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i11gı11z • Rus 
kuvvetleri 

• 

İra11a karşı 
harekata 
geçtiler 

lngilizler cenuhdan, 
Ru~lar Kafkasyadan 
· ırana girdiler 

1 . • • -
'!gıhzler Basra körf e· 

tinde Bender Şapur'a 
asker ihrac ettiler 
HarekAtt W Jvel 

idare ediyor 

-· •· .. 
• 

•saidabad 

•T~rum 

YA 

... 
•llıgen 

Bu sabahki ................. 
haberler 

iran harekatı 
hakkında ilk 

Sovyet tebliği 
--

SovyeOer 
• 
lranda40 
kilometre 
llerledller 

İranlılar 
mukavemet 
gösteriyorlar 

Alman tebliğine 
göre vaziyet 

Gomel ile Kiyef 
arasında müthiş 
bir hava taarruzu 

Fin cephesinde 
Vipuri düşmek üzere 

Bir Alman gazete•i lsve,i 
harbe g:rmegı:! davet 

ediyor 

Berlln 25 < A.A.l - Alman or • 
dulım başkumanc!anlıtının teblitl: 

Şariata harekAt her tarafta mu. 
vaffakiyetıe devam etmettedır. 

Ruslara verı'lirll<'a rayiat 

.Berlln 25 fA.A.l - D. N. B .: 
Alman hava kuvvetlerinden mil

hlm bir t.eşekkiU 24 A"ustosta. 
Gomeı !le Kıycf aruında, blrook 
düşman ~taat teccmmülcrme ve 
şoselere hllcunı ederelı: knra ordu. 
sunun harek&\tına bllyllk b.r nıu • 
vnff&klyetıe yaı'dıaı ~t.mlştır. 
D!lşmanın laşe.,ı:ıd" buyUk b'r 

rol OJ"nıyan ve ,;:>k ehemmiyetli bir 

'l'ebri-;-f&hri 
bo111 balandı 

ıran parlamentosu şose ve de.-ıılı:volu ırtıbııt mahallt 
oları bir mahalle orta ve n~ır ç.ıp. 

-1 iraadakl 
asileri 

· 1ıarekAtı 

baıırlı7an 
<;-..... ı ler 

f k ı "' d b" ta bombalarla ani bir hücum ya • ev a a C ll pılmıştır. Ta.amu_ Sovyct ord.ıısu. 

t ı t b nun blrlkm!ş kollanna ve dllşma • 

l(~G .... _ ..... l;·~a ...... D ............. J ... 11 İngiltere 1 Mosko:~ .. a~~d,:,ap so.,., .._ ;":7~~~~sı~i:~:i~:~~ 
A 1 tihbarat bürosu bildlı·ıyor: m lyetli teş<>...!ck:l!ler1n dağıtıldığı mü-' bare'•At ı921 6enesı muknveır.stne istinaden şahede ooıım-s ve birçok tayyRre Ordasa 1 Dil 25 Akust<>6 saba.hı iraa hududunu ae- ta.hrlb edilmıştır. 

1 çen ordularımız, Ardadil ve ·rcbrtz ıs. Alınan savaş tayyareler' Smo • 

1 1 bl tike.metinde 40 kilometre 1Ierlemtş. rnevaml 5 inci sa> fada! 

1 ranın ne kadar kuv- i Ç D ze lerdir.1ran p:ırbıncnlo1su toplandı \.... ... ___________ ,,,, 

1 t Bağdad, 36 (A . .n.J - İrandnn alı- Bu sabab'·i Veti Var Ve bu kuvvet i temlna nan haberlere gore lran parlamentosu .. 
dün akşam fevknlMe b1r surette lçti. 

ne uzunlukta bir cep- i ma eylemiş ve başvekil mUhım bir DU- Sov,et 
ı verdi tın. söylemiştir. h. ede çarpışacak 2 1 :İran ma\t.nr.mct gö terlyor il 

1 Bağdad, 26 C.A.A.> - İng!l1.ı: kUV\"et.. "ebll 
lerl irana cenubdan blrkaı; noktadan I ' 

R Iran ~u dün eltşam aa&t. M f ti • • u rt bir 
ingı•ıtere • usya ve lB.30 da ira.nın aSkeri kuvvet.in • ! en aa erımıze ;:ıe:ı ıı!:ı~şl~~~~aKkı:.v~ae c::karıl-

.._ ......... 'l't d&n bahsederıum d$nittır a.: • mıŞlardır. Ruslar Novgorod 
Gı~lm!A 25 CA.A.> - Reaaıe • h 1 f ciran ordusu bugün buyillc Şe. j dokunulmıyacak Bu kul'Vetler n baz: muk:ıvemctıf'rle 
~e 1ıöre, ltııs ve 1nırilh:. ~ubl1di1'11. ıran i ti a ının ~Ul !eV'bıede ıcraaı ile tev~ ' karşılaşmış ol1ukları haberi alınmıştır. şehrini tahliye ettik-
~ ırana karşı mUştero1c asıc:~ı~~ ıka!!{ı.de te[l8]00ler kaydetmişur. ı·ran 1·sıı·kıa:ı· mahfuz incııız :matbnatııı•n ""~rh·ııtı J • • b"I ~r • J 
~ geçmişlerdır. g· eçı·rdı•g"' ı• safhalar Ordu en m®ern sUAıh!arla te9h1z 1 l!zIAknudvvraet, 12erl6 n~.A:&aı: ~ı:ı~b~::,t Tr:!; erını l • ırıyor ar 

O b • . .._ d ..,.,;"' atı da o n!.s " Mosıko\•a, 26 <Radyo> - Sovyet I&. ı_ _ eou ı .aran a l edildiği """'i :ına.nevıy . • ,.......,.,,.1 k"~"·lannın mUdntaat.ını mllin-
'-....~dra 25 .ı. )t!lmlft r .,., .... ~ ..., .. tlhbarat bUrosu tarafından bu sabah 
~~ CA.A.> -- Baltı.hiyettar bır ıbetıtıe ve o k'adar yükse d ~ · lngiltere İranın dahili kUn kılaca.1t ınnhtyP.ttc bulundutunu, neşredilen harb tcbilll'l: 
~~t~n blldlrlldlğlne göre, İna'iliz R f 1921 : Şehinşah ve va.tan uğrun 'll u müttefiklerin ım :ıarcketlerinln tnmn. 25 Ağustos gUnü ordulnnmız bUtün 
'~~ cen•Jbi İrana girmlye baş. USy a -d..J3 i ordunun her !erdi can vermeğe ikbsadiyatına engel mUe meşru ve ma.ksacJ!ll Almanları on- cephelerde dUşmana kdruı çetin muha. 

