, ıtami bir dcpre• - ediyor. Halooki, Liı:bonun löOO penceresı tezyınatın gun geç olınadıddarını d~ hes ı J. t ır 2 1 11.-:'l---~ +;ıı,,,, • d 11 u· ~· . a 1a J<.a ars 

- Gece gü - yondur. Bazı kinıselerclen mütead. --~ garbindc buhınan Asor ~e yerın e ye er es g:nı yaz • meOctUbda b'rbirinı kz d t 
bP•· d ~ .. b . . d 1 • na c en a 

...... ı 1'2) Vez.ın za_ 
3 

' di<l mek.tublar aldım. Onlar bu ha- adaJ.an'le lOOO ıkilometır~ cenubu ~ tüT enın ı\"'lll e ça •an raflar daha çabuk tezahür eder 
d l'Uretile kelimeyi va tahavvitlünü ve sık sık. yağan garbisinde bulunna Made-.r adaları abıdeleri koruma heyetı Röieve Tüırlbenin ·· . d k · 

\ıaa.t.mak (5) yağmurlan harb aahalannıda atılan ve Dakarın 600 kilometre garbinde şefi me&tubunda şunları yazmak - !ara merm ulze~ın e çı an ağa 
~ 3 z·ıt (G) 4 lar · · L- Ld· 1 ,_. ._..ı._ • er: crınuı uzun zam ı - ı top ın tcsırme rnımıc ıyor ar •u; bulUlla.n Yeş:Iburun adalan Por kKUI-: d-..ıı..-ı· te . l . • 
t'I 'tramvay iYolul bu d ·· .. d · ld v ka.d . - <tl~- • nuı: cnmcmış olmas1 
!tH

3
) S d u.şunefi er, y~rsız1_ 

0
_ ugu ar Wki2 bükü.metinin, Septe iboğa~ el - Su.ıtan Mahmud türbe.,ni bir kelime i!e tüıi>enin mtih 

a sa yane ve gu wıçtur. nın 1200 ·-·ı t b .. .. .. . ba 1 1 k " . 
" Hububat Eğer bu, böyle olaaydı, hiç ıüy. bıs' inde .... _1;1 omeKrc cenu u dgalr uçuna.ıM~=~esı V_l,.~m~ş o b~ad 1 u: halıne işaret etmeği artık lüzu 

tozu rn> İfade h . . eli h rb" hüt" idd .1 uu.ı.unruı anerya a a an zere, cS<Uu. •'"'6atctı a ı e erı suz görüyoruz. 
(3' Şark vlH\yet.. c:::~: ettiKia ~alard:nk!sırg~Ja: ise İspanya hükumetinın n~abdır. kon.una herj~ti röleve bürosu ;şgal lM~ubda ısöylenılen h 
le Şu halde aı_..ıe ;· A "k e._....L.._..ı· ' ır 

t rıınizden hıri olması, boralar çıkması, daha doğ- .. ,. ' ... ~~ n.('rı anın !~ w•~"--uı~. yakalanmasaydı, yahud; türben 
(3) nısu kıyamet kopması lazım .g~lir- bu hukfırneıtlerm muvafak.atlermı 2 - Türbe kapılarmdati yal - demirlerini fazla karlı .. ·· t 5 - Uğraşma.le di. ~~ara1k veyahı~d .cebren bu a?al~n dızlı güneş tezyinat hır~ızların hiç başka sabıkalılar bu !şe teş~b 
::: Koylü nidası Halbuki oralardaki hava vaziy~· ~~ eylem:sı ıc_a~ eder, ~~ fık. ~ işine ya.ra?1ıyacak adi siyah etsclcrdi, dem~k oluyor ki, tür 

9 
~I ti noınıal deYam etmeoktedir. :11:1'1~ bugun b~ıııardan bılnassa doR;me madenaen yapılmış ve ü - sadecE mermerden ibaret bir bi 

ı. 6 -- İnd t5) Bu tıahavvülüıı fenni izahı oudur: ı~nıc;sı pa~ varı~ olan:az Ye bu zen yaldızlanmış olup bunların ş~klfnde kalacaktı. Bahçemiz 
Zanıan (2) Son haftal3.r içinde Balkanlarda hükiimetlen .~~ncıde eclıci hare : dökülmeleri bir sıın'i müdahale dem'F pnrmaklığ! yahud kap:sm 

'i - F..sk1 bir 
1 O ---·. __ .l __ I barometrenin tahavvülü, mevsime ketlere tcşebous etmek demo'kraSl netciem olmayıp zlllTlan tahrıbin tOOanağı al h 1. 'l'u.rk ed ...... - _j_ 'L f 1 ld N' lı:.' d•n•ul tl . . . . t' - . .. - - ç ınsa, « ırsız ae ıv ( m en~1::-w nazaran -cuma aza o u. ıte ım "'v e erının S\]ase ı namına bu. den i>arett1r. Burom.uzun işgalin. 1 1 cU . k "' • 

51 Eza (4) 1 kısa bir müddet evvel Sofyaya do. yuk bir hata olur. denl>eıri de bunların bir teki ek _ ça ııyo~. ,. ye yer•ne oymıyac 
ıı ~2; Sunı eda.

12 1 
1u yağmıt. diğer mıntakalarda sağ- Septe boğazının cenub sa1ıHin- silmemiş olu.p rfökülenler daha es. nuyız. . . 
ruıldar o1mu~r. . . deıkl Tanca şehrinin garbi Afrn~:a ki zamanlara aiddir. K~dakı .hamama geltnce: 

Ele. 9 - Burç (4) Şunu da ılave edeyım ki; fstan. sahilini dolaşmak suretifo 'l2(lt) ki 3 Pe . _ Mimar Seaad Çetintaş bu şe 
:ıe n.ıru hocası (5) ı 4 - Dama konan (7) ~~~~r.gibiE~:f:evv~elle~n yabancts~ lo:m€'tre _cenubunda bulunaLn Da = naıta geli~c::ce~~~ır!~ıüt~~~:ı~~ kilsiz. estetik her tiirlii kıymette 
~O - ~uk doğurtan f3) Bir Çi- 1 - !Madenden yapılmış UI) Düğ_ ~uu • em.muz ny kar şclın Fransız müstemleke im .1 lbell ' . ki . mahrum hamama da cşahcscr> d 

