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ÇINARALTI 
Milliyetçi, Fikir ve Edebiyat Mecmuası 

Yarın 
En güzel E&}'lSI çıkıyor. • 

Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA 5 EYLÜL 1941 
Sene 12 - No. 3987 

Bu sabahki 
haberler 

lzl4ada 
· sularında 
mlbim bir 

b4dise 
Bir Amerikan kruva· 

zörü denizaltı 
hücumuna uğradı 

U>ndra, 6 (AA.) - - Amerikan 
BaJır-iYf! Ne2al'etl tara!ından neşredi.. 
len bir teti~e İzlft.ndaya. gitıneJtte 
olan Green a.dı.ndakı Amerikan kru
?i>rünün bir ta'htelbahlrln tanı ruzna. 
Uğradığını, toıpilln Isıı.bet etmedi#ı, 
kruvazörün de su bonı;bları ile ınu. 
knbele etltiği, fakat bu hücum netL 
cesı hn.kkında malılmıt m~ııd o1ma.
d$ bildirilmektedir. __ ...,... ___ _ 

Bir Mayıs bayramında Leningradda yapılan geçld resminden bir rôrilnilf 

(Alman tebliği)I TARiHiN EN 
"Şarkla harekat KANLI HARBi 

muvaff akiyelle 
devam ediyor,, 

Loııdraya göre bu • ,;,'EBLl·r.ı 
sabahki harb FiN '~ u 

Almanlar 
Leningrad 
önlerinde 

vaziyeti "Yüzlerce otomobil Leningrad sokak 
ve 300 top, sayısız sokak müdafaa 

Losovsky Leningra~ın harb malzemesi edilecek 
muvasalasının kesıl.. stokhoım 4 <A.A.> - .FinlAndtya 

d · " · · öyl üyor Berlin, 4 (A.A.) - ALman ba.şku - dt.örferunin Alman hava ve deniz 
me ıgın~ mandanlığının tetiıli: Şarkt%1 hare - kuvvetleri tarafından ele geçiril -

Ruslar merkez cepheıinde 
köyü iıtirdad etmifler 

22 [ kAt muva.ffakiyetle devam etmekte .. mi.ş olması dolayıslle, halen Ka-
dir. reli berzahında bulunan Sovyet 

Dün gece Alman .hava kuVl'etleri kıt'alannın tahliyesi tundan böyle 
Londra, 5 <A.A.> - SoVYet Rusya. ce,m'an ıo ~ tonluk 2 dl.işin.an ti . imkAn.sız görünmektedir. 

do.ki askeri vaziyet ha1dclllda şu muta. cnret gemisini bwtınnışlardır. .Almanların Leninerada y.:ıptık-
leaıar ileri sllrülmektedlr: Fin tebhai lan taarruz devam elmekttıdlr. B U 

Rus ordusu Almanlft .. m Leıun"ı·ıı.da H ,_, ki 4 CA.A) M~-~ı Man. mıntakada.ki Rus mukanll tasrruzu, 
- e ..... n · - "".,_ cenubda Almanlar t.aratından ku -

karşı yaptıklnnl ileri hareketi dur- ne.ııheızn F\n askerlerine hitaben bir şat.ııan 1kJ Rus fırkasını kurtarmRlc 
clunnuştur. emri yevmi neşrederek harekM es - zna;ksadlle, İlmen gö!U ıstık.!metl-

Rus istUıbarat şefi ı.osovs'.Qr d~ (Deramı 5 inci sayfada) [Devamı 5 incin sayCatlai 
vcrtrı4 olduğu beyanatta, Lenlngraaın - ----- • \. .1 

tştüf:U hakkında Almıı.nlar tarafı.1dıın b bk -
~:~n~!~ ~~1;~ıe:ı~:rı~~:m~ Bu sa a 1 Ebedi Şef Atatürkün 
ıını e'Yledikleri mevkilerde tutuna.un.va- t 
Cıı.kiannı bildlrmısıır. SOVJ8 h . I . 1. · rn~:av:· :;~~~~~~~::ın ~~:ub~:~~ emşıre erı serve ını 
ta oldu~unu Len!ngradın hiçbir vec- t bil v 1 D f k 
bile cevrilmedlA"inl. Moskova ile . ırtı. e g arüşşa a aya 
batının mevcud olduğunu bildlnıııştlr. 
llcrUncıen gelen haberlere nazaıan bu t b ki 
nuntakada göğüs göğilse m;;har~eıer Moskova. 5 <Rad.Yo, 7,45> - sovye ıra 1 
devam etmektedir. Alman tankiarı ve istihbarat ıbürosu taraf~dan bu sa.balı 
tlrhlı kolları havanın muhale!etlı.dcn neşredilen ha~ tebllğı: bütün Ebedi Şef Atatilrkiln hemş!relerl 
dolayı sfiratıe llerll.yememektedırler. ' EYICll gilnil orduların:~etıl mu- Bayan Makbule mühim bir yclclllııı 

" Türkiyenin "" 

... ~ _p_arola_sı __ .... 

"KAHRAMANLIK 
VE iHTiVAT,, 
Vişiye göre 
Ankarada 

bugünkü hava 
«Millet tamamile itimad ettiği 
Şefi etrafında sevki tabii ile 

sımsıkı toplaıuyorn 

Vichy 4 CA.A.> - Ofi • Havas nJansı 
TUrki:yenln zafer bayramı münaseoc • 
tile diyor ki: 

An1mrada zafer bayramı umumiyetle 
her vakibldnden dıı.ha parlak olmuş -
tur. M/i:.er geçidi bılluuı.sa h~YbL-tll ol
makla kalmamış, zater türkU!erlnden 
ve OOŞkun alkışlardan meınlı?ketle hil
k1llnet nrasında tam bir birlik olduğu 
da açıkça görUlmUştUr. 

Tilıit milleti, tehllkeler lemde mem
leik.et!nl dalma idare etme.s!ni bilmiş 
olan Mllll Şe!lne mutlu bir ltlnıad beıs
liyebllditlnl bueilnkü vahım nnlnrdıı. 
tamamlle müdriktir. Harbin biltiln 
Tüıit hududlanna yaklaşmı.s oldu~ 
bu günlerde, yıldönüınUnUn kutl.ındıtl 
kahrama.nlılı: menkıbelerinin gerek rM
ml tezahilrlerde, gerek gazetelerdi! te. 
barilz ett1dlmes1 kadar tabU bir şey o. 
ıa.maz. 

(Devamı 5 inci s.-.yfadal 

Dikkati 
Nüfus kağıdınızı 
yanınızda taşımayı 

unutmayınız 

Merkez cephesinde muharooelı?r şld- cephelerde düşmana :karşı ş tm'şlerdir baliğ olrul ga,>Ti menkul servetmı ölü. 
detıe devam etmektedir. Rusların nıu- harcbeler veımekte devamtleerim. ·., ha. mc bağlı olarak cDarüşşafaka lisesine• İdarel örf'lye komutanlığının blr 
kabıı hUcumlan kesiımemişUr. Bu mu.. 2 E:Yl01 günü hava kuvve ""· - müddet evvel yııptığı tebliğ muclb.nce, 
kabil hticuınıarile Ruslar Almanıar.n v:ıda ve yerde olmak tıze~~2 :aı;ıı:~ bır=~~::; lcab eden kanunt muamele bugünden itfb:ı.rcn bUtıUn erkek vaUı.ııdaş 
l.aJcv.ıye kıt'alan atmalarına mani ol- tayyaresi imha etrnLştır. dün Vali ve Belediye Relsi Di'. LOtf! lann nüfus kli.ğıdlannı yanlarında tnşı. 
inak lstlyorlar. m.ız 28 tayyaredlr. K rdarın da huırurllc noterde icru e- maları lcab ctmcitedlr. Allı.kaJarbnn 

Bu nııntakada Rusların 43 kııometre Baltık denizinde, taYYareler ve tor- d';mlşUr herhangi bır talebi !karşısında, bunun 
Uerıootkıerı ve 22 köyü istirda.d eyle- pldobOtıarunız muhafaza altında seyre- ı Ba.van· Mo.kbulcnin gayri menkul ibrazı mecburi olduğuna gore, vatan. 
dlklerı bildlrlimektedir. Rusların ~U- den bir düşman gemi k~:ııesın~~= servetinin bilYük bir kısınmın. şch.ı.-1- daşların hUvlyet cllzdanlannı yanla
dıtdlklertne göre Atmanlar ağır uyınt etmişler, ı dilşrnan nıık!ıyet g 1 ğır mlzde ve Samsunda olduğu ö,tı-eniL rında tasımağı ııunal etmemeleri lA. 

:e~~t:rı~'nnıdan işgal eyle~lkı~fı ~C~:~~::{ıı:ıA~ı~:~mış. s2 anı:ska emlşt.lr.r•- va(l.". sz., z•ını.dı'Yr. et ~ 
r köyde 15.000 Alman askerlnın ö - _ 

nı.tış Oldufunu tcSblt etmi.şlerdir. 
ltı~enub cephesinde: odesada sovy~t 
buı aıarının vaziyetleri çok lylleşm~ 

Untna.ktadır. 

!t:~n!C:!: ~!i:1:~ Günün en mühim meselesi : 
lnandanını kabul etti J • Jd ı ? 
:::~~~~-=.ı~~::~ V oroşilof kuvvet erı ne o u ar • 
:uteakıb a.nı.lralln şerefine bir bğ~e 
kı.rareu vemı1ştır. Bu zqafette başva- L . gradın her tarafla muvasalasının kesildiği doğru ise ve mareşal 
cliı. harbiye nazırı. amiral şuste.r ve enın d" k k"l . b . s 
~Vat hazır bulunmuşlardır. Voroşilof burasını terke ıp şar a çe ı memışse ütün ovyet 
,,. ................................................ , rdusunun mukadderatına tesir edecek bir hata işlendi demektir 

Büyüklerimizin l 0 

Yazan: Emekli general K. D. 
Zafer Bayram 1 ~ 1 k ln buyük şümuüü ve buyük ı en şinınldeklne dahi ynklaştıkl:ı.rın _ dan çıkarak ağzı şimale mütevecclh 

~ ;er ~etli haberlere sabırsızlıl:la 1 dnn bahsetmektedır1er. Bu ht-berler blr yarım daire hnlındc Leningrada dol ·ı · t b ıa= e v~ettneıcte olduğu uu sırndı diın. arasında, hattfı. Alman ileri unsur _ müntıehl o.an ve orada li'iııl:ı.ndıya : ayısı e ıs an U : ~1 1~~11 resmi tebllglnin şark cep. !arının Neva nehrine kadar ilerliyc - körfez.ne dökülen kısa lmtidadlı, fa. 
j • • • h~ hart:kAtın:ı daır olan kısmı ge- rek Leningrad şclırın n 25 kilometre kat suyu mebzul bır nehirdir. Butün • ı, tıf atları nr çok kıs:ı id ve bu cephedekı ha - 1 mesafesine knd::lr ynn~ştıkla.rına ve uzunluğu 75 kllometred.r. Derinliği 

rekfı•ın ımu\'.-:ı.f!akl.yetle dcva.ın ettı. Leningradd:ıkl Sovyet kuvvetlerinin 2 : 3 met.re, gcnişllğı ise 300 : f>OO 
ğlnden baı::ka bir şeyden bahsetrn _ yaptıkları ıbır mukabll taarruzla bu metredir. İk1nciteşrnı ortalarından 
yordu F\-ı.kat, Alman askeri ıma ·am_ ileri unsurları tekrar be~ k 1 metre \'eya nlhayetıerlnden ' N'ıSan:ı kadar 
ıarile bil _drııdan ve stok - gerı çıek lmeğe iobar ederek 'kendile. da donar. Bu nehrın Ladoga gölünde 
holnı'dan JCt ı tt"ll'r haberler, Le- rlnden 'bazı malzeme JJLinam ettik _ çıktığı noktanın Lenlngmda olan 
nı.ııgr:ld:t\}'dioğru taat~ etınck+..e o _ ler ne d:ıil" olanlar dn vnrıdır. mesafesi ise kuşbnkışı olarak 25 kJ. 

ao .Atustos Zafer bayramı mil -
~llaebcuıe, lstanbulun Mılıı ş~fe. 
B ecıı.s reısı Abdülhalik Rlndıwa. 

ıtşv tı doktor Refi!< Saydama. 
Mili MUclnfaa ve DahıliYe vekille
:çne va ve <>efodıyc reıSl Lı1vfl Kır

ar tarntından arzed,Jen tcbrıkle-
"' Cl>cvuını 5 ınrl sa:t f.ıda J .... ,, 

········································· 

an Ajl1'an oıöıılarir(ı•\ Modtovad::ın Neva nchrı, mal(ım olduğu üzrre, Iometrcden bir paf\'a fazladır. 
Len '1rımlf~mn üÇ ~!yolundan Lndoga gö!Unün ccnulm garbi ucun- [Devamı s locıu pytadal 

İdare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kurut 

Milli Sef9in , 
Bal:akesirde 
hitabCleri 

"Balıkesiri milli birliğin güzel 
bir örneği olarak takdir ederim,. 
Milli Şef halkın coşkun tezahiiratı 
arasında Balıllesirden ayrıldılar 

Milli ŞefJn İmılr se1ahatlerlne aiti bir lntıba 
Be.lıkesır 4 CA.A.> - Mllll Şef İs • ı Mllll Şef, cadde l"e soka.klud!l top! 

met :lnönü dün &aat yırmide Ayvalık nan on binlerce halkın coşkun tezahU 
yollle İmıirden Balıkesire gc!mlşlcrd.lr, CDeY&Dll 5 inci sa7fada) 

Takdire layık bir hareket 

• 
I şçig~ bedava ve 

sıcak yemek ·· 
İnhisa~lar idaresi kararını Üsküdar tütün 
işleme evinde tatbika başladı, bu karar 

bütün vilayetlere teşmil edilecek 

İnhisarlar tlskUılar tiltiın isleme erinde dllnkll öile Yf'meif 
Bir yaşlı işçi kadın, göz yaşlan lcin- et.ten ba.şka kursatımn aylardır et 11r-

de şöyle &öy!Uyordu: memlşti. Cenabıhak razı olsun, hertrf,ba 
c- Allah slZi in.ıuıdırsm, geçen kur- sıcak yemek ve et yiyorum .• 

ban bn,ynunmda, ko~nın 3önderdığ! [Devamı lı ncl 1ınyfadal 

.... 
ı 

--~-~--

JHr.!.sJ 4!ost, lSt~ki d ll.,oman ıcın ı .. 
BO(;AZLARI 



Hergün 
-·-

F~ansız - Alman 
Sulh müzakeresi 
Şayiaları karşısında 
~--- Dnm UpldısiJ 
S &okholmclc ,ikan bir pacte)·e 

Berlln m.abaltlrlnfn çek&ip Wr 
telgrafa Nkılacak olarsa: 

Fransa hildiaetf Almııll7&7& !tat'i 
mlh müzakerelc1'1nln açdması l~ln 
ie.kllfatta balanmuştar. 

Bu haber ba1dkati :mi ilde ediy;ır, 
yoksa bir bar.al mahsulü müdiir, bt'i 
hiakum vermenin imkfınsız.lılma rnt
~cn biz şahsan birinci ihtimali 

1

ikln
c1Sinden daha blYftilİ gösteren WrpaK 
Rbeblerin :mevcaıl otdui"ımlı .anne -
dlyonm. 

Bu sebeblerln 1taşıııda btzmt Fran.. 
•ıs devlet rdsi Mareşal ıtPetaln• in 
şah i \•a.sfJ'cli vardır. 

Mareşal Petaln Fransantn matiübi
yetlni mü&eaklb sonunou dela olarak 
t.planan mtlli medis1a1 atdıtı mutl:ık 
salahiyete istlnndcn 11 Temmm IH8 
tarihinde bin:ıt tanzim ve ilan cttı&i 
kananun oerçevesl dabJUncle luıft1ret 

ediyor, fakat ne de olsa kellmcnln 

Harbde degişmiyen hakikat 

«Illı;blr 6eY haklı, hlı;blr şey haksız, hiçbir şey doğru, hlı;blr SCY yanlış. Aldanmamak, teessüre diismemclt. fikir değişUrmcmek mi isUyorsun? 
hlı;blr şey faydalı, hiı;blr şey zararlı deCild.ir, buriinün cinayeti 7llftillD fa. Söylene.o söze değil, )'apıla.n harekete bak, söz ceçer, hard<et lı:abr, llllin 
zlletl oblıilir.:a yaptıb jeslr delıun eder. 

Barb zamanında d~işmiycn düşünce, sarsılmayacak kanaat az bulunuı:. Uarb mnıarunda dc!işınlyen bir tek hn.kikat vardır, adına menfaat derler. 

