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Bu sabahki 
haberler -

aıababkl 
Sovret 
tebllil 

Snıolenskte muharebe. 

....------~--....... ------~..,....._,,_------~~· 

iddetle devam ediyor '" ee•u1aıı _..._ .... mtı1ıare1ıe ....... : •• aıv l&bldanna • ._ Dertl7ea AJmaa aısr taaklan 

· «Diip,,a,,ın t""1T11S1onnı 1 A iman teblig~ i 1 
tleiettilrten •nra mukabil -

hücum~ geçtik » • 
J.rosıcova, 30 (Radyo> - Sovyet 1s- aazzam 

Roytera göre 
farkta vaziyet 

SiPER ıı rat bürosu tara!ından bıı a&bah 

1 
b 

esı-ecıuen harb teblit!: m a 
a 29 Temmuz günü devamınca, ordu-
rıınız Borislav, Nevel, Smolenak, zı.. HA RBt· AT r 
111.1r ı.stıkametıennde şiddetli muha- b ebesi l Y L ~er vermekte devam etmişlerdir. m& ar 

ldd aaaa Smolensk lstikametınde QOk DO rıRU M',, 
dlr etu muharebeler cereyan etmekte- \,8, U , 

Başvekil 
Ankaraya 
avdet etti 

· Otdulanmız bu istikamette, dllış. '' T •d d•ı 
tenanın elddetli taarruzıarını tardettik- ecri .8 1 en Mı.ll"ı Şef Başvekili 
<lÜŞ?n SOnra, mukabıl taarruza geçerek «Alman ordusu ne kadar 

,_ 

İdare .itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuru~ 

Yeni mahsulün idraki tamamlanıyor 

HükUmet tek tip 
ekmek ha/itasını 

tadil edecek 
Halitadaki arpanın kaldırılması veya mikta· 

nnın asgariye indirilmesi mevzuubahis 

Oltana cok ajiır zayl!lt verdirmiştir. düşman grupları büyük olursa olsun hiç bir hareketinden evvel 
h'-- er cepheleroe kaydf\ değer mü- R d k Ankara 29 (Hususi> - Yurdun her nlacatı haber verilmet:•-..aır . ....__..._ h .. 

"11 aaıcerı ... •-At ı t zaman uı or uıu adar """ -au~ • 29 uare...... o mamış ır. d kabul ettiler tarafında. yeni ınnhsulün idraki ta - muruna illve edilen arpa ununun ta-
vet1 Tenun1.12 devamınca hu·a kuv- ı•mha edı•ı ,·,, bilyük olmamıthr)) mamJanma.k üzere bulunduiundan ö - mamen ltaldınlmaaı veya miktarının 

'l"hntz düşmanın gerilerindeki te- -cenunu . ni.lmü7.deld gllnler için tek tip ekmelin asgariye lnd.rllmeal menuubahe 
loıdırtrı noktaların& şiddetli daroeler Londra 29 (A.AJ - Royter a. İatard>ul 29 lA.A.) - Yalovada 1s.. halitası hakkında yeni bir karara va- tir. 

2'1 28'4ttr. 1 janaımn askeri muharriri General tirahat etmekte olan B~vekil dok -
hıt.va- h tıUnlert ~ınde cereyan eden Bir talyan ordusu Hwert Gough Y<AZlYOr: tor Refik Saydam bu sabah ist:u~ 
reaı d~ında dllşmanın 74 tayya- Son yazımın intlşarınd&nberl bula gelmiş, doğruca Floryaya gide -
51 ta.vyal'edır llştür. B1%im tayıbımız şarka gidiyor bes giin geçtı. ve Bovyet • · Alınan ret Reisicümhurumuz tarafından k.l-

~an tanarelerinln 28/29 Temmuz hududu boyundaki kıt'aların vazı. bul edilmlştlr. 
Dirilen öl'ii. 

nasılld ~kovaya 71aptıt1an akın ea- Besarabyanın işgali yeti hemen hemen o tarihteki gibi Başvekil öğleden sonra ViIAyeU, 

<Uiş{lr(l;~d:~~~:~:r:an tayyaresi tamamlandı, Moskova :d~t~=;~~m~şal~l~~~ı ~~z::k ~~~ıi::re~ ed~~~b:!a~~~:n~:~ Bir gün evvel Eyüb mezar-
• 

delildir. Bitler ve ,Nazileri atır ve presle Ankaraya hareket etmiştir. l •• •• t d 
11 S b b '·I ·tekrar bombalandı kanlı zayiata utrumaktadırlar. Şlm- - - - -- ,;; na gomu en ı ·k l ı . a a • diden s~lerden bahsedlllyor. Bu. ~~=-:--~. 16 f e l an f e inı 

-- Alman atrateJlaiııin m::.:: 4 *""stos kolunu sallıgarak evine -'o··ndü 
•~ lerl Din mansab mıntakasına anlqıtıyor. Rus ıeneı kurmayı dal- " !I u u 1 

1 
dır. Bu suretle Besarabya, düşman • ma seferberliti ikmal lçin beş haf. gu•• nu•• toplanıyor B 

200 
-...:;:,, dan tam.amile kurtarılmış bulun _ (Devamı 6 ncı sayfada) .u~an btr~aç güıı evvel, sebze 1 yaşları arasında ~eJtiyi Eyüb mezar. 

va maktadır. hMı onundekı sahilde uzun müddet tığına gommu§lerdlr. o geceyi t>ü -

gonl k 20 1 
denizde kaldığı anlaşılan bır cesed yuk bir teessu: ve elemle geç.ren 

S u Ukraynada harekat durmadan de. s lk İŞ olarak asker aile- bulunmuş, t.?şhi.:iı içln de Morga kaL Melunedle urı.sı erte& .sabah uyur_ 

Ovy t vam etmekted:r. stalin hattının Smo o··reOel' dırılm~tı. Ki.ı.çıikpazard.ı, oturan ve ıarken aokak lı:'.lplSIDID acele, acele e trenı• lensk istikametinde yarılması esna- • lerine yardım layihası O Civarda hammaJ!ı!t yapan Meh - vuruldutunu duYJllutlardır. 

1 h 
smda tecrid edilıni4 olan d\l4man ı. b•ı med adında bir ihtıyar, cesedin tef- Sabeh sabah kapılarını döven b u a rib ed•ıd• grupları şlmdi umumiyet itibarile im_ ma.a 1 müzakere edilecek hisi için Morga kaldırıld.ıtı gün Morı mütı'iO rqa:etcfyı paylamak uzere 

Berıın 1 1 ha ~dilmiş bulu~maktadır. Smo _ - idaresine · muracaat. edereJt 41u aıarı &f&lıya inen MJ~edin karısı ka -

l:Ultıa~ • 30 <Radyo) leI18k in !arkında ıhaıta altında. bu • blcaml Ankara 29 CHususl> - BU:vük Mil - söylemiştir: . pıyı açar açmaz. 
6iınaı llnlıtı tebiiQi• - Alman baş- lunan duşman kuvvetlerınin geri ka. ara let Mecli.si dört Ağustos Pazartesi g11.. <- 18 yaşlarındaki ~ğlum Zekı, •- Ay .... 

da So\7ecePhes.ınde "v lanı yakında imha edilecektir. nü t.Qı>la.nacaktır. Bu toplantıda as • on gündür kayıbdır. ı:>eıuzde b1r sen Diye bir çığllk kopararak oldulu 
Ellbit}-a tler lnUhare~asnıarın garbın. Bu muazzam imlha muharebesi es geçtue tere gidenlerin ailelerine yardım hale- cin cesedi bulunmuı.. Belki odur , ıu yere yığılmıştır. 
ltlfluJaın ıtrlııı alaYl 8~eyda~ma üç nasında alınan ha.l'b esirleri ve \1 : r kında hilkümetçe ttazırlanmış bulunan ~· bir göre1:im.> Kadının ~eıyadına koşan Mehmed, 
ll.~ard ÇoJc şi.ddetıı Uşlerdır. Vu. nam edilen harb malr.emıe3·nın n 't.. kanun lı\yl.hasuım milstacelen m ilza - .Ihti,yar, ölüııun bulunduğu yere ka.pının önune gelince 0 da oldut 
\t lıtQfı 

1
a.n_ 35 tank lğt· InUharebelerde tarı birkaç gün sonra blld'ı il ~· NeYyork %9 (A..A.) - Oli: Amerl • :ıcere ve intacı teklif edilecelı:tlr. Bu 11 alınmtf, taaffün etmiş lbir halde bu- yerde dona kalmıştır. Zira Mehı ~ 

l.\~e\'ın elınallnıt ınam edilmiştir. tir ır ece - kan aJauslannm Moskovadan aldık • ha.tJonda her VKA.!eUn mtltaleaaı 8 
- Junan cesed kendisine gosterllrnl.ş _ bir gün evvel Eyüb mezarlığ ne 