!()) meye basınca ç.a.la.ıı (3) larında bu kahil depıesyoıılar ol _ ıto 1 ğu b' k .- rı e ıdir pe.'\ eskı zamanlar- yor Fikrin~ hü:rll"eL edn . A 
~ı - Lekeli r~Ar (3) Yapmak (3) 6 - Çömlek (5) A!/rı wat.uian, anı muı:ıtur.» para r u nun ır ısmını tC§kıl danberi kuIJun o}dukıarı içm va- . - L t:rız. yJ 
--at <2) (

4
} ~ -· ed€'11 ~_:galin m?l'k~z.idir, _Daka- kit vakit çalınmaktadır. Nitekim zat ~.ıl~-? .hapishane binası içi 

~ - Üstüne yazı yazılan (4) 7 - Hayata gözlerini kapa (2) Tok- Napolyonun Moskova seferi rm .. co~atı ehcmm~.Y~~· malum 01- beş ay evvel de gene bir hırs!zın de ~yını ... ikı..rcle ~ulunmuştu. Ço 
"i'4artdan Bf8iı: hıkt ılcm duıgu uze-re. pek büyuktür. Bt: şe-~ gö.ülınii~ ve ltevfiyd Şükür, taş. toprak yığınlarını t 

bt.l - "nııhta a.ya.k:ka.bı (7) Küçük tor_ a an ~skuxrş <~~> 8~" (ll) (Battarafı 6 inci 6&yfada) hfr ile Brezilyanını şimali ~arki bürornwz.ca Alemdar karakoluna .ıih saymıy:rnlı:ırın kazması bina 

2 
t• 9 _ Köylü nidası 13) Eski zaman dair bir tok kelime olsun bir şey lburnu .arasınd'.lki. mesafe takribne yazılmış ve karakolun yardun ve nın tepesine indL de, İstanbul b

1 

13
) - Meydanda (4) Kahn kumaş dayağı cm SÖ)l'l«nedıi Hatta, umumiyetie bu 2600 kilometre olup Atlas Okya. alikasile 'büro bek~ilerimiz tara _ hargoo daha lkaz:mmaktan kurtul 

3 
10 - Gelinin sevmedi~ (°1) Niküh bahıislere temas etn~ten çek;ndi. nuısunun en dar sahasıdır. Bu se - fmda.n gerenln saat dördünde lur. du . 

...._::::__Ellerle yunuııe (8) (4) Çar, bu kad~rını da. kafi görmedi. beble ~~ şei'l:i~i .ve lima~ını S1r1; yakalanarak karakola teslim ~~~ ~~rnarru iç!n de .. aynı ~ 

Hikaye: Elyazması ve şahsiyet 
~a~;ınn Vılnotla ıkamet etme- Alman; a. ıle ış. b:.rı.:P.-ı .. yaprn~k 11~- edilmiş ve bu hırsızır• polisce ınü- fon ~~Y.~~uz. Çok şukür, Js 
srnı 'bile mahzurlu buldu, ve onu, susunda.k:i ~mayu1unu hergun hı.r secıcel brr sabıkalı olduğu anlaşı _ taıi>ulda .anm esc:r ibuiıranı yı 
pe'k na.zik.ane olmakla beraber, a.. E71r~~ ~aha .1~h~ ?tmek.te ?lım V!- ]arak vak'a mahkemeye te\·di e _ tur. Adlm b:iŞlnd:ı bir tanesine te. 
deta 'kovarcasına Viloodan uzak_ f1 huıkü~etinm elınde tehlik~lı ~ıı dilmiştir. sadüıf ediyoruz. Hem de ken 
laştırdı. a1eıt halın-de bırakmal: doğru degıl. 4 _ (P t H l'lı ·'-- d ~ ) hallerine bırak.ılmıı: olarak B 'z di Fakat v· · h-ku - a rom.~ a ı n y.IA.4ln ıgı . ( . . , 

(Bqtarafı 5 inci sayfada) ihanet etmek temayülü o kadar kuv Na.ribon, Vilnodan aynlır aynl- ~· 
1 

• . 11~af\I met mustcm- diye işaret edilmek istenilen ha. Sedad Çetıntaş gibi rnima• olm 
da~ Ne dediniz, dedi~ .. Bir kun. vetlidir ki, o bu ihanet flliıü, her an maz. doğru Na(A')iyonun bulun- e :ı-ı~ mu aa etmeğe karar manmı Beyazıd haır.amı olduğu dığı111.l.2 için, bu mum fenerin 
1' ~ aıuçun<fan muhakeme altı- h_er ~~ tckr~ e_tmck ister. Hat makıta old~ Drezden şehrine vermıştır _ve bu ikararinı bun~~n anlaşılıyor. Eğer böyleyse Beyrı _ benzi~n binanın nasıl cşaheser.1 "°,;..: ış~ · Ninoc;k.a yutk.un.iuk.tan ta 0 bu ıgreoç fi)jpı bu kadarla da yolland!. Intıbahırım Napolyona df!VVGel Da kara taarruz eden İngılız. zıd hamam, Türk m1>C1enivr>tı abi vasfını aldığını hilmivoruz Bildi 

bırakmaz. K.arıs1nı, kolundan ltıta- anlattL e aulle'cü kuvvetlere karşı tat. d 1 . . :ı. 1 . - , Jb-. : ·a· - ğim~ bir şey varsa t; · · n 
;- H:ayır, dedi. raJc çocuklarile birlıkte aohğa fı bi'k etitiği 00. en 1 k d e ennm ~diıeser erınaen ır.sı ır. . • mır ec ı me 
~rı lakayd biT eda ile: )a.~ alçaklığmı bile irtikab d 

1
: Naıi>onun umumi intı.'baları, . imki ·" . 