. İf l "f d" OJ • h ki 1 tı.azırdır. Ba. İnan ordusunun a.- leımdk oldu~unu yazmaktadır. reıbeler vermekte dev.:ım etmişlerdir. 
c ~ Moıutoruıı tebllfi l a inin Ver 1g1 a a S ;ru eıörme'kle b!iyfik !bar in- 0lmamay1 taahhüd etti Şark yolu Şiddetli muhnrebelerden sonra or. 
~~~ı~:s CA.A.) - Sovyet hari • girdiğini sÖy]Üyor i.: =~t du)1018'kıtıll.ftZ· te.fl -- Londrn, 26 (A.A.) - İran harek;tı dulanmız Novgorod şehrini tahliye 
~ tirnı 1 

Molotof Rus ort.lularının 1 (RadYO gaze 1 Londra 25 <A.AJ ....._ Royt-er ajansı • halk!kında mütalealarda buluno.n In. etmişlerdir. 
tı~ traıı ~~ olduklannı Moskova _ Cephenin uıunlul'u nın di;>lomatlk muharriri yazıyor. gilıZ gazeteleri bu hareketin Alman- 24 Ağustos günü yerde ve hııvada 

llyUk elcls:ne teblı·" e+ .... ,,. . Londra ve Moııkovadaa 1ran vazı • k hUk"'- ı ı 1 'k ol kn ·ş ı ak üzere 4ı; dilşmnn tayYaresl dil.. 
" ...... y- ~~n bugiln RUS.Ya. Ira ~ ve BU:YiUt Brıtanya ..... et • ranla la.ra ebed yen şar y unu pam. om • 

ı .... lta"tklt Yf!tl ha.kılı:ında şu maıQmat verilmekt-e. ~. da 3400 kılornetre uze. gtrl.ş:llen hareketi ve bu hareketin se- olduğunu yazmnkıt.adırlnr. şürillmllştUr. Bizim knyıbımız G tay. 
~~l°l nerel"df'n b:ıslaıtı? dir : Buluci.9ban 

1 
kabUI etmiş beblerlnl bu sabah İra.-ıd:ı :ıtomşuları - işı:aı nıüdıtetl yaredir. 

a~~°""<ta 25 <AA.> - SalA.hlyettar bir :tkl hatta tadar evvel RusYa \'e İn- rinde muhaR:!eya ile hududu 1600. na ~ diğer iki mllslUma:ı memlekete T ~ndra ~ (A.A.) - Alınan nuı- Karadenlzde fanl;yettP. bulunan de.. 
bfr t11 "'~ blldfrı!di~in .. göre ırandaki gilterc trana mUşt.ereık brt" notR ver - ... .ı..r ._. d 1 ~ ' ou l lt 1 bir A man denlultıaı 

...._ ''llre.Jcl\~ın pI .. -ı h"'""" d h' ml.şler, İnuıda mevcµd Almamamı bır tnUıJiun'~::--·.,, 800 kilometredır. blldiımlştlr. ı\laka ar mem cketler, l"·- t - e İr.ıı.nın ı. ..... nU nSkeri za n za ı arımız, ' 
""'T aay1 ""' ..... ,ün a ı: . 1 1 .. u B uc..,,.,..,.... Tü~lye, Mısır. Iralı:, Efennlstan suu. wııa: n .gor. ,.,. .• ,~~ı üd. d"'•A - batırmışlardır. 

l etn"'\ mUmkUn deği'di al tehlike teı.Şkil etme erın n on ne ac .. (Radyo gaz~tesı> di Ai"ab18t.andır. ruretJerın ıca'b "''''''"•>fi m .,.,...e ::;:::==========' ~"llını s inci sa)·r .. 1' r, Y çihmesi için 'Junların ırandan çıkarıl - kt ~ 
" .. - a,..a Ieıb tmlşl dl Londraya iran ,,riluu ne itada~? . 

1
: Bilhaasa I'ürkiye hUkQmetıne ahval devam edece ir. ( 

lr -~~ malarmı ta e er . 1 ... _ .. --'•""U 17 wade tomenı, • ve hAdisat her ııo olurs:ı o!sur. Ttlrkl. ---->---- l "Son Posta,, nın an M k gore İran hilltQmetl verdllti cevab n°- ,&& .... UIL",_ ı 

1 
ın os ova tada İrandaJtl Almnnlnrın fazla olma- - (JkYallll 5 inci ııa,yfad•) 1 yenin menfi.'ltler ne dokunacak hiç b!.r L d d . e ç· . . dığını, !'6aBCll mcvcud olanların sıkı '-·············································-' (De\/amı 5 

lncl snyfada) on ra an ıran bulmacaları 
ısıne verı·ıen nota (DeYamı 5 inci sayfada) . . - • t :J hakkında yen•ı b•ır •Son Posh" ııııı terllb ctUtl he-
~ k - vaz1.ye diyeli bulmacat.ırın bjrlnrl delreye b1tcııl'tl ova 25 (A c As er& ald hal şckl1lr.rlnln ldarchancmı:r.e ~ ~Ulf! .A..J - Tns ajansının h b k cöndcrllmr.sl 'ınuılılctf bltınl tir. 

lh-.. - et hal.it lOrc 25 A~ustos sabahı a er yo 
ı;~villl \t'e kotnıserleri heyeti re1Si Bugiinden sonra ı:-elecek hal 6C-

...,.. """3U -"l Londro, 26 (A.A.) - Irnndo.ki lu:ı.re- ı s._"n\';V lvı~.k h\:-:cıy~ ikomısert Molotof h • d k e h k A t . klllerl kabul olunmayacaktır. Birin • 

r~~:O~:~i~~t~.ukoıneu ıcın af Ce P e S J ~:n~~~~a~:'e~e tnı!~~~:;:~:: ~:!~!:ı ~~;~1!a~~:,~ ~~ı:;;::_ 
b!Jı ot hflıt "cısı Muhan·med Saf'd'e ş k n e 1 are a 1 el devreye ald bulmal'.a arı dutra 

iı ~ nırııtın~VYet hükumeti, Sov - • d . rından maada Lonlcl'rnda hfth\ ıhiçbir dar ilan edeccliz. 

........ .r~~~itl ~~~~:ıı~erih~~:ı k:= o· rten esrar per esı haber alınamamıştır. 
••••••• 

1 
5 •Del sayfada) ········ 

2• ao;·~ı~·;··· 
ıaıerı 

1 
18 

Un a, hey:1 YlldônUmUnu ıftıhar-
~atoe. ~:a kutıuladığıınız 26 
ca. <>laraıc 1'1t tarlhlııde şanlı bLr 

lttır Bu , kalac.ık ve yaşaya. 
~ lst.1.kı ne.an 19 yıl ö,.'l::e bu
ı.:~k 1~linı kor1.mak ve tur
~llnıa.'l ; duşınnn!a çarpışan 
U <Uın.t:ı:ı iirıc orauııu, BilYük 
#ı.< hecıeiın :ıı:11n: o.auını 
'ttı !ton <inı 2 Ak.deniz•~ emrıJe 
11 

ış tln.:ın !Hind,.., taarruza k ık. 

11~ll:tı hızf. Cıkan her manli yıl. 
~ite c e 1erck 10 aun ıç n

e "1''1-lhın varınış:ı. 
o~~lle e~dcr knydettlğı bu I 
~11 "'Ynt nh aman TUrk or. ~ 

• l"ilı ne ~:un:u1da d!lnyn harb 
~ t erns~ısız bir sa.yfn ac-

~ w~ 

Al . d ~nun şimdiye kadar en müstahkem mıntakalar karşı- · 
man or us k b"l" t k d t• •· ·· ·· • ·ıd· v • - b"l österdiği taarruz a ı ıye ve u re ı gozonune getırı ıgı 

sında ı e g ı : b t ı· b" . b... .. için bu def aki hare Ket e ae ı ıraz gayrı ta ıı gorunuyor 

Yazan: ~mekli general K. D. 
....n. lnıde .. , . ..,ıam•-q olan ye-ı Gomel taar.ruzu tam mn.na.sUe ~ir ı lü cenubunda vukua gelen yeni bil 

şark cet"'.cs ..,...,. ... . .: -
ni Alman taııııruzund:m tıeklenen ge-. esrar perde Ue _ort.ülu ıka..mnJtta ber. yuk muharebe hakkıncln dünkü ya. 
n.ş ın'ltı.ş.-ıfı dunkıi Alman resmi teb. devamdır. ~ bini mutecavız SOvyet ı zımız.da ıleri sfumüş Olduğumu?; bazı 
lığinde de o.kumak kabil olamadı. ~e:ının . esıc ~arak Alnıanlan~ _e. müt:aıeaları bır dereceye kadar olsun 
Cenubda, içerisinde ne kadar Sovyet lıne gC9tllesin1 ıntaç eden bu buyuk ı ltat'ileşt.irebı~e'k lhiçblr yenı ihnber 
kuvvetının tntıa~ etrnıŞ oldı..~u ı hareket.an lbu suretı1e nev'cma bır du. alınamadığı gfb! ıne Lcnıngrad, ne de 
dahi bugiıne kadar nn!aşılnmı:an O. ra'klamn sa1lhasına glrmes ne akıl er_ Reva! ~?kıımetıerlndeki A'.n"ınn iter. 
de-sn mU.,."tnh.'{em mevkıı, askerler.n dırmek :hakikaten guçLur ve insan hareke~erine dair miıtem.mlm taf _ 
ynnındıı ~ e'ıj Sıliıh tutan bütun Meta, ncn.'ba tıu tanrruıu Alnuı.nlnr silM dahi elde edilemedi. Bittabı, 
halkı d mıiharebeye .ştırnk ettı:ı:l - değil, Sı>v>yebler m yaptı ve Almanlar Sovyetlerin uzun zanınn uğ:rnşarnk 
mek suretı e Wk şid'dctl bir ımuka _ ı bu taaııruza mukabele ederken mı .bır cidden ço'k. ımodem b!r tarzda ıtnhkım 
vemet gootermektc devam ett.ğ-. g bi: kısım SOvıyet mvvet!e:ını sııuştrra - etmiş ol"duklnr.ı ve cıen iyl mô.ni at~
Dınyeperln garb sahJlndc bırkaç ktıp-1 rnk !>u es.r -eri nltiılar, diye t.creddü. tou !kaidesine tevfiknn yığdıkları ibU
rü b~ını ~ ellerııl"Qc bulundurnn de dü~ektcn lkendı..sinı rnü~kulfttJa yük "mık.tarda ıku!V'Vetlerle de rnUda
Sovyet :ıtırt.'aları d11.h mu~tcflk kuv -ı kurLara'bil'iyor. faasını pek zıyade şı<ldE'.tlcndlrdUdle -
ve~~rce ıhenüz :~ .ın ç.karıla - Ş.mai mmtalltasında d8; :vazıyet rı Lentl}f';rad ve Rcvaı roıı:ı.tnkalarmı 
....... u.ştır. ' hemen ayni m"-':. l 11r rm0 n f' -mı ı nci sayradaı 

1 ' • 

B.uveltfn MıtıııkH•:ra tfdm .-1111 ........_. llanl JleJllrJM. 11111 
Stalln ıl.ı birlikte 



2 Sayfa SON POSTA: Ağustos 26 

Her gün l Resimli Dlakale: Fazla uysallık meziyet değil, kusurdur - Askeri 
vaziyet Rusyada teşkil edilen 

Polonga ordusu 
\.. Ekrem Upldıgil 

L ondradan ~ tcignf lı:Lbcrle

ri Londr~ Scı\'yet w ı•oıonya 

mümessilleri :u-ıwnda. gcçcnlude ilkte. 
dllmlş olan ap!apmınm tkl.blk ı;;ıh:ısma 
girmiş oldoiuna gesterlyor. 

Bu anl31gp muei ·ne~ Jilosya diucle 
bulanan Polon.va esfrlcrini serbfost bı

raımuş, daha c!oinb-u bu esirleri Kal
kasfanm meçh11l b.r nok\astncb toplı. 
yarak b1r ordu hAJhı~ rcUrnıiye başla
mıştır. 

Bu ordun1lll b.ışkmaand:ım, kun:ıaY 

heyeü tamauw-ı kcodlll'l'incle"ıt olatak, 
bütün teclalntı da P.usy~ tanruıdan 

verilecektir. 

-

-

[Baş tarafı ı inci sayfada) 
A!!m.anl.amı b!r iki gün içf.nde d~ 
rruınJ::ı.rmm elinden nlmalanna int 
za.r etmek ibi?az a.ce.le bk hareke; 
lurdu.. Fa.kat, .Alm.a.n ordusun11n 
diye k.a.d&r en müs:l4bkem mmtakal 
kn.rşısuıdn lbile gfuterd~i taarruz 
blliyet ıve kndıreti g.ôWnüne getiril 
diği içindir, llt1 defakl hareket 
taeti biraz gayrltabll gibi görünm 
tedir. 

BıZ, dünkü mütnlcamızda bugün 
ısrar edeceğiz: Sovyetlcr, Alınan'ar 
Smolensk §!LI1k mmta.kasında bir nı· 
deCenbert gfi.stemıekte d!duldan a 
tıaletten fstifade etmekre ve M 

