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Bu sabahki 
haberler 

lasababkl 
Sovyet 
tebliil 

Kazak kollarının 
Alman ordusu 

gerilerinde büyük 
nıuvaffakiyetler 

.kaıandikları 
biidiriliyor 

tat'OSkova, 6 <Rad,)'o 7,45) - aovyet 
tıı&b lhbarat bllroau tarafından bu sa. 

neşredilen harb tcbllA'i: 
bte

5 ~ıuı 1ıilnü ordwarımız. biltün cep c J İ bJ• v •J ~~tue dllşnana .l(arşı oiddetll muha- A man e ıgı 
lli1a er vermekte devam et.ıui.şlerdir. He _ -

tarnamıanmı,yan malumata naı.a- d LENiNGRAD 
MUHAREBESi ~ 3 ~·Ül •ünü cereyan eden hava • Lealagra 

r Uharebeierlnde düşmanın 33 tayya. 
t.~~· i:lnba ettlık. Blzl.m kayıbmıız 27 
-.n-arecıır. 

1-UkraYtıa cephesinde dUtmanın ·geri-
n. ine aarkmata munffak olan Alba7 

vator•un tcumandasuıdalt! bir Ka
: IÜV&ıi tolumua. düşman ıerllerln
tt bı.ün&kaıe yollarını tcesmek. ~ 

111 
Ceı>bane kollarını durdurmak, kÖP-
ve radyo latu)'ontarını. demirJOlla. 

~1 tahr1b '*nek, du,m&n karartih
rını baamat suretile dQşnana azım 

::rıat verdirmiştir. Oilnlerce dUşmaD 
tilerlnde faaliyette a.uıunan ıtuat 

=~Uerl, d Uainanla ilk tarıııı.şmad•. 
""911l&nın • 33 QnoU piyade a)ay111A 

lllenaub bir taburu kı\mllen imha et
laUeıer, 3 dlişnan topunu tırJırlb fe ~ 
~ ~elı tüfeele 16 hafif nıaklnelt 
tUteJ1nı ittlnam etmişlerdir. Dt.Lşına
lltn, her ne pahaaına olursa olsun KA.. 
l&Cların 1mha edilmeli hakkındaki e
ltllr de ıtawıann eııne c eozlltftlr: ıta
~r. bir pusuya d~l'f'..rek. ayni ala. 
•oq ikinci taburunu da tımflen imha 
"-nitlerdır. DUsman, Kazak sUvarll~ 
~ııı lınhaaı Jçin, mUte&ddld tayyaresi 
ır-.:'~ tankını baretete gcç!nniş lae de 
~ar. bata.Idık kenarlarından, or
--nlaruı içinden do!aşaı ak dalma AL 
~ t&lt!blnden "urtulmaA'l muvat. 

olınu.şıardır. aa-s___;.__a-ba-bld 
Alman 
tebllil 

Şirnal ve merkez 
Cephelerinde yeni 
ınuvaff akiyetler 
haber veriliyor 

Berun • 
~ <~o saat 9P - .Alman 

elrııaı &nlılı teblıti: 
~ C91Jıbeaınin blr ,mıntaka61Dd• 
~illan tnUharebelerde Alman tıt'.ı 
~nan birt 1160 eaır almı.şıtır. 

•ıncta ~ ~enin dıter bir mıntaka-
11ııtu lr Alınan 'coıordusu yapmış oı
k.ıı·aı taarruz esnasında Rusların arocı 
lliaı,:~nı iırnha ;,yleımlş ve b rçok mi
r-. ecııı n ieçere1c ağı.· toplarla müda
ıı-ttın ınetcte olan aon•et müdafaa 
ş~ Yarını~hr. 

~lld 1 Ceı>hesının başka bır mmta
lf!ter; blr Alman kolordusu çok iler
tır. 121 Sovyetlerden 17384 esir alın1Ş. 
1t!!ıJ1r t 0rıt.a tank. 30 en aif•r tank. 13 
hnı.ı1~ &nkı ıttınam edilmiş, 193 tol> •-
'1rı veya tahrlb ecl ılmlştır. 

lctı v ca 517 kamyon ve 200 aded n• 

mabasara 
altında,, 

· "Şehir Alman 
toplarının ateşi 
altına allndı,, 

"Sovyet tayyareleri 
Berline hücum teşeb
büsünde bulundular,, 

241 Rus tankı 
tahrib edildi 

Çarpışma 
son haddine 
yaklaşıyor 

Alman ağır toplan 
Leningradı bombar
dıman ediyorlar 

&ovyet 
mukabil 
't&arra.llU 

Londra radyosu prlt cepbmin
de cereyan eden muharebeler luılt
kuıda maUunat verirken Len!ngrad 
muharebesinin süratll bir $('kilde 
uamt haddine yaklAŞm&kta oldu-

Berlin 5 <A.A.> - Alman orduları tunu blldlnnıştir. 
b&Şkumandanııtının tebllti: Ayni radyo Sni.6lenskln doğu -

Ş&1'lk cephesinde, tsm muvaffaic~etıe ınında da aovyct mukabil ~arruzu-
netk:elenen harekA.t oımuştur. nun devam etmekte oldutunu UAve 

ı:.mlngradm mutıasarRsı devam et • etmektedir. <Radyo ıazeteai) 
mektedir. Leningrad şehri atır Alman ı.enJqraclm 'b9nıbardımaaı 
t,oplannm atefl altına alınmış bulu - Loodıra 5 CA.A.) - Alman racL 
uuyor. IJO!IU La00ıga götü Ur.erinde ve 

ır.stıonya, dütmandan temizlenmiştir. Leoi114Fadın ~ mil f&Jlkında bu.. 
AJman aavaş tayyal'f'leri. dün eece 

tnaillz sahilleri açıklarında 3000 ton- luna.n Sdhlue&9e'bu&W ıle Lenin_ 
luk bir düşman devriye ıemlalle, bir ti. gred tehirlerlnin Çarşamba trü-
caret ıemislni batırmışlar ve dller blr nünden it.ibaren b1rçdl defa a -
ticaret ıeımisini de ağır. hasara ut • tır ,Alman topları taratmdan 
ratmı.şlıardır. OomlNlrdı.m.a.n edilmlt olduklarını 

Alman savaş u..yyarcleri SüftYf tör- dün 
t ezinde çok alçaktan yap~ıklan taar - t.e)'ıd edlyw. Bombar4ımMlln 
nızıar t'!fiil&Slllda naoo tonluk bir tıca- tekrar bafladıtı haber a!ınmlf • 
ret ıemisinl batırmışlar vt difer büyUlt tır. 
bir ticaret ııemislnl de yakmışlardir. '-------...-----:--"": 

(i>f'Y&Bll 5 IDcıl • t fada) 

- Erenköyünde garib ve acıklı bir hadise 

Bir Musevi kızı, 
kodnracağını bildiği · 

kopeği başkasına satmış 
lıf llS!tası alımıştır. 

Clıl ~e-z CeıJheslnin bir mıntaknsın. d•k b·• ı•• 
h r Ainıan ııotoırdusu yapınıt o·du_ Köpek elden ele gez ı ten sonra u un 
Clelf ntu~!aklyetıı muh.ar~ler neti- k ·· ıd •• 
ve :ıe 13.'7()() eair almış. 106 tank bir aile h~lkını ısırara o u 
~irs nakil vas wı ittlnam eyle • . 

l.ter\ f1n evvel Erenköyünde Şaş. 1 cara intikal etmıŞtlr. 
~ ce~s.nln diler blr mın - Bir:!l!a ıarib ve acıklı bir h&dlae 

1 
Tüccar aeçen Pazar ııünU yeni aklltı 

~ Mman zırhlı kuvvetleri tmb& ~ifttr. Hf.dlilebın mabıyeU bu tmo töpetl Ue Caddebostan civa ·-
~ t haıtaarını yarmJ.tJlar ve 25 cere:Y~ rında bir toşlte nıısatır rıtmt.e. töpek 
tltkı: b~ mıkdaroa kamyon ve ouci~kınbakkalda oturmakta olan bir bur&<!a da . bütUn ev halkını ısırd.-ıtt.an 
lttt ~ltaları ıe:t.nam eyıeınış.ler - Yahudi atız.om ikı tıno köpetinden bl. sonra ölmUştür. Yıı.pılan muayene ne-

rını ıbir müddet evvel bır kuduz k~ t.icaıinde köpetın kudurdutu anla.şıl -

D 
mıı.ştır. tddla.va ııore Yahudi kızı bu mış ve ısırılanlar derhal tedavi altına 

tln geceki 
:Z:yet ıızerıne telAşa kap.lınış, ltöpe- alınmışlardır. Diğer tara.itan vak'a • 
tin 11tuciumtak ıhtımallnı hesaba kata. dan haberdar olaıı gaz nocu da bliyü"k 
radc haYVanı clvardR .l>ulu~~~ir ga. ve ha.klı bir teılışa kapılarak bll1caç 

