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Sene 12 - No. 3969 Yazı ifJeri telefonu: 20203 PAZARTESİ 18 ACUSTOS 1941 idare itleri telefon•J: 20203 Fiatı S kuruı 

Bu sabahki 
haberler 

la sabahki 
Sovret 

Dün gece Y edikulede iki 
fabrika yandı, zarar 

300.000 lira!. 
tebllil 

''N"k 1 - • ı o ayef ve KrivoJ• 
Rog şehirlerini 

ter kettik,, 
tJkraTDAÜ lllrleJeD iMi' Mlmul bi9 

.,;;l~:~;~~ı--1 A_l_m_a_n-te--=b-=ı,~.g~"" ,~·ıırNikia"y;İi;~~-pİı~ 

Ateş deri fabrikalarınada sirayet 
etmek üzere iken itfaiyenin 

gayreti sayesinde söµdürüldü 

• ilk şayanı 

~ barosu tarafınduı bu sabah '-----

lleısrec1uen Sovyet harb tebliği: ••Nlkolarel Londrada nasıl 17 Aiustıos günıl, ordularımıı. bUtün 

~;~ev::a d~~:ış=~l~r~~: endtls"-1 karşılandı? 
1 ı:Jiddetıı muharebelerden sonra ordu. g- • 
~~ N~layet ve Kriroy..:Rog şc. P 
ntn el"inl tcrketmlştir. Nikolnyef şehri. şehri ! 

1 
tersaneleri oertıava edilm~t!r. 

'l'ıoL~ Atustosta cereyan eden hava ha. 
·vqtıncıa dü(ıına.nm 19 tayyaresini dil· t dUdl 

• 
lraada 

Almanlar 
meselesi 
tazelendi ~Uk. Blz!nı kayıoımız 12 tayyare - zap e '' 1 dikkat 

:::~~?'~~~.::· .. : "Harb malzemesi l
1 
muvaf f akiyet i İngiltere ve Rusya 

Alnıa.n esirleri J7.erlnde bulunan ba- \ b bb 
~~~~~~~;nşa~:::~:~~ı; ganaim V8 8Sİr Moskovaya yeni ! yeni İr leşe ÜSl9 
.. ~'!~han''"' yapt•tın• ..... , - pek külliyetlidir" bir taarruz mu? ! bulundular 

11.a hl• B l' .d 7000 ı Moskova Ukrayna- İ ... Ş8 • erın genı en dk' . n . lranJa bı·r · l d ğ b '/d' . 1 a ı taarruzun yavaş-! rars a1ansı uı llald dişti? esır a ın ı _ını 1 ırıgor j ladıgını bildirigor ! suikasd hazırlandıgı 
Berlin, 17 <A.AJ - Alınan orduları : - İ ' l '' h r 

Dün ıeoe aaat yarımda Yedikulede 1 Yangından haberdar olan tab~a 
bf.t.villc bir yangın olmuş, n~e iki beılı:çisi, vaziyet.! telefoola itfaly~ bfl
fabrllta lçinddd eşyalarile blrlllcte ta- dirmiş, P'etlh ve Balı:ırkoy ltfaıye ırup 
mamen yanmıştır. lan derhal yanııın mahalline gelerek 

Bu sabah aldığırnız malilmata ıöre, söndüıme amellyeısıne ba61amışlardır. 

ateş geoe saat 24 dil yirmi beş geçe F'akaıt bu esnada iabı1.kadan y\ikselen 
Yed*ulede Kazlıçeşnede Kireçhane so. alev sütunları bu fabrikanın blttşltlnde 
katında 11 nt.WDaralı M. Kemal, SU • bulunan 9 numaralı Suad ve şllrt'kA.8•
reyya paşa, Pahre~in ve şilrekdsına aöd na atd mensucat ve iplik fabrikasıua 

idrofil pamuk fabrlk:e.sıııdan cıkm1$tır. sirayet etmiştir. 
Fe.brlıkanın içinde milhtm miktarda Bu civarda deri fabrikaları bulun • 

pamuk ve buna mümasil iştlale müsali'I dutundan ateşin bu suretle iki fabri • 
maddeler bulunduğundan areş süratle kayı birden istilA. Ptmiş olması, bu saha 
bUyUmU.ş ve <:ok 1-ısıı bir zamanda bü. ıctn clddt bir tehlUce arzetmls. itfaiye 
tün fabrika m(lştemilatını ıstilA etmts- grupları canla başla ça.lışanılk kısa b!r 
ıtıır. [Devamı 5 bıel sufacla] 

Nafıa Vekilinin elektrik 
ve su işleri hakkında 
gazetemize beyanatı 

- başkumandanlığının tebliği: : Londra J7 (ıı\.A.) _ Reuter: 1 şayza arını aya l,, 
Macar ~filleri ile işblrliii halin ! Şark eeı>hesindet· ked.-ra - • dine tCl"'";l _,ad,iıJ.'-'P- Ceaeral Cebesoy şehrimize ıeldi . k·ıd·k de hart*et eden Alman Jat111aft, cıe- 1 .,..t ~ :; ..... , -g- ... v•ı - ~ - . en çe 1 1 " nubl Ukra.Ynada bllyük bir ~ datıt tefalrlerde W.dır: - -

lar IJOhrl ve ayni zamanda mfilliın bir de- Kar&demilr Ahil Nl....,... LlllM9a. 1'1 <AA> - ~ b11clir1- ~uma nbtımuıın IDIUI mttna• ıda bb' mulıanirimlae "1 be7anatta bu 
Alır.an za niz tl9sll olan Nıkolayefi işıal etmlf.. tin aaptı, nlil~ .... bin.. ıor~b'ettar ~ betile 7apılaa m .... imde lM&lıuwı Na- ıımaıutıtur: 

• lerdir. Jeroe taAk, bı111Jerce ta771ft 'N. mahfellerinden fıa V~ Oeileral CeD8907 dün ııece •- t.ıaubuJc1a Pllk al taı.catım. Bu 
~va 18 CA.A.) _ .._'Bvc'Un eal'kında devamlı tllkibin a!";. saymm topla. •idil b&R9danbe - ı :U.::'e:ı:"8-Nı1:!:11r:1 "..ıu!::~ ,..,,.. eebrlmbe ııeJmiltit. Vekil vapur- _ C.,.._. t ._. MJ'fadal 't dairesi tebliğ edlvor~ -..;, ._ laetkıeeinde, nıaiiUib d~ ak- ri yap11uı mütemadi çarpı.pna - ıerı. tran hUltameti nndinde 7enı bir 

11 ._Ifı: cephesınde vukubuİan h ı~~ ııtttikce ddıa ziyader!unı lardan sonra Almanla.tın elde et.J ~ bulunmuşlar ve lranda bu. T •• k ı •ı ı 
~lere faşistlerin 'SevJooyled"kl m~ a - ve eeir acıedı llarb malzemesi ıa t·ğ· 'Ik şaya.nı dıkkat muvaffa.ki- : lunan AlmaDlanıı fevltalAde tasla mı& ur e 1 e yapı an 
"-i.'aıar 1 er Yeni Şarık 1N11t ~etlidlr. 1 1 ı ! tarda oJmuı dol-.yıai\o 1kl htlkQmetin 
r~ftau~ en ~Uyilk kısmı Klzıl kıtaatın da har cephesinin dıter kısUllıarınd• yettir. .. i lıiMetıtılklert endiie üzerine tran hültt\. 
~lııJt~e ınücadelesl sonunda mahvoJ_ ~at muvaffakiyetıe devaJ!l et- Nilrolayetin upt.ı, çok mühlı_n ! metinin nazan dlltka.tini yeniden cel. t ı d •• 
lloatııer:n.e.\lınanlar en . gene ve güzide mektedır. bir ka)'lfiyet tefkü etınemektedll" ! beylemişlerdir. İran hilk(lmetl, mesele- ayyare er un 
lbttn kUcai lllensub delikanlıları ölü _ İnglltereye karşı mlicadeıede. Atnı~n ve bu şehir, OdeBa gibi tahtım nln müstaceliyetinl anlamıştır. Bunwı 
~~l?lQ at.makta V.:reddüd et _ ha~a kuvvetleri iJ!mall :tsıı:OÇ.Yada "~;:' edilmit defildfl'. FaJr.a.t bu tebrin iÇindlr ki, İngiliz ve SovYet htlkOmet-
:reır ">J-~,ler. Yaınız N.ikolayef ve esliha !abtikalarıns yeni bir gu - ,AbnaOl&nn eııne diifnle.ti, Al - ıert halen mevcw:I vaziyete karşı koy. ı t ı 

ie ... \iıeı 0 ,,.. maktul verm•.ş!eroir Dün ııece. -~~ae11 ~an:'J. oeman mOnteba&UU pmye1ptmn mansa- yelerini ~Ia.mıqlardır. 
~ 20.~ işgali ile neticelenen ha düz hücumu yapmışlardır. tnsllı&e-lmanJal'lll uıaa.Jlll&ll'ln oenub ma.k lçın fiil tedbirlerin alınması tavsl uçuş ar yap ı ar 
" Ce'-• ·"Uau t.a.nı bir . . renin şam _.. ao al tın·ı ulduJtla -

"lrrılfıir intizam ile 5000 tonllAto hacminde iki tic:al'et se- bına adar '- e 1 Saikud haberleri a.~alsız '· 
-...;::~ misi t>atınnışlar ve Uc bOıFUlt filepe de (J)na8I ı _,. ..,,...) I Tahran 18 (A.A.) - Pars ajansı N 

80 t ıaabetıer Jt&J/~;"11'~ ... ı ··-······· .. · .. ········-·····-···-·00
···... bıldırıyor: c0evamı s ınc1n 'J&.rtacıaı uri Demirağın büyük fedakarlıklarla 

.. ~~ ,pıZ~ E .&SiCeri vaziyet~ vüc~::g!:::d~u;:~~:!n.~~: ::~ıesi, 
~lıt'!~_rnti:a~ ~ı1:n~n:aş!~~~~~~ Al l n zaptettı.klerı· Yurclcla hava cmclü.triainin inkiıafı için 6üyük •ayretler 
~ . .:~:::.~! .. ~;,:~·~~: man arı .,,,/eJen Nuri Dı:;:c;v;,:~•..;:;,t;, tayyare ve motör 

~ 'tıne~etı haiz olmıynıı aiı:samını l 1 • lı • • 
~'?:~:11c:ıe!~~:i ol&r&k A1ınanlar. ATı·ko aye ın e emmıyetı 

ile ta ar tek bt.r sanayi merkezi. J Y ı l -~eıınerntşlerdlr. 
Budyeni kuvvetlerinin Dinyeper şarkında tutunabilmeleri Sovyet 

orduları müdafaa planı üzerine umumi bir tesir icra edecek 
derecede ehemmiyetli bir meseledir 

Yazan: Emekli general K. D. 

81lingrada doğru 
Yapllan Alman 
ileri hareketi 
du d 1 

Müttefik Alman ve Macar kuvvet. ı tiearet ve ha.rb gemilerı ı11.1a ve ta - tabiat.ile ıbah.ls mevzuu olnmmakta _ r uru muş lerinın garbi Ukraynada. muhasara mir kablllyetıni haız bır tersane oL dır.. " .. 
~~:ta !etm oldukları Nıko.layef §ehrınl zap. ması ve aynı zamanda kendıaın(len Nıkolayef, büyuk bir gem1 1nşaat 
>~ ~n ,~8 <A..A.> - Bu ııece Mas. tett '!ı 1 dünkıi Alman resmi tebli _ 85 kllo~tre daha. şarktaki Dinyeper merkezi olmakla beraber harb Uma.. 
"'-.ler ınerQt~a~ haberlere ~öre ~v - ğin~e e~lldirıLmiŞtlr. Tebliğde şehrin mansa'bından it<baren evvela Dın _ nı değildi. Sovyetlerın Karadeni'roe. 
~~ 'IC!ln•ela eıs>hestnde bır munbll ne suret.le za.ptedikllğine dnir tafsı _ yeper nehrıni tak!b etmek ve müte. ki harb limanları, hu denizde bulu-

..... ftı.ı ..... r ve büyük bır Alman ' •. ıv.. b ı 1 
l3iırıaı ~ eylemiş! d lA.t verilmediği gıbi alınan esirlerle a'loben Smolens!t garbile VMebsk şar. nan on .u~ on ır ıman arından bır 

::l>ı~n lıcel>hestnde Le~~n~;ada dotru ganalm hakkında da hiçbir rakam ki arasında yanı yukarı Dinyeper'le ta.nesi olan ve Kırım yarımadasının 
\>\oetıer1 ~i1 lert hareltetl SovYct me-vcud creğilıdır ve ya;'.nız bu es!rlerle yukarı Duna nehırlerının bırb.rlerine ar.ığı yukarı cenub uoun~a bulunan 

• - ~~ durdurulmuştur. ganaim miktarının mutemadıyen art en Ziyade yakllştıkları sahada ırişa Srvastqpol li~anıdır. Btı lıma.n Ka • in ·ı· 

1 
ma.kta okluğunun bUdlrllmesJe iktl- edilen bir ııti.sak kanalı vasıtasile raden!.zdeld bütün Sovyet deniz kuv_ 

b 
gı iZ ere go··re fa ve asnca Krıvo Rog mıntakasııun Duna nehrine gcçınek suretile Baltık vetlerınl istin'b edecek bir biiyüklük_ 

IJ b 
taranması esnasında ağır zayiata uğ. demzlle ittisal hal nde bulunm&sıdır. tedır i'e olldukça. modern bir tarzda ~- c- . ~ sa ahkı• vaz•ıyet ra.tılan Sovyetlerdcn yeniden 7000 Ball8edilen bu Utı::ı.l yolu sayesınde]m~tahkemdlr. l.-.;.._ *'ft 

ton es.rle 46 tq> ve bırçok diğer ganalm " Sıvıastopoı müştahkem limanı ilk 
aı .. ,; <lra 18 d·~ı ilAve edılmıştır ku~k hnrb gernilerlnln ıcab ve ıh - - • " .. • , Yukancla 0_. tnhl llansan .,.,_. ........ •wtm. 
~elti ı:nu <A.A.) - Sar·k cephe - alın "6 tıyaca gore Knl"ııdeııızden Bıltık de buY'Uk şohretinı 1853 - :856 senelerj ---ı • l • 
ı...~lara ı.. .. c~eıe Sovyet tıtaatınm AI. Nlkolayef, carbi Ukrayna~m Bug nizine veya mütekab len nakil~ri im. mrfında. ve Rusya Çarı Bırinci Ni. w.ouşJan tak b ecll7orlal' 
~ -~ oetln müdafaası ııe te • nehri m nsa!n yakınında. muhım bı.r k. d hll d - kola ne Osmanlılar Frall6ızlar İna1 Menılt*e.t.ıml2Xie geniş blr hava en. Törende Milli Şefimlsiıı ooealdan a. 
.._--ıe -"""-tedır ... • usl 1 b an a tn e bu unmakta idi An • • ·- • düstrlai ıuırmak · d N 1 .....,._, ..._,._ .,_._, ._.._tl BlrlncJ u S boYun · -.uharebele" bütün şehridir. 105,000 nüf u o an u şe_ I · · lizler ve saxaunynlıl:ı.~ arasında vu. Yolun ~ ur U<:"oUUt- mer .-........ " --.... .uıuıı • • 
tıı..... --..lJ', lfart>c:a cc:ıtc: 81ddetıe berde - hir, p ·yeti dolayısı·e aynı xı:.man., cak, ıbu yolun k.ıyef Şımilırıden Bal- tua gelen meşhur Kırını seferindeki at tarafından _şahs1 teşebbüs ve bily(lk muml lllltettll Allidba O--. febıt.. 
~. aaa.,.._L n ııddetı b!lhassa Uk • Ad ki büyük Sovyet li tık denlzinıe kadar olan kısmı çok_ - fedakarlıklarla vücuda setlrllen Yeşil- :miJıde buJıırwn•Wa olan meb'ulllar, :rea. 
..__~ -aaında ııözükmektedlr ..,. . . . , ~ uzun müdıı.fa.aslle kazanmıştır. FiL köy tamir at.e1Yesl, hangar Te aıcuı mı daireler enAnı. mühenclla ve taJ-
~~~ l B~ent Dlnyepe 'stik. man~atı ır. Nucolayef ın hu l.a.nıberı Alman kuvvctlerJnın elıne 1 hakika, sıvaatoıpol m~bahkem mev- meydanının acılma töreni. dün l'Üzlde :r&NCiler buır 'bulunmUftur. 
~'it eı:ıusunu ııen eekm;i; m~ : suii,.eti,nburasımn -müh m ıl>ır sanayi geçmiŞ bulunduğu cihetle SoyYetlerlki ve Umanı o zam.an müttefik do. bir d&MU JdWıeli bumrlle JapıJimt. Daftltlller 1Ut ıo da Betikta$ Ha7· 

llftur. merlııez! oımakl~raber her türhi 19in b6)ııle bir l.<ct"fade şimclllci balde ll>e"raa• ı •• 1a7fadaJ w. [DeYUll t aol aaşfaial 
) .. .. 