~-Ilı,~ Soveytıer~ Alman zırhlı P ~ı- _ rbi d b _ ları. haberlere söre SoVJ"etler ilmdJ b6l- ııomıt b~lundut:ı=u:&.;:11•;:01e:~ tir. İhttyar hamnıal, uzun müddet di ellerile gömdükleri ~ 11 ma :en_ 
~~~elerde ene b~apnıış olduk- eıpus(Dego unun ~a n e azı duş. tiin cephe tiııerinde müabil btkı11111lara şekli ~~erek 5 ninel ..;fada] s uda kaldığı içın tanınmaz bir hale nin büyük o.r heyeca 1 u an ~kı-
~ ~a.nı e<Ulnışıtır. YUk çapta 83 vamı 5 ın~tadırlar. nmı g~len .. bu cesedı gbrür görmez tees. yıltmata çal11t.~uu ~:r:~:ını a_ 

aı ~ ~ Ue VJasın:ı.r il . c .a. • t =3 surle uzerine a~ılmış ve: Az sonra ihti a,. k d . • 
~ s::e~ulunan bir ~~·:ıekı~:: - sk rl ..... _ ... ye <-.. Ah zekici1ğım se~i bu hallerde lebilıniş, oğlu ~klyıa ~r:~~~~e ~e. 
~~ ~, v eni ~ha eylemiştir. Bu e ·1111r ---- mi gorecektim? ..... ı dı;re ağlam~a rünct! lbu defa büyük bı g . 
~~ ~on ıniktarı ıaoo dilr. feryad. etmeğe başlamıştır. Bir m!ld. gna: r kor ku ıle 

k' , 3(1 aınyon tahrib edilmiştir. b k det sonra «fı.çlük!e teskln olunabilen c- Zeki oksa hor 1 
llaJ~d.atılıtıU:::t~>. - Alman Baş_ ~ bl ·g"' l dıe gı·zlenen ı·r ta ım Ultlyara ~lum d.iyc. tesahüb ettiği bu ye sormuşt:C. t adm mı?. dı 

tııutar den· . lA • e l er cesed, tesllm edilm;ştlr. Olan biten '"1 kı ~lr..., faLı- tZınde Sovy t fil ro~..,.,.. kJ d fht ~ ~ ere şaş r. faŞkJn ba--""l 'vetı e OJunun ~""'ı evıne na e en !yar, Oa- kınan Zek' .. d-ıcı 1 1 . 
~ llılıatıda erı hakkında Sovyet • l J k l l - ıunun bu feeı akıbetinden karısını da öğrenince ~nı:~r ~ ier ? ~ . Sebebtııl 
ler biçtll.rınct:l~ğı v::aı!:n~:n ~be!; ış ar et er u en ç l ar l an mana ar haberdar etmiş. karı koca o gıin göz [Devamı 5 ine~=-~~] 
fı . ~ektedir. • • ..--..,...,..__.._ -::==::'!~~=='.'!O~r-.. 

llııt fuannı Başvekil Müttefik ordular hareketlerinde daha ziyade gecikirlerse Sovyet 

S~ır , açacak Şeflerile Sovyet ordusunun cür'et ve cesareti artacak 
lt~ı 

~ e •<> ve tzınıre aid diier !.şler y .. •an Eme"-11 •eneral .... >, ~tay l'tiııneıarde bulunmak iize- ~ 1 A D ....... 
llıı.t 141 ae~ 81 tJııi.s olan İzmir BelEdi· 

....._ lt, llo1t•-Cet Uz dün şehrimize gel- Temmuzun 7irml sekizinde cereyan 
la.l ~Veıt""r Behcet uz, demiştir ki: eden harekata dair olan 29. Temmuz 
ilet ' 1llınlzden İzmirliler namına tarihli Alman ve sovye.t tebhller! ıeı_ıe 
~e~tlt enternasyonal fuanna riya- müphem olduk.lan tılbı bu teblitlerın 
t..::" ~ Uıere ouıunmalarını Ticıı. et- bava ve denizler:lelı:l za)•iat hakkında 
~ı lın tktUnıa 'İzmırlllerin bu rica.. verdikleri m~teka!>il haberler de ber- L 
~:lıttc~ buiduktnrı takdirde yeri. mutad blrblrınin taban tabana zıddı-

lftıı ~tor ~rını SÖYıecjiler.n dırlar. . . . 
~ llıilıetı cet Uz İ::anir fuarına bil- Alman tebliğ1 ayrıca Moı;llev cıva -
~ \'e bu erı:n davet edllmış oldukta- rında imha cd!len SOvyet tUmen~erln
b \')oııl!n ilene fuarda bırçok ecnebi den alınan eslrleruı 35 b_ı_ne ba~lğ ol-
~ b &'ötUJecettnt söylemiş ve duğunu ve ganaımın henuz tesbıt edl-

lı:ı ~ tua atka tntlli müesseselerin ktı- lemed!ğlnl da.hı bildirmektedir. Hatır. 
' :ır. ra iştirak cttiklenn· ilılvo et- !arda olduğu i\zere l14igolev civarında it() 1 ilk aovyet esll'ferl 10,000 k~i olmak 

1'.tA.N üzere .Alınanlar tarafından 1'enınıuzun 
~ 1D '{ADA IKl KiŞİ yirmi beşinde u1ınmıııtı. Bugünltü Al -

l!ş AM EDİLDİ man tebllğıne göre bu mıntakada alı-
~ leJ:.-29 <A.A.) _ orı: nan sovyet esirleri miktannın ~ gUn-
.\~otıer. rtaına mahkfun edilmiş denberi eoğaldığı ve ~·ukn~~kı mlk-

d ıtıa1 infaz dl! l.şt r tara ulaştığı anlaşılmaktadır. ,. 
Dt JiALK e m KA. Si Cihan hnrb tarlhınh\ ~diye ~adar 

~ ŞlJB BAN hiç kaydetmediği• derecea~ mu4zam 
~it <Esi AÇILDI ve uzun olan b~ "'" /»ı>b"31"i. ~ ~ .\.A.ı - Halk bankasının manya ve mUttfı!iklerlle SOYJet s-
~ tö burun ıüzide bir cta\•etli 7a aramıda cereyan ettntkte bu 

re111e açılmıstır. [Den.mı ı nol la1 

Haıtabakıcı - Bir ıöyleJiii öt~lrini tutmuyor. AlıJ ita 
tane.ine mi göndermeli 7 . • 

Do"ldor - Hayır, har6 tehliilerini .,,._cuueı ...INllüıiıJ 



Kalay tev'!İatı 

_, 
(j Jı;inde 

Evvelce getirılcn 20 ton kalayın tev
zii flat mUraka.be ~omİ'JYOnunun kon
trolu altında ve ticaret lbirliklerl ka
nalll<ı ya.pılmak!.-3.dır. E\-velce gelen ka.. 
]aylardan başka şimdi de 7 ton kalay 
dalın gelmi.stir. Bu kalaylar ayni se
klide tevzi edileeeldir. ···················································· 
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30 Temmuz SON POSTA: 
Sayfa 3/1 

....__sı fıhat-ı----

"Çocu.lc 
Yazan: Profesör 

• 
doktor Ihsan Hilmi 

3 
6 

FAİZİ 

1 
GETiRiR 

PEŞİNDİR. 
ay vadeliler bir senede O/o 4 faiz getirir. 

0/o 5 
" ' " • 

~ 12 ,. ,, ,, ,, . O/o 6 t~ _ tt . . 
~ t:i.t bono satın alınırken uono kıymetinden temıli echlt11ek suret.ile PCfd\ ödenh". Yani bil" sene Ta.deli ıot 

" " 
6 Q.y boıno jçı:ıı 94 lira vt'recek ve buna mukabıl bir sene sonra 100 llıra alne3-ksıruz. 
• ~1 '\'aıcleıı 100 ~ık bır bono için 97~ lira verecek bun:.. nıukabll altı a.y sonra 100 l.iın:ı. elde edecek.'\lnjz, 
~ 100 liralık bir ooı:o için 99 lira verecek buna. mukabil üç ay sonra 100 lira. alacaksınız. 

PARADIR. ~0 PARANIZ . DAiMA 
~q '\/u:nak içfn verdığinlz p'lrn bağlanmış değJdır Yalnız adı değişmi~ ve si7.e ayr.ı bir fayda emın etmiş.. 
' 

1 
<lolnıada.n p:ı.raya ihtıyacmız olursa herhangi bir bankaya. ~uraoa.at ederek booo faizinden yuzde 

ecia'karlık yapmak suretile bonoyu derhe.l iskonto ett.ırebillrsınız. 

~aranızın en emin kasası Devlet kasasıdır. 
\() e \rletin, kasası hem sizin paranızı, hem 

P:rak bütünlüğünü ve istiklfili korur . 
il ~lintzdekini israf etmeyiniz. Para arttırınız. 
lltıtınla bir TASARR UP BONOSU alınız. 

Bir genç kadın: değildir. Zira sevginin duyulması, ne. 
- Hayatta en büyük m ahrumiyet Uce ister acı, !ster tatlı olsun. bir ıez 

TEYZE 

(..___''S_o_n _Po_st_a_,, _nın_b_u_lm_ac_a_sı_: 2_0_) 
Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 
hwr 

1 2 3 

.ı.~ L 

4 5 6 8 9 10 • 

6 - Nida C2>, San'at (2). 
'l - Avuçiçi <3>, Cefa C3), En w 

boy tutarı ( 4). 
8 - K uru hayvan pislığl csı. 

9 - Yük sepet;! (4), Mezar kaz:ı.n 

('1) • 

ıo - Dik başlı (Gl, Zaman (2). 

=· ee::;.ur. weuea şunu da ıltı.ve et- retmlştır. Gazete, Londradıı. Turkı •• ba§lı !stasyonıa~ndan berglln ınut • 
tariden başka bir tttn tahrik edile • 
cekt.ir. Alaşehir Menemen. Bandır • 
ma, Manisa. K~ııya, ~~ iS~ ~7 
yonLarmdan izmire ıı dc~c 0 

nisbetlnde tenzUAUı g diş ı;e d nll.ş bi-

m.şUr: yey ta · 
Amerika ve nı-i nnya uzakşar'kta 1 nıyanıarın, bu memlekete bir 

menfaatleri olan dıser serbest millet _ taarruz vuku bulursa bunun muvat_ 
lerle sık sık görtl.ş tcatısi edecettlerdir. fakıyetsizlikle neticeleneceğine kani 

Tokyo 29 (A.A.) - D. N. B: olduklarını yazmakta ve Ingillz baŞ
C-enubi Çınde bulunan Japon fl!o. vekllınin de tildırdiğl gibi: .vatın _ 

letleri \'erilecek ve 4 yaşma kadar eo-
uklardaD bilet aıınınıyacaktır . 

.su kumandanlığı tarafından ne§re-
dllen bir tebUğe cöre Japon denıı.: ve 
kara kuvvetleri Hındi Çinde Saygo -
na gelmiş!erdır. 

Alman tebliği 
[Baş tarafı l lnel sıutadal 

ma.n kuvvetleri .Estonyanın te.m.ız 
lenmesile meşgul olan teşekkUlieri • 
mız tarafından çember içıne aıınmı..c;... 
}ardır. Bu cı~an kuvvet.Jeri yakın. 
da i111ha edileceJtlerdır. 

Dun gece b u.} ük harb tayyru c W. 
tekkü1leı'l Moskovadakı ısıthkAmlnrı. 
.iaı)e fabrikalarını ve muruıkal!l.ı çok 
m uesslr bır surette bombardıma.11 et. 
mıtlerdir. 

İngıltereye ltnrşı yapılan mücadc _ 
lede, Alman haHı kuvvet.leri Shct • 
land adalarının batı ş1mallnde 1000 
tonluk ibır diı§.man ticaret gcmısinı 
ibatll'mışlardır. 

ingılterenın doğu cenub salını n -
çık1arında buyuk ibir duşman tıcaret 
.gemisine bır tnm iSabet vfilcl olmuş. 

tur. 
BE-sarabya ~al edildi 

Berlin 29 <A.A.l - D. N. B.: 
General Antonesc~nun kuvvetleri 2'1 

Tem.muzda Kare.den z s:ı.hılındeki Ak
kerman şehrme gir~lerdir. 

it&l,-an ordus• 
Mantoue 29 <A.A.) - Stefa.ııl ajan

sından: 

Düçe, şark cephesine gidecek olan 
ordu ve milisin yeni teşekküllerini tef. 
üş etmek üzere bu sabah husus! tTen
le buraya gelmiştir. 

EstollJ'a topraltlaranda 
Alınan bir habere göre Pelpus gölü 

sarolnde Est-0nya topraklannd!\ ıhata 
edılmiş olan Sovyet kuvvetlerinin ım • 
hasına başlanmıştır. 

!Radyo gaıett'.si) - ---t>-----
lngilizler Fransadan 

çıkarıhyorlar 
Parls 29 <A.A.) - D. N. B: 
Frn.nsız dalı lıye neuıretı, işgal al 

tında bulunmıy:m Fransada mukim 
but.un İngılizlerın hudud mınt::.kala
nndan ve bılhassa Cote d'Azur ha. 
valisinden ayrılmalarını emrctnıiş _ 
tir. 

N'ıee'te oturan İngilız1ere şehri terk 
etmeleri ıçin 5 gunlük bir müddot 
vcrilmıştir. 

şarktaki yeni vaziyet Türkiyeye İn -
gıltere tarafından yardımı dah:ı mU
said bir duruma .sotmuıtur• dernek-

c .Af)on. ıcarakUYU· Eğirdir, Denizh ie
ıasyonlanndan kalkacak trenlerde % 
'15 ntsbet.inıde tenz11At Ytı.Pıla.cak ve 6 
yaşına k ada r çocuklardan bilet alın .. 

tedir. <RadY• paeı.e.I> mry.caJttır. 
--------- Bundan ba.şka 15 gilnlUk halk Uca. 

Fin - i :ı giliz müna
sebatının inkıtaı 

ret blletıerınde % 5u tcnzlillt yapıla • 
cak. bu blleUer İz.ıııir fuarına cıtmeE 
Ottre yurd dışından gelen yolculara 
mııJısus olacaktır. Fuara condcrllccek 
~yalar için '1ı 75 tcnzfü\t yapılncak-

Helsınki :g l.A.A.) _ D. N. B: tır. Tüccnrlar 50 kiloya kadar c yaya 
Bugün har cıye nezarets tarafın para vermiyecekler ve bu eşya:ıı kom-

- partımanlarında götüreceklerdir. 
dan neşredı:en bir tebliğde bıldlrildL 
ğıne göre 'H\Ziyet.te meydana gelen 
değışiklik sebebıle Londradakı Fln el
çillğı faalıyctıne nihayet vermek mec 
buriyetinde kalmıştır. 

------<>--

Hususi otomobiller 
Ankara 29 (Hususi> - Taksiler 

hakkmaa verilmtŞ yeni karardan sonra 
hususi otomobillerin de fil!Yrilse!er et
melennc müsan.de cdı'ecd'!l etrnrında 

deveran eden şay\alann bir esasa is
tinad etmedlğını l)ğrendim. 

Sabahtan Sabaha: 

Yakılacak 

şehir 

Dirilen ölü 
[Bas tarafı 1 incl sayfadal 

c- On iki gundıi:' arkadaşım Nu. 
rinin evinde kalıyordum. Herhalde 
siz yanlışlıkla bir ba kasının ölüsü
nü bana aiddır d!ye teşhis etml§Sl 
niz.. Görüyorsunuz ki sağım.~ 

İhtiyar karı koca oüuJlarına ka _ 
vu.şmaktan müte .. eli (. sevınçlc ma
halli zabıtasına miiracaat ederek ce
reyanı hah 'llnl tmı.şlardır. 

dlr. Fakat mcdenlyeUn ılıhalli dev
rinde biiyiik v-kilar fa) dılı e-.erler 
raraüıklan kadar zararlı i \er dl' yap. 
tıklan için cem lvetin iki lakası bir 
anın gelmiyor. 

Ahlik düsturlartnı clekl tittn ye 
cemiyete dalma yeni telakkiler, reni 
b ayat örnekleri veren Amerikan r.ım-

Diin,-anm zi::rnetlerl Lendra, Ber- 1 ellik ~mi bu ileri 'e U-rs hareket.. 
Un ve şimd.i Mosko\"a at.eş altında. lerdl'n biri olsa gerek. Film san'atı. 
dırlar. Berlın epel'a(ll yerlere a;crildi, nın göz kamaştırıcı parlak nıınaffa

Londranın büyük mü:ı.eleri, k:ılcdrall , klyeUerl l nq n zekasını ve insan ka
Balı:ingam sarayı rn diğer bır(·ok biliyeUn i m ot.ôrize ederken in ın ru. 
muhteşem binaiarı mernud değildir. b anu, moralini, karakterini de ka. 
Kremlin bombalar al tındadır. Bun. hbdan kalıba sokuyor. lJoolivocJ de. 
la rla beraber tılnleree m a um çocuk, n llen belde, insan etinin eski cstr pa

kadın ve ihtiyar dünfadan gO(-müş_ :ıarlarında olduf;ıı gibi muada çıka
lerdir. Bunlara şahld oldukça <ıFik- rıldığı bir mah""nr k" ı .., ı · ,,.., ır ı a ır arın • .,. 
re > ın: rlktlrdiği az çok kı)met lıallndcld 

~rin böyle dalaletleri var manevi varlıkları ins:mh ın ruh ve 
Putunu kendi yapar, kendi tapar! bedeninden kemire kemire kop:ınror 
Vecizesini hatırlamak mümkün- ve )erine cicili blcill bir takım lğTetl 

dur. Beşeriyetin buyl chl'l ti 1 ve tapon lıayat ta l;ıkları ) :ımıyor. 
e a c er ,ar, D .. r.:.ı 1 1 i ta1cmıs 

l\ledeni)etiııl kenıU )apar. kendi :tı- unya genç ..... n 'e peş ne . 
kar Mesele b d n tl I k " 

1
•• •• m·nııta zıplata suruklu,or. Nrtt~e? 

• 0 a 11 e ~r 11 o,,.unu Herhalde scliımcte dl' 11. 
bulup kırmak oldıı.i11 halde çok defa h kik tın 
insiyaki olarak v.ararlı mC\-zul:ır üı.c. I Bombaların del>ıl, fı.lkat a a 

• f il ti yerle l ek,.an etmesi li:nm 
rinde çııhşan insan zek :l.'H bu haHrlı ,;e az e 11 

• , 

hizmeti henuz yapnıaını~tır. 11.nb )'ı- bir belde var. Hoolı, od. c / 
kıcı keşif ve ı~adlar-ı ycııl bir hızı ~IUJ.on ohİ.~ 
verdi. Bu, h arbin aaruri Wr netlOClii-
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Esk! Zaptiye tevkifhanesndeylm!. 
DUn: Abdttıh:ı.mıd Selıinlğe yollandı. 

Besinci Sultan Mehmod tah çıktı. 
Gazetelcrdclkl tafs;ldtı bu dört dul ar 
arasında okuyorum ı 

Niçin mevkuttuın?.. Mahmudpaşa 
mnhkemei ser iye:slnde llç ı;rngme ka-

• nsile çıkardığım .-eı.::aıetnamenin şekil 
ve şemam meydaııa Çlkmışt.ı .. 

Eski Zaptıyc tev!dfhanesl hıncahınç 
dolu. Meddah Kazımlar, Hrlsantoslar. 
Fnntoma Mehmedler, san Musta:nlar, 
hn.şnei mUb~e < !) hepsi orada. .. Ce
bımden dc.ftcrl çıkaracak olsam yazı
laca1t neler var; neler. 

Karga ile yola çıkanın burnu mllz
haraf ttan çıkmazmış:. (Çingene 1can
Jnrı> mahkemeye gotUrUIUr mU7. Kim
dır; bana <zeki> diyen avare? ... 

Kel Ha.sanın tıyatrosunda (Pembe 
kız> oyununa çıkar gibi: 

[Abe ağacı,ğım? J; fsüt bestlt .. ] ke. 
lımelerlle ~ı efend!nin huzuruna çı.. 
kan çingene t:anlanmn a letıert < ı > 
hı() çakılmaz olur mu?.. Tilki çukura 
düşünce hayvanlığını idrak edermiş!. 
Yaptığım hatn gdzfunUn önüne ge.. 

lln<'c. ıillmelı mi: afilamalı mı. şo.şl?'l
yorum: 'Oc çlngPne karısını tal mll 
maymun gibi talim ettl:ml tim. Birisi: 
Annem: birisi: Teyzem; b•nsl: Ablam 
ola.mk Mahmudpa.ş.ı mahkemei şe:r'l
yesinde arzı endam e m~ti!t ..• 

Her mah'<emei şer'lyenin kapısında 
müşterl bckllYCll bş on yalancı şahld 
bu1•ınurdu .. 

da· 

SON POSTA 
Sayfa 3/2 

YememJş, içmemiş bepshıl l.ıaber 
vermişi. 

BülbillUn cektffil dilinin bcltı.sıdır, 
derler. Ben de dllimın belAsmı çeke
cektim. 

Fakat sfuodüiüm gıırlbeler 8tiylenll
miyecek gibi şeyler deilldjl. 

Mescld; ~ vak'a.ya t>aJcınu:: 
Çingene kanlan; Ş3hidler ve ben 

mahkemei şer'lycnin kapısında mra 
bckliyonız: 

I ····-··-· .... ········-·-------__,_..··---·-............ ._ .. _ ............................ . ..... .............. -......................... . 
"Son Posta., nın 

edobi romam 

hllı:(iyesl var mıydı?. Genç ~tr hanım geldi!. Ko~Sllldan _ 31 _ Y 
"~ boşanmak 'lcln ll arım saatlik bir ko- (J . azan: Nu-et Sala CoRkun . uc çingene karısı: ve kapıda birer &ıaı;u k 1 katı ğ "' ı: 

hraya tedarik ettiğim dört "'ahid, ve ca?l arıyormuş.. d . •ti! do umun sa ı ın- tel ... n_.asıı bıra~blllrdlm? Onu blr de bir apartunana airdlk. Ben! ynşlı ol 
ben kadı huzuruna ,.ıktıJt... ... Bu sözil ~itince merak ettim. Ya.. 1 an as a e ediyor, rumruk- ev ...... acısile mı pe:fşan edecektim? Cakla beraber cok boyalı susıu ıı.nnı 

,, lancı şabldlerden btr ta.nesine sordum: : annı indirdikçe canımuı ncısından Bir gün yalvara yakara eve kadarl~de bi R ' • • 
Çingenelere talimli maymun gibi öi- - Bu meseleye <vekili nıllsahhıı.r> der ~mukavemet.im ııevşiyordu. Bir aralık, gctirdlğtm belediye doktoru, babamınletti. r um luıd.ınına tnkdbt 

retUğl.m halde gen~ kekelemete başla- lcr. dedi. Bu ltıı.dcın koea.o;mın adresi :kolwnu hızla çekti. Heııilz yerine o- derhal hastaneye kaldınlmnsını söyl~ . . . . 
mazalr mı? he.Nınlde bulunamnmış. I.Anlettayin bir :tunnaya.n kemik tekraı· ~ıkm~ı. Iz.. dı. Fa;cnıhal k~ıdı tıınz.m edıldi, l" . Haklkl hilvlyetını so:ırad!Ul oğrendı• 
