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~ne 12 - No. 3947 Yazı işleri telefonu: !0203 
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B n sabahki 
h herler ----·---B 

-- PAZAR Z1 TEMMUZ 1941 idare ;,leri telefonu: I0203 

ihtikArla 
mücadele 

Ticaret Vekilinin mühim bir nuktu 
• sababkl 

Sovyet 
tebliği 

Vekil, ihtikarı haber vermemenin, yüksek 
fiatla mal sahn almanın vatani ve içtimai 

bir cürüm teşkil ettiğini, söyledi 

''Smolensk'te iki 
Alman piyade 
fırkası dağıtıldı,, 

98 Alman tayyaresi 
tahrib edildi 

Antant, 26 (HUSuısi) - Fia.t mUrıı., 
kıb2arı kurslarının hitamı münıı.Sôbe. 
t.ile bk nutuk s;öylı)ren Ticaret vct=. 
Umiz Mümtaz Ökmen mümkıblnnn 
vıwite1'clini hudud boylarında. va.Lan 
belt1tyen kahraman erlerin vazifole -
rine benrı.etm~. bunun kadar ->erofli 
oldu~u soylenıişt.4r. Vekıl, bu aın.:!n 
ikon~ narnzecileruıo vnzifeleru.i 
a.n1a.t.Qmk halkın dn bunlara ynrdım 
1a.n l:Azun gcldlğıne, bu aradn her va 
tanda.şın da ayrı nyr1 vazlfclerı oı -
d~a i.§aret etmtş, ıhUkll.n h.ıber 

~eımemenın, yüksc:k fiatln mal satın 
almanın vat.ani ve iç.timai hır cürlını 

- Al t """'IBP '8ntm.dAD bombarıtıman e«tl.ıı bir '4tvye& .._.... f,_ı,.!ı ...,.~ 
Moskova, 27 CA.A.> - Resınt tebliğ: ınan o ..... - --------------============= ....,..~ ..... ~lnı söy1enlıŞ ıve halkı vn -

1 Muharebeler Polotsk • Ncveı • Smo-f I Al f b/ • v • ,, zl.feye davet ederek dem.iştir ki: 

11etısk - Jltomir istikametlertııde ıı.nu- man e ıgı c- İh~Ar mevzuunda hilküme~ 
lı ane blr surette devam et.mlştir. Cep- - . Tas ajansı Son Posta w.m ve devamlı blı• yardım yapmalı:, 
enin diğer kısınılanııd1 Sovyet mm- hükumetin bu sn'hn.dnki muvafra.kı -

~ar0~~naa:ı.ş:~uermdc h•cbır değ!. ••earekAt bildiriyor 12 vafillDd& yetini ıemın etmek dem.eıt oıaca.ktır.> 
s A ~ T Vekil bu arada dürüst ve temiz 1 

cı moteruııt cıvanndıı lkı Alman plya. A 1 . <<Son Poıla» bugün 12 nci Türk tacir.inden de bahsetımş, mem-
e fırkası dağltılmı.ştır. devam eı·r iman a ayının . d. B 'l ·ıe le'·etıteki bütün tacirlerin fevkalMe Ticaret Vekili Mlimtaı Ölmten .... ~ır ıına ook atır zayıat verdlril. yaıına mr ı. u ve•ı e ı 'A • • ""A' 

.. ,'°')~ • • 
0 

• d k kaim olan hallerde vazifes1nı diirıüst ya.puıo.In _ rlne ietınmş oıac.atı:an.u ı....-urmt • 
Rus hava km'Vctlerl dün düşman dosyaları •ıç·ınde kendi.Sine aa 

1 .~ rlle vatani ve :ıhllUd vazifelerini ye. tir. 
~Ot.örlü lrollarına bOmbardınıAna de. edl•o .. 

11 
okuyucularına teıehkur etme- --------------------------

t!a::n~~~;clıelerinde !)8 Alman ~ • Tu·· rkı·yeye aı·d yi bir borç biliyor. Berlin ve Hamburg 1 Almanyadan dönen 
:~~;:~~t~:~·h:: "':":::''Pek çok miktarda vesı·kalar bulundu bombalandllar Rus tebaası ~~~~,n~~~:r~:'ı~e~~:yu~~U~u:;~;;; esir ahnmıştır,, Bindi Çini Londm 26 (A.A.) - Evvelki ""' Eraunnn 26 (A.A.) - Almaııya, i. 

'I'un uşıardır. i 1 ı İngiliz tayyareleri. Hıı.novr ve Ham. t.aıya ve Danimtlrkadan döıwelçte o.-
haıva ~da Sulina mınnkasında Ru.s Husus mese es burgdakl sanayi mUcssesatını ve dok- lan kadın ve erkek 151 k.lşlUk Sı>v -
ttı UVvetteri düşman no.klıye ge_ Finler 2 Sovyet deniz- ları şiddetle bombardıman etmişlerdir. . ka 

r~ne hucum ec'lerek iki Alınan ge. laaretll alevlendi Diğer t.araftnn dort motörlU b rkaç yet teb:ıa.sından müt.ıeşe'kka blr • 
n~ h'llnı lıt · -v bir gemiyi de ağır Altısı.nı habrd•kların? T inilla tayyaresinin avnı gec• Berlin- file dün sabahki tıenle tehrimlıe gct. 

Uğrat.mı, ai'dlr h ıır.. ,..lt&l &._ deki askeri hcde!lcre taarruz etmlş ol- m;ş ve btr müddet iStJrahatten sau. "' u k kf bildiriyorlar cw.a· A dukları haber alınmıştır. a iıbzar ecınen otobüslerle Sartka -
···br·ıka za şar a - , A .k J Londra 26 (A.A.) - İngiliz havıı r :.,ıerdlr Ka.fL!e Sa 

'i Berlin 26 CRac17o) - AJaıan b&4 • ıstanbuJ hakkında merı a aponyaya nezaretinin lstıhbarat bürosu bildiri • mışa h!ırek~t. et.r.ı....- • •~~1 de: 

Bn' b d 1 k kwnandanlıtının tebıtaı: Sark cephe. or- r.ıtamı.şt.an ıtibaren yoluna w~uc 
1 ir kuman an 1 ::r. h=A!et"l!:k ':ı~:ı:ı:: :.ıe:-: verilen malumat kar kt 'J y Dün gece Berlln ilzerınc en bllYfik v:ım edecektir. 

ıştır. uava kuvvetleri 90 Rus tay. T? - ŞI açı an açıga .. -~[~D~e~va~mı~:" ~in~r:i ~Ga::Y~fll:d:a~J-----=-=--=-----~:----ihda tt• ıuun ıı liştür vesikalardan lıükume 
_ s e ı y~:::Eid:l~=r~::ı~·e:; timiz haberdar edildi cephe ahyor su··merbank fabrikalarında 

Y • - :.ıırtniD !Jl&Dlllbında Kersonda !5 bin M 
enı kumandanın "-'r SoVYet vapuru a~ır hD.-a• oskova 26 (A.A.l - Tas ajan. vı,.,.... ""' ( 