;;~::::J~~~~tö? S e h 1.· r il "- b e r 1 er 1.· ) mal17&C'la.. italratl:ı, Rmnb clevlet c;., 
tefieri kuvvct'le.rlul mcınlekelleri:nln ~------·"-lllİlll--~------------------------------------------
=~ =~ ~ Fasulya, mercimek Bakırköy ve Eyüblüler dün 

......... -................. __ .................... ·-···························· ........................................................... -.......... _ .. ·-·········-·-·························· .. ······--

:: .::: =.-~ve nohudun satış fiat b' ::;;r::.;:.::.:;:ii ları kararlaştırıldı me uslar mızdan birçok 
:ru!.U-:.:=: ~1:; ~ Fiat miTaltabe lıomüyonıınun dı'leklerde bulundular ;rayılmlf elan .. 'b!ft P~ ahr, tUbit etti .. • liatlaı:ı 
1tararlannı lımit fisilaceslne Prt! ..e- ~ 
ltr, maıa'lelrete brsı. tar111e karşı lMl- ...,,.edıyorıa İstanbul mclb'usları dfuı de .Baklr-

Köprü üstünde 
dün akşam feci 
bir kaza oldu 

Belediyeye aid bir kamyon 
bir kadınla bir ihtiyarı çiğne

di, kadın ölJii 
ttin mes911U7et kC9il om-1an ~- _._ kijy ve ~ bzalarına giderek hal. 
aedir. Bu şartlar içlnue bir mem~ - ıkın diiek'eri.nj dinlemişlerdir. Dün akşam Köprüd& blr kadının 
•eti idare etmenin kolay Ol:a'ltllec:t'ii Kahve Fiatı BakırköJde Ziya Karamürsel ge _ ölümü ve bir erkeğin ağır surette yn_ 
Jaa&ıra ,.ebe bile vazlJ"t tam~n ak- .' 9Cll semıki dileklerin bir bülasasını rıı:.anınasUe ncıt.icelenen feci bir kam.. 
lılMCT.r. Zira Man:şa!ln k•netl, saıul c ~ilm·. tQPt ı ~ ~62 S kf :yapnuş, l:>ilMıare ~ni dllek1ere ge _ yon kazası d'.mıLŞtur. 
prestiji ne kaaa:r CCBiş ohana olsun Ç.H ~ per r:nd~ tiJcsu - 1 • ç.llmiştir. Sii2: alan Mehmod s paht, Bere&ye Şd."ö'rlerinden !Nurettin 
as! 1stncımette p?t,arak teduik e&. meyva !9atl.arının at14nasuiın önüne Ü'çlŞlğın ~'llresindek; knnzyon dun 
tikleri veya kazalltlıJdan tarattarlann Et Fiaflcırt · ~m.ek için bir me-yv11; Mli tesisi ve akşam Kqlrunün sağını ta.ktbcn E _ 
sahasını herr:ün biraz ı1alıa &'enlslet-
mek için utraşan knvveHe.rle karşılaş- e:blse ~ın 'tahdidi gtbl mlnönü cihetinden Karaköye gider_ 
maktadır. r.,.- ı t'~ "'- <lHek1erde ~ulunm.uştur. ken, Haliç iskelesi önlerinde bir tn _ 

Bu muhalll 1nı~tıcri ~ ~ * 18 55 Müteakı'ben söz alanlar, lbi1hnSS!I. mft.an diğer tarafa geçmekte olan 
ten gc16&1cr ohnak üseft ikl7f! ~ • ~:~ 61 ihtikAı' :me3e1est. Yefilköydekl sJ.vrl _ bir tadına 91Lrpmıştır. 
eıak icab eder. W &nekler.ıe mücadele i§'lerl, muhacir_ Bu ant sadme net.;ceslnde b"Zazed<ı 
nı5tan ceını tnirln mtımbaını 1n - G!ı ler<ı toprak ve el tczg&.hları ve.."ihnesi, kadın 'ka~'Onun nitınıı <1\Şnüş, fe-

stıız ~llitınıtan isilfllliıe ed~ m..ı ""' • .,,. a 1pllk, yol gibi meseleler üzerinde dl. el bir şekilde çiğnenm ştir. Bu sıra_ 
kkf!t haricinde b'r parti ,.aratan ve lekleııde bulumn.aş'lardır. d:ı ke.myon ôrti Nurettin müsade. 

mütemadi rııdyo neşriyatile F'ral1S&& • • 'Ila!i>lantıd.a bu1una.n Belediye su menin verd.® korku ve teH\ş1a yan -
erkin wnum· esine Udllk uyandırmı- Koml910nun düttlnlara asılmak mere l':şleri Müdürü Yusuf Zlyn Erdem 'Ve lış O:ıir manevra daha ynparaJc bu dC-

Eytül 5 

Takdire layık 
bir hareket 

[Baştararı 1 inci S'lYC:lda 1 
• İnhisarlar umum mUdti.rlüğUnün, 
'üsküc:!ar Şemsipaş:ı tütün işteme ve 
ba.kıınevindel'iz. Fabrikanın paydos dil 
düğ{l bir ctehlikeıı işareti dclı$etllc ö. 
terdtcn, mideleri çoktan açlık nl.Rnnı 
çalmış 1200 iltadm ve e?'kek amele, el. 
lerlnl yıkayarak yemekhaneye koşu -
yordu. 

İnhisarlar idaresinin, fabrika, atel
ye ve deı><>lardıı..ki işçilerine bedava ye. 
mek vermek gibi, çok yerinde b ir tc. 
şebbilse geçtiği lıntlrlardadır. isçinin 
muhtaç olduğu kaloriyi havi gıdayı 
temin, t>u suretle işçinin sağlığını ko
ruma ve dola.yısile daha !azla r:ındı
man temini g bt, her iki taraf icln de 
hayırlı bu kararın dün, Şcms'p:ışa 

tütün işleme ve bakımevlnde Türkiye. 
de ilk defa olarak tatbik şe.dlnl gör
dilkten sonra. bu içtimai olgunluk nu
munesi telfi.kk ı cdileb"lecek bu nuın • 
zara kar.şısında, işçi vatandaşın lstit: • 
bal! namına eunır duyduk. 

Hele, sıraslle bunun bütün fnbrlkıı. 
ve atelYeler1 aşarak, mülhaknta va 
vfü\yetıcre teşmil cdllecrtnnı duvduk.. 
tan ronra sevlncmiz bir misli arttı. A. 
m"lPnin terfih'ne doğru atılan bu a. 
dımın mU'eşebbtslerini tebrlk ve takdir 
clmok gerrtc. Yalnız bu kadar da değil., 
inhisarlar idaresinin bu hareketi. bü
tün mUesseselere bir imtisal nümunesl 
0lmalıdır. 

Dlln. insana hC'yrcan Vt1 gurur veren 
bu manzarayı görmek fırsatını elde et
tiğime ()Ok memnumun. 

Yorucu bir Ştcn !)ııktrktaıı sonra, en 
ucuzu, gene bll" amele bütccsinı sar -
sacak Ota.dar pahalı temin edilen bir 
öğle yemeği (?lldişcslle dllştlnccye va. -
ran, yahud, kuru blr olane"ıt pn.rçasile 
midesini mısturan bir işçlden ne beL 
!enir? Hıı.lbuki, btraz sonra mas:ısmda 
bulacağı 61cak bir kab yemi?iin bit 
işçi lltıleti ruhiycs1 üzerindeki tcslr'.ni 
düşilnlln! DUn bunu görmek berıinı için 
C:dden zevkli oldu. Tertemiz knblnr 
1çlnde, doyuncıyn kadar yeme:C şnrtllc, 
&ılcrbıe, bol et.}i. 1YI ~ patates kon. 
muştu. 

Ameleden biri diyordu ki: 
· c- Öğle yemeği masrafmı bu su .. 

retle tıtsarruf ederek evime harcıyo -
rum.ı 

Temiz ve m'ldem 'b'r mutfak., 1Yi bir 
n'lCı. ,yl ıır me, 1şçinln emrine ve
rilmiştir. Küçllk ooeuklan, müessese • 
nln QOcuk bakımevlnde 1stlrahat e -
den. oynıyan. -yetiştirilen tşçl]er, ten. 
dllerine hiç lb>r kUlf Pt tahmil edılme -
•an verilen ıbu yemekten çok mem • 
nundurlar. inhisarlar idare.sinir. bu 
hare'lretinl ve bunu Hk defa mi!essesc
s~dc muva!fa.:Clyeile tatbik eden Şem
sipnşa tntün 'İIJ}cmc ve bnkıınevi mU.. 
dQrll Ft>rldunu takdir ve tebnk etmek 
vaz!!emmdir. 

Nusret Sara Coşhun P .ın.şan saltık General De Gav.Ile"iin butırdıb tiat listeleri BakırköiY laı.ynıakamı Babir Öürak fö. henüz Jlüvl!yet; te.'.btt edılemlyen 
"'bsında bıı1~ bit.. Pi81 Mürakabe KOIIlis;yonu <Iünkü di!ek '\le ~tlere a1d izahat BeJeclbe reis muarint Ldtfi Aksoy 45 yaşlarında b ir şahsa çarpmış ve ................................................... . 

İç tesir •~ saltık hl~ He un lçtlmaında. fasu]ıye, merclmek ... -e no. mişlenlir. -rer • Qtabüslerinin l!Uübe de tahsls1, elek. bu zatın atır surette yaralanmasına Amerikan İşçilerine 
menfaatlerini kaybedflolenn birleşerek trfk, ytA ıve stı thtlyacı. sebel> dmuştur. 
rieuda ıetlmı~ o'dftktan kiitledm ~- hud gibi bam mad&ıerın 1x:ıptan ve E "b" d·ı ki · Belediye reis muaTıni Liitın &lr...-., beyanname 

· • perakende ~~ mrarkl~~ yu un 1 e en ~.:1 K'aınnm ilk kurbanı kadın bir 
!'Lor:__~•.:::·.,:;: :.S:w s:: tır: Teabit edilen fiailara göre: Beledb'e reJs muavini Lii1tl Akse. ~-dll_;~~~n .... ~~sllc avr~ ayrı ~~~a11- müddet oonm aldığı yarahmn ~.N.L Nevyork 4 CA.A.) - Amerl.kanın 
.,... _. ' d bulund'""""" Ji'.n~ ....... ~ ~- -t vemıış 'Ye _......,. - ~.....n.ıı11t;ınd ~"~ k mev sıw. ..... a wıılk, ~. ya. PerateDde ,.umatK 9811 ıre Ana- yun a "'6 .. •v.-..eki toplantı ba.zıra ~ile yn.l>l".ma.s.ı. mümkün le ölınuş, d.lier yaralı celbolunan sıh- müdafaa ~ ıı .:t™e .. 

'b•"-*-- mih'- amnla. tiu sert ak faınılyelerl 22,5, sert bi!.bas6a barareıtll olmuştur. J!'U'üblll. da dilelcl 1 . tirlleceğlni hi 1mdad otoolobllile 'hasl.aın<!~ kaL kiler işgal eden 4 zat Amerikalı ışçi-
aa .......,._ •.nmııuı Y&luldi ve 9Qlı tıS,5 ~ Zlfl Of -ve Rize bat. J.er cWeklerina enelden ı.em~ etnııı - n er n yer.ne ge dırılmıştır. lere hitaben mii.şterek bir beyanname 

taranarıan ı,s mll70fta lnddaiu l&lia talı sı, İ>ennııaan ~.5, Baıbunya 17 ler ıve Cmdde madde yazarak meb'us. temın etmiş ve kaymakama lflzım ge Bu teci kam etrafında nöbetçi müd :ooşrederek a.znmi miktarda cephane 
edtllllis olan .Ulk keaflab& parilsi a- Te Karadenis utıaJc 18 turuştur. Ye- hı.ra dıaiıtınlfla,rdır. B!JhAAsa beledi. len dtret.tmeri vemıişt.tr. delumumisi dün akşam geç vakte 1me.1 edllebilmesi 1çin aımekıyi blrlet-
sası. el'beUe .. oek ts:Um•Jan ile M merdme\': ~ '1IC kı.rmm merclmclt )'eY1 aJ&tad&r eden 10 :mıaödede top_ . 'lq>tantı btttiği sırada, 008 sene - kadar meşgul olmuş, suçlu şoförle, ıooye davet ebniş!erdir. 
lriitlenln lelndeilr. : i:urQftur. Nobud fia.tlarına celin_ lanan dD~ fUniardır: smde kontr:plilk fabrikaswda parmak. vak'a şalıldlerlnl isUcvab etmiştir. Beyannamede f(>y1e dennme:tte -

Maresalln ~ ailk&lleria • Temiz nat.iirel 1'1,5· 28 numara ~ suıa.rmın açılması ve ıa. !arı asilen bir tşçl, üç senedenberi Kaza yüzünden tramvay seferleri bir dir: 
tlıtreeeshal anlamak ~ nna, Nee* ~· temiz l9,5: 30 numara lalhı, b1r doium hastanesi tesisi, mı.. 1~iz olduğundan ba.hlsle meb'uslar. müddet .inkıta& uğram~r. Mam1 miktarda cephane muıll 
wa\m~ iDı: ...aae ._._..._ ~ = üsıtü :ht>an1a 'lıob:ıxnu 25,5 ve dQdı slblı1 dlanc:ı>ili ihtiyacı, t>eled!ye dan bir iş ~t*Dak için delft.lctJerini Kam &ıırtııanı kadınla ağır yaralı ~&ikanın emnlyetı lçill bir ,guaıı-
lelletbı ca:ı altı 'ft IKa1 ._. _...a q,etil .._.,...._ üstü +-n,a '°· dokb'lannın muhitteki fabrlkalarda ı.steml.ştJr. Lubfi Aksoy bu vo.tnnı00>5a zatın tıüviyctı'eri araştırılmaktadır. tidir ... 
Ddye ~mış ~m wenllti ._ 3'l numara ,__,ı.u. ~ 'V8Zi1e üna9ıar:ından dolayı dispan - da dileğinin yerine gctiraeceğlnl va.. o---- ------------
dntaleri. eı•an Alaall;r&41a 'bel•na• bumu ndıucl 31 kuruftuT. serde ha.Ikın bekletilmesinin önüne detmlş 'VC 2 saat. süren toplantı ama A k d ] 
.. .,. .... a.skın esbterln aheleri &ara - Bu r.atıara kilo bqma yalcın semlt. geçi!mesl spor sahası yeni bele~yc blitflece e~ s er ailelerine yar ım ı' R A D y o 
•dan a.,..ı_ tabii teess&r 'fe utı • ler için 20 para 'Te dents 8f1.l1 uz.ak ' ' zammı bugün tatbı"k - -· 
nWan la ilift etmek leab eıltt. aemGer için c1ıe ı 'kuruı ambe.1Al ve K •ht•k- 1 1 K it d 1.-__::::..;;~------' 