2 Sayfa SON POSTA: Ağustos 1 

r Hergün 
Yukarı A;;rupada 
Sıkıntı doğuran 
Müphemlik 

' Resimli Dl&.kale: ~ Bu işi yapmaktan vazgeçiniz Askeri 
vaziyet 

\ Ekrem U,.klıgiJ .J 
'W9 asyada bütim muharebenin iki
~ betini ıa)'in edecek ehemmiyette 

bir mücadele cereyan ederken, Anu.. 
yanın bugün için harb Ahn5 olmak
tan ~ıkan mıntakalammı unutulur gi.. 

bi olmasını tabıi görnıek lcab eder. 
Bununla beraber bu ınmta.kalarda öyle 
his ve düşünce değlşikllklt.1.i olmakta-
dır ki, umumi dünya va7.tyeti hakkın
da doğru bir fikir edinmek için bunla-
1'1 da gözönünde bulmıdumıak lizundır. 
Bu bakımdan ,slmal memll'ketlerhıde 

olup bitenler bilhassa dik.kate clrler. 
Avrupamn nüfus itibarile küçük, 

fakat saha ve ehemmiyet itibarile lıii
yiik olan bu mınlaka'iınd:ıJd muhtellf 
memleketler Anglo • Sakson alemine 
karşı derin bir sempati beslemek ncılr
ta5ında ayni hisse s';l.bibdlrlrr, buna 
mulıab.1 Kusyaya ve Alınıı.nyaya karşı 

vad)·etırrl dar~yl vurana diişnınn, o 
tarafın aksJnde bulunana dost olmak 
üzere yckdlıl'rlnde'l tamamen anılı. 

yor. Bu tasnife g:ire Grutık dedetlerl 
Rusya.om, Şimal denizi de\•Jetlerl de 
Almanyanın dü$Dlanıdırlar. 

Baltık devletleri arasıad:ı YmlindJya 
gecen sene Rasyanm lılicumuna af;ra
mışh.. Kendisini kalı!ramane:ı müda
faa ettlk'tf'n sonra büyi.ılıt 1eda1ı:ilrlıklar 
pahasına bir anla-.qna :ravmak zanıre. 
tinde lllaJdı ve sark harbi çıkınca lldnc1 
dda olarak miicadeleye girmiş bu • 

«l'rlira'beau• nnn cı:Napoleon• an «Cromwelı> in hayatlann.ı tetkik rder • Bllgfnlz, kuvretfnlı:. hareket kabiliyetiniz kin olmak şart.1e istediğiniz 
seniz samimiyetle inandıkları şeylerde muvaffak oldukJannı, tste'lll • her seyl başarabllirslnl~ fakat bilgiye, kuvvete, hareket kahlliyetine yap.. 
yerek yaptıklarında ise teşebbüslerinin akün kaldığını gurürsü • malt istedliinb: işin doğnalutumı samlmiyeUe hıaıınıanı:ı: şartını da UAve 
nüz. etmek Jhundır, aksi halde bu işi yapmaktan vaqeçin11:. ................... _ ................ -................................ _ ................ _ ........................................ - .............................................................................. -

[Ba.<J ta.rafı l inci sayfada 1 
nanmn ile buruarın karayu. çık 
lan mü.hiınce kuvvetlere tam 
ay mukawınet göstermişti. 

Sovyctıertn Knradenlzdeki d 
limanları da. Odesa., Kessem, Sıv 
polun şimali §a:rklsindeki s mfero 
pol, Kırnnın cenubu şarkJ .:.ahili 
yunca uza.nan yayın. dağının cen 
versanıncbki Feodosya, Knraden1 
Aaık dcnlzi arnsındnki Kerç boğ1l 
zının ~ gnrblsindeki Kerç şc · 
lerile Kafknsyu tta.rt> sahil'Cl'ind 
NovorososkJ, Tuapsa, Sohum. J>oti 
en nihayet bıZ!m hududumuza mü 
dJ.yir olan Batura Ilınan ve şehirle 
drr. 

Bu limanların hepsinde asri test 
sa.t vardır. Batum ve Poti limnnln 
ayrıca B.ı.küdan gelen çift petrol 
rusunun birer ucu müntchi olu 
Fakat, bu limanla.tın ~i ttcar 
nokta! nazarından mühim Oılmr:ı 
berruber, hiç.biri, ne l\:araden.z R 
rao.sunu bütün hcyetile lsiAab cd 
leeck ce.;a.mettedirler, ne de bir ha 
Umaru tllronda ·tahkim edilmiŞler 

( S .. e hir il a, be r.I eri J :::.::.u::·'.:s'!~~=:.~ 
--~----------------------------------------------------.J tefik orduların eline geçerse_ ıroy 

Çağlıyan kasrının Türk elile yapılan Kuzu otlatmak ~~:'.:'r:v:::~~r=:J~ 
luncla. kıymetli tezyinatını yüzünden iki kadın ~7 :ıı!e:ıib:::a:u~:;: 

Bir a., evvel Londraaan gelen ha - 1 b k tayyareler du·· n b ki ehemmtyeti tama.mile göster• 

~;niFt:!ya:aı:,.~fu~:ıuncl ~:~u; ça an e çiler A irbirine girdiler ~~~~~a, =d~u~:::nu::~~tl~ 
bir mecburiyet olarak «östermlştl. Fın. Za'bıtla. KAğıdhanedeki meşhur çağ. ı t ı Dün Sanyerde iki ka<fın ıı.rnsında şarka doğru bir hamle daha gerı eıne 
landiyanın Alman1a. ile mii~terek, hat. lıyan kasrında. vukua. gelen çok uçuş ar yap 1 ar gıı.rib bır yaralama vak'ası o!mu.stur. ıztırarında ka.lırlarsa o zaman Kı 
ta yakın hududu olmamasın."' göre bu cür'etımrane bir sirtnt vnk'ası etra_ Sarıyerde Boru sokağında oturan İb yarımadıısmı Ukrayna topraklıu 
mecburiyetin nasıl do!'muc; olabilN:eğl fında tiahkikatJa meşguldür. İşin gn Tı:ı.11imin kansı Neaınıye ile Yen.imnhal. bağlıyan Prekap berzahile birlikt 
noktası tizerinde mütereddid, biraz ela ribi bu hırsızlığı yapanların sarayı~ [Baştarafı 1 incl H)'fıulaJ 1etiştirdiği cenc oğlu GaUb Demirağ lede mukim balıkı;ı Şevketin karını Sa Sıvastopol limanı istikameti de mü 
miitehayyör kalmı ta:ıı:. BllAlınre blta- muhafazasına memur bek.çiler olma. rettin iSkelesin.deki tayyare ettid ntel. ve Mustafa Tunnnn, Osman Doğan ta liha kuzularını al.ı.p otlatmak için kıra tefik ordulara. Imrşı açık kalmış ol 
raf kaynaklardan gelen haberlerde d ye.sinde toplanmışlar ve ntcıyeyi gez • rafından bilytlk blr muvnf1akiyetle ya- cikmı.şlnrdır. Faılmt, kırd:ı. «Kuzuları ve SovyetJer, buna mahal bıraknlCl 
Londranm lddlasanm altsfne ofar:ık sı ır. , . ml.şlerdir. Qo1t mükemmel \'e en 60ll s!s pılınışlır. sen oUıı.tacaksuı, ben otlatacağım> der t d n 
Finlindlyanm ikinci mücadeleyi bi - Suçlula.r tamir edilmekte olan ibina. tem asrl ~tı ihtiva eden ve mü- Müteakiben kıym6Ui tayyareci Bas- t'.en ıka.vgaya tu~UŞlar, bu sırada mf'l~ için b~st~rzla~ _and ve istK~fr~ee ne 
rJnclyl bitirdiği elinden itib:ıren sa • nın plrfnç çubuklarını, billur merdi_ tevazı sahibinin ntelyc adı vemıesine rl Ale1.1n idare ctUği bir tayyare Bursa Saliha eline geçirdiği b ir taşla Necmi- 1 unı-nnın u un ugun en 1 n .
bırsızJıkJa beklediii ve bühin varlığı ven topuilannı, pencere ve kapı par. ~en fabrika olan bu müoosesc Nu. ipeğinden şa.pılan ve tamamen fabri- yeyi başından ağır suıvıtte yaralamış. Kırım yanmada:;mı ve bu~unln. iblr 
ile sevfn~rek yaptığı iddiasını okuduk. mıı.Jdıkla.rıru, cevizden mamul kor rl Demirağ w fa:orika crkfını tarnfm. ka.da imal edilen paraşüt ile erzak at- tır. ilkte Sıvnstopol limnını mud:ıfaa e.-

Baltık memleketlerinin ı.ctonya. uı. niş1erı ve diğer b!rçok kıy.:ııetH o.ksa - dan gezdirilmiş davetlilere jzahat ve- mıştır. Vıık'aya mtiteıı.klb, Mdiseye zabıta debllccek veçhile buroyıı. mühim bit 
vnnya ve Estonya adları altında anılan mı çalarok satmıf;ardır. rllmlştlr. Davetliler saat 11 de otobüs Bundan sonra bu fo.ıbrikada imal mfülahale eden*. 'laralı nastaneye kal- kuvvet ltrazınn. mecbur .knlırlnr. BIJ 
diker ~ uzvuna gelince, be üç bükü. Şebeke halinde çalışan suçlulnr - ve otomobillerle Yeşilk6Ye hareket et.. edilen ,bir pla.nörle romörk uçuşu dırılmış, suçlu kadın yakalanmıştır. kuvvctı'n gerçi, çok dar olan, yanl 
met de l'~n sene FinlandJyayı mü. dan Few:i, Ari! ve Hüseyin yalmlnn. mişlerdir. Divrikt&i Nuri Dcmlra(: or- ya,pılmışt.ır. iPtanörün havada büyük takriben 10 : 12 kilometre genlŞli " 

ıa dkuıu ta1ooeıerın.:ıen bir snıP da Tevf 1• k Fı" k retı· n ı ı t1'i' teakib Rosyanm taıyiltlne uğrmlıJar. mışklrdır. Suç ortakları da yakalı:ın1 bir mu;"ruf'!a.k:vetıe yaptı~ı akrobasi ğind<ı ibulunan bu berzahı ko a.y 1 
YeşilköYdeki merasıme iştirak etmiş - v 6 d 

Ve Finllindlyanın aksine elarak taz~ikl m:ak üzeredirler. ~ , tir. tharekctJlerl davetliler 1arafından lf. 26 nCI yıldönümu•• müc,lafaa. edebileceği ve Sovyettefi~ .-
Te istilayı mutavaııtl.ı karşılad•lıır. Ru A~lma merasimi tihar ve heyeıca.n!a. takib olwunuş - nanmnsının da yardımlle müt ' 
hareket tarzmm ihUyar.nıda nU!us n Şekil değiştirerek Yeşil.köyde kısa bir ıstirahn.tı milte- tur. Şair TuVfl.k Fikr<1tln ölilnıünlln 26 n. lerin mühimce kuvvetlerin knrşısınd• 
kuV\•et ıızhlh kailar ideoloji c~reyımla- a'klb atelye, hangar ve m~·danmın a. Uçuşlardan sonra törene nihayet cı Yıl<fönUmü münasebetilc yarın saat tcSblt cdebilece~l hatıra. gelir. geza.-
rın:ı kapılmış olan bir kısım halkın da 
müessir olduiu illdl;;ı tıdlıtr. Fl\kaı ge
ne iddi:ı edilir ki altı aylık bir işgal 

ça hşa n hUSUSİ cıımıı. ıtörenıne b;ışlanmıs•ır. :tstntHU veraını. ._ dıanretlllex- i.ttılıar verici 18 ~':r F'ilkrctın EyUbcı k1 k ıbrı başın. llk, müttefik: ordu'ıır Kırım yarJJil:l' 
Marşından ııonra Jc.ilrsiyc -gelen mu.. eserler viıcude getiren, Türk azmınln, dn P " ır. B u h dasına :ınrruz e mezı.cr ece 

OtOmObİll8r hendls Ncdrot Mavitan, Nurı Demirağ _ programı Eyüb Halkevi tarafından ha- Prek berzah kn._..,,,..,,, b "r ıniltc.ı' 
ta.yyare endlistrisintn hedc:fi ve rl""dJ. r Tür.k Vatan rve san'at aşkının timsali .zırlannustır. oP 1 ...,. ~..,....... ~ -<...rtS .. 

b-ı ... a.tı b'r istikametten iibür ls'iknll'de H ~ ta -"ın ... -- hu ..,.... k t ib'"",_._,ar V" ileri yurUJ~ " Koordinaayon e:ve~L r..... ....,... - ye ika.dar yapılan işler hakkında izahat olan Nuri Demirağı tebrık ederek sa- İhti!alde muhtelif hatihler tarafın. uvve ..... Au• " n bll 
rötürmlye kAfi g~lcrek onu şiddetli bir susı otomobillerin seferden ıkaldırıl - l . d 'lnm ederlerse o 2:ama 
komünist aleyb:lan yapınış ve Ah.1an t blll ln vermiş ve ezoiJmle şunları söylemiştir: hadan ayr~lardır. dr.n şairin hayat ve eserleri ha.kkında erınc e getİ-

maları.ndan aonra bazı o omo er Ha.vacılığı """"tmak i kl.şaf t ğ ~-,_ k söz 6Ö.Ylenecek, şiirlerinden par,.ala.r kuvvetilerle müttefik orduların. 
zaferinin ~Aı me:mlekcUerlnde ı;eri --ı...:ı...ıerı' tarafından Mı-ıueri değı....tirll- - . J.._ ' n e. - Nmi Demirn ı.n ı.uıı.. b~a u .. rma. ,, ""·- k .. , 1" 