Kadı sordu: adam ve'kill milS2hhaT olarak kocasının ~t.Irabm ilddet.inden b:l)'1lıvennjşlm. n hangi hnstane)·e baş vıasam «YCr gkn bu kadın. bann CV\eli bır an& 
- Sen bu M&hmud c!endlnin nesi- yerine mahkemeye çıkar: : Sabahleyin gözlerimi ne feci bir va- yok! Yatak boşaldı~ı zaman alırız )şefkati gösterdi. Battft. ıztırabım be· 

sin?.. - Boşa.dun!. :zlyette açtığımı taluni!n edebililısin cevabile karşılaşıyordum Doktor h .» nınıle b rlıkte ağladı. Sonra da bana 
- Abe ağacığım?. Stltl>esüt anne- Deri. :Mil\ taşlıkt.ayun, riltubet her tnrnf~ talığa sUratıe milds.halc .llı.zımgcldiğl: cetretil ~~·mile uzım bir konferans 

siyim?.. - O kadın da demek kJ kocasından ~i.şlemıştt. vücudfunde, b!nlcrce iğnenin hattA ameliyata lilzı.ım hnsıı olacağın~ verdi. Neler söyled.? Bunlan md 
Kadı gillmde başlBdı. Ben de ter boşanmış olur?. :battığı hfsstnl veren bir sw. başımda iktar etm~tl. Hayat:a yegıllıe deste - sana anlatmak co: zor Selma .. ikna 

döküyordum. - Evet!. :tahammW edllmez bir ağrı vardı ğ!m olan babamın çarcslzllk U U d kabiliyeti ook kuvve il bir kadındı. Ba-
Dtğerine sordu: - Yabu bu ne karagöz işi? EınllşkWll.Ua doğnılab:ldlm. Hiç bir ta~ göıll:mün önilnde günden li:'~e z ;Ume n~ ~v11t:: bamb:ı.şka b~r zaviyede &-

- Sen?.. . . Oe!ıe .kadı e!end"ntn kRpısında ikin. vafım tutmuyordu. Milcadelcde:ı en- yaklaşma&na seyirci mi kalacaktım? t ~or. başka zaman duysam: ilrpere-
- Ben de teyusıyım nğacığım?. el bir garbeye naha şahld olmuştum: :tartın parça parça olduğu içln yan Bir aralık ülıma Muazzez !mıtndc ceğlm hddiselerl, çok tab!J ımış gibi 
- Ya ~en?. Bir hanım kocasındnn ayrılmış. F'n- EçıplaJı: denecek bir vaziyette bulunu. bir arkadn.şım geldi. Bir zamanlar bı.- göstennlye muvaflak oluyordu. 
- Ben de ablasıyım2. j kat fhamlleylm] diye kocasından <na- :Yol'dwn. zlm ma.hallede otur.nuşlardı. İyi kom- «- Yalnış sen bilecclcs!tı, kimre bil-
Karakola gidecek terin arasında ele-1 fnkn) bağlanmış v~ bu parayı :l4 ay : Gilzin başını önllne eğmişti; ancak şuluk etmiş, blrbirımizi cok se\mıştlk. medikten sonra, namus. falan cJIY<' 

başı ben olmas:ım: 'leknletten de va.z- alarakmış. Cünkü b'lmem hnnci pey- :ışitillr bir sesle iüı.vc etti: Pek dürüst bir kız değıldı amma, bana s~!alet çekmenin n~ mfınaSl var. Bu 
geçıp; şu komedyaya gülmekten katı. ıramber giıya 24 ayda dUnyaya gelmiş : - Hepsinden fecll, uğrunda öltlmU karşı muhabbet! vardı. Blr gtln, so - dunynya bl.r kere tteıoccksm kız:m Ya 
lııcağım. im~. :g6ze aldığım namusumu kaytıe:nt~t·m. kakta ra.stgelmi.ştim. Beni çalış•ığı ye- zık değll mı sana .. gençliğin. güzclllğın 

- Mallannızı, millklexlnlzl neniz (Yanm saatlik koca? . .) ve <24 aylık :Alçak hertır, kolumı:n ıztını.bından re çağırmıştı. Beyne•mneı inşnat flr- mahvoluyor. Dllşiln bu suretle evlfıdlıt 
var neniz yoksa ~tması için Mahmud hamile) nin muh!Ucerneleri !>mi cUl- :kendimden geçince. mel'un emeline ketinde dn:kUlolult ya.pıyordu. O:ıa baş vazifeni yapamıyor, babanı kurtnra-
e!endlyc vekAlet veriyor musunuz? mek•en le tılttı. :nıuvatfak olmuştu. Merdivenlere tutu- vurmıya 'karar verdim .. birçok kimseyi mıyorsunh 

MaBUllah: Kadı efendi bir de tNe. Ya Ut.sat ilamlan1? .. o da bambaş.. Entı tutuna, yerlerde sUrilne sürüne tn.nıyordu, belki oir !Itlmas bulur, ba- İs babama gelince. bütOn eıd:şe ve 
relerde, ne gibi ınallannız var? .. 11 diye ka bir garibe değil miydi?. ~kendim~ odııma attım. Artık her şey bamın hastaneye kaldınlmc.sına ynr. korkul~an_ &l'lllrıcr nışt!m. Z•ten 
soracak o!s:ı blzım bu nel'Zl.ıhOr kıptı Kıırı ıkoca arasında bir geçlmsizllk :mahvolmu.ştu ne yapmam 111.- dllll ederdi, bana da bir iş temin ede- en derın bır hassasıyetle muhafauyn 
taallukat bUsbUtUn keke!lyeceklcr de- olur, koca mahke:nei şer'!yeye mürn- :ı:ımdı? Sikdvet mi edecek- bilirse. biraz rahat nefes alabilirdim. çalıştığım namusumu b.r sarho aas-
tıı miydi?.. caat eder, (itaat ilı'l.mı> alırdı. Fakat :um? Bunun imkt.nsızııtım o anda dU- Muazzez beni ümid et11~1mdrn çok betmemış miydi? Ben namuslu ka mat 
Yüreğim tıp tıp atıyor.. ter dölrll- bu ilCim mt.seleslnde o kadar saçma ~~find!hn . Bu suretı~ başıma gelen bu 1aha samimi karşıladı. Ona her şeyi için tutunmıya talışt1kça, düşme ç :ı 

yorum.. h!i.dlseler olurou ki. .. lılıuı.yyen bir tCl- :iğrenç hddlseyl herkese anlatınız ola. anlattım. AiHayarak bana elinden fi"- ellerbne baltıılar vurmamı~r mıydı? 
Bereket versin evvelce başkll.tlb hoca nun değll, kadı efendi haııgi tnra!ı :ca\'tım. Bir hlmav görecP.l!'fmden, len yardımı ya.pmıısını rica ettim. o. O !halde lAnet olsu~ cemf~etc, linet 

ile görü$lllilş ve muta.bık kalmıştık. tercih ederse o tarar kazanırdı. Erke- :hattımın aranacnğından da Om!ıdim başıma gelenleri nic de bu derece Uzill- olswı namus teli.kk!lerine de<l m Ka-
Yoksa: D.zlerbn bilkülec'!'k.. kin altını gani 1se erke4t kazanır, ta- :vo1ttu. Dird:tör vak'asında. olduğu gibi, mlye d~er bulmamıştı. dın, haftada Uç gil.'l uğrasam. clıme 
Kadı şahldlere sordu: dının tenasübn yerinde ise kadnı ka- Ebu 6efer de beni haksız çıkarnuyacak- «- Babanın nastalığı şUpheslz seııl yüz liraya yakın P&.ra seçeceğın! temin Bu herl!ler adeta orta oyununda 

ta.kl1de çıkar gibi bir mahkemeden 
çıkarlar; ot.eki mahkemeye glrerl~l! 
Kadı efendi bunları tanımaz mıydı?. 

- Bu hanımlar M hmud Saim efen- zanırdı. EJannı klm temin ederdi? Uzer: ne olsa baba, dedi.. fakat l)bür ediyordu. Sana yUzilm kızararnk ı .raf 
d'nin valide.si, tevzrsi. ablası mıdır?? Gene mn.hkemei şer'fyenln kapısın- : İnsanlar hilkUmlerlnl hakikatlere tarafa aldırma .. ba1t, ben evll değilim ediyorum Selma .. bent ayıblama. ben-

Şahidler cevab verdi: da muttali oluyoruz: !nüfuz ederek değil, fndİ olarak veri- fakat önlUm b&n~ erkeği çekerse, den ıtr~me .. İnsan ba~n ~yle ı: zi-
Tnnırdı da aldırmaz mıydı? .. Yoksa???. 

MalQm ya: Bır kadı h;kiı.Yesl vardır: 
lMilşteklye kadı efendi: «BU işe amma 
ve Ilı.kin yUz şahld l(ızım evlAdı mübn
reklm ı demiş Kumnz herif kadının 
yüz altın istediğin anlamış._ Fakat na
&1 versln?.. İki okka b klava almış. 
Baklavaların arasuı<ı birer altın koya.. 
nl1t yüz l ·ravı yerleştirnılş. Götürüp o
dacıya verm~ Odae<ı .baklava.11 söıil
nU du,-·-"a hemen beş tanesini asır
mış. Kadı efendi atsama balı::lavalar
dan 95 alLın çıkarmış. Ertesi aUn mah
kemecıe: .oztıum: Ben 68Da YÜZ şahld 
liız.un dem~t•m. Halbuki sen doksan 
bf>.o: ~hi<I vPtirml'!Sin:t deyince odacı 
atılmış: •Efend'm b-..."$ şah'd topaldı. 
Onlann da 1fodelertnf ı:ışağlda ben &l
dım11 deml.ş ... l 

- Eve efendim. T!lnınz... Annesi, Benim gibi zavallı bir avare Jtnnsını :Y<>rlardı. eElln oerUini kimbllir. ece kendimi ona veriyorum. Her tızın b:ı- yetlere dü~or ki, her şeyı göze n'mak 
tevz!'Sl. &bla..cııdır!. çok seviyormuş!. Gene benim talihim !Yarısı ne maksadla eve aldı?D diyecek- şından böyle şeyler geçer. Bunlar tatlı mecburiye.inde kalıyor. Babam ,ç.n bu 
Kadı e!endl tahkikatını (!) ikmal gibi bir talllnasaz bıı zavallı adnmca- :renıi. Oldlp bu alçak adamı bulamaz- macer~lardır. Namu!, namus dtye sa. fedaklırlığı yapmıya mecburdum. Ben 

t."tın~tl. ~ızn musallat olmuş. Kansı hakkında :dım. Bu kadar cebin bir ada.mL-ı. ve- vıklıınıanm ne mft.nıw var kımn?> Sn zaten hayatta he:r şeyı kaybe•:n b r 
Bir i.ş CD rörmilş ol~nlarn mahsus itaat illl.mı almış. F..ıkat kadm gttzeı :1eVki namusumu temlzelmek baho.sına, bak benden de güzelsin! istersen Eer- insandım. Elimde l.ılnn ncydı. Şwed 

f'da ile: mi gilzel.. ;evlenmektense ölümü tercih ederd·m. vet ihtişam içinde YllSlYab!Ursin! Be- illne bu tip hll.diseler karşısınd:ı bi-
- Oldu!. VekAl~tname itasına ka- Kadı efendi herife: ;tiO!J. buna da yannşacaıı hakkında nan tanwlıf'ıı:n iYi ltalblı iyilik sever raz kızıllık serpen ar, h&>·a h slerl 

raT verdim, çıkınv,! .. dedll. - Oğlum; ev tutacaksın. Dö.şeylp :t>tr inancım mevcud değildi. Neteklm bir 4cadın Tar. seni tanıta\•ım cına .. ıs. knlmışsa. bunları da bab!lm uğruna 
Aman yarabbi! .. Eğer böyle Uç cin- dayaynca.ksın. 3lr şeyin eksik olma.ya- ~dan sonra bir daha yüzünü görme- tediittndcn QOk h\maye ııörllrstın h h~ca~·ablllrdim. 

gene karısı. dört yalancı şahldle vekı1- cak. Gelip göreceğl;ı;. itaat iltımmuı ~Lm. Muazzezin bu garib telAkkilerini ya- LAkın, karan çrııe birdenbire v re
ıetnıunel umumiye almak bu derece tatblkma karar verec~iz .. demiş. : Bu Yilz kızartan lkl.bete katlanmam dırgamış ve hakkında lYi hmdhnle: medim. Dtişllnmek :için mUsaade i~c -
~ola rsa 1stanbuiuı:ı yarısını satmak iş. Zavallı adam varını y~u feda et. :ıAzımdı Selma .. benim yerimde sen ol- vermemiş olmakb beraber, çareslz \'.al- dlm. Cıkarken madam. c!lme 10 lira-
ten bile değil!.. mtş, ev tut.mu,. döşemiş, hepsin, ha.zır- :saydın başka. ne yaparduı? Fel!iket, mıştım. Arltadaşlığı:u\ muhtac, gös _ hk bir ka~ld t.utuşturrmı .. tu 

Blr tekerleme varnır: lamıs. Fakat öbür tarafta kıdı elendi- :ıztırab bununla da bitmiş olmuy0rdu. terdlği yolda yUrilmJye eoburdum. Sabahalara kadar yatııV.nnın ıclnde 
Sırnnı sırdaıtma faş f'tme: Sımn nln sakalı ltadını:ı elinde: .1ııc bu a- !Babam ltittikQe ~ırlaşıyerdu. On pa.. !Un.r edeyim Sclma, babamı kurta'I"- dônendlm o gece .. lclbu5Jal'ın b!rl blt-

ra olur: damdan beni ayıracaksın> diyor. :raDl.ll& Y'Oktu. Komşulardan bir diltm mak kin namusumu da ayaklar al- meden diA'erl başlıyord•ı Cok i~ç 
Sen sa.na smla.ş deiilsln, 11 na<ııl sır- <Hile! şer'lye) yok değil ya.. :ekmek gelme-zse QÇ Jatlyorduk. Xaç tına lmıya tarar verdim. bir yola :sapacal!:tım. Bir türlü karar 

daş olur! Adamcaırtz kadıyı, başkl\tJbi. mllba- :<Jela kendimi ôldürm~ı düşünciüm, Bu Muazzeze akşnrn Uzeri tekrar uğra- veremiyordum. erteısı sabah erke den 

M"hA'iml o61!r'IYeı:ıin bu ~ahld.1 U
sullerinde de acaba böyle bir baltlaft 

~ıı hali ve mııhk .. m<S cp~•h·"'!t" Sı?~r- şlri eve göt.Urmuş. Bakmışlar ki her :tıenmı için saadet~ giden tek yoldu. dım. Beraber Beyo&Juıu çık!ık. Tanı sokağa fırladım. ' ! 
dfü'!flm cl:.ier saribelcrl b!r arkadaşa şey tamam. İta.at ilAmınm taf.blkı 1l- \.:.::...babamı, hasta, sefil bir vaziy t.. madıttım eokaklardan birinde bilyUlt (Arkası vnrl : 

söylemiştim. [AmMı ~fa 4/1 Ml'-8 1 de] _ , ..,_ 111 ..... __ , ··-.. ----------·-· .. • -·---·~·-·""-) 
arasınd;ı. so kilometrelik bir kısmı var-ı-- doğru başlanacak_ m;.yıuıuu u"9r- -
d ki tarihte .. smolensk kapısu adını yının ortalanna hak.. Den'""'ollnrı idaresine devredılen Ha- n;::::: . .ıtn~hyacak ~nın • tç•- ........ lı: . mrr·""'lJ" edllc.n bu ihthnalle" ır • tır Okulların ikmal imtihanı rı u.~ in ~ .. ~ ~ , .. -•,et .cı.;vcı .... 
almıştır. ve İsveç kralı 12 inci Şarl ile . s L :.\ alt'Lk daTlnra. liç vçurlan tşletme idaresin • mu - ğunu ortaya koymuştur. Koıa>=J •t :oe rotr. 
birinci ·apofyon da.hlJ olmak ilıere Beyazıd meydanından başka, u kında. Maarif Vekiiıe• a vakkat idare zamn.nınduld ıaallyct.iıle bu şekilde hareket ederek ıl·erid·· eki ~. ı:}tü Gen~ 
biıtün müste,·liler t:ırafınılan l\Ia5ko- tanahmedden Bevazıd:ı kndar olan yeni bir tamım gbndennlştir. Bu ta. aid muamelelerin tnsflyesi işine de - herhangi i:ıir flat yüksekliğind:ro : ' tc,J' 
''aya. müntdıl bir yol olarak kullanıl- cadde de ~al~ olıırak yapılaeaktır. mimde, bu sene ikmal ımtimlnları • nm olunmaktadır. Tasfiye işi önü - 1stllade edllmesın.· e ~ olacaktır. ! ı, riya 
mıştır. Alman ordusu bu ı:eçiıU :zorladı, suıtamahmed meydanının :ısfnlt • nın normal olnrnf: Eylfılde b:ı.,ııya. - müzd6i ayın ortalnrına kadar ikmal Bu maksadla fı.at mürakabe komls- : ı ~ 1 
«Smolenskıte kadar ,·ardı, bu unada ııınma işi de bil Y'-1 iç~nde 1~mal 0 • cağı ve mekteb:erl:ı .gene eskı.Si glbl edilecektir. yonunun ilk yapacağı toplantı.da. i İNSANIN ıı,n·YANl PARı\ıi 
h~ bir ordu b.raf~ndan anmoıanmıya. lunacaktır. TrnmvaJ Id:ırcsı tnra~ • Birinciteşrin:n ba§Inda. açııaca~ bU- Denizyollan idaresi Haliç vapurları dcı:><>larda bekllyen malların der- : LEl\İ - Yüksek tahsil ta.ıc1)e 
cıık derecede miihı.m muvartaklyetler flndan asfalta tahvil olunncak dı - dirl1mektedir. memurlarının maaşl:mn& blr miktar bal satışa '"'zı hususunda bir karar 1 _ t kit:ıbı olıı.rnlt 'ti 
kazandı. Yalnız: işte iki haftaya yak':- ğer meydanlari\ ald projeler ham - " hi ... c .. yerde ye - zam yapmıştır. Haliç idaresi tarafın - itUhaz edilecektir. : ders ~eimuı:nteeaatercemelerınden 
şan bir z:aman olllJ'or ki, smol it '>- , da. e derpcy Vekalet bu senv vuu dan evvelce verilmiş olan meccani pa- \ • lan. un versı . 
n c dm:maktadır, a:urdutii mukaTe- lanm:ı.ktadır. Bun!nr p 'Y niden li.5e açmıyncak, ancak mevcud soltaa~rın:.!h:eııs!:l~d:e~l~p~taı:_~o~lunın=::\1$:.;t;ur;·~--,,;;';··::,··:,:·;;··;,;;··;,;00:;;•,;;••;,;"";";,;"",;,;"-m.·;,,,·.··.··.·.·~·~··.··.· .... ··.·.··,·••.. sanın ihayvanl paraııtıeril' islınli 
metl yann belki kırabilir, belkt fos. as!altn tahvil edilecektir. liSe ve ortaokallnrn yeni şubeler ı~ ._ • Manrlf mat~aası tarafından ı>' 
kovaya d tnı UcrUyebUir, ~ ~ ~- ıa.ve edecektir. Bu sene İstanbul ilk- D L ı• y , p o L J s rak satışa çıkarılmıştır. Eser dı 
tice ile karşılaması da mümkundur, H·ıçb·ır şek·ııde okullarındaki çifte tedrls:ıta nihayet A ve Dr. Max Braun ve Dr. Otto Stil 
netice ne olursa olsun ş::ırk harbinin 1 den nrofesör doktor z. Öktelll 
hakikat ı;ahasına dotru açtıtı pence.. verilecektir. E R L E R ., 

k k t ~ııı ...... en kadro H A B fından çevrUm1ştil". 
rede.n Rus ordusunun A\'TU]Jada. s:mıl. er Si ın ısı Diğer tara.ft3.ı.1 vtYewu - ~ 
dıT;ından Ç-Ok kuvvetli olduğu anlaşıl- Ş8 , lan yeni vekılierıe idare edi!ecek - d b• t R AD Y O 
mış4Jr. Bu %!:ret.ten şuphe )'1lk ki, d \J ~r. Kulede nişanbsile öpüştü, iye ır genç en 
~':"'· :::::·::::rl>".::=!\" h:.:.: mevzuubahis egi 1 veuıet, öğretmen oım~. ""~ d t k. f d"ld" 
cekler bulfi.::dUtaklıgil Şeker azlığından mütevellid şıki'l- ~ni=~ol~:zu~~~~:~i~~~ıu~- rüşvet alan polis memuru_ ün ev 1 e 1 1 

ÇARŞA:\Ill~ SG/7/941 t f. 
7.30: saat ayarı, 7.33: H~ 

çalar (iPl.), 7.45: Ajans . _______ ,___ _ ___ yetler üzerın~. mcnıJeket ihtiyacını nhhüd etmelcrinl bıldir:niştir. 

Kınakına yerine kezzab içmİ§ karşılamak maks.adl\e Ticaret. OHsi 
s. Hatif parçalar (Pl.), s.SD:· ~.ıl 

Dün adliyeye Beyazıd yan'?n ~ı~~~iiy~ .. ~dar:::~h:~ış, ı:n~ ~ati, 12.30: Sa:ıt ayan, 12.33~..J 
AksaJ'ayda Hayriye 1smınde bır ka- tnra!ından harlôden mübayaa edi • 

dın, dün ıunakın::?. diye yanlış'ıkla len §ekerlerin t~v:ıanc başlanılmış 
kezab iÇml.ş, baygln bir halde ııa - bu.unmnktadır. Bazı mıntakalard::ı. 
seki hastanesine kaldırılmıştır. Ka _ ııaw. şeker azlığının hissedilmesi ıbü. 
zazede kadın bir müddet sonra has. tun memlek:l~ şeker ihUyacının ay. 
tanede ölmü~tür. nı. zamanda Mersınden tevziinden i-

- ~ leri gelmektedır. Tevziat.tan doğan 
İt yüzünden biçakladı müşküliltın önlannıe'ii ,.e bütün mem 

Kurtuluşta, Panorama bahçe.sinde Jekete ayni znmand1 şekerin dağı -
büfecıhk yapan Hikm :t adıcda bir tıhnası iÇln icab eden tedbirler alın. 
garsonla, ayni yer müstahdemleTin_ maktadır. 
den Yol'€i cü:ı bir iş ~lesinden Diğer taraftan şeker darlığının biç 
do1ayı kavga ctnıişıer. bu csnad3 Hık bir suretle mevcud olmadı{;ı alaka -
met bıçakla Yorgiyf yaralamıştır. Ytı, darlar tarafından bı!dirllmektf'!d~r. 
ralı Beyoğ!u ııastancstlle kaldırılmış. Şeker azlığı, şek,,.r fabrikalarının .kup 
carlh garso~ yatalnnarak hakkında ,.e kesme ıekc?r stoklarının Haıırnn 
takibata başl:ınmıştır. sonundu tükenm1ş olmasından ileri 