Mareşalin içten tt aıştan ceJen ma. naJdl)'ll ilcretl alYe «lilerek satJG P· UmaŞ 1 1 ar na amyon 8 1n 8 editmİJ8 baştandl CUMA 5/9/Ml 
ballf teslr!ere karsı yalna pbsi pns. naSll mani 01Un8C8k Ölen ÇOCUk 7.30: Saa.t ayarı, 7.33: Hafif part;a-
ilJI De b!'ŞI koyclutanu ka:ydtıtmlşük, ptlaca1ttlr. Asker aueloerine :yapılaca.t: ,ardıın lar (PL), 7.45: Ajans haberlerl, 8: s.::ı 
takat her prestijin ıamanclan -ve %01'- İktısad Veki.letl kumaş aıtı.şla.rın. Şoför Has:ının idare.sindeki kam • mm1a.nnın tnıtlbl:kına im sa.b:ılrtQn L fonJk parçalar <Pl.), 8.30: Evin s,,..t~ 
lllkt.an gt"len yt11rama,-a bn;ı Wr iaşe M Ustaşarı da yo1suıiuk -re ihtıklil' wtc'alnnnı yon dün Ed:mekapı ile Topl'ıeapı a _ tH>aren başlan:ilm.ıştır. Beledqe t>u l2 :ro: Saa.t ayan, 12.33: Karışık oytı 
~~~~~.: ::!ır, ~: 1:.ı. Ban d 1 r maya g 1· d 1·yo r 5ııremek *n lbazı mühim tararıar rasındatı as.!aıttıaıı giderken :voıun ııususta ıiizun geıen outnn !hn~rıık_ havalan. 12 45: Ajans ııabcrleri. 1;_~ ıı;~~-· ·-· ....... - almıştır. Bu karara göre; kumnş fab. . ' ı ışık Jl\ll"'-
'l!Msl icab eder. Hat.. selen Uk oare. ~ ,_,_._ 1>u- rlkaları ima1 ct•tkJeri yeni kumaş tıır taratından diğer tara!ına geç - an tamant.a.mı.ş bulunma-kıtadır. pjyasa şaı'kıları, 13.30: Kar uht·•lf 

mtlh1m. en milesıılr pre elbette B:.rkac; gundenberı şehr'şuı~~ saye:r tGplanna ıkl metrede blr olmak ü mekte olan Nur! ndında 1} yaşlarında <Pi.>, 18: Saat ayan, 18.03: m ;ı 
tiir. fakaı Fransamn 'Mattşal va. ıunan İaşe Mustcşntı e .. ere tiııma' •-rının A--on}annı -u -_ .~ t Terkos çepneleri kafi şarkılar, 18.40: Radyo Swl.ng kU!~~)'~ 

" ., _ _.._ Alm-yaya, De Ga.uHc '-ası • de etmı., ve .. w ....uı_. • bir çoc..., .. çarpmış ır. 1m· 19" dkUsad saati>. 19.16: .. ....-.. ,, 
• dU.n de t,e.t.'kiklerine 'Vam -.--'"'ardır. Bu ..,,retle pcr-.. ende ..... nt idd t ' ae ıyor .. ~--t ,,.,-~ • 1• ae tn-'It«eye dayanarak umumı bl ,._,_,,1 ...... ~ "" ..... ..... Çcılt a ve ~· c ll olan tbu ~rp- ~ . Swln" kuarteı.1, 19.30: oew> ~. -'l·..,.,Jlt ., ,.. n Tıe:ıret. 01iısinde yapılan r ~an. t·~ı _, k hangi fa.brik.ada i.. ~ .... ~ 1 k-·• "' ......... ~:ı.. W'" 

Dlcadelenln sonaaa kadar lld tara t şt M- t ş:ı.r b i.ın ..,..a.ua tıma§ın nuı. neticesinde vücudünün muhtelif ........ ~e mı annın ""'lmesı üze - njans haberleri, 19.45: ~ te-
tılr styaseı bkib etmesinin kendisi için t.ıda bulunmu ur. t :S ek e gar mal edildiği deı'hal anlnş1l:ı1>ilccek -ve , rlnc Gehrlmi7.de mevcud 219 çeşme su- müziği programı. 20.15: &dYO ga,ZC "' 

• Urh pol~ka ehl~~in•u.ştüt.in;:ı~1eriz Bb"ı:ınAdn~dol~a 1:'::ık-:.C~ı:~~ !Y~acak: m!lUyet1erinln kontro.u da fevkalade yer.erinden ağır surette yarnlanan suz kalmıştır. Belediye bunlara muka. sl 20 45 . K~ Ş3T.!nlar. 21: zu.ı51 
• yok defUdir. Eter _... e ..... "' kolaylnşmış ola.c:ı«tır. Bund.nın boş_ Nur~ 'bir müddet. ~cm::ı .~n.1dırıldığı bil 109 tcı'kos ~eşmesı Ya.:>tınuıstır. ta'~ ~ toprak :mah&llleri ~~~ 
'-'1ıi Sto'khnbnden ,.il llaber doinı tır. o- ka yerli malı atuma.şların Avrupa ma- şişli hastaneskıd<ı ölmuştür. _Yapılan ~yellerden çeşmelerin ktıri 1 21.ıo: Temsil. 22: Radyo salon ııatJer' 
ise Mareşal bu iki .,.a.ıa poliUkaya ,. • ,. mulatı d ye s:ı.t.ılm:uıına dn m:lni o_ Şoför yakan.anmış. kaza etrafında •gebnecliği anlıışılmaktadll'. Be1edlye trası. 22.30: Saat aran. aıans 0~ 'JmUn ~a 16um cörmenıi$ ~lacaktır. BİT aylık ihtikar bılançosu lunmu§ olacaktır. tahkikata lbaŞ:anmıştır. knkç~e 6ularmın bulunduğu SEllltlC- lerl: borsa, 22.45: Radyo salon 
'ltaresalin bu b1'A&t!nl takviye et.inek Geçen A~ustos ayı ie(:rislndıı mUU ...................... ___ , ........... ·-·-··· ... - ................................. --·-·- re yeniden terkoo çeşmeleri yapt.ınnnfa tnuııcı:~· _________ _._, 
" halk arastada yaymak Almanyanm Gcorumna davalanııa lbaican asliye 2 ncl karar vemıietlr. ... 
elndedlr, reni& aaYNftlllak •e Fraasa- cC'ZB mahkemesine 42 tane lhtikn.t' dn. ~ S T ER İ NAN ı --------
,.. bnha59a topnlc ıcayı-.ı karşlsmtla n.sı ınt kal etm~. bunlaıd:ın 36 61 nuıh Eksik mal vermenin cezası 
'ltalumlunnan&k nretile. 1tflın1Yet. d:ğerlerl lbcraelle neticel.?n • \ S ·r ER İNANMA 1 Çar.şikapıda Tahsin lsınmde ~ ma-

E*"nn U--Llıgil mi$lr. ----o---- nav Subhiye ve Senlha 1slm1erindo ikl t- Soffin'll'!D şlkiyet ettik: aeUe ın&$&ttl alanu1aeaiı llmlte :na.. 
Bir katil 15 seneye mahkiim 

TAKViM e EYLÜL 

5 
c~ 

Rea:ni •3 • 

1941 

Bir :mlli1det evvel, YükseıtkıUdırınıd:ı 
kenoiSlııe y.Uz vrnıu·yen E\,scnh'.R is ~ 
minde lblr kızı lbıçaklıvurak ölriilren 
~elosun n1.'ksen görlılen duruşması. 
1 ncl ncırcezada dün b tır.lşt-1r. 

Mahkeme, suçl-;ıyu 15 &"ne mUüdeUe 
atır hapse mahküm etmi ·ar. ----

MEVLÜD 

istenilen semte ~itm~or, dönüş. sıl zldiyordııysa b~ ele gitmesi ıa. kadını aldatmak istemiş ve 1,5 kilo 1 
te müşteri ıı,am11 aca!'ını t:ıhmin d- z•mılB", Alelhusus :riizlle on zam d• şeftaliyi 2 kilo diye venntştır, Fakat, 
~ ; mıntakalara J'Oleu almıyor. bu. ahnıştır. kadınlar !.şln farkına varmışlar ve ıru~ 
nun onüne r; eu, decliL Şoförün 'bakb olduğa la.raf $Uclur: lu mıına.vı Yııkala~ır. 

Yazımızı şidd tli bulmuşlar, söyll. Benzinle iş bitmez, listlk fiatı DUn adliyeye verileı .)Uçlu asliye 2 
~tt'k 'ft yannLk itirazda buhnıdu.. tasaVY&r edilemiyecek clerecıeyc ~aktı, nel cezada yapılan dUl"UŞIUS& sonunda. 
lar. Görüşterfn e haksıt olduktan yedek paroaııınl:l ete öyle. Aıııııchtı 5 gün müddetle ·h&pıse mahkum edil • 
tarar olduğu «ibl haklı olcluklan ta. zaman ltulunamaması ela caba. miştrlr. 
raf da 'Vllr, haksız tanrı şudıu: Bu v:ıalyette ~ör hallcdilınC41 ıa.. - ----o-----

&nzin şimdi blr hayli ıı:ıh:üılaş.. ıuın bir mrsele bulunduğunu söy _ 
Wctan sonra 126 kuruş u:rer\nılcdir, Iüyor, biz buna Jn:mıyoruz, fakat bir 
~lrnt hu ün mrr'i olan tarı~ tcsb1t defa. bu mes~le lıalledlldlkten sonra 
cıllldlfl zaman ~ne bu ft:ıt salı • şoforün ~indiği ltl1ad1ardan ,.0 ,e
ıı ordu. Binaenaleyh ., &aman av • receğfne: 

iSTER lNAN, 
iSTER iNANMA ! 

Moloz albnda ka1an amele 
F'atJhte, Şekerci hanında 44 nwna • 

Talı evde oturan Mehmcd a.:iınclıı bir 
amele, evvelki gfuı bu civardaki bh e. 
ve atd kanaliznı;y0n inşaatında çalışır. 
ten, bhdenbire eöıken kum Te moı"3 
yığınlnrınm altında kalarak a~r su _ 

rette yaralamnıştır. Kazazede işçi te
davi edllmdt 'Uzere bastant7e kaldınl _ 

lstanbul borsası 
- ····- f;atJ.a11 İstanbul borsasının 4/9/9'l -? 

ÇEKLER ----
AC ıllş ve kapanıJ 
.:~ 5.2' 

Londra 1 Stel'uu ıso.026 
New-Yorıc 100 Dolar 

JOO İsviçre Fr. ıs,,s75 
lOOPeçet.a 
100 Yen 31 ,ooııo 
ıoo tsvcc gr. _.:::.::--

tlrramiyell % 5 938 Er 
ikramlyeli % 5 933 .. 
ganJ A. B. C. ,ErSU-

7 934 Sival -

nmıl ~ 
3 7 93' SlYSS .. 
rum 2 ilA 7 ve J1 

Anadolu r>emln olu I 
Merkez Bantı:ası 

~o.so 

,o.ıs 

,o.25 
45,50 

ı2.ı.ııo 



SON POSTA 

Bir 
Okuyucularıma cevablarım 

llll6' d.a.. ye: 1 .. - .. .A.1" 4,.,_ •--
- nn...ıı----=- aon -....-.ue• ~w a..... açılamunıp.tr • ..,.....,_K>'C.....,. derece maltul • 'f 

dür. İstfJtbal, makul fikirlerin sarme 
!emin edilir. Anca.lı: sevainl.ıı tmıız iae, 

nJşanlanınız. Bir sene, Siki sene 

beklemek, bu vaziyette kalmıüc:tan oc>lt 
daha iyidir. 

* Bay cX. ı., ye: 
- Va.karınızı muhafaza ederken 
~. masum ve samimi gOrlmmete 
caıı.smız. O, beW bu hallerinize rast. 

ı 

Bay cr.K. L.• ye: 
- Evet, doiru. en şiddetli aeytl 

vebilmelt çatı, nın başınckl n son 
aörülıür. derler. Pakat bir kalcW 
dir. «En Yakım aşk bedbahtın 
811!k• derler. Bu da dotru. hatt& 
nal ka..vda tabi olmayacak 
dotnı. Zengtn ve me:s'ud olan 
çabuk unutmak lmklmna ma•IMlr 
Maaıeaet fakir ayal vazl:yette del 
~le dtişlliımeltte üe bat veririm. 

TEYa 

6 7 10 

JinDelr: o1suD (5), 
s - Mükemmel es>, fdeaı m. 
'1 - BurlU C9), Nota C2), 
8 - Beygir C2). 

9 - Bir Türk Jcatıramam (f). Nota 
(2). BoJ'\lll . abi C2). 

10 - Ayı yuvaaı C2>, DalgatırM' 
(8), 





Bik&ye 

SON POSTA 

13alta.bm, ~ •1~nden ~ ~ıltp 
kurtulacak!. 

Dıl.şünüp kurdukça; bu kadar cabfl 
tllr adamın beşerfyet için bir tehlike 

e>1duğunu, ve b'ruı.caaleyh do'\ttorluk 
;Yapmaktan :n:ıeıuıdi'meslntn icab et_ 
iiği neticesine varıyorum. 

En son ,defa karım Ann:.ıya bakını_ 
)la. ge;~ ogün, bem a.tıatmlsına mey 
elan vem:ıı:emek kast.ile tepeden 1mne 
moruverd m: 

Mahmut Saim 
Clbttaralı sayfa 3/! dt•J 

O &ıltalla &örüııoe <.Sakallı our .ıda.. w. 
z1 aldatan heri! burada.. yak~a!lll 
namussuzu!_) diye heni yataltnnsz. 
lar. 

- E..v ... Sen ne yaptın? .. 
- Elinin körünü yaptım... bir de 50-

rorswı ne y.çt.m di.Yel". Amma bUl!m 
karı dedi: (Ka Coban efendi dıecli.. bu 
Malımudun arkasına ta.kılmaktan va.z.. 

- Nalbzım tazla at~. Zor ne.res geç. Bir glln senin başm1 yakacalr, de-
•lıJOl'Um .. -re sık 1;1k 1ıa krlz gelfyor .. di. Ya cidip Jıaoisleıde ntac&Gaı. ,._ 
•u .Dıedlr, do1rtorcnğum?. hud ..wn.tıJJı titr 90P& 'Jb'eceUin. 

- Bu,~ bir i.ııılteınle ia§ıyıaııak decID. T&a-.omm blZim brıyı: Jl&-
1Dıel$v.enden lil&CııJ'& inen bir ada.. dmn Çobanym dedtne JDrmanr;o si

bl bndır. 
llllll lbaaı! ·•• - Sonra ne oldu?. 

Der.nin wonma bakmız... - Ne Gl8PAlr AgoOwı lı:aza ~ "8-
.Delll&m ett.ım: ••1•tv1• Bangır banc&r Wırd.ım. Ah-
- Kendimde h.iJ' öennanau:lı.k. blr barf dedia :Bm.illl MJrAg -.akınadJr. 
kmtı a.•-M-- N:---- k a.a dedi~. Ben Mahmud dejW... ~ kırk 

• ~,.......... &uuau pe ...... :seoe1.ik menşur Çoılııuı7amm 4edlm. 

~yilıl 

HATIRALAR 
(Baş tarafı sayfa 3/ ! ılc ı 

Arkamızda beyaz b.ı;;lı Anadolu dal:". 
!arı 

Sanki: - Gece yolcuları, gitnıe.) i. 
m:r.!ıı diyordu. 

Arkannzaa, birim cilri, gunıb t'ı!en 
. bir erdu. 
Arkaaımia aeJer yak ki .daıiuwmaı;ıa 

D.aı.ıı: 
vır.. bir köy önlerincle iniyoruz blr 

hı.na. 

Gbilledıa S"ÖS nşma iaaaııbi1 .. 

Jllıı ~ BıU H ,..ı eUae-:: 
Gölres.lnde baruıaca1t bir ağaı,~ 

artık; 

........... lıiiHııiıill -- ~ 
eJnM.. 

KemaleUAlll Ka11111 

Cif ve alır ağır atıym. Baea\danmda Bereket l'ers.iıı Kanak elendi, Aleksan. Bil ~ ft tarihi ,fliri yamnm 90• 

bir karıncalanma, arfuklar.ımd:a bl.r Y8:1· Şahinyan, kızlar muhr bndadı nana ~ ederken. ieim ham «> 
ancı "Tal' Tl.t.&ııJnrUf gibi oluJOCmn. Acızaneme k.nşuştutar. Btrktle ytnnr'tlk günlere aid derin bir elemle burbılu.. 

• · ıvedlm 'ise de şayam ehemmiyet ~- J'OI'. hml 4!e _ bKl.n de 4Naa _ g&zel 
'Doık1nr ~ kAfir, enıdtfeye m1 rum. ~ ft!'l5in bfri Akahma ,._ bir vııtaıı fUrf.ni tekrar oCuın&nın •e 

düştü? Bam.; <Derhal ,-atmalm .., ~. l!llikat elmdfo kaldı?. Gbıtmaıım senmi duyu:roruın. :Va.t:ıA 
- ekmn ™' oldu?. n.ız!.> mı, dedi; evden ayn'.trııada.n _Ne otaeıı.lt tı:I.. wentnle JI01& ~den edeb~ da b6f1e batıra~r :acıdır, 

evvel ben1 ıbqllıan apğı ınua}'ene et_ ne olur?. Sen paralan !J'ldln: daralt faBtat ~ m111etlerhı tar~hıde bil
mek 'h'll8'1S'tlndıe. ısnırda mı bıılunduı da Qobanyuı ~i. tnç hpar.eliktir tıtln pal'la4t ve mes"ud hııtıra.ıar acı hll. 
Yok8a. t~ Mst&llklar bıa.lltalıesl- ahbar ~~ tnc ~llktirP- tu'Al.ann bir net.icesı. değU midir? Ne-

f Arka~ Tft.1', 9Uere ibret dersi ola.r.ıı.k bazan bmı1arı 
MadwJUd S-... Altı.def da tekrarlamak, .bugl.iniln teranını ve 

fayJa\ıctır 

id 

li 

a.ydmhğını göstermek için 
İşte bu yazı.nınlla bl-ı, b5yle bir şLır v e 

e memleket hatırasını tekrar gör!iatn 
~ aluyonız. 
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Eminönü Halkevinin 
kürek yarışları 

:KocA§YusuE 
kurtuluş yıldönümü 

Evvelki gün yağan yağmurlar 
üzüm mah•ulüne kı•men 

zarar yaptı 
Yusuf un karşısında Filz Nurullah 

Eminönü Balkevi Kınalı Burgaz 
Hefb&li ve BUyükada arası~da. kız v~' ~a Osmanı da; Mürt.ezanın knh. 

İzmir <Hususi) - hınirln \urtuluş tiln İmılr halkı bir dakb oldukları İzmir <Hususi> - J:vvoelk.i gün bni- ericek .kürekcilere maheus btJl·Uk b!r ~ .. ~:::tu bulmuşlardı. Onunla da uy~ 