_.... • oau.u.t .ı<iA' 69• tirm~ büyüik bi k t h ll tir okunacaktır. lerine bazı çıkarma ı.u.ıe c ... erı 
bir inkişaf kaydetnıesınae halkın Al .: , ~ek 6UTetile çaiı.ştırıldığı bllkkında mek i~in hük~ıı: hn~an~n~~: ğa muvaıfıl'alt olduğu fabrika, Gök O. pılara.k bu ()l'(}.uların muvasalal 
man ordulanna yardım etmesinin bu-, viliyd.e bazı ihbarlar yapıl.mışt.ır. Bu isine erdiği -eıı~-ı.. t M..., .,erinde- kulu, hangarlar, uçıuş meydanları ve Yüksek ok il k " ka tehd'd ve t!aclzl mümkün olacall 
:rük tesiri oımııetur. ihbarlara göre blrçdc hususi otomobil' r v ~e """" taµı.ir atelyelerlne şimdiye kadar iki u ar aı erı mpı .. 1 

•• .. . dir. Her UÇaD glbl her ucuşu 6cyreden ..... m-ı.,.;.. Çarıuambaya ba .. Jı duşünüte.t>tlir. 
Baltık devletlen"nin Ra.'!7:ı:ra dus - sa.hiblerl, otomobillerının arka tara - de ta.v.Yare ve motörlerl ülkemizde ken milyon lira sarf~. .~ :r yor -eer bundan C"TVe kl lilil-blef 

man olanlanna bHitdilden sonra $imal fına. bir sandık koymak veyahud arka di elimizle kendi CCleğimlzle yapılma- Hava endii.sU'isinin inklşa.fı, Türk 'Onlversıte ve yükselt =~ taıe_ ~ mevzuu olsaydı bunu esasa "", 
denid hükümetlerlnln Almaııynya diiş.J camlarını parlak bir pi.aka. 1Ie kapla- sını daim~ istemiştir. Hava endtHıtr1sl mühendisinin ve Türk lşıçisinin bu sa- belerinin ıaaıc.e1!:::.P Talebenin a~= müf(ıJ.e:ı o'larak kabul ~~. r 
man olanlarına l'CfCl'Sck bunlarm sa. mıı.k 6Ul"etile kamYOnet şeklin~ - memlelteıtlmizin ougfuıkU sınai ka~a, - hada cPa y~ oigunlaşmasını te. devam =~eti bu aham b"t k kat, l~inde ya..<ıa.dığınUz ,,,,....;-::. re~ 
J15mı da Nol'VCf, Danlmark.l. Fl'le • ma'kta. ve ee.ıt>est..çe kullanm ır. slıtesine en uygun bir sana.Yl şul>esıd.r. min meJts:vlile Beşl.kto..şta vücude ge. pa lıc&Y ,"''i ı ece leri snhillertle veya bu s e 
menk ve Belçika olllrak ı:ene dört tane VllA.yet re Emniyet Mfıd.Urlüğü bu ıd- Fa2>rlka1arımm1ak1 genç işçil~rimlz .tay tlri!en fabrika 19316 senes:nde taali. ve t>ugü.nden sonra geıen talebeler erlerde bulun- 11ava. ku ~ 
girüriiz. • <'ifalar etrafında tahkikata. başlAınıştır. yare b:nalfıtı üzerinde b~ bir dı.ra. yet g'CÇilliftir. Fabrı1tadıı bugUne ka.- Jııampa alı_?~aklardır. Kampa kın Y ~ deniZ kuvvctl~, 

AJm:ınya •a dert ıuemleket arasan- KamY~n.et:~~e~ebu::ve:~ı:b:: yet ve istidat g~e~=· :()çcı: d e birçok Türk tipi mekteb ıa.yya - Çarşamba gunu Yedek Sübay Oku - ~~k blr iŞ göremedik:eri ve ~~ 
dan Danimarkayı muharebe!d,.., diğer =~~~erin şekil deği.ştimıelerine mü _ ne zarfında çdt iyi ,şçtl Bil~ b a~ pUuıör ~· TUrk ınühen.. lunda nihaıi olarak başlanacıa.k:tır. kül vaziyetlerde kaldıkları tR~ 
iiçünii ise şfddelll bit.el' müc.·uMe ı;o - sa.a.de olunmıyacait.tır. ~;~ilıa~a a~':1i!~:1~düs&.rimı: :

1
• ve tşçilcrlnin vücude getırdıkleri Askeri ka.mpar iki devrede ynpılac:ık- etmiştir. Son Yunan ve Girid r'l 

nanda lşg-al etti ve milcadele biter bit- alacağı vO&'at.in ne derece ş(hnullü ola tayyareler memleket iÇind'e. m~hte - t.ır, leri bunun bir misali oldU~ 411 ; 
mez her clönlü Ue ile ltJari, lktısaw iş. B 1 d. . eni den 90 catma bir t:şarettir.» 11.f &eyaJıatJer ya.ptık:lan gl.bı Atınaya • •• Prekop !beıv..ahımn tara.fı~-ıııe ... 
blrllti yapmıya ~ahstı. Arad:ın geçmiş e e ıye y Bundan ronra ~1ye ve hangarın kadar gi(Up gelmf;şlcrdir. Altı kişilik Bır gomlek hırsızı izin çok sığ bulunması dP'-,UıÇ ' 
olan uman bir ııcneden faaladır, bu esnafı C8Z81andırdl JcordelAısl önıer :lnönll ta.rafından kc.. iki motörlu yo!cu tayya.reai de ya • Kaya isminde \>lr genç Tahtakalede ~nanın:a l1a:reketini daha da 
müddet. zarfında Almanyanın aJd•ğı silmiŞtir. ,_ 1 tında. ikmal edilmi.Ş o1'acak.tır. Xirıkor KaraıldUıyayan isminde birine •.....+lre.cek bir sc-bebdir. ·• ,ııi\.. 
netice kendisine erc;aret vetteo~k ma- Bclıediye zabıtası tarafından şehirde 111 p.ptlan .. yyare er rtad kl ömlek ka -"'l" rd" bll 
blydte delildir. Fılhakik:ı. Alm.:uıva bu yapıla.n tıet::tişler neticesinde, belediye ö !ürk ~eğ~l mUten.ldb :uç';IO mey_ Yeollköy tamir atelyesi ve hava :ıt!~ yıı.tta':n!n,;ır. aşırmış. - Kezalik, cephedeki MJl 

0 ~ _ 

dört memleketin biç 'birinde kcndJslne nizamlannn a.y:kırı hareket eden 90 es- d !w.ay Nuri l)ellltrd :rabr.ikasında stad'yomwıun ınşasma ~9 da baş - Derhıal aıdliYeYC savkedllen 6Uçlu Sul dafa.asında muvnffak oln~ ıu" ı
l'trçekwn taraftar nıalıalJi bir idare naf B"eniden muhtelif cezalara car\)!ı- .;::1rık b ıg·sı ve Tiiı'k elile yapılmış tay. lanmış, malzeme buhranı inşaatın tanahmcd 3 UnoU !>ulh ceza mahkeme. suretle yıı.nlaroo. bıra'kllac e<Je111e 
kuramadığı gibi efkAn umulftlye tiıe • rılmışla.rdır. lcr' gene bizzat Tilrk de'•kanlılan aiiraUıe ikmaline ınAni olmW}tur. Ye- sinde yapılan ısorgus:ı ncttcesinde tev. vetler lbüyük fa.ydallr ternll'ldll ll~ 
rinde kl'ndi ll'.hlnde bir reakst:von :sa- Ayrıca. noksan tartılı ekmek çıkar- :-r:rından uçuruınıuslo.rdır. filkôydekl tessa.t. atelyelerl, bllrolıı... atif edilmiştir. \er ıve ibu kuvvetler, asıl or t,tet1 t>Of' 
ratmıya da movıırtak olamaınmır, tan iki tırınm da e'kmekleri müsadere r Ucuslar bl t rı, hangar, Oök Oku'lu ve uçuş mey_ bına. ziyan edilmiş bit' kU~ 
bilakis Jclari "e askeri sahabrcm sdn odi.lm!ştlr. İlk uçuşlar Nuri nem1ra~n zza danlarLle bir kül teşkil etmektedir. Bir motör sahibi yaralandı kn ıbir şey olamazlar. an et -
kontrol tedbirleri alDlllk mrcburi)e - T· et Vekili bugün lzmire " Fabrikınya bağlı Nuri Demlrağ Ye A Pener iSkelesine bağlı cTayytı.n Bah- Pek umumi ol;arnk derfl'lc~ dl\ JO" 
tinde katmıstır. ıcar r k d • ı • Şi!köy Gök Okulunda hava endüstrisi rb motörü sahibi Mehmed Tiryaki mo- tiğimlZ ŞU kısa mül!iJlll~~i tu" : 

Sovyct RusYa fngitt<-re ile J'llptıtı gidiyor Mi rac an 1 1 için hem yapıcı ve hem uçucu ele - törün ma:kincsinl işletirken manh'Clfı laylıkln anlaşılır, ki BUd~dtı tutU .. 
anlaşma ~asında huduıl bahsin,. te. Evvelki gün Ankaradan şehNnize b • manlar yetiştırllmektedir. Buradaki yeraıden kopmuş ve Mebnıcdln baldı- vetıcrin!n Dlnyeper ş:rltl0r(lu'a.rııı<Je' 
mas etmemde ,artlle nıüstakll b'r Le- gelen Ticaret Vekili Mümf.az Ökmen Perşem a gecesı talebeler her sene Divrtkteki Nuri nna saplıınmı.ştır. Sol baldırından ağır _....._.,meletl ve müttef~,..,·1• .... eıer• Al .... ı 

k d 1 t• in bugttn Bandımı& ;ırollle 1zmire hareket ııuuu !<" ...... p .,. •• 
hlstan, bir de Çdm-Slovedea kev c ~';,..ı edeoelr.tir. istanbal Müftülüğünden: 20 A. Demiroğ Ortaokulu mezunları ara • surette yara~~ ~ldr ~hlnkbi Batedlat lcrl hn.mlesinl durdur üd11f~ll d~ 
ihyası prensibini kabv.J " en veıcn :hmir ....... -.:.. ..... onal FUannt :r.. • ..t,..s/ 941 Çarş:ıınbıı. gUnil Receb t1 l Musevi hastan=ıne ırrn. ırı ... r ' a- So t orduları ın a e 

zl ti --au-,, t>-"" sından bedeni ve fikri kabillye er v1 alLına alırunıştır. t4l. vse . ıesır icr _ ..... ıedit'• 
Baltalı: devletinin müstakbel va re e • açtı-lttan sonra tekre.r IChrimize döne- ayının yirmi altısına mUsadlf ol- itibarile seçaerek alınmaktadırlar. üzetlne umumi ~i.r tll bl.r ın~ 
rine ~ etmekten çekindi. ceJctir. ma.kla me-JlQr Çarşamh.'l akışa.mı heinJilıvC 1' I> 

Almanya da Şimal devleUr.rinclen ıı Mümtaz Ökmen 1mı.a ve tsta.nbulda CPerşembe gooesn LP.ylei M.lrac Talebenln bütıü:n ihtiyaçları Nuri De- mlştir .. Bu llsenlıı plArıları hazırlan - derecede e ~ ,..~

0
. . 

blrlltt isterken hu aevJ~Ucrin müstak- Ticaret Vekllettnı aıt.1tad&r eden ~er olduğu nan olunur. mıra~ tarafından temın .~nnmakta- mış.tır. ~ 
'bel staiülert ~lesini aaıma gölgede etraf~ tetltltlerde bulnacsktır. fstanbul Mtınlsi dır. Nuri Demirağ Yeşlllcöyde 1 _m~ı_ Bunda.n sonra Divrikte binlerce gen ~ 0 !".:!\a:" ı.:=ı~aa::~~ °': neşriyat \. F. Ülgener J ~~ C: ~ ~~ 0::! ~::~ ~::: :S:: ve 1t~== :=:k [ R A p __ ı __ _ 
1Dden ctolwJror. c yeni ) --... - .. - ....... -... ·--· ...... -..................................................... bÜ'l'Ük lbir Gök :ersitcsi vücuda - ESi ıstsf94l ~ 

EL-..,,,m U.n.Llıgı"l 3..&- ·A~ " getirilecektir. . pj\Zı\ttT '7.33: ııafif ~ s : 
Rr~ r-R Caiır - Bu ilim. fa.u, sm- mec- iSTER A O saaıt a.yarı. ... t>erlet'l• ~ - .. ---··-·-.. -...................... asının 103 Qneü sa;vıs dolgun mUn.. İN N, Dlvrikte fabrika '7.3 : • Ajans ~·a t' ıt 4' 

:1e':ica.tl& çıtmıttır. 1 S T ER ~ tayyare ve motör fabrikası lar CPl.) • '1 .-tS • 8.3o: EYin saaa;~, ı'-
T AKVIM e ACUSTOS Ülkü _ Bu Balkevlcrl ~ Halkodala- 1 NAN MA 1 Divrikte kuııılecaktır. Bu ıfaft>rika Ha.fıf parça~ 3' FSSıl şa: şıır~ 
Ru..ı _ 18 n I>el1PSlnln Al1JSfı>s sayısı dolgun ra- hava.cı1ığnnızın ihtiyacını temine yar Saat ay~ 1~1, ı3: Fa-'"

1 
ıs: ~ 

ıs:vı Anbi •eme züa.rla bıUe&r eUniŞttr. ftalyada terbtye naurn mU&rebenln 30 yıl harbine d&ntce- dım edecek seri tayyare ve m.otör Ajans ha r k mü'l.ilt tP•· ' ) 11-7 
- ·~ 1860 Bavacüık ,ıe Spor - 291 inci sarısı - cBu muharebaıln ıo ~ .a. ilnl lcldla etmişti, ltaıyan nazarı ge. imalA.tı yapacaktır. Dl<vrikte çok mü. 1315: Ktı.rıŞl o:.ıns ınnzlii ~;Sil;, 

Atuııtoı Reamt .... H:;:; zenıg1n mUnderlcatla cıJanıştu'. rebileceğl fikri halklı t<:lkin edihııttı A ne insanı davranarnk işi müzayede- said bir antzl dahllm~ ve tayyare ayan, 1e.03:d1>k1k:ı.. ıa.40: tıl, 19.15 _. 
5 1""41 1•"" ........... ve D'""•a - Atustoo &aYJıSl bir . k tllsf e minnettar oL elen münakasa safhımn:ı getirmiş, t ıo .. san ,... 