.Mlistakbcl l'u'onvl\ ordusunun barb 
kudrethü ne miıdltet nrfıncb ll·tisab 
edctı~ btlti o'm~ık• ıibi Jıand 
cephede kullanılacağı d:ı. bf':U Ul'~l
dir. Bu hwmsa dair ~'c'l habrrler yek. 
dituinc DJ"l!JUTr>r. b nlırm:ı gorc Po. 
lonya eshiı:rinhı bir ordu hnlhıe getL 
rilnıes.I ı:or, b:ıı11-ırı ,, göre ise kolay 
olıuaktır. Gen" bnıhrm'l ıröre bu or. 
do Ras:ra için~ Alnısnva::r karşı kul
l:ınılacak. b:ıubnna ;::lirı.- de. kullrunl
ma şekli ve yeri nı-rlıtc t.ıyin edılmek 
iius'e ~rk ı r:önderfleC!'ktlr. 

BaDlan ll11Qllı!ı btiyük bir me7lyet olarak telılkkl ederfor, ufak tf'fck imana mülılm hareketlerinde m doğru yolu gösteren pusula tendi mu. 
meselelerde, yabu'1 doğr?luğu anlaşılan mühim v:uiy.etlerde cerey:uı:a uy. bakemesi ve kendi gc;ıüilür, yalnız Wr l'ODhıln pusulası naS'll arasıra kon-

va ~i ihtiyat ku~etıe 
rinden bir kEmını, y:ı. dün yaroığı 
nuz veçhile iıir rtnaırruz grupu şek 
Un.de veyahud VorcŞiof kuwoetlerl 
dlf'er münaslb t>ir şekilde takTtrıe e 
dece'k ta.rnda Leningrad bölgesin 
kaydırmaktndırlıır. Mareşal Voraşl 
lof, ~ Odeşadıa olduiu gıbi L . 
gra.d miista.ttlrem mınto.kası dahili 
de de aynca ıbeş mi]qonıı ba~s ol 
makta bu1uınaıı in.'lan eli stınh tu 
tnrlaTmıdan istifade etmekt-e ve bu 
kırı hem vatanlarının, hem c!e ltD " 
münlst iMiJA.llnln müdo.faa.sı 1deaJ.ile 
muharebe ih:ı.1ılarvıa sevkeyrem&-te ~ 
dlr. Mareşaa Vo:roşU'<llt, Balt.ı.k deni .. 

mak .bakibtcn bir mc-ııyetılr. Bıma mukabiJ her karıhadım doğana bpı. trola lhUyııç cöslerlrsc insanın muhakeme kudr .. u de ls"l-
brak, her gô fe:rflm ı:ayeye doğru düşünmeden 7iirtiycn bir nysalhk vardır şare ile kontrol edilmeyi! mohl:ıcdır, fakat karar gene lns:ının kendlstnc 
ki, mmyd defli, bbyiiJr bfr kusurdur. aiddir. t'ysa]hğm muayyen bir derecl'Si okluğunu unutmay.ılım. l Ş e h-i-~ ............ ii .. & .. b ... ~ .. r·i .. e··r .. i ......... _____ J ............................................... ·····- .. 

l'lliL<rta.lrbnl Pofony;ı ordttStmun yeni. 
den ~1 o>d"lm~nin kolay w.:va ?Or 
owab Jtakkmd:ı Mr fikir s.'lhibl d~ -
!:iliz. haUi bu l'Sirl "'ln bir ar:ıllk söy. 
lenclfki g"iltf Ctteekf~ 250 bine baliğ 
olup olınachiınıli.:t d emin def lllz, 
boa mMaMr l"1 ordunun ltrsa bir a
man içinde t~Ui mümkün olursa Rus
ya dahiliade kulbıulmasmın ıaümkiin 
gönilınemeshıe cnıUJ>IJ Ortasarks han 
gl ;yoWan ve ne va ta ile nakledilcbile
cei:lni anhyamallığımw lUraf edcrh. 

Beyoğfunda u·· • • 1· · l ~~} 
tafsilat planına göre • ~ı':ersı~~ ı genç. er r~ ··ı 

zindeld S:w.vet fiJarondan da ~ ge .. 
niş bir şck[~e müzaheı·et gfrmet;tıe " 
dir ve bu fllonun bugfuı Baltıktn lbU
lunmııkta dlaın Mman - Fin d~ 
kuV'Vetlertne nazaran hayii üstün olv 
ması myesinde Revan mfitemadı-yell 
talkivlye edelbi1ıdiği gibi F'tDlıındiY"' 
körfezinin cenub ve ş1maı sahmeruıe, 
cereyan etmekte bulunan hare~~ 
ile aJAılmh !buı çıkamla bareketleP 
yaptırabi1lmekte veya bazı ıut..rt.nl.ard' 
.sıkışan kuvıvetıkrlni dn.ha kolnY~. 

J'akaı ne .1lul"IQ olsıın. bir bibraf 
ga:ısetenln kllJdt!t&.!ğl cibl, gelecek ne • 

neler yapılacak? ıhtıkar mucadelesıne oKfWvcv : 
MEKTUPLARI; 

silkr tarihi tetkik edcrk'rkt:n Polon - • 
yanın rettk siJr~ r;ettlk askerlik sa- Dolabdere mtntakası gayrı 
hasında son !O yıl zarrın~ g~nlltl meskU:n hale getirilecek, A • 
detfşildildert anı:uuırta ıııü.,,<ıkütat çe. zabkapıdan T epebaıma kadar 
kecelı:lenllr. • d '"ki" lla · d~1 - k 

iştirak ediyorlar Kızıltoprakhların 
bir derdi 

Jtoloıua ..,,r nıu•:ırah 'Biiyiil: Muh:.- vıya a u yo r ıtı§a e uece Fiat Müraık.abe Büroeunun şik{ı.yetlca.ddesi, Şehadet sdkak 7 numarnda 
rebt'nln sonunda il.ilaf devletlerinin _ -- mcrkeZ!.eıine yn.p11an .Qikfıyetler de • oturan ve Tııb Fakıültesi 4 üncii sını. 
yardımı ile teşdlkill dtı ve ~kkülii- ŞehırCtlJt mütehru;msı Prost, Be~- '\'am etmeıktedır. A!.:\kadarlar her - fına devam eden Saide Tiirkkan, 
nıin :)kab!nck 8ovY•t R~ lle nıa- lu ve Şiş'h.ane mm.ta:knsırun tafslliı.t hangi lblr ihtakftr aıt.Jma!i ka~ısın<ia Fillt Müraknıbe Bürosuna &:endi semt_ 
harebeye tu~n. ~Vl'et o~dui;m V~r- pHl.nlar.~ lhazırlama.kt:tdır. Bu pl.3.n_ goorerilen ıbu ıbassasiyeti çok iyi ıtar- ıerhıde 2 ına.lburun kilosu 2 kuruşa. 
şova.ya kadar ;r:ıkb ılar. elıre de cır- ınra gore Do'labdeı-e kısmı tamamen Şllamal®adııiu·. İıhıtllkar mücadelesi- sa.tı!ması M.zım gelen çiruentıo.yu 5 
m~ =n:.Jdiler, Nta.t Lı:hi~:ı g~e gayıi.sıhhl ttnmtaıu omak kabul e. k satmakt...a olduklarını ib2>ar 
itUif devletlerinden Fraruı:ınm nlelA- dimektedir. D:>la~r<> mmtakasın ne 'karşı lb::ıı".!lan all'ı:ta.n gıt.taçe nrt _ ~ •··- Kurtnl t 
eeıe ginderdiği mlişavir heyetinin yar- . . - - mrukltıadır. Bu meyınld<ı b32l Öilı'Ver_ etını!9.ır. Bu n:ıl!>uruu, uş. a, 
dınıı ne kıırtalia. \ r bir d•fa cb knt'i da yeru ~ta musaade ohmmıya - &tei genç'lerin de mücad<'leye karışa_ Ergeneılron caddesinde 8-1 nnmrnda 
ekilde teşekkül ettikten sonra daima cak ve mmı:ud lblnalar da yavaş ya_ Arisin~ ve gene a.:yınl caddede 13'1 
Fransız pofitikıtsmm id uz!!rlnde yü. vaş kaldırılarak bu saha gayrimes- rııJt muıhtellf :yerlerde tetldtler yap. numarada Aris ~aııd;;'ludur. Bunla
rüdiı. Fabt bu. ancak bir mıiihlet de. k'Cln bir' dla?.ıe getılrilec~tir. m:ıları ve bunların nctrcesıni §Jdlyct rın 100 ile 120 kuruş arasında satı!.. 
ram eW. Polonn Alman sh-asetlne Beyoğlu tar.saat planlarının bir hu.. meı1kezler1De t>:.Jdlnncleri ehemmıyet_ mn.sı Xı.ı:ıın gelen bir ioırbn ~iment.oyu 
Rarsı u. uysıı.1 dıwrnnmıya liızum gör- susiyetı de lburada :yapılacak v;yıı. • le tebarüz eflirllm~dir. Dim bu 250 kuruşa srı;tarken cimnümeŞhud 
mtişfü. ıtilif ..ıevtct'erl 'Polön ayı cep. 1 dfıklii yol inı}aat.tdır. VıyadüXlü Y<i- arada. TL'b Fnk.üLtesi tnlebes!nden ha!Onk!e ynkallanmlf}a:dır. Suçlu:l.u 
he deği~tinoiş olmakla ltham ctmi3 c :lnr Az:ılılkapıdnn Tepeb:ı§l ve Talail- genç bir kızımızın ib!ıan imrıne Fi- hakkmıd.11. takibata geçnm·ştrr. 
ıirlştlk'.r. Fak~ cm. geçr.ıed••n ı•olnn- me ko.dnr yapılacak, ayr.ca Kurtu • at. Mürako.t>c k kollır'ui yıı.lt"n .mıı- 'Onlvers 1 erimizin ln 
Ja kcndfslni AJma.nyanın telıd.di al'.ın. hışla Takısfm arasında müstakil bir nııHhıde tetkik:!er yapmışlP. r ve suçlu ...ıncadele işinde kendlerıne kuvvet'i 
da gererek İnz{lteren yardımım is- ...... 
ted1 ve İnglltereden geniş bir garanti v~d~.ü ydl yupılac~ır. " • muıhıtekirler lhatıkında za.bıt tutmuş. bir yardımeı d:l~rmı takdir eden 
aldı. ~ caddesi bugu~ku şekllnı brdır. alfı!kadarlar S:kde Tiirklmnm diğer 

Avnpa poutilta'ilJlm ır. >iizilnü llll- aynen muhafaza edecek, Ingi!iz se - V ••• ...;;.,..1 ..J!l- .,h ... , ...... d""ı nna bir örnek dmasmı te.. 
r 

... 
1 

rf f _...., - ünd ~- k b ' _, a.ı.. a yv,,~e v.uuu'l-".... a~.a "'9'a 
ılllderfnl fılılla cflen!ı>rln ~Ciy ed .... e ne 1 an';:. on e ..,uyu ;:r me)ua.n açı.. Kurtulfuşta. Tepeüstü, Barutaınne mennl etmekıtedlrler. 
.,,.ıhna ingtl!.ere bu prantiyi, Po - aca ....... r. 
lmıya hariciye na:urı miralay Bek'ln Şehlro!1ik müteha&"lSl 1i.ııküdar mın 
Londra se1ııhaU esnasında mütevrifa takasının tar&mt p'.ıanlarmı yakımla 
Mı.tu Çemlterlııyn ıa~rimle yaplıtı te- ikmal edece1ttir. Btı planlara göre 
slnka dolaJı venni,;Ur. Ucr AC <ılwsa 
olsun bu gamnthlf!ll dolayıdır ki l'o _ Üsküüa.r mıntakasındıı brri B:ı~ar • 
1onya 1ı:encllsi111i lı.anetli bnlm&Q, Al • başı, diğeri Şemsı'paşa.dr. o~k li2e_ 
mall7& lı:ar$ıSında clayatmı , neticede re ~ büyUk stad vücuda getirilecek.. 
de barb çıknuşlır. td'. 

lks'uliyeüerl arayıp tesblt etmenin Marmara _ Anadolu sahilinın hazır -
sırası llcğildir, bu va:üre geleC'<·k he- ıanan p!iınıarı da Ş~hi= Mecli.-ıinin 
slllerln üzerine dıiser. Biz yalnıs ha.fır. Pazartesi günü yapacağı feft.llıfı.de 
laimalr illteriz lıd, Pol~ım politika tııplantııda görüfülecekıir. 
salaaımila ,.a;>&ı~ı .Jeil lkliklcr ııynl'n O-·----
asbri ~phrie ık gorulmilştiir. Fll -
haklka ~hlstau Ahnanya. karşısında 
matlib .am ofntH arkadıuı ~usyanm 
da bicWMuna o;:ndı. Ve ner iki nıfl
Jote karsı ayni kini bft 1emiye b:ı!,!ladı, 
falta.t anf3,$11:ın bu hl.s in ile devam 
miiddeU m:ıhduil ol:wakmL'i ltf. Polon. 

3
a bu defa. nu .. "l ı. ile anlaştı. bir cep. 

hf'tl" dovü~lvP kar r rerıil. 
Tarihin nasıl bAiladı~ını blllyoru7' 