seyretmek Jçln Kı\tıdhane tQytuıe il' 
miştıi. 

ba.yramı olan 9 Bylt11 güniinUn ltutıa.lye.rde ihtJram durusu y~.a.clardır. re ve civarına yağmur yağmış, ıeıılen Yarış tertib etınlşUr. Kwarın yanşı' · 
ma programı bazır~ır. 10.30 da atılacak iJdnci toptan sor.ralınarnmata göre muhtelif mahsulle: EüYükadadan dört tek ılc b:ı.~!lvacak, Kara Osman da, iri ve .ıı:enılklı bir 

Geçen se:nelerdetclnc nazaran daha hava tllolanmır. şehir üzerinde .tCUŞlar epey zarar vermiştir. Manisa, KeınaL Bt'Ybel!de:n iki cUte:ıe yarış;ı de\·amıpehlivandı. Fa.kat; Fili.beli kadar ust:ı 
şumullü olan programı hWA.!aten şQy. yapacalı:l&r ve bl.Wln fab~a ve vapur- paşa, Cumaovası ve diğer Ulüm mın.. edece«, yanş tek cltteler ara.Sında Kı-ıblr peh!~van .değildi. 

İdman güreşınhı KAtıdhaned.e o~ 
sınm sebeblerl vardı. 

CUnkıll; SuLtnn Bamid devrinde fi' 
hlr içinde ııüreş yapmıı.lı: meneJ.ı,,;ııt" 
'Oç bef ki$ blı araya gelcme.adJ. ~ 
W:rlU toplantı ve içtima me.nnu ıJ 

ledir: ılar düdük calae&klardtr. t.akalanna da yağmur dilştütli b~rc _ nalı adada bitecek:lr. Denebilir kı; Fllz Nunıllah ile hema. 
Kurtuluş bayramı USrenfne tr.mırde 11,30 da vlllyet ve kau. idare hey. nilmlştlr. İncir mıntakaıına da yağ' - Enkeıklerin yarışı tek ciftelcrin Kına. yar btr pe~ivandı. 

bulunan bOOln meb'u3lar, parti men - eUerlndcn seçllm.fş bir heyet Karşıya. mur düşüp dilşmedJğ! h&kkında henüz bdan hareke-tle başlıyacak ve ayni şe 1 Mösyö Piyer; Ywıufun pasaport me. 
suplan, lmu.mı.t meclis ve beledi.ye aza. k.ada Matür1din l'alide&.nln meı.anııı 2ll- şehrlmiır.dekl alakadarlara maiümllt kilde devam edeoolc yarış, do~ teşek: sel~de uiradıtı müşlı:ülft.tı b!Jdıği 
.arı, belediye re!&. ma.tbuat mUmesstı. yaret edecektit'. gehnemlştır. 'Ozilinlcrln az bir 1tısmı, kül ar&Smda BüyUkadada 30ııa erecek- için, ıŞI doğrudan doğruya konsolo:ıluk 
ler~. banıkalar, re.mı! ve ticaft m~ 9 EJ'lQl ıUntt batüı:ı (!ükktuı ve ınü- henüz sergilerde bulunmakıadır. tn - tir. Önümüı.dekl Pazar günıi yapılacak -msı.~sile yapmağa karar verdi. 

İdman güreşinde epeyce ka.s~ -. 
vardı. Oradan, buradan bire<n: ıner•~· 
lılar ırellı> top.anmıştı. 

müdürleri ve münmısilerlle cem.yet e.sseseler dona.t.ılmış bulunac&ktır. clrk>.J' de ayni vaziyetıtedlr. Bu itib.ı.rıa bu yarı.şl&ra saat 14 de başlanac.:ıJctır. Fı!ız NuruUahın, Fili.bel! Kara Ah-
mUmesmllerl ve bütün Yordd~laı· da - dünltti yağmurun kısmen zararlı ol • Kürek Yarışlanna OaLl.ta&mı.y Feuer. medın, Kara Çsınanın pa.ı;aı><>rtfannı 

Evvel!; Koca Yu&ufia, Pilis Nurull~ 
tutaotu. Fillzle Koca Yusuf yanYstl 
g~ldiklert zam.an Pi.Yer, hayre~ et..ııı' 

vetlldirler. Saat ı~,30 da zafer alayı .başlıyacak,. duğu sö lenmete.edlr bahçe, Beykoz ve Güneş eklpİeri işti.. Amerlık&n konso~osluğu ~asıtasilı? nıu-
Sa.bahelyln saat seki21de Halkapınar. tır. Şehrm başlıca caddelenoden ge Şoh~ldekl alAk~ar daireler, böl- rak edeceıtı:tir. Yarışı kazananlara kupa ame)elerinin netıcelend!rilmesi yolunu 

da şehtdlikte yapılacak ihti!alde ~ - cecek olan bu zafer alayı, Atatürk hey_ ge d.ahillndP.lkl ticaret. odalarına telgraf ve Bmadıı.J,y}alarf verllecektir.I tutt~eıika konsolosbanMI kavabı; peh. 
hidlerimlz abidesine ı;elent.lt!r 'conacalı:, eli önünde ~rlnl alacak ve nı.ıtukla. çekerek yatmurdan husule re!mlş za. U 1a ta yapı acak livanın ILmilh•rlerlni ve nUfu.'3 kA-
nutuklar irad edllecektlr. Bundan son- rın Jradmdan sonra. Dr: ~usta.ta ~n- rar varsa acele bildlrllmeslnl ıste.nls • -
ra üç koldan şehre doğru aa'kerlerlm:z ver caddesini takiben Killturparıt ı::i?a. l dl at yarışları :~ve~~\.~ıı.ı>~~n~ezayarep~ 
yürüJecekler ve saat 10 da nilkfunet ·ında dağılacaktır. er r. "!"» 

önüne varacaklardır. j Gece fener alayı yapılscadc Haucevl Man!Mda iklim s_atışlan .btanbul vilAyott hususi idaresi ta • venn~. 
10,15 de a.tılacak bir top ü:.ııerlne bü.ltarafından bir tem!il verileoe.klli. Manisa <Hususi> - V1JAyetln b füı:ı rafından tertib edilen aı yarışlarının Zapt;ye nazırı; bu pehliV'an deyış!r_ 

--------------------------ılızüm yetiştiren mıntakahrnda satUJla.r b:'iinol halta koşulan Pazar günü ve. mesine b!.r mana veremlyOrdu. Bu k&. 
Bartında odun ve Jrömür Bitli• Halkevi gençlt!ri MufQ hararot.11 ol.maktadır. liefendide yapılacaktır. Müsavi kuvvet. dar pehlivanı Amerikalılar no yap4. 

el • 'tt"l MahsulUn 3 85 i sergiden nldınl- ~ atları.n i.stlra..Jc edeceği bu lt.oşu!arda cıı.kıtl? 
me• e•ı gı 1 er mu~tır. Mevsimin sıcak ve kurn.lc git.. bıllıassa b&h6i müşterek ~ heyecanlı Piyer; Kara Orınanla Filiz NuruJ. 

Bartın, <ıHl.lı.iUSiı - Son zamanlar_ Bıtlis (Hususi) - Geçer. ay başın_ mesi :zıiirrAın yulık işlerini sona erdir olac~. taba da ett>lse, lJU bu almıştı. 
da şehrimizde odun ve kömür azlığı dn 46 kişilik lblr kafile halinde Mllfa miştlr. Kışlık ziraat haz'lrlıklan için Bfr11tcı koşa: Heves, Delikanlı ara • Flllbeli Kara Ahmede de alduar ... 
hıssedilme'kte idi. H&ttA bunun için, hareket eden Bitlis Halkevi .:;porcu ve biraz ya~ura ihtiyaç vardır. sında olacaktır. Mesafe3i 1400 metredir. Yalnız, Fillbede diık.'Ureceklerdi. 
bel~erun odun &tok~ yapacağuı..'gösterit kolu gençleri, a)c.şam lll~ RenQber.lmiz sonbahara glrer'ıten İklnei koşu: Kuruş, Silleyk, Meltke Piyer; kesenin ağzını ~. boyuna 
dnn bab.sedtıiyordu. /Halkevi müsamere salonunu doldu- yağ!rnur beıklemt'lctedir. Yağacak yat- aras~~ır. Mesafesi; 1200 metredir. sartl"diy-0rdu. 

tlçuncü kotıı: Cengiz, Bonıua. Par-
Yapılan tetıkikattan anlaşıldığına ran bir halk tciitJesi önünde cuavl murlar !aydah olacaktır. dıon, Yavuz aruındadır. Mesafesi 1200 Artık; İstanbulda işleri kalmamıştı. 

göre, pazara az odun ve kömür gel. yıldırım) piye.sini muva.fCaidyetle tem metredir Derlenip toı>arlıınıp Şumnuya git1Uek 

mesin!n başlıca sebebi fudur: Orman sil etmişler ve (Bir ce.saret rekoru) Üzüm • incir piyaalarınm Dördfuıcü koşu: Olg&, cesur. Poyraz zaman~ ge!mlşti. fstanbuıda ayıüma-
idarc3ince bu sene on oeş ki>ye ruh.. komedisi lle de balka neş'e verml.ş _ açılma günü arMındadır. Mesafesi: 2200 metredır. dan bır iki gıln ~vv~l Pi.Yer, pehlivan. 

.tiye verilmış, ~~'kat yalnız bir kö.. lerdlr. .. _ . . İ2ıı:nir <Husu.si> _ Şehrimiz bors3 Beşinci koşu: Özd6!ll!r, Rol, Mimo • lıarı arasında va.kı bir idman ırı.ireşinJe 
yün ruhsa.Uye müddeti 1>ltnıernlş, dl. Pazar .gunu her ıtı Tili,yet valileri idare heyeti Cewet Alanyalmın re:ı;Iı. za . Yet.le arwndadır. Meısa.fesl; 1800 bulundu. 

- metredir. Yı.mı!; Piliz Nurullah ile, Kara Os. 
ğerlerl.nln b!tmlştir. Bunun için, öte_ ve üç bini o.şan bir seylrcl kütlesı o. tinde teplanacalc, OzoUın ve incir piy-a. :lıkili bahis üı;UncU ve beşinci ko _ man da DcH Muradla tut~u,şlar'iı. 
denberi mahrukat hazırlayı,p sat. nünde iki ezeli rakip Bitlis Oüzeldere salarının açılma tarihini b.t'l surette şularda, Qi-fte bahis lki, Uç ve dört, Piyer, bu meraklı idman gd.reş!nl 
mıı.kla meşgul olan .köyl.er tesblt e- ve Muş Altınova taJımları karşı1aş - tasbit edecektir. beş arasında, Uçlü bahis ı.se üç, dört ve . 
dilerek, bunların derhal ruhsa.tname mışlar, Oüzelıdere 2....0 galib gehni,!ftlr. tstanbulda buhma.n ticaret odası re- beşinci koşulardadır. martesl ve Pazar günlen Mqda le.o. 
almak üzere orman idaresine müra_ Ha.kkı Balcıoğlu diin ~riınize RCi- Fa.voriler.i.miz· btrinci koşuda Heves yunda yapılacaktır. 
caatıarı kaıyma'ltamlıkça tebliğ edil. Çukurovada yeni ~muk ml.şt.ır. Derhal incir mıntabsına gi - Jldnci koşuda Melike uçtincü koşud~ 2 - Mii&ı.ı.bakalara tam saat 14 de 
miştir. Bu köyler saraylı, Karasu, mahsul alımı derek: müst.ahsillerle temas edectl ve Pardon, dörıdllncü k~uda Poyraz, be- ba.şlanacağından yelkencilerin saat 
Gilrgenpınarı, Durnuk, A;.göz, Koca- lııdane., <Huswıf) - SUmerbank n.U- lnclr istihsal mınt.a.kasmdan ne n.ldt. şıncl koşOOa Yetşittr, 13.30 da yarış yerinde hakem heyetine 

M "k il fi d 1 . ika.yu:Uarını yaptırmalan 1.Azımdu-. reis, Kirlik, Kam.an, Fesl.l:d, Fermid, aa tıeşkl!Atı Cuktırovadan yeru incir sevkedil.oceğinl lcararlaşt.ıra.c&kıtır. u e e er arasın a at etızm 3 _ Hıııltemler: Rıza sueri _ Said 
Dumuk, Ne!sl Durnuk, Kazpınarı, ::'nabsul pamuk alıruruı.ğa ~lamıştır. müsabakası SaIA.ha.ttin Cihanoğlu - Harun ttı. 
Karain1er, Uğurlar. Doğaşı köyleridir. • • Partinin Bartin Halkevine 7 EylQ!de beden terbiyesi mUkelle!. man - Hamdi Görkem - Beh~ Ba.y. 

Ru:bsat muamelelerinin süraUe bL Çankırı Partı ocak kongrelert J le1' arasında Fenemahçe stadında dar _ HUsamett1n Yulk • Bcıldr M.a-
tırtimeslni orman idaresi temin et_ Çankırı, <Hususi> - C. H. Parll.>1 yar ımı muhtelif mesafeler ilzerlnden b!r ıı.tle.. cur - Şeref Birgen. 

1..,.i oca.k kongrelerine 5 Eyltllde başlana. Barıtın <Hu.sus!> - Part.l 111CDel 'tel'.- 1mı ü ba.!ı: l k:t ı. üs J · 'd k 1 I 
m..,.. ... r. caktır Bu husoot.a azım gelen ha.zır- reterllğl ve Pa.rti vitt\yet idare bcyet&a m ısa ası yapı aca ır. ı a- zmıre gı ece at et er 

Bu ıköyler ruhsatname alıp mahru. lıJclar~ ~vam olunmaktadır. den Halkevlmtze bin beşer yüz lira kalara. saa.t 14,30 da başlana.ca.l:tır. :t.tanbul atletizm ajanlıtından: 
kat hazırlaıruı.~a ve po.bara getirme. Merkarıie 188. Çerite.ş kaza&nda 165, yardım yapılmıştır. Bu pararun bır İstanbul yelken tampiyonluğu 9 EylQl müsabakaları içln İzmire ha. 

jğe başlayınca odun ve üimür bolla_ TI(IU kuasında 110 oca.k ltonareeJ. ya. 'oamllf- bor sinema ma.klnM alıha.cak- Su. sporları ajanlıtından: reket edecek olan atletler Cuma gtlnU 
1 - İstanbul yelken şampiyolul: saat 8 de harelı:et edeceic ol.uı Maraka'f 

!..şac~~aı.-.kt~ır1111·~~wııw.._.~~_.._.,__.-.ııı_,..__.,Pllıııt l~a.clllııa-kt"tıııı'-'r._. ~__.,llıııııı1''1ilııııl'~-....__.-..-'111ııııı'..__"111ıııııt,.ırllııı. '1111ıı"'-ııı11'11i_,...,__.W1'1ilııııl'llllııııı"111ııııı"111ıııı~_.._..-.ııı.,,, mtlsabıı.k.alart 5-6· 7 /EYlUl Cwna. CU.. vapurunda bulıınacatlardır. 
mu~madi ratlyo nesriY tile ıt:ı..~ı:rr.re ouı.umıuış.:ıxuır. 

Koca Yusufun, ~ Plıiz!n gö"sOll' 
de idi. Filizin iri ve sallı gövdes~! 
nında, Yusu!tın vıflcu-'u ka.yboluY~ 
N~et.; yağle.mp lı:a,pıştılaı 'l o

lerde ldma.n güreşi ciddi gilre.ş ııtt>1 

lurdu. Hiçb!.r Türle pehlivanı, alaf~ 
in güreşte old$ gibi, idma.a ı;il 
şlnde hamuna oYUD tath1kat, nV 
mahe. etmezdJ. Adeta; güreş yapl~ 
lal'DllŞ gibi, tutuşUrı.ar ve birb!ılC· 
yenmeğe çalışırlardı. 

Bu usulün faydaları çoktu. Her ~ 
livan idman glir~lni ciddi ı1Ureş t 
t.u1ıtuğu için eli körlenmezdı. ,.J 

Halbuki; .alafrangada, idnıau ırw·~ 
lerl oyun tatbikatı şeklinde lcrn o~1 
dutundan pehllvanlann ell körleŞllj 

Piyer; güreşin lncellltlerhıe "t,tJ 
bir pehlivan olduğundan bU gıbı 
nlk feyleri mukayese edeblllrJL 

Nitekim; Filizle Yusufun tutuş~ 
baktı. CiddJ bir güreş şeklinde ti 
tlklannı görünce yanında wııı 
pehlivanlara sordu: 

- Ciddi gibi tutu.varlar .. 
- Tabii; blme idman gdreşl c 

güreş gibidir 
- Neden bÖYlC? 
- E... Sonra, pehlivanın el! 1'~ 

şir. taman demdi'. ne demektir? ırıı. 
ne!eslenmek para eder mi? Ciddi J,t 
tutmalı, elini gözUnU bu surct:e 
t.ınnalıdır. ol 

Plyer; Tütlı: pehlivanlığının bU 41 
!üne bayılmıştı. Hakikaten; idıJlAll 
diğ!n böyle olurdu. t•ıil 

Yok.sa; Avrupa ve Amerı~ıı ~ 
yaptığı glbl güllelerle idman yaP~ 
blrblrlerlle idman yaptıkları ,,a~ 
oynaş olarak bo~şı:nak pehlivanı r/' 
tetlrdl Hasmı ciddi tutarak .ı.tıY~1 
mak lkımdı. ,ıl 

(Arkaal. 

efklin wnumlyelnde lkfHk u ·andırmı.. 
p ul'ra$ln s:ı Ik Genera! De GaUlle'ün 
'8hsında btthıyoruı. 

TcQ>'antı.dA tbul da lmm:ron or!i Nurettin milsa<le_ 
.Komisyonun dilktı:inlara asılmak tiıere · · _ _ unn.n Belcd:tye Su meni .... n;;, k 

l"ş?erl Müdurü Yusuf ZJyn Erci n ve.~ orku ve telişla yan _ 