1 ~"1 ° ~as .a. g~. F<&at Bostanc•da asfalt. üzerinde .. b~tiyarlığm.'.l na\l o!sa bıle, b 
dirn Bu bir şey ifade etmez, de. bilir Namuslu bir kadının b~yİe harbin pdk yakııJıda patlıyacağı ~1ş n ;e vası a art '.~rı:.;e~c ki .me-truık ~~enin bir abide di. bmanm o caddeyı gayet kötü bi 
bu :n °1-hHir k:i mek1ub sahibi size bir ~damla evlerunek istiye~eği çok mer1lre.zıinde idi. Çann ina<lcı SÜ- Gaaaırruızu'"""' .. eken gtlen~ ~~1 ız ·t ... e ye orada muhafa.~ası lfızını geldj- vaziyete sokacağ:dır. Israr ediyo 
l · Caclcrj hah k l" .. h lidi M fıh • · .u.._ cu uvve erıne .!\arşı a:ı- .... bü ik · değild' B lı h " bi t h ı:usse%c-:..: M ~.c~h buzukmunf~ §UPla 

1 
e 

1
r. ~:1 ı , böyle adam. kımeü, Narbonun kovulurcasına ilıi.kten çekinmemil'+ir. Bu dı>fa A. gıne romuz anı ır.> ~:n uk amam ıç r arı v 

Yet bir ··""'I • awIUUı u ey ı.. r a ev enen .ıuıcunlar, bu vilz.İyete uzaflclaştırılması ve diğer bir ta. ......,: ...... lıl D k - Sedad Çe+inta:ııın mektubunu, cm:-uı.~ ıymet taşımıyor. Dırakı b- • ltelimede - . .. ı:- k kimsel d ._ . ' m~_uAa ıır a ara taarruz eder . ~ ı; ki mahı . 1 • .. 1 ır hattın • go.~~me . ~rpan ayı . er emexLir. kıım hazıcr}11<lar, Narbomı \bu intı- len;e ıhl ~ü.::>hes'z nlar :k d aynen sfrtunıarımıza .geçirdıkten • iV "\ e peraşan c arı ooy 
dır. Nıt.. d~a~et .et!Uğı bır m~na. Seame acı.nchıacak. biT ton vere- baı vermişlerdi. a . lk ç 'i . bol ad ahrşıl da sonra fiknmiz.i söyliyelim kı. bu birçok hamam istanbulu doldur 
k • .._ D ... & beftZel d'lğer Tdt ilave et11İ1n• ym ararın 1ca arı a J Jn e aktad 
~ır takım hatlar da ."."~dır k.i. bun- - Feıkat bu.rada a.a ı l ac.ırunaaı • Jıaırdket edecektir. ~tub, ?aha doğrusu ~~a~ mu.. m ır. 
-q{' mektub muhnmnnın n:a sıra taztmgden kirnael~r, çocuklar, 

0 
za ,,.. Doktor 1. Zati Oget "' !Birleşik Amerika böyle bir ha. cH>eler hıç de mukru degıldır. Hele Bostancı asfaltı üzerinde. 

RöaJr. tefek lh~rsızhklaT ~l?,tıguıı da vallı yav:rucuklarcıır. Böyle bir ana 1 Bele<ifye karşwndatı muayene. ' rc~eti yapacak mıdrr? Bunu bıle- Evvela. bu tezyinatın adi dök- ki ~nin lıalı daha gühinçtü.r. 
ltı stemıekt.edtr .. ~?at ~ bunlar babanı'? ~uklann ~lakı üzer.inde hane.!inde ölleden aonra ha.!ta· rniyoruz. Fa!rnt., buna ihtımal de me madenden olmasile, saf altın Bu noktada çok şükü.r, nbıdclerj 
. ~ub muhannnm hakiki lcarakte nasıl bır tesır yapacagını artık siz .._ 4 vererrn"yon B"ld"):.; . b i oluşu arasında Jıiç bir fark vo'ktur. koruma heyet1le birleşi~ruz. Yal. 
ti Yanmda solda sıfır kalır. Maama- taaavvur ediniz! Bö le biT 1lll b -.- lannı kabul eder . ..- ıı.:. . 1 l5ımız r şey . . · ~ ~ ıbel&:i 

0 
b la · . _ ı·ı. da b Ukl · Y • a, a- varsa o da Bırleşik Amerıkanın Bunu !Ster bazı eller, ıster zaman nız •uiz üç defa bu aKmıyan çeş • 

~ e un r 8l2J a a a r et- anın çoc ... ~n .. ya. ~e1enere. ya:·· .. . Fransays :ıc~ dahna izhar ede _ tahri!b etmiş olsun, tarihi eserlere menin yıkılması h•ısusunda neş · :r· , Fakıa.t ao~umu b1t~eme Pmkan le e~ek ~mu~u ~ede.re~ kızı. ıı;.elmelrte olduq.u fazla has~sivet karşı hazan ruzunıundan fazla has.. ır.4yat ysptıık. :rldrran cılmadı. 
-inoç;UH nınh baıb~ınanecl: . d kaili ~dhan -~noçl ka _ ankı ve çok öfke- ~lınksozlt-nbanııkkestkı .ve ofkeli bir eda Vf' mfuT. "P.u fazla hass<ısivf't 've sasiyet gösterl'n abideleri k~ruma Tramvay haltı da bu çeşme yü .. 

~ avu, ay ı r.ıca erun e. o.- arcaroet e me tubu e1.m-den ı e lZIIlıB. ara . -f h · · t" b 'b' l ·· d t k · d' 'rn ediniz. bu bir'c'k k 
1 

d le t H· .. n 1c k' h y v ded ' k = ın memba1arını 1775 tfı>n 1783 .e eyet.inin, ur e gı ! 1 yanız ta - 2W1. en e e uı ı. 
Sözleri üzerine 1Nin~~-~ 1ır. _ tuabp ı. _J1? ~Pl e. yo d 1 en rnd eb~ d .. -b..:;::.c,uguA~ . L13Cıı 

0 _ı ~- !kadar sekiz sen" dP.vam edı>n A _ riih.i olımakla kalm&y ıp caddf'y.e Hülasa olarak, ıbiz şu kanaatte. 
11_ • , -,.-JUı n n an auz <Hl 902 erııne evam e e ı.. -r - ... ---- . •CŞ!ln ou unmaol&l . . . • ~:1- b" lu b' · · · · ı· .ı.. ı · d · -..:ıın.r titrediin.ni fnrkeıtım" lird"m F- ._ t N' ,_ . -n._ • • ye-_Je _J'-a· _ı 1 mer:rka ıstiklal harbinin son saf esi=.-. ır ymet veren ır tcs'Sl yız iki.. staıw.ıu un ınıarı sıras!n a, 

Lı ı:.- • ı · a.Aa ınıoç"a nın ou;esmı Ki uuııu n wınaz • • · ·· l d · b 'd :ıer· ~ rıaatasının vaziyetinin vehamet görerek onu teselli etm k 1.. Ninoçka göLleUni aüzcr~k müs- 'halarında ve Fransızların Gene _ bu vazıyette b rakmasına anc:ık evkaf, mu-ze ~ l. ıı..:resı.;,. ~ ı e ı 
tıdtab~tıtiğini öğ~nen bir doktorun mı hisecttmı. Ve ıçimde: fevk:~;; tdızi bir eda ile: ' ra] Ldfayet kumandasındaki bir hayret edilir. Esasen biz de ~un koruma heyetı; .bır _h_:yula olara~ 