• "' '"'~ -.. Iidirıı cJemıŞ, en n ~ keneli hesabunıu halkı hayal su • endüstrisine lüzum.in maden cevher- Serbes !llehmedl.n a~ 
GONı:: ... s cok telltid 'YQZllar, tıercllmelerle intişar 1ı ı . elek~· .... !'---•·ne "'arayan k: .. · ıe· ( 30 s:ı.at 1 ..... R IM.::i AK ma yız. lmtlanndan koruma-. için lı:ulluuı • en ıve ,,,.... ''"' •U>W• " ..,,, · rı ı9. : · es:ı" ~· 
~. ı u.. eceb S. D. ~~· - Kaptan ve Maklnlstler Cc- İngiliz haşVekili bir vakitler mu • m19 IJi bir usul rlbl &'örünmesıne su kuvvetleri ortasında büy.lik lnki - Köy havalatl~' HJ.45: ınc. 13 r \f.' 
6 18 24 , miyetl ta.rafın.dan neşredilmekte olan harebenin 5 sene stireblleceit fl.k " rabnen biz bu aii1üneenin de ba • şaflara namzcd olan bu fabttkanın ajans hi!J>e gazetesi. 20 4S~~t 

10 08 
20 bu m _._, ..... ft .. -"mlşU, derken bir A.merl. Jdkate )'aklaşmış olabileceğine inan. hülen bı.r ıkıısmının inşasına. başla - 20.15: Rad~n yoru-ı. ~ı: z. ~r 

8 1~ eaısı tın.et\.'llUanm 'l( ilncil .sayJSl UAU l.WMU il'• ok - ., 0~--1 ~-•ı}et'I 
n--ır.L."""i'-:'"'.'~•~-~-..!._--11 ~ l:ıtr k ÇUlde ve dolgun mün- kala ı:ıldı. işi ar&ınnaya cJökerck mıyonu:, cy 117Ueu sen: nılını.ştır. .. türküıSU toPrAlt Jn8II-"'"' ~: (J! ~ 

~ V. 
~c~ltl~ ~~~~4~ . .:A~·"~~ ;·~. ~";a~co - ~ia xaratum IS TER iNAN, ı ıe~~~=8!e:!:t :v~~:; :.;o~ seznfC:~e~rrı:· ~!'~~· ~ 

ı1 O'. ~ 48 • birinci baalıalR Ptık kıaıa bir 1 (~. T E·~ I NAN M A ı umumi seyir 11e inkişafına m.üvazi bir 21.45: se ıı.jnn.s ıı~cr 
E. a t 9 fJ_ 12 - ' ı ı'T.mttıımla Utkea• tt:ı lll'9l 1'J\1lis ' ·~ ~ • surette 9'llşnak hedefini esas tut - s:ı.nt auarı, ınuzıiıı {:PL). 

ımm:ıı::: ..... ____ ...,._,, ___ ==-=- =nd::r:~~ı~tıt kit&beıri ~ (. .) makta.dır. zı.45: vans 



cledeslnfıı reilDhıiD JanlJ.t yapılmuı 
onmı canını SlıkmJitı, bu can Slkıntw. 
nı defterdara bir c20 vermekle aza.t-
m&k: ibtlyaeını duyuyordu. Dedi ki: 

- Suıtan Me.tımed baz:'etıennl tsıt _ 

m e 
lı •• il 1.,, d • • :O. =um~~=~=U:i 

rıer nOŞn ue OBC enız' ~=~·u~= ~nz.:;~=~~lvl~~;~-= =-=~ - - ... 
K. d 

• ~ ifıl - e e Yaklatl • Bu genç erkek aradaki münasebet 

azan 
• Q ırcan Q l Dedi, uzun ve derten:la.rtn 1&Jeı1ne Bu genç kız iyi bir ailenin 1 aotu . • iti teskin pala ıJtbi r~rUnen b:yıkl.an dur. iyi bir tah&U görm~ı...tür çocu u_ yunca. elindeki resim va.sıtast» 

llllrneıı ...,, ...,, ~-·· ,,..,...,,... ·- ...u bir :~ • tuv • ..,.. - tehd:id ediyor, genç mm 
.... _ •. taun Tadı:..- -ı- - ed!7Gldıı; bu-ı---h .. blr1--·buba.,.•arowmmota.. · m_ .. me ... ·-· ne;rapnıaııı!Azmı?Benden lıwıulQ ıı., io ..,i ':"' kam bul~ ıwı..ıo "'"'"' ımoAnı ,.... ... Doho - bılh ııe """'1- '""""* -u. L6tln dor - ..;.,rlere, ...ı ....... 1nra -· • oliQtunu da .ı;a; tehi:..,. dil. ...,..., ta- ... hile -i 00

.;; stbı bİ1'90t ~·~en pençelerını her .. , tadar sürecekti. Böyle pni mua17en koilkıü de o lcadar beğen :vo du iki btrjalev aleY balıımış, on lan y&tmışb. eım- feb~k bır genç erlrıeli iyi yola ıevk Yerine lrayara.k dfifilndilm: 
Clll1arı ll8rre vaı ıya musallat edı}'Ol'; bir zaman icın ıı:ırıarda ve dallarda .,ı7 Qlf7emi7ordu; daha dotrusu bu. dl defterdarın da atibeti onlara mı etmi~ çalifmalc!a gösternııştlr, ayni _ İyi bit 

- lıııdar ın.at •• m1bomab•1- --= ..ıea rah&..,. o- """..., bahaııe bu._u. _, - ...,, Pat1h suı. ..,....,. koruıualda da ıa • nu,....t aar :remet~n hiç -deiıı .,....,. oıırııoı-4u./ ı""""u. Aımııı baolm _.,.. ....,. -- ....,.. her uman ldot lan ......... in roomln: .,.........,,.,.. lı&t •-r. !atat bilyle bir... ı... ı.ur - dedıal --.., -..u.rı..İe aaat - ki - dl: - glbı '°""' .....,. ...... •"- - ""' crnm tdleler vaNı: bunlu oınm ne - vnnlı? Do!lruamıu .,,,_ nasıl olur da günün ıı:r d b' ç - •onu ""· mabammOddeoımı...,., ~ l'Ö Dltlfilla t&ll&rt Oatttnde varilerle birlikte ıuısısın BdlmebP1da 1 anım konu,tuklarmı n&Sll hiç kömaeye temek lAzım ıeıtl"le rP!Sa-m da re•mlnl kekle resim kart k ın e il' er • ı gonderir, poıa,, vasıtuile genct p 
btl nıım..., .. _...,,.., ....-: ..,...... ,;w. ...,.i_ omm emirlerini d• der "'"Ol> adamı g6mıemı,.ı . " ma ihtlo'aısu.ıı&L terek remıl ellnden aldutınm. zııı..ı 

IUeıer ,::- "-' aWerl ,,.. ta ·I Deftonlar -- tur ..... p&. hal,_ 1ıaııu' du......,.lanh. eım; ....,_ dettenla•a b .,;... m ,_.., Bu_..., ...,.. •• d_,,.. - '"'"°' - .,._,,., ftlft1I 
11"'asmt J!:vlerin çoluııdan, rayı toplamasım 1Jildiil kadar bara. • bir veslrln botulmasını emrE>dt'rae bo- • • a • ( 

&ile \'eJ'a bh-taç ölü eıJanıt;tı; anların m88DU da bilen ?>lr adamdı • .Padişahı -uyorlar, bir diierini iltifata. b - BK&, def erdar ~ısın, nes~n? "S p t b ı ) ı..:~u"eloo acıklı ._,,., .. ,m .... un - için menn..- bir - . ..ı- onu.•• • .., ...... =:""~~.":.':. =~~'ı:'~~~.~:1~.;:; on os a,, nın u macası . 9 - (2) 
lann aonu gelmiyordu;! köşk yaptı.mııya !tarar vermı.e. ııatt& Dilsizler k&ıke rit'diler; orada bfl-var ki . ' _ • evleııde ölülerın ardından at'rya- bu tÖflkÜ o :f.stanbula gelmeden evvel 1flk bir adam resıııı yapılıyordu Res ı n ... Köeık Jüzumsuz derecede mas. ı ~ 1>1ıe i<almam$: h"""'6 bir bitınrek .., ..,....., .....,,.... ı.te- - -atı•'"'""""'"' IAbn.ne ..:;: 'olmuştur. ı:ıevı.ı h"in-1 l>ilYle Bunlardan 30 fanuini hallederek bir araıla yollıyon ı,.. 

erlıniş ~· birlı:aç saat sonrs b~tıı::n ve miştl; gerçekten, eter bu taun felAkati yaların intihabında. ne fırçavı Jrulle -1 ;!881Ztm yerlerde heoa e~P-k eniz ~1- okayacamuza bir Ja.tliye talıdim edeceiis 
rana halde öltimtln eşitinde tıv. oımaaa Yavuzun bu kadar p'>Wt .fa • DJ01Dda, ne de yUz çizıflerinde ve g6J- m 

1 d~tnemc::t n mı? Bunu dil- floldan sata: 
ffJnı~ k<>ı1ru.vor; bu ko!'ltu ö. tanbula dönmesi be:C:lenın!YordU. plerinln te&t>itln.Je ka!i derecede ıne. şUnemtyen adam n~sıl deftardar olur? 1 - Mücll?a • 
ta~ ııaçt,ıtı >torkuyıı bOsbütthı eo • Defterdar tneıaata hararet wrd1.rdi: baret ıaatereıbillyordu. Ressam bunun bi ~üsselA.m beynınden vurulnm-tı gt. tın aksi <7>. 

rdu. padişah henttz deols tenarlanna in - Patih Sultan Mehmedin resnıı oldutu.'.I Y 
1~ nered~ c;>rava yıkılıp tala -~-~evirde böyle bAdiseler mutlaka memt.ıf; J'Ol'IUD oldutıl için b&rt'll18 nu iddia edjyordu. Dtlsizler onu .aldı . rı.:ıktı, ll'ldn kendısın\ tof)arladı :vavu-

2 
- Bağışlama -~ ıelinU; Allah tarafından !dm lt81JannnıJtı: belki bu ırüddet u~ - lar, doedotı'U padtşayı ııötilıdüler: ıııra zun ayaklanna kapandı. <

2

>· Ekinin bat 
.hanci itina.hın cezası olarak gön- caktı ve defterdar AbdOsııelAm maaa- böYle bir eeYln o ziWl\an faEia ehemmi- - Padişaıhım, bun~ devlet ha2'ne • tarafı <5ı. 

1inttı l!ldimeltler ne lilnah Jşie • dma erecekti. Hem de köşke shndiden yeti vardı. elııdıen bir alı:ee dahl vermiş detllim. 3 - Nota <.?), :::::•Bir taratta:ı nı&n - ,. onun Jmıiıı1 -= suıtan Sô·"4 - nımM bak~: bir mtlddct - '"""' 
1 ...ıt ,........,, ..,..,m: Pa Ayı "'"" <21. 

kendisi orhlıiı kDBlp lca~ 1dlt*iL.. 6,Jlece dlmhl: wıK. belti çok u7ak bir dfşahvna bir lrllçWt armağandır; ta • Avı.ıkatlal' blrlı~ 

1 

bir :taratt.a.n da sehlrde dn•bkAı' Yavus suıtan Selim fazla ta.panıp hatıra71 aractıtı. Yokladltı, ıeaar ve hul bUfUl'\l]sa bu kulunuz şflkranını (4). 

Yi atılaruı ded~11 yapılı30rdu taımadr sarar bahcesbıe ve oradan ruban :vasaınak 1stedil anlaşılıyoJ'<\u. bin yıl yaşaaa ödtyemez. Ctımle ınasra.. 4 - Gece gtL 
•'f'UZ Sultan Selim ıı:d:mede bulu. deniz t~arma •ııc!ı. köelt ublldc ya.. Bu resim. Paı h suıtıau Mı>hmedt c&.-lfmı kesemden verditlıne şahldler var neşt l2>, B r :sim 

~lllllelQD'mvfu; onun 1&1'&11 halktan tama • ıtılIYordu: hemen 'hemen btti!vordu. terbOrmus. P&tib ~ultan Mehmet! o-·dır. t5>. 
tik anı idi; lü:ln sarya'ılann rttn- :ueırmenren zarif dlrekier, kesme mt>r- nun büYU1t baba.il ıdl; ona btlyW[ bir Defterdar ban isimler sayıyordu: 5 - Arzu .:o>. Jarı ihtl>..,an t•ntlu ieln girip -- - -!ar. - ye pen..,- ,,....... .. '"""' vanh, bom da ho. bunlar - ıı<>"I ... ldler doit'ld<: Ya. ç;ne ile vunıW> 6 
na..a..~~; hastatıt~ böyle m11- ııedef fıldişl ka&ma kapılar, hepsi birer tırlıyordu: vuzun en o<* 1'(1vendlil adaın!ardı; ya. <2>. ~ ,...,,..., da o;ı-. un'at - -- buDdaD nentıa Jedl .-.ı• :ten onu suıt.en 1au ...,.""""'_• ım..Au Yottu. o - a.mıeı te- 7 

ca hutalııta tutulmaması için bal;.tca ıeerlslne resimler yaptırıyordu; Mebmedln huzuruna ~ıötürmUşle?dl; Koca Yavuz defterdsm. cemf'rdlltin~ rlmi <5>. Tapını. 11--1--+--
re V'ard1, o da muhitten usat .. bunlarm anamda Pattb Bu1tan ~b- Selim btty(llt be.basım dikkatle ve kil- den memnun oldu; birdenbire kÖJl'(lr. ıan şey <4>. 
~· medln de Nmli vl\l'dı. Defterdar tak- oOk kalbinden taşı.m bir sevrt ile 8eY1'6- müı ulanm yatıştıtı görüldü. ona üe 'I _ &>n;ına 
~ benıen emlr verdi: dlr bekli,ordu, elpeDee divan durmus. cHyordu. Padieah da ttlçük torununun h'l'at giJQlrilmesinl emretti ve UAve «b koyunuz kal.. 

.A.,.. Olbcatımı bfl.fıün 1stltt>all ve mukadderı.tı pad1 • ı.stikl>Blde yap&ealtı bttvllc işlerı Sf'Zllllş ~u: bur olur m, Nl.. 
Sarar lhırlvında hararetli bir tea- f&hUl teekill atzma, dudaklannm 11 .. iti ona fazlaca tav'!COülı ve iltifat - Her ne dilersen onu dahi veri _ 

...,..., - Basan can olduiU...,. ,..,-halde,d~ YL bulun,_,.,. onu kotlamıdan tuttu: rım: "'11•1 da <2>, Bdat <3>. 10 

1 

hOkUmdann birkaç nedimi, ea- vuz. tödldl ır6rJden geçırtyordu; bu t'4 - Gel, yavrum!· - Padişahım, sa.yenizde çat şUkür :\ 
8 

- Kadın teı. 
W"ll'bd·. , .. taPICllar "'saire hıızır!andı.Jar: aerln QOk paraya matold~ ve ota- Dedi ve dizlenne Bturttu: ot.&adı, kJm8eıye muhtaç değilim. Ömrihnllıı 

1

· lı: m. 11 
lll1a eı.tan :VÜ• Ddl\1' atlı bir ta.. catma şQphe etmiYordu. Bır taraftan ae1'di. bazı şeyler sordu; cevabtar aldı;laon günlerini Yaf\VOrum. bundan böyl 9 - Şehlr bö- 11--1---1....--4--hıztıe şehirden uzak'.aştı. Keklik. botUJla gtdiJOr. bir taraftan dl\ devlet tekrar sordu ve Met.\ ahbablık etti. ibadetle ve pad.:5a.hlD sdUima dua et. lüınü <fi• AYl yu. 12 

:tllan, turt, a,yı, tlıt;, ne butonuna haZlneSlnln böYle şeylere sarfedibn~- Yavuz bttyi.Uc babasının neler söYle- meAtle vakit geçırmP.:t isterim. 1zmltte vası <2>. ~u; aatarcılaTl'l ve dOi&DCJ- sini b'i kıarŞllamıyordn; çtlnkU yeni tır dlğlni, kıendisinln r.e cevablar vere.~lni (Ağıaç denizi> denilen bir kaza vardır: 10 - Vılft:yct (3). 

tıet1e faalff'etleri her aınanlC ıfibi kUV- aef'er lcln hamlık yp,pmak 1J?.ereydl: 