1 1 
zınocu)·a 250 l-.u~ "satmıştiıı. ·Gazi- gün evvel Erzl:ıcana gönderd A1 çocu-" ze ze e nocunun çocutı.ı ite dQr;t. gün çok - tunu telgrafla tstanbula çağırtmıştır. 

u na giden bu ~~~ -~ber tıp Köpeğin ilJı: sahıbt Yalıudı kızının 
~n gece saat biri beş geçe şehri- 1tAl.cınış. bu aıtıli '2.!~ra dan hayvanı kuduraraihnı b ldlti .halde 
'' ş <k!etı b r hare-tetia.r.z wsse- müteaddld ye~den Fa. sattığı iddiası nazarı dı'Jttatl celbet-
~lf.t.r kandll!I rasadhaneslnln de' k• 4töpetin hU»._. olıJ\RSı t ı dil- mekte, aWcadarlar b•ı bakundan tah-
tı,n- 'tl.\tı bu t. encez. he- 1 şünülemediti l~l&şa d eml.çtlr. kika.t ve takibat !er.ısını beklemS"te -

,.. anı ••• ,_ aarsm ının ın & Nihayet hayvan ar6ı~ btr tile- dırler. 
-.-a nıanu,IJltır. ...,.-;:--.......,..-

-

Milli 
Sef , 

Bucsa. 5 (A.A.) - Reis.l<:ilmhur 
İamet inönü dün f6hı'lmll!Je .gelmtŞ. 
lerdir. 

M11H Şef bu.raya geliıjllerlnde oldu. 
tu gibi S uaurlulcta.n ıl.tıbaren otomo_ 
b&e devam etmif dduldan seyahat_ 
leti ıesnaaında da ıeçtl.klerl yol bo -
:yıuınca civar tua, nahiye ?e Çöle: 
ba28onın da en iÇ.ten tezahütatlle 
karşılanınutbr. 

Giyecek eşya ve 
ayakkabı fiatları 

da-teshil edilecek 
Ayrıca zeytinyağı ve sabun 
f iatları da tesbit ediliyor 
Anka.ra, 5 (HU$USil - Ticr.ret 

Vckfıletı gıda madde erinin mü_ 
hintlerlnln !iatJarını te b.ıt e t _ 

tikten sonra şirndı zeytu:ıynğı, 

sabun, bulgur ve daha b m uil 
gibi diler bazı gıda madde er -
nin nat.larının tesbltl iş it! meş. 
gul bulunmaktadır. Fıatı wyın 

o unaca.k maddenin isU.hsııl e_ 
dılkiiği mıntabla,. dahilindeki 

Tıcaret VekA.etlne 

Boğazlara dair 
neşriyatın 

Almanyada akisleri 
"Türk milleti sarih 

ve açık bir cevab 
vermiıtir,, 

Flat Mura'knlbe Kcın.ısyonl~ı 

bıldirmekte v~ bu fi:ı.t üzcı ine 
na.klzye, tıoptan \e pcrak • ı.dec 

ücret.ıerı de ilhe oluıuı.ra.k tR _ 
blt o.unan mlkto.r halka 11An 
"Olun.maktadıi' • 

Vek8.let b .. umum gıda mrul_ 
de erınin fintlarını te.<:blt. ettik. 
ten sonr& ayakkabı, kwn ş ve 
giyecek d.14e.- eşya Yı>8ahenfn 
flat.larının tayln:ne b:ışlıyacak. 

tır. 

Antalya ovasının 
su işlerinin 
halline doğru 

Nafıa Vekili yapılacak 
işler hakkında 
izahat veriyor 

Berlin 5 <A.A.) - D. N. B. bildiri - A.ntıalye. 5 (A.A) - İki gündenbe -
yor: ri Anta:Şada bulooan Nafıa Vekıli 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİ Berllner Börsen 7.eLtung gazetesinde oenera.ı Fuad Gebe6o!Y Antal,yacl.an 
Kari Megerle, rürklyeden bot azlann ayrılırken Anadıolu Ajansı muhabl • 
açılmasını lstiyen Amerikan bahri)'esi rıne ~ğıdaki beyanatıta !:>ulunm\14. 
sa.bık genel kurmay başkanı Amiral 

.................................................... 
TüRK -ALMAN 
MÜNASEBATI 

lardır: 
'Sterllnrin beyana.tıQl ve boiailarm da. 
ha bir asır evvel a~ıımasının çok iyi o- Ant.al.yaya ilk defa ıell1'orwn. ıtr_ 
ıacatını eöyll.yen ;aahlnı:on Star ca- velce ctu)'ldu;tl&rımdao 90k CıWaaıoı 
ıııeteslnin mUtalea\armı bahta mevzuu ~ ba.htl,Jarun. Antal)'SIUn Ja.. 
etmektedır. t.Utbali çoılc parlaktır. 06miıu~ 

''B•1-taidantlalıi Alman ıaJa,;. c0e-. s tıget ..,,...J CDeYaaa • 1DeJ ..,., ... • 
Jatı ltalıltuula ecnebi memba- - - ----=------- -----------
';'.1:"ın:=::.:=:1:~:::::k C Havacllık mutahassısı diyor ki :J 
mahaJile yapılan teıebbü • 

ıerden ibarettir,, Ş k pbes·ndekı· bava .:::.~ ::~.,;; :ı:"'!.::':': ar ce ı 
;:;~:.=:: :::,:: ::~ faaliyetinin birdenbire 
o.idatı halckında ecnebı membalar _ t b b " 
l:a:ar!~= ;::.r~~nTü~rı:~~ ar masına se e ne r 
hasebetı!erln.I zehir'lemek mab:ıdile 
yapılan teşe~erden ibaret.t r. 

Harioiye nezaret. Adeti veç.hlle me
eelenin askeri ve~esı hakkında be_ 
yanattıa bulunmamıştır. Almanyanın 
Tinlere karşı te<:avuz nlyeıtJeri beB.. 
le<lliirıe bizzat Tftıttiyenkı ına.nma • 
dıi't kanaat.i Berlinde me'9'Cuddur. 
.Mrnan temınatının Tüı'klyenln ltl • 
madsıı&!:ılını t:e'flkt edeC* ~ 
te' olmadığı da A.şl.kA.rdır. 

Von Papenln seyahati 
M. von Papen'in A'manyaya yap_ 

(Devamı 5 inci sayfada) 

İngilizlere göre bu 
sabahki harb 

vaziyeti 
;\imanlar Leningrada 
mütemadiven takviye 
kuvvetleri yolluyorlar 

. . 
Londra, 6 (A.A.> - ıR.oyterln Mos.. 

Yakında garb cephesinde de çok şiddetli 
hava muharebeleri beklemek lazımdır 

Yazan : Mitat Tuncel 

kova muhabirinin blldirdltine ıöre: 8oYJet topratlanaaa .... ...._ Mr Ahua tanartıll 
Smolensk cıvarında ve meı1ı:ezl c~e-
de muharebeler nemen htmen 6Ab ıt bir Almanlar fQrk oephesinde harekete hüoumları, yübek ~dJmanıar 
hal almıştlr. Almanlar tedafüi bır va. ges:tJ,ktıen sonra ha:va faaliyetinin dl. devam ed.eoelttir. Bil itmar1a önunıüs 
zlyete geçml.ş görünüYorlar. ~r ce,phelerde hafifledliini ve bu • deki haftaüır içinde ha.va hareket _ 

Gomel'ın şar'kında harb vaziyeti pek rada bütün gldıdetile devam ettığinl lerinln en fiddeW aa.1'hl.l&rını betle. 
vaiıh değildir. ttö~uz. Bllha.9sa son günlenle fı. mek J.6.zımdır. 