'aile: memnun oldum•m halel k Ya•a ·· ı .. , D d' ş L-J kuıvvei scferiyevi İncili, tehlike lann muhakkak çalındıJ:mı ıddhı karşmnza çrkmamauoır. Hak lkı 
P 

• • .. . .. - e, ya.pmacı - - , oy e mır. e ı. u na · .... M - • -.:L fa l "' l •rd~; 
d •• - eka1a oyle lBe. dedim, sizi bir teessürle: de bu mekhtbun siz' t fı ızd sine :rağmen Afüıs OkyanıısunJan etmemı.ş. bu halde bıra'krlmasmı ve ıı~ıa zası. c zeır.ı es-r c ~ 
:~ faz.I ·· .. t.üd b alan le Af . m va n an . . 'b bul t !< h-asS861yeıtc beraberız. Fakat bu 
~ h a uzun e ır nma - hnızı nca ederim. dedim, yauldığını, bundan iki ay ön'"e an- geçırerelk bun:ılnuş vazıyettr- kal- gan muş u · · t l zı roma ti.ki ·nco 
~. Br şeyi derhal söyle~~cece- ~sadı?1.v~ ikaz e~ekti. Sizin nemle beraber ilıcalara 1ıittiğ~ıiz za mış olan Gcne.ral. Va~ıngt~'1a yar. Saniyen. b~ t~hribat; a~ıdeleri ~~~r~ oc~ a n eşı 
~d u .. mektubun muhaımrı, her teıcr:ühesu:ligıruz, aaffetınız... man, oradan bana gönderilt-n mek. dmı w Amerika·•lar1 nihai za - koruma heyeti, tu:rbe~c taş nm~ • __ :y • •• • 
>'ra~ once. karı~nı alda!mak için NinoçJc.a büyük biı öfke ıle: tuh olduğunu lutfen biliniz:. fo:rle birlikte tam istiklallerini te- dan evvel yapılmış dahi olsa: cbiz:. ~~el_ım ki, ~urbrnın çalınan 

Sö hnı.ş ?ır a~ıdı~: .. • . - Sm deılemek ;.temiyorum, * mine yardım etmiş olmrılarında a. den evvel. o}muştur,. şekltndC>'.kı denurlermı, ~"erlerıne .koynmıyo -
~lennwı yaptıgı buyü.k t.esirdeu dıye •haylc.ırdı. Sa siz... Se'Vdiğim ktzın evinden n:ısıl de- ramak la:.ıım geldi~ ~üph,. vok- ına7.e.l"et hıç ae kabule şaynn de - ruz. Bu hazın sarahat tkarşıc:ında, 

_Un nuıtkuma de~~ etürrı: ~ Ninoçka aözleri~i bitinneğe im- folup g~ti.ğimi hatır lamıyoT'llm. tur. . ıne '" •'-' • ğildir. Patrona Halil isrrJnd:ıci ser i~di3!11.ızı, bizznt hMiselerın ıken. 
Me'ktub mulıarnrınm karısına kan bu~. Baba& iıe müdaha.. H...,. A li Ediz Emeld i ı-eneral K ... gerde yJkandıf{! için ctaribı , olu. dılen ısbat etmış olmuyorlar mı? 

- OOn akşamki canının acısını Annem bana dedi. ki: Yavru.n gü. H:ıllk lbu <lefa b:ışka t•lrlu bağır- şmna çı~ ... Bır duşcşe beni brığ. 
daha ~nutmadın galiba ... Maaınu. zel.sm! . mağa başladı: !adı ... Omrümdc böyle diışcş .gör. 
f.ih ıben oyıı.:ı.rım. Dedi. F<ı'k&t bu- Burnun kıı:r1>.ru1;a benzer: Gıizel. - Bi.z Hasan e!end1 j.çiu gel- medim. Ver ~u gaz tenekelerini 
rada değil ashn("yc gideriz. Benim · Zeri seversin.. dJk ... Para'Jll·zı geri isteriz. ba.kabm ... 
odamda tavla \·ar. Hem oyuna ha- Nedir bu sevda bende>... Bende: - Paramızı jsterız. .. Halk al!k.ıştan tiyatroyu yıkL 
zııılarunm, hem de bir iki beş ata.. Başı~ saldı dcrae!. - Paramızı istem... ~rdu!. * 
nz.. Asım .Baba telaşla gddi: Tiyatronun müsteciri o zaman Biliiıhare civaiı zarlar çogdicLk. 

ilk perde açıldıgı zaman ibir - Hasan efcndı: ducttolar bitL eczacı Kazım Be:ı namında bir ça Hasan efendi o akşamki kerd-
pcrde !komedi oynanırdı. Sahneye yor. Oy.un başl ıyacak. zattı. Koşarak Hasan efcnrHnin meti aın}amıştı. Ömr inün sonuna 
gittİlk. Komik Ali Rıza, Refet, Ar- - Bı:rak ~imdi Asım . .. Bu ha- odasına .geldi: kadar da asla unutmadı. V fat 11_ 

mana:k. Küçük Virjm, Küçük A- dvad kıyafetlı herifle ihaT"nra gir. - Aman Hasan efendi. .• Mnh- dan birkaç gün evvel Dümbüllü İs 
_ 28 _, lpantalonuı:u, püSkülsüz fesini, ya.. melya (Çalma ~npıyı çal:ırlar ka- ıdfı."k ••• Söyle .'ı.li Rı zıı çıksın.... volacağı:z.. .Ha:k kanapcll"ri parça- mail iken<iısmi ziıyaretc g tm~ ... 