1 

hatırlamlYOrdu; lAk•n onım yl\zUnU, qrıı.ya civar olan köyl ... rden bl:ıt:oçın <2> • Gelir <t> • 
Olea ı&ıe ÇIU!pıyordu; ilkin bu ne de gene ordUSUDU topkyaeak. klırı bı11r bakışlannı hiç unutmamL<>tı. RE'S.'>ııml!l ba~Iayınız: nana kflfidırl 11 - Sakalı olan <7),Boyun akBl <2>. 
• ~bir ....... deiildl. """' ..... - ""'"'""'· gllr bir ...... ...,...i beğeumodi: cilnkü h&klkale uy. onun birkaç ... dedltı ,., koca bir 12 - ıruoum "' 

l bt DllDtakasıııda.n uzaldaşmJŞ yan halinde abeak. al bayraılclım dal- gun dei!ldi; eğer altın.\ lsml yo.zı\m:ı.7- U}ke idi. Yavuz bunu bl:mtyord.u; e • Yukarıdan aşağı: ,..,.. eıı::.,.balıane 'utuldutu ollıetle P1and"""""· tarih• altın sayfalar Hl- sa kime a:.ı oldu!• auıa.,1M11am1; canı h...,.ıyeı.:z bir '" '""""'du. Anu. 1 - -..ıa çılnlan <B>. ııotnelr: 
8a1taıl 8el'IJ'etl yoktu. ve edec~ktl. Sevdıtt ve. benimsediği bl)y sıkıldı; böyle hakikate uygııu cl.ınıyan 'ltnU hemen kabul et.ti; halbııki verö ği <3) · l:'.!l~ın de "" bu mllddet .. ....- ,._ ıe işler i<ln harcanaca< puanın raluıt ..,.ıer için AbdU...IAmm bir yıjm pa.. ver. devlet hazin..ınd"' r>k•ı~ını .,,,_ 2 - Bal elini lrullauamG'8D (O), 

haberler alıYordu: orada "tu'l'llllelc v~ vatıınaktan başka. seve ya. ra vennesi.ni ole dOV.ru bulmıı:vordu: (Devamı sayfa 4/2 de] Beygir <2>. 3 - Nida (2). Sporeu un, Yapmak 

4 S hhat <6>, KW'UDun atat 
& - Tane (5). 
8 - Su (2), Cıva A.leti <41. 
'I - Hilkat <G>. örtü m. 
B - Potur (6). 
9 - Tartı.dan çıkarılan (4) , B r ka. 

dm lemi (8). 
10 - Oturulan bir oe1<6>. Boru C2). 





&rArar eıWlıa. Y_. •Mimle .-tıa 
b&.flDda olmalı!.. Berkesin bir merakı 
olur J'L- Bu 4a beıı1m meı·a.k1::n ı .. Am~ 
ma eeı de tiloiMc beyefendiye iliz ee ~ 
çir!" 

Mahmut Saim 
(.llaıJtaralı arla 111 te] 

Ya ham; ya parı\ısn? 
!Az: 
- Haçaıı i:ıilıneY'Sin Jş1a aslını; n~ 

den bMarmıı mWırfl hocam.. H.aeaa 
sana Yakışır mı ltu beyu sakaldan aoa.. 
ra ilu işler .. Ha~ keeeceAim saika.hm 
1all&hl. 
a..I: 



4/2 Sayfa SON POSTA 

•Son Pos°!a> nm tefrikaaı: 85 

lla berleri 
iz mirde 

Yusuf un 

Ağustos 

usu 
zeki anası 

ğa arıkad~arile avlanırdı. 
Yusuf, haftalarca sürek avına 

d1. Av haya.tı, pehlivllllın govd 
v!kleştirirdi. 

İşte; Yusuf, köyüne çekilınlş 
sile çoluk çocuğile başbaşa ver!P 
ktş yaşıyacağı bir !.ara.da Mös.YÖ 
isminde bir kefere lcöyi.lne çıka 

Yusuf; Türk Adeti mucibince 
rini hürmetle karşılamıştı. 

Piyer; iyi türk.çe ko:ı.uştuğun~ 
cümana hacet yoıktu. Yusufa selJll"'; 
yaretini anlaıtmağa başladı. 

- Pehlivan; seni Avnıpayl\ fli 
merikaya göti.İl'meit iı:tlyorum .. c~ 
ra ?ar bu işcie ... Eğer benımlc 
bu işe evet dersen, altı ay, blf 
sonra.: kôyıüne oınıerce altınla 

sinY~; şe.şınnıştı. Diyarı kiıtürl 
işi var<Iı? Oralard'l. da pehlivan 
muyıd.u? Hic kefereden pehlivan 
mı idi? 

Mösyö P!yer; sözlerinin Yusuf 
tından tuhaf ltarşılandığını g 
derhal lisanını teixlil ile· 

- Pehlivanım; rahatını bo 
temem ... Pak'at; i.Orba. ile a.ıtın 
J::ı<le... Oralarda pehltvan 1 
Şöyle bir do~ gazer ve g 
yerleri de görttr, !tasclert al 
durUr ve döneriz olmazmı? 

YU811f; o güne kadar atıl ve 
Une plmlyen bu seyahat 
d!yecetinl faŞlrDl'IŞtı Biraz dabf, 

tündü ve: 
- Baka bel .. Hepten tahaf 

be 1.. Ne 1şlmis w.r bizim o 
be? .. 

- Pehlivanını. para taw.nJll 
tını:a.ra sahi> olmak. biraz da 
dıtJn ,erleri göımell[ lbtdmetı 

- Tehel .. Ne ıi'Örecelan1tim 
da be? HEPten domuz nmısu 
ıar mı bıe! 

Tarihten sayfal 
[Bile tarafa ..... 1/1 d 

net!eı* israf oldutunu iddia 
mermer k&JkQD bedeline göre 
aa111U. Harbetmesini, otdula 
aiD1. fDlı:elerln tethinl pret 
bu büyük kumandan ve 
verdiğini hilmiYordu. 

Dettıerdu Abd.üııaa\Ai.n a.il 
otlakların. tıopr&ktarın ve o 
sahibi aıfa.tile b:mttt.e pek m 
muttur •• 
1 - ,. 



SON POSTA s 

lg 
' 

elsiz Baberler· 
Bulgaristanda ı Bandırmada !"Rusya bütün kış 1 Nikolayefin 
Ş.oförler sivil yeni tarzda inşa mukavemete zaph Londrada 

ahıyette seferber edilen rıhtım devam edecek ... ,, nasıl karşılandı 
~ ~T C:S:::> . 
ALE;MiND~ 

Sor,a 

edı·ıı·yorlar reaş tarafı ı ınc1 sayfada) Amerikayı hareket- eylecUkJerı 1ı:anaa.tıenı,.n şu hakikat 
Dün Nafia Vekilinin Razveltı•n nnı teyid eyl~mektedir. Yamız Ode. t 1 k ~laşıJ~ır ki Aaıcrikıınıu k~lr halk 

"'ıı~ 17 (A.A.} _ Ofi: · sa, bwrdnn hariçtır ve bu şehrin z.ı.p. en a 1 Oyan amil ::;ıeı~~ İnglJtereyc her ınarctı• :var • 
u..., n huzurile Bandırmada t.ı, eğer muhtemel olarak kuvvete bo. y . a ... raıtar rumaJUa berılhtt bu ,..,. 
rar rn azırıar ~tının ald~ı ibir beyanatı yun eğmek nıeoburlyetinde kalırsa, azan: Selım Ragıp Emet dım icin _c_lzılikıerı ııır hudud van1ır; 
Ş{lför1:1b11~, •• ~litiın dtomobiller merasim yapıldı pahalıya :ınru olabilccektLI'. A 1TUpa nıllleilmni blrbfıiae er l llarb harlt'I kalma!< hududu. 

"".T'-'U.Jden t.baren sivil · u • Halbuki İndliz mahi!meslnfn Ame • 
Yette -.#-...-_ 

1 
RWJ tebliği, Nikolaye!in Jtnyıbuıı faal blşurenr r iiıtUarda Am. ttiluuıın daha_ rikan vapurlarile nlltJJ ··c bıı vııpu-'-lii n -ıc.UC'C edilecek ve her Bandırma limanında yflksek ırriilren- h üz ol alabllm 1 • ..-. ... 

• 
"-akliyat JÇln devlet :rna.Jtamları dis Halld Köprlloil tarafından yeni A "k C .. h • • en kabul etıınemi~. Binaenaleyh, ,.. es ıçlıı yapılan bu- rın Amerikan donanması tarafından 
•<c Ver;ı......_ ıht merz Q Uffl UrrelSl birçok defa old~ gibi Alman lddi ... ucnndgls~:I ftler, lbugud·x.·nc kadar Aıncrlka)J, himaye cdilml'Si bu hubl lm<>ınılma• 
--~ktir. bir inşa aisteımıle hazırlanan r mı a ı ç n ç z ı!i ' • 

ke30nu dün Nafıa vetill General .Alı dek/arasyoıı hakkında aJarı bu sefer de mevsimsiz olarak te. m ı programın harieinc bir haJe ~Urecekttr. Amtn1ı:a htilni • 

Alman tebliği 
Fuad Cebesoy ve _,ehrımlzden giden gii cell.1 edeb lır. Fa.kat iyi haber alan ~tm~ muvaffak olmumıştJr, dense metlnl tereddüde ve dıişiıncl'yc SC\ke. 

Z·ıde bir davetli Y.1it.leslnxı huzurile ID6 "zahat Verz"yor Lond'ra mahfellerl Nlko!a:-r·n Alman vuış · şey ~imar. den de budur. Uz.un mesafeleri tana-

ltıg~ tarafı 1 inci sayfada.] 

l ' "v 1 
"': vakı ~"? harbin daha. 'blda - relerle a.~rı hususi '\'e resmi miııı.'lh·ld. 

halline yerleştirilml.$tir. larm eline düşmesJ.n; gayrimümkün yetındenberi JngıJiz • Fransız miltteffk forin seyahatleri, teknl<:yenlf'rln 1 .. 1 

hava kuvvetleri dün ••. n-Mı-
Ilıc defo. Halld Köprfü:(l tamfmdnn görmemektedir <'CPhesi ı ıu•- .. 

G •• bb } '• . n ~nş .ve J<'ransanm harb kıt'a arasında nıckiJ.. dolnımaları hep 
sabııtn ' IS..........,. 

lllda h e hücum t~ebt>Us.leri es-
tattılk edilen bu in.sa sisteminin esası o e s ID Taarrm Y•vaııiaıaış harici kalmasıle ]nglltereye miızaJıc - bu mÜşkülü hallctml'k için bolunabl 
betonanneden maımul dibslz bir E:andı- Mookova 17 (A.A.) - Reuter: rette devam ~tml5tir. Peş.in ııara Ur, Jecek care etrafında birer frtlhare t_: 
ğın husu.si bir tanıda denize indirile- muka belası• Moskovadaki intıba, Ukraymıda bil ~iye şartll~ '\'e Amerikalı olmı.van na.' vafından baı;ka bir şeye ben:ıetllemu. 
rek muhtelif teı1ldblerde beton ile dol- yük Almazı taarruzunun, Rus Jruv _ kil vasıtaıanle Avmpaya mab:cmc sev. Hu arada Sonet P.o<ryıının hnrbc . ..:ır. 

7"" durulmasından lbarettlr. Ke6C!Dun ağır kini d __._ f:d b e;• 
in vvO esir blldl lığı tarkriben 2000 tona balığ olup 169 vetıerinin artan mukavemeti dola _ ıme:i•"'~ en u müz:ıberetln k4ıl mesl ingiltere:rt nisbeten serbe t hıra. 

e h~:uıarebelennde 15 ıtay 

•. 17 CA.A.} - D. N. B. - f .,., Ar Rodkland, 17 (A.A.) - Royter: YJ.Sik ya-..ı...«.ıı.ı merkezindedir. ~ ti ve inıi]terenln dah:ı r.iyade karak bir hayli o-entcı nere~ alıhmıF&a 
aded kazığa blndlrllmi5t r . .neson m= • ....,,. ....... "" ilan masraflan iikfin " ' 

i\>Qy "D~ nedlerinl te(llı:il eden bal5l*larda 500 Reis Ruzvelt'Jn )atı, diln mahalli sa. l\loskovaya yeni bir taanın: mu? d Y e tahammüı e. ela davanın nttakeUni ortadan kakhr. 
t:ıı.ft_ - 6""1i endüstri ve maden ul t.rotll in!llAk maddesi atle saat 15 e doğru limana sl.mıJştır. Londra, 17 <A.A.) - cDcyli Tclgrab emly.ecefl anlaşılınc:ı ynrdımtn bu marn ır. Son zamanda in&"lllermln 

ta -.ı.11nın tem.izlenmesi 16 Ağus JAğıma ton an devresine bağlan Potomae'm demir alması üzerme, der. gazetesinin Stokholm muhabiri yazı. şekllnı defl5'irmekte df' tereddüd gi\s.. Amerika ü%erinde suıh yapmak '4-h • 
an hitlrilm.şttr. Bu ana• ka<lar ya= ~~ eı~cer= ettirilmiş ve ke. hal ya.t.t.a bir ~azeteciler kon!tt&n& ;vor: ~~eı;;~:.; =e~ :.mcre•n.ek kfrhaiikv~ iare dldilc bir nevi tesir :rapmakta olduiu 

~edc':ere g-OCe, bol evilder lline yerleştirilmiştir. toplanacağı bildirilmiştir. Hitlcr Mo6k.ovayı her ne pahasına tin - ' rı 3 ume - hakkındaki neve lstinad ettlklt'rl nıeç.. 
bölgede ı>ek ÇOk ölü ve ~ rd"r ~malın indirllıne merasiminde Konferans, yatın bir salonunda vu. olurs:ı olsun almağa karar vcrmJştır. ~ ödf'nm. malre~~ tf'dfrfkl '''-' in. hul olan ve biuııt Am~ka tarafıdtJan 

ee{r alınnu11 - ,.,. toprm bü:~,.~ı: esonun ~ft-fmdan alalmdarlarıı kubulmuş ve buna M. Hoptıns de iftJ_ Znnnedlldi31ne göre Ma~l Von Book reye sevki ~11.nı ikame «-tndştlr. tek:ıJbe ofrıyan ~ylabır da Jıep bun • 
tarcıa. Y '"' "° • 3...,,. mütıehassTS ....,... rak etmiştir. SOV:vct lıiafunet merkezin-e karşı ilçün Nakil YaSJtası cl'aıı in&iHz olmak dan dolayı ortan atıhnaktaclırlar. 

re tank, birçok kamyon ve knb eden fenni fzaha.t ver~dlkt.&n Rel6 Ruzvelt, .ironferıınsta demlştJr cü bir bUyQk taarruz ho.zırlamaktadır. meşratıur. Ş&yed l&ric e~besindekl hıub VMI • 
<>hı~ ıttlnıanı edilmiş veya tah sonra Naıfra. Vekili aenemI Alı Fuad ki: H"ıtlerin bu !kararına scbeb şudur: Mos.. Buna makabU Mlhver devlf'tlerfnln YP-tinln sem b&$b bir vr.çh" arzct.mif 

llŞt.ur. Cebesoy'un bir !hıtabesinden .son.:a M. ç&çll ae millıi.katım, mükemmel kova düşme11;e HitJcr!n gururu ,.e pro,. Atıı\nUkte tatbik ettiklr.rl müc:ıdelc u. olsaydı, İngiltereyi dii$iindiircn amiller 
,,_&satı DlnyeJl('.r bölgeshııJ merashne başlanm$r. Nafıa Veki. neticeler veıımlı;tlr. Vaziyetin bütün pagandasınm yjyeeeği darbe ciddi ola. sulü kiti bir mües.'ilrlyct gıisterdıtı tein ku\-vetll'rlnden ('.ok şr.y kaşbc'c'lerJcnll 
6ı D!nyeper tlzerinde vuk~a ge r aıe~ demiştir ki: veQheleri üzerıne trunnmlle mutabık calı: ve bunu Alman milletine lza.h e(.. İnı'Uterenln Amerlknc'ian ı·önnek"' ol. Halbuki orada da vaziyet buhranlıdır 
Çall>lŞ?naiarda., .Alnuı.n ~,,., kkill- ı Huzurunuzda 1ndirllmiŞ ollln kaldft. önüınümeki taplantılnr, yeni mek mümkiiln olamıyacaktır. duğu yardımı daha ve her sııreUr. ar • ve İngntere, muaEz.'lm Rus • Alman 