Ukraynada Almanların Din _ mal ve cenub mıntakalarmda hava Şark cephesinde Almanların h!o 
yeper'i gı:çmek teşebblls~erınl akim bı- hüc.umları dalgalar balınde devam ümid etmedikleri blr muJtaftme'1e 
raJrnıışlardır. etmektedir. karşılo.ftıkları mejldandadır. Aknan.. 
Şimal cephesln:ie: Lenlngrad'ın mil- Hava kuvvetleri her şeyden enel !ar malır.enıe itibarile o.tün oldıMdaa 

dafaası devam et.me!t!e:lır. Şehir mtL kara ordusunun harekA.tııu hımaye baolta 2 aenedeaberi devem eden mu 
dafaası son derecede :iyl tanZım edll- et.mek veya ko!qla.fl,ınn.a.k meobu _ lharebeleRl!elı:r tecrübeler dol&)'Wle 
miştir. r!y"e't;.inde bulunduk!arından cephe - personel itibarile de Olıri.ndllrler. 116' 

Almanlar buraya mUtemad yen tak- nln kat1 neticeler alı.nmıak ıaııenııen 19 cıldutU halde Rus ~arec lıliDiD 
viye kuvvetler! göndermek mecburiye.. lr:ıslml11l'lnGa tncı varpıp•l&rı. ptlrıt [OevuP • 1acıl saıladal 
tinde 1ı:aıma1ttactırtar. 
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Suriyenin vaziyeti 
'9 Ekrem UpklıailJ K udilstcn çekilen bir telgraf bize 

&'CDe Surl3e.)'i haıul;ıttı, Suriye. 
yi hatırlatmak vesileslle bize bütün 
şark ilemlııl düşünmek fırsatını venll. 

Bu telçatm dotruclau dolru7a Sa • 
rlye Ue hio bir :ılakası yok. Sadece Ge. 
ncral Dentzhı .Kudiıs(en .Berut.a g-itmiş 
olduğunu babe.r verlJ'or. 

General Denb elbeUe unutalmam19. 
tır, İngilWerc karşı Pmns:ı hükumeti 
namına Suriyeyi mlidal:ı:ı etmiş cılan 
kumandandır, elinde çok az vasıtası, 
ondan da. az kuvveti vardı, buna rağ. 
men hükumetinden aldı.l'ı emre uyarak 
Fransız b:ı5rağınm 5erefinl müdafaa 
e.mck azınile haftalarca çarpıştı. Tah
min ediyoruz ki, Frıuısız tarihi bu :ıat. 
tan sltaylşlc bah cdet'cktfr. llcr neyse, 
neUccde pek üstün kuvvetlerin cmiinde 
maillıb olarak Suriyeyi İngilizlere ve 
onlarla birlikte hareket eden De Gaulle 
tarartarlarm:l tesllm etti. •J eslim şart. 
lan mucibince Frans:ı~a gltm<'Slne mü. 

) 

s:ıade edilmesi JlıımdL Fakat Fransız- Fransız fctimatyaı aJtmırrtnden Gasparfn f6yle der: Bt ıaruı elinde bir miktar inı:illz C!'irl - Her zaman hakikati söyle, fakat söyllyeoettn zam:ını dalma iYi eç. ne • r kısmı eksiltilmiş. fazla acı gelmemesi için sansüre tabi tutulmuş olan 

k im 
acele et, ne •e" kal, en münasi· b dak.,·ayı bul -e .. _,__ tam liakikat t'~lendlsinden beklenen faydn yerine onun tamamen aksine olarak 