emri albnda 3()() bin ~:f::m:?:ı~ ~:S:a~:a~~:k~; 615:
1

~~~9.n kimya alayının. su:~~: :~nı·: .. n-veSt.e!Ja.apon~v:j:: ı•sıı•hsaıar arıırılacak 
k b ı C ak miş, bir kruvazör harb harici edllın ·ış. 8ovyet kıt'aları tarafından im - ..... -

as er u una tir. hası sırasında ele geçirilen doıs - küm.otıerı, Hindi Çinınin mw,tcreken 
- 7.ehlrli pır Yalar arasında bilhassa bir tanesı· miida.faası için iki hükümet a.rasıuda • d d t J 

v ..... -.. l"1 <AA) - ReisicUm- 8ovyetl rin A1m l di.kk ak-,.:n-ı.. olan pre~"""" ıti:ıJbna mü- s- erbank mu .. esseseJerJD e evre Op 8 ~ur R-.eıt. Aluerık~ı.n uzaıcşar.kta- . e an ar taraflndan ze. ate şayan Vesik~lar itrtiva et. aııçuı:.ııııı.., ,_..., b Um 
ki kuvvetlerlntn ......... umandanlıtına hirlı gaz kullanıl&catı haklcındalt" ,.. Dlektedir. teaa.ıö: bir teblıt ne.vet.ml.şlerdır. Te .. d.. Jzmı"te gı•ttı• 

hnnı. "- ...._ ... dialannı Bcrlin şı"dd·•1 1 
;"'. CD c~-· 5 ·--• ..... , ... ı Jan yapılıyor, umum mu ur • t.lbı o ...... ~re Yenı bir ıruınandant..... . ""' e reddetmekte \ ennu 5 illei aa1rac1aı ....,.,,_ - ' 

ihd&s etırnl.ştir. Bu ıu1111andanl&aa ıene. (Denınu 5 ıncl 8&Jfadaj ~ ~ ............................................ ,.;· oradan lstanbula gelecek 
tat Duglas Mac Arthur tayin edilmiş. _ 
tir. Generalin kıımandası altında s D Posta . 
3oo.ooo ker bulunacaktır. ..., O ! .Ankara. 26 (Husu.31> - Sümeıbnnt e&"Se3esi ve Baltırkby pamut:ııu müe.>-her ..... D a uınum Müduril Burhan Zıhnl bera. sesesl mudurlPrile devre toı>lant.ısını 

Japonlar Saygon 
hava üssünü 
Fransızlardan 
teslim aldılar 

~~. 27 (AA 
} ~ ~~ bo · .) - Öğrenlldltıne 
f >e amardıman t.ayyarPJeri 

te tltıe bu Y&rınışiardır. Sayıonda 
~ ~ ~,~va acuvvetıerlnin 

'Ytııa.....ta~ar er ikame edilecek 
-~lal-ci eten yarın sanoıı-J\ ~. 
kde~n-iz_d_e_ 

........ _.....,,.... lwıltııl• 
Petell ...-.: AimaalM' ~ ~ .... ..,.... t ......... 

..urteriDe ..................... -

C General diyor Jd :::J 1 

IUndl Çini davası J son barekat 
~ --- HinJ' ç· itltn1 90nra neler yapma6 Utiyecei r.ıe 

) ..... Ue lıoıya,. tebliğleri Japoı nrlta ·ı 'A:eriia hanları nud ltarıdıyacalılar? 
.... ,, IQ/ ., ,.., .,. ı • K 

·~veriyorlar Yazan: Emekli general ••• 
26 (A il.> Ba . indi Cinialnin en ıimal - eyaletlerinin sahillerinde bazı deniz ve 

r•Yor: - hrıye nczıı... PraJJSlZ H Tonltln eyaleti teşkiı e. hava ilslerile bunlaruı her ihtimale 
~e cc deki fOBlJl.;::1

1 
Cin hududuna muttasıl kartı müdafaasını temin edecek kara 

lnda reyan eden son ı:are. der. cen e aletın merkezi cenubi Cln g.arnlzonlannı tesis ve ikame ctmeğe : 
tarle.:l ev\eıce battığı bı!.Ci - olan bu d~ülen Kırmızı nehir Uze - başladıklannı ve Fransız Hindi Cınl • 

torpido muhrıblndcn denizl~in Hanol şehridir. 140,000 nU- &nin asıl işgaline de Temmuzun Yirmi 
~ il.ta er b r tol1Podo mwhrib mi2 ~:1: oıan bu şehir aynı zamanda Fran dokuı:unda, yanı Uc elin sonra rnUba. 
>ıı.ı ba ug~m~tır. sız Hind cınıaının de -uıcı1'czıdir ve şerct edeceklerini bize anlatmaktadır. 
~ l"<'k t n nasm-cıa 22 d;ı.şnıan F'J"QnSanın umurı)l \'alisi. bUrada otu - ~e. Royter ajansı bu haberle bir. 

' d:ışur n 4 dü,şman tay nır. # ltkte Sıya.ın hükfunetinln merkezi olan 
ilk_ 111: h :tşte no;rtcr ~ıınsının dünkü tarıhle Bankok şehrinden verdıtl d!ter bir 
..:''~n t.a a ':r t.ıl.nılşt.ır. roıs:ı- ve gayri rcsıhl· kaydılc bu şehırden telgr fla da Sıyam b:lŞVekılinuı mem 

tlı.uh .Y'Yareıcr.n de dü~Uf vennı.s olduğlt'~lr haberdir. kf Japan. lcketinln t.am bir bitaraflık siyaseUn; 
\.~' ~ <lir. tarın. ooldenıl~t veçhlle İ"'ranS1Z Hın- &a.dık ıkalacattnı resmen boyan eyle °' el& an dcnı.zaıtıaının t>atınıt di cl.nialnın cenyt,mmta ınila, y nl di0 in1 bildlnnekt.edır. • 

8 ... g berinde umumi aşletme mildurU Bü- yapacaklıır<tır. Bu toplantalardıı fııb. 8 sayfa : lend' Büktll4 olduğu halde bu akşam rlkalann iş.letme vazcyetıerJru )e:-lıı. 

ICocJl'dınaayon tııeyetııııln kara
n ~ baCIJDlı 8uıetıeıere b~r -
pın +, Jr.ii9ülı: haeinlli ollaınıaı a da 
ller1riin e .ssyta çııtmak baklunı 

...-eli. 
a.ı P<»ta bu ikinci ıoama da _ 

JIUIUr. 
Bir gazetenin haCrniınden dört -

ıe bJroli kaybederken mündaıı • 
oMlnl aynen m\l'bıaıfaza cLt.g'lni 
M>7kımet bir mueieenm bafar.ıl _ 
elet iddiuına muadilda-. 

lııl'lıhterem a.ıltadqlardıa.n ba _ 
&ıl&r'ı gibi 'biz böyle ~ muc.!.ze • 
J'l yaptılımızı iddia etnıeilı: ceu -1 
cettni göaterem!yeceta. Elırtu.z -
deın gelen tek (IE'tY kayıbuı te.slri- ı 
ili ualtmab çal11J11Ulk oldu. 

Bu mak.sadla gaaıet.enin 3 üncü 
ve 4 üncil saytnlarını teşkil eLme. f 
el icab eden orta ya,p~ı. memıc.. • 
lk:etimizde tamnmen yanı bir ~ - ı· 
kil altında, J n.!nız terrikn. ve hi • 
kliyelere hıı.sretımeyi düşündilk: ! 
·~ gördük ki bu şekil bize ı 
btr112 daha serbesti ıveni.nken ter. 
r.ımıa.nn toplnnıı.oa:k bir taı·u.ıa • 
dl ilmclerı arzusunu birçok de ! 
fahr izhar ctnuş olo.n b.r kısıını i 
okuyuculnrımızın isteklerini de ! 
:YCl\Ile ge t.ı nı.i.ş oJ.ac..-t ktı.r. : 

Temenni cdelım ki, bütün dwl.. il 
yruım suih ve huzura kaıvuşnın _ • 
ft esk.lsi gıb~ 12, 16 ıve 32 say - i 
fa.11 gMel.e çıkaıma.k im.Jtfuıımn i 
tokra.r ge!ec~i mes'vd ıunler pek i 
uzak bulunm.a.<ıın. 1 

Pımıtte hareket ctmiıPer<f ır. izm.tte de tet1tık cdılccek, ilJtU.U Va.1'7flt.I 

sellilkırz mü~ese..:; müdürlerlle bir geçen senelere ''e geçen devrelere na. 
tıoplant.ı 7apacaklardır. Müdlri uuı.u. zaran mukayes~cr yaprlacaık, ist.'.h _ 
mi İzmit.ten Lıtanbula gidecek, drri sa.ti art.t.ımıak w mamul kal.ıtoyı 
ve kundure müe&900e3l, yün1ü nıiı - yukaeltmek içın teclblrler ahnacat.. 

'-·················-· ... ·-··-·--....-.···*" 
- faıaoomu ~ Omaf:ı ıtım itlw.t -

- Ay <'Ugan lıdl.,,jer bail• de fJDT hol 
lbt«zıaı da2ıilitııdedir'. atlebl ihtimal ~ va itamboç (Devamı 5 incl saJfa4&] 



Hergün 
-·-

11 yılın muhasebesi 
'9,----s•:m em u.Mltsil J 

•Son Poe&a» nepiyat llayatmın ıı 
lDd J'llmı a.iıilnll, • i.ıaclslne _._.. Ba ......._ .ıo......:...a ...... 
__ 

1
_ _. .... en mun seneler 

s- eMl INr eılerİDi cinaek ilı&bea 
bir iman.uı duydu.tu hasretle kolebl 
1ondan Jlk nüshayı flbrdık. • 
B~ rueteyl Jumcj _._. .. ıe.k et

mleis. :mM_.myy Wll ula:f•llDT 
Gözlerimlze bir fılı::ra ve hir vid lliftL 
Fıkra aynen pdw: 
- cbtanlııalda .... ze&al _,_.,__ 

- - ---1~ sueteci bir akt&m ubAa ... rlle 
lr.onuşayormus, her 6nöne gelene sor. 
dutu rlbi bunlara da ııoraut: 

•Gazetenin 7iibelmesl J~in ne 7ap. 
malı: liaımclırT 

Biri: 
- Makine, demiş. 
Bir dıterl: 
- Tefrlb demiş. 
V~clisll: 
- Tebl~, demiş. 
Dördüncüsü: 
- Biraz haktut, demiş. hat&& nse

tenln ismini ırBir:ız Haklkab kof • 
IDUIJll tavSJye etmis. 

:t.&anbulda eıkan cuetelerin hepsin
de J'iizer bin Jlrahk makineler, heye • 
canlı Te sürtildeyld tefrikalar. Bası • 
larında ıı:.netll bir teknik var, buna 
ratmen günden etine •&lelannı kaJ' • 
bediJ'orlar. 

Faka& bundan blrkao ay enel orta-
7a atııaa Ye bir vll1Jet rudftl ha • 
lincle tıkan 7eDI bir suete blraıı haki
kat&ea bab9eier t'lbl sörtindötii müd
det beneıdn ellnc1e " herlleıdn .ıı11ncıe 
dolaeta. 

Ralk111 .,.. .,..teye c~ heye
'".anlı ali.kanm yalnu 111r mamam yar. 

Resimli ll[ak&le 1 = Çocuklukta yer· eden mikrob S.. .. v 
02 aiı -~ısu6! 

-····--
"V: ,, işareti 

B arbhı 7eltnesaklılr aele • 
altında buluaan memleke 

de halka son derece sakıntı ttnll. 
saman ve nasıl blteceff belli ol 
b~ sıkıntının tesiri Ue (ierilen ve 
pülenen IİDll'lerln ilk verlml~rtnı 
meğe bSfbyoraL Bir vqa 'blrka(: 
la stnlrlb nin lcad edip orl.aya a 
l~n J'eDI 1tlr teJ' az vakit ~lslnc1c 
tam harb dahili AvrupaJ'a yay 
B• nev ieacJ 1$eJ' bir V learetldir. 

Garb c1lllerlnln çoğamda, blzlm 
kt-lfmesinln karşılığı olan terim 
harfle başlar. Yeni ~:netin mucidi 
de, V barft ile bu terimi kasdetmell 
tlyorlarmış. 

Zafer.. amma kimin, nenin uf 
Zira V işareti matlfib memle 
ketler hoduc11annı da aşarak, şl 

gallb memleketlerde de taammum 
U mı._ ram, Londn, Bclg""1, A ... 

-~.:,:-n. - ......... -· .... ... -· ... • ..... ı .. ınde, .......... - ..... 
..,..,;.... ...... "":~.'" mın.-ı.uı sebeble•i• """' ......,.. - matlab ~ ....,. .. ...,. - .........., ... .,. nun inBnde pio ,.. ........ müşt,P ıaıı.. _..._._ ~~_.ar. Mustesna hldlselerln mu.&eıma 7aradalışlarda .,. • .._ 111(1, cetm.en Ye pmll'lk olmaktan lnD1amm. Onlarda s alarak •tan elindeld kurşun kalemi ile masa-

•• ·~00 ,....-ıo olmak tize u ·- ıe ... •tn ••tlaka önllne seçlnb ve basa L __ .. e .. 1 bu mikrobun 1er .............................. re ma aka ölilme kadar sürecektir tarlUUL Ba onlar için &absll cı-~-nd ~~ wer e. bası ~ sorla J&P.. mermeri üzerine, vaki& geçirip oyaW 

l 
.......................... -... · .,.~, e mtiJıim bir meseledır mak maksadlle nasıl bu ltareti eı.ı1ll s.. e h i r • .... ;b··--··--e ........ -.. ····---.-···-e ................. -;-··-. J ::;i.:;::~=~~::.~ 

_ .., beklbm • ....,. .. a)'DI v ,,.,.unı > 
ralayarak vakit ceçlriyor. 

Münakalat ye~aı~ti Belediye asker aı·ıeıerı·ne :r?=~~ ~! 
memur Ye lşçllerl • • 

,,... sana celenJerln delll, her dilde 

d 
ı .. , blreok keUmelerln bat harfidir. 

sigorta edilecekler yar ım IÇID Maliye :=:~ ou u-u ~ =-~~~~!!E: .. ;:; a::~::a:. :meelalll' pse&e krala Münakallt vetA.leti, Devlet Demir- Vekal t• d ~E,.ICTUP';~ ... RI; dlcede de yumurta irade eden~ 'o 
- KapJtalW memlekeüerde psete- :yd]ıan, Devlet ~an, Havayol. e ın en avans ı : ~ ~ : Yanancac!a enai manasına relen 

ler .enginlerin. seri menaleke&lerde po. Jarı, Fabrika ft ~. demir yolu a ıy o r : Bir ko·· mu·· re on on : ile Vuvos ve nihayet Tihtı::~e "1l 

............. -..ı,. lllr _.. ıs - -·"""""' çalıpn memur ve mlls.. i 1 :!;:.!:..b• V hull De -·· • 

UkWiDI korayabllmell ieln bu lkl kuv. ta.bdemler için geniş llir &goot.a. pro- ::S Şİ kayalı" · n'ln nüfmamdan kendlslDl kariarma- jesi hazll"lam.a..ktadı.r. iBu suretıe Mü. ~ ateleri!ne Jllrdwn fekli hak - te Olan bir ıcylı.k """•a .-. ..... nu 15n b:" i Yeni lşatttin muclcllerl bo)1e<:e ı 

c1ar: Bülkat haareti.. 

* 

bel __ .. _,At _ .. A kında :Daı'-"' ;t""" ,, ....... u .... ... -- i yemesinler. Asıl maksadlan efer k 
ır.11 1-.-- Vc:aAlet.inın .ııaaı servislcr.n.. ıu.Uye Vekaleti tarafından lirayı bulm.aktadn- Bel~4" : ı b ld f _ ... _ ı 
Son Postanın fl1t ntlsbımm1a taJdb de gece ve gıindi.iız ç.alılJan bütün ·•uA mzır1a.nan kanun l"ttyftıası önüm~ -~ tadar ~..n ..........,e nnoo : Dün matbaamıza, Halil Yolal is- : o u se, ~~·e e saydıJun bu k 

......, ..,.... ......,. anla ... h '*· m..- ~• müstah""'1lnln · • - delıO ay .. inde, Büyük Wlet Meclla<- nun -~Atın. bu tlOksa.. ; mlnd•, ~- -· 1 md~";:'.:., -· v bnndan ,. ..ıan ••""'•""' mD•takbel oku.vu<• - J;lrelere •- . orta her tüt<u _teh ilin .. -...,,,. _., Mecliate VekBI ~1-Umek .çın M.Uye ! ....... - 16 ....... -inda ! onu • ı ... ..,. .. ••oMi• ,....,.. ..,.., ...., .... -•--•M "" ecllme!eri ~ .......,. ol '*" Beled •tın- bir nul<tar avans iole. l kömli<cü!Ok ••- bir ........ l LWn şaka beriant. dikkat edl .,.ıtk. --·adır. Proje - ve m • .,... ır. •ıe, k&. -· .uaıı,. VeklleU!e ._,'ye a l mil<aoaai .....,_ ,. ......... bu. ; •--. .._..., """1• "'""'" 
..,_ ol>I• • ....,.., Wet.I larafmdan teWk ooan-,e<•.e: nunun mer.,..,t mev-e girmesine ... .,... temaslar yPp'1malttlld~ • .i Jamda: : sopla$

1

1or. Yüııer tonluk tank 
- ·•- P..ta halk•• ..... halkın dit". Tel>'1<at •kınıı! edilir edllıneo be- kad>r .-'. aae•erine """ "" §eklL Be....,...,. T..,..m ""'1 in ,;,. • • ....,.,. 5,5 ... ahp 7 kmuşa ! döşm•kle ..,..., ... ....., .. ·- O! kuıag,, hal>m ait• olarakt ... ,..lk bu.. men tali>!kata geçileceldk. de ymdan ,.ın -nlar •ramakta - kellellerden toplanmıt ola .. .., bi ıİ l utmamua kanr ...ıı.ıı. Halbakl İ """..,.,.....,,.,... ,ıı.ı ....... ....,. 

nanla ......... huanla ı,ı- ve b•· - dır. ra • ....., bir para b~d"~,..; l ... .......,... UmUrii •ı,. 65 • ..,... ! _,...,. ...... ...,. &ibl ı .... 
"""" '°'"''"'"'"'.. Francala ra oru alanlar HAien tAWk eeilmelde olaa mil>el. ian '""'"''°'· Bnna ıt ·..,. da! .. ,.. ... ..,. .. ,. taıline -Bu oat,.ıan ıı ,... evvel burlln • P le- ...,ile ayda """""' 

80 
bin ._ .., allelerinden & _,,_ bu ııara İ ..... ,. blnlnee 6 ku"'' ,. ,..,.. 5 ..,.iti .. , .. bl• ........ ı,. 

Temmu• ..,.,.ıı. ,. .... k .. üeük hl• . çogalıyor . ,.. • ..,.., bir ıabsil" '"""""""''" ''"'"olunacak, Otaederlne d• Maliye l '"'"""'· Jüloouna 1 ""'- ,.
1 

• l ,..... ...- .. n,.tan da ı..ı .. 
odada ~n••• bir iman ,. hudud,., bl• Beled;,e ve hüküm8' dokt<mann- <lli. Hallıuki amr al-- · "; Vol<AleUnden •vans """""'""' ooora 5 - -bari oldaiun• SÖft 

11 
: ..,aı •. at• ıe 

1 

,.ı ..... •. dan "'"°' alarak francala ve•Jın..ı .. r.ıme - _.....,_ İ ...,. U. kalQ'o•. B• mly.ı .. ·.,~ 5 H""'" Cenab• Hak ..ı 
t t.P 1 t sen~ sonra bu~iin cene Tt"m- 1ç.<n kaymakamlıltlaro miıra(;aat e • lstanbUI kaymakamları l aanda dtikkbı idare etmde, mal- : derekeJ'e düşürmesin! 

'"" ..-n •••,.nan .. , başta"",., .. denledn miktar> günden gune art - Taksiler bugUn , - - - - -• _._ i &; G ı ..,.,-
"" 

1 
· ·•ı.runı ı ......... ,,.ıne .. - m•"""'"· yaıruz son . .. balta iÇin- birer derece terfi ettiler 1 ; :::..-:-= ::::-ı::... -- -- ı (..... C-b••"' . ..__,a./,tl 

,,..-; olup olmad•i nmu dUsünbyom. de Kadıköy kıızası dahilinde francala çci 1Şabil8C8kler mi? 1 Son Po la - Komür natıan fn. ; ({ 
Bir gazetenin her yıldünumimde raıporu alaıılnrın sayısı 350 yı bulmuş DaıhillJe VekfıletJ İst.anbuI Vll.i.ye T-•-·ı-.....re m:;n'"'ebe ile ~..,.,, ,.~_ ç='~ : coocn inceye tetkik edildikten son- ! 550 liray; ahırak karan ıendl kendislnı soruuya .. -.. r-'- ... . . • - ~='U .. "" '"°"' ,.., il~ : ~ 

/Kul., ... h.,.b ,..,..,.. .....,.... . , . numa.m!ann çahştmlmm usüıunün ! t.luildar 
• .,.,..e .,.. o .. u-

1 

tur. Bu vazıyet Jt.a:rşısında francala tine .bağl.1 kayına.kamla.rm bir Jusınl- • ra tesblt edilmiştir. Her halde ııe- : 
O.•bal ,.,ı~•föu ki, bl• ••dakika· ilDalAtı JÇill •yr•an un mlk"1ı uıın nın b~er derece teN"Jeı<n.ı lıara.rlaş- : rak•n•• kimlaeül<,. 10 para ... l 

• --; m<mnun .. ........., ld.f. gdmlyeceği ·--· Bde. tınmotu. Bun• &d ka.IWname dun lıaldtnhıuw halOlnııdaki kame ~-: nkdmamak lhom. Şu halde top • ! Galat• beled•Y• ,_ -ı tafl 111 dly b ı t< - 1n v w tt<a nüz şelu:lmdd ki aı-Jara • l tan,dann ..... .,..,, ıstı,,... 5 ""1arıanndon llıralılm Y-. 
, .__.,. ....... 

1
,

0

,.._ e u ... ye o ıo yen. ted e ~ lmdtm Vill,yete ııönde _ • teb:., : , ..... .,,.. mini olnnmal..,, .i 
- '"•b• '°"' birle anaealdı•. ı<!mlft.lr. oııınnw>tmdan '•""""r dün de mü. • sil - ... Ji"1l'l zımmetıne geç• Y.-ıotuna, alüRdoi..,. ,. • Kammameye ,,_ t)ı,,ıı.ıe:- ,,..,,- usulile ç_._.. Dün \ ................ --··-·-.. ·-··--.,/ ıniO ve ortadan ımy>ıo1muştur. 

mania• oldn. takat ,.,......,. hata71 l'icaret V eklletiain açacağı k&ymakanu lhsart Eminönü ka · H 'l • Bele<foye tarah-., yapilim tal corur cormes, anlar anlamaz derhal depolar makamı Aglh San ka ~ - ya.lnır& ıtek. numanW. ta&sıtler çaJ:ı.şmış_ ayvan ıergı en itikat sonunda t,ahsalda.r' İbrahim •u>dılp ,.,.....,.ı "' dalma bir ..,. _ • .., ""'.' mı lardır Hallll iyi hayvan ,......,..... te•. Wld•k. T.earet Vokileı. ınmtleke•in muh- Hüsntı, Çalaloa ka~o.lwru lbsan, I · . . vlk m_.ile her aeoe ...... kı.. o. dmı<tnın parala•• mutabli 

8 

reur nuntaltalannda 10 deıı<> açına. Şile ""~""""' ın.,imln ,...,ıan J<arM" rosml ..,,. .... n•edUıniJ lan b....,an se•:ileri bu .sene de önU.. maltlı-.m dip --

Y •••"""'° hhmd <illi<- ta l<a<ar Tenn4til. Bu hmusta ıü • 00 •r.-, 70 \\rayo ~-"'"· -· .....,.!_ lıugünd"' iti- - ay IÇJnde v- m.ohta. ettiil mlkta<dan Oaba .. ,.aa!>ll 
elbette daha çok oldu. zumu olan memur ve müstaiıdeır.in :ee.y.koz Jta.ymakamı Nail 40 liradan haren aeıt>e&t o!ıamk ~bi.lecekleri lıif kaza}annda açı1ıaca.lı::ıtw. :ia aer&l bu euretle muhtelif ::veı1erden 

- haklkst blldltlmld .. ,.._ kadroou <esbit edOmiŞ, fakat henü• 00 ,....,., Yalo"' !<..,.-mı Nııre<- anlaşlm°"tad". 1 -"""' 611lvr1de __... part>lardan "50 füayı .ommeıine 
. - ........... ·- - y..,Um..,,.ı.u. """""' tı. tin, Fıı.tlh ka,,......... - de .. çirdlli .,,. .. ..,,"'"· 

:::.,";" .. olmad•to ......,..,... ı.e ,._met oliSledne bağh olarak muhte. liradan 00 liraya...,,-· Do.. • AD ı. ı· y B • Belediye, tahsildarın G:ill ı1ittinrl~bc1en aynlmaldana Uf tıcarl maı:ann muhafazası için blliye VekAleti rabaıtaız butuınan Ş'..!e ve p 1 L 1 s SUSUıllda. Emnıvet Müdtm'~"e susmayı tere b ettik. . 1r" .__ HA-ı-- " J ~~--.,... d 

1 

kull:anılacaık "e ıhtzyaç <idukça. yeni _yma,._ .. ı lf'lW""' de UıÇ a.y ıce - racaat etmlştir. 