takJb ct•iği sevrl ~iirdul:. faclımn son 
~rd'!Sine muW.re1>cnhl bilnınınılıı. şa-

hi.t elM!ağız. 
Ekrem U aklıgil . 

iki amele iskeleden düterek 
parçalandılar 

Bir kadın çocuk 
düşürmek için aldığı 

ilaçtan öldü 
Zabıta ve adliye, şüı>heli blr ölüm 

hicllsesi etrafında. tah:kikatla, mq• _ 
guldürler. Hft:dJse şudur: 

Beşl.ktafta Ahbasağa sc.kağ.mda o_ 
turan Nuvart. ~ bir ~dın 3 ay. 
lı:k çocuğunu düşürmek istemiş, bu _ 
nun için de ayni semtte mukim Mih
riye adında dığer 'bir kadına mü -
racaat ederek. &ıkıl danlfilll§tıı-. Mı~ 
riye bir il:iç tertlb f!dCYek, Nuvnrta 
verm.Iş; fa.'kat k.nd'm bu ilfu:ı alır al. 
maz hasta!ıam.nUŞtıır. 

• 

ADLiYE ve POLİS 
H A B E R L E R 1 

üç hırsız Beylerbeyinde bir bahçıvanı 
kıskıvrak bağhyarak 2.500 lirasını 

çaldılar, Oçü de tutuldular 
-------------------

Evvel1ti gece. seç vakit Beylerbe • ı Neye uğradığını bllenıiyen Jozef bu 
yfnde çat cU:r'e'"ıkl.ra.ıe bir soygun - teca.viizıiln koftu ve hcyecnnlle b r an
culllk vaJt'ası omıuş. bir bahçıvanm da Gtendlnden geQmiş, bundan lstff1ıde 
zorla 2500 Jlrası çalınmLŞtır. Beyler -ı eden soyguncular da Jı:ullibeyl nrnştı -
beyinde ~ bahçe31 IŞcten ve bu rarak ıbahçrvan:\ ald 1500 Ura para Ue 
bahçelerden bzinde yatan Amavud U- 1000 liralık bir b:ınkı:ı. hw.t>1 carlsini 
bB.Mmdan Jozcl adında biri o mu - alıp ora.dan sa.VUŞmuşln.rdır. Bir müd -
hitıtc ?.cnrtn btr adam olarak tanın • det sonra kend:n'! gelen Jozef keyfi -
maılrtadır. wettcn zaJbıta:/ı haberdnr ctmıa. bu 

Jozef e'9'V21k1 gece geç vakit Bey. meQhul soyguncul.ıırın s1lrn.tıe aran • 
lcrbeyindeki bostanının kulübesinde u.. malann& b&şlaruııı.ş~ır. Beykoz mUd -
yurken, birdenbire kn:>J açıltnl3. içe - deiumumillğln\.-ı d" fştlrıı1t ettiği kısa 
rlye ijç m~hul şahıs glnnlştlr. bir tal*llka.tı mtUeo.klb meçhul soy -

Jozcf yat.a.ğınd.a. doğrulma.ita vült gunculıı.rın Uç'.l de yakr.ılanmışlardır. 
bulamadan bu Uç şahaın hUcumuna Dunrun. Hilst'ym ve MehnıM adın • 
uğr:ımış, miltec:ı.vizler tarafından iple daı">i suçlulo.r, dün Beykoz adliyesine 
kıskıvrak bağlanmıştır. te-sJlm edilmlli'erdlr. ....................................................................................... ·-················· 

geri alma9t imki'Lmru ibnlmü.tııdır. 
ıtızııtoı>rnk okuyucularımmlan Bugün, .Mman den·znıtı ıve cıentt 

blrl yazıyor: üstü kuwetl!.erlnin siklet merkezıniD 
cSon günıerde Kızıltopr2ık balkı, .Aıtllfınttk denizi cePhesinde bulundV.. 

muhiti Adea istm eden köpek • es> 
lerden pek raz!a mllştekldlr. Her ğu ve t>unfann o dıeni~erdc sey:red 
tararta pek çok tesn.diif edilen tıu tngaız Gton~ıı.nnı, yani deniz natıS.. 
iri, başıboş köpekler tavukları p:ır- yat ita.fa.elerlni impalma-ltla m~ 
çalamolkt.a, çoc~'d!ll"a hücum et - oMuiltları m:ırnınıdur. Bu den"z )ttlf, 
me~lr.ler. Artık çocuklarımızı ao. veUerln·n Aıttatıtikte elde ettık!erl 
lka.ğa Çlkaram:ız. o~uk. B!zler bi1e j neticcle~ b.eılha.'Me Baltık ec~d• 

f ~ lbtıyaUa geçiyoruz. A- ed dkfıer1 muvaf~yeUerf ! 111.kadarlann lüzumlu tedbtrler ala : temlaı ec _ _ _ _ ~ 
ı ra.k. KJzıltoQTülı1an ba dertklen : nazaran daha üst.ün gorülmekte d' 
i ktıı1tar.malarını rica. ederlz.ıı i caktıır, ki Almazıllar bnnla.rın b r .~ ... 
~ İ mını oradan çek1p Bal.tık deni'ııv-

""'· ••••••••••••••••••• ··················-······• gönderm.eği fa~ah lJu.lnlamaktadıt " 
il =ınr=~~~~~~~~~ 

vuku bulan kaza 
Bugün intişar eden feTktı.lide 

.Aiımnn teblij;l, ron günlerde Atao 
ııt denizinden İngiııtereye doğru 

Pa:hrl Tü4oklıı namına gelen Ud remıelate Olan buyfilc tir İng1lZ '!, 
vagon benzin, gene li'ahri Tilrkoğla ta- ml kafilesine Aılman denizaltılıı_r~,,., 
rafından Hayda..--p:ı.şa nhtmım.da te - - eu""'"'_ 
sellihn edilmiş, yn'.dedlği motör nlı _ donanması tarafından ıtıucuın J,.. 
tımdan barebt ederken binien ma • ret bu ka.fıle da.h11inıden can'•~ 
kine dalres!ndelı:l b!r kusur neticesi ış.. bin küsıır ıtıon bMımlnde :s 2" 
tial olmuş, itfalyentn gayreti ve dlğ'er lbat:'t"Wıd$m. İıngiliz refakat ıtMÜ~ 
yardımcı vasrtt\iarla yalnız bu motör- ıinden bir muhri-ble diğer ttı•t ,;1111 .,e 
le rı:Htınıda buna yn.kın duran d.ltcr geminin de bu emada ba l& sn1J 
bir motör Jdımllen, ttr;UncU motör de • _ tuJıı1Bltı. 
t:anen yanm~ır. Yll.kın'L'"lndakl iki A'1.m.a.n hücum~ k': getnlnin -
yag0n 1tJS111en ha.sam uğramış, haşkıı vaffak Olan mutebakl . ya ıntn'af, 
glyan olmamıştır. Bir motörcü öhnil:;. bir Portekiz ~ma tie.3-: ~
iki ağlr, bir 'lııafif yar.nlı dıı he-men has falt ddutuna bl»dim\Cltt~ ~ 
taneye naJtledHmlştrr. göre .Aimnnların bu df1.,<tiin5' ~ 

nnda ıınt!lı ~Mlarmı kabU1 

Kıskançlık yüzünden metre ~ 
ıini bıçakladı 

?azımdu'. .~~ 
• .AlııJl.11 n iP' 

Kezalik, bugün bususı bal>erıet 
na.k1nrmıdan aaıan bazı ~ 

e.ğıl"' den sovıyetierln ~ya~ .pf 
edi!Imlyen t>ir ınot.ta.sın~ rıa:ttflfl' 
etımek ;st;edik1e!1. b!r çıt tında.11 ~ 
tinin Alman Jnt'aları tara f ıesUliP 
ri pUSlclirtü'!ımüş ve ihrM ~~" fl 
müh\nı zayiata. utratıını~ ;hille! ııd: 
Fınlamliya ikörfe~l şımal "'1' flf' 
faaliyette ibulumı.n b[ıyfr~ ~~ 
yet ıva,puirunun da F1n tl'ııl\1~ 
ıarı tara!ındn.n 'b:ı:tırılınl§ art ~ 

Beşll..-taşta atıska.?lçh!: yüzllnden 
bir yaralama mk'ası olınuştur. 

Beşikf&Sta oturan Mustn!a Şevki !s
mlıldc bir adam bir mOdd~ttenberl b 1r
likte yaıµ.dığı metresi Ş:ızlmenttcn son 
günlerde Cflliıbtl~ıncıı;e tı:ışlamr,;tır. Bn 
1tıskanclık gtbt.lkçe artmış, nlhııyet dQn 
bu yilulcn e.ratarında şiddetli b!r kav
ga çıkmıştır .. '3u kavga sırasında fa:ıla 
htddete !kapılan Mustafa oıc:.af,rını çe • 
ker~. metresine rnsgcle saplamıştır. 
Karnından ve yüzllnd~~ 1ki ağır ya • 

rn alım genç lu\dın dcrluı.1 Beyoğlu 
~e kald!nlmışsa da, .sıhhi va
ziyeti vahim ve ha."'atı tehlikelld:r. 

SUçlu Mustafa yakalannrru: hak -
kında ta.."dbat..a başlarumştır . 

ğu anılaŞ11ma.1;lt.a. dl.-:luğu~~.Jetd " .. 
·--~~ ...... n Baııtılt denizıı•"" ufııl 
~- ucruc. ·~ 
deniz teslSa.t ve tmıvve işter F'~~ 
tefek <lahl olısa, gene b:1Z1.-1a 1ı .. -

~il~ bUO~~.,. 
b.°!me'kte ve 9"11....-- b~ 9-E\".ielk! gün s ·ı.a~t.:ırnğa elektrik fab 

nkasmdıı. ni ameıen:n ölll.m1le neti .. 
celalcn .fecl b r knz:t olmuştll?'. 

Si!Aıhtanı.ğa !a.tırıkaSl tesfsatma llA
ve etli en yeni bl:ı.aYı boyamakta o1an 
lşcllerden Ferhad ve Ferid adla.rında 
Uti amele- C'VVel~i gUn kurdukları ıs -
'kelede çallşr~•ken. ı.steıe blrd~ 
devrilmtş. her Ud amele de ıo ı:netre 
lrti!adan yere dıt,ın~lerdlr. B"..ı feci 
stık\lt :netıcesmde. :ıt?MPd<e ame!clerln 
f.ı:!ısi de ôJmOştür. 1kı i~ 6ltlmJle 
net'celene:n vllk'A etrafında zabıta ve 
adliye talıldk~ devam etın«tedJr. 

Hasta Haseki h'astnn~ne kal.dm. 
tırak, teda.vt altına ııJımnış;a d:ı, klır 
t.anlamıy.ıra.k, dün ölmii~tür. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
iNANMA 

kararında oı.natdunıa 1'-~ 
~ Bir katilin idamı taleb edildi si de r.arııri o1ur. ____---~ 

........... _________ ................... . 

Hadisenin içyuzü. meydana çıkar 
çmnaz derlıal ııabıtacs tahkikata ge
f,Llerek, cesed Morga. kaJdırıı!ml§lbr. 
Suç sabit. olursa, MUırıye aallyeye 
t.es1im edilecstır. 

Meyva ve sebze fiatlan ilin 
edilecek 

TAKVİM e ACUSTOS 

Bundan a:mra sebze ve meyva fiat. 
lan ha.ttada ııtı defa f'ıat mürakabe to. 
~u tarafmdal! halka 1lb edile. 
ceıırt.lr. Bu fiat 11$elerl echrln Dlllhtel11 
ıımıtlabıe göre hazırıanacattır. Muh-R11ıai -

lSY'l -A~ 
13 

26 
Wa t.elif aeıaıtıerde son zmınnlarda b!JhaS-

l'k: aa ~ f1atlannda görülen anormal 

Anisi-· 1lllO 

a-ı -- 1 ıa m1lVJMrlMW!sUt ve rikseklik g6ze ba-
t941 tacK 9*llde artm:.ı bulımmald.A idi. 

GUNEŞ lWSAK, ~un kararlaştıracağı fiat lls. 

1 
Şaban teım çıktılian sonra bu vaz\J"etln &-

~. u. s. o. 1meeetı &niıd edilmdrtedlr. 

6.11 3 ••2 
lQ ll8 8 89 v mfeaine valdinde aelmiyen 

11--J-~_:.u-_,,_ __ _,,_ __ --.::..--: __ ~ -~~--

"'lf«S ıki.- Aq•• Yat. ~ 

~ 
~ reis m11&9bıı ı.attı Alaıoy 

o. S. lt. s. o. s. ,o. dfin ubah bdediye ~ttmde teftiş.. 
V. ıt lf O() JP G2 il 11 ıer ~ menurl&mı devam 'ftZiye. 

Biki:Je Jıa.y1J cari!t". B1!- eku'J'11 • 
eumus Karaıdiytlc.kl nıahaflebiciler -
ün birine &innfş_ Iarnı aç._ Ş~7le 
hafif bir şey yem~ buyor, bakmış 
tavuk sö~ var. bmadamtio Büfr. 
diırten sonra para. vermek üze.re gl. 