a ış, onların bırakılmasına intlzaren • " .... • ............ olarak ır :tir diğer Fransa zablUerl ile birlikte «Ku- • söyle. zarar ~e r, . a :ranlış bir lildr vcTir, ve bekllyent dalma yanlış Jstlkameto 
....................................................... &Cl"keder. • 

~~~J::~l1?;~~ lr~------.;;:;-C--~J;;---1._··.·-.·--.:;.:-.;.··;.;.·r·;.;,-;.;,·;;-.;.··.;.· .. ;·;;;;·,;;;··;,;;··;,;,··;;·-~··~··~-·~·~··~··~··:··:;·a,;,;··:.:··~··:··:.:·:.:··~i="=t.:.:·:.:··:: .. :··:e·:.:·-=:: .. :·r: .. :: .. :: .. : .. : .. :;· ~ .. :::=;;:;:;:: .. ::·: .. : .. :·:.:·-::·::.:-=:;··:··;··::.··:-:;--;:-=···-· 

memleketine dunecckmi5, lUulıitin ya- e r 1. J 
bancısı dctildlr, Ilcrutta. kaldığı müd. "'~~n---;---;,~--;----:-----~~~----.:,_ ________________ 

1 
______________ ,...1 

det zarfında. sıkılmıımışbr, kendisinin ç b ı ·ı t 
==~:=::i'Jft!i!~~; em er 1 aşa ·j Almanyadan 1,5 1B~·y··~~ ... M .. ···~·k .... b ... u ... l.e···n· ... ,.n··,_E.= 

bera~r umumi idareyi De Gaulle ta- azılı bir deli 

Eylul 6 

iranda sübayların 
teşkil ettikleri 

çeteler dağllmış 
Siml~ ö <A.A.> - iranda vzalyet.iıı 

sa.kin olduğu resmen beyan edilmek .. 
ıted1r. Kemıanşah nıın.ta.kasında &Bi za
bitler kinresindekl birkaç çete dağıtıl
mı.stır. Biııkac mıtralyöz ve bilyük mat. 
tarda til!ek teslim edilmiştir. Bundan 
ma.OOa, kasabalarda, tüfekler müsadere 
edllmiştir. 
Bcnder.şahpurd.ı zapted!len sekiz ge

miden ycdlsl serv~ girmeğo ş mdlden 
hazır bir haldedir. Sc.tlzlnci geminin 
hasarlan ise yakında tamır edilecektir. 

Tahranda. müzakereler 
Berne 5 <A.A.> - Nuvcl Gazet Zilrih 

gazetesinin Tahran muhab rln n bll -
dirdiğlne göre, İngiliz • Sovyet ku -
mandanlan ile trruı makamları arasın 
da cereyan eden müzakerelerin başlı
calan Sovyet kıt·nınrının hansi hatta 
kadar İran topraklnrını fşgal edeceği 
etrtmda ya.pılını tır. Bu kı .. nlar, şim
di Tahrandan 144 kilometre m esafede 
bulunuyorlar. tranlılaı-, Sovvet kıt'a -
lannın Bağdad yolu üzerinde müh!ın 
bir lltlsak noktası olan Kazv1ne çe. 
kilmelerinl istcmnktedlrler. T ahrandaki 
İngiliz mahfellarl , lngillz. So\•yet, İran 
anlaşmasının birkaç güne kadar Lon
drııdA blldlrileee~ ve İranın sonradan 
İ>lr beyanname neşrcdece~i kanaatin -
dedirler. 

Manş üzerinde 
büyük bir hava 

muharebesi oldu EE~:=r=·=~·:~~:,~~ 4 kişiyi yaraladı milyon liralık madeni Darüşşafakaya ! 
temini yüriitmlye devam etmektedirler. teberru·· ıarı• ; I.ımdra 5 CA.A.) - Dllnkü Perşem.. 

Suriyenln isUlisı harekdl baslarken • e ı e u be günü öğleden S!>nra lngillz bava 
bu hardtetln muclb sebebi olarak o- Kocaman bir bı~nkla caddeye eşya getırı ıyor !kuvvetleri cenubi Fransa üzerinde ts-
racla bulundukları sôylı•nmlş ol:ın Al. uğrayan deli, muhiti bir hayli arnızl hara.ketleri yapmışlardır. 
mantarın ne olduklarından b:iliscdil - 110 bin liTa kıymetindeki Bu babda henüz tam mnlftmat elde 
medltl gibi, cene surı7enln c.tUası a- korku ve heyecana düıürdü emlakini Tiirk Okuma Ku· edilmemiş i.5e de 9 düşman tayyare .. 
rifesinde Suriyelilere hitaben nesredll- A"ıınaeyadwn getirtilecek olan bir ı Cinde bir tqplanıtı yapılmıştır. Bu rop sinin tı:ıhrib edUmiş olduğu bilinmek.o 
mlş otan beyannamede Surly~·e Yadr. Dün, QemlberlıUuf..a ~a ma. mi ~'Pn liralık ıı:mıdeni ewa ve ma - lantıda bi!h~ memleketimize it - TUmu emrine verdiler tedlr. 
dilen lsUklaU hlltırlıyan da yoktıır. halleslnde bütün l>tr semti korku ve kine levazmuna ald da:ııntenjan miL hal edılecek makine leıvazımı hılik Tahrib edilmiş olduklan evvcke h~ 

Bu noktada merkezi Franm Jıuku- heyecana dilşuren lka.nlı bir boğ~ _ ~adesi nllôdı:adUırlara tebliğ edilmll. lktndn lba:ıı brar'lnr -reri:m',...ir. Ya = Ebedi Şef Atatüı'kün bemşlr~leri ber verilmiş olan diğf'.r iki dilşman 
meti ne De Gaıılle taraftarları ara- moa ,,,. ..... ,...,, __ ,1 lbır· deli bı,..,ıı.1a dor• tır B gib' _ _.,,_1 """ Bayan Mal,buleııin bü>·hk bir ha- h~aresile birlikte dUnkil giln dtlşU .. 

r. ta.__,_ • ........ • ...,, """'"' ~ 11 • u 1 .. ~ erin memleketım! - kında orta Avrupa memlekeUe:lnden • -.JJ surda lbUlif bulw1aeaı>ını uuv.u e .. kişiyi ıYanllanııştır. gclirtlllm miyet eseri göstererek Darüşşafaka rUimüş olan taşyare yekOnu 11 i but. 
mlyoruz. t :ıı:. esi iç.in lblr m;ktaır da~ ilk ıparti 700 tıc>n olmak üeere mub- lisesine mühim bir tebt'rrüde bu • maktadır. Buna mukabil 7 İngiliz taY-: 

Merkrzi Fransız hlikümctl daha üç Çem.bcrll aşta, Me6l1\pa.ş.a sokağın. döviz kon~njanı verJcceğl tn.bm n telif partiler haıllndıe 1500 ton kadar lunduğunu dünkü tehir tabımızda yaresl lkaşıbdır. 
beş giin evvel Surlyeye hi'aben bir da M~o! lıanındu oturan mı.~an Re edilm~eclır. Bu suretle ;}'~kim 1,5 lıvi ı · YRznuştık. Dün, bir arkada.şımwn Almanlara göre 
beyanname neşredel'f'k ıstlkbale ald ü. §id dm.do. bir ııalus, dün elinde ko. mıltvan lirayı lbulacakrtır. Son teb' l!; kç d gc ecektir. Bunların hemen o.'Lfı- elde ettlli malilmata nazaran Ba. Berlin 5 CA.A.) - D. N. B. nln as.. 
*fdlerint anlattı. caman bir bıçak a·duğu :nııkle cad _ edilen mıisaa.de mt hıususi mücsse- a ar mü~lere ve ihtiyacı olan yan Makbule tarafından yapılan l>u kerl bir kaynaktan aldığı bir habere 

De Gaulle •"'r~m~m~ları l<ıe memlekete deye fırlamış sağa, sd'.A Stü!ürler s:ı... sclere ve ş~ara ald buluıınuı.kta _ kimselere otevz:ı için tedibir:er alın - tesis, Kadıköyünde 30 bin lira göre 4 EYlfrl gil.nU öğleden sonra, MADS 
fılen sahlbdlr1er. J: ki IJarcyi yilriitüp vurarak ilerlemeğe ve lbu arada et _ dır Diğer taro.ttııı.n bazı kiıicyevi mad :ınıştır. kıymetinde bir köşkle merhum A- dl?Dlzi ve Fransız sahUI üzerinde ecre.-
duruyorlar. Esas•n bıı meselede acele rafa stdırmağa ~~amış.tır. de!eri.n- ge~Irtilme61 !Çin <ie t*bbil.!- Tür.k _ Allman ticaret münasebetle. tatürkten hemşirelerine intikal e- yan eden hava mııharebelerlnde dils -
edilmlye ne lüzum var? Hasan Reşldln lbu garlb ruı.reketl lere glrlşi!m;ştlr. Tini konuşmak iizere db'kıtor C!au - den ve 80 bin lira kıymetinde bu- man atır 'ZllYiattl ub"amıştır. Elde b~ 
Şimdi barb içindeyiz. Bu mcml,ke- ık ·~·-"' .. A 

1 