Tıbbi ecza ll!}ları tetkik lesinde cereyan eden garıb bır ruş- '-= "'~u cunnu """" ~ . ık arkılar 1:!.4!i: AJans bJ .,ıtı: 
• d"I" t. ........ iseS. intikal etmiştir. Vak·a. _ gelen tertı'batın alınmasını istE'mıı - ş ş k' k lar 19 15• 1"1 1 e ı ıyor ve ıw.ı.u 1 • t 13: Kıı.rışı şar l • .,. • 

suçlusu müteferrika komlserliğıl ir. - . OPl l ıs· Sant ayıırı• o 
Flat mU?'Jlkai>"' bUrosu, her nevi tıbbt nın ' ralı u'ls Bu müracaat üzerine harekete ge_ muzik · • · t 1 

ecza satışları - üzerinde de tetkikler müreUebat~d~n 1~~ numa p • çen zabıt-a, dün, Beynzıd kulesi ci - cnzband (Pl.l, ıs.ı5 : Ser~d:st> 
ya.pmaktadır. Bu suretle gerek ecza memuru Şukru Ero ur. - varında. muvaffakıyetll bir curınü. kika, ıs.ıs: (Dış. poll~ sno.t ~ 
depolan n ger~se eczaneler hem Hakkındaki iddiaya nazaran Şuk- hud yapmış suçlu memuru bu 18.45: Çocuk saatı, ıo ... o .. Ji'!l5ı1 
mevcudlannı ve hem de satı..şlarını ko- rü Erol, evvelki gun Beyazıd kule - meş te tekrar 2So kuruş rüşv<;t alır. ve ajans haberleı-1, 19.~5: 2045 
misrona lılldirc.•e!t1crcllr. AYDl zaman- s·nc niŞanlısı ilt> birlikte gezmeğe ge. genç n • • k ' tır et.i 20.15: Radyo gazete.sa. . 
da tıbbi ecza IlaUıı.rı arasındaki fark- ~n lbir genel, güya nişanlısile öpüş - ke~ :~kı;aı~ yda_:·a~~ c.ürmünden halle türküsü öğreniyoruz, ~1· .,O 
ıar da meydana çıkmış olacaktır. tU diye yakalamış ve bilühare de de- d ~ 

6 
~h~ed üç.i.ilncü sullh takviınl ve toprak mahSuı:.cr.ıııı 

. J b lıknnlı Ue 3 ılra muknbilinde uyu r O\ yı hlı.k ml t;-nc sevkolunmuştur 2110: Solo şarkılar, 21.2~ J' 
Siyasal Bilgiler okuluna ta e e ş:ı.rak z:ı.bıt yapmaktan vazgeçmiŞ : c.ez~ Iis 

1 m~uru hakkındaki id~ c~hur bandosu lŞc1: pol ~ 
alınacak tir. Gene iddiaya göre suçlu polıs :~;a~ı S:u şekilde cevnblandırml§tır: çer) tarihi marş.ar Slvns~ıtı• ef 

S:v'"'al Bilgiler okuluna bu sene de memuru bununla. da kalmamış, üs - S" le d'üi g b' ııe dün ne de Amalim.iz, erkftrımız, Ka ~efô .. ..., rt l «- oy n ı., ' ı • ... maraı. 'f'~ ' 
llsc mezunlanndan imtihanla leyll ve telik delikanlıya aid saati de e es evvelki gün dancıdan rüşvet alm1ş li-vatan. Me., usan etti , e 
nehari talebe alınawktır. günü lbir miktar daha para. getirme- değilim. Hidisenin vukubulduğu ilk Hürriyet mar~ı. Ordum~~nrt· f!~.lrı. 

Kalay ter-iatı 
EVVelce getirılen 20 ton kalayın tev

zii fiat milraka.be komi';yeımınun kon
t.rotu altında ve ticaret bırliklcri ka
nalile ya.pıJınakt-t\dır. E\-vetce gelen ka
la.ylardan bn.şk.a şimdi de 'l ton kalay 
daha gelm1.ştir. Bu ulaylaT ayni şe. 

zı edilecektir k.lde tcv •••• : ••••••••••••••••••••••• ························ 
, TAKVİM • TEMMUZ 

gelmektedir. ııaricden getirilen §c • 

ker ise şeker fııbrıltalarımızın fa~li
yete geçeceği ve piyasaya kAti mık -
tarda şeker vere'bielc.ııji Ağusto.s sen 
lanna kadar ola.n ıbtlyacı karşılı 
~k :miktardadır. Fabriknlarınıızııı 
bu seneki şeker 1stıbsalıni:ı geçen se
neki mlktnrdun fazla olacağı ümld 1 

Kayıd muamele1e:-i 20 A{.'Ustostan 20 si ~in yanında rehin olarak ıı.lakoY- gün kulede nôbetçi idim. Şikayetçi .Askeri alay marş~ ~e :ı:ı:ı~ 11' rJ 
EYHile kadar devam edecek ve tali~ - muştur. .. 1le -!ısının sannaş, dolaş bir va- diye, Mes'udlye, Izmır. 511~ 1'~ 
terden tstanbulda bulunanların mUsa- V k~ mflteakıb Eınnlyet Mu - . tte ort k tın dolaştıklarını bek.. Karışık garkıls.r, 2'2..30. ~.ı~· 

edilmektedir. ----o----
Bir kııım tramvay rayları 

baka imtihanlan yüksek Öt,"'retmen o- dür~r.tti\ne miiracıı.at. eden genç, ni - zllıye ,..ftna a ha~er verdi Aşağıya in - aJnns haber~eri; borsa, 
k !unda ve Ankaradakllerfn de Siyasal "'6.... ld kl bu ç er . .- · - -'~l ('Pll 
~ kul d ılacakbr oanlıslle birlikte maruz ka ı nrı diın. onları aynl vaziyette goru..'lce mü;c.lt; · · 

B1Jgiler o un a yap . • ·····················- d _,.;;, _______ ~ 
••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ikisini de yakaladım. Bunlar an ne 

İSTER 

iSTER 
iNAN, 
iNA MA 1 

para aldım, ne saat aldım, banC\ if-
tira ediyorlar. 

c- Peki pollstekl i!adende suçunu 29/7/1941 
iti.raf ediyorsun?-.> 

c- Hayır ıböyle bir ifadede ıbulun. 

Arabi H:U 

18SJ -Hı•ır 
86 

GUNEŞ Receb 
IMSAr( 

s. l o. :s. u. 

26 
5 

Ö lo k udi 

::ı. D. S. D 

v. 18 20 17 16 
4. 6~ 8 48 ı::.. 

Aqam :;. I u. 
:ao 2s 
1i -

8 l)l 

7 ~ıı 

Yatal' 

~. "· 
:.12 19 

l 

deği~tiriliyor 

Tramvay idaresi, evvelce 1;Umrilkle
re gelmiş olan 50 tramvay l>an
dajmı gUmrükten çıkarmış ve G 
tramvay arnbasın::ı. taknuŞtır. Bu su
reile bandajsızlık yüzünden seferden 
çekilen 20 arabadn:ı 6 sı tekrar sefere 
çıkanlmıstır. Tram\·ay ıdaresl, şebeke
nin muhtelıf ltısım!annda!d raylann 
değiştirilmesini lUzum:u görmü..«ıtUr. 
°tkkUdar • Kadıköy hatt!nd3kl ray -
!ardan bir kısmı demlryollan raylarlle 
değ:jştlıilccek ve bumdan çıkanlacak 
raylar İstanbul ıramvn.yla.ruın konub -
cn::rtır. 

Alınıın onı.ırsunun son tebliğinde ı 
«Smolcnsk» clvannda haftalardan • 
beri cereyan etmekte olan buyiik 
meydan ıuuh:vebeslnin uzafferl • 
retle bitmek üure olduğu bfldlril -
miştl. 

Bu tebliğden az sonnı gelen bir 
1\1 ova telgrafınd.l · zaferin Sov
yetler tarafından kazanıl~. tafsi-

lilm yakında bildirllece!i llıin edil
eli. 

:bd senedrnberi bilhassa ha.va 
mıılıa.rebele.ri münasebctile iki tarnf 
tebliği arasmdı1. :yarı ;yanya. fark 
bulmıya okuyucalar alı,.mış olsalar 
gerektir, fakat Mr muharebenin iki 
tarafça kazanıldw iddiası ilk defa 
olarak g-iiriilmektedlr. Bunun izah 
edilebilecek bir hadise oldutuna.: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

madını.• 
c- Peki bunlar mademki umumi Londra 

Mtıba mugnyır Jıa.rekette bulunu - New-Y<>rk 
yorlnrdı, o halde niçin serbest bı - Cenevre 
rnktın? .. • Mıı.drid 

«- Hareketlerinde 'bir suç gör -
medim.> 

1 
c- Ertesi günu ne dtye ibu gençle 

buluştun?.1 
c- Blr tesadüf o:du.e 
Sorgusunu nıü!.<}akı'.> hakim 

s~1unun tevk·f,ne karar ve.ıe c 
tahlrtkal evr~kııll :Uiiddciurr.ıuuUl 0 

tc\"di etmışt,;;r. 

zı: 

& 
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1 '* bOO .}\}\) 

fi~. 
~ar tı:1 kefaleti altında sabja çıkarılan Tnsarruf J3on>la,rı aatMp. çıkaıı:ım~ştır .• 

bıt... 'l'!...::.' keseye cıver-qlklir. s, 25, ıoo. 500 ve ıooo iı-.ıtık ıbonolac lhraç edılmlştir. 
~r~t Bonosu nlmak hem paro.ıuza iyi bir faz temin at.mek, hem de mllll 

h~~ar ın artau ihtiyaçlarını lmrşıl.ımak için dev~te paro ıkraz ~t.c;ıe-k . demektir. 
~ ~ liaz;nenin kefaleti aıtmdadır Hfı.t_niline mahsustur. Bonol:ı.rı b~tun bımka -
~ ~e aJansın.rından, Mllli Piyango Idaresinin resmi satış g~lerınden, banka 

:Y~ıerde Malsandıklannd~ tılabilirsinız. 

,D 
FAiZ 
GET4RiR 

ElONOLARIN FAİZİ PEŞİNDİR. 
3 ay vadeliler bir senede O/o 4 faiz getirir. 
6 ,, " n , O/o 5 ,, • 

~ 12 ,, ,, ,, ,, O/o 6 ,, w 
~ bono aatm alınırken 'Uono kıymetinden temil edilıı•ek suret.ile pefifı öden.l:r. Yani brı' sene Ta.deli 100 

fl btı- bono içttı 94 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 Ura alacaksınız. 
a ~ '\'adet, ıoo ~ık b bono içln 97;, lira -rerocek buna mukabil altı ay sonra 100 lira ekle e~ek.'\inıZ. 

lly ~ ıoo liralık :ır boı:o iç.in 99 lira verecek buna mukabil üç a.y sonra 100 lira alacaksınız. 

~ PARANIZ . DAiMA PARADIR. 
tQ'. 'l/o al:rnak için verd 1r nı~ p'lrn bağlanmış değadi:r Yalnız adı değişmiş ve size ayı;ı bcr fayda emin etmi§_ 
>'~ a~e <k>lınadan P~~Y; ht.ıyacınız olursa herhangi bir bankaya . ı:ıuracaat ederek bono t:ı.ı.zinden yüzde 

eda'k:arhk yapmak suretile bonoyu derhal iüonto ettırebillrsınız. 

~aranızın en emin kasası Devlet kasasıdır. 
l t>e\>letin kasası hem sizin paranızı, hem 
()l>t-ak bütünlüğünü ve istiklali korur. 

ll ~Unizdekini israf etmeyiniz. Para arttırınız. 
lltıunıa bir T ASARB U.I' BOROSU alınız. 

Btqlalc 
1 nci 
2 nci 
3 ncii 
4 racii 
iç 
Son 

Tek sütun santi.ml •......... _ ............. . 
mdfu 500 
•ahile 400 
aahile 250 
•ahile %00 
•ahile 100 
.ahile 60 
.ah;le 50 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

;;;,;;;-~t.m~tır. weııeş ounu dn ilflve et- retmiştır. G:uete, Londrada 1'tirki 

~~rlka ve Drltanya uzakşaı'kta yeyı tanıyaniarın, bu memlekete bir 
menfaatleri olnn dığer serbest millet _ taarruz vuku bulursa bunun muvaf_ 
lerle sık Slk g!>rtlş teat.si edeceklerdir. fakiyetsizlikle neticeleneceğine kani 

Tokyo 29 (A.A.) - D. N. B: olduklarını yazmakta ve Ingil!z baş-

başlı istnsyonl~dıın bcrg{ln mut • 
tariden başka bir tren tahrik edile -

en Bıındır -cektır. Alaşehir, Men;,~ ıstas _ 
ma, Manisa, Kon.Ya. deceklere "" 2'7 
yonla.rından ~e 11

11 
dll; ve donilş bl

nııibetlnde r.enzilA, 4 ) aşına kadar ço. 
letle.rl verilecek \ e Oenubi Çınde bulunan Japon !l!o_ 

su kumandnnlığı tarafından neşre
dilen bır tebllğe göre Japon den:ı: ve 
kara kuvvetleri Hindi Çinde Snygo -
na gelmlşlerdır. 

vek.llınin de bıldirdiği gllii: ıYakın - daD bilet aıınmlY:ıcaktır. 
şarktaki yeni vnz~t Türkiyeye İn - c~n. KarakuYU. Eğirdir, Denizlı le-

ü dan kalkacak trenl<>rde % gıltere tarafından yardımı dah:ı m - tasYonların tenz.ılAt yapılacak ve 
6 snid bir duruma sotmUJtur» demek- 'IS ni&l:>etınde 

ya.şına 'tadar çocuklardan bllet alın tedir. 

Alman tebliği 
[Baş ıaralı l ind .a>"lada] 

maıı 1ı:uvv-etlerf Estonyanın temız 
Jenmesile meşgul olan teşekkulieri -
mız tarafından çember lçıne aJııımı.."
Jardır. B u d~an kuvvetleri yakın.. 
da ımha edı eceklerd lr. 

D ün gece bu.} ük harb tayyaı c tc -
tekkulletı Moskovada.kı .st;hkAmıo:ı, 
1lL§e tabrıkalanıu ve munakalAt.ı çok 
mue.ssfr bır surette bornbardunan et
mifrerdir. 

İngiltereye knrşı yapılan mücude _ 
lede, Alman ha\•a kuvvetleri Shct -
land adalnnnın batı şımallnde 1000 
tonluk bır du~nn tJcaret genııslnı 
batırmışlardır. 

İngılterenın doğu cenub sahili a -
çıklarmda bUyuk ibir duşman tıcaret 

.(iemısıne bır tsm isabet vfild. olmuş_ 
tur. 

Befıarabya işgal et'lildl 
Berlln 29 CA.A.) - D . N. B.: 
General Ant-Onesconun kuvvetıerl 2'1 

Temmuzda Karadenlz s:ı.hilındeki .Ak
kerman şehrine girmi.şle..'"Cllr. 

l&al7an onlusa 
Mank>uc 29 <A.A.) - Stelani ajıın.. 

6lll<lan: 
Diiçe, şark cephesine gidecek olan 

ordu ve mlUsın yeni taşekküllerini tef
~ etmek w.ere bu saba.11 hususi tren
le buraya gelmiştir. 

Eston7a topraklarında 
Alınan bir habere göre Peipus gölil 

garblnde Estonya topraklarında ıhata 
edilmiş olan Sovyet kuvvetlerinin un • 
hasma başlanmıştır. 

!Radyo gazetesi) 
----~----

lngilizler Fransadan 
çıkarı lıyorlar 

Paris 29 (A.A.) - D. N. B: 
Fransız dah iye neznrctı, işgal al 

tında bulunmıyan Frnns:ıda mukim 
butun İngılizlerın hudud mınt -kala.
nndan ve bılhas.53 Cote d' Azur ha _ 
vnlisinden ayrılmalarını emretmiş -
tır. 

N"ıee'tc oturan İngaızlere şehri terk 
otmeleri ıÇin 5 gunlük lblr müddet 
verllmlştir. 

<Rady• p.ııeksl> mıylle&ktır. 
---------- Bundan ba.şka 15 gilnlllk halk Uca. 

Fin - i1giliz müna
sebatının inkıtaı 

ret biletlerınde % 5il tenzlli\t yapıla • 
cak, bu biletler İzmir fuarına gıt.mek 
üzere yurd dışından gelen yolculara 
maJısus olacaktır. Fuara gonderllecek 
~ alar için "O 75 t<?nzilat yapılncak. 
tır. Tüccarlar 50 kil ya kadar c yaya 

He.Lsınki =9 (.A.A.) - D. N. B: para vennlyeceltler ve bu eşyayı kom-
Bugun harıcıye nezareti tarafın - partımanlarında götüreceklerdir; 

Dirilen ölü 
[Baş tarafı 1 in cl sayfadal 

dan neçedı:en bir tebliğde badlrildl 
ğıne gore vaziyette meydana ~en 
dcğı.şiklık scbeb.le Londrada.ki Fin el
çıllğı faalıyetine nihayet vemıeit mec 
buriyetınde kalmıştır. 

-----o-·---
Hususi otomobiller 

Ankara 29 CHıısusi> - Taksıler 
bnkkındn vcrl1mış yeni karardan sonra 

c- On iki ı;undu: arkadaşım Nu . 
rinin evinde kalıyordum. Herhalde 
siz yanlışlıkla bir lb:ışkasının oliisii. 
nü bana nidd.r d ye teşlııs ctmlşsi ~ 
lliZ.. Görüyorsunuz kı saiınu 

İhtiyar karı koca oğullarına ka _ 
vuşmaktan inute\el <'!. sevınç c ma
halli zabıtasına müracaat ederek ce_ 
reyanı halı 'llnlntmı.şlardır. 

hususi otomobillenn de seyrüsefer ct
mclcnnc mUsandc edı'ecefü etrafında 

deveran eden şayla.lımn bir esasa is
tinad et.medlğıni l}ğrendim. 

Sabahtan Sabaha: 

Yakılacak 

şehir 

dlr. Fakat medeniyetin sılıhalli dev
rinde biı) li.k V!lülu fa3 dalı l'serJer 
~araUıklan kadar zararlı i ler de yap. 
tıkları için cemlvctin iki ) akası bir 
a raya relmiyor. 

Ahlik düsturlannı değiştiren ye 
cemiyete daima )"eni telakkiler, yeni 
h ayat örnekleri veren Amerikan f"ılm. 

Dünyanın ziynetleri LoncJra, Ber-r ellik ileml bu ileri \'e tf'rs hareket. 
lin ve şlmdi .!Uosko\'a ateş altında- lerden biri olsa gerek. Film san'atı. 
dırlar. Bertin &perası yer lere lierildi. nın göz kamaştırıcı parlak ırıu,.arra.. 
Londranın b üyük mineleri, katedrali, khetleri insan zekii.sını ve insan ka
Baklııgam sarayı ~e diler birçok blliyeUni motOri:r.e ederken ins;ın ru
muhteşem binaiıırı meH1ud değildir. bunu, moralini, karakterini ele ka. 
Kremlin bombalar altındadır. Bun. hbdan kalıba soku)or. lfoolivod de
larla beraber lılnlen:e masum çocuk, nllen belde, insan etinin e ki esir pa. 

kadın ~e ihtiyar dünyadan gÖ<"nıüş.. zarlarında olduğu gibi mezada çıka
lcrdir. Bunlara şahid •>ldukça (!Fik- rıldığı bir mah rdlr kt a ırlann bi-
ret > in: rlktirdiği az ı:ok kıvm~t halindeki 

Be.şerin böyle dalaletleri var m:ınevi nrhklaı ı ins:mhf!::ın rnh ve 
Putunu kendi ~·npar, kendi tapar! bedeninden kemire ı.emlrc koııan7or 

ve >erine c;cm btclli bir takım iğreti 
ve tapon bayat tnslakl:ırı 3 :ımı) or . 
Dünya gençlikini ele ııc ine takm1S 
ovnı:ı.ta zıplııt ıirukhi)or. Xı-re)e? 
Herhalde selimetP. tleğil. 

Vcd:r.eslnl hatırlamak mümkün. 
dür. l~·etin b~yle d.4Llillellerl va.r. 
l\lcdeniletlnl kendi :)apar, 1.endl :n
kar. Mesele bu claliletl<?riıı lm unu 
bulup kırmak olduğu hnlde çolt defa 
lnsiya.kj olarak 7ararlı me\'Zular üze
rinde ı;alışan insan zek ı bıı lıa) ırlı 
hizmeti henuz yapmam~tır. 11.ub yı
kıcı keşif ve fnadlar-ı '.\eni bir hızı 
verdi. Bu, h arbin aar uri Wr n etlOC$i-

lkımbalarııı de!!'il. hkat hakikatin 
ve faziletin :verlc 3 e san etmesi lasun 
bir belde var. Uoolı'liod! 

~'"),on Cohit:J 



Memleket a, berleri 
Bi~:::~~ni Trakyada sıtma 

meyJaana çıkarıldı mo d 1 . d . 
Aksar ayd a 
Toprak M ahsalleri O/iri 

teıkilatını tevıi etti 

•Son Po~a. mn tefrikası: 72 

sıv .. '::~:: ya;~~:0: ... nın ca e esı evam ediyor 
=ebM na.hiyooine ba~lı ~e. LWeıburga:z <Husust> - HükQmetı-ı B - Aksaray (Hususi) - Toprak: Malı_ Sefaret kıltibi; Adalının ağzından 
dudla<; i~ı'.';, ~:n•k töyl"l hu - mlzln vatand.. mhbatlne veroıtı kilo u •~otmaltlara, ilmdiye •ada" 242•u1lerl or~ı Aaaraym l<tuadl ve P eki e>kar ç>Ianaz hemen ellerin, ot"' 
Iunan .ımıı ~ e ' av ,.hala<da bu. ohommlyet ve bu »kurda kalland>t> ve 2 <'""1 25 sanUçam kinin, ı z.ral ehemmlyet;n; nama alarak •'ıratak: . 
denlerlnl ar u~u~. çinko, bakır mn- maddi !edattlrlılt göğüs kabartacak gram ~~~aki CoCuklara da 32 592 Aksa.raydaki teşkilatını tevSi etmıŞ- - E, pehlivan bize de bu paradan 

- Demet: şllpbelisln? 
- Şüpheliyım, eğer, "Yu&ut olsaydı 

ştlphe~enmezcilm, onun yaradır.ışı baş. 
ka f.dı. 

ra elden ~ak zere bu mı~takal~ ma.hiyottedir. Bu cümleden olarak ka.. mii<; hastaln, &ı.tmadan çok zayi! düş-ıtlr. Evvelce iki memurla idare edil b ır şey ayırırsınız detn mi? 
H Y se maden mühendisi zamız mıntakasmda faaliyete ara 1034 aded kuvvet kom. teşkilat şlmd' b' en Adalı. şaşırmıştı. P,u·uaan bu ada aıyrı Oge~a'.1 ile. ticaret ve sanıı.yi sıtma mllcadele teGkllAtı şimdi geçen preme.sl tevzi edilmiş; kinini aıamıyaıı sib ·ıcı ı ır memur, iki muha. ma neden hisse ayrılacaktı? Sordu: • 