şeye sokulmuş. c-lşe?de oturan adaıa: 
«- Ne yedfıılzf1> 
Dl.Ye •rmıış. 
- Tavuk sövüşü ve eknıek •. 11 

Bu eevab üzerine rtşcdeki suratını 
asarak: 

- Bir daha böyle $CY1er istemem, 
ayıbılır, ya.,m:s.yınrıo diye seri bir 
sesi~ ıttuyacumırm ienlenılş. 

Bu ihtara. ınulLl.tab olan ÜV!'U .. 
C11muz. eınrına bakmmı"J. kimse 
yok.. Fakat bi11e ltir süze uuıbatab 
•iman leln de bir acbeb n;ıevcuJ de. 
iil- - , 

1 
Gişedeki hayret etUilnl ıöriinee 

ilave elmiş: 

•- Bvuı maballebicl iiüdtinı • 
dır, sövüşlc ıııaıı çıkılmaz. l\luhak • 
lı:ak malaa.llebi, tavu,;öpli veya kış. 
kül, hiç olın.n.sa bir de ılondurma 
;rnııek lbıım.dır.-

Oltuyucurnb t.ıbli hsyretltr fçln • 
de.. 

A;rnl hayreti b\s de dll)'mak.iayıs. 
Da ~&'ÖZ m:ıhallebicinin tlondıır. 
madan sonra. d..ıhl: 

c- Bu ka.darb da olma.a, hl\I ol. 
marsa serinlik vermesi l~in riscıfne 
bir de llmond:ı lçmımiz liznndıu 
demediğine .,ükretmek lcab eifrr. di-
ye düşiinüyoru7- Bunu da cliycbllt. 
edine ve söılcrlnin bumlan dah.'\ u 
ıülıinç ve nrfb oldutuna: 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! E. ~ t J .... ı.2 - t ag Uni kontrol etcı.!ş ve vw+indo va?!.fesl l 

' -...ı.a ıreı.ı.Inı:ı fte memuru ttalan • 

dlr.n·~l". '---------------------------------------------..J 

Bir müddet evvel Beyazıdda So -
ğanağa rnahallesındc kendlslnl terke. 
den metres! :'\!elihayı bıçaklıyarak öl
düren, kadının yeni Aşı~ı AliYi de ya
rııiıyan Hıdırın duruşmesına duiı de 
devam edllmi~tlr. 

DUnkil celsede mllt\dehmmml Zl}'a 
Yazgan meıtıı.:easını s<?:-detmiş ve suç -
lnnım bir gece r:iz!l::e metres!ntn evine 
girerclc. yata..lc od:ısına çıktıITTrıı ve n_ 

rada evvelce t.asarlııdıtı bu cinayeti iŞ
Iedlğlni delillerle sabit g::irmUştür. 
İddia ma.ıta.mı sucu ceza kantmun -

daki 450 fncl maddeye uYgun bu!muş 
ve bu madde hılkmUnce Hıdırın 1.da -
mını ıteleb etmiştir. Duruşma, müdafaa 
çln talik edilml5Ur. 

Merdivenden duıerek öldü 
Gala.tada Yazıcı soka~ndrı esk: Be

ton, yeni Vlkto!'yn. namUe manrf elli 
daireli ıı.partımanda. oturan _ve bU bi
nanın sah!blerinden bulunan Eltella 
evvelki~ rı;eç va.:ot bu apartmumm 
üçQ:ncü kat d<\ircsindcki merdlvcnl~

den inerken, dllşmüştilr. Bu sukut ne
ticesinde ağır surette yaralanan E::;tel
la t.ed&vi edilm'-* Qzere kaldırıldığı 
hastanede ölmilr.ıllr. 

. .... •. 
lstanbul bO ,-'.! 

--····--- J,Ş ~ 
25/8/1941 açılıf - ~~ 

ÇEl{LEI' ~ 
---------:.MJ11$ ~ ~.ı" o 

ı swıtıı 1so.o25 
ı 00 :ooıar .,.; ...-ıf& 
100 isviçre pr. ıı.ır""· 

ıooPeÇeta """' 
ıoo Yen 3; 
ıoo tsvec 10'· ~ 9' 

Londra 
New-York 
Cenevre 
MAdrid 
Yokohs.ına 
Stokbolm 
Altın rıatıarı 
24 ayarlık bir ı:ra.ın 
külçe altın yf]i& 

EshaJll " 'l'ab 1 

3 7 1934 srva:r.Er7»":-o ~ 
% '1 193-i srn.s - zrz ıoli _. 
2 ilA. 7 .AğUstoll 19-ll ~ ~ 

NOT: 13 fjntıa--nı nıtı~~ ..o 
tanbUl 'b01'!351 ~ ıo y 
üçUncü ınnll b~~ T(lrk pat~ ol"" 
ı sterlin ıntıkıl 1weıı 5 
kıwdcdileeck yerd~l olıJ!lııf· 
ra.lc yazı]ınışt.n' • 



arasında] --
Göz yaşı ve teessür 

Bobinson 

Daniel 

• 
lngilterede büyük 

heyecan uyandıran 
es~rb bir cinayet 

imparatorluğun en asil ve en zen . ·ı 
Jer· d b" · gın aı e• ın en ırıne mensub ola b. b D 
katil suçile tevkif edildi fa~at ı:sr:!ı -e~~es 

medi. Facianın bir 'kadın y .. - çdozu euzun eıı 
vukubulduğu zannolunuyor 

Jıarb h4dfselerf har:cfn.. 
ınuh m meseıes. b.r c: _ 



Damad Ferid paşayı nasll atlatmışbm? Yaaa: Na....ı Sala Cot 
......... ,.... ... Ju. Ulıln 
,.,._na nlmen _. 94Jbeb:l'" 

-.m ....... ._ .. ..._..ftlr. 
-ı-r- o;.- lllılım tılm. tılıllet. bu 

tbec4ıar. 

-Onu gıotmu~ 
bey?. 
~· 

- Ubaraq. ~ 
- o. ........ .. __ .._ t27 - .... . 
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lstanbul Defterdarh'1ından : 
Beprt•h Beyoilu, Eyüp, Oaküdar, F.minönii, Kadıköy, Falih kualan Maımiiclürliilderinin Eylôl/941 

ili: T. Mili 941 (3) aylık tebüd ve yetim maqları tediye cetvelidir. Bils&ye Reşıktaş MalmO- lieyoğ~u Mttlmo- Osküuttr MalmU- E) üb tvııilmn-
dUrlOğOnden: dOr!OğQnden: dUr!UğOnden: dUrlOğOnden: 

M~llriye Ambri lıf~lltiye .A.lc:eri lıfüllc:iye Aııkeri Mülkiye Aııken 
Y"tİ!!' '". yetUrı .,,. J'lltim '". yetim ye yetira .,. yetına ve :yptim ve yetill' 'rll Tarihi ••• tekaüdlerı tekaiidleri tekaüdfen tekaüdleri tekaüdleri lekaü ileri tekııüdleri tqaüdleri 

219/Ml Balı 1. 150 1. 350 L 200 1. 600 1- 300 1. 600 l. 40 L 100 

k 3!1>19411 Çarşamba. 151. 350 351. 700 20L 550 IOl.1200 301- 800 801.1200 41. 80 101. 200 

S ' t a Ş 1 4/9Ml Perşembe 361- 500 '101.1000 551. 800 ı201.ıaoo eoı. 900 lJOl-1800 a1. 120 201_ 400 a n a s,ııeı941 c~ s1>1. 850 1001_1300 80L1oso 1ao1_2400 901-1200 1ao1_2400 121. 160 401_ 500 
. • • M/9411 Cuımıutea Göl- 800 1301-1600 1051-1300 2401.3000 1201.1500- 2401-3000 16Li1A 501. 600 

~ 819/941 Pazartesi co1. ili 1801-ilA 1301-ili 3001.m 1501. 111 3001.ilA o 801...ill 

Y ~.. M.h Z k Çeviren: Hasan Ali Ediz Eminönn Malmn- Fatih Malmo.dnr- Kttdıköy M.ıımn-
... an: 1 • OŞÇeD O dOrlOatınden: 1Dj1lnden : dOrllltQndeıa: 

~ft.... - • ım.ıyorsanız aileni- Tabii onu tiyat~a bır:ıkaca.t de - 1 iaei fİps 2 nei gips l inci fİ'9 2 nci ırite 
,~r; bırçok!armın anlattık • içiniz! Kendlnıae ac ğillerdl ya! Mülkiye A.ı..w; Aakeri Miillriye .A.ıreri .A.1teri Mülkiye As'·eri 
~. llalaran ~o!den içkiden HıB se acı:vımzr. ._, birisi petre - HaJdi, b.lksbm del.i.lr.anb, dedDet", yetim ve yetim ·n ,mm .,. ,.ti.. ... yetim,,,. yetim ,,. :rrti• .,. yet,. ,,,. 
~ lefn en shel .astta kendini J"lıkat bn sCt&ferı.:ı .wCWSlr etmiJ'or- ..,. biW. berkM çıkıp sitti, 8111 daha T • r i h i ... tekaüdleri tebüdleri tekaidleri tabidleri tebiiclleri tebiidleri tıebiidleri tıelcaü.lleri 
~ ll&a'atlara vennelan!ş! lıl~i Azıtıoooriç& lleJ'I'& tadar e b[1dJtJDI ya- burada ne otaruyorsun? 2119.t1Hll Salı 1- 400 L 400 2801-3100 1-1000 l.1000 4501-5000 1- 400 ı. 500 
-, ~ ~ ft7&hud buna bel>- du. Mre Ant.oııo~ oıunca.Ya tadar ,erinden ~= 3,.,.tMl Çarşamba 401- 800 401. soo 3101-3400 1001.1750 1001.2250 sooı..ssoo 401-1000 soı.ııoo 

-.,, . bır yere gLtmekmiş.. PIJIDr, k~ edl.Jordu .Artık hl'l'keS - Ben bu vaıki.tte böyle ayılt kafa W/9fıl Pe---... 801-1200 IOl-1200 3401-3550 1751-2500 2251-3000 5501-6000 1001-1400 1101.1600 r "" bana benzer Yamalar ınsan i~ ~ ez. bir ayyaş ol- ııe ııaısıı çılltabillrun, diye söylenmıye A't'-.......,.. 

~ lllde JllllaZ7.am bır t~slr yapar in- onun salAJı Qbııl etm b&Şladı. Ben kendlm.ı bildim bllelJ ıe- 51'9/Hl CUma 1%01-1800 120Ll600 3551-3700 2501-3000 3001-3500 8001-6250 1401-1800 1601-2100 
bıt ı-lıııtıcien, sarhoşlukt:ıfı alıkon:nuş .. duğuna karar 7ermlşti. oviç 1~. ce bu vüitte ayık kata fle soka.ltlar. etlJsıflı CUıma.rteS 1501-2000 lOOUOOO 3701-3800 3001-3500 3501....000 8251.8500 1801-2200 2101..2800 
ti ~ benıtn de :lkhm emılye başladı. OQnler geçiyor Petre AD.ton grttlkce dan geçemem. Hay Allah b"ll3ını Ye'!'. 819/IKl Pazart«IBl 2001-2800 20ll.280I 3B01-4000 3501..İla 4001.4500 6501- illi. 2201- 11.iı 3601- ili 
~ 01-l'&t blaı.aı teniyeei Petre An· tisfnl azaltmak şöyle dur9Un. " ain!. Nasıl oldu da beni 11.'.iylt ~ ı - zat maqlan aahiblerinin mııanen günılen:le nüfu.s cüzdanlarıle gı.§eiere miiracaa.t eder~k maaf}arını 
~ .0 lCoıenıto,.ov•u aialım. Petre .An artllllyordu. ya baıstmlıJ&r? aJrna!erı Jılızn?ınır. ~ takd1ıde J&tibtaaDlan umum tediyaltan .sonra yerilecek.t.ir. 
~ıç hı~ durm.cta.n gere gündtla Nihayet Petre Aııtoncvlç'ln çab:.: J'lıbt tabii bu~ d!nll7en olma. t - ~ ~ aaa.t dlitmdaa iW>aıren başlıJara.k on ilı:ıye kadar dew.m edecek ve öğleden soo.. 
~~ uyuyuncaya kadv içer, ta oldu#U fabrflt3.ntn ırı talb! \:a?a- dl. Petre Antoııovıç anuısuna raimen ra saa& US,30) da tebv bql:ıyaraık on yedide nihayet bulacaktır. 

(:Jıa IZl C6ithıl.t 1ıÇa:- ac.:mas tlıe koalİ4!'0llU Nlti bu 1te :takN * aşı.it kata ile sokağa çıkmıy:ı. mecbur 3 _ ııaaşı.n.nı Bmllt Banb.sından alacalı: olan za.t maaş.lan sahihlerinin cüma.rıı.arıının malmüdürlük -~ ~ ~ itti şleeshıe aan • madı. Petre Antoaor.ç'ln n~en a.v oldu. fstemlye ıstemlye evlntn yolunu leriDıce '9!Bellin.'! lüıımn yoktur. BuııUa- nllfus eümanlarle dııirudan dQtruıya bankaya müracaatla is • 
' 8:ı:n ol.Quyacağımz PeLre Anto- oldutu bir ..amam koUUal'alr.~ e... tuttu. · 