bü lunıın ~ıımsunda di~er bır bina • lunan malQınata göre, Alman avcı taY 

tin boşaltılıp sah\bl~lnc bırakılmasına arş1.">üıu!I. o c :var~n geçen er, - Dün madeni eşya lblrllğhııde, Sana. d us'un bugünlerde tıcyyare lle Şl:lh, dan ibarettir. yareler! 21 tıYı:illz av bvyaresi ve bir 
harb scbeblrrl manidir. nır defa harb yük bir korku ve heyecana düş;m:üş - yi Birliği re~! Ha1il Bea!r'in reisli - rimlze gel'.nı~si ibel:Clenmekt.edir. Samsundaki binanın alt kısını bomba tayyaresi dtlşürmtlşlerd!r. 
bitsin, ortıılık duı:!!l ·n. tabii nıı.lyct ler, bir kısım halle da .ke;yı!iyetıten po_ kütübhanc olarak gcnı;llğln isti • .Alman hava kuvvetinin z.t.ylatı yok. 
avdet etsin. bu memlekete _aaclet \Cr- lisi !haberdar ctmi'Ştlr . .Az ronrıı h!\. c . r'etkarana bir Ekmek ihtikarı iadesine arz.edilmiştir, Usf. kısmı ise t 
menin en iyi yölunvn ne oldutu el- dise yerine gc'en polis memurların - • Ebedı Set Atatiirkün Samsuna a. ur. 
bette düşiinfilör, stikiinla.. buı;urla, bol dan Mes'ud elllldekl b•çil.kla etrafa soygunculuk yapan lokanta yak bastıkları mutlu :iıniln batı. Fransız gönüllüleri 
bol vakit bularak düşünülür. .saldınn.akta. devam eden Hasan Re_ rıılarını ihtiva eden bir müzedir. 
Eğer )anllmıyorsak t1üc:ünmeblrdda şidl ön'~yerek, ~akalam:ı.k lsteınlş:tir. Evvelki gün, Kadı:köyündc QOk cür. B'..-ılı:kpazarında, iPandell l<Manta.sı Bayan Makbule bu tesis halt - şark cephesinde 

9!0 de, bir defa d:ı 9:lG da başlamıştı. • - etlk:Arane blr m~un.culuJt ıvaık'ası _....._ l kında pzetccllcre fazla i7.ahat 
Ba 

.. J). bu sonuncusuıııla l)"ansa. su. Fa:knt azı1ı adam, polisin bu mu - .,.., sathi:bi PandeH ve ~auı ..... gal'90!1 a - p--'ft 5 CA.A.) _ Bolşevizme ~ 

... ,..,,_ ..t. Mocl da V'A .. _, -1·n~ı da · _,._ ft.ııı vermekten imUıı:ı etmiş ve« bunun ıu"" 
-'-evi daima el altında bulundurmak dalialeS!ne m ... ..t .... ıvermemlş, elin. •.•ı.mUS""ur. a ~ue i)Ul\."O n rın.dan Ispiro ihtikl'ıır su.çuı ...... n ._. - m""ft-"a ede<:Olt olan g!lnfillli lej ., •OJ ~ ~.,,........ _, 1h büyük bir memleket hiunetı ol - LU ... ,.,,.,.. 

:bakkını ve lmkinını selbetmcmck p.r. de'k1 bıçakla memunıınıuzu yarala- 23 numa.""ı evde oturan Mel a a. yeye verllmişleroir. maktan çok uzak bnlundutınıu, yonlann ilk ala.Yl dQn akşam şark ees>~ 
ıüe bu memlekete bir muhtariyet ,.r. dıktan sonra muavenete i1a:>şa.n ma - dımıı bir 'kadın eıvıveJ:kl gün, evine snçı:mar ale;iliierindekl 1dkliaya ına 7apılıın işin mrmlckete naçiz blr hetılne hareket etmiştir. 
ren bir kanun la~ ihası tanzim edile- halle lbek.çlsi MuS".a.fayı da başından giderk.en 'lta?'ŞlSl?la meç!hıul blr şahıs zaran, 250 şer gı-amlık 3 aded ekme_ ntandaş yardımı oldııfunun bfoyan TALiM, TERBiYE HEYETi 
rek meclise verllm\sti, mün:ık:ışalan vurmuştur. çıkmış ve: ğl müşteriye 8 kuruş 30 paraıya ver_ eylemiştir. Bayan Makbule ıara • -
muclb oldu, 90k ı;-ôrcn meb'uslar tıu- Bu wzlyet karoısındla, eli bıçaklı c- Size lblr adres sors:ım, bana ce • .roıı!erl :ınrnm geliııken 20 kurUf al ~ fmdan yapılan bu tesisin noter AZASINDAN SERVET BER-
Jundu, tetldldn biraz dah!\ derlol~- ek lfı.ıt.f :da 1b k huzurunda kanuni formaltteleri le- İ EFAT ETf l 
rilm

...,
1 1

,.
1
n la·y;a.~ "eri .. Jındı. Pari. mütecavizl.n yakalanması işine halk ve.b rvenn un u.unur mu - mıışlal"dır. Bu iddia ile adliyeye rev - _,.... K N V 

'"" " ..... "' .. de ı~ı ah ta eclllirken vali ve ~Jedlye .-...... 
sin işpli esnu11aıla Fransız harielye- dil yardım etme§ ve bu mak - sunm?» m"i'v r. eclllen suc;'lulnr as'l~ 2 nci ceza m doktor Litli Kırdar hazır bulun. Ankara 5 <Husus!) - Maarif taliJX1 
sinin bli' kısun evrakı nakledllirken bG sadhı ~ lk:ifl, nm.tt.a.sıll etra.fa bıçak Meliha lbu naz,IG\ne talebe pek ta_ keme51nıde ya;pılıan duruşmalarında mastur. Tesis ölüme b:ıthdır Te r:e- terbiye heyeti azasından Servet :scrlı:: 
li:rlha elbeUe ka)bo1ı:aamlştır, tekrar ı;:ıSJtVQn Huan Reşldln 1.lzer"1e a.tıl.. bil olarak: hltdlseyl reddederek: lirler doğrudan doiCnıya. Türk O. zatUrreeden vefat etmlşt.1r. cenaze 
cıkanhr, tekrar tel.kik edilir, nihayet mıştır. c- Bildiğim lbir Qdresse batr, hay!> «- Blz, geTÇl 20 Gmruş a1dık, am- kutma Kuruma tararmdan idare nrm kaldınlacaktrr. 
blr karara bailsııacal\'ı uman da ge. :ıınıqon lbu cmüdalh&lesi çoılt kısa blr ce-vabını vemt?ştir. ma ya.lnız eıkmek iÇin de,.,,&fi. Ekmekle edilecektir. -------------~ 
lir0 vakte kadar Suriye 511ınrsrzıaua. zam<anda tesirini götemiliJ. nlıayet Bu sure1lle kadının wanıne. yakla. bi?llikte bir ş·şe su 1le, bir ta.bak de. \. ............................................. ) R A D y O J 
cakmış, mümkiin, fakat şimdilik sa- azılı delı, diğer zabıt:ı. ımemur!:ı.nnın şan meçtıu.ı adam. bir eme Melih.ay! san.ata -verdik. tnkarwtamızın usulü Ünı·versı•te kız - -
lnn•alıtını gösterdiği yoktur. da i§tira!dle ıkıSkıvrnk yak.a1ıanmış - itmiş diğer eme de içlntde 19 Ura pa tıöyJedlu 

Muharebe lslfor bir tarafın, ister di- tır. Fakat tbir müddet devam eden bu ra tı~unan çantasını kaparak, süraı: Dem.tşleI'dlr. talebesinin askerlik 
terinin aleyhine lılbin veya bir ieün- mücadele sırasında Çe:nberll.tal}ta 0

• le Omçıma~ baŞlam•ır. Celse sonunda h\k1m her iki suç_ 
cii ihtimal pllb gel~n. mmlallletle~ birs!- turan ve ara.b:ıcıl'ılt yapan: SalHtlfek, Bu otir'etıkaırane soıyguncu.!uk ar. ııunun da tevkifllerine ikarar veıerek. İmtihanları 
)'Ui, idari TC içtimai dunı rın.... s··"""-nih:med sakin!erinden Tev ..... 

1 
h hakkaktır wı-...... b şısındn neye uğr~ıruı ş:ışıran za. şah'd:J.erln celbi iÇlu duruşn.ayı ıtal.u. 'Onlvenıite talim tabanı komatanlı • 

tından: eok dr-,ğlşlkl~ 1) aca.. mn ı: ad:annda iki genç Hasan Reşldin ı- etmlsttr. 
Fakat bn clrtlştkli!ln şar:k mı-nılekc ıMı •• teaxldid' yerlerinden yaı·n _ vnllı kadıncağız v.aıbı.taya mü.rcıc:ı.a.t • ----o-----
lerinc lııular uzan:ıcaJl:ın' ihtimal ver- çaı:. .. e mu ederel'ıe cereyanı !hali anllatıınIŞıtır. 
dirwn biç blr eııer ıorulmüyor. •:ı.nnuŞlar.dır. .. _ .. 

• • 940 _ MI yılı a.<:lterl!'k dersinden tk. 
T evzı edılcn kauçuklar m:ı.~e kı:ı.lnn normal v-e anOl!"mal kız 