• Sov;ret kıt' """:ie - «- . n büyük ke - blr fikir teatfsinden baŞlta bir şey olını Londryaa göre tırmak lazım relmlşth·. Şimdiye kadar h:ırbtne ratmen bör kıu-a lııtrrketl ya. 
ıncıa d :nıanm Dlnyeper kı - Bandııma iskel.esİ'Ilin e • lldin e. yaca.ktır. Londra, 17 (A.A.> _ Bus\in Rusya. yapılan muavenet ıız:ımi haddini bııl. ı>acak kadar kendisini serlM>st hl ede. 
er ar •bir .salında muhasara oonu y6k6dt mühen~ls i>n~ Haın bu M. Cöıçil ile benim t.arafımızdan dald salAhtyettar mahfellerden Lon. dulu için bundan böyle yapılması fcab memektedlr. Şu hafo ırörr Amerikanın 

~~ve ıbu kıt'nlnra kanlı zayiat seridir. Bu mühefldiS arkadaş cI.tr hazırlanan siyaset deklarıı.şyonunu me. draya gclen lınberler. heyot.i umumiye. eyllye.n seY. harb m:ılıf'meslnl Amerl. A"tTUpa:va yapa~Jmlş oldutıı yardnnla. 
rin ~teenıır. Sovyetlerln sallarla dereee başınlmJŞ eserleri vnr 

1 
· riYet meo.'llciine koyma.it için hiçbir ted- si ile harb v~eti hakkmdn daha nlk. kan vapurlarfle İngilterevn sevk ve ra. kendisince '()(';$inen kabul ,..ı•ınıt ve 

ıl'!i 0 ki kıyısına geçmek teşeb- Halid ve $arlrk 1ımus: 'bu eseri e - bir almmıyacaktır. Bu konferans neti- bın bir fikir vemıektedir. bnnlan Amerikan don:uımasınm fili çizJlnılş mabdud b;" pro:!llllnd!ln ibaret 
Alınan sllfüılarının ateşi al- roga.tıe baŞ3mııştır. Türkiye Oüm - casinde Amerika Blrleşlıc DcvJetlertniıı Bu haberlere gör<::, Negn gdlilnUn şı. himayesine koymak olurdu ki inı:ilte. olarak bakmak :ıanmdir. Amrrlknnın 

tturva.rrakı~tslzliğe uğruyordu.. huriyeti htıkıimeti devrinde başlan.. Jıarbe girmcğe daha ziyade yaklaşmış ma.11 gart>lsinde "oütün Fin hücumları renin istedltl de budur. Amerika zJ _ yardımlan, halin •cabbrlle r.1ht~fık 

U 
- -o . mlf,I olan mem}elret!mizin inınr işle • olduğunu sa~rum. . . geri piiskürtülmUş-Jlr. Kexholm nıın. mamdıırlannm ynnmak ist"t'likleri de ve ona müvarl olarak yürüycbllml., ol. 

R Q8C9 v d"k 1 d •k• rtne hiç'blr ef!Y :mfini olmama~dır. J Kon!eronsm nCl.it denizin hangı nok. takasında Almanların yaptığı kuvvetli b"lkl hundan b:ı ka bir y c1r&ildir. Fa saydı, dunım değisirdl, rt'smi Amt'rlka, 

f br
• 8 1 U 0 8 1 1 :Minr Şefim.iz ve ()iimhurreisimiz Inö-J t~_a vu!mbulduğunu i! a edemem. hücumlar, düşmana muazzam zay;at kat hm-ada mühlrn bir !imh l in f~:ne .. ı:~""1 ""• :ı.; .. rıın •,.reddiiddt-dlr '" bu. 

a ika yandı zarar nünihı yüksek himayelerinde çalış - Bu sükl'.ttumun sebeblcrl sarihtir, verdtn1erek durdurulmuştur. kanşmaktadıl'. Bu limll Amerlk:\ rlki- umumi f'fkfınn t~lfi.kklı;indt'n dolmn blr 
~Q ' kta o?an kıymetli Türk mühen _ M. Çörçll ile beraber neşrettıiğimiz Smolensk mınta.ltasında Almanlar, rı umumi.residir. a!'ırlık olanLk onun serbesti ine lninl 
\l 0.0QO lira! m~ r1 memleketin imar salıalıı.rında dekl~a ve blli\harc bu deklaras her tarafta, sLperler kamıaktn devam Şimdiye kadar muhtelif mÜt:!Sf'!'f'le- oluyor. 

rıı.ı, • d e bi ok m!ihlm işler başar.abi _ yon hattında yapılan tefsirlerde bir ediyorlar. Almanl!U"ın yakın bir isU!t. rln yaptıkları rev müracatl:ırından. u. C f (7) J;; 
an ~tarafı l incl sayfada] daha rç - şey unutulmuştur. Bu da, dllnyooa Na halde MoSkovaya doğru ilerlemeğc te- yan ve meb'rumıı meeJI l~rinln bb:ı.r ~" ;,,. UC,a.t:)-Ll" GHt.•p 

l!!nete de Y'a.Dgını mevzii bir ıı.aı~ ıecektr.~m.d hS!l b 1 d t zi rejimi altında vukua gelen şeyler eebb!is edeceklerini gösteren h'çbir !şa. 
entıı ııae~rtaac olmuşlardır. 1t - Merası e ~,., .. ~ ı~nand~ a~~ - hııkik•nda görtiş teatıS!nln Iüzumuaur. ret yoktur. 
lcyeı, ._.ıa lı:ndar devam eden bu lller gece yarısı ~ ımıze onmuş Fransa ___,.___ J 7 ı • 1 d •d d •• 
a 8l.ra~~~~sı sayesinde a~ et.. ıer ve vapurda izaz edilmişlerdir. Fransadalti vn.ziyot hakkında. tefsi. ·ıranda Almanlar v e ıe en z e un 

e beı- iki fn.b t'Ydan vernn.cmlş, ne. • • ratta bulunacak kadar maUlınııttar de 

nu~ lika lendeki eşya~le n 1 t re us a a ğilim. Par.ar gfuıU Waşington'a döner • t zel d 
aeQ bfi; r, HeııUz at'ıYf'ıtle 8 ı• l t l O)llrurın!tt OWnaısına raltmen r.a • ' ez gerek bU m d e. gar n l an a garış arı 

' faı:Ia ld ~ k d• t rek U'zakşark vaziyeti hakkmda M. OOr r s ~~~~o .... 'e~~ tAlb. re 1 aç 1 dell Hull ile g~~!:>· Bo~~~~r:ıa U:!u ~!~~ı ga. 

' ile anret1e e4ıtı"-'~ttı.n !!'!:: Moekova, 17 CA.A.) - Ray~r: . M. Rmv~t, a~ 10 A~uatolıta. Mteler ~ aJ~ar. :niJ ve Mkeri At yaneıarmm altıncı hafta 11.-:o.şula.. 3 ünci1 - Gonca. 
~ ~e a~ ... aıınt. ao~ burada imz:ılanıuı JI$ll1Z - Pr~ af Wales Ingıliz zırhlı8ının .phsıyet.ıerden müret.k.eb bır grupun, n dün Vdlefmdide Y8'lıl4J. Dünkü mu.1 ~an 275 pJi.lıe 126 100 kuruş 
~~ b\ihld ~ır. lııwnıe,. ticaret anlaşması mucibince kıç güvertesinde icra edilen mükf'm. bazı yabancı ajıan?aruı yaırdunile, -.blııkalar ~ bı.r kalabalı& ve o ftrdi • • 
~ elmnumf31 Yangın ta.h..lci. faı.Je ~ ~eı- Btrl~. )"lizde 3 el dini ayinden blıh8et.nılştır. m~eketteki statü.to aleyhine bir ııJabet.te bir tıeyeçan ıç!nde ll't..'ÇU. Alı. &şm°cJ koşu: D:ı yaşmıJa yerli saf kan 

u olmaktMır. liral* &ene ~ 10 nıllyon tngİJiS nı yardım suı~cısd hazırlamış olduğu hak.kında nan n'*icelıer fWl}ardır: .fnaılız cıilı:dı: ve dlşı taylara mahsul-( G'- b1r kredi 8ı!:lnaatıactır Busyaya • So et fayıala.r :ra~. Bu .fQyiaJara Bartnet kOIPU: Dört ve daha yubn tu. Mesafe& 1200 metre; idi. 
'{Sek z· E . . M. Rtrzrelt, lbundan sonra vy - gore bu suikasd, Aiustos ortalarına yaşta saf lka.u Arab at. ve ltı.vaoklaruı.a l 1ncl - ~et (l,2~ dakikada) 

~\>'it . ıraat nstıtüsü Rekt .. ı ··.., .. ıer Birliğine yal'dım meselesine t.e - d()ÇU tatbik mevkifne konncnktı. Fa. m~ustu. Mesafesi .2!00 metre idı. 2 nct - Ç<ıban .ıuzı, • 
llıJ~ 'I ~aat ell6f4tüsü . or ugunden ~ etmi.ş ve şu :beyanatta bu1un - kıı.t. plAn, son günlerde meydana çı.. inc:ı - Sava <2•2-> dakikada), 3 tlooll - Demet. 
~\Ü~ lta.t>uı1ıne ısı orman, Zira.at, ~iner fakültelerinde talebe mu.ş.tur: .kar.ı:lmı.o, stıtkıa3rtl;llerden ~ .kısmı ; =oü-~:· . ttçıu bahrS 45.50 ıır.ı çitte 20.so. 

tal_-..... it ~1 günü ~ustos/941 tarihinden itibaren ibafianacaJ[ 1IC Rusyıuwı ihtiyaçlarının llAJen ınev tevkif olunarak glzUce idam edilmiş Ganyan 120, pİbc 100, HO 150 iti- ~,25, ~nyan 400. p.Asc 175 ve 100 
~ .,,u Yıl kabul edılece~na kadar devam edecektir. cud progıwna ne suretle ıthal edi- ve hadisenin giz!i tut.ulmasına çalı- 11 ba.hıs 200 lturuş verdi. • , verdı. 

' Y.abancı düd talebeler biyoıooji, fh:ik, kim.ye., cebir, türkçe Jebil~i mmakere QiknllllQftD1'. sav. ~ıştır. ikinci koşu: 'Üç yaşında yerli )·arun Boğaziçi Heybeli arası 
2 -..... R...... lnıtıhanına en dra~a, iııgi.lliJçe, alma.ııca dillerden a>irb yetler Birliği, ıoar ve ıare ka4'1unun - .Iranıı gazetesi, bugtlnlı::ü b.'lŞmQ _ ikan İngıliz eıtcek ve cıış 1.G.ylıı.ra malı. 
• --....;tnı irnt ha tnbı olacaklardır. dan i9ti.1'ade eClni,}"eCeıttır. Çünkii. 1ca1esın<1e, böyle bir hayali suıkruıdin sustu. Mesafesı ıaoo metre idi. yüzmeleri 

a -..... ~teı~rı~ nı Ankara ve İstıanbuld& yapt)aeA.Jt ·ye tarlhlerile 8aVy'et.ıer, hal'b maJırıemes!ni &tiye - mevcud.;-etlnl kat'i surette yalanla. 1 incl - Elhan <2.00 dakıkıı.da), :Eminönü Halkevi tarafından ....... a.. 

l'tla -ıaı..t.iiın·· ayrıca Hin edilecektir. bilecek vutyettedör. makta ve şöyle demektedır: 2 nd - Heves, ~......, 
llkı..:.'1ıı.ı. ~t~ fakfiltelenne yazılm.ak ıtnıyenler kaym ...e ~abuıl R~nm biitiın kı.t mukavemete Bu tahrikler i--'ıları ıb" ., . .,.1 3 üncü - Dcliıkanlı. edilen Burgaz - Heybeli arasındaki mu 
i~ ~al'i~ektö.rlüğü ile viliiyet ıııiraat, orman, veteriner mudilr. devam edeeefinden eminiln. Gelecek vatanperverliği' ;;::rıde :n ~t;k bve t}ç~~~~5 ~~::\af =-~:a dün 141 yllztlcı.ı ilf,i. 

itler lnüd ~ :ral>o edebilirler. . - . at mta vele sene yaxı: seferi !çın Rusyaya derhal tesir bile Msıl etmemekted r ır nıb eritdt ve dişi taslara kan A- BRşt.an, nihayete kadar pek zevltl1 
:a'lflta Ul-hı~er ru nunıuncsi enstıtu ve vi~yeıtler ara • o n - malzeme göndereceğiz. --~ Me»>afc'fii HIOO metre idi. mahsustu. bir fdtlld<! taıkih .xille.., ya~ı BeY*ıoL 

l'aı>or ka~?lden tedarik edilı.r. 0:«6864• (52186) M. Ruzve!t, İngiliz başvekilinin hA. Nafia Vekilinin elektrik 1 incJ - Taraan (2.00 da.kıkada), dan İlmıhim 35 de yu.mıeğe muvattS 
Ul edılmcz. len nereOO oldutunu bildirmekten 2 nci - Meltret.ülhavva, olmuştur. 

ltıı fstanb 
1 

• .., d imtina etmiş ve sOO!erllle şbyle de· Y8 SU işleri hakkmda 3 üncü - Kuruş. Bey(lccmlan Vedad 1.ldncl, Gahıt.Ma-
h) QAk u Denız Komutanlıaın an vam eyle.mişt.lr: Ganyan 200, pl:\se 125, 100 kuruş raydan Kemal fiçfıncll, ~·kozdan 'Bcd 

.... ,12 l~ P " Bildiğime göre M. Çörçil, Amerika gazetemize beyanatı verdı. Citte bahıs 225 kuruş verdi. rı dördunoü, Ge.latasaraydaıı Zıyn be. 
lıt &lna\'ları ır.e ka.yıd ıve kabul için müracaat eden okurların mu- Birleşik devlefümne ge'miyecektır. l>ördıincü koşu: Uç ve dnha yukarı şıncl olmuştur. 
~ anı~ l/Eylfıl/941 Puart&i giinü sa.aıt o da İsta.nbul dena Benim de şimdilik İngiltereyc gitmek [Bılştarafı 1 inci sa3fada) ynşta 63! itan İngiliz&. \"C ktsrııklarma Birinciye bir kup:ı. en çok YÜZÜCÜ 

'~rt> Ok llıliracaat edeceklerin me?Jkfır komutaıü1ktıı ve Mer.si.nlio mi1ddot zarfında VekAJc~ bağlı mfies. mahsustu. Mesa.fesı 2<t00 mclre tdl. ile işt.irak eden Galat.'lssrıı.ya da bir 
ailıa ~. Ulu ve ~isesme mur:ıcat eöecelt}errn de mezkür okulda ya. niyetim yoktur. seselerde ba7.ı tet.ıtlkkıdc bıılurduktnn 1 inci - Romsnos <2.37 dn.klkada>, kupa vcrtlm:ştir. hır.neden, on bcş1n. 

it] l'a 16, M. Ruzvelt, çok .srhhaltli gözükii - sonra blıtıhtıre kara yolıle Garbi An"- 2 ncl - Kanuırıı. e!ye kdar ITIJldalyalar verilmiştir. 
er,tıt "'K<rıuc yord •• 

'ber1 edeceklerin kurşun ve müretdcebU nlemlerile yazı His. u. Göbbcls'ln mukabelesi =a doğru scyahatıme devrun ede. 