mlılt tiat ti teım Bakırk- imi . em ve lı§ ll>Jr nıanevro daba ya,rxırak bu de.-

sipaşa tütün işleme ve bakunevl ınil
dllril Pmdunu takdir ve tebrik etmek 
vazifemizdir. 

Ki""""''""""'" dünk- qv' ~mı Bahir öztrak fa h - h-İp tmr ise lıık idare He bütiın ~ ..... .Jv .. u ·u die.k w §:ı'ka,yetıcre ald iz:ıha.t Beledi.re reis m rint Uıtfi Aksoy enuz uvJ;yeti ~ht cd ıcmiyen Nusret Safa Co L.un 
menfaatlerfnl .kaybedenlerin blrleşercık !çtbnoında fasu~, merclmek "r'e no. mişlenfir, 'Wl' - otobü:Slerinin :EUiibe de tahsisi el k 45 yaşlarında bir şahsa çarpmış ve ................................................... . 

YUctrda getlnn'ş o'dfiklan kütleden ı:e- hud dıi bazı maddelerin toptan ve trik yaı ıve su thtl ne ' e - bu zatın ağır surette yıaralanmasına Amerikan işçilerine 
U7or. Sabık mdı'us, sabık ~·an, sa. perakende ıf~ı b.rar1a~ınnı;J- Eyübün dilekleri ~ledlye reis mu:v~· Liitıfl A'lwTJ sebeb olmuştur. 
bık PGliUbcı. •Wı: vfli7e& meelJsi a- b.r. '11eS>lt edilen fla.Uara göre: Belecuye rels mua.vını L'!ttıtl Akso. bu dileklerin ihe,psne nvrı ayrı alfilı:n~ ~nın ilk kurbanı kadın ibir beyanname 
ası. mason ~. ~· w- Penltemle ıyamapk ~lı ~ Ana- yun dn bulunduğu ~ekl toplantı dıaır' olarak izahat veım.iş Te ah\r.a.11 müdıde~ oonro aldığı y.ıramrm Y-slr.I.. Nevyork 4 CA.A.> - Amerikanın 
ta~~~- mühim 1011~1a Ctiu sert u11ak fasulyeler} 22,5, sert billlama rb:a.rareW olm~tur. lcy-Qblü bazu'a <dolayısile yapı?ıtnası mümkün le ölmüş, diğer yaralı celbolunan sıh- müdafaa teŞklla.tındn yfiksek mev .. 
nn "' ınıkılaıı Yüadi ve ÇQlı ııs,s, horU5 ZIJ>, Of ve Rize bat_ ler dBe!kıerina eovvelden tezl. etınıııı - dan dile'klerln yerine &etirlleccğlni lı1 imdıad (Jt(mıobflile hast.a·neye lı::al kiler işgal eden 4 zat Amerikalı işçi
~ ı;.:n:~ ~ talı 31, Demııason 33,5, Barbunya 17 lcr ıve madde madde yazarak meb'us= temin etmış ve kaymaka.nıa lazım ge dırılmııştır. - Jere hitaben mü.şterek b1r beyanname 
us.ı. elbe&te .. oelt fstlsoaları Qe b4I ve Karadeniz :ul'P.t 18 kuruştur. Ye - lura dağı~dır. ~ beledi_ len dlrektitleri vermiştir. Bu fuci kBaa etrafında nöbetçi müd ~erek aznmt miktarda cepbnno 
lrüilmln lPnildlr. fil merc1me1t .at "Ye kırmızı merclmek ~ ıalü:arlar eden 10 mıaddedil top_ Topla.ntı tttt~ ınrnda 938 delumumisi dün akşam geç vakte imal edilebilmesi lçln amel.eyi biri* 

l\lareşalln ~ •iiııldillerta 15 kuruttur. N<iıud f"ı.a.Uanna celin - lanan d1U*1er f\Ullardır: sinde kontrplak fabrik~a P senek- kndnr m~ul olmuş, ~uçlu şoförle, ~ye da.vet eıtmiş!erdir. 
dıereeesinl ulamak ~ lnma, :J1neek ce: Temiz :nıatUreı rl,5; 28 numara K1?'kçeşme sula.rmın açılması ve ıs. ları ke&iien blr lşç1, fiç aeneıcı:rl vak'a ~erlnl istlcvab etmiştir. Beyannamede §Öy1e denfimekte • 
a\mtasou. ilk ımadle akmtl9lllu. mem- kalbur iistU temiz 19,5; 30 namaro la.hı, blr Q)ğunı hastanesi tesisi, im- işsiz olduğundan bahlsle meb'uslar K~za yuzunden tramvay seferleri bir dir: 
lıeketln iwaJ altı 'ft! tssal • ~e JcaRnır üstt\ ~ya iıohumu '25~ ve dadı sıhı'h1 dlanOOai ibıtiy.:ıcı, I>~ dan bir 1ş .bUılıınak için delA.letJerıni muddet .tnkıtae. uğramıştır. cıAZam1 miktarda hnne bnnll 
Ddye aynim~ •.ı.nıaaıa.m ftl'd1ti L 32 numara bibur ii3tti İspan,ıa to - d<tibrlanrun muhltt.ekl fabr~Jcal&rda istem!4tir. Uitıi Aksoy bu vatarııWlJJa Kam ~rtJanı .kadınla ağır yaralı Am~ikanm emniyeti ~ blr n.. 
dnı.lerl. dan Almaa,ah hbla&11 hmnu ııctıuc! M kuruştur. 'm.Zile '8.lmaSar.ından dolayı dıspan - da dileğinin yerine ge.tirilece.[;inl vL zatm lhlivıye1feri arnşt.ırılmaktadır. t1dir ç gara 
..ııyoaa aş1nn estrlerln aileleri mra - nu f'.a11ara kilo bafma yalcın semıt. serde lıalkın bekletilmesinin öniine <!etmiş ıve 2 s:ıat süren toplantı sona o----- _ ... ____________ _ 
!:b~: :auyu::e ~ ~ ~-D'1 • ıer 1ç!n 20 .. ra -ve denrı aşın uzak geçilmesl, spor saııası, y-0ni bell'<liye iböyıooe erm.i1t.lr. Asker ailelerine yardım 

Mareşarın içten ve dıştan celen ma- aıemtıer içln de 1 kuruş ambalAJ ve K b 
baUf tesirlere klU'Şl yalnn. s&Jı.si pres. nakliye ilcrett iive edCcrek satış sa- umaş ihtikarına 1 Kamyon altında zammı ugün tatbik 
:.:ıeh!:i:r!:ı~~0°ı:.:a!;!!~~:: ptlacaktlr. nasıl mani olunacak ölen çocuk edilmiye başlandı 
laktan ct'len Y•ıtl"&mayı:ı. brşı :wr iaşe Mnsteşarı İkUsad VekAletı kumaş satışların_ Şoför Hasanın id:ıre.sindeki kam - Asker eilererıne yapılacak :5'W'dUn 
dayanma hlHhdu Tardır, ve ba hu • U da. ~'!suvluk ~ ihtıkt\r vak'alnnnı zam1annın t:ııtbilonn im sa.ır-ı...-- 4 ,.._.._ n1ma• =:. •-L...J. -""l 6-..... k • in ..__ ~n dün Ed:mekapı Ue ""-"-"•n"'ı a _ u.- ..,..ı.uu ı. 
-- Ta an .... ee ·~ e .,... - Bandırmaya gidiyor <U>:me ı()i u=.ı müh!m kararlar .. VIJ"'- t-ren hl anılmıştır. Beled~ bu 
mest icab tcler. naı.ra selen Uk oare. almıştır. Bu karara göre; kumnş fab_ rasındakl GS!altıt:ı.u giderken, :yolun hususta ınzıın gelen bütün :hazırlık 
... milh'lm. en m~r \'&l'C elbette :s:.rkaç gündenberl şeb.ri.mlme bu- rikıılnrı imaı ettikleri ycnı kumaş bir tarafından diğer tarafına aeç _ lan +""""am'lamı.ş buJun-.. 1.•-"'ır. -
...nı•ür, falı:al Frans:ının l\laftŞll1 Ta. • ~- ı ,.... '"' ~ . .......,TWUU 
atas1le Almaayaya, De Gaullc ,-ası • lurum Iaşe Musteşaıı Şefık Soyer ıA>P aruuı, ır..ı metrede bir olmak ü mekte olan Nurt aclıncla 9 yaş1annda 
t.ııe de in~llttteye dayanarak umumi dftn de tet.1d'klerine devam etmiş ve ze~timınlnrının damgalannı ~u : bir çocuğa çarpmı~t.ır. Terkos çeımeleri kafi 
mür:ıdelenln sonu kadar lld tarafü T.c:ıret O!ısindc yapılan bir ta.Plan_ rn ardır. Bu ~etle perakende sa Çok anı ve idd tıı l . 
bir siyaset bt:fb ctmesinfn kl".ndlsi için tıda bulunmuştur. Müsteş:ır bu ün tışlnroa kumıı.şın hangl fabrikada i.. . o§ .~ olan bu çarp. ~e mıyor 
en karlı poltUka ohlaPııu •üsünenler nand~ hareket edecek ve gar- mnl edildiği deı1lal anlaşılatflecct -re ma neticeSillde vucudünün muhtelif ırl~e sulannın kesilmesi üze • 
de yok değildir. Eter tahmin etUi\nıiz bi Anndoluda O:>a.zı tetkik er ıy.apacak. Ill!lllyetlcrlnln kontro'u da !evkalfıde yerlerinden ağır surette yaralanan s sehrlmtuıe mev~ud 219 çeşme su. 
ıfbi StolılıobnClfiı IJ4lleıı llaber doğru tır. kolaylnşmış olac:ıktır. Burulan boş_JNuri, 'bir müddet sorun kı:ı..ldırıldığı uz kalmıştır. Bcledıye bunlarn nıuka. 
be Mareşal bu •ı yüA)ft poliUkıı.ya ka yerli malı kUUW}ların Avrupa me- şişu hastanooınclc ölmüştür ~ 109 tcnos .ceşmcs, Ya;:>tırnııştır 
lmkln Teya 1linm gönnemis ~laealtiır. Bir aylık ihtikar bilançosu mu!Q.tı dye sa.tüma.sına dn mfmi o.J Şoför ya1m~anmış. kaza ~trD.fıooa .~~1ki~:ı=cn .C~elerin, kMİ 
Marcşarın bu kanaatini takviye etmeli: Junmuş olacaktır. tahkikata ...... u ktadn. Be.cdlye 

Geçen Ağustos ayı 'IC(;:rfsinde milll ...................... _·-·-··········- """'~unnııştır. ikıtkçeşnıe 6ula.rının bulundul"~. tl 
ve halk arasında yaymak Almanyanm lkorunnıa davalarına lbak.an asliye 2 ncl ......... - ......................................... - ••• _ re yeniden terkaıs ~~eri :auptırmsam.""'e..a 
dindedir, ren% da\'l'afHl13,k ve Frans:l- ceza mahkemesine 42 tane lhLlkü.r dn. • S " ""6 

11 bilhas.911. topnlc kayıln ~mh vası intikal etmiş, bun!aı·d:ın 36 61 mnh ! T ER İ N A N , karar vemıistfr. 
l>alundunmımak Aretfle. kQJnlyet.. dığerleri beraetıe neUcel~n - i S ·r ER Ek k----o----

Elrrem U,.lılıgil mışur. i NAN M A 1 si mal vermenin cezasl 
1 1 1 .... _. ................................ . 
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Bir katil 15 seneye mahkfun 
Bir mllddct evvel, Yuksedteldınnıda f 

kondis1nc y.Uz vt>mı yen E\t;cnlva Is - ı 
mlndc bir kızı bıcaltlıyıırak ölrlUt'tll 
Ange!osun nab:en görlilen dmıışma.sı 
ı ne! nğırcezada d n b tır.ısı·r. 

Mahkeme, su tıYll ıs ı.:mc mtıüdeUe 
alil' hapse maJıkılm etm•~t.Ir. 

MEVLÜD 
Boyoğ'u b r.lncl hukU'k s-.ılh h~lml 

merhum Kadri Soz nın nıbuna ithal 
C'd lmr i-ı üz re ynrınKI Cwnnr~ gUnQ 

namazından oonra Besot unda 
A :ıcam ndt' mrvlüdU n ~vi kıraat 

Sofôrilcıı Şlkiyet ettft: 
istenncıı semte citmQ-or, döuüş. 

tc mustrrl 111n"Tlııaennnı tahmin et. 
~' i mıntııkatara 70lcu almıyor, bu. 
nun önüne ı: eu. dedik, 

Yazımızı şldd 111 bulmuşlar, s(ıyll. 
~ Te ) anrnk IUrazdıı. bulundu. 
lar. Crl>I'\: erfn haksa oldUktan 
tarar otdugu cfbJ haklı oldu.klan ta. 
raf da nr. hn.ksaz tarafı şuda.ı: 

Benzin şlmdJ bir hayli JJ:ıhaiıhş.. 
tıklan sonra 126 kuruş üzr.rin~ı.:dlr 
fahı hu ün mer'i ol:ın tul~ tes'bit 
cdllcllğt zaman :ene bu fiab t 
hyonlu. Binaenaleyh 0 zamnn :: : 

tlette mtis&eri alanuTaea.fı aemt 
sıl gldiyorduysa b~ de l'Uın e 

1 
~~ 

z•mdır. Alelhusus ~:..ı es a. 
alnı t " ..,, .. e QD zam ela 

ıs U', 

Soförün batlı olduğu tarar 511d • 
Benzinle iş bitmez, lii.sllk (~r t 

tasaV't111' alilemiyecet dereceye ~ı' 
redek p:ırçanudı:i c'le öyle. A.raııaıb 
zaman buhuıamanıası da caba. 

ıBa r.ızlyette ~ofür halledilmesi li
~ bir mesele balundııtwıu söy _ 
luyor, biz buna inanıyoruz, fakat bir 
defa bu mesele halledlhUkten sonra 
ŞOforün l'dindlği ltiyadlardan vu,e. 
receğine: 

iSTER iNAN, 

Car.şıkapıdn Tahsin 1smıncıe bl-: ma
nav Subhiye ve Seniha 1sim1el'lnde iki 
tadını aldatmak lsterniş ve 1,5 kilo 
{lCftallyJ 2 kHo diye venn!şt.ır Fakat 
kadınlar l.şin farkına vnrmışia; ve ' 
lu manavı Ya.kalatmışlnrdır. suç.. 

DUn adliyeye verilen .ı.uçlu nsllşe 2 
ncı cezada yapılan du ... -.~ft• 5 ""- ''-" • _.......,,. sonunda 
ırn~ muudetle ha:PıSe mahkttm edil _ 

Moloz alt1nda kalan amele 
Fatihte, Sekcrci hanında 44 

ralı evde oturan Mchnıcd n.J=~~ 
amele, evvelki gUn bu el 
ve ald kanaliznsyon vru'tlaki blı e-

6 1 9 .1; 12 - ı 
o'unncağındnn arzu edrnlerin t~sr f • 
ı .i rica o.;unur. 

l::ı:=-'=':::Z:ıcs:ı==ı.C:::==:Z::::========~ MERHUMUN AİLESt 

,r 
iSTER iNANMA ! 

ten, iblrdenb~ ... J::-.. inşaatında çalı.~_ır
- la rvor.t:n kum ve ınoıoz 
.r>t;m nnm altında kalarak .. ı.._ 

L u - .. ~. re e yaralamnıştır. Kaznzede işçl t 

-----:....-~------------------') ~~ 'Uzere hastanE!7e ka'ldını c: 

1 RADYO 1 
CUMA 5/9/Ml 

7.30: Sa.a:t ayan, 7.33: Hafif pa.rça. 
ıar CPl.). 7.45: Ala.ns haberler!, 8: s.:n 
fonlk parçalar CPl.>, 8.30: Evin saati. 
ın.30: saa.t ayan, 12.33: Kanşık oyun 
hıı.vnları, 12.45: Ajans haberleri. 13 : 
pjyasa şaı1oları, 13.30: Karış1k mfiz,ll; 
CPl.), 18: Saat ayan, 18.03: muht~!lf 
şarkılar. 18.40: Radyo Swlng kuaı-tetl. 
19:: Cİktisad saati>. 19.15; r""'1>'0 

Swlng kuarteti, 19.30: Saat aYtırl ve 
nj nns haberleri, 19 .45: IOlisik 'l'ill1' 
milz!ği prozra,mı, 20.15: Radyo gazete; 
si, 20.45: Karışık ş:lr.lolnr, 21: Z ı.ı~ 
tn!ı:vknl '9e toprnk mah&ılleri bOn;as' 
21.10: Temsil, 22: Radyo salon orlt~ 
trası, 22.30: Saat ayan, aJııns ba?>e 
lerl; bors:ı., 22.45: Radyo salon o~ 
trMI. 

lstanbul borsası 
- ····- rı lstanl>ul borsa.sının 4/919•1 t:a;:!-

CEKLER .--
_., nıS 

Açılış ve ka..-· 
Londra 1 Sterlin 5.2' 
.Tew-York lOODolar ıso,025 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 1J,9'75 
Mıı.drid 100 Peçeta 
Yokohama 100 Yen 31 ooso 
Stolı:holın ıoo tsvec .Kr. ;:.:.:;--

Esham ve Tah~ 
10.GO 

tımuniyell % 5 9S8 
İkramiyeli % 5 933 Er- ~o.50 
ganJ A. B. C. 
• 7 934 Sivas • ErSU- 2(),15 
rurn l 

% 7 934 SiYAS -
rum 2 ilA 7 

.Anadolu .oemirYolu I ve II 
Merkez Banka.Sl 



1 Eytat SON POSTA 

Telgraf', Telefon Ve Telsiz aberleri 
Yeni Sırb Tarihin en Başvekil Maarif Askeri 

hükiimetinin kanlı harbi işleri hakkında . vaziyet 
heya . [Baştarafı ı inci sayfad:ı) izahat aldı [Bqtarafı 1 inci &aJfodal 

nnamesı ne tel'c.lb edllmJş gibi göztltmekte- Ytıkarıda :baltısi geçen fb:ıberlerin 
Ankn.ra, 4 (Hususi) - B~ekll Dr. ~-

s b 
dh'. eon .. rı....... b . ıu:•..... ""'''"1UUUJ'eti ~ır. Yalnız bu ha-