~~~~~~~ -~~~~·~ ~~~~~u~---~-·-~~--~-~-~_u_~_e_~_e_~_~_. ____ ~_N_~----------------------
4ıe ' seçen IÜD· teo.ilma de fark.ma ~~= viç bu defa da .kilittir kom!Qoıuı reiai-

'411· Antoııo\iç'!:ı içme tarzı ~lelDoinllU ben sw fı>fl aeıYOl"WIL gene ona bilet getirdi. Pet.re Antono. ı L AA N 
liıcle 11hı1erde .kendini b'ru lcoL daD biraZ daha mahvolu:1 ~met- nin hatırını kırsmadı. Bileti alıp ti- ~-••••••••••••••• 
~lah, bir suret~ !eerdi. Pa. nuzl Boş vatıtl~ ı.;zı:;e.sellt Pa- yatroya gitti. 

bu ları, bayra:n seyran giliıleri 1 gul edeet* şeyle?' b~UZ. a kadar 1 Uçüııcü batta gelince, ~tre Anto. s u M E R B A N K 
. b.ybedhıceye kadar kalayı çe- 1181" ,anıert. ~~ {dd!nlsl noviç killrur ı:.omİSY<'UU ~eısinln ken-ı 

8ıı • otUnJP kleCl ttnıa 6n nuna:ı. heın disln1 aramasuıı bek'.emedı. Bu defıı. ~ 

~ı Ytizilnden &dece zarar jlÖ- Hem 1<.id lıGIMle imktomlsy()Du relı:l :ıı:muır~ reisi~ OO"'• ._1 YER ı• MALLAR PAZARLA Hl aeaı Anto~ovlç olsa .ıtımae aldır. ~ıslD ltt11t.ilr zar beda.vadan rerek ~ bııetl 1ıMdi. L 
ı ~ .. Paka.t malılnı oldun ben sı!atlle ben size he~ P~tye sös veri.. Petre .Ant.ooe>Y!Ç'&e Uıdricen bir •ii-

ı--··~~e durclu~u gib. mıdede dur- tiyatro blletf tıedarı~ pıı:llık ba5öı1Mlni- Ar\.llt f&brikanm 

' yorum. müddet dtl$ün- ieiDde wa.tro m.aratıllar111m en ~ Antonovıç Uç beş kadeh çek!~ Petre .Anton:>viç b~ aonra. köşesine ona kaydettiler. 0, biç bir ı 
~ oca buna kilfret.miY•. dQk1ell, ms~ ::J beda.vacia:l bilet! tıYatroyu kacmnıvor, soknl:!ardl\ reı:ıt 
Gı. '111 ~sını. ~il yarmıYa - )iademi'\. e.i' • Ql'&WlUZ. bunl&Jlı bir o,vmıun OJnr.ndltını bifd!J's ~ır 
~ veı:meli '*1if :r nısJızur 11Sı'DliJ.. afiş gördli'kçe heJ1'9CUdan 'ftt -~ı Otomatik tezg&hlnrfa çalışan fabrilr.a Ye müeeseselerin her nevi pamuklu ~tını imalat prog: 
~arı Antıo.>.,1ç'ın anası, babası. ilk- JlabW ~..e bi~ıım arDda b r tı • ~reli aiml& ~u. ramlanna raptetmeğe ve bunlardan 1705 "Ve buna ek 3018 ayılı kanUDlara ı.tınaden ev~f l tubil 

t nı.:~!.-.~nlınm bU balinden fen& yorwn. Oyl~ Jtf;Ja~ .kopmU ya!. Jletra .Antooo"Y\t, anık. hlar da- edilen kaput bezleri}e bunlar haricinde kalan Ye fakat ambalaj malzemeai ol.anık mlmndabilecek olan 
ltıaan-.-:ııı.:sir olUyOrlardı. Koskoca yatroY& ~ de bU usu!ft tecrebe ede- teri j,çmeZ ol.muştu. her nevi pamuklu dolr::umaların tek elden mübayaa ve tevziine 3480 numarah milli konmma kanunu -
\rol~ ın • 'llkoi yiliıtlnden b/jJl'le Bablım m kOUlr aomi.aJODU re:sl EM aıbdaşlar, o Pau.r günleri na müsten.id l90 aayılt koordinasyon heyeti kararlle 25.Vlll941 tarihinden itı'banm lktıad Vekaleti 

--- ,..:1'411E~. değıl )'lllnız ana.vı. ıım. ~çın R müııa1d ce-.abın. _. oımuttu; Puar i.ı;kller.ni Cn • sa'~1..ıy· ettar Lılrnmıştır. Aynı karar mucibince bu tek eldf'!l mübayaa ve tevzi işile İktısad Vekaleti 
r ~ t berbsi mütet:a~r eckcı* ft'1'e JlltlDDUll oldu. martesı.ne nakletmişti. uuı & .A. d dil k 

v!:,~. tre AntonoYltl ın at- daD P*1__._, • .-ı.varak Pa:er ı~One Son cumar..esi günü her zamandan namına Sümerbank ve dolayısile miiesaeıemiz tan:if edilmiştir. Binaenaleyu yukarı a işaret e · en a.. 
t 1-.. ·--.. cieliJt:mUyl k:JUe5cten Qıp ISUU& z--.. bir Ç1- pat bezlerile ambalaj malzemesi olarak bıllanılabi.lecck dokumaları imal eden fabrikaların 25, vııı. ~~llll:. iCin bin bir ~dblı'e ~ mab&Uı& tiiıf•::~e:::em:~. ını fazlau.!çtiti 

1~ taktlat'aC dt!şmDş l941 tarihinden ıtibarcn piyua Ye alelUmum müatehliklerle lr.cn<li namlanna alaka ve iıtıbatları kc-
'l:rçok nasihatler ve:cfı. lıaI1P Petre ııOzilnll tuttu Pt\.. ?e asını · silmiş olup bu maddelere müteallil: tevziatln tamamen müe.uesemiz tetki]itınc:a veya ~~sem~ 

- A-- Petıe .Aııt.onı>VJC. dddüzm v~~rek Bu yü?Jden PazaT günü tiyaımya. rt- •alimab dahilind~ yapılacağmı bildiririz. Binaenaleyh llc.tısad Vekaletinden bu mevzua muteallik tebli-~ Petre Antonovic; dediler: 1 sar .uııo ıcenl dl:l~u eok be9endi. demeıni$ti.. 'Büt~ b!t menim ieinde ' bml 
~ Jllüteh8.S3ıs bir fşçı:ye bl)yle I t,ıyatroya gftt · belend1 ti t~yatrodan Peke Antıcıaovie ~ tiyaL.-oyu Uçırmtı gat almış olan bilumum fabrika ve müesseselerin derhal müeııaesemiz pamu~~ §U • e teın~sa geçe-
-~ hı~ yMlŞU' mı? Sis, Baıd 0 ~- «11 yegine Pasa.r, bu Pasardı. rek mütemmim talimat almalan Jizımdır. Herhall@'i bir wretle henüz bu tıebli~ almamış ola~~ecek ve 

---~ler!e mtbıuet:>etl olan bir ~ ~= h~rkes çek.llip ait. Hel'halde geleoelt hafta ;yıleşince fakat kaput bezi veya pamuklu ambalaj malzemesi imal eden ve otomatik tezgah çal~ş~ırarı dı~~~ _f~1! -
Ge ~a bit ~ suboGJUUDUD ~~ Petre Antonovıç ise b:r gene tcya.trolan de-.rama ~şııyacaktı. rika ve müesseselerin de aym hükümlere tabi olarak ayni auretle hareket etmelen ıcab ettigını ılan 

ıı...~ bıl :natınelere tapbnr~ mitti· erinden tmııld1mıyor, tiy:ıtıo.. Gilzel .san•at de11P ~çml~ıfm .. B&Jn. ederiz. 

~~ı~~t:~=~~~~~~~~~~u~~\;;~•••••••••••••••••••••••••••••••••••--..ı..ı oıunnzı Bir:UU~ınu içki çirmf.yorou. nasıl tesir ys.~ıyor. ~ 

MÜESSESESi M0D0RL0GIJNDEN: 



Memleket haberleri 

f zmir e bu yıl nznm ve 
incir mahsoltt çok iyi 

inşaat ilinı Nafia Vekaletinden 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden Et.s1.1tıne1e tuıuıan r. 

1 - Nazlıldde J.nta et&irileca «ı apaıtımantarı ile bmılara al.el yol, u.. 1 - Bmm. "11 i§lel'i bir ncı fube mDd.tirl'itfl mmtatunıddl 
nal1asyon harıc eu tesisatı g:bi infaat kapalı urf mulile ellmiltrueye lıı>. Yont IÖ tl aeddelerinln aekia metre lrıotuna 71belt.Umea w 
nwnuıı&ur. ta111 muıtaıvemetinın tem na lçln de tq ile taplanmuı amel 
İ4bu tnp.atın mubunmen ketif becleli I08.5110l llradr. l&&tı IJMJbammen kBIU bedeli vahidi fiM eeuı illeriDdelı cHI 
2 - IJmiMme evrakı ıe ln mutabilinde Ant.arada ~ mua- 42> klll"Uftur. 
~ fUbe,ainden umacaktır. 2 - EtaiJfıne 15 9 Ki tar'1ıine rut.bJmı Puuteal rtıntı 

3 - ZDı1tme 1/9/Ml t.arJıhlııe müaadlf Pazarteei CiBltl alt 16 da AD.. Antarada su ~fi nıJıılili blnuı iÇinde tqılanen lll eımutme 
tanda Btimert:Jant umum! mtidtldti~de yapılacalı:tr. oclumda bı»aQ rart uaaılile )'al>Jılacütır. 

fmıir (BlllUSI> - Yem mahsul mev .llerleaüıJttr. Btl7fllt llelldeNıı mmtata. ' - MunJıbl. temioat 18050 lis'adlr. 3 - İatetliler, ettıltme fartnameei, mulııa.1'ele proJeııd, bayı 
aimin1n en hararetli bir devrealne llr- llDda incir turutıılmatta ve piyasaya 5 - İ.steılıliler tetııf ewakı me7aııında ~ kadar JIPllUI oklukla geneı fU'fmıameal, umum su itleri fennl ~ bUlusl 
m1f bulunQ10rUZ. Gedlz ve M nd rea anıediJıecek vasi7ete P'tırl'mektedir. n bu gi>l Jtlere ve bım.lann bede1ıerine, tJrmaıım tıetııUı: tefti}Atııun tutnameıerı ve projeleri 22 11ra 36 kurul m1*al»iliıade n illeri 
bOlcelel'inde bQy ik bır faadyetle 11. .tncir piya.aanın bu IMme fJr.üm p~a timlerden terelailb etıtiline ve hall&i bamalarla muamelede bulunduk- l1nden alıablJir:er. 
llQım ve lDctr .mabllullerl hazırlanmak -ndan blr lk1 ıUn 6Dce açı1maaı lannıa dair .,.... ltopcaklanlır. t _ DBittmeıJe 1 rebilmek iÇin latltiileriD 21&M llra • 
tadır. ve bu lllVDl &rJncO hatt.aa ort&JAnnda 

Dlılla eneıce de k 7cıe1 editimıs e1bi IDc1rbı tmılnle JN7asa..va u.dilmlf bu. 8 - Tetllt melst.ulhrmı ba1' 8Uflar tapalı alanlı: ibale sOntl aaat tıdlııat tııemin1Lt vermUi 11e elmiltlneJWı J'llPllwll llnden en 
ba ... tlıllm mabııuUl bo Qlmamuı.. lUlllDUl Pik •ubtemeldlr. 15 18 Ddl.r matdNB mubbilinde Arıb.n4a 80ıı:wrtat.a mıaml Wibli- eneı ellerinde bulunan veattıllada ~ bir dilıtee 1le M 
Da w*abll pıoeu 1ee1Wıdeıı daha oecen ...ıentetı teamuıe UJarK liDI t8lliım c:iunacalıW. letine mtıncaa.t eder* bn ite maıı.a. ... ..... ftl u 
un. ve taııte llibarlle daha a.tilndOr. lmılıde t.-ribn eooo çuval iDc1r k>J>- 7 - ~ le ~ Wrlift• Dibayet llılH adinden ı aaıt ve bu ~ ibru etm•lıeri p.ıttır. 