Oe e.rınae gct.l.nneleri lAzımdır. (707G) Berl!n, 17 CA..A.) - D. N. B. blldlrl- Memlekette büyUk su Lşl.!'ri proJe1e. 

~let [) . yor: ri ctrafında.k1 hazırI:klnra ehemmly~t 
Atlllb......... ernıryolıarı işletme u. M. den: Alman gazeteleri, muhte1ff bakım. le devanı ediyoruz. 
~~en be<! dan R~elt • Cörcll mtlldkatı ne mrş. Büyuk su ~erile elektrik et.üdlerl 

a Satı, t:ü _el, (313.000) lıra olan tııkrfben 5000 m 3 Çam kereste ~~-01;.= ı:ıc:~~g~:ı ~~~~aı:; VekfUr-tırn:.~~ _yekdl~erlne müvazi blr 
~~ ltt 41atın ~saat Cl5) de kapalı zar! usulü ıle Ank&rnd:ı. idare bl.. pagandnısuuı da mecbuıi olaraJc ithal surette yı\rütülmektedir. Bu cümle. 

ta tlrnı. a.caktır. eden M. Ruzvelt'in eserim teşkil eyle. den ola~aık ya.kında inşası karar~. 'tl ~it ıatiYenienn 06270) liral* mu...a.kkai ieminat ile kanu. dil!l mUsahedP otunma.ktac'hr. tırılnn Idala baraJı <Gediz havrı:nsı) 
~a.ı.._:eıaı~,"e&ıka.tarı ve teklınerıni ayni gün saat (ol4) de kadar Alman prTY.ıganda nazırı Dr. Göb.. hem bu mevkim iht~at SQ depoluğu-
~~~e.r <ı ne vermeleri lfi.zımdır. bcl.s. Völki..~her Beobalıter ga~te - nu görecek. hem de tekmil ~e mı 

4at.ıı-~) ltur\lfll Ankara Ha.-.. - Eskişehir, İzmir vez. sinde neşrettiği b!r makalede Ruz _ tnkn.sınm r· .....,.1 Ayd . .. n.. 
-~ -. .rua•..,....... .. . • ı .., ... ı- ve ın gıbı bu _ 

~ !\dır. (1127) ve!t.Çorçıl df'klarasy0ınunu 1nsn.11Iyet yük şchirlerim.fz de dahil olmak Ü 
~E\r Q aklıselimine karşı bir sulknsd olarak r.cre elektrlk enerjisi tc.mın edi!ecektir~ 

la Hasan Bey Diyor ki . tavsıf ediyor 'fC diyor kr: Diğ 
Böyle bir b'öre, acaba ı .. , er lıanı.ttan F".rn.t ve Sakc.rya 

~Cehenneme ftt,I ... 
d~ 'balhrma!lm mı? .. 
Oô:ı: tWi!dil::ıı. doğrusu .• 

Uıı.un B!'Y - Şilk. 
ret, sana, bir Paz.ar gü 
nü t .. ~ıe b ntp Plorya-
Yl ,,. ~ ·" " 

ıa~ka.ten nehirleri fırzeırinıde de 'buna be112er 
bizi aldatıa~aruu mı sanıyorlar? müşterek su?ama ve elektrik işlerini 
Bo~evizmde, I.ngilluer için Avrupa temin edecek büyük oorajmra aid 
k.ıt'a.sında henüz mümkün olan son projeıer ynp~-tadır 
müttef<k.J ezmek üzere bulunduğumuz Bu suretle memleketın umumi e • 
blr. dakıkada 1918 komed lnın teker_ lektri1ikasyonu nokta! nazarından 
rU:u ç.:n bır. kaITTd P-!"Ç:\Sl uzer,ne I hazırl.anan projeleırın ta.t.b.kınn ge • 
manadan arı cümleler sırnrnmıının çilecekt.r. 
h~klkat~ kifı geleceğı kanaatinde İstanbu.!'.da Yüksek Mühendis ve 
mıdırler. T lmik k 11 ·· e o u arında. onümüzd-.,ki ders 

Alman ml'Jeti 1918 Te.şr.nısıı.nis1n. yılında taö~nre mühendisliği şııbele 

1 
de bir kere sılfı.hlarını teslim etti, ri açılacaktır. Bu suret.'e 2 seney; 
Bunu bı.ı- ikı.ncı: di!f:ı. yapmıynoak _ k,a.dıar melll.lekettm.'zde · ~·-vare 
tı.r. mühendlsleri yetiştir.ilcccı.Lu, 

Sabahtan Sabaha: 

Yasak 
nlz zabıtasının da balıkçılan sustur. 
masını rfc:ı ediyor. 

Bu ricalanna bütün Boğnzıç1 lıaL 
kının iştirak cde~ett.ne şı"iphe ) ok. Fa. 
kat bizim bazı incir ~eklrdeıtt dolılur. 

ne demektl•T .? maz pürUzlerlmtz \-anin· ki küçiık nıe. 
munın nıtif~ ve salilılyet1 clahllln
dc olduğu halde mutlaka amirden, bi 

l'aıtı Boia:ı:içlnıl<! geçirdl!'inl yazı. )~dan emir ~e~1e.nir. Liman dnhiJlnde 
lanndan anladığım bir gaaeteei a:ıka. Juı:umsnz dudl!k çalma.k, motıirlerin 
d8f dlinkii fıkrasına şöyle bailamı.ştı· ekzoslal'ını boşa \-erme." yas:ıJt oJdup 

- Gecenin yansı, uzaktan uiult~ halde bu yasak tatbik edilmez. De • 
halinde başh.raıı bir ses ya.ldaşt.ıkça nlıyollannın Karadenlze çıkan \'a • 

müth~ bir takırtı haline a.;eldl, pen. , purlan kaptanın, kıı~rotun, ~arkçı. 
ctteJere koştuk. Met"r bir taka ,R"eçl nm dayısını, tey·ıeslm, hısımım. ah. 
. , • • babını selAmlamnk için ürer kere dil. 

) onnnş. \ e bunlar saba.ha kadar diikler öttür ··ttü ı 
ltlrbiri · i&ldb _.. . e 0 re g~cr er. Talm. 

_ nı ~ettk aynı müthls Jar f'lao bonılarnnlan müthi ta 
moıör seslerile Botaz& haşyet verdiler lurtıl • 
1'1e.htabı böyle korkul ,...., ar çıkara çıku:ı katar l:stnr C"!· 

• 
0 ruya fluı ı-e. çerJeT. Balıkçılar sabaha kadar avaı.. 

çirdık, ~ranlık ~eceler başladı. Ro lan çıktığı \adar kiıfiirlerle ka ık 
sefer denizden muth!ş çığlıkla:- Ct'I • fttYadlanna devıı.m ederler A.!I rış 
mlye başladı, g~ler mi batıyor, in. rarsanız bunlar hep bel~iye ~~ ı.;;: 
sanlar mı botulu.vordu? Rlrk~ gtte man talim!ltnamelcrfnc ~öre yasaktu• 
uykusuz. kaldıktan SQnra bunun da l'ı>s,.ktır amma ne poll'>. ne lfın.-ın aaİ 
sebebini anladık. Ralıkcdar kılıc ba. l'CS!. ne fle De.n1"EYol!an ichn9' lıu ya. 
lılı tut~or ve denizi paylaşamadıtı:. saklan tatbik etmez?~. Neden! 
Jıın için blrbirJerine hağınyorlar - lrayill ltu ser~r inşallah son olarak 
mış.ıı 111kiyel.Jmi2i berab<-r yapalım '°" bir 

7.avaUı meslelı:ılaşun bu nıUde lıır dalıa «neden?» ılh·n ~cll Jrenclbniııe 
bayU J'Ul•P yakaldıktaıı sonra liman 1lles"lrJ araıRıyafnnf 

cialJ'eslnden bu motörlerin enos he-ı ~ I C l • J 
nılanD1 clenbe venl.irlvemaesiAf, de. '--'<.JıNI~ onu• 



2 Ağustos bihnecemizde kazananlar 
2 Ağustos tarihli bilmecem izle ı ne Uğurlu, İstanbul Aksara.y M. Ke-

ka.zanan okeyu~ularımırmı is:m!eri l m-alpaşa. cad~esı Me.ı;ih paşa sokak 
aşağıda yazılıdır. Jst.anbulda bulunar. 3 nwna.ra<ia !&net Gedı.kU. 
Okuyucularımız.n hediyelerini ila - Muhtıra defteri 
zart.esi, Perşembe günleri ö~leden (Son Posta batıralıı 
sonra bizzaıt ldarehanemizden al- Bandırma İsmet İoonü caddesi 31 
m&ları llfwmdır. Taşrada bıı1uuar.la- numaradn. Meliha Yfü hl, Gelıl>olu 
nn hediyeleri posta ile adreslerıne askeri pootn SBS top takımından TL 
gönderilir. 1 rebolulu Mehmed Güvener, İstan _ 
Bir Amerika haritcuı kaz.anan bul Hayriye ı:se.sı ilkokulu talebesin. 

İ&tnnbul 49 uncu Ukoltul taletesın.-. den 15 nunıar~lı 1:üda :uğen. 
sen 2.31 numaralı Metin TiirkAy. . R~s:mlı aLbıım 

• • Iznıir Namazgfı.h 973 üncü soknk 
150 lıuraı lııymetınde kıtab 418 numarada Hanife 'rravenıklı , Biga 

kazanan Sakar,yQ mektebi sınıf 3 talebesinden 
Mal9.tya Oaı.i okulu başöğret.menı Suzan Ortan, Denizli -avukat Hulüsi 

otlu Recai Kutan. Oral oğlu ZekAi Oral. 

Bir ,iıe kolonya Koku(u $abun 
İstanbul 6 ıncı ilkokul sınıf 4 tale_ <Son Posta hatır.ıh> 

( 

SON POSTA 

En idareli 
,LAMBA 

TiYATROLAR ) 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Baş, diş, .nezle~ grip~ rom 
Nevralji, Kırıklık ve B ü tün Ağrılarınızı derhal kese 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. T AKLlTLERlNDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutuları israrla isteyiniz. 

SÜMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
be8inden 2 numaralı Güzin Hurrem. İstıanbul Göztepe Çimenzar sokak Bu -a.kşam Beylerbeyinde 

NAKLİYAT İŞLERİ EKSİLT MESI Miirekkebli lıalem 512 numara.da Sulht Edrem. İııtanbul Beni öpünüz - komedi 3 pe.rde 
(Son Po"ta hatıralı) 1 Ye.şilköy ümran B?kak 40 numarada Hallde PiŞkin birliık'be 

Kırıklr:ıale kahveci Yaşar Oto.sınn ' Oüner jÖ'n.&ydın, 19tianlb!J!L Emi.rgl\n ........ •••••••••· ···---··--·••• 
eıne Sa.dl Koncagül. F-sklşt>lhr Milli Maslak caddesi 27 numa.rada Ilhan 
Zafer ilkokulu sınıf 4 talebesinden Ta4teaen. Boa ......_ Mıü-..: 

Mü~mizin muhtelif mahallerdeki ~azalarına muhtelif mahallerden yapıla.cak nakliyat işleri bir nP 
UJecqe Terllmek üzere kapalı ma.rf UBulile ek.slltmeye konulmuştur. 

Elttll:ltme 1.10.1941 çarşııunba günu saat H te Babl,;ekapıdaki Birincl Vakıf hanının birinci katındaki lD~ 
MSe m\iılüıiütünde icra ed~ceğinden teklif mrfiannın muayyen gün ve saatten enel ınües.se.se mUdt' 
ütüne vwilmesinl ve §artnameyi görmek •e daha. fazla iZa.bat GJmak jstlyenlerin müessese müdürlü ~ 

F.tiıetı Göktan, İstanbul :ttat.iidıa.r Albiim 
Bultıantepesl Yetilb3.f o~ı.n 15 mı.. (<: .. ., Pllst.a hahrah) llefrlya& Müdüri: Beli:m Ragıp ~ 
ma1'6da Lfıtfi UyaaL Bursa Ma.k.sem çeşme sokağı 4 nu- ı.udm.p.i; s. Bqıp D01Q muracaauan lüzumu llin olunur. 

Kurpn Jolma lıalem mareda Zafer Oüngör, Kırıkkale diş A. Bkrem UIAKLIOİL 
(Son Posta hatıralı> tabibi M. Fevzi kızı Müberra Uıı;bllek, --------------------------- ---------------- -.:._ ________ _ _ 

Zonguldak merkez hükQmet tabibi Çankırı hiikOmet arkası Oaz~ane 
oğlu Yaşar Avunç, İstanbul Cağal _ sokait 4ı numarada Salahadd;n Inal. 
oğlu kE orta okulu sınıf ı de Nazan Alüminyom bardak 
Koygun, İskenderun gümrük muha - (C:n~ ,,,.~b .... trah) 

sabe memtır!arından Esad kızı Suna. fstanbıti Fnıtih Sofular caddesi 
DeğneJg;i sokak 11 nwnarada. Doğun 

Dit lırçtıft Batur, İstnnbul Cağa.loğlu erkek orta 
(Son Posta ha&ıralı) okulu 3/ C tıalebeslndeıı 420 numaralı 

Uısa.k şeker fabrikası nakliye me. Ali Mahir, İstanbul .An-adoluhisarı 
muru oğlu Zafer Birben, Tatvan mal Küçüksu Celll Dikmen köşkünde M. 
müdurü Ha!ls oğlu C"m.l<t, F...ı;klşehir Sabı'h Şendil. 

Devlet Denizyolları 

Modurıuaa 

lşle lma Umum 
ilanları 

18 Ağustostan 25 Ağcstosa kaaar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhhmlar 
~ hattana ... - Pa.zarte6i 17 de (Gıüneysıı), Perşembe 17 de 

askerl mmtaka ltomubanlı.ğı 7 nci Kita!J 
tubede Hikmet otlu Neodeı Recan. JCrrıkklale Binlba.şJ Mehmed ~mn Bartan hattnıa 

Diı macun• NUTa.ıy, Sivas Bahtiyar bostsn ma -

( Erzurum >. Gala.ta rıht.ımından. 
- Çarşamba 18 de (Anafartaı. Sirkeci rıhtımın.

elan. 
Ankara Oei>eci Erlç sokak 28 nu _ 'hailesi 21 numarada. Kadir Gökçe_ 

mara<kı.: Altan Güngören, Esk~eulr len, Erdek emniyet komiseri Ferid 
ı.stasyo.n cadde.ı;i '8 numarada Dürti. kızı Nedret Slll. 

VİYENA SERGİSİ 
21 - 28 Eylül 1941 

Mümessili K. A. MOLLER ve ŞERiKi 
MINERVA HAN GALATA TEL: 40090 

Mühendis alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Ankarada imttha.n edilmek üzere bir makine yüksek mühendis veya 
mühendlBl alınacaktır. 

Verilecek ücret miktarı 3656 ~ılı kanun hliküımlerine göre tesbit edL 
lecektlr. 

Talip o!anların obir istida ile ~ evrakı müsbttelerile ıbirlikte umum mü-
dürlüğe müracaatl:a.rL ~7005> 