:lası başkAtibı Vefık GUldağ uzun ar merkezden 13 Babaesk.iden ~ ~;- hastalara da 400 aded ampul kının , ı ambar memuru, bir eksper - Neden bu paradan h.isse almış o-

~~!u eltetkikler sonunda omyant ma- eadadan 4 ki ce~·aıı 40 köy sıtrua 'mu - zerkedi!mi.stlr. ve bir kant1lr memuruna lbla.ğ edi!. luyorsunuz? 

- . Bu da Yusuftan a.şatı kıttır bit 
pehlıvnn deıfü galiba! .. 

-:-- Evet amma; Yusuf.tan bir gömlek 
eksik bir pehlivandır. Yusurun yaradı.
lı.şı bunda Yoktur. 

1 

e geçirmişler ve bunların nU - codeclslne alınmıştır. Teşekkül tarih' - Gene sıtma mücadelesi, arazi ıelaha- met suret.ile genişletilmiştir Aksa - El Pehlivanım hiç yoktan bu iai 
m':e c~ıe ,..hrlml" dönmtl$lord". denberl bu mohail•nie 

103562 
k':;i :;:• da büyük işler c6,mi1$1ü,. Şbn- ray Azmi MllU r. A. '""'" ~n fab - meydana bon cetln!Im. p yeri b·~ 

. u ususta bir raı>0r hazırlanarak uıı,yene edilmiş bunlardan . e kadar muhtelif mahallerde 26600 rikası da Ofis . - kandırdım. Hakkım değil ml? ~ tıs:ı.d VekAletlne gönderilecektir. dalaklı, 22035 kişi de sıtmaı~273~ kişi metre dere temlzlettirmiş. 1227 metre olup fabrika b'T' emrı~e verllmlş Adalı, böyle baLird.nlıkla.rdBn anla. 
B tooblt edilmiş 1", cem'an 44769 ~,ara~ mlk"n ~u cuku,ıan doldurtmuş: 1155 has' tm· . u u~ ıma.ôunı Ofüe ad>liı ıeın tot bir g&, '"' bir yü. 

ur•a yüzme hakem kuraa 00dav1 edilm.sitlr. 113
7 

son ayı ile~~~ metre mıkabı gölcUk suları bo.'}nllılmış. buğde ıştır. Şim~ı Aksarnyın güzel rekle mukabele etti : 

- Ne ise; ne yapalım, Rum drğfl 
ya... Bizim içln milli olr davB teşka 
etmez ... 

BazlrgAn ruhlu, Osmanlı imparator. 
luğunun koskoca Londra sefareti kAtL 
bl Fenerli Rum vatandaş neler konu. 
ŞUyordu. Bir Türk pehlivanı l.şlnde no 
buçuk kuruş için volta atan bu adanı. 
devlet siyaset.l umurunda kim b lir ni
ce mahremi esrar olan şeylerı k'açar 
kuru~ mezada çıkarmış buhınuyorduT 

nihayet buldu senesinde sıtmalı adedi yüzde 
51 2 9 9 

1150 metre mikAbı kanal açtırmış ve 11.ö'lanndan unaı edilen unlar ek bmıt [Hususi) - B <> """'inde yilzde 49-1,940 sen.;,.;,!c :m metre mu™'b"' batakbk ku,ut- civar vl!Ayet ve kamların un lhUyaç. Sefa';.,'·~:;"~: ~:::.'"~.!~' Ao~aulnı~ 
~ı... .. ..~e ... u.nsa a ~çılmış 31,6 ya kadar düşmüştür. Bu rakam! urmUŞtur. !arını temın ettiği gibi Aksar"yda nı d \Al-• yu...... .utı.k.em. kursu ın ha t bil Uk ar Açt.ınlm Azın' .. n yanın an uzaklaşarak Mösyö Pi-bulın~ ı ye Y bir beUq;atln gösteriyor -ki, her kAn asına ve ~urutulmasma im- ı Milli un fabrikasında hazırla- yere koştu. 

.. . yıl sıtmalı adedi, azalmakta asıl hedef olmıyan su b ' rr!dntllerine ve göl- nan çavdar ve arpalı unlarda ,. . . 
Bu mı.masebetıc kursa !ştirok eden olan sıfıra dofru sürat.le gİtmekt dir cilklere 195 kilo !l60 gram P:lris yeşili ekmek lmAl edUd'". ll ıl n n .fıs Pıyeri bulur bulmaz, rumca mükA.-muhtelıf spor bölgelerinden gelen e- e . ve 110 kilo mazut dökillmüş\Ur. karanın .. .., ıgı aı aş arak An. ıemeyc başladı: 

gitmenler arasında su sporları müsa- lnegölde bı"r delı'kaRll 1 8 karşıla kgu~ıuıc. :kmek lht~!acın. ı ~ E, şimdi blze de hisse ayır baka. bakainrı yaıplmı.ştır. igada OÜfUS ı"şlerı"nd8 mn uzere Bordan hergun bir 
1
u:1· Ba.şa, beş yüz İngiliz var değil 

k ld 
vagon Aksaray ~ı? Adalıya ellisl kdfi, hattA çok bl-

Miisab:ııkalarda Buırsa valisi, ibe. OffiSUSUOU Ö ürdü faaliyet artlrlllyOr sevkin ba 1 ununun Ankaraya e ... Del yüzU bc.'llnı, geri kalan iki 
elen e.nblyesi genel direktörü ve Bur- İn .. ' . . e .ş anmıştı:· Yilz ellisi de sana kalsın ... 
sa meb'ıısu Muhittin Ba~a. su fede-~ uı:oia~~usust~ - Kısa bır zamıuı- Biga. (Hususi1 - Mookezle harabe Ofis yenı ı_nahsu~un gelmeğe başla_ Mösyö Piyer, çileden çıkmıştı amma .nısyonu reisı hazır bulunmuşlardır. şohrlmize ba~~ı~u;uk~~ulmUŞ ?lan ~Ü!u.su 80.000 i ~an kau.aınıızın nüfus ması -~ılc mubayaaye. girişmiş ne diyebilirdi. Nihayet, karşısınde.ki 

Kursu muvaffnkiyetlc ikmal eden dördtindl bir cinayet ~ha o~!yünde ı.,lerı, kadro dar~ığı do1a.yııslle yıl - o~~ koylulerimiz mallarını Ofis teş. sefaret ıkata>ı idi. Türk pehlivanının 
cğ~en:ıere general Cemı1 Tnrıer ta- Aslen Bileciğin Kavaklı köyilnd u.s;ur. lardanberi iki memurla idare edil - kılat.ına teslim etmekte ve derhal hukukunu müdafaa ederek beş yüz rafındruı di~loma.ları vcrllml.ştir. Ge. Kurşunlu köyünde oturmaktn o:ı os'i. mekıte, köylüler uza.it .m.ooa!el~C'den muam.elelcri yapı!arak paralarını a- İngiliz ı.irasını çatır çatır alırdı. üste 
neral lbu muna.ı bet.l bir gelerek 171 ı tm kt ı de pehlıvanla aralanndn soğuk'uk hO... ı>e e. · nutuk söy- llm oğlu 21 yaşlarında Hüseyin Güce . erı.ni yaptırırken _ ya1.4tL 1~ gı .. e .. :.ct r. Yeni ajans memuru sıl olurdu. Muvafık buldv. Uık:ln, Ada-
Uyerek gençleri takdır etmiş ve on- ile ayni köyden Mehmed Ali oğlu 

32 
rılememek yıi.zwldeın - Ealhmet çe - Zıya köyluyu hoş tutmakta ve çiftçL lıyı elli altınla nn.sıl susturabilecekler. 

fara vatıan vaZcfeslnde muvaff&kiyet.. va.sın.da DurmUŞ Ergül arasında fa- ld.l:mektedir. nln işlerini çabuk yaptırmaktadır. dl. Katibe sordu: 
!er <li!cınlştir. ~u.ı~a sulamak yüzUnden kavga ç•Icmış. . ~u defa key!ıyet; Dabaqe VeJc.ıi.lı' _ • A.... - H~I iyi amma: pehlivanı elll al. 

Burna valisi Refik Ka-raltan 
00 

<Uçilk DurmW) tabancasını çekerek tinın dikkat nazarını çekm~ vı!a.ye_ /zmıt kagıd labriktı6ı miid .. ·· tına nasıl ikna edebiliriz. 
·-' ' Hikseyin Güc i ... tin ı..· · uru Yu•uWl muhtelit köşelerirn:ien gelen .. ey :>'1" omuzundan yara- ~1 ~ ka.zaiarından birinin nil _ Izmit (Husııst) - K.a,ğı<J. ve il.. - Amma yaptın bel •. Onun hiçbir 

sporcu ~lere heyecanlı bir hitabe lam~ ve öldurmtiştür. Katil yakalana.. fus memuru ~ kadrostle bir!likt.e - a löz fn.briknsının İzmitte :ku , se u - şeyden haberi yok... Para nedir bil-
imd e1mofş ve onlara ~1 Bursanın ra-k adliyeye te6l~ edilmiştir. l~a.raık Biga.ya gönderllımesi LÇin vi= temin ve Türkiyece ilk «A~ı~~::o_s:ıını mez? .. Sen karışma bu işe; bRna elli 
>atuWanıu daima g00üll""1>de taş>. / "ld b . d k f l~et ~~ma çok ,....IDde bir e. ~ olan ltôğıd ve "llüloe san.'~ altını ver, ben bu kada: de<, verlrlm mala.nnı taıvsiye ederek: ~Güle güle nego e ır o ~or ena bir mır ıverilmıŞtır. muesseseleri müdiirü Meıhmed .:.ıı on~ Ho.ş, bıı.kahm galib gelecek m1? 
gidinl.rzıl• .. kazaya UgTadt _B~~n ronra rıüfus işlerinin gü- ~A.ğ.ıdçı, bu .nıüı:sscseden ayrılnu.ş.t.ır. - Hakinşmiti yenemlyecelc mi der-

DemlştC:r. İnegol ~Hususi> - Oylat kaplıcala- n~ ~u11'Ulle y.ıpılncağını haber al9.n Izmıt Halkevı relE• olan Meh.rned Ali sin? 
"Beı®n itıeı'biycsi uırnumt miklü:rü rına ırit.mış olan şehrimiz hastane koyi.üler daha ş'1nıdiden sevinmekte K{\ğıdcının bu va:z:feden de istif - Bilmem amma; benim şüphem 

Bursada. bcd~n terbiye&. mi.ıke.l:lelle- b~ekiml Hadi , havuza atlarken her ve gönderilooek memwıın blmn ev_ deceğl söylenmektedir. a e. var .. 
r&rn teftiş etmiştir. na.s lsa !havuz ıçındeki ıneıınerlerc ba- vel gelrnesıne intiıza.r etm.ek.tedir. o----- - Neden? Sallı ve kuvvetli blr peh-.sını VUrmUŞ ve başından aldığı yara- S' l livan. neden şüpheleniyorsun? 

S

• • nın tesirlle suyun içinde bayılmıştır. Ka •eri l · • E • ıva•a 260 çuva kahve gitti - :tYı .amma; Adalı oyun bilmiyor .. 
. ıva.ta ye?ı !Kuad alındı Dbktorun havuzdan çıkmadığını gören y genç ~r~nın rcıyef Sivas (Hususi) - Ticaret Vekfılet.i Rus hem km'Vetll. hem de çok oYWl-

Sıvas (Hususı) - Kavak köyü ar'kadn.şları derhal suya atılarak dok:- gezısı tarafından haricden celbcdilen kah baz ve usta bir pehlivan .. 
ve çevresinde yenı yıl mahsulünün n_ toru baygın bi: hal.de di.şarzya çıkar. Ka.yseri CHusu.siı - Dün Talas ve velerden vatiyetlmiZin iki aylık lh - h - Adam sen de, yenilecek olan nl-
lınmasına başlanmış olduğundan bu mışlardır. Şehrimizde ilk tedavi.si ya. ~ri gençlerıııden mürekkeb otuz t.iyacı iÇin ayrı!ım .260 çuval kah , - ayet. bir Türk, bize ne? mıntaka.da büyük bir faaliyet g&ze ~1!.:r ~~tor B~~a gönderllml.ştlr. kiŞ\Hk. bir katile Erc.iyec;e çıkarak o.. vilayet emrine gelmiş ve tesellüm ~~ - Doğru, nihayet. biz paramıza ba-çarpmaktadır. n ·~•cmemığe;::ı,:;iar . .,ore doktorwı kolla- ra.dakı mahfuz oofLeri iınzab.mı.şlar. dilmiştir. '.revzlakı. bugünlerde baş - knrız. 

"ill'llll.,,.."'"-'~..--.~---W!'4_,.~~llllllıııı~.-..ıı.,;;..-.;"'>'~~~~~~~~~---~--llllllıııı~.-..ıı~~d~IT~._,._.~ill'llll.,,.._,.~._..~~---.,,.._,.~:.:!~~~Wl'4_,.~~~~---~~:;~ - Öyle ya; yenerse ben de iki yUz · Lanacaktır. fngUiz almış olaca#ım.· ' 
- Eveti 

Ne ıse: nllı!lyet: gilreş akşamı geldL 
dayandı. 

Londranın meşhur Sportlng PalaJ 
hıncahınç dolmUŞtu. 

.İngilizler, zengin bir mlUet olduğU 
içın antre dolgundu. 

İki ccşid bilet kesiyorlardı. B~ İngl• 
llz lirası, Uç İngiliz lirası ... 

Tiyatro, Viyan:ı.daklnden cok bUyO.t 
olduğu için binlerce seyirci ile doLı 
muştu. Organizatörler fazın para ka
zanaca.kla.rdı. 

;'iyatronun en cok müşterisi tngiJ!s 
mustemlekesine mcnsüb mUslüman· 
!ardı. 

Londrada bulunan Ca.valılar, Mısır• 
Jılar, Hind mUslümsnian tiyatroyu diıı 
gayretlle doldurmuşlardı. Deneblhrdl 
ki: tiyatronun hemen yansı rnusm· 
ma.nla.rdan milrekkebdi. İngilizler o km.
dar alil.kadar değnlerdi. 

Zaten; İngilizler G?Orun pehUvanlıt 
kısmını o ka.dar sevmezlerdi. onıa.t 
fulıbol, beyzbol, tenis ve yelkencJlik gibi 
sporlardan haz duyarlardı. 

Müslilnuı.nlar: Adalıyı göklere tıka
rıyorlardı. OUreş saa~ sekl.zde bo..şlıy ... 
caktı. 

Ortaya ilk evvetA. menajer. ile H~ 
n~it ringe çıktı. 

Halmişmit.: elli blr santimlik bnzula
rını germiş, bir buçuk met.re muhitin· 
de olan g~nü germiş rmgde dola
şıyordu. Sırtında Rus mili! rcngıni ta
şıyan mayo vardı, 

Biraz sonra : mena.Jeri Mösyö Plyerle 
Adalı ringe çıktı. 

(Arkası nr> 

arasJna:l llU IUIUWCU.:U uu JLI.DJU •--ı dır kt, tarihte cıSmolcnsk kapısı ı adını yının orta1arına dogru lJ ~ıunın.;ı:ın. - -1' • - • - - _ :.-a~<dır, -çc İsveç kralı 12 inci Şarl ile ı tır. Okulların ikmal imtihanları hak. I Den1zYo lnrı idaresine devredilen Ha- ea~ '" .. - "" 
birinci 'aııolyon dahli ohn:ık """" ııey:ızıd meydacından baıta. 6nL kında Maazif Vekfüell allikadadan. ~' """"'- ıoıohne ldarednln, mu - : ::;;-:, ;: koyııi~, ur: xomlaYOn ·.için-~~ edilen 
bütün ~ü.<;te,·liler tarafından l\Iosko- tanahmeddcn B'?vnzıd~ kadnr olan yeni -bir tamim gondernı!ştir. Bu ta. vakkat ldnre ımmanın~~ f~aUyetine bu şekilde ~areket ederek 1lcrideld ~ 1 ~~li Gen~ '/ 
vaya munt.dıl bir yoi olarak kull.aml-ıcadde de asfal~ olarak y:ı.pıla.caktır. mimde, lbu sene ikmal ımtihanları . aid muamel. elerin t.asfıyesı ~e de - • herhangi iJır r.ıat yüksekliğinden :. :;::.:...-'u~ mıştır. Alman ordusu bu ceçlıll :zorladı, Sultruıahmed meydanının asfnlt - um olunmaktadır. Tusflye işi önli - r 
I• moıensk e kadar vardı bu c-snada. . d b •• ·çı d ık.maı o nın normaı o1arn~ EYiulde oo.,ııy:ı. - mUzdelc:i aynı orıaıarınıı. kadar ikmal 1sWade edllmesme m.anı olacaktır. : Yenı· . at • ıanma •Ş• e u Y'.ı ı n e - T. • t bl 

1 
k ' · lbi • Bu maksa.dla fiat. murakabe tomls- :. l rıy h~ bir orclu tarafından a11m5anmıya. 

1 
kt ......,.. , . İd ...... taraf ca6ı ve mei< a er :ı gene es 1Si g edilecektir. ~ . unaca u. ~~ .. nHa;/ nr .... ı - B' -"- ite . . b d ıla ar.ı bil oll 1d . u-ftı· , __ • yonunun ilk yapacağı toplantıda. : .ı,.. ı ,.,,l'f 

cak derecrde mühı.m mnvaffaldyetler fınd asf ta. •nbvil olunacak di _ ı.nuC şrınn aşın a aç C r: - DenizY an aresı ~ ıç ,·apur.u~u • ı ı1'SA."'il~ IJ.\YVı\N ı•AR•>" 
"""""'" Y•h"' ı,te W haftaya , .. kla- an aı - dh'fimc.ıed~. memurlarmın nıaao1anna bir m taT depolan!& bekllYen maııann """: • "k.s k tah&1 tal 1J'o 
an bir .aman 

01

.,.,. ki, ,..,.,.,. ._ ~er ,..,..ıan•ar• ald projeler bam - mm yapın-. ıı:.liç ldaresl tarafın _ • bal satışa~= bU"1Suntl• bir kara• 1 LERI - Yu ' c rl 
ninilo d ktadrr ••• ,..,... m• ,._ ıamnaktadrr. Bun!ar da peyderpey Veldllet bu sen. -r yerde ye - dan evv.ıce ve..nmlş olan meccani pa- : ittihaz edlle<"ktl" • ders ve müracoat kitabı olamk 

me•ı ~arın belki •-·-LZilr, i.~ .... os- -~aı•- tahvil edilecektir. niden lise aı;mıyacak, ancak mevcud ""'lann h-·ı de 'pt-• olunmuştur. \ ; lan, üniversite tercemelermden ko\~,.; dotnı ller~:hlı~. a;:;a~ne- a.:>ı ... lise ve ort.aokalltmı yeni şubeler i_ -~--~.;.,..-__ ._ ... ____ oıİl!tl ____ ,_ ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ....... ·.··,.· .. _··.··.·-- ··,·•' aanın hayvani parnııtleri~ 1sfınlı 
tice ile karşılaşma ı da mümkündür, H b• k•ld IAve edecekt,lr. Bu sene İstanbul ilk- • • ı.ıaarlf matbaası tarafından b 
neUl.'e ne olursa ol un şark harblnln İÇ ır şe 1 e okullarındaki çute tedrlsa\a nihayet AD L 1 v E -e p o L 1 s rak satışa çıtnralmıştır. Eser d 
hakikat ""'""~ doiru açt>tı pen<~ veril .. ettir. & W D<. Max n .. un n Dr. Otto Sl 

reden Rus ordu.sunun A\•rnpada sanıl- şeker sıkıntısı t ı:.r... k d H A B E R L E R 1 den profesör doktor z. Öktem dığından çok kuV\•etn oldoğıı nnla"11- Diğer taraf 3.Jl ...;.etmen a ro - tından çcvrılmlştır. 
mış'rr. Bu n:ıiyettm $UPhe yok ki, lan yeni "ekıllerle idare edilecek -

:i~~::n:e ~~;:i!~~\r h~::. mevzuubahis degwi "'~·•Met. öğretmen olmak - Kulede nişanhsile öpüş ü, diye bir gençten 
RADYO 

cekler bwunaoklarclır. Unlversit.e meıunlannın kat'i auret. 
Ekrem U aklıgil Şeker -azlığından mütevellid .şıka- tc .Anadoluda. vnzifc almalarını ıa_ rüşvet alan polı·s memuru du··n tevkı·f edı.ldı· 

ÇARŞA?ılB.\ SG/ 7/ 941 
7.30: saat ayarı, 7.33: Hnflf cf 

çalar <PL>. 7.4a' Ajans ~ ~ 
------- - - - - - yeller üzeri.n9, memleket ihtiyacını ahhüd etmelerini bıldırml.§tir. 
Kınakına yerine kezzab içmİ§ kar~ılnmak mak.sadlle Ticaret 01.i.sl Dün adliyeye Beyazıd yangın :ıra.. \vnziyeti a.Jaka.da.rlara anlatmış, er _ 8: Hafif parçalar (Pl.), S.S~: ~;; 

Tıbbi ecza satışları te tkik lesinde cereyan eden garıb :tılr rüş- tesi günü cürmümeşhu.d iÇin Uizm1 sa.ati, 12.30: Saat aynn, ı2.33j,er'"..J AksaJ'nyda Haynye isminde bir ~a.. tarafından ha.riOOen mübayaa edi -
dm, dün kıruıkln~ diye yanlışlıkla len §ekerlerin tevzi1ne başlıı.nılmış 
kezab içmiş, -baygın b\r halde na - bu.unmaktadır. Bnzı mmtakalarda 
seki hastanesine kaldırılmıştır. Ka _ hAlii şeker a2lığının hissedilmesi bü. 
z.'lzede kadın bir muddeı sonra has- tün memlek~ şeker lhUyacının ay_ 
tanede ölmü;ıtür. nl za.mandn Mersinden tevzilnoen i.. 

- --o- leri gelmektedir. Tevziattan doğan 
iş yüzünden biçakladı müşkülitın önl~nnıesi ve bütün mem 

Kurtuluşta, Panorama bahçesinde lekete ayni zamand.l şekerin d:ığı -
büfccılık yapan Hikm :t adı~da bir tıımnsı ıçln ica.b eden tedbirler alın
gnrsonla, nyni yer müstahdemleTin_ maktadır. 
den Yorgı dün bir lş meselesinden Dlğer tara.ftan şeker dsrlığının hiÇ 
do1a.yı kavga etnıişter, bu csnnda Hık bir suretle mevcud olmadığı alaka -
met bıÇ3kla Yorgıyi yaralamıştır Ya dnrlar tarafından bı!.dirilmektr.dlr. 
ralı Beyoğ!u hMtanesıne kaldırılmış. Şeker azlığı, şek~r fabrikalarının kiip 
carih garson yakalanarak hakkında ve kesme şekı?r stoklarının Haziran 
takibata başlanmıştır. sonwıda. t{ıkenmtş olmasından ileri 

Kalay tev'!İatı gelmektedir. Haricden getirilen §e _ 

• ediliyor vet. hi\diseSi intikal etıniŞtlr. Vak'a - gelen tertt"batın alınmasını istemiŞ _ eık şarkılar, 12 .. 4&: AJnDS ll'~·1J· 
Fiat milr.ılka.b~ bürosu. her nevi tıbbt nm suçlusu, mütefertika komlserl~i tir. .. + •• • 13: Kan§lk şarkı\nr, 1!.t5: 1 