nna&n 1 lmlll .UUll&DJarda olduJa il ' . ' t •• t 1 bl ...... u .... üiümüz ...... ......; yeni ._ ..... ,-t ... Ilk depo ıs- ZUDiye .erm~ .r. H A B E R L E R ~lı il ı. l 

da .......................... >at.ıwz. W>butda ''""",,°dll«e-. Bunun ' .· ' S er H lf er 
sabicl Türk kanı dolaşan bir el idare çın Oalatada. ıahirbey hanında. bu- 650 bin liralık göztafl Bıçakla, "K b d \J ---d&i. yük blr kısım :ı..iramı1l!W4w. ikinci üzümlerln ve ~rm muzır 8r0101 80 8Ş8C8gl·m E.nib askerlik ıubfti t 

le •• .,. ,.,...,tte ... ..,ı.,, dahna depo i.l<enderunda aç>lacaktu. böcekle< """'lmdan tahrib ediline • ' -d 
~ 

:.. •:::,':,;.,'!," _::'.,""::.. :-.:.:.;; Potu aıkıntm yok ::-1 !f.~:'"!'~= .. ı:: .. : hayır' S8n _8Ş8C8kSin,, diye kadl01.0 ~ ukerlik ~-ubeSinien: 
...,.,, ......... daha ra.ıa hodbin Ku.nı üzilnı ınıaı.nde -.n.ı.nnk- kanır ,.,.ilmiŞttt. Hu madde "'"'"'" 1 - - ksda< -
olmak istedik. ta olan potas madde.sinin ytll?k sar_ ~ Jruruşta.n olmak ijmere müstaıhsJa uzerıne yoromuşler 1 nan eski 'Eylib Askerlik ~ Yabancı akide, ııai, sol veya orta fiyat m-.ı •OO ton kadardır. Bu te..ı edilecek <C mühlm bir •""" den·~• etm•· ve -
- ................ ı ... , .... hl .. · -- ~ m ,.... ....., .,. ...,..u. ..,,.,.. maddeler 00 kiloluk •arlll" iÇtnde İzmir mın\a..,.ına -edllocekrr. .....,u binasında işe btl4I 
... ..._ il>ıal edilmekte<lı?. l'Ota& ııa.tıan bu İki - arasında ,..çen prllı bir mala ---· -kl b;r m'"bmp2 ve Rami nah\Y.ıe 

Servet, eeref, mevki hanı hiç bir clil- yıl 23 bra '75 ımruş olarak tesblt ~dil- p be k d"I tehdid hAdl.ses1 dlln adhyeye intikal alacatc meselesi de buna inzimam et. talcadlan Ramiye be#anaD 
-- imb olmad•. 11 ,.ne ev. mi< "" bu t.at aı.-ra blliliril. 8fŞ8m günü an 1 -· BAdioe şudu" mil .. !il -ın a""""""'1 geıGon- dahli) EyÜh oı>eii«>• n ..ı • .,,. • .....,. rene 

0

,.... • ..,, •• _ m;ştir. Elde ih~)""da.n fazla stok lstanbal MürilDtınd .. , İ>ımlı<le otur•n Fedd• -ndc bir 111t -tın aı-. küt-de k&y>dlı hutlul#'. 
- ........ ı,e< • ..,. ._ ..... n mevcud olduğa ı~ın bu oene herl>an.. 26/Teınmuz/JHI eumutesl gü. .....,. laW>buia Belm>I ,. Fnııhte - ıliln Me.'iba ...,.....,. ..ı bode iŞi olan e<habl 
....,., olduPmnz ralbeı.ten Deri roıı.. gi bir şeklide pota. sınntw ınev-mıı- nü ıı.eeeb ar.nm l>lriDe milmıllt A- owıwı Şadan ilntinde ...--ı bi!d.rmlo, loıdın c"'*"1 Temmuz/Hl p,~ 
""'' baha -ı.yacaktır. o'4u1Undan 6nllın- ........,_ hl• "'kada§ına ,,, .. ıır -uotur. Fa- ...ı ...-. 6telU eline ..,. bıoalt ıe- ......... ifleri iOin yeni 

qı. Son ..... 11 "'1 ha >e!U taklb l>e giin6 a ... mı !Cuma guck) " k .. rln . - el< te · t B ne mllraca.UUL 
etil, bandan sonra ... sene bu Jolan ( K- .. k H b l ) kaıt, bir miiddet geçtik.ten aonra ay_ rere uze e yunun iB mış i.r . u ,.,_.. .,....,,,. uçu a er er ı..yı.; Re:aib oı- flln oıunur. ,. ......, .......,. :ııeıaıa - ,,,,. ..__ ...-'"""'"" ,._ t1e lfO ı.a. _ • - su ...,... .....-

Desab Teraik. hiiki• oku711eunun • · dm olan Perldeyl kocasından k kan- nşarat, Mellhaya: baylarl9. har?> mal 

• 
Izmlr Z\raat -...ı ... ....,..A ... ..a-vıc.t 18 

- e eramil m 
-· - - • -··-"··-"""'"'-·-···-··· .. ••••••• .. ····-·""'""""""""-·-· .. ·-·· .. ··-·---- <-Ve< bıçail. onun-· ben ~.aın • 

EkFem UJGklıgil bosabma ,,....,. ,...., - .,.,,tul. _.._, lir llAn• Ddar ""'°" 
........... -.................................. m&k ümere bu yıl da Olllıaoaı1 m.egm_ 1 S T ER Demit. Meüha: be6Lnde deV'nm edUecei le.nndan 48 talebe alınacaktır. İNAN, nilmesi ilıln olunur. 

T A K V 1 M • 
Ticaret v ,.A,_., tar-•·-... ._ Olmas, aenin çocuiml "181'. Ben 

ınyet emrLne yeı~= .. 30 •:11!!: 1 STER i NAN M A 1 d~· 

Arabi M111 

186J -Hwr 
88 

~AK 

s. u. 

t.iti verilımiştır. Bu ~« evvc:ce Diye ısrar emıı.şt!r. Bu SM'WO. Fe -
hazlrlanmJŞ olan :.ı.ete üzerinden kam Akeam PO valdi telefon çaldL ı her sueteri Qn Qn laalarak teb· ride de karakola @jicerek, blidlseyi 1.h. 
yıon sahlblerine tevzi olunacaktı!.". MikrofoDcla bir mcslekdaşm sesini Ut etmesi iberlnden saatlerce uman bar etm~. 

iflUik· e Maliy~ Meslek mekit.ebtne &lı - • geçti, vaziyetten bu arkadaşın da et- Bu 'hAd"~ln asJi1ıe aekif.i:lci ceza. 
nacak lise ve ortadkul: mezunlarının - Doetum, ayfa tahdidine ald bette haberdar olmue olması liDm. da dün yapılan <hu'~nda suçlu 
imtihanları yarın ve öbür gün Def- ~=~:;:. ~';= ~!;!: ;.:1!1:C:'ıze sö:; Fa~t ilte bir defa da sevinci lıar hadiseyi reddetmişler, muhakeme 
t.enia.rlıkta. yapıJacaılı::t.ır. suali soran arkada.' bu karan lkt teessurle karşılaıtarmak istiyor. şabdJerln ceH>i için telllt ~tir. 

O 
yıldanberl özliyenlerin, lmumunu Kim ~· belki bu da bazılarında 1 -'- . f TEŞEKK R mftdaraa -.... taelllne ... .,... ...,..., .., sevk, bl• lhUy .. ia. ki muht-U- tevki edildi 

Derin acımıza büYllk b1r alAlka gös-. ıann basında relenlerden biridir. Biz Bununla beraber süJerek cnab Çakmakçıln.rda manifatura t icnre-temılş olan sayın Maarlf Veklllnc ve ise tamamen aksi bnaatte olanla- Yerdik, dos(fa konıı~tuk, fakat bir ti yapan Boris Şay.ı i:e te7.gfı.htar Y&. 
Maarif ertc~ına. İstanbul Belediyesi- nn başında cell1orm. tarartan da muzibl<'rin hiç bir sa _ ko eılerlnıleki malı sa.tııŞa. a.rzetn.emek 

ne, Mısır Konsolosluğuna, Güzel San'- K.arann derhal taUılk m• .... tine h"'... _.._, .. 
~u .... an ......- olmadıklanna inandılı::, ve bu 5uretıe mılli ~ ka.nunu_ 

atlar Akademisl Mildilr, pro!esılr ve sirdilinl matbaa.t müınessillltlnln eJ okuyaea sen: Y•• tal-erine. aziz dostlara, merhumun n a aylan h9'eket etmek auçundan 

-

.. ..:e: __ ı_ _ _rr~i"" 
1
r ~~~1:J~1r~1~ :~J:r ~~11-~-=s~.-t=u~.jJ hastalıiını ilazakatıe tn.kib etmiş olan 15 T ER 1NAN1 adliyeye verilmişlerdir. 
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46 
16 

Prof. Dr. Tevfik Sağlama ve büyük iSTER iNANMA ! 

Galat.ada oturan 
kadınllll 3 yaşlp.,rıında 

dıfin, lfeca.tibey ca 
ken toför Kamı1 ill 
numaıralı otornobi1~ 
ramış. başından 
ralı çocuk ted.ı."1 

für yakalanarak 
baŞiarunışt.ır. 

Kürekle 



27 Temmuz 

27 Temmuz 

Yazan 

SON POSTA 

SON POSTA 

: ·Kadir can Kaf lı 

Faiz Peşindir. 
Merasim yoktur. 

Vade kısadır. 
Hazine kefildir. 

Paranız paradır. 
'6 vAoıı: t}ZBRlNE ÇlltAIULHIŞTlll: 

'l'ASAJt•UF_ JIO~OLAltl IB ç sıtNEBE % 4 FAiz GETİKİR 
3 AY y.iJ)BLILD B » ~ 5 ıı » 
• ıt ; : • ~ • )) )) 

JI • . anııılannda ve Mnl! Piyango idaresinin ~· 
-...ıar banlcalarla tube ve aj rlerde MaJsandıklarmda satılmllıktMlır. 
_,.,,.,. banka oımıyaıı ~ lın 

-.. pşeıerinde, mis J)erbal bir tuaJTU! bonosu a u, 
ı:uni:zıdeldnl ıtraf etaıef · 

vatanın yüksek menfaati 
sisin de menfaatinizdir. 

. TM&rnıf Bonoları hası1 atile mılll m1klafe.anın artan ibtiyaçlıı.n kar. 
~~·r pa.ranız emin ve gelirli yerde bulunurea, siz de memnun, 

tııaııac- · 
mes"Ud ve r&het oıuısunuz. 

çalışırken 

yeye teca v z ıçı.ı.:ı gı.zi4C~ h.azırlnnnıak 

tadn-lar. 

rllmış olan b!l gizlı ve5ikruan 'l'ili: _ 
ld6'enln. Maskm• buy.ü.k edçia vasıta_ 
frtle Türkiye hüılriınıet.inın ıtıW~ua 

ametmeyi ve TUrıkiyeye k.a~ bır te
ca•vüz luuıriıyan Hit..lerle Fon Fape_ 
nin haki.ki müte:c.a'Ytı çeh.reledni mey 
dana vw:mağı bir vazife a.dd.e.ıım.lf... 

1'1'. 

Sayfa 3/1 

Hayatın en büyük ~ahrumiyeti 
Bir genç kızlar meclisinde ortaya j kat meselA: 

şöyle bir sual atılmış: - •~Elll beni güzel _b~lmadı, bi 
_ Bir kadın, yahud bir erkek için ı kız kardeşım d: olma.eh, bütün ha.yatm 

!bayatta en büylik mahrumiyet nedır? k.a.dın mahrumıy~tl ıçınde geçti.> 
Gü ellik cazibe servet yok6ulluğu. ı deım.i.ş olan çırkınlııt rckorclmen 
~ ~tırabı iha.n~t şek! nde ortaya. «Cyranoı> bile gene bir kadın şef.kat 
b. -· ·· ce~ablar atılml.), verılen ce- bulabilmiştir. Cazibe :ılsbıdir, servet d 
v~bl=n hiç bir·nın mUh\m bir ek- öyledir. aşk ıztırabı ise aradan za 

rıyet toplıamadığı görıilünce ı;ualın man geQlnce daıma tatlı gelir. ihane 
bir defa da bana sorulm!\.~ma tarar ve. unutulur. Kendi he,,a.b;~a ben k_adüu 

. · · olduğu gibi erkek !çın de en bu..v 
rilm,ş .. Hiç vakit geçırılm1:.'Cl.en hemen ıçın . .• 

. . 1 d b 1 hayat mıahrumıyetinı. 
o anda yazılm15, şımdı . e rn e_ ll u .: _ «Hiç sevmemiş• olmakta buhınıll" 
nan mektubun altında bır su:.tl ımz~ go. .. bir maıhrumiyetlir ki h•c bl 
rüyorum. Nedense ıçlerınde uç ta.nr de Bu oyle . konulamaz Ullnvav 

zaıman yerme " 
erkek adı var. . . ll>ed.ba.ht gelmiş dünyadan oedbah 
Doğrusu verilmiş olan cevabtarın hıç . . ir vücudun ebedf ıztırnhırlır. 

birini beğemrıedim. l gıtmı.cs b TEYZ~ 
Gerçi güzeli i.k yoksullu~:_ı:u~a:c~ıd'...'..ır~.~f:_a-::_ ____ ====:::::::::: 

r "Son Posta,, nın bulmacası : J!] 
B~lardan 30 tanesini hallederek bir a~ada, yo~~yan her 

okulucumuza bir hediye takdım eaecegız 
1 4 ~ b 7 9 10 

- Büyük çöm 
<5> Caka t3> 

Sınirlilik 

t I --~ 
2 r ---
3 

4ı~-
5 

6 

il --, 

l2\ -l 
..;::--~ - - 5 Balığı yakalayan (21 Nıch <2 

(8> Başa ta- Nida C2) 6 6 - Para bozan kişi <5 ı Sancak ( . 
'l _ Bizl doğura.n (3) Çuk dl:ğ 1 <ı 

8 _Gelinin sevınedığı kış l7> 
9 - YllIDUşak ı..uına, mı N da ~21 
10 - Nota (2) ALcşe ·koy.ıµ sulan 

dırmak <7> 

harebe · :va.pılmakta olmasıdır. VaJCı.8.1 ~ı;-;;-A;n;;ikıı)tl~;~ ;i;~;;;·~j:;; ;ii 
sı.~ : . b Unkü umumi dafaa tedbirlerinin blrtılrlerlnl ta -

V.işi hükumetinın u~ ızılde ma.mJayıcı Hindi Çıni yarımadasını 
durum dahilinde Akdenızden. K - cenuibf Hin denizi boyunca bir yarım 
ni!ıden ve HiDd Okyanusundan . 1rcçen daire halinde ihata edici bir takHD 
uzun bil' yolu taklb ederek Hludı Çını- tedt>'rler olduğu da anlafl.)tr. 
deki müstemlclcetıine takv~e Jtıt'alan ~cak. !.ııgiJ!zlerk> Amerikalıların al
si)nderınek suretlle. Ja.poı~ıarıa. yaln12 d•klan bu ilk tedbirler tamamıle pa. 
bıı.şına bir harbe gırlşmesı düşün~ : 8if '9dbirlerclir ve onların Japonların 
ınezdi. BöYle bir hartı olsa olsa üzerine gitmiyerek bılakls onları ~eDdi 
g1JiZ ve ,AıneıiJc&]ılarJa müşterek bir müstahkem mınt.a.lı:alal'Uıda bekllye • 
~ şeklinde vukua 1relebJllrd_ı. Fa- ceklerini itham etme.k:tedırler. Acaba, 
~at görtUU,Or, ki Vişl hük.ümet~, ge- aralarında hartı hall de llf.n etmiye. 
Oflll, l!l(!Jle Almanlarla yaptığı miltare- celr.ler mkUrler? Kezalllı:, Japonlar 
lteden sonra maruz kaldığı ~nuı, Da- Hlndl Çinınin işgalini tamamladıktan 
ı:ar ye surfye hic:lileleri yüzünden İn- sonra bitaraf kalmış olan Siyamı ve 
g11ttıere it.arşı pelt büyük bir iğbirar oradan da Çan-Kay-Sekin can damarı 
beelemeitte ve bu güzel ve zenıln ma-;abesindeki Bırm!lnyn yolunu teh • 
~~ı müd&faa icin onlarla dıde b&şlarlarsa gene pasif dunnnlarını 
bir iş birliti yapması ihtömal ve im- muh&faza edecekler midir? Bu sualle
Jtt.n dahilinde iten benliğinde ve i217'.f't1 re henüz bir cevab venneit kabil de _ 
nefsinde açılmış olan yaranın deı1nliğı tıldlr. Yaln12 şimdiden şu kadannı 80y 
ctoJayıııtJe buna :vanaşmamakt.adff. liyebileceğiz. ki eger Ja.ponyn bütUn 

İngilizlerle Birleşiık Amerikalılara ge. ist.edtklerini tam bir ııerbestı ile ve hiç 
lince: :eu 11r.i millet Ja.Ponlann bu Yl~- bir taraftan t&clB edllmeksızin blldıği 

nl hareketini kendi hayat ve menfaat gibi yapmaıta ve baş:ırmah imkan t)u. 
sa-halanna ka~iddi bir tf'hdid olarak luı~a artık bundan sonra onun, d<l~U 
teli\W etmekle beraber şimdilik yalnız Aı;yanın cenubunda, merkcıınde ve şi
ve tat.silat.ı ajans haberleri arasında malind<! teşebbüs edeceği yrnt hare • 
okunan bazı e«onoınık tedbirler itti- ketlere mümanaat edebilmek kolay ol
ha.zı surerne ilk bir muk:abclcde bu • maz. Demiri tavında iken do•melidlr. 

lunmuşlardır. İngillere ve Birleşik A- Emı-kll General K.-

bü~ taksiler işliye<:ekt.ir di)re tekrar 
edildi. Duymıyan &almadı. Gazeteler 
de yazdı. Cuma &'iini.ı çift ııumara. 
Jarla beraber tekler de çalı nıak üze. 

re ra~~lardan çıkarıldı. Fakat der. 
hal koşe başlarında Çt!Vrilmiye, (a. 
rajlara yotıarunağa !" ..... ~ a.".I ı • - .... uıen ere 
cezalar kesilmiye başlandı. Sebeb? 
O. da anlaşıldı: <•İsla.ııb•ıla tahriri e
nur ırelınemiş!ıı 

Koordina.syen Heyeti kararını ıiin 
tayin eclet"ek Yeriyor. Rad_vo idaresi 
hunll memıe&ete ılan edı:ror. AJans 
ı-azetelere veriyor. :.'akat karar ya. 

zıh olarak Yani «Tshriratu la ald ol 
dutu makama teblii edılmediği için 
bu neşir ve ilııi.n hiıdiselcrıne kıymcl 
verilmiyor. 

Kırtasiyecilik diye otuz yıldır dev. 
let adaml&rwıızın lisanından g'&&C(e 

sütunlanna kadar cllnlediğimiz şfki.. 
Yetleri daha bir otuz kırk yıl c\ınle
mive ömrümü;ı; müsaid değil. Fakat 
Öyl_e ı:-öriinüyor ki bu zihıılyd de -
vam ettikçe radyo ve teıeron delil 
televizyon da tatbik edilse, hattı lnaı 
lara. benzçr daha yeni muhabere va 
ıntaıarı da lcad olunsa biz: O (Tah
rirat) illetinden kurtuhunıyaca!'•z. 

~ '13ıuJ..,. CoJ.ı" 
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DÜIVYA 
: -28- y : B · tUan: Na.,-et Sala Coıluın 
: u harckEt.l.m bir tesir yaptı-mıl O, gece sabaha kadar uYUYMladım.' dım. Beni dakikalarca süren biw ıstın 
: dc.t6ıll: ne ı:ezer? Alaylar, hntU\ Bu adam benim için türlU tehlikeler' taktan geçırdl sorgu tı'tttği ~a.n ." 
~J.Sll.klat tıyaınet kopuyordu. yaratabllirdl. Hiç d ilse rahat venn~·- . · . • 
: Pn~dosta ~ıkarken, holde ustabaşı cekti. Fa.briatadan aynlmaQı, başka b si «- Pı:Ei şimdıl~ gec çnl~n. SOnra: 
ple kar,µın.ştık. Bent bekledıti ntılaŞl- ıŞ bulmağı denemeğ'e ıtarar verdım. d ~ için t>a.Şka bır şey dilşünUrUz,ıı: 
:ııyordu. Ün.d!lnı; Jenc paylıyacak, Ertesi illtldm itibaren el altından te., ecti. E 
:ıcııcı.d edecek sandım. Uayrct, mUte $ebbUsc geçtim. Orta nıekteb mezunu Çıkarken dikkatli bir tetkikten da-: 
~bess1nı ve ııtıraUtAtdı. önünden ce • .>a}'llırdım. Resmt ve hususı muesscse-~a ırecimıişti. Keşki, clcıhn ilk korku-: 
!oeraen dunnnmı işaret c 'i. !erden birinde i$ bulabHecelUml llmid dn fabrikayı terkcdlp citseymtşlm. BuE 
E c - Senınle konuş:ıhm biraz .. i.ştn ecUyordum. Bende 0 talih var mı? ısefer belalılar ikile$1'11iştl. Hafta ba.,oıı. ~ 
:var ııru?ı. Bu arada us~abaşının sırnaşıklığı nıı. kadar eski yerimde çalışmnm icab: 
: - Evet!. Eve g.tmtye mecburum. Ba- devam ediyordu. Vcldtli vakitsıZ atöl- edıyo~u. Bu 6efer de ıuzunılu lüzum-: 
: ınm hnst~.. yeye geUyor, benı lafa tutuyordu. Ar- suz ikide bir direktör çağırmııA-a baş.; 
! S ıraLını buruşturmuş, enscslni kıl- tık kadınların eilnden çekmedığım ladı. : 
~ ılordu: . yO.itu. Benim ustabaşının metres. ol- Bu vaziyet, ustnbaşının ııözUoden~ 
: S:zm atclyede b r şe}ler dônU- dugurnu b:ığıra bagıra söylüyorlardı kaçmamıştı. Bir kenara çekerek: : 
•• r : sana rahat _vennlrorlar ~alıba?• Babam bilsbuttin hastalımdıgı ıçin fabl c- Bana bak, dedi .. bizim dlrektö- ~ 

t qu kadarcık alaka bem mtitcha"sıs rlkayı terkedemıyordum. HakıkatenlrUn ne adam oldu{twıu ı;nnıı. sôylemeğe: 
ıY<' Uf g lmlştı. . . jyemı yeme 40 kuruş zaın yapılmış.ı. lüzum yok. Hoşuna ftr\deni odasına çe. ! 
, Evt>t. d dım.. bılruıyorum, ne Is- Aldığı.m .para ile, babaml:ı klmSı..'Ye ker. kapıyı kapar. Elinden pek az in-! 

n ~ar benden .. onlarn hlç bir şey muhtaç olmadan geçinip cldlyorduk.'san kurtulmUŞtur. İşinden olmamak~ 
ı: ~~m ki.. . Bır gün usta~ının gezme teklifine. için kimse de ağzını açıp blr ~Y 6ÖY-: 

• •- n arın hepst öyledır .. sana blrldlğcr bir gün, ılAnı aşkın:ı maruz ıı:a- liymnez. Dlk"itat et başımı belaya sok: 
'1 do ll""1~1arsa bana haber vt:r. lınca, endıŞcm arttı. Bu adamın fab- ma benim! ' ; 

•TTa •d gl' ..ı oi ' d b b .. ' ' .. • : ~ "'m • e era er gormes.n. runda çalı.şan gUzelce kadın ve kız. B _...,. l ·· • d·,.. · : :ı r Yarın alr .. ıım paydosta seni kapı. u ....... m a munaJtaşa31a -mf'zdı.: 
: ·~ h .. 'lrllvPPPll- trı.. lara daıına oa.ııa olcıuğu, hattlı bazı. «Ne ltarıŞJYOl'IND? Ben nasıl hart>ket: 
; . . larını klrlcttı8l .sOylenı.Yordu. Eııd.şcm etmek lıi.zımgeldiğ!nl senden !yi blU-: 
: Ş ıımıştım Selma .. bır _müddet ol- olmakla beraber, !azla k.orlmıa~a lil-1rlm!1> fiUın derdim. Bir gOn hM!se.: 
:duı:um yerde kaıdım. Ertcs1 akşam be- zum görmilyurdurn. Çünku mukabele! . . • : ~nı knpıdn n1ctn beltlıyecekti? sonra etmedikten sonra bu adam }lana nellerden b.irlncısi patlak verdı. Öı\lcde~: 
:Qu deg~ıkliğe hiç bir mana veremıyor-yapabillrdı? Dıgerleri iSe ustab:ışıynfS<>nraydı, patron oatınyor, dedUer,: 
:dum J ' gittim. Arka Ustll koltuğuna uzanmış.: 
: • 1ıtarşı 1eVli:alfl.de yııı.şıklık yapıyorlar, tı t et tti· : 
E Lrt<!'Sı siln, paydos yo.klnşdıkçn heye. halılı yolunu bekllyenlcr oluyordu. E- · şar e · : 
:canını nr.ıyordu . lç.ııı.de bir ilı~ekıık ger dü.iClller olmuşsa, kabahat kendi. «- Ya..ltın gel!~ i 
:•-ı.ı.. :u.c ll..i!>Jta.bl~ıvuku bana bır ıerlnde ıaı. Znı.en birçok kaduıla - Yakla.ştmı. Vazıyetini biç bozmaınış..i 