lf istand il h . Mareşal vorosllof taralındıı.n biı- Refik ~,,._.._. ugun VbiLCUCJl C'\'!VCl berlerl tamn.m'l.ıyacak diğer hnber'ere 

k 
a mÜS0 a bir tac günden.beri hazırlandıi'ı anla- Maarif VekAletlne gel.erek Vekil Ha_ lüzıun rordır. ·Mesela, Alımın ordu _ 

UVVet ihadas edı"lecek şılan bu mukAb!I taarruz, Sol-yet.. san Ali Yücelle mtıarlf IŞierl etrafın.. lnrı f.illıakika Lcnln.,.arildın her üç 
!erin. Kareli berzah!IMiaid sUratli db. görüşmüş, izaJuı.t o.lmıştır. d:emicyo::unu dn kesmiş er ve Lenln. 

Aı ... _ · rlc'atini izah e:mt'.'Etcdır. --~ h~lld .Alman hava ırovveth!rl, Lenin .. • ·ıı R &rodın kapısı demek olan Neva neh.. 
:r Zeıt~u ~ <A.A.) - Frank- grad bölgesinde, havanın fen.ıılığı. ıngı ere usyaya rı yanın dıai:resinın ş:ırlt kenarına 

ett ~ , yeni Sırb bü - na :rağmen çok faal olmakta bel'- yakl~rsıı. mareş:ıl V~f un 
trii l'~a Gbe:~_ı:edJtch, Pak z'lr devamdır. • .. dJ d emrindeki büyük Sovye.t kuvvct.ıerJ 

~e hülttim ""'\J-.uname o u - Mcrkeııcle genış va er e ~ba ne oilıdulo.r? Mareşal Vo~lo. 
it ~ etin 1V P~nı ta - Meri>ez ceph!Smde, :Mılrcşal TL- b 1 fun lıen.ingra'<i müstahkem mevkll 
Generaı 'mi'rseJaıı moçenkOnun yaptı81 mukıı.bU i.a: u unmuş dahilınde, artık sadece Kron$ıd de-

?e sırt, bir kuvvet ib - arruz. şimdi, .iki yılz klloruetrcyı n,z ussünden istifa.de etmekte olan 
...,.,,....,._~ =: lş servisinin ıthııl mütecaviz bır çep.!1e ümrinde illkl- Berlln 4 <A.A.) - DUıı:kU a.k.şıı.m ga. Savye.t B:ıltık flloslle !birlikte bu mev-

llaşvetu, 
8 

VCnnlştır, şaf etmektedir· zeteleri İngiltere Jle &metler Bl.rii~i klln mümkün oldu[i'u kadar uzun 
ltalll.an ı.rbıs.tanın kendı milli Almanlar Lenln:rad nrOilıumda anwnda Utetalti edilen ı;crn~ati tez.-ıhur. müddet müdafQASınt temine çı:ıl~ 

l'tla],;g_ rw., 8llm.ala.rına ve baynı.ğı_ Alman orduln.rınm ıu-..nıngruda 25 lerini m a ea etmektedir. Berliner cak 3:1· k -ııa.- olan.ak hııkkını eMe etm~ knometre mesa.tedc 11>uı.una.n Kat.nl • Naclıt Ausgabe şöyle ynzısor: ır uwot bıraktıktan sonra a-
~\UIU bllddinişUr nselo köyüne vardıkları blld;rileyor. Eğer Londm hAIA blltı!ln Avrupayt sıl k'twı."etlerile şarka r.ck:Jebılmı.ş 01-

eraı ~d1tclı, 'immUnıst kun _ . dın ,"llro§lilrıındnn a.dd~dllen lstcdiği 2ibl kullanablls dı Eden'n duğunu zannetın.iyorll.7.. Vorc15llof 
Giddetle hücum etm!ş ve Le~=~ Çaniitynselo olan bu köJ' politikası b:>lşcvaıne Avrupanın bllyillt kuvırot.ıerlnfn b r tarart:m Finlerin 

t e .. ~arştye ve inhlt.ııte. ki',..,, mil. ve _,"'Jik knmc~arı bir kısmını terketmdt ıst<?nh. Z nne - Knrell berzn:hındak ş:ddet:ı taarruz.. 
....._- -.ıı.ıeık .,,. Rus çarıannm ~ 1 c1ild ğine göre İngiltere stalinu o ka- lıı.rll11l mnk:tbe'ede üevum ederken, 
• ~ Çal ve dwlctm yeniden 1h - idL .. d f dar aenlş vt\dlerde bulunmuştur k1 d ~r taraftan Murmansk Len'ın 

r ~ak tlzere birl~eğe davet kak sokak mu a aa P - -~ h~~lleyh, .şdyle dem!sUr: LenfıtJT3d so ~Ôccek şimdi ys.Inız :tngfüerede değil, bUtün grad d!cm!n'dunun Bey.az D lliZ sa-
t..._ ""umeti, 8trb mffiet1nln bu .......... 1 U'(lula.rı kunıım- Avrupada bolşevik :faal!yetıni serbest hllinrle lbfr ~nu olıan Kan ancv-

ı-..:...~ b~t •ı.--... Rus ra~u 11,,...... bıra.kmak mecburiyetinde katmıq.rr. ki ita a....ı F t . ~ n'U<ı.Juı. verme-si ~çın da.nı dlan von:Şloton b:mat cephe - Lokal Arufelger de şöy'e yazmakta.. ne rşı ..,..il'ıyan n ehdidinı 

J 
-~lo o~utunu l!Oflemlşttr. gittiğin! ~r. Lcningradın dır- önlomeğe çalışmakta Mn.alan, a:\'DI 

ap 
~üdı.faaSı iÇln ma~al tendi baş _ Loncım i1e Mı:ıstova arosını1n.k mü zamanda Len'ngrndın şark, CC'nubu onya Uzakşark kanlığı aıtın&ı 6 k.!Şilik blr kcmıls _ nasebetlerde Mkerl ma,!u,eme m~s-ele- şa:ıcı w cenub i~lkametJerln<le de 

n teşkJ.l etımJŞl&r. ~~ ııyrıro Le- sinin kaıt'i bir ehemmiyeti !J'oJct.ur. mUhlmoc tırnw:tıerle hlr muknbil tn. 
suıa d b•t f yo Hdkll1 dişinden '1rnağıntı. ingUıtere S)Vyet«lr Blrllğinm ih rtı ıtrrtn ~münde fbulunmal:ırı bu 

b
. rın a 1 ara =~nfılıla- şehri ,sok.ak, 00- ilıtqacını a.ncok !,de küçük bir m:k.. thtmıa1i re!etımekted r ve mnıeml 

1 
iiitııJantva azmettlğlnl 1 asta ka;pıa.'W;>!lecıeğl.nden b01şev'kle VOroşllofun, bclki Odesayı tarız r ct-

~r mıntaka ç•ızd•ı ~ =~r~ 3 ~ nüfusu olan ;e b:ışka blr f/ı!Y vermek medburtye: mek amusu~ kapıbrak, Lcnlr.grn -
halkil Atman Ql'dnlıırı anı. ti dedir cTlmes. in de ıtirııl cttği dın Rus nrt.ruU tarihinde oymınıı ol.. 

~ ~ l1zak.şa..'1t sularında. bir bl- :::ı:pılacn: mücndele diinya. tn. v~ile 'İngiltere M'mlaJv'3..Ytı. büyük duğ~ tıüyük rolle ~lrlikte müh.m sa... 
~ ta.ita ~. Bu mıntaka rihiniD en onı.ı muharcbelennden 'Vfl.d.'erde bulunmuş -re Avrup:mın bü nay, m~?rlnı ihtiva etmekte 
~~ ~ hart> gemllerlnln ve . " _M.,., üp'he yoktur. k bir ktsmını terketm.iŞl:.1!'. olmasını gozomme o nrak "e buıılnr.ı 

~._:-t 
1 

biri o;aUl6..- § .. __ ,) yu B"ltık fllosJe Mur11111ns.k'a kadar Ka-
ıtı..;:" ·~ ı ~an vapur arın (Ra(lyo g-a.ze~ " 
~ en nıenedileoetlııi 11An et - Si<Jkholme göre vuiyct M·ıll"ı Şef·ın Balıke- reli kıt'a.sının şark kısmını mu'ha -~ı~ . StDk:bO'.md&n gelen bir ~ıe gÖ- faza eöebflm.ek gnye ve knygusunu 
lll~' ~kliiine göre bu mmtak&. .. doğusunda ilert.y n Af_ dn mı.ve ederek but ün kuvvetlerile 

el~~ ıılşttr ki, mmtakadan gec - :a~?aı1!ı son günlerde Oomel - sı·rde hı·ıabelerı· Lenlngrad ım~hkem 4Il1Jllta'lalslli! 
~· Usyteya vannak m(lın.k(in üzerlnd Brjnnsit şe~ bunun şliıiıhndekl ha.valide kalmak 

ııı,,;~ Moslrova ydu e ııı~ radyo.su bunun bir b!fara! rfne varın.ış!ardır· !Bas wafı J inci s:ıyfadal kararını verm~ veyahud raah ettli;l. 
ıı, Olınayıp bir ham mınUı.kaSl Diğer tanı.rt.an cenub 'fe orta At. rat.ı arasında doğruca husus1 trcnleruı~ miz tamda şarka çekilOO tmek için 

fJli ıa.zun' gcldltlnl S<}ylemlştlr. m.'lln orduları Harlro! umu.."lli ~ika- gide:ek gcoeyi orada rMl•rmişlerdir. biraz eeclkntŞ o'!ılu\Sı lt:ı.sebile lbu ka-

Amerikanın rasın~ Cqttyan eden mü.alı:ereJcrln 

Soyyetlere Y•rdımı neticesi, bilün dünyada derin bir ı· 
u ka ,e iehaliikhi bir heyecanla be.; a. 

mcktedlr. Bu arada vukua gelen bh ;:1~: 
meselesi dıse, bu heyecanı 8011 haddin(' çıkar-

y • S 1· R mıştır. Bu da, Japon başl'<'klllnfn 
azan. e ım agıp Em~ cumlıwrelsl Mister noo e\•elt u Ok ' S imdiye kadar SoVJ'et Rusyanm 7anuslar ortasında yapmayı teklif ~ 

' harici alemle ticari tenı:ı ını ko-l t~ti. mulakattır. Çörçll - Roosewlt te. 
J:ıı·hkla temin ed başlı 1 kıslne bir nazire teşkil cdebllcceı. bir 
vardı: Birl şimali C:vr:u a ca IJı bp1 mahl7et ~nedrn bu ıtÖnı$J11e i •tinhı 
Umanı idi. DigQi d ~z!::~•nııuısk bilhassa ln .. ilterede ıeyandırdıgı alaka 
V!ııdı,·~•ok'u Alın e ı• n kalD \'C lnföıl azimdir. Fakat Amerika he 

""' • · an - •US hıırbl mu ·· b • 
nasebl't.ilc ,.e filen kullanılmaz h l. nlu~ u murara.~~::ı bfr ccvab ' ~.rmcditi 
relen l\lurmansl.-ta 8 c g l:ı ls'cnen mul k'\hn :;;rkli lıııltkıncla 
tek kapı kaldı ı::ı :~ra ttRusyıı için da Amerikan kaynaklanndan buna 
bilir ki \'ladi~ostok ye e, ~cnlle- dair herhangi bir hn~r sızmamışhr. 
ciğer mesa.bcsindedl R~ a lçııı bir l\luhnfnza edilen bu kelıımlyt"t ncU -
Işı: l' - . r. l• lvakl lmnm cesi, ortaya çlkan rl\'ayeUrrde de bir 
fı.k~ıılcu';;~~\180~'Yet Rusya için haricı hayli tehalüf \'ardır. Dlr tahmini' gorc 
açılmıştır Fa r cmas penceresi daha Japonya, tasarladığı harekete ıcçm<'k 
cinlerdrn. gel:~ b:tız::~~enl~~fi cı~I- için z:ıman kazanmayı 1 tihcfaf etmek.. 
semahatle Sovyct Rusya el ld r tc ve bu maks:ıdl:ı bir takım marıcv
bllmr ı için bir ha)ll 2.11~ 0 lh~ - ralar )apm:r'Atadır. Zaman kıu..-ınnııık 
vardır. Bu sebrble Sovyetna R :>&O keyfi) etinde .Japonya kadar ızlırarlı 
Amerlkadan sc,·kNıilrn ilk be IUSJ;>.ı bir halde bulunan Amt>rikanın da bu 
muleJI grmIIer \'ladlvostoka ;z n st: hareket tarzı işine geldiği ıçin o da 
tarı gibi Rusyaya \fufedilen h::~urtd b~ı fırsatlardan lsUfadc etmektedir. 
malzeme mühimmat y-..f d Bır tarafta zaman bu l'ibl manewıı-

' ~re e P.ene Jarfa geçed • 4,.,__ ta 
bu kapldan içeriye alınacak ılcm;k ursun• "'"'.. rafta ırüniln 
tir. Fakat .Japonya bu kapı~ın bu " - realltf-si Ameriknn :rardımlannın dur
bu maksad utunı'nda kullan;lm:ı!:~ maksı:ıın '\'ladiv~ yolile So\•yct Rm 
istememektedlr. Buna mlinJ olacak va yaya akın edeceğidir. JaJJOnya, bu v.a.. 
Slta çoktur.. Bflhn- L t k .. • r.f.) t>U.c buna mani olmak wı,.ecek mi. 

~a •uU mm a aya h.._ aır• Mli 1 ~ k '-• dl"' 
kim olan bobzlann abluka P.dllmf'SI · n o ma ,...,. ,.ı talı:dlrdr. Sov. 
Vladh·ostok yolunu 1 bt' :vet Ra!IVanın açık bir ınırettr srr4cL 

n şe yaramaz ır tffl tehdld 1 --.u ..., K t'rf 
hale gelmesine k!ifidl J ne 0 &=ı<•ln ~ ı leml'L 
Sovyct Ru"""'ya A rlrk, d apon)a~~!~ Zira, bu devletin btmdan bir mllddet 

"J- me ıı an sevkcuı- evvcl .Ta dlğl bl •-
Jec"k malzemenin im yoldan yol1an - :ponyaya ver r no .... A-
rtın ına karşı gösterdlli tftltJik, bir me"!'ıulan ~oVYct Ru«:rnvıı yapıln<'nk 
miidd .. ttenb,.rl bu hiiki'ımrll,. Ame..ar. evkiyata mıı'?ana~t fdildll:I t.akd'ıde 
ara.'!ında esasb milz:akerel ovyeUer lıfilcıımetınln bunu gn)TI dO"i. 

l'rn mcvı:u tn hl h tt olm:ıktadır. Rfvnyf"tlı~r bu vadide ruulı- ne r are et sayııcahnı kaydet.. 
ıtf'.Jlrtlr JJaz.ı knynaldar mllukercl,.rln tnl!tl. Rnnnn m.,nnsı sarihtir: 
lmı:fınkü hnrb dunımundıın dotıın nıe. Sııved Japonya lıunu Yaıınrsa. Smrvet 
selclcrc inhls:ı.r etttttııı iddia dtlkl,.rl R.usYa eh, kısa z:ımıın f'VVel lkl dn. 
l"ibl bi~oklan da bu temacıın umumi 1et arasındn akf!'dilmfcı ol-tn d!K'lfuk 
bir .Tapon _ Amt'rikan tasfl esbıe yol Mlctmı frshr.dN'cldlr. $1mdlfik \'ll"rlvrt 
"<'mıva matuf es'lSh bir gôrüsıne ol- "" 'l'l'!""'"Zc1'°11lr ,... rrıüıak•noll'r biıtün 
drılhındıı macırrihr. hararr.till' devam cdrr görünmektedir. 

Jfakfkat nt' ml'rtercl"' (il rc:a olsun 
barb ılısınm Pn kuvvetli Dtl aev'lcU a-

~o gazetesi> m.etlnde mfi..,<1.erek bir harekete ge -ı· Cümh_urre~ bugun ~t dokuz. rorı vermek mecburlyetlnde 'kaldığı 

B k 
'CTn ·'-"'u ele g""'irmek V"' Ki da şehrın gortilecek yerıerını ve bu ~ ... , __ 1 'Wisıl olmalmıdır. R h 

UI 
• 1 çere .oar~-.u -Y " - rıı.da kız snn'at OkU~UllU cskerl bnsta- ,...,..,, • 

garıstan a yef'in .. s~lmtun.u ~n. etmek gaye -

1 
neyi, Ralkevlnl, Atat.Urk ıparıtmı, zı.. Bu düş\1nce tarz1mızın b:lklkate tc- US cep esıne 

1.... sile büyük ölçüde büyük meydan mu ra.at bahces.nı gezmı.şierctr. vafuk e&p etıned'ğinl nnc!lk hfl.d' e. 

Büyüklerimizin Zafer 
Bayraım dolay.site 
lstanbula iltifatları "~n münakal~tı bareboolno baŞlamaJaı-ı fut.im.al da- İnönü Halkevlntn hop rlörti ıle Ba. l r g~..crccel..-tır. Ancak bunun bir Bulgar askerlerı· de 

t 
~ d bilindedir. lıl:cslr halkına bir h t.abooc bulunara.lı: bııkika.t o'xhı.,ISou anln;Jılırsa mnreş-:ıl 

esı•s 

1 
Krukaslar ,Jdunun Jrolaqlıkkı açı.. ezcümle dediler ki: Voroşilo!un çıbk yanlış bk hareket • •• d ., k? (Baştarafı l lnd savfada) 

L o unuyor 1shllmesi bakııJımd:ın bu b.arel-et e_ .vı dyetin.zln her tarafında va - §ekli iht.Jyar clım ş o'Xluğıın.'t şüphe mı gon erı ece . rine .aşa~dakı Ct"Vablarla muk bele e-
"' i hemmi,.etH ~r tand!l~arı çal14kan ve ncş'ell bul - edilme.melidir. Zira herş ydcu evvel dltmlotJr. 
~ tö c.\.A.) - Burada alman ana. · dum. Balıkooiri mWi 1>1.I'i)iiD gU?.el bı.r her taran.an muvasalası ltesllmış tıir Bulgar harıei3'e nazırının ve bazı Milli ŞrlJmlzin cevabı 
'"' r, Buııarıstan Ue TilrkiYe a- (Radyo güzete:.!:sı örneği olarak takdir ederim Duı·adan ha e gelecek olan Lenlngradın, üç Bı.dp.r guetıeııerinin mill1 birlllt ü _ c~ür ve &ebrfJt ederfuı.• 

.. 
'ı ~ d~ıu mQnaU.U.tı yeni- Jr[ıınıpl MaaerbayDUD '"1•rl ff!'V çok neş'e'l dlıarak aşn'lacağun •e dl- tm-a.fından JmlbBur, takat So11Y1!UC _ ıııerlnde !azla durması dunya s1yaıd hmet İuinU 