, fliu ll">"w-...
1

,.. •• ,...t h lk t 
11

. malı ~tını ıgiyf;-r, mantarla kaş.. pıru) namınd:;ı.kı lromed~yı oynu. Arkasından kızlar geldiler: lıyacak Şımch ta\'lanın Slnlsı mı? Hassın efendi· bitaıo bir halde ya-
111} · •..:a11 ..-A.. a mı am e ı ş K " ·· 1 y · · V'k Hasan d ..... ı.. ~~le INldüır.miiş olan [Komıki şe- Iarını boyar hr.ızırlanırdı. yorlardı... h . d ki 'k. _ H~~~· ;_çıı.ı.~lt A;UJınly, ı toryn N ona a ..,b ..... ı~tı:d d ta'kta ~tıyormu.ş. Evvela bir da-
~~. l\.eı Ha~~n efend . b" Bir~ Hasan eferul\ :le ibe- Tiıyatronun sa ncsın e uçu- açııa.Jaın, . u.çu. ıme a .. . - e yapayım e .ar a~ .. e- ha oyuna çıkmıyncağını., yemin eL 
.ı"'ICi ~ra.k ('-·· ) 1~d~ ~ ... :ı.. raber (Jİ!ld>al) .k!lraat:hanesinde 0 _ Wık odada karşı karşıya oturduk. Fakat hi9{>tr gayret Hasan e- dı ... Bu OlTuite>pol herıf karşıma Uğini söylemiş. Yarım saat sonra 
'4ijh.,_··-.: ıı ~mar ı ı. ·r~ıza.. k' . d . b ' 1 d ' . rt 1 b d ı·-ld .-lrt '7-- • lir . ııfi ~a (lk.b 

1 
k th ' ) ıu.ruyorduk. Kış mevsimi olmak O, muvafü'a 1yctın en emın ır en ıyı av anın :-ışın an Nı ıra- 'r"'".ı. L.d:l.arım yuı ayı geçtı. da: 

~ h..:._ a ırw anesı n. h ·r .1 •- la ı.:: · k -.l A!kl · el k Eli · lh.. ~ °""' 'ler· , h k d k oo'layısi-1~ aft bir kar serpiyor- kumandan tavrı e ı.<ı-V yı. l\:uçu mı~'(h'-lU. ım zrvanc1. an çı, ıyor. en - Dümbüllü ... dcmış' ... Rama. 
-~ "".__ .. c ı sa~)a ıı a ar u- _ .. .. .. Ik ~ ....... · 1 • 'de H ke · .. ~ oy01.'.lrdı. Bazı de!eı!.ar çok kı... du. O, ~:rıklu P~.lto.sunu giyırrı~.ş; ~asasının .ustunc koy.du. 1 par- ~~ı, a tıncı_ paı:--ı asan l.epçeye gel.t•s1 ! . . _!3oyun~ rluşcş zan yakıaşıyor ... Ramazana kadar 
~ bıır daha oynamıyacağına ye. 0 a!kşan1ki ropeır~var~ olan _ (A.. tiide. beşd lırY. k?ybcttm

1 
l. Yo.Ytıkşçg ef~~~ının zararı .} etrruş lirayı geç. ~~':" ıbelku :1a

1
n
1
u." lkı sakattır 1'Ben<!P- iyı olsam da sC'ninJe bernlJer Fe-

(ll ~. Sonra gene daycmamaz. şı!klar) ı oyn~ms~a. g tmek uzerc oobim en {cıva~u zar arı ÇJ ur- mıs-· _ '"""....-n rtu l u,,.~m yo ... . rah tiyatrosun•• ı 0 1 +.;ak ..• BC'n se-
(~:-) adını (portakal) koyar. saatin gelışını bekliyorotJ. d1m. .. SaJhnede: (Aşıklar) başladı. atı~: He.pye:c. .. Bu hacıvad i seveııim .• • Beraber oyn::ıska ... 
~-.~ 'kacıax portakalına) diye gene \Bir a'kşa.ın t-Vvel, Hasan efcrıdi , Jr~ler başladı- H~ efeıı~ı A~klard~ ılık per- herif atıy~r: J?.uşeş!. Gene. biraz sonra: 
~ ~larclı. lbendc-n zarla 13 lira almıştı. Çok Kel Haşan afalladı. dede kabvecı cıragı rolunu oynar- - eyagmı opeyım Hasan efen- - Kamil efenc!• h!ç gelmivor .. . 
~~ "akit (civalı zar) denilen gürreI tavla cyn~'Xı. Bi~ oyun bile 18 liııa.'iını aldım. dı. Tam srra kah.ve ~ırağına. gelip di ... ~· hep~·~ki bırak. Halkın H~uki he~ke~t~n _ziyade onu bek.. 
~ar Yeni çıkmıştı. İtalyadan an- vermeden 13 lıra~ b1r ~.ı.rpıcla Kantolar başlan:ıştı. Sahneden ~ Kel Hasımın. yerı?e Alı R•za ~lerıru ışte ı~ ti~or~ı~. Yarın l~rdım ... Bı ı:b:rımzden aynlmaz 
~llr ~aç ç ft .gelmşiti. En mc.-ş. götürm~Lü. Ertesı sabah Ik~am Şronr~ın se::ıı geliyon:u: . çı:.kmca halkta bır ~uta~-:i\r_k0optu:. ~ıruz!. Vruıah! bütün kana. ~ armdaştı.K. ... demiş. 
lfı~. ltuınarbazl.:ı.r tarafından ıbile gazetes1 ıdare'hanesın.de (cıv.ılı Çık derım cm• ıı •. çıkm~~ tem~ndcn. - Hasan efendty~ ~sterız.. pclerı pa.rçalıı?'~c~ıar. Hem de &mra; söz bana inü'kal etmiş: 
~l llın değildı. Bu (ervah) zarbr zar) ı işittim. Kuyumcuhaşı Kos.. B~tım usand11rım ahu enmden. - Hasan dend•yı ısteriz!. paralaıııru gen ıstıyecekler. _ Mahmud Sn.im ne:reU>rtk? •.. 
)~~ ~lt}:>.ıhmştı kı atarken (hep- tantan mı-aderlcrtk .va:r d~H~. Olmeden eyı;ah.: Gır~iın ~ez~ra: - H~ cfenciiyi i"teriz.!. iK'..uz1ar fuı--üştüler. Oyuncular demiş .. . Gene Viktoryanın pPşiıı. 
~ o\lste getirihp nıtılacak olur- Beş altm lırn venp c,v:.Jı hır çıft K~ı~ba": ~.ld~ı c~~l: Btr şıveka:a. . ~~t. :ıvalı zarla, ad.urıakıllı geldiler ... Hasan efC'.ndiyi zar zor de mi acaıba? . .. Otuz sene evvel 
~k (du~ş) gclird.i zar aıl.mıştım. Ikınıcı, uçuncu partıler<le Kel ıçerı ,g:rmış olan Hn .. mn cfondıyi tavlanıın başından ık>aJtiırdılın . ES- beni lbir düşeş yağmuruna tuttu ... 
~ "'an efenai; brrkaç oyununu Hasan efendiye: Hasa.nı.n ziy.ını otuz beş lirayı buL tavla başından kaldıracak kuvvet ~ kıom:k elbiselerini giymeden, Az daha aklımı oynatry'ırdum. 
~ .sc'V"eıtii: <Aşıklarl, {Cazibe), - Daiıa oyuna Ya.kit var. He;.n muşt.~. .. .. var mı?. . . . es-."al:1ile öylece sahneye çıktı. Ali Bundan nrışi, o hacivad kı~"ftfetli 
~ h.d:a taaşşuk) (Pembe kız). kanoolar, düettolar, saatlerce su.. Duettolar başlanuştı. Kuçuk - Hasan efendi bırdcnbıre has.. Rızaya: herifi de hiç unutamam! ... 
~~ar oyna~dığı g~e her- rü~r. istcnsen lbir beş atalım ... Amelya ile Toclorinin scsı gelıyor- taland7 . - V~ ul.an şu gaz tenc~eleri.. Mahmııd Sc.im Altındağ 