;.,eyler soylı..cyordu. Meğer başnna gele. nn. ustaların, ust.abaşllann atölye şef U. : 
:1-~,_.er varmış.. perınin metresleri oldu(lu her fırsatta u- Şu zile ba.s> E 
: Ust.abaŞı kapıda bekliyordu. Temlz tekrarlanıyordu. Bastım. hademe geldi: emir verdl: : 
~l>ojlwnı.,,, ıt nn ile :ırnş olmuştu. Gece partJsinde dolgun yevmiyeli bir «- Kapıyı. Jtaps, kimse gelmeslnı ·ı 
: •- Nerede oturuyorsun?• yer açıldığını duydum. Amele, parti Hademe yüzünde :ntıst.ehz.i bir tebc6. 
: D~e GOrdu. Söyledim. parti çalışıyordu. Bır parti de, gece silin, kapıyı çekti. i 
E •- Senı eve kadar götüreyim!ıı 10 da geliyor, sabahle)1n altı buçukta a:- Şöyle yanıma ııt?l baknyımh i 
~ D<!dl. bu hıc de iyi btr lıart"ke~ değil pa.ydoo ediıyordu' Hem yevmiyemi art- Tehlilteyi aezmlştlm. Dı.şan fırl3Y11-: 
:cıı Komşular görünce .nerhalde dedi- tırma.k. hem de gUndUz part smc da- bilmek için, kapıya olan mesafeyi he.. i 
! . ., ~apncaklardı. Bir şev söyhyeme- hll bulunan ustıı.başıdan yakamı kur. sabi.adım. : 
:J.ın. Yllrümeğe t>nşladı.k. Bana kaç ku-jtnr:rnnk için gece çalışmağı\ karar ver. Mn.ttsadını anla.mamazhktwı geldim: E 
: us vevmıye a'dığımı SQrdu. Zammet-1dım. Direktöre çı.1<tım. Yarabbi, ulltUn - Böyle daha iYi elendim. Emrinizi~ 
!t rer.c+ ni vrıcte!tl . Fabrikada ltend &n. erkekler birbirlerinden beter .. beni kar ayakta dtnleyeyım. l 
:den başka kımseye le ulak asma.mnmı şısında görunce, beni de hayrte düşü- «- Bırak canım emri filAn slmdl •. ! 
~ .,, <l ı Llıf b.raz !lerley nce. ırilzcllı. ren bir hayret gösterdi: sana 100 kuruş dahn zrun yapacağım.: 
: 1' mden !abrlkada bana yazık oldu- «- Siz bizim fabrikada mısınız?» Daha artar .. sen yalnız beni memnun: 
: ı·ı-:fnn lAf açtı. Şü:>helenm"kte haklı Dudaklarını b!lktU: etmiye çalış.. i 
:() du wnu aıılfilnışt.ım. Ustabaşı aklı «- İ\k defa görüyorum sizi!..> - Elimden ıeldlAi kadar çah$1Yo.: 
~ ra bana kur ytLpıyord:ı. Bu adamın Bir iltifat, bir teveccüh sorma .. a- rum efendim. :. 
rabrıkndn kötü bir .şöhreti vardı. Kor-lmelenin yo.nına besmele ile girdiği, «- 1,;.-ten bahsetmiyorum canım .. E 
:'tun~ bir adam diyorlardı onun için .. dalma hakaret gördüğü bu adam, ba- gel ~aya, uzun etme.• : 
E~u hare1tetJerlnde saıninıt bir himnye

1
na .karşı ~ılaca&t bir alAkn gösteri. Doğrulmuştu: : 

i ·'l'!msu bulaımıs~'dum. B12illl semte/yordu. Ben ge.ne hüsnll niyetle telAkkl «- Gel yanıma otur, konuşalım bi-: 
:"ilkla.sırJten bir nhb.,b:ı •ığnyacağımı ettim bunları .. vnıdyet1ml ~ördü, ame- raz... ! 

-u-
GCQmiş zamanın Cs1yul) ~eri <ta-

rih> e aid olsa gerek ...... 
31 Mart isyanı zuhfu' etmıştl 
Bu isyanı kimler hazırlamıştı?. 
PlUlleren kimin eli idi?. 
Bınılan mevzuu bahsedecek deiüiz. 
O vakit: Şimdiki yanan Cadllve da-

iresi> Meb'usan Meclisi idi. Biz· de o 
clvnrdn <Cnnkurtaran> mahallesinde o 
turuyurduk .• 

Ben her şeyden bihaber sabahleyin 
evden çıktını. 

. Sokakta garib btr kalabalık nazan 
dikkatimi celbett.l. İnsnnlar: telllşlı te. 
!Aşlı ko.şuyorlardı.. elimde kilçilk bavul 
şe<klinde çantam ·var. 

taktım .• cllıne ta5bihi aldJ.m. Çantayı 
bir kenara bırak tun. - Geçmiş olsun?. Dedim.. koltutu-

ma kunıldum. 

Büyücü dükklinmdnki dekor harici 
gardrop eşyalartm malu:n.. 'cübbe) ; 
(şall: <ıkavukl: <tesb!h ı; Cgözlllk) ve 
bir mendil dolusu eskt kltab .. bunları 
bu bavul biçimi çantaya koyarrtk be
raber taşırdım. 

Sokakta sivil elbise ile gezerdim. 
Meclısl Meb'usanuı yanındııki sokak

tan Ayasofya meydımımı çıktım. 

- Dur evlAd .. yol verin bakalım .. di~ 
ye ~alabalığın arasından geçtim. 
Kurtulmuştum?. 

Benim de elimi öpmeğeğe başladılar. 
- Berhordar ohm.... Berhordar o. 

lun ... Berhordar olun .• 
Gözüm: Tramvay yolunu bir bul. 

makta !dl 
- isteriz hocafendL diye bağırıyor

lardı .. sükllt etmek olur mu?. Hemen 
ccvab veriyorum: 

- Evet isteriz evlı\d... isteriz.. 
Ne istJyarduk?. 
Haberim var mı benim?. 
Zaten deme-ıler m.: (İstiycnin bir 

yüzü kara: vemıeyenhı iki yUzü .. ) 

Meydan mahşer gibi kalabalıktı!. 
<Ne var?); <Ne oldu?l derneğe mey 

dan kalmadan iki kişi kollaıımdnn ya
kaladı: Ne yaplalım?. Biz 1st!yellm de: iste. 

- Dur ulan donguz: sen de bu kurt diğimizl bize verme-ı:leı'Se iki ylizleri 
ininden mi çıktın?..... kara olsun. 

- Keli.mel şehade~ setir dÔnguZ. - Hay hay i.steriz. 
vallcıhi Ztbartırımı .•.. _ · Bana sorarlarsa ne ister~n??. Ma-

<Kurt ininden mi~.) sözünden benim lQm: Dervişin fikri ne ise: Zikri odur: 
Meclfsl Meb'usandan çıktığımı zannet.. - Kara gö-zlil bir yar .. diyeceğim?. 
t.iklerint anladım. lHaYır!l dcmeğe bl- HlkA.ye mnlıim ya: 
le meydan yoktu. İtip kakıyorlıırdı.. Beltrt Mustafa bir gQn son derece 
dikke.t ettim: Eller!nde sihıgülll tüfek- sarhoş meyhaneden çıkmış. 
!er var. O esnada oradan padişah geçiyor. 

Ben.de bet beniz atttl. muş. 
-;- İnktlr etme .. şeytanm ammi za.. Herkes: <yaşasın! • .) diye bağırıyor. 

desıne benziyorsun. Muhakkak arlı:a O da: (yaşasın! .. > diye bağırmağa baş 
kapıdan caçmışsındır. lamış: 

- Mehrned .. bu conguza. dikkat et - Kim yaşasın? ... demişler. 
hal •. vallahi kaçar .. çaylak babanın - Meyhaneci Apustol .. demiş .. hem 
ke<:ls!ne benziyor .. bu herif?. su katar: hem enik tartar: hem de 

Nereye g()türlllilyordum?. ınQşterl ile oturup b('ra.ber 1.tar. 

İ.şln şakB& yoktu!. * 

* Öldürenler oldu; ölenler oldu .• ya • 
nımda <cUbbe, ,şal, nıu kavuk> olma
saydı belki ben de b.ı ik\ncı kısma da
hil olacaktım.. hangi cUrUm cezasız 
kıılır? •• 31 Mart vak'a! isyanını 14 Ni
san hA.disel tenkili ta!tib ettJ. Hııreket 
ordt.c;u İstanbula geldi. Bu defa da: 

- Yaşasın Mahınud Şevket Paşa .... 
Diye ellertmtzı patlattık .. 

DivaJJı harbler ituru'du.. isyanın ele 
ba$ılan asılmata bıışlntlı. 
Dükkı\nda o~uruyorm: Bir zabit; iki 

asker: bir de softa kıyaCeU bir herif 
geldi. Softa beni göst.crerek.: 

- İşte budur efondım.. dedi. 
Zabıt nazik bir adamdı: 

- L{ltfcn kalkınız hocafcndi .. Mer. 
kez kumandanlığına kldar ı::ıdeceğlz!. 

Şaşırdım .. korktum.. az daha dilim 
tutulacaktı. 

Zabit llA.ve etti: 
- sız Şeyh Va.huetınln adam• ımtş. 

<üniz!. 
- Hfıs!! .. Bu adllmı kat'.ıyen tanı

ma.m oltlum. 
- tnkA.r etmeyiniz efendim.. <softa

ya dönerek) bu hoca efendi değil miy
di söylediğiniz? 

- Evet efendim .. tA kend;sL isyan 
günü Çemberlltaşta: Şeyh Vnhdeti."lln 
Volkan gazetesini halta dnihtan bı.> 
herittl. Daha on beş şalıld varn 
Softanın bu sözü kalbinıl yaktı!. 

Ve derhal hadiseyi hatırladım. 

Etraftan tUfekler patıamağa başla- Oazetcllerln hazan adama zaran da 
dı. Aynsofya meydanının ortasında yllz dokunur ha!. * 
lerce hoca toplanmıştı. <Allah .• allah) Kalabalıktan çıkamadım. Kalab:Uık- Beni o kıyafetle mel'kez kumandan. 
diye ıbağırıyorlardı. la beraber Çemberlıtaşa d~ adeta lığına götürdüler .. «titmem•.~ diyebı.. 

Bütün meydan askerlerle; binlerce akıp gidiyoruz. lir mlsınlz hiç? 'ttstümil anyan onba-
halkla dolu idi. _ <Derviş Vahdeti) nin <Volkan): ~: ccb!mde birkaç tane kız resmi gö. 

İnilti halinde: <Volkan>: ıVolkan> gazetesi satıhYot. rünce: 
- İsteriz .. sesl~rl y\lksellyordu?. Bir tane ben aıayıın. dedim. Gazc. - Amanın y.arabbicUm.. bnşmıda 
Ne istiyorlardı?. Maksadlım ne idi? .. teyt satan tatar Kında adlı bir mn- lA.lına kadar sarık; arkasınd cübbe; 

Hiç bir çey anlamıyordum.. vezzkll. Eenl görünce bir deste elime elinde tesblh .. cebinde k.ancuk tavsir-
\utuşturdu: lerl!. Tövbeler olsun ~arabb!cüm .. t0v-

Hamamm yanma ite kaka setJrll • 
dim. Bent orada bir onbaşıya teslim et - Al Ma.hmud Efendi: yirmi beş ta- beler olsun.. diyordu. 
tDer. Benden ba.$ka kırk elli klş; dalıa nedir; sonra ae<:erken dUkk.Andan p:ı- Resimleri onbaşı almn:k ısted !. Bt~ 
vardı. Ben de onlann meyanına katıl- rasını alırım .. diye bağırdı. nıilur mıyım hiç? .• A.sılmağa d::ı g1Uıe.tn 
dım. Kında'dan bazı akşamları . C'l'ercUma onlarla beraber glde~im. 

Etrafta hocalar do!aşıyor; blzlm on- nı Hakikat> gazetesi alırdım. Beklra~ bölil~ünde mahşer gıbl 
başı da dahll olmak üzere bütün ns.. Yirmi beş tane gıızeteyi ben ne ya- mevkuf vardı.. herkes 1tend ı derdine 
kerler ve halk hocalann ellerini öpU. pacağun?. Tabii lstıyenlcre verdim?. düSmUş. canne ba.şile uğrıı.şıyo!'dl.L 
yorlardı. M tellkleri topladım.. Gece sabaha kadar uyuyamadım.. öyle 

Son bir kozum vardı?. Çemberllta.,ta na.sıtsa kalabalıktan ya •• tnltıllb sünlerinl yaşıyorduk. u. 

:hııhsne ederek. ayrıldım. leliğe ya.tıştınunadı. halime acıdı .san. (Arkası var) ~ 
'---·····················-··-............ -............................................ ,· ................................................................... ., 

Yavaşça çantayı açtım .. cUbbeyt giy. sıyrıldım. Btzim NUruoamantycdekt t&l tak blr 9UPhe lle mUrt.eci aMcdibnd 
dim .. şalı boynuma attım. Kav~u ba- cı dükklnma kapağı attım. Kendi ken ve darağacını boyJ.a.mak tşten b IG de.. 
arma 1erleşt.ırdim. OiJzUmt K&1tllU etime bir: (Ona.mı karp saytMla) 

:ucuı~r.na .nesao \Crmesı ıazmıuır. pmalatı iÇın ~yn.an un ııu~lldıııuıı ·~· --- ------ ·--Derhal soyli.)eliJn ki, bh; bu dakika- kft.fi gelm{yeceği a~tır. Btlc _ tınnıştır. Buna. aid klı.rarnam~ dun ıuııum.ı:ııw.;")ı uo. ............ .-.. --·-· -- - tancıların kÜ"uk esnafı istismar :. ~"'dft""ar""'"'an J.orı.uııııı ı-c:uuuııcı, uı 
d kendimizi memnwı ve \icdanen nüz şehrlmizdeki alfı.ka.d:arla.rn teb· ğ ... »11 ..... ...._ uıösterib hissediyoruL diye bu 'Vnzlyeti ön!ern.ek için yeni ted Veldı.letı tarnfındwı V~te sön.de • .ı.ı etmelerine mfınl olunmalıdır : sil etıti(;i 550 ıt.royı zimmetine g~ır 
Hıç şuphc yok: birler a!lacaktır. ~t.U". m .,...,"" ..... .n u" "d • ~~unmvebea~ınuldia.n1 fo:.~..:~ .. ~iinrd de Dn~ü.. \ .............................................. ./ miŞ ve ortadan kaybolın~tur. 
l"anıldıtımız, ıı.ıaamlıi:•ma ~ • ~ro;ma eye ................. .s.tuı a.: .... us e ç .... _...._ n-. un Belediye tara!ından ya.pıl n tnl~ 

manlar oldu, fakat yaptığımız hatayı Ticaret Vekaletinin açacağı kaym.a.kanu İh.san, Em1n6nü kay - ya.Jnırz ·tek numarolı ta.ksller ça.lışmış. Hayvan sergileri kikaıt. sonunda tah&ldar ihr...him ~s. 
gorur gonnez, anlar anlamaz. drrhal depolar mnlkıamı Agflh. Sarıyer ka~Itamı ıa.roır Halkı iyi hayvan yeı.şt&mteğe ~ • dmıcının parnlnra mukabll vcı'Ô 
dı:zeltlp soylemeyi ıle daim." bir borç Ticaret VokCtletı mamleket.lıl muh. Hüsnü, Çat-Olen kaymakrunı Ihsan, I · . vik ma.ksadile her sene açı!lmakta o. k.butl dip ~açanlarına ınl blldık. şıle bymakMın HA"iınin maaş!Mı Karoır resmi g.aretede neşredllınış lan ihayvan ser~ileri bu sene de önü- m~ arın ' • .....~1 

Buna mukabil: tellf mıntakalannda 10 depo açma. ""i ol""·:;..·"""" tnıksil . bug- d 't' . . ilfı; et.iıl u.ht ettiği m.1ktardan oaha az ya.tA.Ut> 
"a karar vermic.tt:. Bu hususta lü - 60 lirad!ın 70 i!raye çı:ka.rıinırş.t !r. u,.........-n, - erın un ~ ' ""· j müm. ekı ay içınde V :y • m i!gi_ bu ...,,,.etle muhtelif yerterden al 

lutda \'e okuyucuya hbmet ettiği. 6 ,.. N 4-0 irad _,,..., ... ., ekl lif ık l nd a ıwcakitı.r Dk ser ., ..... 
mis samanlar elbette daha çok oldu. zumu olan memur ve müstaiıc1err.in Beykoz kaymakamı a.il l an baren scrt>est o:amk ~vaıec erı aza arı a ·1· ç . • paralardan 550 füayı ~eune ge 

Her vakit hakikat bildiğimizi söyle- kadrosu -tesbit e:dı!miş, fakat henüz 50 linıY3. Yalova lkaıymakamı Nuret- an!aşı1ma:ktlldır. 1 ~a. Sı.ıvr.ide a1;ıla.caktır. çirdiği an!DJiılmıştır. 
dik. Me.mkkd endl.şcsile sbylemenin ~ler ya.pılmnmı.ştır. Depolıır tl - ;;n·d Fn.t: 1~ayma:. = T': Dr:,o • Belediye, tahsildarın bu1unnwJi' 
mümkün olmadıtı :ı.am:ınlarda ise sa- caret ofiSlerine bağlı olMak muhtc- ~: a;ekrıt~ya. ba~ buı: . s'':'"" A D L ı· y E ve p o L 1 s susunda Emnıyet Müdürlü@'fı."le 
mimi düşUnt'ı:.miLılm n:vnJmaktang Uf ticari mal!arın muhafazası için ~ ye ._._ e H~- de •. nan ">ı .. c ra.caaıt et.mlştir. 
susma) ı terdh ettik. kuUıı.nılocak ı;c ihtiyaç <idtıkça. yeni kaymn .......... ı u-:ıımC uç ay ır.e -Aldandığımız zamımlarda olduğu gl. yeni depo'lar açılacaktır. İlk depo is. zuniyet vermi'şt.ır. H A B E R L E R 1 1 
bl hakikati ~ördüğümüz :r.ıunaolarda. tnnbtdda. tesis edilecektir. Bunun i _ 
da kalemimizi damarlarında l'ahksız. 650 bin liralık göztaşı '' K b d w • 

sahici Türk kam dolaşan bir el idare :k ~~a~s~.r~~~iıo~~i Üzümlm"in ve yapm1üarm muzır Bıçakla, arnını en eşecegım 
et~~ ve dış siyııse\~e hadiselere daima depo İskenderun® açılacaktır. böcekler ta.rn.fından tahrib edilme - d k • d• k d 

Eyüb askerlik ıubeıi tef 
etti 

Türk gözlle, Tiirk menfaati zaviye • mesl için asmnlo.r<ı sıkıhna:k (iv.ere 650 hayır, sen eşece sın,, ıye a ını.n 
slndrn baktık. bu bahiste bir Avrupalı Pota& sıkıntısı yok b!n G.ira.Uık göztıışı ithal edUmeslnc 

:;:ı~ ı~~:~nse daha razıa hodbin ı:: :~~ ::~~:n:U:~~~ ~ara~:~:~a:l~~d!~~:ı~ üzerine yürümüşler ! 
Yabancı akide, sağ'. sol veya orta fıyat ml:kıtnn ~00 ton kadardır. Bu tevzi edile<:ok :ve mühim bir klSrnl 

bize dalma yaban..ı kaldı, fakat katık- maddeler 50 kıloluk vl.ll'Jaıler içinde İzmir mıntakns-ına Be't'kedL'lecekt'r. 
t::ıt::.rk kanmı bu kıymetin ilzrrinde ithal: edilmektedı?' Potas fia.tle.rı bu l 

İki kndın arasında geçen ga.rib bir mağa. ba.şlamı~tır . .Ara.Iarınc:lııkl b:r 
tehdid hAdisml dilo adliyeye intikal a'l:ıcaıtı: meselesi de buna inzl.mam et_ 

Servet, şeref, mevki hırsı hiç bir dü
şuncemlzdc imU olmadı, l 1 sene ev. 
vel neysek bugün gene oyuz. duydu • 
tumuz memnuniyet hissi oku)'Ucudan 
ı-örmü olduğu.muz rağbet.ten ileri gell-
yor. 

işte Son Posta. ıt yıl bu olu taklb 
etti, bundan ı;onra d& gene bu 3 olun 
yolcusu olacaktır. 

Ilt$tb verdik, büküm okuyucunun • 

dar. 
Ekrem Ufaklıgil 

··············•····································· 
TAKViM 

Rami Mııo 

1'~7 -Temmuz 
1' 

GONEŞ 

s. D. 
6 51 

9 20 

TEMMUZ 

27 
Reaml MD• 

1S>41 

PAZAR 

Receb 

a 

Arabi HD' 

186) -Hıs.ır 
85 

iMSAK 
s. 

8 

'l 

L>. 

46 
16 

yıı 2a [ıra 75 ıruruş oıarnk teSbit ~du. Per~embe günü kandil 
m1.ş ıve bu fıat al~rla!"a bildiTil- y 

etmişUır. HMise şudur: mi.1 ıve Ho k:ıdın ar:ısındakl. geıE;ın-
İzm1rdc oturan Ferdde "5mindc Wr llık büsbütün aıt.~ır. 

mıştir. Elde ihVyacdan fazla stok 
mevcud old\ığtt i<;in bu sene her1ıan. 
gi 'bir şekilde pota.; sı.kıntı.sı mevııuu. 
bahs olmıyacnktır. 

J ( Küçük Haberler 
• e İzmir Z\rnnt mekteibinde devlet 

hesabına. parasız )-atılı olarak o~ııtul. 
mak üzere bu yıl <ia ortaok.ul mezun. 
lanndan 40 tnlebe almnca.ktır. e Ticaret Vckfı.leti tamfı:ndan Vi
Jiı.yct emri.ne yeniden 30 kamyon ıo.s_ 
t~i vertımıştir. Bu m.stlkler evve;ce 
hazırlanmış olan :ıs1ıe fızerinde:ı kam 
yon sa,hlblerine te\'zi olunacaktır. e Maliy~ Mes!ek mekıte.bine ~ı • 
nacak use ve ortaa'w mczunııınnın 
1II1tihoolarl yarın ..,.c öbür gün Def
terdarlıkta yapılacruotır. 

TEŞEKKÜR 

i tanbul ~lüCtilil':lndr.n: 
26/Temmuz/1941 cunınrtesi gü. 

nü Receb ayının !birine müs:ıd.11 
Olduğundan önmnü:zıdeık.1 Peışem
be günü aJc.<ianu cıeuına gece.si) 
Leylei Reza,ib olduğu lliRn olunur. 

k:ı.dm İısta.nbula gelnU!i ve Fn.t.'11.te N!~et dfm Me:'föa Ferideyc evi 
Atpaza.rı.nda. oiu'ııaJ'l Şadan imniooe terketmeslni bi!dırmiş, kadın cevabı 
bir arkadaşına ııı.irnflr olmuştur. Fa- red ıverince, öteki eline bir bıçak ge. 
ka..t bir moodet geçtikten sonra ay. çıirerek üzerine yvriimek ist~miştir.Bu 

' _ sıraô~ nrdeşi '.Mebmed de işe u. _ 
ni evde oturan Meliha guzeı bır ka - nşarak, Melihaya: 
dm olan Ferideyi kocasından kıskan-.......................................................................................................... 

İSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

Akşam ceç vakli tdcfon ça.ldı. l her pzeteyl ayrı ayrı bularak teb-
1\likrofonda bir mcslckdaşuı sesini Jiğ etmesi üz.erinden saatlerce :ıaman 
işittik: geçti, vaziyetten bu arkad:ışm da el-

- Dostum, sayfa tahdidine :ı.id bette haberdar olmuş olması lazım. 
karann derhal tatbik edllt'cctl SÖY· 
Jcnlyor, a<'aba doğru mu? Bize bu 
suali soran arkadaş bu kBrıırı iki 

Fak.at iste bir deh. da sevinci 
teessürle karşılaştırmak istiyor. 
Kim bilir, belki bu da bazılarında 
manevi bir zevk, bir ihtiyaçtır. ) ıldanberl özliyenlerin, lüzumunu 

müdafaa edenlerin, tııdllne çalışan-ların başında gelenlerden biridir. Biz Bununla beraber gülerek eevab 
ise tamamen aksi t..:ınaatte olanla- verdik, dostça. koml'J'(uk, fakat bir 
nn başında g-cllyornz. taraftan da mud hiç bir s:ı -
Kararın derhal tatbik mevkllne lıadan eksik .ııadı.klanna inandık, 

girdiğ'lnl matbua.t mümessllliğinin ey okuyucu sen: 

<- Ver bıçağı, onun kam.mı ben 
deşeyhn.:t 