Eı.rem Uıaklıgil Dört Qdş1yi yaral~n a?tın dl'li, Gupe gundıüz cereyan eden bu k8'> 
R nlha.Jet bı!kikında tan7.im kılınan mü. :k ç ıhftdl.sesi etra:fmda. cı~darlar İnzillz kx>rı>OfaflYOllUnun getirtmiş tnlebenin ikmal im.tihanl 15 E 

olduğu 80 ton kauç:u;ğun Sanayi Bır. an Y-

Kral Boris amiral 
Raederi kabul etti 
Sofya 5 CA.A., - Dün neşredilen 

resmi bir tebl tde bildırıldlğino göre 
kral Uçilncü Boris evve1kı aün Alman 
cıonıanınası başiıtumanda.nı bllYük A
miral Raederl tabut etmiştir. 

p.hed.e zıı,ptilıı Arll1 Tıi> İşleri MU _ ehemmiyetle tah'ktkrı.t ıyaprnak.t:ı.dır-
<.Wrlut\ine 4.e.sl1n1 o1unmu$ur. lar. 

ilği tarafından şehri.rniuiekl fa!Jlika- lfthfcn 15 Bırinctteşl"ine kadar yapı. 
iara tevzii işi sona ermLş;t.ir. Bu mad- lıı.caktır. 
deler beş aylık dahili .Uıtlyacı Jmr _ A!almdarların matfımu olmak iizc-
şılcyacak bir miktardadır. re 1lfuı o'Ltmur. ----o----

Et tacirlerinin iddiaları Eminönü ve Beyoğluna fazla 
un verilecek Dlin Hayw.n Borsasında. Be'edlye 

İktısad İşlen Müdürü ve dtğ<:r ala- M • d 1 b l Alacak yu"'zünden yaralama 
Eminönü ve Beyoğ u mıntnkal:ırın. lrodaıilnınn Iştira'lı:lle lba" tq>'.antı ya. acarııtan an ge en asma nr 

da. fırıncıları.nı l>e.zıl:an belcdiyeye pılııwh et ta.cl.ı'let'inln tdd.laları tet _ Son ızamanlaTd:ı. Maen.Ntandnn Bnlıkpazarında, İı>ç11er caddesin 
m.üraca,aıllla verilen unun ;hUyacı kik o'lunmuştur. Et tac·rıeri karaman memleketim.ize Itıhal edilen basma, de, 61 numarn.lı evde oturan Sabrİ 
~ını 1le.rl süınn~erdlr. etı 65 kuruştan nşaicyn sa.tıld.:~ı tak. saıt.en glbi manifatura eşyasının üç. ile, aqnl yer sakin'erlnden Mtısta.fa, 
Yapı1an tetikıtler. ısmı~ verı.erf u_ 

1 
clirde zarar edeceklerıini söylemiş _ te Jık1sl Ticaret. Ofisi tara.fından A _ dün bir a.1aca:k meöelesln.cten dol 

nun Ufi g~ıtl "taşt1:l: ~ az.. ıercllr. Fiııt Mürnkabe BUrosu ve be- nadbluda.'kl tilccar'lara te'V'Zl edilmiş. kavga etant9ler, bu esnada he ı:i:' 
la un wrt1mesı ka1111' mı ır. ledlye v.,rafından v~ct tetıkik edil- tı. Tevzi edilmiyen üç.te .bir mıkta - ~ t>ıçadda birblııl 1 1 r 

1 

d kten sonra kat'l karar venlecek • nndakl manifatura da şeı'hrimwreki er n ~~ralamışlar. 

Saat 13,30 da kral büyük ftDl!ralin 
şerefine bir !Jile yemeiil verm ştır. Zi
yarette Prem Slrıl, Alman e:~sı Bec
kerle, Amiral Scbuster, ba,evekil pro
fesör Fil<>ff, harb'ye nazın General Bakırköy hayvan sergisi 
Da8kalof -ve diğer bazı resmt şahsiyet- Bakırköy kaymaltamlıtı tarafın 

tir. :bliccarln.ra. da~ıtılm~:r. dır. Ke.'VgaCllar tedavi altı.na aiınmış, 
_ ........................ -····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vta.kU etrafırıcla ta.J:ııklkat.a. ba.Şlan ... 

"" mı.ştır. ----o----ıer bulunmuştur. ,, 

IF··=··.·= .. -=··=··=··.·.··==··.··.,··.··.·.··.··.··~··~·:= .. ~ .. ~· .. ~·::·= .. =-·· ........ il· = ~ :~e: e::~:ıe:~İ i S T ER 
T AKVIM • EYLÜL çayırınkln. açılmıştır. Serginin nçılış 1 S T E R 

6 
töreninde vt].Aıyet, belediye erıronı, 

iNAN, 
iNANMA 1 

T~caret müsteıarı geliyor 
Ti_caret mlisteşarı Raa.id N:ı.zminln 

yarın şehrimize gelmesi beklenmek Rumi M1IO 

1S57 

:ı. 1). 

v. lS 12 
E. i Cll 

Arabi Nnc :saıtu'köy u.~amı ~kaza memur 
~ aarı hUll' buluıun.uQt.ur. İtfl derecEl Qr=srlesl 

Re.:ai ••:a• 
1941 

Şaban 

14 
ıcırdi Ak;ıı:ı.m 

ôr :;. D. 

16 .iO Hı B:> 
g lb 12· -

Hızır a1an hayvan sablblenne m\rh.tellf 
13' mtikMatm-1' tewı <*ıı!lm,Ş.ur. 

1 g ı.: 

Yatsı 

!), 1.), 

21 11 
'\ as 

1 

Çimento il.tikin yapmıılar 
.Alla:;nrn-yda Ahmed ve C>sıruı.n isim

lerinde ki çhnemJocu bir b>ıba Ql _ 
men~'IU Mhiş bir füıt olan 180 ku. 
ruş üzerinden s:ı.1mıı}lar, ,nknlnnamk 
adDlyeye ver!m.1$erdtr. 

Suçlu1ru' Mllye 2 nc1 cem mahıke. 
mesinde dün yapılan ~alnrını 
mitta'k!b ıevttf e<Jı1mCŞlenUr. 

Fanedlnlz ki, birisi ıiç ay evvel )'OSU çıkıyor, spiker Rusyadan bah
u,ykuya dalarak yeni uyanm1$tır, :ıa- setme.ktedlr, bu zat ne ditşünürt 
hud da Uç a:tdan'berl devam cde.n Dün akşam bir mecliste hazır bÜ. 
bir hastalıktan henuz kalkmısiır, lunanl:ı.rdan biri bu suali sormuştu, 

nu zatın ile ııydaııbcri ıazete o. müttefikan şu eenbı aldı: 
kuoıadığtnı, rad)o dinlemediğini ve - Yanlışlık nr, burası Londra. 
hio kimse Ue konusmwğmı d:ı. far. aır, der, L-Ondra:rı çevtnıı..ı.ı zaman 
zedelim ki, yatağınılan kıılkar ka.lk. da eter ayni meseleden bahsedilt • 
:maz rad7o)a koş:ırak düğmeyi çevir. yorsa kal'$ısınc1ald tı.-tasyonun Der • 
mlştir, karşısuıa. en·cıa Berlin rad. Jln oldulııoa zablb olur. 

'iSTER iNAN, 

tedir. • 

Acıkh bir ölüm 
Türk Maar:t! Ceımtyett Res:nl İllin 

İşıeri Büroou mu!l1a.o/'..tıoc;sı İrfı.ln tts. 
tiinel'in kızı Suna thtıüneı, düç.ar o'. 
duğu lhasta'lıktan kurtulamıyaraı· 
rülmıi:tl reJ'un na Gta.vt Gmuştur. c e 
na'ZeSi düntü gün Erenköyıdekl evi • 
rinden kaldırılarnk Feri:köyündek . n. 
ne mezarlığı.na defnedllmlşt r . KPder iSTER iNANMA ! 

ıı... J ll nilesl~ Allah an sabır ve merhu • 

'---------------------------.) meye rahmet dllerlz. 

CUMARTESİ 6/9/9U 

7.30: Saat ayan, 7.33: Ha!if ırı.U;!_ 
<PI.>, 7.45: Ajans haberler!, 8: ~ 
nl.k müzik CPI.>. 13.30: Saat .., 
13.33: Ttirkce plülar, 13.45: Aj:ıııs ~ 
berlcri, 14: Tilrkce plll.klar, }4.30: ı:ıı6 
yasetlcUmhur bandosu, 15.15; o.ıos t ,,. 
ziğl CPU, 15.25: Kapanış, ıs: !5ıl"iıa6 
yarı, 18.03 Karışık şar.kılar, 18.40: ıo11: 
yo oaz ve tango orkestrası. 19: ( 

1 
.;e 

ramanlar saati). 19.15: RadYO ~ 1e 
:ıYa•• tango orkestrası, lD.30: Sn.at teşar· 

ajans haberleri. 19.45: dıışe .ın~ saıl· 
lığı adına konUŞtna), 19.55: FaS~ıc 
20.15 : R nd yo gszetesi, 20:45: tıJPra1' 
şaı1kılar, 21: Zira.at taltvim1 ı~cyfcl ı_s.. 
mahsulleri borsası. 2ı.10: D rn 22: 
tekleri, 21.45 <GUnll.n meseıe~o· 'sa"t 
Radyo salon orkestrası. 22 · :ı2.45: 
ayarı, ajaru; htıbl'rlcrl; bOrsa• 
'Radvo salon orkestrasL 

lstanbul borsa 3 ı 
-···- r u.ı.rı İstanbul 00rsas.mın 5ı9/SU ~ 
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6 Eylul 

Çaresi pek güç bulunacak bir derd 
Aydından bir mektuo ld . S. s. dir. a tm, ımzMI 1 kulağa ve dlle gelmi!ı tek kadın yoktu. 
Bu mektubu bir genç k . Gene de öyle olroasıııı iskrdun. Her 