ceza satışları Uzcrindc de tetkikler mürettebat.ından 143 numaralı pc.ı.is Bu muracaa. uzerıne harekete se- müzik (1Pl.l, ıs: Saat ayıırl• 1o yn.pma:ktadır. nu suretle gerek ceza. memuru Şükrti Eroldur. çen zabıta, dün, Beyazıd kulesi ci - Ce.zb:ınd (Pl.l, 18.15: Ser~td;se> 
deıpolıı.n ve gerekse ecz.'lneler hem Hak.kında.ki iddiaya. nazarım Şük _ varında. muvaffakıyetli bir cürmü. k.ika, 13.25: (Dış polltıka ııı.ı ~ Jı 
mevcudlanm .ve hem ~e satl$larını ko- rü Erol, evvelki gün Beyaz.ıd kule _ meşhud yapmış, suçlu memuru bu 18.45: Çocuk saatl, l!l.30: 50.ıı ıl ıı 
misyona blldırecek1cralr. Ayni zaman- sine ruşanlısı ile birlikte .gezmeğe ge- gençten tekrar 2SO kuruş rüşvet nlır- ve ajans haberleri, 19.4.5: ~

5

45· 
da. tıbbi ecza !iatlan arasındaki fark- . • . 

1 
• • •• ken kıskıvrak yaknlamıştır. et.i 20.la: Radyo gazetesi, 20 tf} 

lar da meydana çıkmış olacaktır. len lbir genel, guya nışan.ısile op~ - ·· .. ı ~ .. h"İk türküsü öğreniyoruz, zı.: ~& 
tü diye yaknlamış ve bU hare de de- Şükru Ero. , dun ibu .. curmundcn .. .,o'·.ı: l'ıkan1ı ile 

3 
ılra. mukabilinde uyu _ d<>!ayı Sul.tanahmed ~ülncü suCh takvimi ve roprak mnhsuııeı:ı~ 

Siyasal Bilgiler okuluna talebe ..... A,. ı o soı kıla 21.25' ~ şarak zabıt yapmnktan vazgeçmiŞ _ ceza. • .....,.. imliğine scvko unmuş-tur. 21.1 : o Ş3.l' r, -~ 
alınacak tir. Gene iddi.1\ya gore suçlu pol!S suçlu polis memuru hakkındaki id- cumhur bandosu (Şef : 1 01 '1' s;yasaı Bilgiler okuluna bu ı;ene de memuru bununla da kalmam><, t1s _ diaları şu şeklldo cevablandınn>Ştır: çer) t.aribl uıru'Ş:aT S•vastoı' d ııse mozunlarından ımtihanla Ieyll ve teUk dellkanhya a<I saat! de erte>! •- Sö,ıendiğl gihl ne dUn, ne de AmallmlZ. eıwnnm, ı<a1''

0

~cı".I 
nehnrl talebe alınacaktır. günü lbir miktar daha para getirme- evvelkı gün davacıdan rüşvet aln~~ li-vutan, Mcb .. as:ın mar1

1

'ett1 f~' Kayıd muamelele:i 20 .Ağustoştan 20 si iç&n yanında. rehin olarak alakOY- değilim. Hii.disenin vukubulduğu Hürriyet mar41, Ordumuz ıytı ıf~ıf E)'lfıle kadar devam edecek ve tallb - muştur. gün, kulede nöbetçi idim. Şlkliyetçi Askeri alay marş:. ~ecid ıı.~ ,11'; 
!erden tstanbulda bulunanların mUsa- Vak'ıcyl mliteakıb Eınniyet Mü _ ile nişanhsmm sarmaş, dolaş bir vn- diye, Mcs'udlye. Izmır. ~-~ 1)3' 
baka imtihanları yüksek öğret.men o- dürlüğüne nı liracaat eden genç, ni _ z~yette ort:ı katta dol~ştıklnnnı ~k.. Kan.şık pr~illı.~, 22.3 .... ~,' :;ı-45· 
k~lunda ve Anknradakllerin de Slyll$al lıslle birl'kte mıı.ruz kaldıkları bu çıler bana haber verdı. Aşo.~ıya ın • ajans tıaberıerı, bQ,., .. , 

!~.~!::: .. ~~-~~!!.!~~~~~~~: ............. ~ ............ ! ............................ _ dim., onları aynı vaziyette görünce müzici C'Pl.l. 
ikisini de yakaladım. Bunlardan ne 
para aldım, ne saat aklım, bana if

EVVelce getirtlen 20 ton kalayın tcv. ker iSe şeker fabrkalarımızın faali
zii tıat mürakalıe komıSYonunun kon- yete geçeceği ve ıpiyasaya k~fi mik -
trolu altında ve ticaret b irlikleri ta.. tarda şeker verebtelc";U Ağustos sen 
nallle ya.pılınakt.9.dır. E\'Velce gelen ka- lurına kad:ı.r olan ı'htiyacı karşılı -
!aylardan başka şimdi de 7 ton knlay yaook miktardadır. Fabri~a3arımızm 
daha gelmiştir. Bu t.alaylar ayni se- bu seneki şeker lstıhsalıni:ı geçen se-

~.!~::~;~!.: .. ;;·~;~~··"' ::.::.don fazla olaeae> ümld l 
Bir kısım tramvay rayları 

iSTER 
İSTER 

iNAN, 
iNANMA 1 

Ahmı.n ordosunmı Sf)D tebliğinde ı ı:um yakmda. blldirllece!I W.n cdU

ııSmolensko clva.nnda h:ıfbbnlan • dl. 

tira ediyorlar. 
c- Peki polisteki ifadende suçunu 29/ 7/ 1941 

!lira! ediyOrsun? .. ~ 
c- Hayır böyle b ir ifadede lbulun. 
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deği,tiriliyor 

Tramvay idaresi, evvelce ı;Umrilkle
rc gelmiş olnn 50 tramvay ban· 
dajını gUmrilktcn çıkarın~ '\"e 6 
tramvay arabasın:ı. takmıştır. Bu su
ret.le bandaJsızlık yUzUnden seferden 
çekilen 20 arabada~ 5 sı tekrıır sefere 
çıkarılmıştır. Tramvay ıdnresi, şebcke
nlı1 muhtelıf k mılanndaki raylann 
d~cslnl ınrum:u g5nnü.~Ur. 
'Ö*Udar - Kadıköy hattındaki ray -
lardan bir kısmı demiryollım raylarlle 
değiştirllooek ve bumdan çıkanlacak 
raylar 1.stanbul ıramvo.ylaıı.nıı. konula -
ca~ır. 

beri c:rrcyan etmekte olan buyiik 
meydan muharebesinin mm.affe.rl -
yetle bitmek ll-ıerc olclutu blldlrll ~ 
mlşU. 

Bu tebllfden az sonra geJen bir 

iki ııenedenberi blllıassa ba,·ıı. 
mııharebderi müruısebetile iki tarnf 
tebliği arasında yarı yanya fark 
bulmıya oknyoealar a.ll$D11Ş olsalar 
gerektir, fakat hir muharebenin iki 
tarafça. kazanıldıi.ı iddiaSJ ilk dda 
ol:u"ak cüriilmeldcdir. Bunun l:ıah 1\1 ova te.ırrnfında · ı.ııkrln Sov-

yetler tarafından kAza.ntldıe"l. tafsi- edilebilecek bir hlıdlse olduğuna: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA 

madun.• 
c- Peki bunlar mademki umumi 

fı.daba mugnyır Jıarekettc bulunu -
yorlnrdı, o halde n için .terbest bı _ 
ro.ktın?.:o 

«- Hareketlerinde lblr suç gör -

mcdim.> 
,_ Ertesi güniı ne dtye bu gençle 

buluştun?• 

1 

c- Bir tcs:ıdlif o:du.11 
Sorgusunu nıut.qakı1l hakim n · 11 

suç1unun tevk·r,ne karaı· veıc. c". 
tahkikat cwr:ı.kl.Ul Müddclurr.ıml uğc 
ıe .... cıi emuşt.;.r. 

Londrn 
New-York 
Cenevre 
Madrid 



30 'lemmuz 

Atlan tik 
mubarebesı 
Almanlar 19 İngiliz 

vapuru babrdılar 

.Bc.rlln 29 <A.A.> - Alman başku -
bııındanııiının tebl lğl: 

Alman denizaltıııw Atla.ntiktc yeni
den büyük bir muzıı.rterlyet kazanmış _ 
lantır. İngiliz torı:>ldo muhrlblerlnin 
:etlerlnln, denizaltıları ve kruva ~ 

eri tnrntından lns:ıfsıua takib erilen Alman dcniu?tııan cilnleroo bir 
rrıtr.llız d:Uiz k&fiıesııe müeadele ede -

ek cem an 116,500 tonilltoluk 19 
vapur batımı~ardll", Bunlardnn baş-
ka kafileye refakat ed b~ t "d muh tbn en .r arpı o 

r e bir 1torvet de batınlmıştır. 
---<>>-----

"Bir millet, bir devle~ bir 
Führer ,, formülünO ortaya 
atan profesör intihar etmis 

Londra. 29 <A.A.) - CeneYre(]e ;L~~ 
inada şnyun bnzı membaları zikre 
derek 'M k _K os ova. radyosu, profesor 

arı Hausho:rer'ln Bavyerada'ki tc -
nı ..ı,.::_ 

c • .,.= kamp1arının birinde kendi -

:~ ~k suıetile intHıar etttğini 
Iştır. 

M. Hawmofıcr, chaynt sn-hru;ı.. na _ 
Uri~nın Q&bası ve cbir mıllet bir 
devlet, 'bir l<"fi.hren, cHitlcrin yü.k&elı: 
t:ek:Ası. gibi fönnüllerin ve 2500 ka
~t'rid.ıate.b ve :beyannamenin mü~lli.. 

l. 

Dahiliye Vekaleti 
merkez teşkilatı oda 

değişiklik 
tf1l~~ara 29 <Hususi) - DahiliJ'e Ve
§iklikle~erkez ~kil tında bazı ddi -
kfılet 'YBiPılma.ııı muko.rrerdlr. Ve -
r;er· ~wn rnüdllr muıı.vinleı:l lle ek
~qu e :rnUdUrlerinin birinci sınıf 
V!Wf ~arnhklnra nakl11eri ve yerlerine 
k8Ytne erinde muva.rfnk:lyct göstermiş 
tay!nıakıunlardan seçilen !dıırecilerin 
d karar altına alınmıştır. Merkez.. 

1~ uıun zaman hl.zmet gören idareci
nac!~de terfia~ valiliklere naklolu -

• 
"lngilterenin 
istilası mevsimi 

gelmiştir,, 

İngiliz Başvekili, ne 
nikbin ve ne de bedbin 

olalını, diyo~ 

Eden de, Berlinin bir 
sulh teşebbüsünde bu
lunacagından bahsetti 

İngiliz baçYeklli Mtater Çörçll bugün 
Avam Kamarasında söyledi •ı bir nu -
tukt.a demiştir ki: 

a- ~terenin i&til(u;ı mevsimi gel
ntiştir. ı EylQlde mwr olmnlıyız. Rus. 
yanın gallb geleceği ümidi uzerinde 
durmıyarak ı EYWe hazır olmalıyız. 
A an hava ttstünl ünü alt ettik. :Sıl 
vadisi 3 o.y evveline göre daha emin -
dir. Umumi va~in nitbınlik vere -
cck sebebleri varsa d-. ne bedbin, ne 

SON POSTA 

Dbkl 
loVJet 

tebliğleri 
M~kova 29 <A.A.) - Bugii.n öjle 

üzeri neşredilen Sovyet tebliği.: 
28/29 Temmuz gecesi, Sovyct kıt. 

alan Nevel, Smo1cnsk ve Zltom~ is
tikametlerinde dovuşmeğe devam et
mlşlerdır. 
Cephenın dl~er istikamet ve böl _ 

gelerı<nde miihun hiçbır değişik!~ ol
mamıştır. 

Kara kuvvetlerimizle i§l:>ı:rllğı ya _ Hanol 29 lA A.) - Hındi Çıni hü -
pan hava. k.uvveı.leruniz, düşm mn 1tümeti, Japonyanm cenub Hindi ÇL.. 
mruhlm tecemmülerıne ve yerde du- nisine 4D.OOO asker çıkardığıru res -
ran tayyarc1rrıne darbeler ındlrnıiş.. men blldirmektedir. 
!erdir. Japon aonanması 
Sınolensk ve Leoi11ı-rac1 bölgelerinde Şanghay 29 (A.A.) - D. N. B: 
Alınan bazı 'ha.herler Smolensk böl- Resmi bir membadan öğren\ldi~ı. 

gasinde Almanla.nn t&arruzi vo.zlyet.ten ne gbre, .Japon kıt-0.larınm Fl"ans12 
tedafüi vaziyete geçtıltlerınl bildlrmek- Hindı Çinısıııe jhracı ıbu snbah Canı • 

ted!~ dakikada alınan <li er bir ha.be- ranh koyunun şima1lnde başlamı~tır. 
re göre Almanıa.r Karell berzahında Japon don:.mmnsı, Saıgon lunan U> 
Fin kıt'alarının Lenıngrad varoşlarına slsatındnn büyük mikyasta .... tıfude 
vermağa muvaffak olduklannı bıldlr _ edebilecektir. 
meldedırler. Diğer taynaklar henüz bu Saigon'daki oteller Japon sübay • 

(&aılyo gazetesi) haberi teyid etmemiştir. larile hıncah·™) doludur. 
cTotal bir llarit» (P.aclyo caıe'&Mi) Fransız • .Japon protolrntu imzalandı 

de ıı1tbin olalım ... 

A K:a.:n Ml>lökonrı bomb&rclnna.n ttşCbbüsü Londra 29 lA.A.) - vam a_ :Moskova 29 <A.A.> _ Ofi: Vlchy 29 CA.A.) - Bu sabah bu -
ra.cıında. ıstihsalAt hakkındaki mü - .Re'ml bir tebliğde deniliyor ki: 28/ ra.da ibir F_raı'.51~ - Jn,pon pro~ko -
zakerelerl -açan B. Çörçil, şu beyanat.. 29 Temmuz gecesi, to.ltrl?len yttz ıu hı imza edılmıştır. Prot.okolun bırlncl 
ta bulunm.uP,ur: kadar Alman tavynrcsi, Mos'kov:ya maddesine göre iki bükümct. Frım 

Biz t.otaliier bir devlet değiliz. Fa- karşı kütle halinde bir akın ya.pmağn sız Hindi Çtrusınin müda.fnasındn ns 
kat ;im<ıi total b\r harb teşkilatı vü • teşebbfu> etmiŞ!e:rse de tayyare da.ti ılteri sahada ıŞbirliğt yapmağı taahhüd 
cuda getinne~e çahşıyorm. bataryalarıll)\zm manin atesi ile kar. eyleınektedirler. 

B. Edenlıı sözleri ş1Ja.şmışlar. avcı ve himaye tayyare - Siyama lral"fl 

İngiliz Har~ Nrızuı Mister E - lerimiz, bu düşman tayyarelenn!n pa- Alınan haberlere gore Japon rad-

d 
ib. t.ün J.ondr8.cla ira.d ettlğı btr yita.hta yaklaşmalannıı. mtisnıı.de et - . Si anı aleyhinde ncş_ 

en u .. iğ" - mlwrek bunlıı.n dağtt:n~lardır. yolan GiJlldı c!e Y 
nutukta, bundan e~ so~ ı &'.>Z- Dokuz bombanhmiln tayyaresi dti. • riyat.ta bulunm$ ~amışlnrd!l"· 
1'eri tekrar eder :ınamyet~ bir nu - şlbii\maşt8r. Japon'kı.ra gore Siyam budud.unda. In 
tult söyliyerek Ritler'in bir sulh tl.ı • - gilız a.skerleri bulunmakta. ve S ynm 
şebb~e bdlunaenğındaq bahset.. Meclis 4 Ag"" ustos BUiarında. İngiliz iruırb gemileri d'O -
miş, İngilterenin Htt.ter ve adam.1&rı Iaşma.kta.d.U'· 
tarafından ılerı süru~cek bu sulhu günü toplanıyor CRa.dyo razetesi> 
kabul et.ınlyeceğıni blldinni§, ve şark [Baş tarafı t inci sayfada) Holinda a1aeakları 
oepbesinde Almanların 1)eklemedik - Meclise takdim echleceıktir. Bu l.'l.yiha Tokyo 29 (A.A.) - Japon hükü -
leri bir vaziyetle karşılaştıklarını da aünün M:Hen bam ica.b eden mevzu - t Holaııdaıun Ja,ponyadaki ala-.. nıe ı, 

nave eylemiŞtir. ıa.rından birini f \lkadar cylcd!ğlnden ca.klarını bloke etmiştir. 
(Radyo ,.azeıesi) hüldimet, Meclise bu ı yıhanın re,kll İngiliz • Amerikan işbirliği -----o---- edilecek mUht.ellt bir eneUmende tet - Vaşington 29 CA.A.> -- Bugün mo.t-

Ata türkün muvakkat ;)tikini teklif r.decek 'e mec11s un.umt buat konferansında Amerıkn barlciYC 
heyeti EylCıle kadar tatil karnn ver ~ mnsteşarı sum.ner weues . .Amerl~o. • 

- - ----------

Haberle • 
1. 

Ameli harekete 
Eflatuni mukabele 

dh-de Amerika ile İngilt.ercnliı sabn tü.. 
kenecdltJr? Bana bilebilmt"k sayesi.nele. 
dir ki müstakbel iııkls~ nüfuz U.. 
bU Olacatı ~ibl Uzakş:ırkm ınukaddc • 

Yazan: Selim Ragıp Emeı ratı hakkında bir kan:ıat peJda etmek 
• _ 1 mümkün olabilir. Amcrikııd:a, bir giin, 

T aponya.nın Hindi Clnlyc hulul et. bir gazeteciler toıll:ıııtısında Amttlkan 
U mesinln İngf.Here ve AınerilUıcla harlclyeshıln söırıistin sual soran bir 
uyandırdıfı aks limcl çlmdilik tanuı • gazeteci, JaPOD)aJa Felemenk JUndis. 
men Ellituıli almuşt.ur. &u hululun btr tanından \•e ha.xı Amerıkan slrkctlcrl 
hareket haline in.kılab ctm hıe ta • tarafından petrol yerılmr.sin~n sebebini 
kadilüm e4cn günlerde Pasifik Okya.. sonluğu saman bu 7.c , rivayete fi. 
nusunun ve Çin denizi sularının yeni re, ,5Öyle bir ce\·ab \ennlş: 
yenl miisademelere sahne olacağnn Relslcümhur .Mister RooseveU Japon
Ga.nanlar az değildi ve bıitün dunya. yanın petrola olan b~iık ilıU.vacıru 
m"<anları değilse bile ı..u dunyanm nıil- yakinen bllmektedh-. Japonyaya petrol 
him bir kısım seken tnin kanaati, bu verilmesine mlini olmak demek, onu, 
mıntakaya t.eveecbb edecek her hangi muhtaç olduğu maddeyi bl.u.at al
bir Japon hareketinin. derhal, muka- mıya teşlik demektir. Şayed bthk: bir 
bil bir Anglo.Saksun harekctıle liar • yasak vüC11da gctiril<>l!')"di. l;zakşaıida 
şılaşacatı merkezinde bulunuyordu. harb bir sene evvel ba.şiardL Rclslcüm.
Bunun böyle olmamasıntn tek bebinl, hurwı bu tan:ı Jıarr.keti taı;db etmek. 
Japon muarub\rınm Jıa.zırlı:k ızlıI:ına ten bir diğer nıaksıulı da, Japonlara 
haınlctmek~n b a çare ~oktur. petrol veren Amerikaıı şirketlerinin ka. 
Angl0-Sakson alemlnd husule gelen zanclarma engel olmamaktır. 
re:ı.ksfyona gelince: şlmclilik bir takım Japonyanm son teşebbüm ile bu ı;ös. 
iktısadi mulcıbt"Jclcrc, ihranat tak:vi - ıcr göz.onunc gellrıkcek olıırsa insaWD 
daiıwı ve alacaklartn doodnrulma.sı gl. mürekkeresirule garib bir manzaranın 
bi bilvasıta tedbirlere inhisar edeceği tere55Um etmemcsf muınlıiın değildir. 
anlaşılan bu aksiılamt>Jin ileride ne ı:l- .Japonya eter bir tehlike i bu te-hll· 
bl neticler doğurabflcceğl k~tırilemez. ke ergcç kendini büUin kuv,·etlle hls
Pakat taraflar arasmılald müna.-ır.bet- sctiireecktir. Onan ieuhüratım fe<la • 
lerfn cftglde gercinlcşmesı, lyasi PG- ü.rlıklarla durdurmak siyaseti lıuii
lem~.klerlıı artması. beklenCbilccek te- nün en muvafık ha:ekdi ise, ııylar • 
zalnır~erin en haline.rl arasında zlloro- danbcri şahidi oldııf.nmuz hattı hare
lunabillr. ketten vazgcçJIJnesl İ<'3b eder. Delil c, 

/'.ııglo..Sakson aleminin Japon Utlsa kuvvete karşı kuv~t, trtlnabı &nYrl ka. 
lıa.reketleri karşır.ında. tl.Anilıa.yc büs- bil bir tedbinllr. Aııglo.Sakson fılcml 
bütun meskUt kalacağını sanmak bu iki şıktan birini tereddiiilsia olarak 
da hatadır. Bir :ıamanlar lnglUerc ı·e seçmek mecburlyetlru'ledlr. Akı>! h:ıre
Fra.n5a.DJJı Almanya karsL'llnd kenülle.. ket. devekuşunun tepesini kuma se
rine l'J1.dikleri han-ket hududu cıbi. karalı: vucudunu ortada bll'akmak gi
:"nnlarm da, Japoa teşebbüsleri öaiın- bl gisJenmekle alakası bulunmı)·ııo ~L 
de harekete r:cçınck için kendilerine hl bir ihtira iddiası olur. 
bir anır tayin ettiklerini katul et~ 
lazım gt'lir. B11 had nedir ve Japon ls
teklt'rl ~clere :kaibM' ıbyaııdığı tak-

Türkiyeye dair bir 
İngiliz gazetesinin 

makalesi 

Fuara gidecekler 
için trenlerde 
yapılan tenzi1at 

anlır. ka brİnİ ziyaret meden bu ıŞi lntııc cylıyecektlr. nın ve Brıt.ııJUanın uznk.Şarkta ınUvn:i Londrada. çıkan Sunday T 

L h R 
.... yollar tak1b ctt1klerın1 ve hedeflen ha - tes· . ımes ga.. Ankara 29 <Hususi) - iznıir cnter-

e - us anlaşması Ankara 29 (A.A.) - Fiat Mürakabe Ziraat Vekaleti Mllşteşarhgı Janda blrl>irkrilc .stışaro edcccklcrlni ze l Türkıyeyc daır lbir yazı neş. nasyonal fuarı lçın memlekelill belli 
-l§l7tt"nYJlttt'h'R!~~~er: . ~..Wi.ı:Aııı-..iıiQgt,jlıfilii~il&-~wı:un • v JhBa'I emııştır. weucs şunu da ilAve et- retmiştir. Gazet-c, Londrada Türki _ ba.slı istasyonlarından her ün ınut .. 