~mlrdeD 8fdeo retolt.e b~tl Uzlm va Jıuwn .... n .-ıraaalllll qılmuına IDtL. ene1ine bdlr IÔDil ft rarfn bnmd f8ıkilde a.,_~ oJmuı 11.zım.. Bu mlıddet lçlııde vealb talebinde ln*nn ... '*r .. 2 t1De79 
~ mlt&l• eden raporunda bu ar edlDemektedlr. dır ~- d ~ ...1-.1..nwt __._ .. ,__ -'""'- edemeder. 
711 tllıtlm IUlbnlUDtbl senelerdenberi~İncir mıa.tahalUer.lııüı ba RDe At1t .ı a ..... ~ •-IW' w ilr1lbara a1mmııa-. ~ ................... 
~ neeıeettıe oldutuııu bJ. lflerindeB en bu,üt blr lenlddUde cl1le- 8 - Baata i'bale7• icrada ıerbel&tir. ~.-.ıt) 5 - .14WDUerin teldlf meiııt..mkrmı itlDıci madılede JUl)ı 

lmdlUf. r cab eder. Ticaret Vtıöled'---------------------------1 aaat ewetıne lmdar eu illeri relslilıne malılMm m1*abtlinde 

Manila mmtataam•a ballarda tı • " llıracM '>lrlilt retoıte )( Nafi Mftdft JRJfrftnd J.Aıamdır. • 
dm tundma faaliyet •ösleri otşaya.. bQJOt bir ditblle mBWea ede nce ft r Ki§ en Poltada cian pctbneıer kabul eclQmes. 
calt adar .U.'aüldlr. Yeni UsOm aıah. m.ült•nın mt11f:.Mlerbıi itoruyacM. ı _ .... ..,. lımNN> if: Tuncel .,...._ JllplacK Mameki _ ı------------------------

68'J00nden tu:nıtulmlar hazırıanmak - tar. Bı1uiD ntoıte 3' tem Wım1n edlL. ae,tbn Jdıı teBRJei. törrd>l.19 •e lime inf&ltlııla". Bu itin muhJlı!l!IMI\ 



'l'elgraS, 'l'elefon Ve Telsiz 

iran ordusu 

• 

berleri 

İran elçisine 
verilen nota 



8 Sayfa SON POSTA 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

# 

Nevralji, Kırılılılı ve BiltiJn Ağrılarınızı derhal keser. 
lcabmda tlati• 3 llqe almabUir. T AKLITLERlNDEN SAKININIZ. 

Her yerde Pullu Kutulan iarmrla iateyiniz. 

iLAN 
SUMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
M"IJESSESESl M0DIJRIYET1NDEN: 

1 Büyük Fransız ve 
İngiliz edibleri 

(Baştarafı sayfa 3/1 de) 
sonra böyle na.tarnııJt va.dıde devam et
memek muvafık olacağın!\ karar vere
rek me&f.<;inl saicın ve eml:ı bir edebi 
tarm vakfetmek fs!.e·"l!. Gerçi bu sU

retle servete ve m!Uşatinde bfr refaha 
naıl olamadıysa da hayatında aOkılnet 
ve istirahat bulmııj oldu, ve büyük 
bir şöhret kazanmış olmak aaadetıue 
erişti. 

Muharrir 'Robinson h ikt.\yrslni 1719 
da neşretti. Bu hlld.ve bllllln inanılma_ 
Jacalc ta.tsilAta rağmen hayatın öyle 
hlllcikt bir tasvırl me3abes•nde, bir miL 
lini daha vilcuda rettmıek mtlmtün 
olmayan bir eserdir. Eserin tasa,•nır 
edilemlyeceıt dereceıle raibet kazan
masına mulc"bil hemen hased eroabı 
hareke&e geçerek bunun esasının, ha
tikaten hAll bir ada.ya düşerek: orada 
blrçot seneler t.?lc ba~ına yasamı:; elan 
bir ıemlcintn l!f'l'gÜ1.eŞtinde?ı mtllht-m 
IDtlhal kablllndn bir klt&b oldutunu 
iddia e4ın!slerd1. Gerçi esas il ibarile 
bu idd~a do~ naurile bakı;abilJr. 
dl, f91ı:at bir kere bu esası aldıktan 
sonra muharrir omm etrafm:ı. yıitdıtı 
bf1tün tafsill~ı ancak kendi karih&sın
dan çt.artmıştı. bunun aksın~ bir Jd
diayı serdedebilcc~lt kinııre bclurun&dı. 

ı Bu eserin her oltuyn.nı cezbo/.\en ve 
intişarı tarlhindenberi iki asırdan faz
la ır~ hal 1e henüa tue!i~inden W:' 
nebze kaı1betmeme3me aebeb ola."\ ne_ 
dlr? Buna ceTab olarait ldta.bın sade
litl. QalQbunun aanlı:i b!r mOsahabe 
tadar itinadan, san'at kllyrusundan u.. 

' ' 

.. 

VİYANA SBBIİ 
21 - 28 Eylul 1941 

Mümessili K. A. MOLLER ve ŞER 
MINERVA HAN GALATA TEL: 4 

Devlet Demiryolları işletme U. M. d 
Mubamlrıen bedeli 15.000 (on bef bin) llıra Olen 1000 too 171 

sönme~ kireç 11/ 9/ Ml Perşembe günü ısaa.t 16,30 dıa kapalı -.r 
ile An.tanda idare bi.no.sında satın alı.nacalkıtır. 

Bu .Lte girmek ist.4'enler1n 1126 ~n yür& "1'nıJ yeş) l{raht m 
teminat l:le kanunun ta.ıı~ eti.itli w~ 'le teılıd.tflerint a,J'Di 
H.30 a . -lltadaır k'.ooıillyoo reial1.Rıne vermeleri lıkı:nııdır. 

ŞarUıameler paraSJZ oıarat Ankarada ma.mne <kıireısindcn, H 
P8fada tese&üm. ve aevlt §t'rliğillden datıtılacaok:tr. c7481b 

3780 ııumarah mitti korunma kanununun vordiği aalihi~te istinaden huauıi fa.brikalar da dahil 
olciuia halde otomatik tezsibJarla iıti.ealde nulunan mÜe9M!lleler tarafından imal edilecek her nevj 
kaput bezleme arnl:urfilj malzeme9İ olarak luaJlanılabilecek pamuklu dokumalaa tıek elden mübay.. ve. 
tevzi 190 •yılı koordi~on heyeti karaıile lktıaad Vekaleti memur edilmit ve bu vaziie -mezk.Gr Ve
kalet namına Sümerbanka ve dolayısile müe19eıemize verilmiıtir. 

Mevzuubahe karaor 25.8.941 tarihinden itibaren mer'iyete girmiıtir. Binaenaleyh hu t.arih~n itibaren ka-

:'~m:ı~~~~
11

~1çbı:ı.K~~~. ~':; 1== Ankara' da işi Olanlara Kolayhk 
tetellilf eonlf!~ne tAbi görünmP.Z. 

, vt*'alar oldukbn gibi gelip h1Uyen1n Resınl dairelerle mail ve tıeart milemeeelerde işi olanlar 
put bezi ve pamaklu ambalaj malzemeai yapan fabıika ve müeaaeıelerin piyaaa .ve mütterilerile bu mad
delere aid her nevi araka ve irtibatı kesilmif bulunmaktadır. Mevzuubahs mamuller bu tarihten itiba
ren müeaaesemiz:ce mübayaa ve tevzi edilecelotir. Bu mamullerden piyaaaya aynlacak kaput bezleri 
Sümerban:k paıınuklu fabrikaları mamullerinin hilen müeııaeaemiz tarafından yapılan beni eaaaatı da
hilinde ve müeaeeaemizden bu suretle fimdiy.: kadar kendilerine mal verilen t.ücear ve Nnaf vaııtaaile 
tevzi ohanacaktır. 

· etrafında toplanıT : blrlblrlne baJlanır. PoSta ltırtusu <511> adresine mektubl& müracaat edabıU..Ier. Mettu 
1 Muharririn '>lr san'a';;,' g/Ssterm'!:. t!k- cnab için 50 kuruşluk posta pulu leffedl~lidlr. Milteahhidlere şa 
' rfne uyarak kalem yUri.ittüiıüne c!t>IA- me ve n<mıune gönderilir. Teleton: 2693, sicil. T. 2067. 

l let edecek hlQbir emarP. yottur. Mu. TICAR( VEKALE 
1 harrir k:arşırnıza r~cmt.ş ve kttıdl ha- .T DERUHTE OLUNUR 
ı 1atını gelişi rUzeı nakletmek<.! toyul. 
muş glbkllr. Ve bUtlin tefer:-üat öyle 
bir sıhhatle h lkAY'! ol•mmuştur kJ zi
hinde hAsıl olan tesir hakfkatıte vaki 
olmuş bir maceranın doğru bir tasvi
rini dinlemek kaı!>lllndendl:-. H:ıttıl ki
tabın birçok yerlerinde fazla uzunluk-

Yabh - Yabsız -- Kız - Erkek 

lstanbul Levazım Amirliğinden Veriıen Harici Askeri Kıtaatı lalnJarı 

' İSTİKLAL LİSES 
me\'&dm pazarlıkla eıkailtmeleri hizıabrında yazılı gJn, saat ve maıhallerdaılci askert satın alma 
ya~ır. TaUblerln belli vGitlerde aid oldutu ltom:Q'onl&rda bulunmaları. 

lar, telcerrilrler. ihmaltcr bile hıkAye- Talebe kaydı için bt>rgün müracaat edilebilir, 
Din dotru ~!dutu ve vak"l\ların nakle- ~EBZ~DEBAŞI, POUS KAJLU[OLU ARKASI 
dildiıkleri gibi cereyan etmiş buıund11- T 

1 
ı ' : 

22534 Milttan Tutan Temınatı ıtıale ıuna saat ve maball1 tu :rıehaıbmı ta.:<Vlye eder e e on 
Lira Lira 

Kaı1>Ua. Kilo 26,000 
IWoük u.n. Aded 100 

Kuru °'· ltllo '64,000 29,ölO 221'3.2r> 
Sıtır etL • 120,000 ff,800 3510 
Qun od\UN. Ton 966 28,950 2172 
Pbtln. Çift 13,300 123,025 7f02 

Kuru ot. Ton 500 20,000 3000 

~ • 10 18•3 

Bıtır eti. ltilo 50,000 211176 3281,25 

Karpus. 2680) 

Zeyıttnyaih dolma. Kutu H60 ) 

* * Aşatııda yazılı mevadın tapalı zartlr. mntmeıerı hlzalaruıda yazılı gün, 
aaat ve mahallerdeld aakerl arı.tın alma laıım~ları.nda yapılacakt ır. 
Talihlerin tanwıl veeilcal.Arlle tekllt meılctublarını ihale .:ıaat.lerinden bir saat 
evvel ald oktul'U ~om,isyona vermeleri. Ewaf ve şart.nameleri komill!Yonla • 

27/8/ 941 15 li. XöY Ull&k ta.bite: 
28 • • 16 Burea Tophane 7. ci ilk 

Okul. 
28 • • 11 ~ Yerliau. 
ll8 • • 11 Keşuı. Yerlisu. 
9/9/ • 10 :Eminmı. 
2 •• 

29/8/. 
28 •• 
38 •• 

28 •• 

10 Erzurum. 
10 ErY.urwa. 
14 Can&tk:ale. Hlt. Mv. 
15 1to07a. 

14 H. KöY e!Bi K. b.:ıhçeBinde. 
(9ö5 - 751J) 

** 

1 İ$te eeer!n ınuvaffakiyetl esbooının' &erlerin adedi hayret verecek deı ecede aelAmeıtlnl :>rtıı.d:\n kaybolup 
başhcaaı buradadır. Poktur. '.1k.ı yüzden fazı~ kitab ya:.muş metıt.e aradı. Elinde k:alabilell 

, Bu kitaıb ' cin bir b:mzerinln daha Uten ondan busüna tada,. intHtal ede. 1urıntılannı otlunun namın' d 
vücuda ıetırll~mem '.ş ~imasını ka)'(!et. : bilen tek ese!" Roblns'ln-dır. Ult.lA y&- fe.kat ol1u babas•na. anaauıa, 

1 miıJt,lk: hatıl muharrırln kendi&! bile ı şayan, hllA herke6ln elinde duran ve 1erkıe ıkarşı nankörlükte lll 
I bu kitabına bir myl, bir lAhlka y.cu:ma- daıha Cim b!llr ne uzun bir zaman u-ı etti. 
ta teeebböl edince buhda t.aırııı.rnlle lltJtulmayacak olan bır eser ki böyle Nihayet uıan'lum. mensur. 
muvaffa.t ola.ın'\:Jı. kendi kenduılnl bile b ir k:ltab vilcud ~ getirml"I olmak ı>eC edebi, bir ootu tetkıkat.l ve 
ta.ır.lld etmekten Aciz kaldı. Zira bu •A- az muharrire nasib olabilen blr nı.imttPtıent yüzlerce eser yaıau 
'h 1 "" ol'•'""''""' h1 b .... ,... d .. , c1'm~. mettir. &nrtınde yoru!ma.k bil ty 

0

bit 
1nuh&Y7ellt vadisine dökUlen!4ı: aııı e- * ue ~ dktlnen bum d:::ı 
~ ~inden maltlatnU• olu- ~ında taUhtn çeştd ÇCŞ!t: ters bırafkma<!an, artta ma:ı~~;n;;~ 
yordu. . cilvelerine maruz kalan bu bedbaht Iarla hayata gozlerini kapsdı. 