şika(yeti tam er eıc yazıyor, neyse, bu okuyucıım1 ya;J ı ab Jccelı: 
manasl!e serbest bir ka f"''...ı l b . dına 'karşı beslediği iptl!ı\d - "'"'a 1 ır tavs!yey! btr türlü 1.ıula _ 

Miina.Bebette devam et.seır hem m~'Orum. Evlenme';<, •• ı u h!ı dt ı;. t rmek 
da.ha ayrılamamak hem Ae • t' 

1 
bir gibi kapıları kaıxı.-nıştır, lrnde ıkuv • 

...,~ tini • ... ıo ıma va veU.nıden hr d ....,.e bozmak tehliıke.sı var D - . ma um ur, ıns.nı.a aı:.m • 
e'tmese, •kendi.sinde kdtl inde. k:.ı~a':: ~:ıJc _zerkeden enjr.ksiyon ise h ııliz 
ydlı:, en iyi hal çaresi evle ımek e . _edilmedi. Hatıra gelen tek ÇS\re 
muhitten ayrılanak olacak ı !akatv~a gö~ill kanalının stjıı:ametınl c \ mı.ve 
defa evlenmeyi ıstemıyor: srmra d~ : ~as~dan ıbaret icaiıyor. F~knt bU 
muh!bten ayrılmasına ıııı.kan yo;c her adü!e bağh<lır. ::.Hllece, ~ıırlın 

Mektubun anlattığı hikO.ye ta.blf ol- belıld d:~a insanın karşıtimR çıkr.ıaz 
maık JAzım. Aydım çok zyi ha t a.kika sonra zuhur eder, be'kı 
tarurım bu güz 

1 
ya ın :sonuna kadar görünmez t .. 

tuz ~e kadar ~vvel eeh~de o. selli .noktası. hiç bir gayri meşru ·n~c•a 
jenilecek serbest. U71Jn müdrlf't yaşamı , ... dııvıınm" "''t r 
___ , ~erbest» oldutu anlaşıım1ş, vet!nin olm~ı~~dUŞ'°Jnmekt:r. 1 EYZB 

"Son Posla,, nın bulmacası: 28-ı2ı \ 
her Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyarı 

okuyucumuza bir hediye takdim edeceiia 
Soldan sata: 
1 - Işık ·ıeren • 1 2 3 4 -' 6 . 7 8 9 1 O 

alet <S>. Gökytiz.11 ~~~~-...,,.,;,,;~ 
m. 11· 
2-İ.stihza (4) 
3 - Sopa il~ 

ariı:aya almak 
(10). 

4 - Sonuna bir 
et. koyunuz, gelir 
olsun (3), Çocu
b ba.k.an <4>. 

5 - Mide bo. 
zukluğundan mü
tevellid rıı.ha tsız:. 

lık <5>. Asker <2>. 
6 - Nida C2), 

Meşin su t.orbaıı 

m. 
7 - Bir nevi 

pudra <4>. • 
8 - Kzyı köşkü 

<4>, Basbayağı 
(5). 

9 - Orta (3). 

10 Meşhur 

(5), En ve ho1 
(4), 

9 

11 - Birke, zey l 2 
tim'Siile yenen 
(6). 

12 - Sa.kal bıçağı <S>, 
Yukandan aşağ"ı: 
1 - Kauçuk (6), A.k.sisad.a (5), 
2 - Yıldız (6), 
3 - Bir yıldız (5), Farika (4), 

4 - lralta mensub (6>. 
5 - :aamaı semeri ('1), Uzun delil 

(4). 
7 - IAle devrinin meşhur semti (8), 

Göz rengi <3>. 
B - B1r meyva (4), Kilçllk zabit (1). 
9 - Bir kadın ismi <B> •• Beygır t2). 

10 - Uygunsuz C6> Her şey sat.an 
(5), 
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Bizim zamanımızda muhtel!t ·tahsil 

7(>.k.u. Umacı g,bf her şeyde tadınlar 
ayn, erkekler ayn. HattA. tra.m.var.ar. 
da bile arada bir karagöz peroe.si nı.rdı. 

Harbi Umuminin ilk senesındcy.?:. 
Yazıhanede iş güç yok. Şöyle oturdum, 
düşünüyorum .. 
Geçmiş zaman olur Jt1 hayali dhan 

değeri 

Durup dUl1Il't:en gözilmden iki dmıla 
yaş aktı. 

Fa.kat o anda da kapı açıldı; bızim 
Meddah KAzım çıtaeeldl.. 

- Ne o ustacığım? Gemisi batmış 
Yahudi tüccar gibi oturmuş dll$UnU. 
yorsun?. A .. ağlıyor musun?. Niçin at
lıyomm?. Herhalde gene bir afet.1 dev. 
rana tutuldun? Çünkü sen }>ara, pul 
için mUteesslr olmamın. Ne d.ra gü_ 
!ersin; ne zarara ağlarsın. Seni a~iıl~a
cak yalnız b'r şeydir: Bir çift mağllium 
ve mahmur göz! ... Değil mf ustacığım .. 

Meğer çocukluk devresi ne mc.>'ud 
bir devre im!ş! Ben: Her hususLıı. ço'lt 
uslu bır çocuktum. Fakat mıa 'mınf 
kızlarla y0ldaşlı.k meseles:.nden :?le ıı.vu. 
ca sığmazdım hal Jl..kşamüstü idadi - SUsma .. söYle!. Pakaıt aytb .l bıra. 
mektebinden fırladık mı; doğru kız der V'Bllahl ayıb!. Ba.k, koskoca sakalın 
mektebterlnin kapılarına. Boyumuz ba.. da ve.r. Gerçi akıl sakalla beraoer gel
ca~ kadar, Fakat; gene kendi boyu. ~ ben de çoktan sa.kal salıvereceğ.nı 
muzda hep!m!zin b:.rer dilda.deal vardı. amma .. 
Benim hesabıma da b'r <Cl.'mll:?J isa- - Kazım •. benim milteP6'6ir olduğum 
b"' etml~tl. SııWta mı sı::.ka! Sarı mı, cihet başka. Bak sene 1915 ... Artık YM
aan! Hırçın mı hırc•TJ! o yalnız bir land \. Benim akranım ço'uıt çoc~ 
~d"n hoş'anırclı: Yem;ş! Babamdaıı sah.'bi oldular. Ben yek at, y~ mızrak 

aldığımı: annemden çarptığımı; teY- haldeyim. 
zemdPn kaf~e k"'Y ~ııITTmıu C<'milı!nir. - Evlen .. 
a.ksamilstU yem'ş'ne yeFştlremez.ıdim. - Evlenmeğe de kalktım. Ondan da 

Bir akşam ikı o'.dca kiraz, iki okka meyus oldum. 
erik aldım. on beş daİ.ka sürmedi. - A birader. S 0 n de her ışe soutur
Maşallah slldi stlpürdü. Sonra ba.na lıısıın'ian l'ı!t.~tıyorsun: M<ı"r"s almağa 
dargın dargın bakarak: kalkarsın; S'rkeci b"r<ılv•neler;ndc.1 a.. 

rarsın! Dost tntmağa 'k.a'karsın, Kl'l 
- Hani, çJto ata, pasta ıetircce.ı..tın. 1 B6Yle elim kolunu sallaya salla~a mı Hasarım t:yatro kumpanyasm~a~ arar. 
ı l . d ? Mld d 11 All h ~ın 1 Evlenm"ğ0 kal~arsın: evı b r un. 

se ır edr · em~ mı.. e ... A~Ag '. a l devu ernden f'.lrkı olm::ıyan Gedikpa. 
nazar an saııuasın aşure ~nı!. .. ~ı ·u 

Bereket versin babası <Batdad> :ı ta. s<> 11 Jl-"•17 """"n.~ hanımın pei"'ne o ~r-
yln ed ldl. Çıktılar g tt Jer. Ondan son. •sin! Doğru dürll.st bir yolda ytlrUJUğün 
ra b.r Ranaya tesadüf ettim. Bu ds.lyolı: ki?. 
inadına yeme-L içmez bir zll.mrüjüanka. - Göı;iim?n ön.Un~. mek~b he.y~·ım. 
kU$U idi Bir :mona•e. ;çtrebllmck ı •'n danıberl mazı Keldı. Şeyle yırın! beş se
selt.sen dereden su getirmek :rız:-m"dı. 1 nelllc mazlıye döndüm. Şu bulunduğu. 
Ramazanı şerifto doğmuş mübarek!. muz 1915 senesine knclar geluln:. Hem 

Y _, t b a.kl ·d· G ted ağladım, hem düşündüm. 
a.nız k a rner ısı ı ı. aze e o- R' dilşli 1 Be •na. :ÜZ"İ b'l' 

Jı:uduğu her kitab i!Anmı de rcri.'.lı! ya.. k -b 1~ nme.. n • 
1 

sar, o kitabı muhakkak okuma:-: lltel'- ız Uı ıa. . 
, - Nerede buldun bu naşeo!dey.?. 

d Aman Allah, ona aldığım kıtablat".a _ Herh ld . .bi s:rkecı bira. 
Babıali caddesinde iki küt.Obhane aça. , a e senın g ~ , 
b r d' Dah b' (V'kto ) hanes.nde, Kel Hasanın tıya,r.:ısunda 

ır ım. a sonra r 1 • ı;a değil. Bir aile kızı!. Bir babası, b:r an. 
karşıma çıktı. Bu da (gezme) mera.k!ısı, . .. 
idi ....... tafanostan ... a~'ndı.k Rumeli-' nesi, bir . teyzesı. dort te kardeşi vur. 

· ~-s ..__ ' BılA.!htıyar ırülmeğe başlad!lll.: 
Jı:avagır.a kadar gezmedlğimıZ yer kal. _ Ne gUIUyorsun? diye sordu! 