~~~~~b-ı~u ~.., .a .. - <H•"' ' a e- miŞtlr" lk dfle ı.:~-~~· i 1tnl - • ek getenıt "'"°7Dl_..... ve _,.,_ ltAlet. :nıilateoartı.gtna Ziraat Umunı • yeyı tanıyaniarın bu m l k te b" tariden başka bir tren tahr c -
• ~ esası elde dı Şefin hatırasını taz.z eyieml§ler - Müdürü Abıdın Ege tay,n edılmiş Amenkn ve Bri anya Uzakşaı'kta t , em e e ır cektir Alo.şehir Mcnt'mcn. Bandır .. 

oı.r. tir. menfaatleri olan dıı;er serbest millet _ aarruz vuku bulursa bunun mu...at.. · · a Eskışdıl.r istas -

lerle sık sık gilrUş teatıs\ edeceklerdir. fakiyetsizlikle neticeleneceğine kani ~~la~=· ~Z::c 'gideceklere "' ~7 

3 
6 

FAİZİ 

,D 
. FAiZ 
GETtRiR 

PEŞİNDİR. 
ay vadeliler bir senede O/o 4 faiz getirir. 

" • ,, " n , O/o 5 

" ~ 12 ,, ,, ,, ,, O/o 6 ,~ ·-
~, . bono satın alınırken bono kıymetinden tenzl.l edilrı•ek sı.ıretlle petı11 ödenir. Yani l>rı' sene Tadeli 100 

6 cı.y ~ bono İQlll 94 Ura verecek ve buna mukabıl bir sene sonra 100 lira alacaksınız. 
a tı: '\'a.öeı, 100 Omlık bar bono için 97 p lira v<'recek buna. mukabil altı a.y sonra. 100 hm ekle edecek..'\iniz. 

'1 "Uôeli 100 Jira!ık bir 1:ıo1::o için 99 lira verecek buna muktıbil üç ay sonra 100 lira. a.laca.ksınız. 

PARADIR. ~ PARANIZ . DAiMA 
t~. ~:dabnak için verdığlniı: p ra bağlanmış d~ildır Yıılnız adı değışnıi~ ve sire ayrı bir fayda emin etm;ş_ 
~ c doJ.nıada:n p:ı.raya ihtiyacınız olursa herhangi bir bankaya muraoaat ederek bono f~nden yüzde 

.fed{ı.'kfı.rl.rk yapmak suret11e bonoyu derhal iskonl.o cttırebillrsiniz. 

~aranızın en emin kasası Devlet kasasıdır. 
l e\1Ietin kasası hem sizin paranızı, hem 
()l>ı-ak b ··'önlüğünü ve istiklali korur. 

~ ll :elinizdekini isra et eyiniz. Para arttırınız. 
lltıunla bir TASABB UF BOKOSU alınız. 

Tokyo 29 lA.A.) - D. N. B: olduklarım yazmnkta ve İngiliz bnş- niSbetinde tenZiJAtlı ır diş \e: ~uş bı-
,,..~ u'b" Ç d leUcri l enıecek \'C 4 l ıı.şına ıı r ço. 
~n ı ın e bulunan Jnpoh fi!o_ vekllınin de bildırd= gibi.. cYakın _ kt ıe;• ukJardan b!let alınını>ııcn. ır. 

su kumandanlığı tarafından neşre- şarktaki yeni vaziyet Türkiyeye İn _ c Afyon. Karakuyu, Eğirdir. Den zli is. 
dilen bir tebliğe ı;öre Japon denız: ve giltere tarafından yardımı do.ha mü- tasYonıanndan kalkacak trenlerde % 
kara kuvvetleri Hindi Çinde Saygo - saiıcl. bir duruma sotmuştur.D demek- 75 n}sbetlnde tcnzıliı.t yapılacak ve 6 
na gelmlşlerdır. tedir. yaşına tadar çocuklardan bilet alın • 

(Radyo gaae&csl> mayacaktır. 

Alman tebliği 
----o----- Bundan başka 15 gUnlUk halk Uca. 

• .,. •• ret biletıerınde "O 5u tenzUAt yapıla • Fin - ı .1gı iZ muna- cak, bu biletler İzmir fuarınn gitmek 
[Baş ta.rafı ı b1cl sayJ'adal üzere yurd dışınd n gelen yolcula.ra 

man trnvvetıerı. Estonyanın teml2l - sebatının ı·nkıtaı ma.hsus olacaktır. Fuara gondtrllt?Cek 
lenmesile meşgul olan teşekkui!erı - eşyalar için 3 75 tenzilat yapıl!lcak-
mız tarafından çember iç.ne alınm~cı.. tır. Tüccarlar 50 kiloya kndar eşyaye. 
)ardır. Bu dü~nn kuvvet.ıcrı yakın_ He.lsinki ~9 <A.A.) - D. N. B: para vermiyecekler ve bu CSYa:rı kom-
da. ;mha edJeccklerdir. Bugün harıeiye nezareti ta.rafın • partunanlannda göturcccklerdir. 

Dun gece bu.} tik hnrb tayyare t.c • dan neşredı:en bir tebliğde bı1dlrildL 
oelt.külleti Moskovadaka >.çt..bk!ı.mbp. ğıne göre vaziyette meydnna gelen 
ia.şe :fabrikalarını ve münaknUi.Lı çok değiŞiklık sebeb.Ie Londradaki Fln el
muesslr bir surette bornbardıma.ıı et. çıllğı fnaliyetıne nihayet vermek mec 
~lerdir. .. buriyetınde kalmıştır. 

Ingilt.ereye karşı yapılan mucadc_ ---o--
ı~. Alman hava kuvvetleri Shct -
land adalarının batı şimnlinde 1000 
tonluk ibı.r du§.man ticaret gemısinı 
batıımışlardır. 

İngDtercnin <loğu cenub sahill a -
çıklarında büyiık bir duşmnn ticaret 

Hususi otomobiller 
Ankara 29 CHususn - Tnksller 

hakkında verllmış yeni karnrdıı.n sonra 
hu usi otomobl11erin de seyrüsefer et
melcnne mUsaıı.de edı!eceğl etrarındıı. 

Dirilen ölü 
[Baş tarafı 1 inci yfada l 

c- On \ki gundli:- arkadaşım Nu. 
rinin evinde knlıyordum llerhnlde 
sız ynnhşlıkln bır bnşkasmın olusü. 
nu bann aidd.r diye teşhv; etmlşsi • 
niz.. Göruyorsunuz ki sağım.• 

,gcmisıne bir tanı isabet vaki ol.-nuş_ deveran eden şay\al.'lnıı bir esasa is-

İht1yar karı kocn oğullnrrna ka • 
vuşmaktnn mütevel (. sevınçlc ma
halli zabıtasına mfırncant ederek ce
reyanı halı a:rJntmı.şlardır. tur. 

Besarabya işgal edlldi 
Berlin 29 <A.A.l - D. N. B.: 
General Antonesconun kuvvetleri 27 

Temmuzda Knradcnlz s:ı.hilındeki Ak
kerman şehrıne girmişlerdir. 

itaıyan ordıısu 
Mantouc 29 <A.A.) - Stelani aJnn

sındıı.n: 
Dliçe, şark cephesine gidecek olan 

ordu ve m!llsin yeni toşcltküllerini tef
tiş etmek llzere bu sabah hususı tren
le bura.ya gelmiştir. 

Estonya topraklarında 
Alınan bir habere göre Peipus gölü 

gal'binde Estonya toprııklanndıı. ıhata 
edilmiş olan Sovyet kuvvetlerinin lm _ 
hasına başlanmıştır. 

!Radyo tıızetesi) ----o-----
lngilizler Fransarlan 

çıkarıhyorlar 
Paris 29 (A.A.) - D. N. B: 
Fransız dahuiye nezaret,, işgal al 

t..ında bulunmıynn Frnnsada mukim 
butun İngıl zlerın hudud ınınt~ka!a. 
nndan ve bılh~:ı. Cote d' Azur ha • 
valisinden ayrılmalarını emrcLmiş _ 
tı.r . 

Nıee'te oturan İngilizlere şehri terk 
etmeleri ıçin 5 gunlük bir müddet 
verDmiŞtir. 

tinad etmedl.ğıni ö(ırend1m. 

Sabahtan Sabaha: 

Yakılacak 

şehir 

dir. Fakat mede-niyeUn ılıh:ı.Ui dev
rinde buyiik v-k.ilar !33 d:ılı t"'>Crler 
rarat.tıklan kad r zararla isler de yap. 
tıkla.rı için cemiYetin iki ~akası bir 
araya gelmiyor. 

Ahlak dii5turla"m <1 ğişliren ye 
cemiyete dalma yeni tclikkiler, yeni 
bayat örnekleri veren Amerikan tam. 

Dünyanın 7.İJDe-tlerl l.endra, Ber· ı cilik i.leml bu ileri \'e tf'rs har~ket
lin ve şimdi ::\foskova a~ş altında.. Ierden biri olsa gerek. Fılm san'o.tı. 
dırlar. Bertin etperası yerlere iiC?Udi, nın göz kamaştırıcı parlak nıuyarra.. 
ı.ondramn büyük ınüıelrri, katedrali, ki ·etlrri insan zekasını ve insan ka· 
Ba.kinga.m sanıyı \'t' diğer \ıırçok bili> et.ini mot.öri:ı.e ederken ins ın ru. 
muhteşem binai.arı menıud delildir. hunu, moralini, karakterini de ka. 
Kremlin bombalar altındadır. Bun- hbdan kalıba so\myor. lloolivod de. 
lal'.la beraber lılnlercc masum çocuk, nilen belde, insan etinin e ki cstr p;ı. 
kadın ve ihtiyar dünyndan gÖMnÜ$
lerdir. Bunlara şahid oldukça <•Fik
ret; in: 

zarlarında olduf:u gibi me1.ada çıka. 

rıldığı bir malı rdlr ki a arların 'bi
riktirdiği az çok kı)m .. t lıallndt'kl 

Beşerin böyle dalflletıerl var manevi 'arhkl:ıı·ı insanhgın ruh ve 
Putunu 'kendi ya.par, kendi tapar! bcde-nlnden kemire kt'mirc kop:ınror 
Yeclıesinl lmtırlamuk mümkün. ve 1erinc cicili blclli bir takım iğn-tl 

d r: neşe · . ti b 
1 

claliU U 
1 

\ "C tapon ha vat ta l:ıkları l ıım•l OT. 
u • . rı>c n a; e e er \l\f. Dünya ı:ençliglnl tk P ine lakm'S 

IUedenQetiııl kcndı )ap:ı.r, kemli )l· •- 1 •- .. k1- r '·--~c? 0' na... zıp 3ıı.a <;uru il) o • n . ... -J 

ka.r. Mesele bu dalıılell~rln kokünu Herhalde srllimcte değil. 
bulup kırmak olduflı halde çol. drfn I d 1 r k t hakikatin 
· -' • l •· Bombaların e • • a a m,,.yakı o arak zararlı nıC\'ZUlar uzc. . 