evveı sahneye eelir, beyaz dedi~ Güldü: du: Dediler. nı ... dedi. Bir orostopol herıf kar- (Arkası var) 



8 Sayfa SON POSTA 

B 1 R H A K 1 K A T 1 Sayın müıterilerimfzin naıan dikkatine: 1 SANİN 
DIŞ MACUNU 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, blr kelime ae S t N G E R S A AT i demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru ~em olan SİNGER soo.tlerinde toplanmı.ştıır. 

Bunun i~n: Saat aıacnğınız zaman, tereddüdsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGER 
mnrkasıruı, muessesemizin adresine dikkat etmeniZ l~ımdır. 
Modayı takıb eden her asri kadın için kıymetli taşla.rile ve nefis işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbe

den boyle bir harikulAde SİNGER saatine sahib olmak A.deta bir saadettir. 

si N GER SAATİ m~~t:ı ~:~:kg::eı HE o i YEL i KTi R 
No. 82 • A ELMASLI VF. 11 PJRl,ANTAU 580 LİRA, EMSALLERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 

Dikkat: Sınger saatleri istanbuldn yalnız Eminonu merkezindeki ır.ağaz:ımızda satılır - istnnbulda şubemiz 
yoktur. Adres: SiNGEP.. SA.AT Mağazaları. İstanbul, Eminönü. Ne. 8 ' 

İstanbul Defterdarlığından rişlere hayat verir. 

1 HUrmUz 
2 Hasan Rıza 
3 Fılip Hacı-

yorgi 
4 Aram Emek 
5 'J'ttrıaş Kail 

6 HflseyJn Akl 
7 Ntşnn 
Nişanyan 

8 Ohannes 

9 H. Karage
dof 

ıo Kgdri on
moşıogil 

Birahane Krepen pasaj 13 
Kahvehane lsti!,Hll 172 - 14 
lçklll Kırzantem 20-13 
lokanta 

210 00 
135 00 
285 00 

14 70 
9 45 

19 95 

DOğmeci 

Meze ve 
yağcı 

Kasap 
Dans 
muallimi 
içkili 
lokanta 

Avrupa p:ısaj 16-2 12 00 84 
Saime so. 20 105 00 7 35 

. 

Tarlııbaşı 155 
Bok6r 10-1 

Bel<.Ar So. 10 

Mezeci va Sahne so. 10 
yağcı 

Benzin ve Tarlabaşı 101 
yağcı 

54 60 
400 00 28 00 

200 00 14 OJ 

ı; 00 35 

104 00 

·-cı:: 
~ 

4 20 1 89 20 79 1938 
2 10 1 22 1 a 37 ,, 
5 70 2 57 28 2l 1939 

~4 
2 10 

10 1 18 
95 10 35 

1 10 11 1 21 
8 O> 3 60 39 60 

4 00 1 80 19 80 

10 5 50 

2 08 21 2 29 

., 
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" 
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,. 
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ANCAK: 
Her sabah, öğle ve ah
ıam, her yemekten sonra 
mutlaka fırçalamak §art
tır. Bu uaulü ~aımadan, 

muntazam bir metodla 
takib edenlerin difleri 
mikroblardan, hastalık
lardan muhafaza edilmiş 
olur, paslanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, IJarlak ve 

"'el olarak kalır. 

Tarlaba.Şl Maliye Şubesi rniikelleflerinden yukarıda. adı, işi ve tiea.retgiı.h o.dresi yazılı ~hıslar terki ticaretle 
yenı adreslerıni blldirmemiŞ ve tebellügc sa.Iiı.hiyetli bir ı;::nıse ır;~terıııcm.ş ve yap.lan o.ra.ş.tırınada bulunama 
mı.ş olduk.la.rmdan hıZal~rında gösteril~n yı:ınra ald kazanç, buhran, müvazene, hava kuvvetler.ne yardın~ 
vergisi ve cezalarını havı thbarnamelcrın bızzat, kendıler.n~ teblLğı rnuınkun olamanuştır. Keyfıyet 3692 sa. 
yılı kanunıuı 10 \-O 11 inci maddelerıne tevfikan toblığ yerine geçmek uzere ilıi.n olunur 

ile ıabah, öğle ve akşam 
her yemP.kten sonra günde 
~ 3 defa 
l:.cıanelerde büyük ıtrıyat 

mağaz1laııncla bulunur, 

..--BELSAMiTOL--... 
[İmar yolları iltıhabı, yeni ve eski BELSOGUKLUGU, idrar zorluğu, 

mesane ve prostat ıltıhabı, sistlt ve k~H sistltlere. Bôbrc·k .rnhatsızlıkln
rınn karşı en mükemmel ildç BELSAl\UTOL'dur. BELSAl\UTOL kulla _ 
na.nla.r yuknrıda sayılı tıa.stıılıklarda.n çabuk kurtulurlar. ~litün ecza.

1 nelerde bulunur. Batış deposu: Sami Aksu. Bahçekapı Iş Bankası 

arkasında Rahvancılnr sokak No. 5 

Motosiklet alınacak 
Marye Vekaletinden 

N s u, B M . w. tıryof aAlman ve İnıgl "» ve HarleJ D:ıvidsonu mar -
kaJanndan !herhangi b.rinden olmak surettle sepetli ve dort zamanlı bır 
mo o ıuet pazarlıkla satın alınacaktır. 