tıe ~~ 0hnıa.caıct.ar Fin orduları bafktrma.ndanı nuır~- ğer gitıt.ığım ~et.ıere B:ıılıkesirln rin Karadenimeki buyült Mkımtyet. mahfellertnln gö&llni\ aoı:yaya çek- Meclfs Rri!ıinln eeıvabı 
'İ..~i ge~ olan Ed1r _ şal Mana~ bugiin n~etüğl bir selfunmı gotüreceğm..> leri ddayısile denız tarafından Sov. miftır. 8on günleroe lxızı Bulgar ıe- cZaıfer bayramı münueaetlle ııoste. 
lıti~cı. ... ~ hattı, Almanların Ya emri yevmide sulh şayialannı ::1 Göniillere :terahlıic ver:cl bu soz _ yet ana <Vatnnlle mütemadi ıtt:salJ hlrleri.nde, meselA RU.9Çukta blr ı;o.k: rüen duygulara teşckkUr edeı, bilmu. ~ .rllnn-~ -1-~-....w..... o900ra ,...... ,__ •• .. ,.....11 alt al .tabele bayramınızı tutlar, saygılarımı \.eellrı:ıJ;uo;ı olduklım taarruz es :ımt'i dille ,_aıoıau.-..._• ler, mey'dan!Larda ~nnan binlerce bulunan Ode5a ile ayni vaziyette o.. a.uuıUIUSw01" ...,.~ ma ınm.ış - .sunarım.• 

b
~tıU. :ınişl:ir ki: " "--Ik ta.ra.fın.dan silreıkll aJkı.ş!arJıa lat>Ueceğini kabule imkA.n yoktur. O. Jard.ır. ~il ~ ro ı. :fakat sun .ı..m • B. M. ili. Rl'lsl unk·· A ır- Es:kl sınırlara va ı..., karşılanmıştır. Relsiciim'hur ınöntl, detıa~ her türliı Htnuıl ve tak\':lyc lımdra r~u bu mesele ile fa7- Abdülhalik Renda U iman ~lerhniai ora~ yepook samanı he. t>ugün .saat 12..20 de husu.si tnn.erllc gönderll~·lf1411 halde, mub'tl dahi - ıa aıi\.kadru olnuı.ktMır. Bu .hareketin Başvckllimiziıı ınuıu.1ıeıes1 
h nu:z geımemJ$ir.ı> Balıkesirden a.yrıJnwjla.rdır. linde bir de muazzam kuvwt ibnlu. Rus ~ne Bu!gar askerlerinin cZ&fer !bayramı mUnascbctiıe gön _ 
1 usrnı t bt•'-"• (RadB'O ga.zete:>l) -o-- nan Lenlngrad, erza'< ve mühimmat gönderilmesi maksadını tıı."Jıd.ığıru, derdıtiniz telgrafı aldım. 'l'eşellür e.. 

[1'.. 8 1gı Tu"'rkı"yenı" a parolası na.nuruı tlmdi:Ye kadar depolarına ne Rus selql8.tis1tıt tawa.n Bulgo.r mil- de.r:lm. karşılıklı tebrl.k.lercnı ve sa,yın 
~~ ..... ~ sada iddibar edlleb~ onunlıı iktifa letlnin ıbu oePbede dovfi1mek ıste htanbul halkı için daim) refah te -
' ~ tı l lncl sayfada] 6; ran [ Bal iarafı J fuci 11a7fad&l ınedburl)oıetlndedlr.. :Meğer kl, btlyilk dik! i . bildi k,.....,.,_ M .. mennilerimi &Uilanm.ıı S '1~kler.ı parlak cesa - b t j dJirlik» bır s:;,vyet ordusu farktan ~lıp Lenin me er ru rme ıcw..ı. :uıma. - Başvekil 
~l'•, il aı.,._ bP'ın kıt\ı:ıarını t8IJ:rUt sa o a Mesela Falih Rıf.kı Ata.Y, Ul\lSWI 27 grad lkarşısındakı Mman muhaslra filı bu haber bqkn :ta~n te. DOktor Refik SaJ'c1am 
lH.. w~ Ilı.--. ,.~ .. a~nd Tiır .. h·e yd edllmil}t.lr. ~ gıızetesi) "°" aıı,,~ nı::~ l(ifie daUCL Londra rMf3o&UDUft haber v.ercM _ AğustoS tarlhll ll,_.......,~. a, ~ - ordularına gerılerlndcn tn rru7l1ı Milli Müdafaa Velı:Ulnln cevabı 'ıı..._ ~ bı: .. ~~- dıevam etmeli- ~·me -"re, -.---...ıa sabotaj hareket.. nin kendi iatftlAllnl mtıdafaaya az - b;.ınları mulmsera.yı ref'e mecbur et_ Sofya 

4 
(AA) - Bulgar ajansı .. 1stanbulım vatanperver ha.kına ter. 

l\ı~ tıı ... _ .. Q""llk 
11 

e; o- ..... a.ı..,,,..... met.miş olduğunun llcrkesçe bıl nmesı """""' t ~ b rd ha bild,rıyor: oüman olan Utifat.nameıerludcn ""'k 
,-'ter 7-:'.''ı.ıı.nı ben.. saıxına SlU" - lerl deva.m etımi!ktedlr. Son dakikada ınzmı geldiğini, İnönü Bd.ını .taşıyan s:ı1 ~·LYe e:-, uc;er bCJY e r 

0 
u • Dün Bulgar parlamenUısu .(içilncu urlltcha&'iis olarak tahraman Tilrk ~~-

t ~~~~t.a.n Pt uz gelmemiştir.> gıe~n haberlere göre, i.,.-gal altındaki bır Şete malık bulunduAunu ve bu adın zırlam~k;tn veya hazırlam~a.'ar, 0 fevka.l'fıde iQt.lına deweslnln bırlncl dusunun vazlleye çağınldığı zaman 
ctaS~:. tebliğinde ,un.. arazide Bretnnya86 gtden demiryol.. m1Ul ilı:ıırtulusta ilk zaıerın remzi o: • zaımm bu hlr~et tamannn 'bir dl- celsesini nkdetmışttr. a.rnı aun ve kudretle ödevini YBI>• -
~~-bit ~ d- larında satıota.i yapılmış, trenler tam duğunU ve M lli Şef ile ordunun ct.ra. ye<."t'ğlmız o"maz, 1) ordu g~ P 1eU. cağına emin olm.anw arzu ed r, başta ~ -~ ~~·~ =:ı:ud -30 sa4lJt iŞ!.iye.'11emiŞt r. fmda ihaneti asın kabul elrojyet'P.k o'an şlnc ye ks.001" Z3man lroz.anmak, Le- Başvekil M. Filof SCE alarak. celse. r.atıAl ıerı olarak &aYll1 htımbulıulara 
'ı ~ .... >QlUl .__," e, (R~ gatıetesi) birlilc bulund~U yaZIYO" ve ertesi nıngrnd ve .,hnıal bı m h m bir mm nln ruznamcs1ni blldinnl.ş va mem - çten .saygılarımı sunanın .. 
ıı. ltlld..~ llıokb:a.ı e ll'lağ1ü.'o edllmlş. ~il de kal um.anııtın şuursuz hare.. takayı diimıan ellrıe bır kmnma.k ve ~kctın umumi vazııyetı hakkın..:la i - Milli MiiJafaaVddH 
~~eti"QitQrına arda tn.l'mJekctin es f keUer deme* olmadığınn işaret ey.t - bununa b rlfkte B:ı.l•ıktakl Sovyet m.'ha.t v~ıımlşt.ir. Saffri Anlta.n 
h"' ~ıııu-ı tn 'Va~r. Hari> gtl- Gen~ral Deniz Berut a ~rdu. Türkl,.cnln parolası fıkıısunu d.':ı, bu filonun Almanların Har dye nazırı da Bulgarlstanın Dahill7e '\"eldlinln .el{:rafı 
t~t\ -~ıı ~ır. Son ~re. J{udÜS 

4 
(A.A.) _ General Dcntıı: f.5te Türl:iycnln paro~ası ,şudur: F nkm.diyn körlez.i methal nde te is harlcl siya.setin. etrnfilc anlatmış ve cZa!er bayramı nıüna.sebe~ı.l' hnkkını 

h. ~· 3o0--a. be ~e Ol!nınOOil, 2 cıslr edilen İngiliz sübııyıan Kahramanlık ve ihtiyat. edip hergün daha da takV ye etznck_ h r ci vnz.yetın iyi olduğunu söyle _ da g&tcrllen hıSSıyıı.t.a tcc;e : ederım. 
;rır "e <len ~g r • Yfu;e ya.kın tü - surtycdıebll'akılıncıya kaXiar mC'V'nıf Rc:slcfunhurun orduya. gönderdM1 te o'duklan mayn bıırojl:ırını rorlı.. dikten sonra mllll ıbiı1iğınl ~ et - BOytiı: bayramın SC\'gıli ht.anbuı lınl-N atlr l>iy ?fa top ve he33ıb51Z serbeSt d bazı v~ silımyladle telgrn:fta da gı-ne bu iki noıı:t.a go - yarak Tuveçe nı cıı edebi :ıneıeri son tığ! trutdlrde, Bulgar milletA Jçln en_ :ıacı:ı :=~ine muı..u 

0 
masını 

~ ar .E!sırıe~ s!l!ı!ti!arı ~limi.Ze ~ulan iPıe~ sabllJt1.ı Kudusten rüluyoır. Fllhak ka, bu tıe]Grtıfın ilk derecede m~kill olduğun.dan, duş_ dişe edlle<:ek hiçb.r §le:,r ohnadığını Dabttiye Vdı:ni 
~ atı b~ak't:ad~n adedi gün geç .. lbı.rlu:e ııareket etmiş;Ur. fk, geue:al cü.nıJesi millet Jçuı asıl temına.t.ın or. mruıl!ı.rmın eline geçmemek için ye_ tebarüz et:tlrmtı;.lr. Fallı; Öztrak 
tıı. ~il ~n r · ~n e1iıni:ı:. BerU Fransa.da kALan son In. du olduğu h:ıkkındatı elimle, Tüıttıye. gfı.oo çnrt.P o:nn kendl kcnd.slnl ba - --------------------------
~ı!'~ t~:!!a esir "'3.Mır. Beı • V'e. b~~nnın iadeSDe )Ca6ar bu. ye mütcmadtyen verilen ve emniyet- tımıak gi!bi elim bir alubetie tarşı - Pf'Sine altmış Jlrahk blr mryva mas.. 

rafı koyaoıu, Su halde Ck.seriyet bi>J. 
Jağ1ından bahııeclilrn meyvayı yiye
mez. 

Sabahtan Sabaha: -~tıe d ~. nıenieketin te. gfliz onJtlardlr ten Ziyade ;tıaksız!Jkler dtJ&urab ·ı;cek le.ştırmımınk ı.çln thtoşar etm'ş Olduk.. 
&vanı olunm:ıttıı.dır.ıı rada ka1lı • olan temin.a.ta ~udan doğruya bir la.n bu roreket ~Stllnl belkl kabul 

J1 d telmih o arak tel6.k.kl ecil'm.ektedıl'. ederız. 
"illin LA LE sinemasın a Bu cümle :WıUyat wrıammıın cı.L.sor - Anoa.k. göriınu~ böyie değildir. Sov 

)' 1 M . . .. ..k fihni birden sa. telgra:fın heyeti wnuıruye.sı de, yt»tlerln, geri!erde böyle 'buyuk blr or-t\J Q evamun ~n güzel 2 buyu O R K ç E su»ıU Jtorum.aık ıçin sarfedilınek~ o. du dlazu1nmalcta olduklarına <laır or-

l R o s s 1 T E R K u·· L lan gayretler nklm kaldığı takd:rde tamı hl\i>lr emare }'OkiUl" 'Ve bundan 
.. }'> ARJ 2 H milletin kahramanlığına mur.ıc:l:ıt o_ doJa;yıd.ır, ıki mareşal Vöroşllof'un 

:' S Işıkları _ - ıunacacını ifn:d.e ooıyar. bu m.rekcıt tarzını. dctTuıtığu t.anak. 
......_,-.......__ ........._ Sulhu korumak için kuk ettiği ttıkdirde, butün Sovyet or_ 
N~ Bu telgraft.a bıZZa.t Relsicümhıırun dosunun mukoode:-atınh tesir ede _ 

<!:ar BeY Diyor ki : da tş:aret etıtiğ. glbı, ceçen ha;!t.ı su1- cet derecede hatn.ıı btr 1ş gibi görü. 
Ota H a s an hu korum.ak yo unct:ı Ankara. ht•kfı- ruz. 

....,____ meti mua.:ı:ıam tayreU.er sart~t.tl. Ha.. A.ncn!t. hü!mıumuzü daha tam o-
l t.ı.rlard~ır kı Reısıcumıhur blrbl,· a.r. lnrak v~ilmek için hMiselerın ya.. 

dındnn Ingl.llz ve Alman büyulı: el - kın ınkişnflarıno intizar etrne.k ili
çilerile gori.&.ştü. Her iki büyük e ç, _ znndtr. K. D. 
nın Hariciye VclillHe de uzun ına. ============== 
dıya konuştukları malWndur. Bu su. 
retle Türk hul::Uzııet lkl tara..fın :ıı.a. 
k.ıkl nıyet1erln o~renmıŞ o'lidu F, knt 
her ı;ıey o up b.t.mlş değildir. M. von 
Papen A mrada 2 gün !ı:a dıktan 

sonra t.eltrar L<:tanbula dönmu.' ve 
.Mnmnyay.a hareket ~. Orada 

çdk meşgul bulunduğundan dı.ılı.a. bir 
müddet heI1hnngi blr tcşebbüıi:te bu_ 
lunaca~ mn.'ledllemez. 

Ankarada haTa 
Bınaenale)(h.. Anka.rad& büyük bir 

kararsızlık .ha1'11W devam etnıett.ecı.r. 
~.net bunu blli]"OI' ve t.amanu.o ıto -

&trahnıd.a aevlutabı1 

İstanbulda bazı mevsim balık ka

Doktorlar tavsjye ederler: 1 raya vurur. Dd kiloluk torikler en 
- Efendim yağlı J'emekler atınıır. kunıp kadar satılır•. Fakııt mıiştcrl 

l\lt'.yva yemellsinb. Sabah kahvana.. balama• ve &ekrar dl'nl:ıe atılır. Hal • 
sında birkaç eef1all, armud, akş.\111 tıulti metıeli Konyada, Balıkeslrde, 
ycmekll'rlnde izim, kavun, karrm:, TCastamonada vrsa.lr lo merkezlerde 
bunlar vitaminli 1Qlıerdlr. 'ııtlk balık hasreti oe)(rr. 

Tavsiye ye,!lndedlr. Ve memlrkct Bilhin bu gayri tnbü hnllrrin sebe-
blr mryvıı mcmletcticllr. Dleblr mev bl . de malüm. TeşkUfttsırlık. 
sim meyvas1S kalmayız. Mcyv.A balı.. ıtalyanlar biz.im Bursa seftalllcrln. 
relerimiz çok 'brreketlldlr. Ileıısı dof;. ~en aşı aldıbr. Yet ştlrdllcr. 926 da 
ru. Llkln bu bolluk içinde butıin ya_ l'ıılyn.dan geç"rken şeftaJilf'r koulak 
tandaşların doya do)a me\7a yrme. "'llenU. 938 ıle ttal)"a:ra ikinci ftl&. 

ıerlne imkıin yoktı r. Çünku bırçok hatimde bizim Bursa şeftaıncrlnl O. 
)f'rlerde toplanmadan yerlere doku dort ml~ll hüylhnüs olarak &"ordiım. 
lüp çuru)eıı m '"' bu)ük şehırlerdo KUosu Jıatınmcla kaldıi1na &"6re bL 
bir Al.TUpa mataı kadar paiıalıdır. dm pera ile on beıı kuruştu. Butü.a 
Yuvarlak bir hcsabla bll&'un istan- ttalya lıtasyonıana._ .epet HPeC ~ 
bulda iyi elns şeftali seksen, annaıi tılaeak kadar ela 1'olcllm11. u..ı- ...._ 
kırk tnWm otuz beş. kann J'lrmi beJ TablaUn verdltf D e 
ku...;,şitar. Bir ~\ "''" ı>anıarua ~- iade etmek için TJtlnd mewl111buk 
dlndra hrr~n tı'rer kUo alınsa ..,.cıa apımı.aı aeıp atatın alt111da bekle-
~ıtanış lirabk bir JIM!)'VA murafı C.U.. mrk Un ddilclir. c j , 
&ar. Halbaki ııerlNs& m~.r Jaart. *"/,.,,. ..,U6' 

Lüks megva!. 
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. . ' .... 'J.. .. . Zayi - Askeri tcrh~ ves:.kamı zayl ı 

ettim, yen.sini çııkaracağımd:ı.n esklsı • 
nin hilkmü Yoktur. 

lstanbul Levazım Amirliğinden VerHaft 
Har"ci Askeri Kıtaatı İlanları :\lehmed oğ-lu İbrahim Safranbolu 315 

Zayi - BUnyaıı askerlik şubesinden 
almış olduğum terhis veslknmı zayi ~ 
tim. hükmü olmadığını nıı.n edeı~. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

İstnnbul Beya:r.ıd Bala.bana&'a ma • 

hailesi Acc.mlncfer ııokal'uıda Z'7 ?\o. 

hanede Mustafa oğullarından Salih 

oğlu Arif Şim,şck 318 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 

Za11 - 040-941 senesine aid şebe'·e 

pasomu «aybettım, yenisini .ılacağını

dan eskk>inln hükmU yoktur. 
HE r yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. Hu.ku.k Fakillteslnde 6'786 .oıımaıah 

Sabahat Dalmen 

KIZILAY C. UMUMİ 
MERKEZİNDEN 

Pirinç unu, sebz e unu alınacaktır. 
Pirinç unu 
Sebze unu 

10.000 Kil~ 

Bezelye unu 5.000 • 
Kornflor 5.000 » 
Mmcimek unu 5.000 » 
Yulaf unu 5.000 » 
Patate3 unu 5.000 » 

~rer .kiloluk torba veya kutularda olmak üzere yukarıda mik. 
tarı yazılı pirinç ve sebze uııu satın alınacaktır, Teslim yeri ls.. 