De~ Meiiha: 
c- Olmaz, senı.n çocuğun "J'Qr. Ben 

deşeceiimıı 

Diye ısrar e;ıuı.ıŞt.ir. Bu sırada ıı e -
ride de karakola gic!crok, hftdiseyi ih.. 
bar etmtştir. 

Bu h!\.<fısen Lıı as~ .seti7i."lei ceza. 
da. dün yapılan d!uru§!llasında. suı:.ıu 
!ar hadiseyi reddetrni.şler, muhakeme 
şahcYertn celbi için talik echlı~tir. 

iki muhtekir tevkif edildi 
ÇMma.k.c;ılo.rda mıı.nifntum tı~re

tl yapan Borıs Şa.ya. l!e tezgahtar Ya 
ko ellerindeki malı satışa. o.rzetn emek 

ve bu suretle milli -koı'wUru1 kanunu. 
n:ı :ı~km hareket. etmek auçundnn 
adliyeye verilmişlerdir. 

E7iilı askerlik şubesinden: ~ 
ı - Şim.diye kadar Fn.Ubtc 

nan eski Eyüb Askerlık şubesi g,t 
den teşcımriil etmiş ~e eski ~ ıt 
rnkdlu ıbinasındcı işe b!lŞlıılJl;:, 4 
mer:burgaz ve Rnmi nnhiyelC na' 
w.ıcndan Rnmiyc ~nan e.sı ~ 
dahil) Eyüb meııkez nalUY 
kütlı-klerinde kayıölı .bul~tıil' 
bede tş1 oaan eJhnbı rnesB'~ 
Temmuz/941 P:ı.zartcsin~ 
askerlik işleri için yeni ~r ~ 
ne mfıracaa.t.ları. 'f"Q 

2 - Bu ~ubeye m~ 1 'f' 
baylacla har~ maJM!~~/6\
eytam ve ernmü m~ 
b1r namı ksdar cski'li g"': 

besinde~m edileceğill' \)t. 
nilmesi Mn olıunur. "o" 

, , J:\ 
.Aıfl"' ~ 

Otomobilin yaral J r f,'JI' ~ 
Onla.tada oturan tıır ~ ~·, 

kndınm 3 yaşleimd~~tJ' ıı 
diin, Neca.t.ibey c:ıdıd%~; c -; 
ken şoför Kamı'•ı1~tı ,ı~ 
numa:ralı otıomobiljl'I ıı>1ı1tl ıı. u 
romış, t>aşındnn. ııl~ıı1" .p t 

rnlı çocuk ted"'~' ~ ltt 
för yak.nlanarıık f""' 1t 
~nnmıştır. ,,,J-" <IC "/ 

Kürekle baJf l ~ ~ 
Kasımpwcı ııit rı~ "i 

nında. s:ı.ndııı ıı0erı e 
ı 1 tJ6l.f 

bir ış ııne:«' " ıtıı ıl ıı1 1 

o~ı. 

S. D. 
v, 18 20 
&. ' •9 

kindi Aqam 

s. o. s. o. 
17 17 .ıo aı 

8 46 12 -

Yatar 

Derin acımıza bUyük blr al~m gös
termiş olan sayın Maarif Vekiline ve 
Maarif eıid\nına, İstanbul Belediyesi· 
ne, Mısır Konsolo.slu~a. Güzel San·-ı 
atlar AkademıSi Müdür, profesör ve 
talebelerine, aziz dostlara, merhumun 
ha:;tnlığmı ihazakaUe tnkib etmiş olan 
Prof. Dr. Tevfik Sağlama ve bUyilk 
kadlrşl.nııslık gbsteren matbuata teşck. 
k:Urler1mizi sımarız. 

iSTER iNAN, 
iSTER lNANMA ! 

'------------------------------------..) 

Suçlula.mı dur·ı ..:ısına. :ısllye 2 ncı 
ceza mahkemesinde dıin başlanıın-.lJl, 
neticede hAkım hez iki.sinin de ıe·~kL 
fınc k.ara.r vcrm"şt~. 

dalcı H 0 ; ıcl~ ~ı~tJJ~ 
Hasan "ette ya.1,t,St>• 

ur l il· 
lıke ı 6 tcd ' 

ASJtıfl ı1tıt· 
yııatD111 nıll 

Kimll Akdlk ailesi 
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frtldiı. o~ doğduktan sonra birazı 
Uykuya dalıruşmı. 

- Hişt.. hl$t-
Bırı lJYQndırdı •. zaten bir ka.nepcnin 

d 
!.ünde yatı:hıştım. Korku ile fırla • 

un: 
- Ne var?. 
Birtnç hanım senln ziyaretine ıel

!31!şler_ İnzıbat zabitin<!en görUşmek 
ıçln izin aklılar. YUknrıda bekl.yortnr. ı 

Zıyaret mahalline çıktım. Dört genç 
kız beni bekliyorlardı. El'm! öptiller .. 
ben de onlann altnlanndan öptüm. 
Du Öl>liş cok iY1 kaçmadı sınma... Ne 
Olursa olsun .. belki ya.nn asılırız .. hic 
0~a: Şu a)>atuna elm~ nimetler
aen reıeı~in son kAmını ı!ayım-. Gö
tUnı açık gitmiyeylm .. 
M~ı tıyaretlerl ne imiş bilir !lli

Btntz? Sevdikleri delltanlılıır lcln bi
~ teshir muska.51 Janarlamı.şlardı .. 
Te\'kfr olundttl!Um Jtintl atacaklard•. 
Geltnl.şler.. dtlkktını 1'apnlı bulm~~ıar .• 
konışulardan buraya get!rlldl#knı an-
1&nıı.sıar.. sevda bu!. Merkez kuman
<bnıığl divantharb tan'ır mı?. Mus -
kaıamr'.ıız yandn knldı diYe dUn gece 
U~"ku göz!rrfne girmemiş ... 

Ah clımde blr keramet olsa .. kızlan 
lllabzun gönd{!nncmck için: 

- Muskalarınız hnzır .. dedim .. haf· 
taya bugün gelir dUkklındaa alırsınız. 

- Ya &iz? 
_ Bana bir şey yapamazlar.. bende 

Jla1J'('tf Yunus muskası var .. denize 
at.s 'ar balık kamında )'nşanm. Haf -
taya gelin. Bakınız ı;lze ne musknlar 
Yazacağım? öpün bakavı.n ellmı? 
~Us merııs:mlni gidış~ de tekrar 

e·uk: Onlar benim elimi öpt.Uler, ben 
on1an aıınıanndan OptUın. Hazreti 
Yunusun m alan bımlordı işte. 

Gece divanıharbe çıJctılt. Ecel terle
>"1 döktllm. Dcrvlo Vnhdetı ile bir ar. 
ka:ıaşın fdıı.mına: benlm de bunlarla 
h ~ bir alA.kam olmadığı anla';Jldığın
dan beratlme :ıtaru verl\di. Kırk sek:!z 
eıır miktarı bir .Allah önıUrler ver -
•m ... cekerek ta.bant kaldırdım .. 

Mahmud Snim Al'ındağ 
(Arkası var) 

···················································· 
Bel diye memurları 

te aüd sandığı 
Ankara, 26 •Hususi> - Beledıye _ 

ler ve beJed,ycıerc bağlı müesseseıcı. 
le Belediyeler Bankası memurları te
ltatld san-<11~1 teşkiline dair kanun J.a. 
)lhası İkincıt.eşrın 19G tarl.h.ln<lcn L 
lıt>aren mer'iyete girecektJ.r. Kanurıu:n 
llıııntazamaın tntbık edilmesi. ~ln rı.-
1ltıııınsı Jfızım gelen tedb.lrler hakkm 
da Oahil1ye \'ekiıletl viUı.yetlera bir 
ta:nun göni:!emtişt.ir. 

nu tamime nazaran kanunun 19 
CU maddesi mucibinee ma.iül.iyeli 
~ıunmes!nln h asına br:ş 
'ik,..""'1ştıl'. M •r'ıyet fkt.la:l.b ett.6ktcn 

tebliğ edllooekUr. 

Kaybolan adre~ 
yazan : A. Belov Çeviren : Hasan Ali Ediz 

'Yf'ldi. 
Kasadaki kız ricamı l.şitlncc ilk !in

ce b!ru hayret etti. Manma!lh kasa
daki paralan gözden ıeçlrerek adres 
yazılı beş rublemi arame.ln razı oldu. 
Kızcatız bUtiln paralan teker teker 
muayene eU#i halde benim yazılı be:ı 
rubleyi bulamadı. 

İlle defa olarak iŞin veıhametlni Sd
rtıık ettim .. Öyle ya, mdl ben ne hıı.lte
decektJm. Vazl7<:tln bcltlcuıd'e hiç ta
hammWü yOlttu. 4i yarıua bıraksam, 

Blinizdeki ı>arayı nioin verimsiz bir halde 
snlıJOr&unuz. Parazım dczh&l t.aarruı bono -
iWla 1atır1U11. 

Faiz P şindir. 
Merasim yoktur. 

Vade kısadır. 
Hazine k fildir. 

Paranız paradır. 
'tt VADE tlZERI 'E ÇJKARILMIŞTIK: 

TASARJlUF_ BONOLAR! Q SEN~E % 4 J-'AİZ OETiniR 
3 AY VAD~İLER Dl: • S » » 
e » » » 11 ,. 6 » » 

U ı> > j lannda ve MnU Pl.yang:> kia~nın l't'S!)" 

Bonolar bankalarla 'cıube ve a ;:::erde :Malsandıklannda satılmaktadır. 
satış gişelerinde. banka o~Perbal bir tMaJTUf boll06U alınız. 

JCJinfadekinl ıanır etme1 . 

vatanın 
•zinde 

yüksek menfaati 
e_ ...... _a.t n· ir. 

rru! Bonoları hasılaUle m l1I milda.faanın art.an ibtiyaçlı.U"l L'l!.r-
Qünkil ~aranız emin ve ge. rU yerde buhmuma, siz de memnun, 

fil~~ ve · rahet oıuısunuz. 
mes ....... 

n dı er taraftan Türk: • 
Y e teca v ı-z ç._. g.z.aee hazırlannıak 
tadırlıır. 

rllmiş ola.n b:ı gizl.ı vC6ikalan 'l'ü.ı _ 
ldşenin MoıSkova büy.ük elçlli va.sLta_ 
sile Türttiye huldlınetillın ıtıW~ua 

Vuikalardan hü!rno1~Umlr. haberdar areetıneyi ve TUl'Jdyeye ka bır tc-
cdlldi c:l.<VÜZ luuıriıynn Hıt.ıcrle Fon Fapc_ 

Türk yeye kar. Jaımn dostluk his nın hakiki mu.tccnva çehreıiedni mey 
lerı bcsliyen tıovyet hukü.:ınet.i, Kızıl.. dnna. 'VUI'lruığı bir vazife ndde 
Ot"dll dut'alıırı tara!lrıda.n ele ~ _ tlr. 

Sr 

Temmuz 27 

Vich;r 26 (A.11.) - Marsllyadnn b•L 
dirildiğine göre, bolşevtkliğe k ~ı 
mücade!c etmek üzere t !dl edılen 
Fransız lejyonuna ;şgal nltındJ. bu
nınmıyn.n mıntakadan 1.500 gönlillü 
yrunhnı.ştır. İşgal altınd oulu111ı.n 
mınta.dtalal"d~n knyddlıunan gC>nUUü
lerin adedi 10 000 1 bulmaktadır. 
Fransız lejyonuna sabıık nsk,.rl !>l -
loUardaın Picrre Constnntln'ln ku -
mn.ndası altında hususi bir tayynrc 
filo.sunun d:ı. ilt·nak edecc{ti ?ari.!ten 
haber ıverilnıektcdtr. 

ESKi HOL.ANDA BASVE • 
KİLi TEVKiF EDiLDİ 

aıouaın.ı.ı.uu.ı vuıuııuuıs-u uu~uuuıun::iıt! ııı-

harebesİZ yapılmakta olmasıdır. Vıı:kı.fl. I gilıZ ve .Amerikalılarca alınmış olan mU 
hWtCtınctinln bugunkü umwni dafaa tedbirlerlnln J:ılrtılrler!nl ta -

X!un dahilinde AkdcnızdCD, Kwldc- rnamJayıcıl dH1ndi ~~c~arb~~:~ 
usund cçen cenubi H n cnıZJ uv.1 

nb:den ve Hind Okyan a~ . ı daire halinde ihata eı'llcJ bir takım 
uzun bir yolu tnklb ederek HiDdı Ç!nı- tedb" ıer okluğu da anııısılır. 
dok! mlLstemlcGceslne ta.kv~e Jnt'nlon ~.ak, İngilizler~ Amcriknlılarm al
söndermclc 6UreUle. ,Ja.poı~larla yalnız d•klan bu ilk tedbirler tamamılc pn. 
ba51Da bir bnı1>e gırlşmc .. ı düşün~ • alt tedbirlerdir ve onların Japonlann 
mezeli. Böyle bir baro olsa ol.sa - Uııcrlne glt.ıniyerek b.Uıkls onları k<'.Ddl 
.nıız ve .Amerikalılarla milsterek bir mllstahk<'Ill rnınt.altalarında bckllye _ 
hareket. şeklinde vukun gelebilirdi. Fa- ceklerinl itham etmektcdırler. Acab:l, 
tmt görillf.IYor, ki Vişl hükOmetı, ge- aralarında hart> hali de ilin ctnıiye. 
çaı• aenc Almanlarla yaptığı nıütarc.. ceıı:.ıer midirler? Kez.allk, JaJ)Onlar 
ıceden sonra maruz Jcaldıtı Oran. Da- Hindi Çinınin lşgalml tamamladıktan 
.kar ve SUrlYe hA.dı.Selcrt yüzünden in- sonra bitaraf knlmıs olan Siyamı ve 
gıı.ızıere 1tnrşı pek büYWt bir ' bir: oradan da Çan-Kay-Seıktn can dam rı 
beSicmekte ve bu gflzel ve zeng mfl58.besindeki Birmanya yolunu teh _ 
ınQstemlelreJerlnl müdafaa lem onlarla dide başlarlarsa gl.'llc p:ıslt durumlarını 
bir ~ blrliti yapm.ıı.aı lhtômal ve im- muhafnzıı edecekler m1dır? Bu sualle
kAn dahilinde en benliğinde ve izı ~ re hcnilz bir ~vab vermek kabU de • 
nefsinde açılmış olan yaranın dcrfnllğı ft'ıldlr. Yalnız şimdiden şu kad nnı 8öv 
cıoıayıslle buna yanaşmamakıadır. Uyeblleceğiz, ki eğer Japonya bUtUn 

İngilizlerle Blrleştk: Amerikalılara ge. istediklerini tam bir serbcsu ne ve hiç 
lince: Bu iki mille~ Jıı.ponlann bu ye. bir taraftan tac!ıı: edllmeksıZın bildiği 
nl hareketini kendı hayl\t ve menfaat gibi yapmn~a ve başarınaf{a imkdn bu
snh lanna karşJ.elddl bir tehdid olarak im-sa artık bundan sonra onun dol'iu 
tclA!Mi etmekle beraber şimdilik yalnız Asyıuım cenubunda, mcrkczı.nde 've 1 
ve tafsil tı ajans lı berJeri arasında malinde ~ils edeceği yen1 hare .ş : 
okıman bazı c«onomık tedbirler itU- «etlere mümanaat edebilmek kol y ol
hazı suret.ile llt bir mukabelede bu • maz. Demiri tavında iken dövmf'lidlr, 
lunmıışlardır. İngiltere ve Birleşik A- Emekli General K-. 

~ Sabahtan S baba: bütün t~r işli.>ccekUr diye tcU: 

~ 
edildi. Du) mı~an «almadı. Gazeteler 

Tahrı·rat ,·ıteıı· de Yazdı. Cuma ıüniı çift numara.. 
!arla beraber tekler dı; çalı mak üze.. 
re garajlardan çıkarıldı Fakaı der 

Radyo ve telefon iş h yahnm iki 1 hal köşe başlarında ç~vı-ilm'. • 
luymetli unsuru olmuştur. Ticaret a- rajlara yollanmağa, ıscar ıJ_,,e, 1ı:a-l m1 b 'k" ta 1 k rucn ere ~ .!_ • ı bva. 1 dan azamı i tırl\de ~~ ar es.ilmiye . b J:ındı. Scbcb? 

er . .a ...,.asa u lkl Aletin vcrdlli ve a anlaşıldı: ..ı t.:uıbula tah ı i 
aldıl'ı haberlere ıöre yuk lir, alı:a.. mir cchııemiş!» r r e-
Jır. Tafsilat vemıeye tuzum yek, 1:.ad Koordinasnn o ı· k 

•-ı r b ~ eye ı ararmı rfin 
YO ve ""e on uguııkü c~llet ve tayin ederek veriyor •-·' . 

hl ha •·- . · .1.wouyo ııla · şe r ynwuın tuzu bıberı olm • bunu mt>mlekete ıliın eclıyor. A 
tur. Verilen para1a ıtöre eallen 1 1- gazetelere Veriyor. Fakat ka n 
fadc mukaycsf! edılmlyeeek kadar nh olarak . rar ya. 
azametlidir. f':relgeleliuı 'bu iki ~•- datıı maka:"' "Tahrirat.. la ıld ol 
tadan istlradt> etmı, en m\ıf!!;S('se)er bu 

11 
• ,.e 1~ iebl~i . cdılmedlti için 

vardır. Eftt vardU", hem • de re mi ,.erilıni;or. hidısclcrınc kı.>met 
mü eseler. Yani lı.cndacrl gibi res
mi miicsscse olan tclcion \"e radyo 
idarelerinin verdikleri haberlerden is
tifade etmlycn ınü l'scler. 
Taze bir vak'a 1 pat oclc im. 'l.'r"k ve 
çlrt numaralı tak ilerin hep beraber 
i lemelerine mbsande veren Koordl-
11!1SJ"On ll~ti karannı rıldyo aksam 
gece ve sabah lle$l"i,va.imda havndl 
olarak memelcket ııo,.tn:ıı saatin.de 
mühim bir hidi e olarnk, rad)'o gazc 
teısl saailnde ;,erinde bir haber olarak 
yedl iklim dört köşeye ilan f'tU. C'ıı

ma .abaJnn.dan ltllmren Türkl7eclo 

Kırtasiyf!Cllik diye otuı yıldır dev. 
ı~.t ad:ımlarımwn lisanından nutc 
utunlarına kadar dinlediğimiz şikli. 

yeti eri daha bir otuz kırk .> ıl <lınlc. 
miyc ömrümüz müsald değil, Fakn.t 
Üylc r:örünüyor ki bu zihnlJet de • 
vam ettikçe radyo le tclclon değil 
telcvlZ)on da tatbik edilse, Juıttl& bun 
lara benzer dah:ı yeni muhnbrrc \ll 

ıntalan da lend olunsa bb:: O (Tah 
rlrnt) metinden kurtul.unıyn(':ıl\"ız. 

'"--23'"'-'°'6 C4J.;~ 



4/2 Sayfa so~ l'OSTA 

Memletek lla berleri 
Birodı::~=~~ni 14 Bigada bu yıl pamuk ise,,~~'~:!~::, ... 
yerinden yaralıyarak öldürdü h ı •• k • ı • dağa kaldırdılar 

İzınb- (Hususi) - EV\"eli.i gün ~eh_ ma su u ço verım ı k!:c c:~' kaçı~~~~~a~~ 
rinüzde sokalı: ort.asınd~ bir cına.yet muştur. Bezdiığumc koyfü.1dcn Kadri 
olmuş, AU ~ıu Mehmed isminde bir Bıga. <Hususi) - Bu ~ ekim za. ın.lye &!~ığı IQin bıazı8l .biri olmazsa Olılu 15 y.a.şJ.nda Halil Gezer ve arka. 

· 12 seınedenben beraher yaşadı :nı Biga köylüsüne on ton kadar bm ohıı'- ctü:şuncoolle fasulye ve nu- d8.$1an Ahmed oğlu 15 yaşında ibra. 
tı Hanife ismindekı kadını 14 yerin- pnmuk tohumu dağıtılnu§tı. str lto.riaJaı1mn iÇlne e'kmiş, baz.ısı h1nı TtW , Huseyın oğlu 20 yaşında 
den vw:a.mk öldurmu~tur. ~ Bu defa. Ça.nak.laıle pıunuJc kon-trol tohı.mnu pek derin et.:e!'ek: neıJVüne. Abdı.wrahma:n Aydın ve Mustafa oğlu 
HAdıseye ~o. Han;fenln dört ay. memuru AlA.ettin Sıvrioğlı.&, kazaya masını tehire uğl'e.tmı.ş, velhasıl ekim 17 yaşınd:ı. Uimtı.n Atcakuama.n hep 

dn.nberi Hayri iMlrnde btrlsile ~-gelerek: pamuk et.ilen bölgenin ipka. ta'l"Wlda. birçok acams!.i':ler göstel' - bitılfkte Ocaklı köyünden 19 yaşında 
ma& ve Mehmede .yu~ ·ıerme~esıdır~ iye, Karaınti, Sa.rıca., ~kme-ali, Kah- n»ştl.T. Ha.1.co,yi cebren k:a91rmışlars da., 

Ha.nıfe eV"Velki guıı ç~~ıt ~ğ • 'V'etepe köyierini ge~ ve yapt"!ğı Bu ha!i gören Alft.e~in Sivrioğlu, ku.C'a!;ız bir fırsatını bularak bunW.. 
ı:adan çıkara.k evine gı""'. en ~ a - rın elinden kurtulmuş ve ka.rakola 
ınau..giı.ht-a sarh°" bir htıJdc dolaşan m~ene® Biga top'l"aıdarmın pa - köylüleri biT araıya. totı.pyarak po.mu. koş.ı.rak ş,. yette b.ılurun~ur. 
Mehmedie rutıam~tır. Mchmed Ha- muk ekimine wıc eıvenşıi olduğunu, ğun namı eki!ec$e thir uzun boylu suçıulaman Halil ılc İbr him T(!f7-
nıfanm yanına. sokulmWJ ve beraber. e'.t!Jen ıtobumların çoC iyi rnn<lıma.n ~t ve irşa<!atta bulunmuş, Blg:ıyı cll ynıkn!a.nmış, diğerlerinin de tutul. 
ce yüriim1ye başlamışlardır Bır ara.. ~i gömıüştür. N3.2ilH gibı bır J>D.lllUk bolge.ııl yapa. mil.&ı ıÇ.in tnkil>lerine çıkılmıştır. 
lık H:ınife Mehmede küfretmiş ve :o:-. .ı..n."1 b hsulü nı k.. ,.,ııı:.,.., .,.;;..,a ·şt· 

~ .. ıı..v,,&USU, uma ye e c_.ı """.l''eın' ır. 
ba.şınn da bl.r yumruk \'urmuştur. 

Mehmed, uzerınde t&.şıdığı bıc;rığı ... ------------------------:) 
nı QC!rerek, Hanıfeyl 14 ycrınden vur- c lzmirde fuar h8Zlrllkfart 
muş ve kaçarken y::ı.!mlanmıştır. -

Yi !l"S!ı kadın, hnstancye knldml -
mış.~ da, e.ldı ı yaraların tesirlle bL 
raz oonm ölmuştür Katilin meşhud 
suçla.T ka.nunun'l. gare muhJı.kemcsıne 
başl.anntlŞtır. 

Edirnede Lozan zaferi 
merasimi 

Edım.c (Hususi> - Bugün Edirne 
Halikcvlnıd.e başt:ı umuml müfettış 
~ekili Sabri Öneı;r, vnlı Ferıd Nomcr, 
Trak:yo. mıntaıkası C. H. Partımlz mü
fettişi Kocaelı nıeb''.15u R:7.ıgl.b !Lkça 
mu~Hk ve vıl y~ erkıin ve lro. 
mut:ı.nlarnnızla meım.rl:ı:." ve güzide 

/zmirde kendi tabanca.ile bir blT knlabahk ve mekteblerln iştınHrl-
adam öldü !U:x?ıaıtı ıntlhaedesmın yıklönumu 

ha.mretre frutılulandı. 
Izm1r (Hususi> - Çomkkapı 12771 Me.ros!me evvela geuç.lerımlzın söy. 

iDci sok*tn şekerci Ah ~za oğlu bö. e ~klAI mı.-şı ile ba.şlnrunış, 
rekçi 9:ızni, evınde bulunnn brovnig mre Hnııtcvt reisi doktor İsmail 
ta.banca.suu te."llizlet'k:e:ı tabanca at~ cunun mn.nasını tebarüz etti. 
oJmı.ş ve namlıdıı.rı çıktı.n kur.şun Sa- 'ı-erek bl2ıc bugünleri y:ış:ıtan t\t1z şe_ 
minlıı Jaırnından ağır' surette ynrıır ıhidlerinıtzi ve k:n.hmm.a.n Ataturkü 
Jammamna ebeblyet vermiştt'r. Sam; hürmet.1-e anmış ve Lo'lJa.n kahramanı 
hast..a.neye kaldırılmış ise de aldığı İsmet İ.ınônü ebrafındakl snrsılmnz 
Ytı.ro.nUl te.sinle biraz sonıa ölmüştür batthlık: ve mi.!li birlikten heyecanla 
H~ rokkında cumhuriyet müd - lba'h.9etmiştir. 

de1urnumlliğince tahkikntG başlan - lzmir {Hususi) - 1941 Fuarı- geziyor ve eğoleniyorlnr. . Mütea1t,bcn sera ruan ortı:ı m<.'lktcb 
ntn açı\ması yakltı.ştıkça lzmirin Kültür parkta pavyon inıaatı b:t.,ı ta~a.fyn muallıml arkndn.şmuz 

• • • • • çobreai deği melde ve bu hazırlık- lam1ş bulunuyor. Hususi mües.sese Çetin lsbaha. Lorı.anın kısa bir tarih. 
Bıgada altmlf beflık bır ıhtı- lara yer yer tesadüf ecühnektedir. ve ticarethanelere aid pavy.onların çosinl yaıpmıştır. 

yar derede boğuldu Kültürparlc bir tarnftnn lzmirtilerin inşaatna başlıınmıştlT, Yeniden ku. - · -
Biga {Hususi> - Kamnın stnekç gcz.inti ve istirahat yeri olmakta rulmaktn olan iş Banbsının pav· Bayramiç Müdddiumumiai 