Paz:ı.tlik 28/Tem.muz 941 tnrıh nde saat 14 de ya.pılaca~ından to.lible. 
mı yevmi muayyende Maliye Vekaleti Levazım Mlidurliıliunde mtiteşek _ 
kt! Eksiltme Komisyonuna mür:ıc a la.:rı. «4143• 11564811 

Devlet Demiryolları lşletma u. •Vt. dan: 
Muhammen bedeli 12750, lira olnn clOOOOıı nded hnrb paketi lll 7 941 

cuma gwıiı saat cılh on birde Haydarpaşad:ı. gar bınıısı dahılındcki ko
misyon ta.rafından açık eksıltme usulıle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiycnlerin •2fı6u lıra c25o kuruşluk muvnkka,t teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt.nıe gunu saat.ne kadar ko. 
mısyQna müracaatları rn.zımdır. 

Bu l.şc aid şartnameler Komisyondan parasız oln.rak dağıtılmaktadır. 
a5332u 

(56351 

f nhisarlar D. bakır Baş mü.-urlü ünden 
Şartnamesl rnuclbl 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulüe oksiltmeye 

konulınuş olan başmudurltiğumuziın 941 malı senesi aTUZ hariç" umu_ 
mi na'kltyatı, teklır edllen flat.lar hnddı Hiyık gorUlmedi.ğınden nynl şart. 
lar da res.nde 9/7/941 tarıhınden Uıb:ı.ren 15 gun muddetıc nçık eksilt. 
meye konulmuştur 

Nak'cdıleoek eşyanın nuılhıı.nuncn mıkt.a.rı t.'2366. ton ve muhammen 
bedel .646290 lira muvakkat teminatı 14847.17» hradır. 

Muvakkat aha!e 23/7 9'11 tarıb ne miısadlf Ça.19ambn gunü saat 16 da 
başmudurluğümtiıde nıüte.jCkkil 'k'lm yon ta.r.af.nd.ın yapılacaktw:. 

Şartnames. Ankara, Tstanbul, Sılrd Mo.rdın, B t.lis, Malatya ve O.Bakır 
İnhısa.rlar İdaresande mevcuddur. .ı5!il6ıı 

Türkiye sağ r, dilsiz ve körler tesanüt ceil,iyet:n ·en: 
Da.hi!ıye Vekfiletınce 20 6 941 tarihli ana nizamnamesınııı t,lSd.kile t6ı. 

sayılı a'ım habcrı tesçil edılerek ana nlıamnamesı ve yukarıda ısmı ya_ 
zıh yeni ccm yetın fa.nliycw gcçılcccğınden llô.ıı olunur. 
İdare heyetı: 
ı ti' rcısi Mehmed Tamturk N•şantn.ş Kuyulubosta.n S N a27 .. kun • 

duracı 

2 y Hayri Tnnyclı Fatlh Sarıgüzef Sofular Hıısanhalifc M N 41/2 
marangoz. 

3 Ü K Nurı Ya.yloz Ortaköy Dereboy U'zaydın S N ille manago:ı: 
4 M v Avni Çemcndur F{l-tlh Hu1ul..şcr.f Har~ınçavuş M fı7 N 

terhkçi 
s İ D Şahin İşlner Ca~alo~ıu yoku~u Naırlıb:ı.hçe S N ,5, Fılut 

İd Um re!si Meh.med Tamtiı.rk.. 
Cağaloğlu yokuşu 

Nar!ıbahçe s N ı5• 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 5 Temmuz 1941 • • 
vazıyetı 

AKTiF PASiF. 

Kua: 
Altın : Sa.fi kilogram 72.604.619 

Banknot. . 
ptakht: . 

D&lalldekl aahablrler: 

Ttirk Lirası • 
Hariçteki muhabirler: 

Alt.ın: Safi kilogram 12-000,965 

Altına tahvili kabil serbest dö -
Ttzler 
JMRer dömtler ft borçlu Kllring 
batıyeleri 

Hazine tabnllert: 
oeruhte edilen en-akı 11 .. t:dlye 
kartılıRt 
Kanunun e-8 ine! · maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından dt:ı 
tedlyat • • • 

Sewedaı Cüzdam: 
Ttcart Senetler • • • 

E.'iballl .e tahvflat cüzdanı: 

( Deruhkı edilen evrakı nakdL 
& ( yenin karşılığı esham ve 

< tahvillt CiUbarl t:ıyın"tle) .. 
il Seı oest Esham ve TahvlH\t.: 

Avaular: 
Altın ve döv1z ilzerine an.ns 
Ta.hvill'ıt üzerine avarus • • • . 
Ha~ineye ma vMeU ann.s 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna göre 
açılan altın kartılıklı avaıa 
Ri.s.Sedarlar: 
Muhtelif: • • • 

Ura 

Lira 102.124.204.75 
J) 20.294.740,-

• 518.197 20 12'ı.9S17.141.95 

lt 40Ui60,61 402.660.61 

IAra 16.8!80.317,31 

lt 4.H93.4.75 19 ~.373.792.50 

Lira 158.748.563,-

lt 21.683.011,- 137.065 55'2.-

Lira 267 852.421.05 267.852.421 05 

Lira 45.5G8..441 93 
il 8.310.245.19 53.87.S.687 12 

Lira 4 968,64 
» 7.808.722. 
lt -.-
J) HJ7.634 926 75 175.498 617.39 

4.500000, -
'i .649 658.53 

SeB1a19 
lhtıyat akçesi: 

Ad.1 ve fevka!Ade • 
Hu.sual . 

Tedavüldeki Bankıtetl&r: 
Deruhte edilen enak.ı nakdiye 
Jc:anunuıı 8 _ 8 inci maddelerine 
te•fitan Razıne tarafından nkS 
tedlyat • 
Deruhte edilen evrakı natdlye 
bakiyesi . 
Kar~ılığı tamsmen altın olarat 
Uı\ •eten tedniile vue<lllen 
Ree."kont mukablll ilhet.en tt _ 
cavüle nzedllen 
Hazineye yapılan altın karşılıt.. 

h avaru muıtabUl 39"2 No. lu t:a. 
nun ır.uclbtnce illvet.en ted.ava.. 
le vuedilen • • • • • 

MEVDUAT: 
Türk J.ira~ı 
Alt.ın: Safi kilogram 877.150 
3850 No. ıu kanuna göre hnzıneye 
açılan avan." multablll tevdı olu. 
nan al'"'ınr· 

Safi ktlogram 55541,930 
Dövı~ Ta2htıiidatı: 

Altına tahvUI kabU dö•lzler . 
Diğer dövizler ve alacaklı KlJ _ 
ring baklyelert 

MuhteU!: • • • • • 

Lira 7.IJ..!2.019.1 
6.ooo· ooo.-

L.ra. 158.748.563,-

• 21.683.011,-

Llra 137.065.552. 