·tan.bulda depolarımızdır. Taüh':rin teslim tarihlerilc en eon fi -
atlarını birer paket nüm.une ıle birlikte 8 Eylul tarihine kadar ı 
Ankarada Y enişehirdc Kızılay Umumi Merkezine göndermeleri. 1 

Not: ( 1) Miktarın beşte biri njsbetinde ve her cinsten tı)'TI 
ayrı ofmak üzere teklifler kabul edilir. 

( 2} Telgrafla teklif kabul edilir. ' , 
Leyli 
Erkek 

111' - Orta - Lise -- T aksimde Sıraserviler 86 
Müdür: S:ıbık ŞLtll Terakki Direktörü iM. Ali Ha.şmet Kırca 

Hususwetlerl: Yabancı dillere ehemmiyet vemıek talebesinln sıhhat 
ve im1baıt.6le ynkından al!Uca.dar olmaktır. 

' ·Teleton: 41159 

ANA - iLK - ORTA - LiSE l 
~~kek~~~~!~Ç.~ ~~~~~a~y~nr ~ed~bgbuool·_:d::•r.eiltr. I 

Ka.yıd iç.n beTgün 10 dan 17 ye kadar mektebe milmcan.t """"' 
I>c~re ~ E,ytö!de başlaıınca.ktır. İst;yenlere tari.tnnm.e 

' Tel~f<>n: 36 - 210 ,, 

YASTIK, 
6lh batinize 
taydalıd il'. 

KUŞ TÜ YÜNDEN--111ıı.. 
YORGAN, YATAK kullanmak Mm kesenl"te ve hem de 

BiR KUŞTOYO YASTIK LIRADIR 
Yastık, rorsanlan da pek ucuzdur. Adre.s: İstanbul Çakmakçılar, Ömer 

B:illoğlıı Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 2302'1 

Koçuk tasarruf hesapla., 1941 iKRAMiYE PLANI 
Ke§ide~er: 4 Şubo.t, 2 Mayıs. ı Ağustoo, S İklnciteşrın 

tarlhlcrinde yn.pılır. 

1941 i kramiyeleri 
1 aded 200<> liralık - 2000.- Ura 8 aded 250 ltrall'k - 2000.- lira 
S • 1000 • - 3000.- • 85 • lOO • - SSOO.- • 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
tturuluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJans il.dedi: 265 

Zirai Ye Ucar i '.ber nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en 
az 50 ııraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur·a ile aşafldaki 
pllna ııöre llcramlye dağıtılacatıır. 

4 Aded 1,000 Liralık · 4,000 Lira 
4 u 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 » 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dikka t : Hesablanndald paralar bir sene içinde 50 liradan ~atı 
dilşmlycnlere iltramlıre çıktılı takd irde % 20 tazlasUe vcrılecektfr. 

Kur'alar ~ene~ ( defa. 11 Mart, 11 Haziran, ıı EyliU, ıı Birinci 
Unun tarihler!.nde cek1leoekt!r. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Askeri Kısmının Kayıt 

Veteriner Fakültesi 
Ye Kabul Şartl~rı 

ı - Ankara Yüksek Ziraat Bn.stitüsü Vet-eriner Fakültesi askeri kısmına 
bu yı.ı sivil tam devreli l.selerde iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve 
olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartlle t.alebe kabul edJecektir. İs. 
teklilerin o..şağıdaki şartları haiz dlmnsı lazımdır. 

A - Türkiye Cümhurlyeti teb:ıasından bulunmak, 
B - Yaşı 18 • ~ olmak c22 diihlldir.> 
c _ Beden teşekkWleri ve sıhhati orduda ve her ı limde tanı blzme. 

te müsa.ld olnınk «dıl relclketl olanlar alınmaz. 
D _ Tavır ve hareketi, ab.lAkı kusursuz ve scciyesı sağlam olmak, 
E _ Allesinın hiçbir fena hal ve şöhreti o:mıunak •bunun lçın de za. 

bıta vesikası ibraz etmek.> 
2 _ İsteklilerin müracaat iStidalarına şu vesikaları bağlamaları ı~ _ 

zundır. 
A - N!lfus ci.izdanı veya musaddak suretı, 
B _ sıhbati hakkında tam tcşck.küllü askeri hastane raporu ve aşı 

ldiğıdı, 
c _ L1Se mezuniyet ve olgunluk şehadet.namesi veya tasdikli suret.l. 
D _ Okula alındığı takdirde askeri kanun nizam ve talimnt!arı kabul 

ettiği hakkında velisinin ve kend·sinln noterlikten tasdikli ta&hhüd sc. 
nedi Tnlebe okuldan istifa. etmek isterse okulca tahakkuk ettirilecek 
ınasra.fları birden verir ve bu da taahh!ld sene:iin~ !taydcdllı.r. 

E - Sar'aiı, uyurken gezen, .sidikli, bayılma ve çırpınmaya müptel11 
olmadığı hakkında veınerinin noterilkten tasdikli tanhhüdnamesl. cıBu 
gibi hastalıklardan birlle okula girmezden evvel malül oldukları sonra _ 
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetlUr .• 

3 - İstekUler bulundukları mahallerdeki askerlik şulJe!e:-lne istida ile 
müracaat edecekler ve şubelerince 2 nci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra Anltarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültc.<;i as. 
kert talebe §.mirliğine gönderılecekllr. Müracaat müddeti Eyltılün 25 ine 
kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

ol - Okula rayıd ve kabul ~ehadetnamesl derecelerine ve müracaat 
sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıd i~lerl kapanır ve ka. 
bul ed ilenlere müracaat ettikleri askerlik şubelerilc tebligat yapılır. 

(6933) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Koıpalıçaw;da Kalpa.k~ılar soka~mda kA;n 11 numaralı dll.kktı.n bir sene 

milddctle kiraya verilmek üzere açı'k arttımuı.yn konulmuştur, Yıllık kıra 

bedeli muhımımenl C123) Ura ve ilk teminatı 9 Ura 25 kuruştur. Şartname. 
si Zabıt ve Muamcllıt Mild.UrlüğU kaleminde görülc!ılllr. İhale 8/9/941 Pa 
zartesı günü sa.at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ılk temi. 
nat makbuz veya mclctublarlle !ha.le günü muayyen saatte Daimi E il 
mMde bulun.malan. (7454> llc · .. .. 

5 Eyl(U 941 tarihhıdcn itibaren asker ailelerine yardım parası . nın tarlı 
ve ~ şDkll değiştirilmiş ve ay:ıca 2 Eyllll 941 tarlhU gazetelerle de llA.n 
edllmış olduğundan bu tarUıten itibaren eski usuı ve esaslara 6 g re gerek 
şahsan ve ferden salına suret!Ie gerekse maaş ve Ucre~ler "-ennd 

u:.o en yapılan 
tnrhl.yat üzerinden tnhsllMa nilıayet verilmiştir. 

Aşağıda ynzılı mevı...dın pazaı .ık.a eksıltmelerl hlzalarınd.ı >'azılı ııı1ı 
ve mahallerdeki askeri satın nlma komısyonlarında )"apııııcaktır. Tal b 
belli vakitte aid oldugu kom 5YODLarda bulwım.a!.ın. 

Cinsi Mıktan Tu~arı Tamınatı llınle ~uU, saati ve 

Zeytinyağı. 

Arpa şehrlyeet 

S:'Ae yağı. 

Makama. 
P1Nıç. 

Sade yağı. 

Kilo Lıra Lira 

10,000 
5.000 

10,000 
5,000 

10,000 
170,912 

9500 
soou 

18,000 
sooo 
6000 

273.460 

1425 10/9 '941 16,30 Ba!ılce.;ır 
450 8 » ıı 17 Ezine. 

2700 
450 
900 

14,689 

8 J> D 17 Ezine 
8 » D 17 Ezine 
8 " 11 l'i Ezine 

30 » 11 10,30 Erzuruııl 
(1005 - '18 

* * 2000 adcd battaniye alınacaktır. Ps:r.arlıkla eksılt.mesl 23 9/941 satı ~ 
saat 11 de Ankarıı.da M. M. V. Hava sal n atma konusyonun.da yıı.pıl 
tı~. Tahmin bedeli 20,000 ııra kat.'i temınatı 3000 llradır. Şartname~ 
mısyonda görülür. Talıblerln oeıh vakltıte komı.>yona gelmelen. (999 • • . ... 

1500:1700 kilo eğer sabunu sat;n alınn.cn.ktır. Ta.lunın bedeli 20.oao 
teminatı 3000 liradır. Tallb1eron 22111 9U Pazartesı gilnil saat 15 de 
r:ıcl.ı M M. V. satın alma ıcomlsyor.una gelmeleri. (1007 _ 782tl •• Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri 22 9 9H Pazartc61 
hizalarında yazılı saatlerde Enmcnnd,a o.skcrl satın alma koml.siYOıl 
yapılacaktır. Tnliblerln kanuni \e,,!kalaril~ tekh! mektublarını ihale 
rinden blr saat e\'Vel komisyona ve.-melerl. Evsaf \"e şaı"tııameleri ,.,. 
:yoııda görülür. 
Cln.<:I 1'~ "· ""t Tutan Teminatı İhale sa•• 
Saman. 
Kuru ot. 

Kllo Lira L1ra 

600,oOO 
400,000 

2a.ooo 
16,000 

1350 
1200 

.l'.şağıdıı miktarları yazılı seineleı· pazarlı~la satın nlınacaktır Ta 
11/9/941 Perşembe g{inU saat 15 de ömerllde askeri satın alma kOCJl 
nunn gelmeleri. Takarrür edecek fııı.t uzerln<len % 15 ko.t'l temınat ~ 
co.ktır. 

Mlktan 
Kilo 

13.000 
5000 

16.000 
2000 
1000 

o.rısı 

.,.. ,?l' fasulye. 
Domntt'6 
Patlıcan. 

Taze b:ıntY". 
Yeşil St\Tİ bıbet. 

cıoıı _ 1sıs 
Jf Jf 

Aşağı<ia mlkıtarları yamlı odunlar açlık eksiltıme,Ye mıuııuştur. itı 
ri 16/9/941 günü hrznlarmda yazılı ıtaat.ıel"dıe Buhaeslnde Askeri 
alma Kom.~onuııda ya.pılaca.k.tır. Tnliblerlıı belli va.ıt.tte Komisyon• 
"IleleırL -' 
Miktarı Temınaıtı Kilo fıati İhale ' 

ton Lira Kr. Kr. Sa. ~ 

212-0 
1130 
1.255 
850 

2385 
1356 
1837 50 
1275 
832 50 

1 50 
1 61) 

1 
2 

ıo 

ıo.SO 

ıı" 12 
925 
700 
180 

9UC 
20'l 50 

** 

ı 20 
1 40 
ı 50 

ıı.sO 
ıa.sO 
1'1 

(917.7225) J 
89 kuru'$ 28 santim !iat pahalı görülen 10,000 kilo &eytl.nyağı 

satın alın.ıcaktır. ihalesi 8/9/9U P-ızartesi günü saat 16,30 da OAD ıır' ' 
aSkerl satın alma komisyonunda ~·ıı.pıla.cakltır. Katı tcmlna.tı 1339 59, 
kuruştur. Talihlerin belli vakitte komia:rooa gelmeleri. C997 - 71 ... . ~ 

45,000 kilo sığır eti kapalı zarna ekGiltmeye konmuştur. TahmiJl 9 ~ 
17,100 lira, ilk temlna•ı 1282 lira 50 kııruştur. :thrlesl 5 91941 cu~~ıf·? 
saat 16 da Adapazarında Mkerl sn.tın alma komistyonunda yapılacalt 
Ublerin belli vakitten bir saat evveı kanuni vet>ikala.rlle tekli! 
rını !komisyona vermeleri. C933-'l332> 

** ~" Beher kilosuna 125 kuruş tahmin edilen 25,000 kilo keçi kılı ~ıfle' 4 
satın ıı.lınacakıtu'. 5000 kilodan aşağı olnıamaık lizere ayn ayrı t rd )1 
ka.lıul edilir. İhalesi 8/9/941 Pıı.zarbesi günü saat 15 de Ankarada k · 
satın alma komisyonunda yapıia.::.ıktır. Şartnamesi 157 kuru.sa .,ıs 
dan alınır. Tallblerm teklif edec.?kıerı miktar üzerinden kanuni le 
natıarUe belli vukttte komlsı.vona gelmeleri. (987 - 7721> 

• .. lı 
Beherine 10 lira t.alunin edllt?n 2500 aded yün battaniye paıJl.rı':i." "1J 

o.lınııcaktır. İhale.c;l 8/9/941 Pazaı·t.esl gilrı.ü saat 11 de AııDtarada,1 ~ satın alma komisyonunda yapılaooktır. Tac.blerin 3750 lira Itat 
larlle belli vakitte komisyona ,ıelmelerı. C993 - 7749) 

* * ~J 50,000 kilo kuyun etı alınacakrtır. Açlk eksiltmesi 17/9/9.U Çart ı~' 
nU saat 16 da Esklş<>lı!rdr. a.<Herı s.'llın alma Jmmlsyonu.:ıda yaP ıı' ,,. 
İlk teminatı 2437 lira 50 kuruştur. Taliblerln belli vakı.tıte koıniSY0 
melerl. <923-'1276J 

Deniz Levazım Satmaima Komisyo.rn ilanıarı 

2768 kilo tel ve arpa şehriye alınacak 1 fe ~ 
8.Eylül.941 Pazartesi ııüııü saat 15,30 da pazarlıkla 2768 kllfıted~~ 

Gcllr1ye alınacaktır. İs.eklllerın bırer mitatar nıimune'lerlle tek 11 rJ>"'., 
fiyatlara göre 3 15 nıSbetlndc kst 1 teminat nuıltbuz veya ba~ııdl 
larile b!rlikte belli gün ve santt.e Kasınıpa.şada bulunan ıcoın 
bulunmaları. (7817) 

* * ,; 9000 kilo kesme ve çubuk makama ahnacal'ut>ılı fi 
8.Eyl0.1.941 Pazartesı günU saaı; 15 de ımzarlıkla 9000 kilO ç ~ 

me makarna alınacaktır. . 1 rt' ~~ı ' 
İsteklilerin birer miktar nilmuneleri!e tekllt edecekleri tıat:ıı~t.e ııt ffl 

nlsbetinde kat'! teminat makbuz 'i(!ffa 'b::ınka mektub1ar1lc :ıarı· • 
ve saatte Kası.mpaşada bulunnn ıtoınisyonda hazır bulunnt 

Harp Okulu Komutanhg"" ından: aoJJJ~ 
aıııı ~._,.,, 

1 - Aşağıda yazılı ~rtıur: haiz ()kurlar Harb ukulun:ıart> ı •" 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan clOğruY~n aSl'erı.l ~ 
Ankara haricinde bulunını.!&r bulundukları ye ,oı~lo 
sıne müracaat edeceklerdir. lt.i~reıı ~· 
B - Kayıd ve kabul muamelesi 1/9/941 eten 

5011
ra!Cl JJl 

tarl.htne kndar devam edecek!Jr. Bu tanıhtcll 
lar kabul edilmiyecektlr. 

2 - Giriş şart!ları: 0ıc ,al 
A - Türk olmak. bu1ıın~ıı 
B - üse bltlrme ve o'gunluk imU-b1ınını ve~rl ııı.ıst , ı 
C - Tnm teşekkullü he~etı sıb.hiJYCSl oınn ~"· ıııırıd'ıı -~ 
CHarb C>kuluna girer) karo.rlı sıhhat rapo~ış 0ııııılflr 0/ıJ\ıJ 
D - 18: 23 yaşında olmak (24 yaşına g •e gıırb 
E - Diğer şartlar askerlik şubelerinden ~ __. •• 
öğrenilebilir. C972.7601> . ....... ...... ~ 

2 • 750 • - 1ı;oo.- • so • so > - 400<ı.- • 
4 500 • - ıooo-- • 300 • 20 .. - 6000.- • 

Badema b~ sarahatin bakayasını tahsil için müracaat vaki olursa isten!. 
len ı>aranm ödenmemesi ve böyle bir hareket knsıtlıız veya kasıtlı olarak ta 
vukubulabileceğine göre derhal He.>ab İşleri Mlldtirlüıttıne de malüınat veril 

• ...... ..- L"'f't't . ....... .............................. ... ...... _.............. . RııglP ı;..-·-

Son Posta Matbaası: Ncıriyat M üdürÜ: Selırn U.. 
nıesı lı\zım geldiği sayın halkın nazarı ıtlaına vazolunur. <7836> • 

· - - - - ~~~~~~~-4'. ~~wr.-r.-r- ~ ........-~ usAKt..IC. 
SAHIBLERI: S. Raaıp EME<;. A. Ekreın 