~ bağıl Yen1ınalııılle tb • devam ederken diğet, taraftan fuaı yorw bitımek üzeredir. f ran tiliku • vekaleten Bigada 
yuııden Hasan Kale &.sntlnde altmış çalışmalarının merkezini teşkil edi.. meti Maw pavyonunun yanında .Biga. (Hususi) - Kazamız cumhu
beşlik b1r lhtırar tarlalarını dola.ş.. . • d . A b" rdyet müddelumu.ınisi MU1tnık, tebaıli 

' •~rıc,....,.. ve yor. Yapılmakta olan ınşant temız aımı rr pıı.vyon yaptlmıaktndır. haıvıı. 1çaı Ol!' müddet mem 1 ti ba 
~ ._,, B ki F d h A • b. 'k ur ye -

serinlemek maCa>adile crvardaki ça.ya ve ahenkli bir vaziyette devam edi- u sene uara a tı. vıısı ır nu • 91Ildan a.yrı1lnıış olmakla Bayramiç 

Adalı bllkerek yere serdiği hasmının 
üzerine yaslandı; ve yendi, 

İşin 8aribl: Adalı, Karı Zaht'ı Dob· 
riçten daha ça.bulc yenmışti. 

Sebct>i de; Dobrıt;le yaptığı lllt ~eş 
le açılmıştı. 

Bu gldfşJe, Adalı üçlincU güreşini da
ha kolaylıkla yapacaktı. 

* PiUecenski diişünUyordu. İş fena 
idi. Dobric ne billıassa. K:ırl Zabtı to. 
!aylıkla yenen Adalı kendisaıi de mu. 
hakkak yenecekti. 

Gazeteler, kıyamet kopanyor, Adalı
yı göklere çıkanyorlardı. 

Pitlecenskl aslen. Polonyalı idi. 
Gene ve tüvana olr pehlivandı. Kari 
Zaht kadar dev cüsse olmamakla be. 
ra.ber yllz on ba'} okkalık ndcll blr peh 
lıvandı. 

Pıtlecenskl'ntn güreş tarzı mUdafa. 
adan ziyade hücum ed"n duımndan 
hasmına salan ve oyundan oyuna ge
çen slllllk gib bir musari !dl. 
GUreş. iki gün sonra ys.pılacakh. El 

!Ui.nları elden ele dolnŞlyordu. 
Adalı: iyi k:ondi yonda idi. Viynna -

nın havası yaramıştı. Sıhhati yerinde 
idi. 

* Gilreş gecesi nihayet gelmişti; eski 
güreşlere nazaran bu akşam dahn faz. 
la tala.balık vardı. Son gUı:eş olduA'u 
tein ahali Adalıyı görmekte tehalUk 
göstennl.şt.i 

Mutod veçhlle dokuzda güreş başlı. 
yııcaktı. 

Adalı; sahneye çıkmadan evvel Mös 
yö Plyer nasihat ediyordu: 

- Adalı. dikkat eti Bu Polonyalı 
hasmına çok hücum eden çevik bir 
nehllvandır. Ayni zamanda gOreştiğln 
her iki hasmından daha ziyade tek
niktir. 

Adalı: MösYö Pıyerin bu naslhatlc
rlne ll\kayd bir tavurla mukabelede 
"'ulundu: 

- Korkma usta bel Allah b{lyük. 
tUr ... 

Aıtıitr dlldiiğU çalmış ve güreş baş
ıamıştı. 

Pltlecensld güra'} başlar, başlamaz 
deııhal hUcumtı. koyuldu. 

Adalı; ilk ellerde hıısnunın hücumu
na müdafaada kaldı. Onun ne yal)ıp 
yapamıyacainnı kolluyordu. 

Pitlecenski; kol ıı: pmal:: baı ka.p
mak, çııprtı.za girmek için durmadan 
aldırıyordu. gam;ş ise de cereyana. kaıpılara.k bo. yor. Göl üzerindeki ve güzel koru- yasta iştirak edece~ anlaşılmakta- muddclum.umısı Hüseyin Sakallı gel

up ölmüş, cesedi erOOsi gün dere- lar a.raıın.cle.ki ~a.zinolnrda akşam- dır. Resim sıhhııt sergisi ile Milli miş, vekaleten iŞ!ere ba'lomya ba.şl 
den çıtı:ı.rılamt defnedlrn!ştir. lan kalabalık bir halk. toplanlyOl', Şefin büstünü göstermektedir. mı.ştl!', 

Hücumltı.r, beş on da.kıka b!>yle de. 
vam etti. PUlenskl on dakikalık ç\d

\rııııı~~~~~~---.,___..___...,._.__.ıı.ıııı~~~""'--..ı--..ı~~---.,____.___..ıııjlllll.__.llııılll1~~~._._..__~~~~---.,___..___...,._.__.llııılll1~~._._~..__~~~---.---.~.-.-.,,,1detli hilcwnıarUc Adalının tek bir ko-

Temmuz ~ 

hmu da kıpırdatamamıştı. 
Seyirci!er; Adalının ruUdafaada lı" 

dığına hayret ediyor, Folonyah ıı'i 
pehlıvanm hUcwnlaruıı alkışlıyor! 

Polonyalı; beş dakika dah~ aı,.ıılol 
diğine hUcum etti. 

Gilreş on beş daklkn&ını doldurın 
tu. Herkes, Adalının Polonyalıdan 
klndiğlni, gilreşin nihayet.in kadar 
dafaada kalacnğını tasıı.vvur ed ıyordl 

M00yö Piyer; Adalının bu hal ne 
turduğu yerde bilzlllmil$ hayretle ti 
kıyordu. Adalı, biç böyle gllreş ytf 
mamı. Ne olmuştu acaba ona? .. 

Polonyalı, on ba'} dakika sonra 1' 
vaş yavaş solumağa ba.şladı. Bo.şa 

den hllcumlannın nızı azaldı 
Adalı; hasmının ne mertebeye e 

ti~i görüyordu. 
yırmlnci dakikada: Polonyahmn 

nı b1r kalavcı kör{U;U glbı gidip 
Uy0rdu. İyiden IYive n!"feslmtyordU 

Gtlreş: yanm saati buldu. Daha 
lA Adalı müdafaada Wi. 

Fa.kat: Polonyalı. yanın saat zarf 
da mUtemndl hUcumiarlle hasmın 
ne tek bir oyun alab'ldl ve ne de 
mını altına ala.bilm~ti? 

Yarım saatin hitamında, Po!orı 
lının bllsbiltün yorulduiu gllrillU 
du. 

Adalı; gUreşo JeDl girnıfs gibi 
HattA.; daha terı mcmışt bile

Adalı, Polonyalıya b.rçolc fırs 

tıil$tUğll halde tek bir elense b:le 
memiştl. 

Artık; hasmının hapı yuttuğunu 
mil$tll. Sıra, şimdi ıcendlsıne gel 

Piyer, oturduğu yeröe dC'l!re 
Yanın saattir, Polonyaıı Adahva 
cwn üzerine hUcum e'tısı halde 
kere dahi olsun hasmın salın m 

Seyirciler de: pe:hllvanltı.r da A 
dan Uınldl kesmişlerdi. 

Tam, bu mlllA.hazalal'ın zihinler 
maladığı bir sırada Adalının n 
işitildi: 

- Haydi pehlıvan oe! 
Seyircller, Adalının ytı.nm aat 

ra; çıkan bu sesine 'S-'Sa kalmı ı 
HattA; birçoklan gU1Umsedl. 

Fakat; eski kurt olan Mösyö 
işi çakmıştl. 

Demek; Adalı hasmını hfic• 
fyfce y0rduktan sonl'a; şinıd 

bıışlamıştı. 

Plyer; mUUıhazalarını kaı ın 
Jcylp toplayıncaya ıı:adısr, Ad lı 

nllrasın ı attı: 
Haydı susak ağızlı b"'I 

(Arka ı ya 

J ôs\erlh hl'iSedi oruz. 
H şuphe )ok: 

dıye bu vnzlyeti önlemek ıçln yen: ted Vck!üet ta.rafından Vi!Ayete gonde _ nuz şenmruıaeıtı o.ın.ıtaa.n.r: ara teb.ı.., •• = etm···el-·erl-·-ne :.;,;.-1 olun_mal.ıd-ır - ................. ~~ ...,. • --tın · .-ı 
birler allacaktlr. ~. dlunmndiğında.'tl taksiler dun de nılL .u~· : sil ~ 550 Jiroyı zrmme e ge ır • 

anıldılımız. aldamlıfımız ta • 
manlar oldu, fakat yaptıfunız hatan 
gorur cormeı:, anlar anlamaz dtrhal 
dı:zeltlp soylcmeyi de daim." bir borç 
blldık. 

Ticaret Vekaletinin açacağı 
depolar 

Tıe ret Vokrueti memleketın. muh. 
telif mıntakalarında 20 depo nçma_ 
ğa ka.rar verm.ştir. Bu hususta ıu • 
zumu olan memur ve müstanGerr.in 
kadrosu ıtesb t f:dı1miş, fn.knt hcnuz 
taylnler ya.pılmamı.ştır. Deıpolıır tl • 
caret of&Slerıne bağlı omrn.k muht.c 
ll! tica.rl mal~:ı.nn murofazası iç'n 
kuUa.nıloca.k \C ihtıyo.ç o:dukça. yeni 
yeni depo'l.n.r tıçılncııktır. İlk depo ı.,. 
tanbuida tesiS edilecektir. Bunun i _ 
çın Galtı.ta.d,ı 'l'ahirbey OOiıtruU. bü 

Huna mukabil: 
l ve okuy11cuva blunet ettiği. 

nais ııamanlar elbette daha cok oldu. 
Her vakit hakikat bildiğimizi o) te

dlk Memleket endi esile 50,rltmcnln 
mumkun olmadıtı zamanlarda l e sa
mimi duşfinrtıniUlen aynbnaktansa 
susma ı tercih ettik. 

Aldandıtımız zamanlarda olduğu gl. 
bl hakikati gordüğumuz zamanlarda 
da blemlmlzi dtuıınrlarında katık ız, 
sahici Turk kanı dolaşan bir el idare 
etU. 

iç ve dış lya el~ had' elere daima 
Türk gozlle, Türk menraatı ravlye • 
sinden baktık, bu bahiste bir Avrupalı 
kadar, mümkünse daha fazla hodbin 
olmak 1 tedJk. 
Yabancı akide, sa~" ol \•eya orta 

bize dtı.lına yabancı kahtı, fakat kahk
ız Tul".k kanını her kıymetin iiurinde 

tuttuk. 
Servet, eref, mevki hırsı hiç bir du. 

şuncemlzde amil olmadı, 11 s ne ev. 
vel neysek bugün gene oyuz. du)du _ 
ğumuz memnuniyet hissi oku ucudan 
gornıu oldutumuz rağbetten ileri gell. 
yor. 

İşte Son Posta ll 311 bu olu taklb 
etti, bundan onra da gene bu yolun 
yolcusu olacaktır. 

1 b \•erdik, büküm okuyucunun 
d111'. 

Ekrem U aklıgil .................................................... 
TAKViM 

TEMMUZ 

yuk lba- kısım kırnlruımı,ş!.ı:r. İkını;ı 
depo İs:kenderunda. açılacaktır. 

Potas sıkıntısı yok 
Kuru uzum i:malınde llrultanılnuık

ta olıın potas ın:ıddesınln yıllık sar. 
fiyat mfk.tnrı f:OO ton kadaTdır. Bu 
madde,er 50 kiloluk vnrWer içinde 
itlınl: edilmektedır Potas fia.tlQl'ı bu 
yıl 23 ıro 75 ımruş olarak tooblt edil. 
m1ş ıve ibu fıat a1ruta.dmiarn blldlrll. 
miştir. Elde ih• yacdan fazla. stok 
mevcud o'duğa 1'.(ın ibu ı;ene herhnn. 
gi 'bir şekilde pot.aJ sıkıntısı meV"~uu. 
bahs olınıyacnktır. 

( Küçük Haberler - ) 
e İzmir Zi.rnat mektebinde devlet 

hesabına. parasız ) tııı olarak okı.ıtul_ 
mak üzere bu yıı da ~oıwı mezun. 
lanndnn 40 to.lcbc alınnenktır. 

e Ticaret Ve.ıı:dleti tru-alından Vi
Ul.yet emrine yeniden 30 kamyon ıtıs_ 

t.iğı verilmi.Ştır. Bu L\stikler evvc;ce 
hn.zırlnnmış olan !dstc üzerinde:ı kam 
yun sa.hlblcı"ine tevzi olunacaktır. Raıai •oo 
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e MaliN Mes:ek mekitebıne nll • 
nacak Use ve ort.aokul mC'LUnlarının 
imtıhanları yarın rve öbür gün Def
terdarlıkta yapılncakltır, 
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TEŞEKKÜR 
Derin acımıza büyllk bir nl ·n gi5s

termiş olan sayın Maarif Vekiline ve 
Maarif e.rkdnınn, is nnbul Belediyesi
ne, Mısır Kol150losluğuna, Gilzcl San·. 
atlar AkademıSL MUdllr, profesör ve 
talebelerine, aziz do tlnra, merhumun 
has ını hazakat.le t:ıltlb etm· olan 
Prof. Dr. Tevfik S:ı lamtı. ve bllyUk 
kacllrşlna.slık g&teren matbuata tcşek~ 
kürler!mizl sunarız. 

K.aııarın.am~ye na.zarn.n Us.tü,da: na.vebe usulile ça.hşınışlardJ.?'. Dün \ ............................................... ,/ mış ve ol'ladnn kay.bohnu;ştur. 
kayma.kamı Ihsan, Em1nönü kny _ yalnız rtek numaro.lı tak.fjJer ça.t~a!ış. Hayvan sergileri Be!e<5ye tnra.tından yapıl n ta.~; 
ıruımmı AgAh, ~ ka~kamı lardlr Halkı iyi hayvan yet.iştirmefte ~- kika.t oonundıı t.ah&ld::ır Lbraıhım ~ 1 
Hüsnıfi, Çatalca kaymakamı Ihstı.ıı, J • vik ma.ksa.dilc her sene açtlmaktd. o. dnncmın parnlnra mıubb1l vcro 
Şile kayıntı.kamı H{ışiınin manşl.ar..~ Karo:r resml g~zetede neşredilıni§ lan hayvan sergileri bu sene de önü. makl>U?:lıırın dip 'koçanlarına tn}}: 
60 l.irado.n 70 i.:rayo 9t:lamlnı~:r o1~, taıkEnerin bugUnde.."l iti- mll2ldeki ay ıçın<!e v yet&n muhta _ ettiği mlktnrdan daha az yazdığ~ 

Beykoz kaymakamı Nail 4-0 lira.dan baren se:rt>est oiıamk çalışabüceckleri lif kazala.rındet açı!Qcatur. İlk sergi bu BUretle muhtelif yerlerden nl -
50 lımy.ı., Yalova llmyma.karru Nur~ an\aşı1ımalktadır. ı ~ Silivr~e açılacaktır. paralardan 550 lııayJ ZilllllleUne f 
tin, Fa.tfh kaynın1aımı ReW de 50 çird.Jği anlaşılm~lT. 

Uroda.n 60 ı.raya teni etm~erdıı. n--..... ,... A. D L 
1
. y E p o L 1. s ..,. Belediye, tahsildarın bulunması -A 

hi11ye Vekfüeti ro'tıa.tsız bulunan Ş..!c •e susundn. Emnıyet Müdürlücfme ıv-
kaymakn:mı Hô~me de üç a.y rr.~ • W racan.t etmlştir. ~ 
zunıyet vermiŞtır. H A B E R L E R 1 .. .. 1 .Askerlik işleri 

650 bin liralık göztafı K _ -;.J 
'.Ü'zünıleım ve :yapro.lklarm muzır Bıçakla, " arnını ben deşeceg""im Eyüb askerlik ıubesi te~ 1 

böcekler tarafından tahril> edilme _ 

mesi iÇi.n amnalnra ~ıbnak uzerc 650 h sen deşeceks·ın d. k d etti 
bln raiık goztaş.ı itJuı.1 edilmesine ayır' " ıye a ını.n Eyüb ukerlik ~ubesinden: 
lrorar verilmiştir. Bu rn.nddc klilO.lu • 

1 
' ı - Şlmctzye kadar Fnttbt.D 

20 Jruruştan <ılmak üzere müst.afns.la üzerıne yürüm ÜŞ er • nnn esti Eyub Askerlık Şube6' 
tevzi edilecek ıvc mühim bir ktsrnl den te:şelokiil etıruş ve eski çı 
İzmir mmtnkMma BeV!kedl.lecckt"r. rakolu !binasında işe boşlaJJl,,ı 

Perşembe günü kandil 
i tanbul l\lufUli~nden: 
26/Temmuz/1941 Cumartesi gü. 

nü Receb ayınm birine mili>=ldLr 
o!duğundan ont"mfuxldkl ı>erşem. 
be günü akşanu (Cuma. gece.si) 
Leylei Re:;:-aib o1duğu llt\n oıunur. 

İld. kndm nrasında geçen go.rib blr ın:ığıı b:ışlamıştır. Arala.nnd:ık! b:r merbu.rgaz ve Rnmı nab~el ı:; 
tehdid hAdlscsi dUn adhyeye intiltal a!laca1ı: meselesi ce .bunn. i.nzlıruun et. tQlcadan Raınlyc bağ,1.nnıııı 
eim.iştJır. Bfı.dıSe şudur: mi.1 rve ııu k:ıtlm nr:ısmdaki geıı;ın. da'hll) Eyüb merkez nahiY 

İzm1rde oturan Feıı1de i.Smlndc b!r ilk büsbütün aıtml{tr. kütuk.ierınde kaytôll bu:l~J 
kadın İstanbula g~ \"e Fa.tıııte Nlheyct diin MeJdha Ferideıyc evi bede lş1 ~an esbabı mes"J'.. 
Atpıı.za.nnd:a oturo.n Şadan i.nninde terketmeslni bi1dırm~. kadın c.-:vabı Temmuz/941 P.~~ 
bir rurkadaşına m~flr olmuştur. Fa- red :veııncc, otak..I elıne bir bııçat ge. askerlik r.şle."'i içııı yeni 
ka.t, bir müddet geçtikten sonrn. ny_ çdrerek üzerlıne Yüriime.k istemiştır.Bu 
m e-vde oturan Meliha güzel bır ka. sıra.da- Gırdeşi :Mehmed de işe lta. -
dm olan Ferideyi kocasından kıskan. nşarnk, Mellhnya: 

.......................................................................................................... <- Ver bıça.l'ı, Mun dta.mmı ben 

İSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 

Akşam seç vakU telefon 
l'tlıkroronda bir mc lckdaşuı 
lşUtik: 

raldı. 
sesini 

- Dostum, sayfa tahdidine ald 
karann derhal tatbik cdllcet'ğl söy. 
leni.)or, acaba do!Tu mu? Bize bu 
suali oran arkadaş bu kar rı iki 
yıldanberl özliycnlerin, lUztJmunu 
müdafaa edenlerin, taclline r.alı n. 
lann b!lsında r:elenlr.rden biridir. Biz 
i e tamamen aksi l:ınaatte olanla. 
nn basında rcliyonız. 

Knrann derhal tatbik mcvkline 
girdiğini matb~t mUın llllğlnin 

1 
her ııuete>-1 ayrı ayrı bularak teb
liğ etmesi uzerindcn saatlerce raman 
geçti, \•azlyetten bu ıırkııd:ışuı da el. 
bette haberdar olmuş olması Jium. 

Fakat işte bir defa da sevinci 
teessurle karşılaş!ırm:ık isti> or. 
KJm bilir, belki bu da bazılarında 
mane~i bir zc\1•, bir ihti>açlır. 

Bununla beraber gulcrek ctvab 
n.rdik, clostca konu uk, i'ııkat bir 
taraftan da muzlblcrln hiç bir s:ı -
hadan 1k olmadıklanna ln:ındık, 
ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

deşeybn.:ıı 

Den11Ş, Meliha: 
c- Olmaz, senm QOCuğun mr. Ben 

deteeel.ın. :ıı 

Diye ısrar eiiitl.ıŞtir. Bu sırada F e • 
ıılde de kartı.kola giderek, hfıdlscyi 1lı.. 

bar e~r. 
Bu 11ti.di n\11 ası~ sekbi."ıei ce-za. 

da. dün yapılnn d'urui'masında. suçlu 
l:ar hftdlscyi reddetm~er. ınuho.keme 
~bclJeıin celbi için ~tır. 

iki muhtekir tevkif edildi 
Çakm.nltçıla.rda mani!:ıtuııı. + cnre

ti yapan Bor.s Şay.ı i e tczgfı.htar Ya 
ko eııerlndck.i malı tışa. n.rzctn emek 

'e bu suretle mılli korururuı. kanunu_ 
na ayları hareket etmek auçund.an 
adliyeye vcrilmiijlerdir. 

KAmll Akdlk ailesi '--------------------------------...) 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz aberleri 
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bildiriyor • t dn ld ı re ar ....:::- "::'.:.:..::' :: tesısa 1 o _açı 1 •az••etl m""-'-9-L• Lı-- &iL ...... tıe • ~ Hindi Çini mesela- 1nı --... u._ ... 
lahit oldutu l"eÇhlle bu alay Al- aencinllil ile ~blll' oldah ıeln .. 
inan - Scm'et barblııin başlwnaaın - İlmir n ( ....... ) - MıenmleD o- SÖY'lenen nut&a valima ceva.b veıdi. • t sinden bir harb samanda dolna ft,fa :rıuabt olarak in. 
d&ll enel Balbnlardt.n alıD&rak l&I'- Y88l .İama temak b9g1m meruınılo Mtileakıben VAH tabiin lıaınızuncia.. •ık•ı tarafın zayıa 1 clHerenJn, esuen Blrınaa;ra miiıl&em. 
ki Prusyaya getirllmıŞtır. ıldı izm Val'!Sı Neba Vekiletı su ki aoroeili.yı .kesti, sular kanalh - çıkar mı? ......._ ....................... 
~ ataJ•y=-~ ~ ~ .reiısi ~aiaba:•t bir baldt kütJesi ~~ :ıa~= :.: 3 milyon Yazan: Selim Ragıp Enwt ~:eııa: .:..~-=-= 

Jılda nclmle fU T•kalar bullmBUll- 1W'Miımde buhınd'uı&r. Veil.iıffıt su • acaktJr deveran e&aekte Wi. Jlll*l7a, 1n1 ha • 
tar: ıar üçüıooü §Ube miictürü taratmd:uı n • Moatma :ıe <A.A.) _ Ofi: B lr ha7U ııamandanberl Japon • nıltMlle, tn.Bteren.bı ba tasan...,... 

1 - Tüık tayyare meydaaiarma aid le 7UUD etmaıde SoT:rei KUQ"a, &abdd .. ewti &lltl l'ra.naQı da. esa-
~r ve pl8olarla arasinhı vaaiye - bl ..,. 1 Hindi çı·nı• mese sı• 8o\'1'f!t teblitl, 2ı5 Temımmda Perk- eenubda da Bindi Çhıl ve Maleua is- sen bir tecavüz arifesinde balandutuna 
tini ve münakale yollarını gösteren Alman te igı lıcw, PoJotmk, Nmeı ve Y.ımnlr mın_ &fkameaerinden hanclaiae teveccub e. ikna eWii bu miistemleıke baklunda 
PIAıııar. levl d• tAl.kalannda §tdceUi muharebeler v~ deceiine dair sös&ertıen merak nlba)'e& bir pruaab an'-asına ına eyle .... 

2 - Türıldyenin Avrupadalı:i arui - [Baş tarafı l tnel saJfacla] a en 1 laaa gelmiş olduğunu büdirmeıktedw. aall old1I. JaPGD:ra, 9imalde de labın- bula•u. Böylece, Hindi Çlıılnin birçok 
iline ak! 1/500.000 mlQasmda,bir ha- ve demektedir ki: «Blı boş re manallZ Kıtaatm mutekabil "f~e mi ela hareke& etmek kararile ,timdlllk nokıalarıada üsler tesis.ine imkan elde 
l1t&. waı haritada b8'hca 70llar afı6.. bir iddiadan i>aretttr. CeteVre mukal'· c--· ..,_,. 1 hıel •Jfacla] bim bir ctee.Lşiklik ydctıul'. cıenab tara11aruıa sarkmayı elverltll etmiş oldu. 
ıertlırn~ bulunmattadır.D d .._ J wda Ta.wareieflm~ diipnanl!'\ mak;ne buldlı. Bindi Çiniye el a"1, faüt ba. Vl$l J'ranwılle Japonyanın bu ıs 'bir. 

3 _ 1staııbalan 1115 ooo mikyaamda reretıı zt!hlrli gazleri menetmlı}se e JOdıe, FraDıaa ıle apoqra ar - li ür&ütamla ta meydanla : nu 7ap1U1 .Japonya, aileltl atimal 1111a- lltlnia :lqUtere Te Amcrlkacla uyan • 