, 17.000.000,-

• :50.000.000.-

il 118 OOQ.000.-

Lira 67 985.926 48 
,, 1.233.782.03 

" 78 124.1G7 90 

Lira -.-
" 29.252,541,12 

Yek ün 832.158.531 15 YetWı 

ı Temmıı& 1938 tarihınden itibaren : İskonto haddi % 4 altın ü?.erlne avans ~ 3 

J .. .l 

15.000.000,-

13.~.01!>.15 

522 005.552,-

69.219. 708.51 

78.124.167.90 

29 252 541 ,12 
11>4.674.542.47 

832.158.531.,15 

Temmuz 1, 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan 

ve 

Muvakkat Şaırtnaıne Şekli Eks~ 

Cinsi 

P ras:ı. 

Azt Çoğu 

26501) 39500 

M. fi. teminat 

5 

L:fı h:ana l 900'0 30000 

Taze bakla 7300 U500 

İspanıık 27000 39000 

Barbunye 
fo.su!lye 

Ayıı-e ka.d ın 

6 

10 

10 

15 

fasulye 37500 49500 14 -----
Çalı fasuzye 22300 30000 13 3'788.32 

·~-----------~------Bam yı:ı. 2750 4800 

Sırık doma.test 2800 5250 9 

Yer doma.tc.si 19500 3ZOOO 8 ------Sakız im.bağı 18750 28500 10 

Patlıcan 61200 82300 16 

Semlootu 10700 14500 5 

Dolmalık bber 7500 13000 15 -----Kereviz 3000 4750 10 

Havuç 72fl0 13250 5 

Pancar 3250 4.000 2 

Eng"nar 3500 6800 8 

Kal'nabaJıar 3000 ssoo 12 

Ltmon 56000 • ';'9000 5 

Tu.vuk 1000 3000 75 
·~----- -----....~ 

P.!iç 3li0 700 40 

Hindi 50 150 55 

İyi su ıdamn. 
ronb. 3000 3500 

Ebegümecı 75 150 10 

Tatlı kabak 500 7fi0 4 

Asımı kabak 100 2GO 8 

Bayır tu~pu 300 600 nded 2 

Kırmızı turp ~000 1300!> demet 2 

Maydanoz 5000 10000 • 1 

Dere otu ı.socı 2000 il 

Asma ya.prnk 300 500 20 

İnce b ber 

Y~şll salata 

Hlyıır 

300 60~ 15 

8000 1200') nded 1,5 

5000 8rıoo • 2,5 

~-~---------------Taze soğan 500 1000 demet 1.5 -Mn.rul ıooo 1500 nded 3 

Bnş •koyun» 250 500 ı7,5 

Beyın 3000 5000 15 
_____________ w ________ _ 

l -. r:ıc..ğer 800 2~0 25 

İşke.rnbe 2JO 400 5 
r 

Paça 1500 30Cı0 2 

1909.5 

17.07 

69.60 

106.32 

Ar"la 30000 41500 B 1152.75 

----------------------s nan 34000 39500 5 
·~~----_...~--
Kepek 12000 15500 6,5 

Yeşil er.k 500 10(.1;) 12 . 
Kavun 2000 4000 15 

Karpuz -Portakm 
c64 luk• 

:2000 4000 15 

7000 tfıOOO 5 - ----------------Porta;knl 
t80 lık• 3000 5000 3 

Mande~l.;.;in.;.;a.;... __ ıo_oo __ 2soo. ______ 2._o 

E.ma .1A. 
II11sy~a~"-----ı_oo_o ___ 2_0-0_0 ____ 4-0 __ _ 

E~ın cGÜ-
müşhane» 1000 

Ayva 700 

Armut cAkça» &00 

Şet'tali 1000 -Ta.1.c kayısı 700 

2000 

1000 

1200 

2000 

1200 

20 

15 

30 

20 

25 

Kiraz 600 1000 20 

Taze vişne 500 1000 25 

Çrlek eyerli» 500 1000 30 

Üzum cYa. 
pıncakn 125() 2000 13 

Üzüm .çavuşv 1250 2000 25 

İncir 50 200 15 

Portakal 

408.30 

bedeli 

253 

tar· -

Kapalı 11/7/ 

Cumn s 

15 <i 

Açık 

Açık 

Açık 

Cuma 

11 17• 
Cumo. sa 

16 da 

1117/ 

Cumns 

16,30 dA 

1617/ 941 

Çarşamba 

saat 15 de 

Kapalı lfl./7 /~ 
Cuma~ 

15 dl 

•&4 Jük,. rooo 2500 s 
============================-:===========~ Kapalı 23.7»' Kırıple kömür 1630 21r-5 17.50 2657.30 

Benzin 1950() 25000 28 28 665.78 

------------------------P e tro ı 4600 7150 25.~5 

çarşaın1" 
saat~ 

Kapalı 2317/~ 
Çarşaıntıl 
saa~ 

Sıhhi müesseselerin 1941 mali yılının bir kısım lhti)nçları şart11,._ 
meleri vcçhlle eksiltmeye konulmuştUT. 

1 - Eksiltmeler Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtunııi Mua.vcnct MudıirlUğt 
binasında kurtıltı komlsydnda yapılacaktır. 

2 - Eksıltmelerm şekl, gunu ve saatleri, muhammen flyntııı.rı, muvıı.ı-
ka.t teminat miktarları knrşı'arındn gösten1mlştir. 

S - Kapalı zarfla yapılJ.c:ı.k eksıltmeler içln ihale saatıııdcn bır sant e"' 
vel istekllleıın teklıfl havı kap:ı.Iı muhurlü za.rrıarını mnkbuz ıtl; 
kD;bilinde kmnısyonn vermeleri lazım.dır. Mektublardo. teklıf oıu 11 

bil' flyatlo.rın hem ya.zı hem d1' rakamla yazılması kanuni rnec 
rlyettır. 

4 - İsteklilerın 1941 yılı Ticaret Odası vesikaslle 2490 
yazılı vesıkaln.r ve muvakkat ga.rantt 'Veya 
za.rflıı.rm içine koymaları Jnıumıd&. 