1 
k dıncsl ııızım 

rinde çalışan insan zck ısı bu haHrlı ,.r fazıletln yere l~ san 
.. bl belde var Jloolnod! 

hizmeti ht'nuz yııpnuunı~tır. 11.ırb yı. r · c J, 
kıeı keşif ve ıftadlar'l )cııi bir 111zj ~ueJ.a.n a i.aJ 
verdi. Bu, harbin a:ıruri lalr neti~ 



6 Sayfa SON POSTA 

Roytere göre 
şarkta vaziyet 

[Baş iıı.rııfı 1 hıcl sayfadB] 

t aya ihtiyacı olduğunu bildlrmişti:r. 
Harb qe ancak altıncı haftasına gir _ 
mektedir. 

Çok 'büyük Rus kuvvetlerinin an 
cak şimdi temerküz noktalarına mu: 
vasaıata başlamış olmaları muhte _ 
~dlr. Alınan ordusu ne kadar bil. 

7. Ağ stosta çekilecek 
·ıı- ·yangoda 

Orta büyüklükteki ikramiye adedi çok fazlalaştırılmıştır. 
y.ük olursa olsun hiçbir zaman Rus 
ordusu kadar büyük olmamı.şru. Al-

. Milli Piyangon.un 7 Ağustosta. İstan:bulda çekilecek Piyangosuna iştirak ediniz. iki liralık tam 
b~letle (2~ .. 0~0~ lira kazanmanız kabildir. Bu succtle bilet ıçin verdiğiniz pa 4 1 ( ı O 000 misli-nı çıkara.bılıraı.nız. Hangi ihtimal size bu k.adar fazla bir k.ar temin edebilir. r n n · ) 

man üstünlüğü gerek p iyade, gerek. 
~ hava. kuvveUeri itibarile dalıa mo 
dern maherneye malik olmak bakı

mından mevcu<i zannediliyordu. Fa-

Bund.an h.n~ka ilci bilet sahibi onar bin lira, dörot bilet Mhibi be er bi lir . 
7 ncı tertıbın bu bı'n'n · k ' ' ' . d ta b '' .... 1 .. kt ki ,._ . f n a kazanacaktır. cı çe ı.ıım e or uyu~ u e u.rarruyel · d d ' d k 

çok .~~elerin kazanması ve sevinmesi imkanları hazırlanm1şur. eıın a e t e ço arttırılmıt ve bir 

kat bu üstfin1ük de nihnyet blr ha. 
yale benziyor. Filhakika Rus ordu -

Çunku ayrıcu kırk. tane (2.000) lira. k.ırk. tane ( 1.000) lir ks · .. .. ~ ( 100) lira, dort yüz tane (50) lira vardıt. Dört bin ki. ~· ae . en tane (500) lira, dort ~z ta-

su ve Rus hava kuvvetleri de Almnn 
Iannki kadar i;l teçhiz eaıı~ gö _ 
riınmektedlr. 

eger bu ikramiyelerden bir }CY kıtzanam.azsa, bilet için verJ1ıgı·~·((~)) ~ra kaza~aclak, (80.000) k.iıı ~e 
ti lacak ·ıc · l . k. ( ASr.. OOO) li -b . rayı gerı ıı acak.tır. Bu ıefer dagl-

j 
ı rıtmıye erın ye unu °' v ; raya alığ olmakt dı 

ld liralık bir biletle talihinizi deneyiniz. a r. 

Büyült taanu ısaaU 
Büyük muimbil aa.rruz saati belki 

henüz gelmemi.ştlr. Rusların ~ınıdl _ 
ye kadar ya.pt.ıkları mukabil taarr'1Z

ıar, mevzii ve mahduddu. Büyük mu. 
kabil taarruzlar, bir günde tertıb e. 

dilemea. Bilflkis oldukça mman is _ 
ter. Ru.s geneı kurmayının mukabil 
taarruzlarını yapması için bir ay, bel 
ki de dalla fazla zom.an geç.eceıctır. 

Fakat bu taarruzlar yac>&luu:a, ktı.t'l 
neticeler verecektir. 

Alma.n strateJlslrun halen Rusypa -
da arzetti#i mıo.nzara, parlak değil -
dir. 

«Maanam bir deh.şeb 
Ziltih 29 CA.A.> - Bund gazetesinin 

Berlin muhabiri, ş!.rk cephesindeki Al
man askerlerinden bira tarafından ya. 
zılmış olan mektubun bazı pnrçalannı 
verml.ştir. Melttubda e~Uaıle şöyle de-
niliyor: 

Bu iham. biltiln harbler içinde en 
z!Yade su-;uzluk tılssedllen bir harbdir. 

RusYe.daki harb. biltiln başka yer _ 
!erdeki harblerden daha tUyler ürperti. 
ci muazzam bor dekşettlr. 

Zayi - İnegöl orta okulunun 1/ A 
4lllıfından 939. 940 ders yılı sonunda 
a~dıtun taschknanıemı zayi ettim. Ye
n.sim çıkaracağımdan eskıs.nin hült
mil yoktur. 

Bursa, Yenişehir Cayır sokak 2 No. da 
Nevzad r.ıeUn 

Zayi - Tatbik mUhUrilmil zayi et
t~. Yen~inl alacağımdan eskıSl:nin 
hükmll yoktur. 
suıtanahmed ti(ler sokak 3 numa _ 

rada Vaııfiye Tetik 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden 

Leyli t~ taıece yurdunun tıp ve ecızacı k1Bımları:ıa taleıbe olarak ka
bul edilmek üzere müraenat edenler ihtôyaçtan pek fazla dkhıtu cLhetıe 
bundan sonrn ,•ekAlotünize müro.cnatedilmemesi 11lın olunur. (623GI 

Devlet Denizyolları 
MUdUrlUOU 

lşlelme Umum 
l13nl'.3rı 

MUDANYA POSTALARI 
Mudanya postalarının sefer günleri 30 Temmuzdan Itıbaren değişmlş_ 

tir. Badema ll>()S1"alar İstanbuldan Perşembe, Cumartesi ve Salı gun. 

leri saat 9 da lmlkacaklardır. 
Ayrıca Pazar günleri htanbuldan saat 8 de kalkmak ve Mudanyadan 

~a.t 17 de dfüımek uzere tenezzüh postası ~ılacaktır. (64131 

* ... 
Sirkecide ™vlet Limanları işletmesine al.d .sundurmada bulunan dört 

ton döltüntii. hububat açık artırma suret.ile talibine verılecektır. Artır. 
ma 3117/ 1941 Perşembe güııU saat 15 de T~anede Denlzyollan idare
sinde müteşekkil alım satım kom1syonunda yapılacaktır 

Muhammen oedf:li (220l lirıı olup muvakkat teıuinıı.t. (16.!\l liradır. 
İ$tcldilerin şartnameyi görmek ıçln hergün ve artırmaya ~tirak ;<:in 
yukarıda. yazılı gücı ve s:ı.atte mezkür lı:.omisYQna mürııcııa lan. (:>840l 

C İstanbul Belediyesi llinlan 
Nl.ı}antaşında kAln vali konağının tamiri açık eksiltmeyı- konulmuştur. 

Kel}cf ~deli 2.523 lira 89 kuruş ve ilk teminatı 18!> lira 61 kuruştur. ~eşit 
ve şartname zıı.bıt ve muamellt mild.ıirlüğıi ka .eın!nde gö!illebUir. !ha
le 11/ 8/94'1 Pazartesi günü saat 14 de Daımi Bncuınend2 yapılacaktır. 
Tıılıplerın ak teminat nıakbuz veya mektupları ihale tarihinden .8 gü~ 
evvel belediye fen işleri müdurlüf;ıine müracaatla alacakları fennı ehlı. 
yet ve 9'4Jl yılına ald ticaret odası vesikalarile ilıal e günu muayyen 
aaa.tte Daimi Encümende bulunmaları. (623()) 

• 

İstanbul Limanı 
Sabnalma 

Sahil Sıhhiye Merkezi 
Komisyonundan 

ı _ Merke-Lımlz ve mfilhakat mOstahdeıınlerl için a.A;:ı.lı: eksiltme ile nUmu
nesine göre 162 çirt fotin vııptınlacaktır. Beher 1;lftin tahmin bedeli 
ıı ura 50 tııruşt.R".l umwnunun tutarı 11863• liradır. 

2 _ Bu eıkslltın'!Ye ald şartnameler merk:~imiz levazLm memurluğundan 
parasız alınır. 

3 _ Etısiltme 12 ,Uustos 1941 Salı günil saat 14,30 da ~alatnda Kara 
musta!a.pa.şa sokağında ınezktır merkez se.tmalma Ltomısyonunda ya-

pılaca.ktır. 
4 - Muvakkat teminat 139 lira 72 kuruştur. 
5 _ Bu işe rireceklerln 1941 senesi tıca.ret odası veQkasını ibraz etmeleri 

şarttır. (1)236) 

Pazar Ola Hasan Bey 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavül

den kaldırılması hakkında ilan 
~ nikal 5, 19 ve 20 paralıklarm ye:ıne dantelli bir turuşluklarla 

~ ~ualıklar da.rp ve piya.r.aya kafi miktarda çıkarılm14 olduiun
dan eskı n:kel 5. 10 ve 20 parahkla.rın 31/6/942 ta.rihın.den sonra. tcdavüL 
den kaıldmlması tsrar~tuılmışıır. 

Mezkür ufa.k. pualar l/Temmuz/942 t&Nı.inden itibaren artık tedavül 
atm!y~ek ve bu tarihten itibaren anca.le bir ~ne miiddetle yalnız mal 
sa.ndılclarile Ciimhuriyet Merkez Bankası fubelerine ve Cumhuriyet Mcr. 
kez Bankası .şubesı olm1yan yerlerde Ziraat Banka.sı şubeleri tara!ından 

k.a.bul edilebilecektir. 
Ellerinde bu ufak paralardan bulwıanla.ruı bunlan mal sandıklarilc 

Cumhur.yet :\lerkez Bankası ve :liraat Bank.ası şubelerine tebdil ettir -
meleri ilA.n olunur. (4129> t5t;05) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bcdolı aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı kalorifer tesisatı 

şebeke ma.l?JCro.est 8./9/ 19Ll tarıhınde saat 15 den itibaren sı.raslle ve ka
palı 2Jarf usulü ile Ankam.da idare bınasındıa .~tın aıına.cıakttt 

Bu ite gırme.tc l<;tiyenlerin 11.ste hizalarında yaz.ılı muvakkat terr;inat ile 
ka.ın.Mun tayin ettiği vesJt.aları ve teklinerını ayal gün saat u de ka... 
dar komisyon reısliğlne vermeleri 18.ı.:mdır. 

Şa.rtJn:ı.meı~r p:ıra.c;ırı olarak Ankara.da Malzeme ~resinden, Haydar
~ tesellum ve 6&Vk şeClığinden do.ğıtı:a.oalttır. 

~ Muhn.mm.en bedel Muw.k:ka.t teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

1 ıotıso 

2 1381()() 8'21. 25 

3 5400 1035 OG 
4iXi 00 

<602.2> 

İstan bul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşlet

meleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Muhtelif cıns bakır malı.eme mektupla teklıf istemek suretile sa_ 

tın alınacaktır. 
2 - Muvakkat ı.cminat 3150 liradır. 
3 - Teldıtierin levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesindeki 

tari!ata. uy~·ın olarak 1S '819'll Cuma gi.ınu saat 17 ye kadar Metro Ha
nının 4 iin.cü katındaki levazım mıidurlüğüne .ını;a. uıukabılinde verıı.. 
miŞ oıuıa.cıı ıaumdır. C5270l 

Kadıköy sulh manlr.eme.<11 bl\.,katıblllinden: 
Muo.dci Nurlye ; Saffer nam d ı~er s a rure; S:ı.min iı1 müddeialeyh Şe -

fika Kırçın ile şayiar. ve müşt<?reken mutasarrıf oldukları Kadıköyıinde 
osmanağa mahallesinin Alisuavi so.tagmda eski 12 mükerrer yeni 21 
ınukerrer 21 numanlı ve iki kattan ve ~ır bodrumdan ıbaret ahşab 
hanenin sokiik kapısından girıldikte zeınıııi çinı Q.o.şeii bir koridor ve 
yukarı çıkan bir merdıvenle sağda bı.r oda ve bu odadan geçilir diğer 
ufak bı.r vP u. ıle soldıı zeminı malta döşelı bır mutfak ve içerisinde bir 
hela ve ü.s ı. k'lt~a merdiven b:ışından ahşab bölme ile ayrılmış bir sola 
w.erınde iki o::!a bir hela ve bir kiler aralığı ve bodrumunda elektrik ve 
Terkos te.si..,:ıtırıı havi 1000 lira kıymet. muhammenelı hanenin Kadıkôy 
birine. sulh hukuk mahkemesi ilamına müsteniden izalei şüyu zımnında 
2UL94J tarihine tesadüf eden Per.şem.be gı.inü sas.t 10 dan 12 ye kadar 
Kadıköy sulh mahkemesi başkô.tibllğınde tarihi .:andan itıl>aren a.cıhabı 
müracaata açık bul undurulan .>atı~ şartnamesinde yazılı şerait daire -
sinde ve peş:n para ile satılacaktır. Yevmi mezkiirda satış kıymeti mu -
hammenenin yiızdP. yetmiş beşini ~ulmadığı takdirde en :ıon artıranın \.a_ 
ahhüdü biki kalmak üzere müzayedenin on gün daha temdidile 1/ 9/ 
941 tarihine tes: dti! eden Pazartesı günü saat 10 dan 12 ye kadar en 
çok artırana ihale~ kat'lyesi icra kı"ımı cnktır. Sat!Ş tarihine kadar mü. 
terakim bina ve Evknf vergi borçları ve rüsumu t.ellliliycsl ve masarıfi 
muhakeme ve lcraiye& ve .aatış haıcı ~darlarına ve yirmi senelık 
Evkaf tava.ile ihale pulu mü.şterıslrıe ald olacaktır. Satışa girmek ~ti -
yenlerin yüzde yedi buçuk pey akçesi vermeleri lazımdır İcra ve lf!as 
ka~ununun 126 ncı madde.si mucibince ~tek sahıbı aıaeaklllarla ôiğer 
allka~arıarın husu.sile fai2 ve masra.ra dahil ol'.l n iddialarını evrakı 
müsbitelerae on beş gün içinde mahkemeye bildirmeleri, aksi hald'! hak
ları tapu .sieillerila sabit olmadıkça sat.ı.ş bedelinın paylaşmasındatt ha
rtç kalacakları ve satışa girmek 1stiyen1erin yüzrle yedi buçuk pey ak
çesi vermelerı lA.zım geldiğ; ve daha tazla malumat. almak . istiyenlertn 
mahkemenin 941171 numaralı dosyasına müracauli eylemeleri lüzumu 

ilan olunur. 

Diyor ki: (~ TiYATROLAR ) 
Film rejısörü 

VEDAD UP.FC 

Yaz temsılleri 

Bu akşam Hcybeliadada 
Kome:lı dramatik 3 perde 

KAN! .. 
BOBSTtL 

'Komedi ı perde 
"(lrın Halıcıoğlu, Cuma 

Beyleror;ıu 

l'AI JNI-.!: İNSı\N ... 

gürüı 

- Hasan bey Bcyo~lu 

Ralkevl.. 

.. Halkın istıfadesl 1 • 

çin. •• 

.. . Bir meyda n konse

ri tertıb ediyormuş .. 

Hasan bey - Bilmem 
ıüzuın var mı'/ Tramva y
ların çançanları, otomo. 
billerl" kornaları, vapur~ 
111nn düdükleri, seyyar 
esnafın her makamdan 
b:ığnnıası kAfı gelmiyor 
mu?. 

Facıa 3 perde 

········-··········································· 
Son Posta :\latlıaası: 

t&eşriyat l\fudürü: Selim Ragıp Emeç 

SAllİBLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIOIL 

İLE 

F.aas No. 

71 

149 

150 

'100 

835 

1175 

1176 

1187 

1304 

1356 

1590 

1663 

1675 

1701 

1879 

1981 

2002 

2244 

2299 

2301 

2304 

231' 

2318 

2329 

Temmuz 30 

SABAH, ÖGI .. E VE AKŞAM 
Her ,emekten sonra sünde ü'ç d~fa muntuamaD 

dişlerinizi fucalayuıız. 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Mev1cil ve evsafı 
Mu.ltadder kıymeti 

Lira ltur\1$ 

51150 

2H 

167 

112 50 

-
4l8 

163 

163 

102 

138 

452 

'194 

259 

7183 

133 

21'1 

845 

143 

609 

1043 

938 -
1200 -

348 

233 

149 

161 

503 
/ 

Siyasal bilgiler okuluna "Mü1kiye)'e'' . . ı· ı ,.... a ıguıılut ıstıyen ıse mezun arı.· oU11 ıc:. ı~uk ı!ı-
sıyasa.ı b )e!' dkulWUL gLrebllmek için }ıSC nıez\1~~ ıPI JC l Ankarlld 

im ıhnmnı ve mi.<> bulunmak l/e yapılacak seÇme sı~cd ıc:ıı1Ôıtu1U tda 2\1 ~ 
· n~P O znndır. Seçme smavınn. girmek ıStiyenlerın ,,. LJ'lı ıı ıuı perşent!JC 

mucs.se.se bınasında. ve Istant>.ıl:ln Yuksek ö ıt ,, 25 EYl den ..,.apıl9o' c .5ı 
1 

ders er J • 

ğustostnn 20 Eylüle kadar yapıl q" ve seÇil'I ll ııı? öğrenmek ıs-
ü.n'<'rıı11. ..~~unu .~~-

s:ı.bahı bnşhync:ı.ktır. Seqıne sınavın.n g ıcr D -4' l""e nı{ı.{11." ne 1 veya w ..,._ 

cağını ve k.o.yld için t~m groen evrnııun (iliııuttc!' rıtı ıtd y\i:)glelt vır 
tiyenier bulundukları yerler,n aııno.rif nıüd ı.Il 'le ıst:ınb a 
luklerıne ve Ar.karada s.yasal bıl6ller ~ll (4(iZ5) (6155) 

ret.men o'lmluna müracaat et.ınei.arL 