eotran ve uterl bir plinı. bu gazlere kal"fl Jıwrlık Yaıxı:1ayı ya- ki dmtane mıinMebe1;1er Jrwnret !>ul- c Köst nnı, ı•ey~~ ~a. verin de müaberetlle, bu mıntakaJ"a dınnasa &abli bulunan naksiYun ken-

4 _ TürkiYedeki Mkert bedelleri sak etaem~r. Btnaena!eYh dilşme.mD old\JtunG<ln Japooyanın Ilindı nnı ve ence . • bir miitecavb clbi detU, bir clon e. clhal cöııtermekte reclkmedi. Bu vaıd • 
löeterm 1/100 000 miQaaında bir b67le bir vama ile taarruzuna tal11 mu~ . möJterektn miidaf.aa&J lıhtl _ rmı bmnbardıman e~. lluUe dahil olman &erclh etil. Fraa • ret karşlsıncla müstakbel hattı hare • 
barı hazır!* 7a.pt)mMJ raJet tıbiidir. Eter n~...ı· d VS2rfıNkıi ifar.Yll tat.'iyen İki taralm sa;rlatı 3 ~~on klfl saya kencUaDI bir ;ranlımcı olarak da- btlnl tayin baklunı muhafua kara. 

• ta ... _, .._,._,.-ı-ın gene 1/100 080 ............. '-' h''-- malı ıuuill e ~a J6 CA A.) - '· vet etMNI rlle Amerlb, ilk :. olarak JaponJ'UUll 
~ - ıuıut a.uu,.;...... • Sovyetler llehlrll ,_......., 'Ulr ""-- _ ... ._:.. o'd-ın. "'e - ... ·- Hindi Çi ... ..._.~ r .. ...._..., -- ~_ ... _, .... ~-~ • * "" 

ır h rttıe.sı -.....-- ,, _ .. T .r .... __. -· ... .1"">.. ....,. .... -....- ..-.. aı~ı ~etsiz hale retırdt. tn-
llaityasmda B~ a ~ JllP&riaraa Alman mu&abe:!!'ıı.tır .,. nı&nin miiUd t;anumıiyetine ve bu a.. Mm.an nntharebeısindeCi zayiat miıt.. Her matlab clbl ~ ~ clH«e de onu bıiae lküfa ~ 

Bu vesikalar ibıerinde «J9lmıl _.. ~~ee =~.c!ttıu e a - rasinil1 bez' tMmıı..nde.ti ~. hl - ıtarmm cem~an 3 ~ ba1il ol - de tok mötlltildtlr. Bu sorhlk, lııHhew•a ıs. baliD JaPGD71Mla 1Q'aadlrablle • 
"ilı lhtiJaUan leill k\lll.Wacalttıra iba. <Radyo ,..etesi> .,,_'-tine ·ayeti ıt.aablJiiıd eemıo bu- dlJiwM1 bildırmeW.edir. Fram itılD W &arafbdır. Rlrl ftkl oell llbilJ&mel ne elabillr1 Der ha* 
l'tsi ,,_... bultJn"'elrtMır. Bundan ~~ rı ~ --~ iıtcll&ere1e bJ"tl olaa vasi - Jaot bir te:r elaıaz. Fakat ltqindea 
-.. .--.ır bariWJar ft plf.nlar u.. Pla ...... bııDıdıuğu beyan • Libyada harekat Jeti. dilerl kendWal matltb l"den ve :ranaa dibl7Ullll iki biiTü devlelf .. 
~ ~edeld aaker1 hedener Helstntt 2e CA.A.> - Pin ordut.n dleldemek waı ıeoU» mllbddera&ma hiklm buhlnaıa Alman- raaıada bir ID&harelt2 o*- ela. ..._ 
tıtr taPD bUINll ipretlerle l'&terll - ba.eıt~ din -..m ...tıdaJEI ~ Ameritan maUJOiı Japon- Katııtre ıs IA.A.) - Ortqa!'k İnci- :ra De milnueltetlerl 'balrı•mdandır. dlllt baJııi11 mevna e'la•H Çilnki A-
~ır. Bu hedefler. &ananı meydan. tel>ıtfi nt(llc~lr: . Htndl çını .,~ dolayısile Us uıruıml ura.rgihmm teıbUlı: ı...tMere matltb ~m ıalllt Al- merlka eflirmm uhll 1ılr k•nll .... 
Jan blılırl iJllll.&t tetııı&hlıu-ı, hart> l'Jl61- Ladotra eö!Cbtiln şimali tartilinde :eıWın kat.1 hareket fıtlyor ve W:&5 TemmW gece.si de\rriye müf. IUIQ'a ile it l*llii ,.apau111a müa • filU'Ulm llerlaand lılr tarafında lıiw 
~imal eden fabrlkalar, liman İA!-· ~ tMnııs b~'ıt llN'Y&ffa- la Httl gibi rahat du1'ZD6Z. . otm>t'ta ,eııidıen tu.li. llnlr • ._. lliale miD1 ~-- ı.an wwaa .wwıa u.,ıa..,.. . 
.._tı dfılDlr fııbriblaı". kimym •MI ltiretler &emtıı -..ur. :&:iki PbıllmdiJI& ~n r er &aldırııanbia )ledeftea reaeleriMS T topla fiilen müalefe& etmektedir. Bindi Cini meeelest, Wkl taran. .. 
deler' tmal edflll fabritalarla ndlbhn • hwhMl•a .-JIJ bh' saha dahfliade va-~ di7o ıar <~ g.ıeteei> y~ bu).llnmuşlard~. HaıTan hareiııet Sariye IKaH ltunıın Wr mlaalidlr. Ba raamda me.cıad teker rmk mörıue • 
-.& f~ ve diler lıuı te- nllalf "~ bal mihim uolct.alar hedefe ıeoer r · cl1l eUb rmın seMr hareketi altında. . ıalsaJdea den alan Ye iacUtere De a • ileti bir Jllll'la t'laha ...,..tnleıl~ 
.._ ~· da ım·u.rw bu 81ili Wwlun 4t «Ameıib harbi ter bir dıevriJe arlirrıeaenm. dü.t • nwu..ıuı dostl•twn artık Mr masl oı. matb9at ve ıllploma&lk pelemlıleri ela. 
~ ~ lcilomeVe M.eldne lııadar ııer~ Hindi Cini vuiYeU dol63'1111e Bedin ecten n.anca bii'l'Ut sıı.yiat vel'dir - dataııa bükmeden Vişi biillümetl, iiı- illa lllJIMle u1aracaJdır. Fabt allülarlll 

Bun .. " ınaadA mezt6r Teslblar il- 'ıt.laıımız bir - JDAta.uatı, hAıııllıle7e İlıgiıt.rmln le-~ ~a.n ~i gö&t.eren clHereden diler mttsteıalebkoiine .:ele- pa&ıaması ~ kiti kaneUe bir aellelt 
-.ı1nde tıMID ~ 1'U'et ecU1mlt DM& """":: lmh t.iılkr • beb okWımu ve Amerikanın da baıbi miıl*il'· topları ve ntit.ralJÖZ- bilecek telallke;rl önlemek lıfbı her fa- ~ı.. Olakl Amerllıa el'an ı.a. 

s!bi ~ ~nda kulla • ~ aa..,ını n a 
8 

• Wdı ettiiiDl ~· . bir baide baT&Il t süren blr reJe baş ..,.,,..,ı ml•b siir'llM'k!:- • sır dejlldlr. 
Oidatu olllll ıoaJı1W de J&IM&rma b;y. dir. lln' """1 ba&ardllar <Rad10 SMIWi) lıeri)ıe iti defa ıye .2 sa& dlr. Bindi Çini hakkında da bu, böyle • fD ı:; 

Aı :,. blllıoımdteıtır. l"llller 1 ...,.. tk1 ~ 1 ... .., .. ..-..eleli baraJ Meli açD~· ollllak&adır. Fransız refahının renltle • .5.u,,. ~I' c,_.., 
~ ~ tanl&rıaa ı&-e me - HeWDki ı& <A.A.) - n de. ~ 36 (A.A.) _ RoJter aJ..m- bu •:--::·nd=e...:"*=-bi:r:.':.' .::.iik.:.._1:...anhmı ___ "°_"_uan __________ --:==~ 

.., ....-. dd9i1'. Ülllb 'llfllMh\ld be- ı-.ıtumm tMribl Utkmda aetıiı - Berl"ın ve Ham rg 
e~ to.ıamıe kÖPfÜ diye t.srih edımu.th' . .-.ı maHlmat ~. dan~ tlılllldll edllııMli ftCIUJe Ja. d c le 1 dl ld ::1 

1:>6ier ~ ba ftlital&l'Qa araaly• BDdan ....... liiD ~blr Pin dev- pOD7& Al rdkan lr.redDeriBi bloR et- bombalan ' aera •or 
~ aarib gıa!Qmat blllwıduğu gibi riye semiat PiDliıMlifa körfezinde bir met .:._. .Amertta7& Ureı müa • 

1 
ı tncl saJfa.da] 

1-I 
'l'lrt ~erde bWUDduk - d8'man de11mrı..... lMkıam eta.ifUr. l>ele lüılliıd1 tedbirler almlltlr. l~0 tan·arelerin\n 
1-rına '!-ınr. mütetı •id malflıwııt ıa Bu denJaltlya blr humbara tlım 1aa • ~ mecllıal :W. ......... hcills ~ b<)tnbalardan 'tlt.mılJ-
'-tır . ..-:-:ı arrik malyemef9 bet e8niıltir. Hlmbara ı>Mlt.mı1ıt ve bu- ~ 38 (AA.) - lılecltai b'8 .,.. biJU,çl en ortamnd" muazzam )Cml 
"1tı en ~ttyat ~ noctalannlll aun netioesinde denillaltı remiııind• siJl9t halıMwk UörllrMM!I bulunmak lar ve. ~.......ın;ı-ı göriltmi\ştür. 
~ teni edi~laruıı.n nerelel"e ıııp.~~~ı!et~W~bir~' ~1n~fi~ilfllc~~Olal~utt~ur~---~t~ıaere~~Q)l~·~ ..... ~at~a~dai~v~et~ed~i~1q~ışt.i~·r'.::·_~aı~evierin~~_:Y~-==-=====:--!ae ~ --ı lisım. ceıece. : • 

fıııe .,. dlllialen ihrlıç hnkt.nlal'IM 
8 4-ır 1/1 '*- !DaMbnat bulunmakta-

dır, .. , __ 
..,.....nlar, yollar 

..-ı bunlardan baııl*a nııtuaıa • 
rm -.dec -

e liment=n1a».;-"llllll•• 

_,, ~· sal1ll m•>'••*" • defiDlilılerıne da.r bJÇıOiıt ıa.t. 
far91I'· Buoo.an :ınaa.d& mot..'>riü 
~ en -ziyade 're aılayca mü -

- ~ecok1.erı yeıııler de pii.ııll.1'-
- ..,.,-, edılmişt-tr. 

Bolular 
!'!ir.kıyeyi .şgal eöec* ~ 
~ ~ ueı •.::ıar _ 
itin en milŞlcül __.. • n..e• 
.._ POmek mev'_......· mncud 
l'Uıl hareket .ecU' ... '" ı. 
1_.n•nn KaradeJÜS Blimlll ile -
~ MaftUl"A ~e ve ~ ~ 
b'tbı:ı..- dair jsaba\ 'flfriirile4 -aa-. -~e ---ir. 

zaa rnh~ ft 
• uuman.ıı a&Jlf ... ..-ı ~ -
~ ilat9MiUD a 'Uf' _ _._ ... _; 
ı.._- .... ......---
~. ~._!8~.- ---~. AY 
~ ~--- lalıfll&nda'ft ~ taıtutlt IJ ...-r .-.,otıu 
~ 1-~-tn... 'b&r ~ taun.,. ...... -- .... sHedir. 

~_.,. otel IMMuDdu.ğu 
~ • ı:rQeıinin Peraı>Mu ve 
'l\ıullC•D olduiU '9C d9.ha küçült bir 
~ ...ı bıllundutu dıa bcrdedilntiş. 
w. ~ bafta Fral181e ve -~an 
:mekteblerı gıbı sağlam ve 'b6fUk bi.. 

n da Beyoğlunda ~ •uıon.. 
utu ve buralara aslceri ıdare serv· 
nnin yer ~ rliebllecEğı ieb&ruz e~~ 

ektedir. 

'hbtın ~-· s meydanı CIVarmd& nakil 

~?·== 

9oD(llfU l.t_,,.,,.._. --...--dl anda ı>a.raya blbetaıenta 
~~: VMe Olaadan herba1t11 bir .,_ta:ra 
- ~t «le!'ek bono faizilMlen · 
fedalclrttt YÜZde yanm 

JlıplnÜ: 1\U'etüe bonoyu derba.l ia
itonto ettirebuır.-.. 

XU=iatekı P&rayı nioln verimsiz bir haJde 
lttlıJOnUnuz, l>arunzı delhal -..ruı ltoao • 
IWla 1atınulL 

Faiz Petindir. 
Merasim yoktur. 

Vede k ... dır. 
Hazin• kefildir. 

PerenlZ paradır. 
:&Ds ~ cmaan•UJt•: 

~-·...,.. ~.:-~- " ' .. .m on1IU& 
1 AT YADml tr,u • • " 1 • • . . . . . .. . . . 

il • a ~ ft :UIDJ PlJaDSO tdal'fllliaa ~· 
... dM --hl~~.:. ,erJenle ~ .::.--tMır. 

--~·· ~ J)erlaal bir ttaamlf ~ ..... M.ttnf...., 

Vatanın ytlkeek menfaati 
•isi• de men:faatlnizdlr. 

TMarNf BooOiarı baaı atlle ıınıill mfııldlıaıım artan ibtiyaçlıı.rı kar. 
Qll*ilw r PanftlZ eıınm ve ı rll Jerde buNDuN&, sla de memnun, 

fll.aMF ~-· 
ıaes\ld " rabat ohıraunı.ız. 

rllmiş olan b~ gislı vesika.ı. n Tw • 
lı:itren&ll Mloı!ılıma. bü)'Ük eilçıei 'YUıta. 
sile TüMiye hiiıdmetiııin ı~ 

hiikumeUnılı halterdar ~ ve TUıti)ııeye lı:.art1 bar te-
edlldi CMÜB ıhamtıyan BiUerle Fon F~-

Türk~e ka Jaama dostfok bls nm ha.tiki miitıecMıi& ~mey 
erı besllyen dovyet lı.ükOımett, ~ dan& ~ br 'YUife Mide.._ 
orckı bt'a.ları taratın4a.n ele PO' _ tir. 

[Baş tarafı ı lacl ayfadal \merlkaıım salAhiycttar ricali aynca 

llsi 
•• n... b 1 d kları Malezya ile Pli.pin adalarmda bir ta-

Ja.ponlann evve ........ aşa 1 kını müdafaa tedbirlerınln tatbik 
bu hareket hiç şüphesıZ, Japon ltuv - mevkiine konulmuş oldutuııu da bildır
vetıerine nisbetle eok kUçük ve b~ mişlerdır. 
miktarı Fransızlardan, daha büy İngilizlerin Malezya ıntlStemletelerl 

mlkte.n ise yerJll rden mürekkeb bır malünı olduğu üzere Mala.k:a yarıma. 
Fransız ha.va, den z ve kara kuV\ eti dasınm Slngapur ve h nterlA.nctanı 
tarafından muhafaza edilmekte olan teşkıl eden bir kıa.'Dile LıııQouan ada
FraDBız Bindı Çinısınin fillen ifialı sından ve Felemenk Hindfstanına da
demek:tJr. Asıl dikkate şayan olan el- bil Borneo adaauım şimal ıaratınd• 
bet ise bu iwalln. U2lllD mQzakereler bulunan Brunei preu 1 tinden müret· 

t'cesiode Vlşı bUtQmeUnm muvafa- tebdlr. Bu prensllğın şımauo:ı~ll~ln 
ne ~ 1 edıleret harb&iz ve mu- adalannm bulunduğu dllşiln • 
katı -.apıJmatta olmaaıdır. Va&ıi gilıZ ve Amerl"talılarca alınımt oıanta•~ 
~~ bucünkU umumi dafaa tedbirlerinin ,!!"~.-ı 
V"1 ltJ,zlkle_. maml&YJCJ Rindi VUN ,_ -
durum dahi.Unde .AkdeııiJıdea, ubl BJD denimi bo)'Unca bit' ,.,_ 
n1ım11m .. BIDd OkJanuaundM . seoen ::... baUDde ibata t111o1 1* ~ 
-- bir J'O)a tMHa ....... BIDdi ~ NeirlC' oldllf'I .. talallJır. 
deki m~ ~ lat alan Ancak. fnsiH&Jerte Amerblalal'ID aL 
.,ıindel'IDÜ ıruretlle ,JapoalArla 7UaJS d*1an iMi ilk tedbir.le&' tımı="e pa.. 

a bir bad)e ırtrttmem dUIQDIJe - .., tedbirlerdir ,. ODlar1D .Japonlarm = JMllJI• bir barb oı. ola fn - a.rme ırttaıb'eı'ek bi1&k1a ODları b8dl 
• ~Ja ma.&erelc bir •••ıt•em mm&Mal,..... '9MU7• • 

:::...: ,.t!JDde vutua seJeblllrdl. Pa- cekleriDJ Ja.n emıettı1irUi. -..... 
.-uıtaıor ti Viel bükQmeU. P. anıannda baı1» hail de llAll 9'mi7e

b&. _. •••"'rla J9P&liı •O&an- eetJel' Jlflcli$r' K..ıit. .,.,..... 
.- ....,. ...,. Jaaldıtı ona . .oa- Bindi ÇIUıjn iflallnl t.awamltıcbt&ta 
~ -ve b6di9eı.t ~ in- 900ra bitaraf kalmıe olan Siyamı " 
::...... ...... blFta bir itblraı' oradan da oan~-!3etln can daman 
••" o ı.. " bU so.rl " amsJD meubtllindeti B nnanya yolunu teh • 
•• 1 ; ırtf .....,.. ıcın onlarla dide blııl?arlana sene pasif dunımlarlna :'r 11 '*5ill ,..._.. lh&imal " im- muhafaza edecekler mıdır? Bu suane. 

lr:6D dab8lnde iten llrDlil1DM " ı.ett re henüz bir enab ftl"IDH lı:atrO dl • 
_,....,,. açılaıJf olan JaraıuD dertnlili liJdfr. Yalnız şimdiden eu kadarını IÖY 
c1e1..-ıe lluna J"&Daeıınamüı&dır. Uyebllecetiz, ki eter Japonya bldD 

:lnsJJislerle BlrJePt Amerikalılara Sf!. istediklerini tam bir llel'belt1 ile Te hiO 
11nce: Bu W Jlllllet Japonların bu Je- bir taraftan *ilı edilmebi&Jn blldltl 
nl banılreUDI kendi h~at ve menfaat gıbl yapmata ve başannata Jmkln l>u. 
uhalanna :ta~lddl bir tehdld olarak lunıa artık bundan sonra onun, doiıı 
te1&l*:l etmekll" beraber timdllik yalnız Aıo-aııuı cenubunda, merkezınde ve ei
n ~~ aJans haberleri ar~a malinde ieşebbils edeceği yenı hare • 
okıman bazı etonomık tedbirler ıttl- iketlere mflmanaat edebUmek kolay ol
hazı aureWe ilk bir mukabelede bu - mu. Demiri tavında iken dövmelidir. 
Junmu.ıardır. tııcııtere ve Blrleşlt A- Emetli OeneraJ L 

Sabalatan Sabaha: 

Tahrirat illeti 
Kab• ft telefeıı it ha;ra&ınm lld 

kıJme&ll amana olmıqtur. Tiearet a
leml bu iki ... •adan asamı latlfade 
eder. Pb'ua 'bu iki aJetln ventıtı ve 
alcbtı haberlere ı6re ;rilbellr, aJea
lır, Talıılllt vermeye Hmun ;rell. Raci 
J& Ye telefon bqtbıktl ~lyet. w 
şehir hayatuaın tımu biberı oı..... 
tv. Verilen par&Ja c6re eillea lrıtL 
fade malrayeae edilınl7eeeir kadar 
asametlldlr. GefııeleHm •• iki vara. 
tadan istifade e&ml~eo •ıien~ 
vardır. .... varür, laem ele resmi 
mie&Hlel!r. Yani .. elldiaerl ıibl ..._ 
mi miiesııme olan &dei'on n radyo 
idarelerinin verdikleri haberlerden is
ur .. e etml;ren reamA maeuetıeler. 

Tue Mr Yak'a ispat edqia. 'l'l'k Te 

elft nınaarab iaJrallcrbı hep be.rııber 
ı,Jemelerine miiAade veren Koonll
DUJ'OR H~I kararını r~o akı,am 
recıe 1'fl ..-ı. Dell'iFaA.aada lla vadla 
olarak memelelı:et -poa&adı saatinde 
mıMlalm Wr llidtııe olarak, raııbo caııe 

teri •a•··--~ bir Juıber olarak 
J'eıll iklim din Uee:re ilin etti. Ca-

- •hha1ı· aau.~ 

lıii&iba tabiler lflbec:eılr.Ur a4'e tekrar 
edlldJ. Duynuyan &almadL Gueteier 
ele :rudı. Cama l'inu \:IU D...,._ 
larla beraber tekler dt: oal-.mak .._ 
re raraJlardan Pıkarıkh. Fakat ... 
hal köee batlanııcla oeYrilmiı'e. ,._ 
raJlara yolJanmaia, lil'U' ...ıe.ı.e 
cesalar keııilml:re baolan•L SelteltT 
O da anJaeıldı: iatau1"da tahriri 
mir ceı-e.twı. e-

Koordla..,... Bey"6 brarmı rin 
t&Jin ~ Yeri;ror. ~o lclanei 
bmıa memlekete ilia fltı7W. Aiur 
raaete&ere •eriyor. Fakat karar p. 

llllı olarak 7aai •Tabrlra&u la aN el 
d11h muama tebllt edibnedltı ltla 
bu n• ve ilin bidlııelcrıne ıu~ 
verilmiyor. 

Kıriaalyedllk cl'ıye oıu YıJclır cin
le& adaıala.rımızuı liııanuıdan naete 
aiU.anlanna kadar ilnleditbab f1U. 
:retleri daha bir ohu kırk 711 d...._ 
nıiye ömrümaz miiaald detti. ...... 
öyle &'6rünü;ror ki ba llllmf7et de • 
T&a eWkoe racl:r• ve telef- .... 
televisyon .. ta&Wk ec1llre btc& 
lara ltea&JI' daha yeni müallere 
ntaları ela lcad oluaaa ... o 
rirat) Ule&lade11 ~ 

..._ 42'.,,L.. C.l.ul _.... 



RADYO 1 
PAZAR 27.1.1941 

Ağrıları dindirir! 

8.30 Sa.e.t ayarı, 8.33 Ha.tit nıılzik 
(Pl.I, 8.415 AJans haıberleri, 9.00 Ha -
tif m\mk ve mar~ar CPl.), 9.30 _ 9.45 
Evin saatı, 1230 Saat 8ö"al'l, 12.~3 Mu 
z.k: Muhtelit şaxkılu, ı2.45 Ajan.s 

haberleri, ı3.00 Şarkı :ve oyun haıva_ 
la.rı, 13.30 <Dereden - Tq>eden), ıa.46 
14.30 Radyo sn!on orkestıra.sı, 18.00 
Saat ayan, ıa.03 ~ caz orkes • 
trası, 19.00 Faıııl heyeti, ı9.30 San.t 
a.~n ve aJa.ns haberleri, 19.1.5 S\ne
ma Org'u ile muhtelif a.rçelıµo (P~.). 

20.00 (Yurd saati!, 20 15 Solo şırkı
lıaır, 21.00 Zirnat tak:vimi ve Toprak 
Ma.nsulleri Boı-:;atıı, 21.ıo K~ınlar 
!Aslı, 21.40 İstanbul e.t yarışlarının 
neticeleri, 21.50 Dans m~ (Pl), 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ve BEL ağnlarile aoğulaılgınhğtn -
dan ileri ıelen vucud KlRIKLlGI, NEZLE ve GRİP hastalıkları 
DERMAN kafelerile derhal 1ıeçer, icabında günde 1.3 kqe alınır, 
her eczahanede bulunur. 

.. . . . •.: . . . 

Milli Piyangoda isabet nisbeti 
beşte birden fazladır. 

22 30 Saat ayan ve aJG.JlıS 
22 45 Aja.rıs spor servısi. 

lstanbul borsası 
-····-

7. Ağustosta istanbulda çekilecek MilJ Piyangoda 
talihinizi tecrübe ediniz. 

2617/ 1941 açu:.ş _ kapıı.nr.ş 

ÇEKLER 

Tt k'.\pa ıış 

5.22 Londra 
At yanılarl daim<t !büyük rağbet gorur. Halbuki bir at yarışından ganyan veya.hud plase, bu i~ için 

yatınlan paranın ancak üç, dört mislini verır. Pek ümid edilmiyen bir at birinci gelirse 0 zaırıan gt'!
tirdığı paranın yekununu biraz daha yüksek olur. 

l Sterlin 
N•w-Yorll 100 Dolar 
Madl'id 100 hçeta 
Tokohama ıoo Yen 
"'tokholm 100 uno rı. 
Altın 

ı29 &9 
12.89 
31.0175 
30.96 
26.20 

F~kat bir piy~ngo öyl.e .değildir. iki ü~dık bir bıleıle hu paı:ı.nın ( 10.000) misliN kazanabilirsiniz. 
7( 

1
A
0 
gu000sto)st1~ çlekl:ile':.ek Mıllı P( ıyan od . büyük ıl..rarl"ıye (20.000) 1 radır. Bundan b::ışka iki teme 
. ıra ı , dort taııe 5.000) lıralık, kırk tane (2.000) lital k kırk tane ( l .OflO) ı · l' ·k 

• d ( 5 O O) Ü 1 '- "k . 1 • "k ıra ı~ ı r a -
24 ıi,ya.r bir Bt'am 
külçe altm nuye var ır. rn l..: 1 ramıyc enn mı ·tatı 80, yüz liralık ikı .. miyelerin ise 400 tanedir. 340 s 

. İhtımallerı göze alsa~lz dahi netice gen~ ı.~hle~ir. Çünkü. 7 Ağu•tost.a çekilecek Mılli Pıyangoda 
ısabet . ~tı.mah .ıbeşt~ bırrten fa~.lııdır. Yanı .Y~'Z b~lett.e 21 bi.ct muh .. kkak ikramıye kazanacaktır. 

Taliınızı genı7 ımkyasta tecrube etmek ıçın hır pıyango b:Jeti almak kafidir. 1 