, Kadın va Erkek işçi Aranıyor 
Gsll:tldar • Kadıkly ve Bavaıısı Ballı 
Tramvayları Tl r k Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz huekct servis! için kadın ve ~..<ek o ietcı ve va tman ah -
nacaktır. Staj miı.d.dctteri !çlıl ücreı ~rlleoektir. Taliblerin şirketin Üs -
küdar • Bağlarbaşındaki ıdare merkezine nüfus teıkerclerlle birlikte mü. 

racaat etmeleri. 1 

T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından 

Benzin Alınacak 
1. - Havacılık dairesi m :>törlü vasıtalarının senelllt ihtiyacı için azı 

50.000. çoğu 75.000 litre dökme beuzin, kapalı zarf usulile ekıstltnıeye konul-

m~ur. Muhammen bedeli 19650 muvakkat teminatı 1473 lira 75 kuruştur. 
3: - Eksiltmesi 25/ 8/ 941 P~~ günü sa.a.t 15 de Tilr'Jt Havcı Kurumu 

genel merkeız binasında yapıln.caklır. 
4. - t.stekhler ıu:zumlu veıı;i.ka ve teminatlarını ha.vl ta.palı ve mllhilrlil 

r.arnannı saa.t 14 de kadar komi;yona vermelidirlu. ıı-6767> 

Çanakkale deniz komutanlığı satınalma 

komisyonundan : 
1 - Çanakkale deniz komutt.ınlı~ı birliklerinin ihtiyncı olan erzak 

aşağıda gösterildiği gün ve saatlerde ihaleleri ta.palı zarfla ya.. 
pılacaktır. 

a - Taliplerin muvakkat teminatları lle ıbirlikte ihale gün ve saatin_ 
de Çanakkale deniz komutanlığı sa.t.ınalma komisyonunda bulun
llMLlan. 

3 - Kapalı 'llarna yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırnuzı bal
mumu ile mühürlenmiş olmalıdır. İhale saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Postada vaki 
geclkmeler nazarı ttibare alınmaz. 

t - A4a~ıda miktarı yazılı koyun, kuzu, sığır etJeri blr ekslltme ile 
ya.pılacak. o\duğundan talipler her üç eti de vermeğe mecbur -
durlar. 

6 - Evsaf ve şartnameler hergün Çanakkale denlz komutanlığı satın 
~lma komisyonu lle İstanbul deniz satınalma komisyonunda ve 
Izınlr müstahkem mevlct kom. başkanlıklarında görUlebilir. (6516) 

İJ.k teminatı 
Cinsi Lira Kr. İhale şekli İhale gün ve saati ---------------1eooo Kil<> Sığır eu. 

12000 > Koyun et.i 
9000 " Kuzıı rt.i 

90() 00 Ka;pe.ıı zarfla 24/8/941 Pazartesi 15 
522 00 • • > • 15 
381 50 • • > • 15 

Bandırma hattıtu 

1m.roz hattına 
Ayvalık hattuıa 

(NOT: Bıı posta gidif ve dönüşte ilaveten Ak.. 
çakocaya. utrı.yacaktır. 

- Sallı 8 de (Sa.adet>. Perşembe 8 de (Bartın). 
Topha.ne rıhıtınunda:n. 

- Salı, Perşembe, Cwnartesl 9 da (Çanakkalel. 
Pazar 8 de lMflra.kaz>. Po.stalar Galata rıhtı • 
mından kalkarlar. 
NOT: Sa.'lı, Perf«!mbe ve Cum~rt~si günleri esas 
p06t&.ıara ilanten saat 10 da Galata rıhtı _ 
mından ilave birer vapur kaldırılacaktır. İlli.ve 
vapurlar ayni gütı Mudanyada.n ı6.30 da İstan... 
bula. dön~klerdir. ısu aurot:e Mutıany-aaan 1.ıı_ 

tanıbula hergun vapur va.rdlr.> 

- Paznrtesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8 de <Ma_ 
rakaı). Galata. rıhtımından. Ayrıca. Ça~a.mba 

ve Cumaıtesı 20 de (Kon.yu> Tophane dıhtı -

mından. 

- Salı ve Cuma 19 (Seyyar). Tophane rıhtı -
mmda.n. 

, . . _ ........ 
- Pazar 9 da (Bartın) Tophane rıhtımından. 

- Ça.rşa.mba. 12 de (Bursa>, Cumartesi 12 de (Sa_ 
adet) Sir.!ceci nht.ımından.. 

İzmir ı. sürat hattına -Pnzar 16 da Ü:zmlrı. Galata rıhtımınd9.n. 
izm.ir ilin sürat - Puartesl 13 de (Tırhan>. Galata rıhtımından. 
İanlr z. sü.raıt post&9t -Perşembe 13 de (~eşi . Galata rıhtımın.dan. 

NOT: Vapur seferlerı haklWıda her türhi mahlmat aşatıda telefon nu
maralan yazılı Acenteleriınızden öğrenilebilir. 

· Galata Ba.ş Acenıtell~i - Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü,. 
dürlilğü binası altında. 42362 

• - Galata. rı.hLımı, Mıntak'a Liman Reisliği 
tWta.sı alt.u:da. 40133 

Sir~i • - Sırkeei, YoJ.cu Salonu. 22740 
(7176) 

.* Alüren idaremize intikal eden Haliç vapurları için tanzim edilen yenl 
ücret tarifesi 20/ ~w;tos/D41 te.rihlnden ~ibıaı~ tıa.li>lık edilmeh b3Şlana.. 

~r tarife muclblnce Köprü lle l*ıe)elıer arası münasebetler dö~ mıntaka
ya aynlıru,ft.ır. Bunlar için teabU edilen Ucret.ııer aşaiıda yazılıdır. 

Yaln'lE Gidiş Oidie - Dl!ıııüt 

B&rlncl :tıkınci Birinci İkin el 
Mevıld Mevki MeV'ki Mevki 
Kuruş Kuruş Ku~ Kuruş 

5 3 10 6 Koprii ile birinci mıntakıı yani Yemiş 
ve Hal ts'kelelcri arıısı. 

6 4 11 7 Köprü ile ikinci nuntaka rani Ka -
s~. Cfbali, Aykapı, Fener, Balat, 
iskeleleri arası. 

8 8 15 11 Koprıi ~ ÜQÜncü mıntaka yanı Haf:
ltöy, Ayvansaray, Hahcıoğlıı. Defter • 
dar. SUtıüoe, Eyüb iskeleleri a.rası. 

10 8 18 15 Köprü Ue dördilnc'°nııntaka, yani Ka. 
- - A'ıdhıane iskelesi arası. 

Ayn1 mınta.lca dah.illndekı veyo. ~a~ıl.ıklı lslreleler arası seyahatler için bi. 
· ol mevad ııoret.t (5 ı, ikinci mevlcı ücreti (3 ı kurıuştur. 

rınHer mmtakada silllaylardan birinci m~ide (5 ~, erlerden ikinci mevk:de 
en, oocuklrardan birinci mevkide ( 5), ikınc~ mevk:ıde <3>, taıebelerc!e:ı blrın
cı memde (4) , ikinci mevkide <21 kuruş ucret allnır. 

Bu ücretlerde verıiler dnhilıdlr. 
Aynca bütün mınta.kıılar ıç;n tenzilatlı gid~ - döntış ücrcUerinln tutan 

ilzerinderı onar ya.pfa4lı umuma mahsus abo=ıma.n karneleri ile memurlara 
mahsus yi.lzde otuıı: tenzıilltll elll.eer yapraklı abonman kaırne1.erinin de tari.. 
fenln tıa.tbikına başlanacatı tarihten i.tibaren satl$9. c.ıtanıaoağı Ufln olu. 
nur. <7007> 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma 
Komisyonundan 

1 
_ 12/ 8/ 941 tarıhlnde ihalesi yapılaca.le (201 ton mahlOt s:Lde ya!n~ 

talib çıkmadı~ından tekrar pazarllklıa satın a.lınacak.tır. Mııhlu_ 
tun nlsbeti %50 tereyağı % 25 7-eytlnyağt %25 kuyruk yağı ola_ 
caktır. Muhammen ıbed('}; (234001 liradır. 

2 _ Evsa.f ve hususi şartı-ar Topkapı Mahe.peslnde askeri .s-atın &l _ 
ma lltomlsyonunda. görülcb.lir. 

3 - İhalesi il/8/941 Perşembe günü &ao.t 10 da yapılacaktır. 
4 - Teıminat.1 kat'iyesi •260 liradır. (700fH 

lstanbul Levazım Amirliğ inden Verilefl 
Harici Askeri Kıtaab ila n ları 

Talibi çık.mıyan 5000 aded kilim pazarlıkla satın alınacaktır. Ta 
bedeli 17 ,000 lira kat'i temınatı 25'50 liradır. n.ızarlığı 4/9/ 941 Per 
günü saat Ll de Ankarada M. M. V. Ha.va satın alma. komisyonund~ 
pılacaktır. Taliplerin belH vak.ıtte komısyona gelnıelerl (897-'iur· 

·~ Balye halinde 500 ton saman alınacaktır. Tahmın bedelı 16,:50 
kat'i teminatı 2437 lira. 50 kuruştur. Pazarlığı 23/ 8/ 0U Cumıartesi 
saat 11 de Hadunköy civarında Muha köyünde askeri satın alına 
misyonunda. yapı:.M:aktır. Ta.llplerın belli vakitte komisyona geıııı• 
leri. (Dll. 7189) • 

** Aşağıda yazılı mevadın pa?..arlıkla eksiltmeleri 22/8/ 941 Cuma günil,.., 
zalarında. yazılı saııtleroe eksıltmelerı Çana.kkalede askeri sat~ !; 
komisyonunda yapılacaktır. Taliblerin belli vakitte komisyona ge~, 

Cinsi Mlktan Tutan Temınatı İhale 1' 
kilo lira Jlra 

Bulgur 50,000 
Pirinç. 20,000 
Nohud. 10,000 
Sabun. 5000 
Zeyt1nyağ~ı.---~~-ırf,tmu~-ft'11:M----ıı .. ~-

Fasulye. 3-0,000 7,500 
3,800 

563 
570 Zeytin danesl. 10,000 

Aşatıda yazılı mevadın kapalı zarfla ekıslltmelert 1/9/941 ırünll 
da yazılı saa.t.ıerde Karakösede askeri satın alına komisyonunda 
tır. Tallblerin kanuni veslkalarile teklif me.k!tubluını ihale saatle 
saıı.t evvel Otomisyona vermeleri. Ewaf ve eart.namelert kami.gyondav. 

Cinsi Mllltt&n Tufan Tem.ınatı 
1tııo lira lira 1 - -- ı 

Pirinç. 
ıc;uru fasu~ 

Bulgur. 

Si} ,460 38,022,50 2851,34 ıf 
'13,800 22,140 1660.50 ıf 
8!1,460 20,128,50 1609,Gi (

87
,;"' 

** . {141~ 2500 çift er fotini alınacaktır. Ka.palı sar.na e~esı 22181~~00-
günü saat 16 da Merzi!onda askeri aat~ alma OlltiSyonu~ ıepı ~ _A'İll 
tır. Tahmin lbede!i 25.ooo }ira. tHt te~ınatı 1.875 liradır. Tal~~ ~ 
• lk 1 ·1 teklif mektublarını iba.e saatinden bir saıııt 

nı ves a a.rı e 
991 

(6600) 
yona vermeleri. <7 ~ıt • 

Jf lf. ı~ı. ~ 
Beher 1cnosu 2 kur~ştan 2856 ton odun alınaca.ıın.ır. Paza! .~" ı51.ı,e 

mesl ı/9/941 Pazaııtesı gUnü saat ıı de Çorluda askeri satın eıet1· 111eı yonunda yapılacaktır. fa!U:ııerl:ı belli va.Jdttc k0tni$'Ona ge;ııa •:.sı 
ııra ilk te.minatı 4248 llradır. istcklılerin belli va.kitte kOnıt (881-'1 

* * il :zaı f1lo ~ 
Beher kilosu 17,5 kuruştan ı:.ıo.ooo kilo taze fasulye ~ J.1· ~ 

meye konmuştur. İhalesi 2{9/941 Sah glhıü san.t 15 de ;;'15 ıtrsd'\ r 
liği saıtın alma koımisyonund" yapılacaktır. İlik teminnıtı 1 de.-ı btr sa'l 
liblerln kanuni vesiknlarlle teklif mektublannı ihale saatln65 6:l72> 

lromlsyona verm•I•rl. Şa<lnam'51 -I,yonda gö<li~f ;~fl tf tlt' 

Dalgıçların nazarı Satıııaırııa 
M. M. V. Deniz Merkez 

Komisyonundan rnınıa~.ı1 
ı - İ$tanbul, Çanakkale, İmroz ve İzınlr ıımanı::ı.r. :aızeınenill 

da bu1uoon b:ıtılt demir, zincir, Ş! m.a.ndıra v~ -eınsalı il I 
l t . giltı nizden çıltnrtma Lş( eksiltmeye ltonu muş ur. pazıırtesı . .JJ 

2 - Ekslltme 25/ 8/ 1941 tarihiııe tesadüf ecıen ~°" 
ıı dedir. ı n çı.ıtarıllP "uruf 

3 - Fenni evsaf ve ş:rtnamesine göre deni2Jde (G> altı . .1 
Amade kıLrnacak ctaıı malzemenin beher kilosuna "'11'.İ 
tahmin edllmişUr. bergün ve ~il~ 

4 - Bu ı.,e ~ ş:ırtnamesini almak ist.lyenterln v. biiasıııda 
girmek rstiyenlerin de belll gün ve saatte M. M. 
komisyonwnuza. müracnatlar.ı . (71181 .. IJ ··ııdeıl 

t b ı G .. ··kı . B ~üdürluğU ,,,, stan u '!..·mr · erı as t cırı'.! ~ 
M:ktan D~erl T~iıı~ W~_.ıa ~ 

M.K.N. Marka No . Kilo rır. I.ıra Kr. Lıra 
00 

:-;,;- 50 dctl 
11 
~ • 

G735 - AMC --:Ü74Bl057000s5039 13 4002 ten az IP~uc-'" 1 - - - ınenı; .,ıP 
AUNO 1/ S ı:nuk .S tp 

% 20 dCJl ~ ,.a 
3062 AHT 3576 24ô0 000 3-tOl l 22 2551 OO ıpekll paıtl 

90 sııcat. de fi" 
6 9·'1 ~ 

uciblnce 
22 sattlftıı11~4,P 

Yukandaki eşya. 1549 sayılı knmrn m uıo.ca.la';ır· ıye c• dO 
götürülmek şa.rtCe açık nrttırma su~e.~~ebi,~; satJ.Ş ııe~.,ı -, 
evveline .kadar eşya 9_12 arasında gorul 30. c:İndtr I{a klldar 1" 
kl Gilın.rük Satış müdürlfı.ğünde saat 1~ saat 12 ye 
ibrazı ve teıruna.t. akçelerlnl.n sntış gü 
1.Azımdır. ('7180) 