Bu muharrırln haya llnden çıkan e- adam maişet!.nl temin edeb·lmek için 011,.q" ııht , ,~ k•hh" .. ., t .. ~ 
son yıllarına !tadar çalışmak ve aı,Sı ifte Rabkıson Cnısne o'muştuı'· 

Aşatııd&ti in€ \ .. dın kapalı zarfla elcsiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat arası kesilmeyen eserler yannak mec- R. Z. 

ve mahalloerdeılti akerl sa.tuı alma k:omieıvonlarında ya.pılaca.ktır. Taliblerin 
belli vakitlerden blr saat evvel kanuni vesik.al•rile teklif mek.tublarını • aid 
oldutu tııaıİll)'Ona vermeleri. Bvaaf ve eartnameleri komiayonlannda görUlilr. 

nnda rörillör. 
cına Mıktan 

kilo . 
Tutan Teminatı İhale IÜllil. saat.ive Dlı&hali 

Cimi Jılıktarı Tutan Temlnau ihale rün. saatıl ve mahalll 
Kilo Lira Lira 

burlyetinde bulundu ve bu auretle ta
kMten düştü. Vüı•udı,ınu htrpala"an 
tUrlU marazlar ara!r.nda gece gündüz ı 
çalışarak para tedarık etmelı: ve ıeçi. I 
nebllmeit çareierini :ıradı durdu. Blr 
yandan da slya.st yazılarının eebeblle 1 
birçok düşn.'111an varda. battt. bir a
ralık e*f arb".laa,l:&n ıarnt'ından bir 
aQ'lkaBde lrurbıın ıritmek Ü7.l're 11ı:t>n 
<Daaıla nefsini Jrurt.uch ve h1yatının 

Sıtır et.l 
Beman. 
Kuru oı. 
OdUD. 
Odmı . 

8ıtır .. 
Kuru °'-
Saman. 
Sıtır et.i. 
Kuru o'-
8alnao. 
Odun. 
ıturu ot. 
Sıtır Mi. 
Odım. 
Ba.man. 
Odun. 
Sıiu' eCL 
Kuru ot. 
8llMn. 

Br fotini 
Blıbun. 
Sabun. 
Bıtır eU. 
Kuru ot. 
Saman. 

Kuru o$. 

BUllllJ'. 
8ıtıt' eti, 
Kas'lm eti. 
Sığır eli. 
Sıtır eU. 

ota. 

Sıtır eti, aratan. 
Bıtır eti. 

144.000 
500,C,OO 
770,0DO 

U40.ooe 
960,000 
ut,700 
'1'10.000 
165,500 

41,250 
880,000 
4&&,000 
166,000 

1,170,000 
980.000 
700.000 

1,080.000 
725 000 
125 ,000 
342,000 
231.000 

11.000 
24,000 
~.ooo 

103,000 
338,000 
240,000 

1,144 000 

80,000 
1711,000 

54.000 
88.800 
88.-800 

138,000 
18,IOO 

lira Lira 

&'1.800 
15,000 
46,200 
34,800 
ıuoo 
89,080 
50,050 
16,(166 
16,500 
52,800 
14,038 

2,805 
'16,050 
38.400 
17,500 
35,100 
12.~25 

50.000 
22.230 

6,210 

42,500 
Hl,800 
16,800 

4320 
1125 
3466 
1860 

99G 
8681 
375S,75 
1249,18 
1237,50 
S960 
1062,70 

210,38 
3703,50 
2880 
1312.50 
2632,50 

128 
3750 
1867,25 

465,75 

3187.50 
1 :«10 
1260 
1930,25 
2016 
1260 

80,080 &254 

17,600 1320 
195.840 11.042 

30,240 2268 
29,304 2198 
29,304 2198 
51.060 3803 
29,304 2198 

** 

24/9/941 11 
24 > • 16 
24 • > 17 
24 > • 18 
11 • • 11 
15 > > 16 
15 • > 17 
15 > > li 
18 > • 11 
18 > • 18 
18 • • 17 
18 > • 13 
12 • • 18 
12 • • 11 
12 • • l'I 
12 > • 18 
22 •• 1l 
22 > • 16 
22. > n 
22 > • 18 

Bandırma. 
1859 

-------
9 •• 10 
8 > > 15 
9 • > 9 

15 > • 10) 
15 • • 14) 
15 > > 16) 

saınaun. 

Ardahan. 
Ardalıan. 

Giresun. - ----
12 • • 16 tzmlr Lv. 

Amlrliti 
10 > > 
11 • > 

11 > > 
11 > • 
11 > > 

16 
16,30 
16.30 
lö.30 
16 

8 • 
11 • 

> 16 
> 16 (939-7387) 

Beherlne tah:nln edilen flatı 180 kurut olan 16,000 aded y'!Dl torbası pa-
zar1*1a Elılıtlt.meye konmuştur. 5000 adedden --~ı olma.mak üzere ayn 
a,yrı tekllfier de lcabul edWr. thaleei 1/9/941 Pazar.,,eel gllnQ saat 11 de 
Aıdr,arada M. M. V. Sttın alma tomlaYQnunda yapılacaktır. tsteltHlerln ve
recElkJerl mlktt.r berhKlen kanuni katı temlnatlaril'! belli v~ltte komls-
10Ra ıelmeleri. Ce68 - 750'1\ ...... 

Aıısatıda adttarlan yazılı samanlar pamrl*la satın alınacalaır. Tııl! blerln 
18/9/941 tarl.hlne kadar her ıUn Çanaldkalede 1578 askeri sa.tııı alma ko
mUt?onuna relmelert. 

lllktan Teminatı Fiatı 
Kilo Lira Kr. Kr. Sa. 

420,000 1417 50 4 50 
270,000 9112 50 4 50 
510.000 2720 '15 4 ~o 
309.000 1012 50 4 50 . ... <96'3 - 7511) 

Beher metr'*';ne tahmin edilen fi atı 310 kuruş ol.an 100.000 ::netre kışlık 
elbıaellk kumaş paza.rlıkla eksiltmeye Jromnuştur. thıuesi 1/ 9/ 941 Pazartrsl 
rtbıü saat 10,30 da Anka.rada M. M. V. Satın alma kom\SJ'Onunda ya.pıla
ealktır. ~ ve ,.:ırt..nam~'Jl 15'ro kunı ' t-.>mi.~o~:..n almır. 50.000 metre-
" "1 aN'I oımıwıua. ...._.,, ayn ayn iekllflel' ele kabul eclll.r. <957 - 7505) 

Kuru f~. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Kuru~. 
Kuru ot. 
Kuru ot. 
Odun. 
Nohud. 
Sade yajl. 
Odı.m. 

Odun. 
Bu~ur. 
Pirinç. 

; 

Er C'lzrMai. 
Er fatlaL 
Pirinç. 
Sade nll. 
Kunı ot. 
Kuru ot. 
Kuru o~ 
Pirloç. 
Sade~ 
Büyük Gtazan. 
Kf.lçtvk kazan. 
Kapaklı baltrao 
Karavana. 

Çift. 

• 

62.550 
16,500,000 
14,760.000 

1,260.000 
1,200,000 
1.140,000 
1,900,000 

r 

82,500 
20,400 

856.000 

1,800.000 
9,GOO 

24.000 
3.000 
5.000 

80,000 
18.000 

ı.,11.llıOO 
882.000 
M0,800 
12.oae 

1'10.112 
Aded 10 

50 
600 

1000 

15,012 
84.800 
51,660 
4UOO 
•2.000 
39,900 
28,000 
10,800 
32.640 
12,8.0 

1126 
4860 
387•.50 
3307.50 
Ş150 
2992.50 
1900 

12/ 9/941 15 Muila. 
5/9/ 941 10 Ağrı 
5/ 9/ 941 11 • 
6/ 9/ 941 16 • 
5/ 9/941 18,30 • 
5/9/941 17 • 

26/ 81941 10 Siirt. 
751 

2448 
963 

11/9/941 15 Mutla. 
29/8/941 16,30 Erzurum. 
28/8/ 941 16 1unit Ak.Ça

koca okulu. 
35.200 2640 27 /8/941 16 Zara. 

J ,665 124.88 29/ 8/ 941 16) 
10.080 756 30/ 8/ 941 11) 

5,700 427.50 3/ 9/ 941 16> 
42.500 3187,50 3/9/ 941 17> Merfi?.on. 
25.500 1912.50 3/9/ 941 17 Erzurum. 
27.200 2040 2/9/941 10) 
'10.rll 5318 2/9/941 11) 
43,100 3232 - 2/9/941 18) 
n.ooo- 2021 2191941 1'1> 
20.I09 U1S 1/9/Ml 10) İakenderml. 

ns ... 16.619 9/8/Ml ıı llrmrum. 
800 60 ) 

2375 187,13 ) 
5000 375 ) 
7500 562,50 > 1/9/941 17 Merzifon. 

<855 - 693R> 

* * 22 b8f ha~ satılacaıktır. PaarWda artitırm..sı 29/ 8/941 Cuma gü_ 

nü saat 9 daın 10 kadar ttsJtüdarda Bağlari>a.şında hayvan pazarında ya. 
pılaca.ktır. isteklilerin belli vakitıte pazar yerindeki aatı.ş heyetine müra. 
caa..tları. (953. 7448) 

** 500 aded çift atlı nakliye arabaslle 500 aded ökflz arabası satın alınacak-
tır Te'kerle'k tı:ıban dmıirıle d!ng_il demiri VS:Aletıten ver.lecektlr. 250 adcd
de~ aşağı olmıuna.k sartıle ayrı ayn taliblere de ihale edilebilir. Resim ve 
"şartnamesi komisyonda görülilr. Bir arabaya 140 llrn. flat tahml:ı edilmiş_ 
t r Araıba mllttarıruı g:1re 15 kl\t'l teminat alınaca.lttır. Tall.blerin 29/ ll 1941 
~~a gtiDU saat 11 de Ankarada M. M. V. Sa.tın alma komisyonunda bu. 
lunmelan. <961 • 7509) 

Liseler Sabn Alma Komi_syonu Reisliğinden: 
Komisyonumuza bath yatılı lisele~ ihtiyacı olan 10700 kili> makar. 

nasile, 3)00 •ehriyesı beher kilosu 59 kuruş ta.hinln bedelle, Galatasa_ 
ray ve Ha,ydarpa.şa lisesinin 2500 kilo tereyağı beher k'ılo.su 210 kuruş 
ta.hmin bedelle kapalı zarf u.sullle eksiltmeye IDımmuştur. Makarna ve 

tehriyenln Uk teminatı 562, tereyağının 394 liradır. Ekilltrne 4/IX/1941 
Perşembe günfi saat 11 de Li3cler Satın Alına Kooüsyonunda yapılacak.. 
tlT. İstek.lilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları 

kapalı nrtıarını sözü geçen saat.ten bir saat evveline kadar komisyon 
Reısliğine makbuz muka.blllnde verme:eri . 
Şartname Galatıasaray Li.seslndedir. (7070l .................................................... ·-··--··-·--···-····-·---···--·-······ 
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