~~~~~~~~~ ...... -----------------' 
Eaham ve Tabvilit 

1 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

48 inci ders 
Lesson Forty- eight dala oocuk yağmurlu hayada paltosuz 

çıkmı.ştı. göğsünden rahat.sızdır J. 

Exerciıeı lrom Leııon F or· ıThat is \•ery sad.• the !rıcnd s •• y: 
ıWhere is the boy?» 1'he other mnn 

ty • ıeven: give an answer to this qucstlon also. 
Exerclse L The women have round He say: ırMY son ıs in n hospltal. Tiıey 

boxes ot fruit. in thcir hands. They 

1 

will keep Mm ın bed for a long time 
w 11 put tJ1eir boxes on tııe floor and 
take ı.ııe trwt trom them. All Uıelr <Onu uzun müddet yatakt..1 alıkoya

calcfnr> They are very wtse. 
boxes are of equal size. The fruit is 1 cDo they ıet his friends see h ·m '> 

not for them. lt. ror their familles. conu aı1kadl)Şlannın görmesine uıüsa~ 
Exerclıse II. Türkçeye tercüme edi. ade ediyorlar mı?h 

QIZ. t:YCS. 11 

1. Kutunun her tarafı müsavidir. Grammar: 

Adalar Sulh Mahkemesinden: 
BüyUlaıdadQ Kara.nfıl mahailcs.nde 

Zeytlnlllc sokağında 2/ 1 numarada sa
Jdn iken ikamctgı\hı meçhul olan Yor
gl Calavaya: 

Hazineye a.id Bliytikadada Karanfıl 

mo.halleslnde .klı.ın !:/1 numaralı er -
sayı fuzulen ~al cttlğmıZden dolayı 

ecri misil olarak 920 kuru'>wı tDJ:ı.ııılı 

hakkında hazine avukatı Zlılfukar O
zanın aleyhınıze aç ' ığı davanın yapı. 

lan dunışm€1.Sında muddeabıh 920 ku
ruşun % 10 avı.&3t ücerı ve mıı.h'keıme 
masrafı ile blrlıkte tahsıline karar ve
rilmiştir. 

İltı.n n~rlnin ertesi giinüruıen mute
ber olma.k üzere bir ay zarfında tem
yızl dava etmedl.ğlnlz t.a.kdlrde hüküm 
kııt"ıyct kest>!ldecctl tebliğ yerınc kaım 
o\mak Uzere Uü.n olunur. (!)41/47> 

Muamele olmamıştır. 

Yeni ve Cazip 

BİR PUDRA 
EMSALSİZ GÜZELLiKTE 
BİR TEN TEMİN EDER 

Bu pudra, yeni crHnvalıındınmn \ı. 

Adalar Sulh M hkem inden: sulü sayesinde on defa daha ince ve 
Burgaz adasında Goi>:demir sokatında gayrı mer'i olduğundan cild için gayet 
4 numnralı evde mukim iken ikamet- pratıktır. Ve cıldın _ Makyajlı değıl -

gAhı meQhul kalan Ant. kola.sa tabıi manzarasını temin eder. Yağ _ 
Hazıne aV'l.lkatı Zulfi.k:ar ozanın a- murtu, ruzgarlı havalarda bile bu -

leyhinl2Je nçtıtı 19 hra. 74 Jmruş ecri 'tun gün sabıt kalır. 
mlsilde mUtevellid '\lacak davasının En sıcak dans salonlarında bae ar_ 
16/ 7/ 941 t.arlhl muh k ,ft 1 d tık parlak bir buruna tesadüf edıl • 

ı a eme ce,,,es n e ç k te k b' d h . b" Ik Mı 
1 

mez. un u r ı ın c USUSl ır u • 
a7etG Ull7.ın ım~uı ycUne bınaen sul daıresınde karıştırılmış e:Krema 

2 Bu kutunun tepesı blr murabba
dır. 

3. Bu dalrenın büyüklil~ü şu daire
nin buyilltlllğüne müsavidir. 

tobl gat yapılamadığı gorülerek ilanen Kopuğu. vardır. Bu pudranın bir 
teblıgat icra.sın~ ve duru.<ınıanın 10/9/ Fransız güzellık miıtehassısı tarafın. 

Şimdiye kadar tote. will, may yar- 941 tarihine müsadiC Çarşamba günü dan icıtd edilen ve Parı3te pek zıyade 
dımcı !illerile sual teşktı etmenin ne saat 14 de bırakılmasına karar venldl . ra~bet. bulan on muhtelif rengi var _ 
kadar kolay olduğwıu gördük. ~:VVellı. · ün 

4 Bu dalrenın merkezı ile 4ı:enan a
r.a..cu.ndaki mesafe şu dslrenin merkezi 
ile ıkenarı ara.sındakı mesafeye müsn
vidır. 

yardımcı mıı. sonra ram kovml\.k kA!i O g ve sa.atı.e b zzat gelmeniz veya dır. En iyı cins olan T o K A L o N 
ge!lyordu. Halbuki b•ı uı;ul meseli. bir vekU gorıdeıımeniz Hızumu tebliğ pudrasını tecrı.ibe ediniz ve yüzünü -
take. ı.aY, g-o, come ıesah"e g bi alelL yerine kwim olmak iızere ilAn olllllur. zün nasıl sehhar ve cazib bir manzara. 
de filllere ta•bik edilemez. Bu !iillerle 1 (941/64> kesbettiğini görürsünüz. 

5. Bu üti Porte.k&l müsavi hacimde-
dir. 

Eıı:erclse m Suallerin cevabi.an: 
ı. A wheel hn.s t.he form of a circle. 
2 An omage Is round. 
3. Ali the sides of a square are 

eQU3.l. 
4 This page Is not " square. 
5. The form of a ball ıs round. 
6 An orange is 11.ke a ball. 

V ocabulary: 
answer CAnser> - cevab, cevab ver 

nıa 
tooılsh <roli.ş) - budalaca.. 
meeting cm.tıtine> - mülikat, içti-

ma, miting. 
pemon C.pErsn> - şahıs. 
ıplease (plİi'zl - ıot.ren. 
quoo•ıon CkuEet.n> - sual, sual sor. 

ma.k 
say (sEr> - demek. 

sual teşkil etmek için bir yardım,.ıya 
lhtiyacımızvard ır. Bu yardımcı fiil. 
ıdo' dur: fakat böyle kullanıldıtı 7.8-
man artık «Yltl>m"'k • mlnasına gel
mez. MeselO.: Come fılllnln sual şekli
şöyle olur: 

Do I come? <Du ay kAm> - Qr.lir 
m\ylm? 

Do you come? - Gelir misiniz? 
Dooıs he come? <Daz hi .kam) - <er 

kek) gelir mi? 
Does she come? <kadın) gelir mi? 
Does it come? - Cmü.cerred) gelir 

mi? 
Do we oome? - Gelir myi1? 
Do you come? - Gellrler mi? 
Do they come? - Gelirler mi? 
Ayni ftllin menfi şekli de ~öyledir: 
I do not coıne - Gelmem. 
You do not oome - Gelmezsiniz. 
He does not come - Cerkekl Gelmez 
She does not come - <kadın) Gel-says <sEz> - der <neilncU sahı!IJ 

talk (tok> - konuşma, konuşnak 
vole<> <vOys> - see. sa.da. mez. 

It does not come - (bitaraf) Gel-
wiıse (uAw.l - a.kıllı. 
word CuÖrd> - kelime. 

T ext and tTanslation: 

mez. 
We do not ooıne - Gelmeyiz. 
You do not oome - Gelmeulniz. 

Ever\V perron in t,he street has a T.hey do not oome - Gelmezler 
ooot on became the weather is wet. Gerek sual şeklinde ve grek.-;e menfi 
Some ha.ve long coat.<; and 60lne he.ve şek11de başlıca güçlük UçUncll şahıslar 
s1ıort ooats. Wı-.e person keep .1ry ln tarda do yerrine does kullanılma" dır 
wet woother (Akıllı &damlar uılak ha- ki t.alebeleriml7 bu •ıoktaya dlkıltat et-
t\ı.luda .ıctırıı kalırlar> melerlnl rica ederiz. 

PemoM who g() out in the raln Exerciıe I: 
wıth no ooat8 on are rool'sh ıYatmur Aşajtıdaıki s~~rinı cevabını, Trn t 
da P31tosuz çıkan şahıslar budaladır) okumak suretlle bulunuz. Aynı zaman. 

At t.he end or the strcet a person da sııallerln teşkil edıllş tarzına dik
has n mectlng wlt.h n friend 'Sokağın kat ediniz. 
nihave•inde bir şahıs bir dostla kar- ı. Whv do wlse persons put ooats on 
şıl::ışır> \\'hen they ~o out in wet weather? 

Tlıey ta.ke to .. ether One person has 2. What do fooliSh persons do in 
quıte Ck f derecede) a loud volce, and wet went.her? 
the o ther hM a very loud volce. The 3. WhC're is tıhf' boY who Is üt? 
boy Is hearıng every word whish tlıey 4 Wherc aN the to person who are 
say One m n puts .ı cıesUon CBlr 8 _ talkinıt? 
dam tı r sual rorar) " ~ th<> no'l"ll'ln<ı ı:ıt •h" hoc;.,·tn1 

The other man ~ivcs n answer to , ... """ ""'"~" ,..~ he bov see hlm? 
the qu • on r · 3 .ı no at Exercise il: 

ol b cause he ıs ııı The roolısh Yukarıda.ki sualleri TUrt.çeye tercU. 
l 

İstanbul Oümrtiklerl 
Başmlldllrlüğünden 

Sabş Müdürlüğünde Açık Arttırma Usulile 
Sahipsiz Eşya Satılıyor 

İha.ıe günü: 29/7/941 
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3140 56 00() 
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Q) 
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434 12 
976 12 
789 77 

Ml 81 

2736 59 
35ı6 641 
1021 73 
470 47 
116 09 

33 00 Perdellk ipekli pamuklu till ı 
74 00 Pamuklu ket.en mensocat 3 
00 00 İpekli pamuk mıell8uoo.t 3 

2ı6 oo İpeği lha.vt pamıü: 
mensucat KÇŞ 3 

206 00 İpekli yünlü merouoat 3 
2M oo İpekli panıukhı perde!ık tül 3 
77 00 İpeğe havı yün mensucat 3 
36 00 Yünlii ipekli memucat 3 
e 00 İpekli pamulıüu mensuca.t 3 

36 000 ı74ı ı5 13 00 MuhtelU .tıbbt mi.i.iltahza.r 3 
2 80il 330 98 25 00 Madeni telli tşl~ ipek 

1 060 
o 8'50 
ı ?00 

12 000 

ı33 36 
9ı 45 

124 5g 
95 55 

rna.flalc 
ıo 00 Sa.ti ipek 9(>r'aD 

7 00 İpek ınen.suca.t 
ıo 00 Safi ipek mensı.ıca.$ 
'l 00 Ahcı radyo makinesi 

<Lorens ı 746'7) 

3 
3 
3 
s 

s 
71 8 500 237 47 18 00 Pudra. tuvale~ 3 
Yukaır:ı.da müfredatı ynzıll t;caret eşyası 1S49 sayılı kanunla. deli~irl. 

len gümrük kan:ununun 39 uncu mnddeslle mua.yyen müddeti dQldunnuş 
olmasından nyııi kanunun 2 inci mnddesilc muaddel gümr:ük kanununun 
43 üncü maddesi hükiimlerlne daynıııro.rak belii gü~rde ecnebi mcm.. 
l~ketlere göt..üriılmck uztre açık arttııma. ile satılacaktır.. Eşys.yı gör • 
mek 15tlyen1er belli günlerden üç gün evıveline kndar ısa.at 9 daın ıa ye 
kadar görebilirler. Arttırma Sirkeci Reşadiye caddesi Halı antreposu 
d1hUın<leki guml"Ük s:ı.tış m.ududüğıinıde ro.at 13.30 dıa ~ılacağında.n 
ist.eklilel\!n kanuni vesi!mlanm ibraz ederek kanWlla mn.n..yyıcn teminaıt 1 
a.kçeienna !:ha.le günu mat. 12 ye kadar vezneye yatırma.k suretüe ar • 

a. ~ ed.~lderı aaıı olUiD.Ul'.. ~,; 23219.. (6302>. 

Baf, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağnlanoızı Derhal Keser 
icabında günde 3 ka~e abnabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

• ' .. ...uır.,,,· '.···~ .. ~····· 
• • -.. • . .. &1 • • ~. "' 

SiZİN DE T AKDCR 
ETTIGiNlz Oze E 
Asnmı:ıın modasının z:lrafet ve inceliğine inzimam etlen 
fu.tad terzilenn melıareti, kadında gençliğe matuf şa

yanı hayret bir bed~n tenasübü uzeder 
Fakat yüz ve onun butııtu gevezedirler. Eğer bu ıN'k.b

ya lazım relen ihtimam gösterilmezse, seneler bu hatl.ırı 

ba.şkalanna pek çabuk fatkettirlrler. Bu, sizin bir . ırrnllz
dır ki, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rakıbcleri

nlzln dik.kat DAZ ruıdan Qr..a.k kalamaz. işte senelerin (bıl
hassa nazik ve hassas clldlcre musallat olan o tahribk:i.r 
senelerin) cılıtinize çlzmeld oldu~u ve binlerce (bidayette 
gayri mahsus> ince çizgilere ihmalkar kalmayınız. 

Zamanla cildinizi soldurncak olan ve ~izi pek çok dera vahit ıt h -
rab eden bu i.rızalıvı o.kşam •e sabah KREM PERTEV'le > apacaf:ı
nız ufak bir masajla refediniz. KREl\1 PERTRV'ln bu mucize.sır." vuz 
binlerce dıemcinsiniz gibı ı;iz de hayret ve memnuniyetle h ld olA
cak.smız. Göreceksiniz kl slmantı, ebedi gençliğinizi herkese mağru
rane söyliyecektir. 
KRE.'\I PERTEV'"nı terkibindeki fw anasır en derin çizgi.len lıil 
iZalede gecikmiyecektir. Bugiınden itibaren siz de bi.r tup KRE:.\I 
PERTEV'I tuvalet nııısaruzda balundunınuz. O, ayni 
riizgirlann ve kuvvetli c\ıııeşln en iyi muhafızıdır. 

Kapalı zarf usulü ile alınacak 
''100,, ton mazot 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Ankara 
Mıntakası Sıtma Mücadele Reisliğinden 

1 - Ankara sıt.ma mücadele reislıği için muhammen bedelı 1<12397• lira 
176• kuruş olan ve evsafı şartnamesinde yazılı bulunan on beşer kılo
luk tenekeler iclnde dOOa ton mazot Jtapaıı· zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksil·mesi 5.8.9.U tarihine milsadıf Salı gUnU saaı. on 
beşte Ankara.da sıtml\. mücadele rıyaseti binasında ya.pılacaktır. 

2 - Taliblerln % 'ı.5 hcsııblle muvakkat teminat akçcsl olan ıı1679a lira 
18311 kuruşu lh:.1,le caatlnden b .r saat evvelıne kadar nakid veya banka 
mektubu olarak 2'190 sayılı arttırma, eksiltme ve lha.ie kanwıunun 
32 nci maddesi hUltümlerlne uygwı bir .seklide adı gecen yerdeki ko
m~ona vermeleri. 

3 - Alınacak mazotun •artnamealnl ııönnek ve anlamak için Ankara sıtma 
m ende e m :'ll ı , .. ı"*' .. r .u:uu 

KUŞ TÜYÜN EN---.. 
YASTIK, YORG.\.V, YATAK kullatımak henı kesenize -.e - -

s!~:~~::. BiR KUŞTOYO YASTIK LIRADIR 
Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adre.<ı: İstanbul Çakmakçılar, Ömer 

Bıılıo~ıu Kuş Tüyü fabrikası. Teleion : 23027 

Karar hülasasıchr. 
941 ~ 726 Mılll knrunma kanununa. muhalefetten suçlu B~k~ 

Ortaıbahçe cadde.sındP. No 6 da bakka'Llık ticarett!e meşgul II ı~yın oğlu 
Huiıisl. Berekıet ha.k!k;ınıda İstanbul asliye 2 ceza ma.hkemcsinda cereyan 
eden mablteme.sl. nctıce<> nde suçlu.nwı 1'lli sal>.t oldu{!,l'lıdan Milli ıko -
nınma kıınnnunun 31 ve 59 maddeleri mucibince yırım beş Hrn p9,!'0. CC'· 

ll9.Sıl ödem~ine ve yedi r,ün müddetle dükkılnının kapa.tılma..c:•nf\ ve buk.. 
mün ıcı.t'Ueştlğln.de ücrett suçluya aid <f.ma.k üzere karar hu~Asa.Sınııt 
Son Poota ıazete.sind'! neşredilmesine 26/5f94ıl tarıhinde t:a...'"ilr veril ' 
mj_şt;r. (63041 

Devlet Damiryolları lşletme U. M. den: 
t 

Muhammen bedeli (5461 lıra olan muhtelit cins ve eb'o.t.tıa 91_~ 
ren~ cam cısıaı 941> Pa&ırtesl günü saat (llı on blrtle Haydan-_. 
da. Oa.r blna.'>1 da.bi!.iadclti komisyon tiara!aıda.n paz.ıı.rlık.ia satm ~ 
...aıktill:. ""' 

Bu ~ gLrmek istı';;enlerln (81) ıır:ı.(00) kuruşluk kat'i t,emınat ~ 
nunun ta.yln ettiği vf"S:lıkl~ b!rlikte pa.zaıtık IPÜnÜ sa.:ıtine lroıdar 
yona. mü:racaatla.rı Iarmndıır. ti 

Bu işe aid şartnamt"!er kom~yonda.n pa.rasn o:.araJc rtatıtı!Jnıı1' 
dır. (6290) ,,. ,,. ~ 

20 ~ ı941 tn.tih:nde aç!larak 20 Eylfil 19'41 ta~ihlne ka-:tar ~ 
edecek olan 1941 beynelmılcl :Zmir tuacına. ve 9 Eylul kurt;ull'f ~ 
mma iıJbirA.k edecek yC>~udarla fuardıa. teşhir veya 1tunanı1r.ı•~ 
izınire gönderll~e!t mıı.aıyyen mik:tardalti eşya na.ltll ilcrf'o.tıl!'lf'inde 
de mühlm tenzilat, y~pılacaktır. 
Temaltı.ıı tatbik tarihleri ile mıkta.r -ve şartlan h&k.lı:lndaıl 

iÇin iflt;,asyonlaN müraaa.t edllm.C.:,. Jf- (8232) ~ 

15 Atustos 1941 tarihinden itıbaren: İpY,J' 
ı. - Banli.yo yolcu tarifelerile zahire tarifesi hariç olmak ,,.. r 

yollan esas tarifelerinin e6 olan emsali. nakli ucretlerın;7. ıt• 
oıma.k ve tarife vahitlerl ile hasılı zarbından çıkacak sa.ntlm ıt• 
time 1.blA.ğ edllrMk şartile c6,3ı. e çıkarılacaktır. ;f'ı JJ" 

2. - Ana hat tarifelerinden D. D. 8, ıo, 11, H, ıs, ıs. f1"' 
ıo1, 102. 109. ıız. f!İ" ,.,-. 

2U, 202, 203, 20t, 20~, 206, 208, 211, 21Z, 213, 215; 21'1. ,tlı 
224, ~5. 226, 227' 223, 229, 230, 231, 232, 233, 234. ~· • 

e:Maktu ücretlere aid nı. cü .ıtısma,) 236, 237, 238, 239;s.. fi' 
243, 244, 245, 246, ı4.'l, 250, 251: 252; 25:1, 255, 2f>6, 257· ,, ,. ~ 

Mudanya _ Bursa tarifelerinden: M. B. l, 3, 1. 5. ,. f, .fil ifa 
Samsun - Çarşamba tarifelerinden: S. S. ı, ı, 3. 4, 5,P.,_~~ 
!Erzurum hudud tarifelerinden: Hl, 20, 21 nunıaro.Pı' OC 

tarifelere gôre her mesafe için ta!ıo.kkuk edecek ~na ~,_ • .,./ 
zam yapıla.ca.ktuı. • -

Fazla taf&1tt ietıı :istasyonlara müra.cruı.t edfilllesl· .... - ...,,,.~ .......................... ·--·----······--.. ··--·-·... ........-- . 

Son P°"" Motboaoi.: N.,riyat Müdüriô• s.ı;.o ;::::,,-,; 
SAHtBLERl: S. ~ ~~ A. E,kreıP lJ 