madı. Bostanc.ıdan tutturduk, Ana.tlolu. _ Bir de orketsra tu~alun. 'ram b.ir 
kavağına kadar her tarafı karış!adık. 
Ne Haliç kaldı, "e Adalar, ne Mod!\. 
lar ... 

Ya onlardan sonra başıma ge,enler!. 
Cemilenin yemişi, Rananın akUYUŞU. 

Viktoryanın ·gezişi beni harab eıtf. 

Ya sonra çektiğim kalb ıztırablan?
eu 1915 sene~ ne kadar düçar olduğum 
manevi ıztırablar ı 

tyatro kumpanyası. 
- Gördiln mü ya! St'D söy~eıs 1n işteJ. 

Daima işin alayında.cım. · 
- Nasıl böyleyim yahu! Ben kadın. 

lara karşı kuzu g'b' bir adamım. Ka
dın kalb'ni bir an kırmak istemem. Se
nin saydıklarını hesab e+t·m. BM·mle 
beraber tam 11 k;~ o'a"'atız. Ben on 
kltfye nasıl meram anlatırım?. Esasen 

aabalıtan. altlama tadar yUz O'IJ ktşl ,.r---··-······-•••••••••••••••••• .... - ..... ····-·-·····-···--•••••••••••••·•-••••• ... ·-·-·-··-·• ... •••••••• .. ••••••••••••••••••••••'-
lle yazıhanede boğuşuyoruz. KrmenlsL 
ne meram anlat; Yahudisine meram 
anlat; Amavudundan kaç; LA.zından 
Iı:ork; KürdUnUn göztlne görllnmc: A.. 
ra.bından saklanacak delik ara. Ak.şa. 

ma da eve git, bu defa da tam ıo ki
SilYe meram anlat. Erle61 sabah ta 
doğru Mazhar Osman.al. 

- Anlaşıldı: CBenim kızım blna o. 
kur: döner döner onu okur) tlertct". 
Sen de gene bild!ğ;ni oku. Ş!mdi ben -69-

. • • '\ . • b1".'d: ' 1 

Yazan: Nusret Sala Co::kun 
sa.na niçin geldim bilir misin?. ..-r 

_ Herhalde gene başımı olr derde ...,. azan hanımın .saı;.la.rını blr de.l - Niçin ka!binl ba.ı:ıJta bir kadınaımamazfıktan geldin, önlemeğ:? çalış •• 

km
ft'• in fa da.ha. şiddetle çe-.kıtikten son vermiyorsun Sedad? .. Bir Q.§lkı diğerıtın .. yalıvarırım Sedad, benden net_: 

so ....,.. iO !. it· 1 
_ Hayır! EvvelA. seni adam etmel: ~ra ıvermiştl. Genç kadın bu sar_ bir aş:k unutturur. ret et.n:ıe .. bu çok çıı aşkı an -0.ıruığa: 

istiyorum!. • ~sıntı ile müv~esini bu!amamış, !kll ~a.şını kaldırdı, ayın ~fi! 3:_Y<lınlı_ çaJ.14 .. sevlyorwn, seviyorum Sedad .. ~ 
- Hattın var. Herh8lde şu 1~1 se- :adım senleled.ikten sonra yere duş.~ .çmde harikul&.deliğlnı seçtıgı, Na.lher şeyln:e kend.ni bana zor1 ~evdir-; 

vabına yap Kazımcığım. Sen icaç defa [müşiü. ~n hanımın sevgı dolu gözlerlne bak~ din.. hiddetln, kavgan, srıuhoş.luğun,S 
hapis yattı~?. a Sedad, gö'tlerl dışarı uğramış yır_ tı. Genç kadının dudakları titriyor -ıını:ıalrg.rı., lıırpa,ay . .şın ne bl eyi:n herS 

- On dordü b~ldu!. 
1 

:tıcı bir ma.hlük g;bi ona oakıymdu. du. Biraz evıvelki hırpalanıştan, açı- §eyin güzel! Yalan da olsa, bır kalbi: 
-t t'ştebisendln gib_ı on dôrtdade!a =~ :Nazan hanım, olduğu yerde kalın~, Jan robu :ı.raslrXl&n gözüken göğsü blr,kırmama.k ıçin, bana, sen de b(>ııi sev: 

ya mış r a am msanı a m e =rnpırda.tnaın•-+• Bl ~"ft hak it· _,..,....... _,, '--''nıd • ...ıi k ~· .. : kA adam olduğuna deisinl. Yahu kelin : Mi.... r a,.._ mu eme1 ıras .uJAruıU'U oe-... u..... eJ ........ Gen<; a di5ıni soyJ.e .. ooh, Sedad, bunu iş.ı.t..; 
medan olsa kendi başına olur?. Evn!1 :sini buldu. Ne çılgınca bir hareket dınm kolları boynuna dolanmıştı.1mek beni öyle mes'ud edecek ki .. sar_; 
sen kendl kendini adam et te on be-! ;1ap~u~ı. Sendeliyerek koştu, eğlldl Nazan .hanını, başını biraz daha Seda bo.ş olduğun gece, seni koJarımıu azaj 
ştnci defa. hapse düşnekten bir kurt~ ;üzerıne: da ya.kleştudı. Şimdi başbıa~ idiler. sına aldım. Mınimini bir çocuk gibi: 
bakalım. Ondan sonra başkalarını dil. I: - A!!edin~ beni.. oh, yaLvanrım Sedad sım:ı.amağa, kedinıden ı;eyme kollarımın arasında mışıll mış.1 uyu_~ 
ı;Un!. . . f affedin .. deli gibiyim. Iztırılbımı an- me~ gayret ediyordu. Duracak vazi. yuta un. Seni öptüm, öptüm. sen biçS 

- Şakayı bıraılı: ta dınle. Dunyada ·lamıya ve bunu ba·,..ı,.mıv ı 1 · · • · · · 1 • h a.ff ki t C1üks) ile olur. : g"'r--..,,a ça ı.şın;,yette değildi. Lakin, l.radesııı, dına. bir ~ey du~u;yordun. Gene sonı, a.: 
e~ ~~>a il~emi?. ~yalvarırım. .. mit:~yen ~spirto, onu mıukavemet.s!z_ldeta ta~ıyarak odana. çıkardım.E 
_ Evet! Cebimde iki yüz Ura vıır. ! .. Naza~ ~~.ıım.ın ellerini .. tutmuş _o-1ce oyıle 0bır aleme bırakmı.ş.t! ki, .şu so,yıdum, yatırdım. Dakikalarca du_: 

Evvela şu Kürkçü hanından çıkacak. ;puyor, öptuğu noktalan goz ya~Larıle dakikada, aşkı da, samimiyet! C.e, şefıd'akatlar:mı dudaklarının üs ıi.mdP. bı: 
sın. Burada banker, tüccar, .ra.orU..:atör :Y1kayordu. Genç kadın, onu §efkatJe lı:ıa.ti de bir arada bulduğu b.r kucak_ raktım. Me.s'uddum, seni kolliırımde.: 
yazıhanesi var mı?. ~yanına çekti. Mu~is, bir zer~e hiddet1taydl. Bütün dü.şünoeler, te!akkiler,1.sılrtım. sıktım. Sonra, üstünü örte.J 

- Ne _gezer!. . . ~~llll8yan tıaıtfı bır sesle: tararlar .ııilinml.4, yerierine ihtiras rek alnından öpıtüan: <Re.ha~ rahat~ 
- Ben:m bura.da gördttğftm kUrkçU. : - otur yanıma, Sedad 1 kaim dmuşıtu. Silik bl.rer hayal halini .. 1 k' d' k nd : 

ter; sandalyacılar; boyacılar. Sa• de : Dedi DelilCan"ınm darmadağınık .. _ .. lıcyu, guze çocu .]) ıy.e.re y:ı.nı an: 
aralarında turşu gibi b&,fle omruyor .. un. ; mı · . de Celil Bey, Nevin., Ecved, gcmınun ayrıldım. Bilırne21Sin, o gece ne se~: 

_ Ne ya.payım ya?. :0 Wl .saçlarını okşuyordu. önünde, kanadlanmışlardı. Fakat hiç Ji idim Sedad .. seni dayıa dı>ya .:;.ıyret-E 
- Sana Balı'llıpa?.arında mükemmel,.~ Bir Be~lm vaıhşl ad~m!. blıri, onu ba.şka. 211Uil.anla.rda old:Jğu gilmi4, ~a doya öprnüşıtüan. İr.an kiE 

bir yazıhane hazırladJm. 
1 

~S>llra :'::.t onu teılk.ııe ça~tıkıtan bi ürdciiıtıın.ütvor, ıbu vaz:yeıtteu ku!"tu_L bu .ıııevgi çOk kuıvıve.Qi.. balla mllita.E 
- Hay Allah razı olsun. Bu 131.. : · . masına yaroım etmı.şordu. Nerıs bır bele etmıyecek misin? Bana karşı biri 
- İyi ya. Ondan sonra sakalın sıvrl : - Qok mu muztar:bsin Sedad?.: kadın ıroıtusu, i.spirtoya yardıma baş.Jpe.rçıa. obun sevgin ~k mu? .. Haydi,i 

olacak?. : Delik~~. başını genç ka.dının dız_ ıamıştı. Boynunu .sıaran çı.piak kol. . ~ 
- Emıenl dottol'lan gibi dedene. ~rıllln üst.une bırakırken içini çekti: lara, elinin her temasında ürperiyur, ~~· byaJ.an ı~-rJ.ksa,b be.nı .. ı.ev_dı~~r:; 

'""nJeı Parma"--.. - ,, .. _.,.... ei\nde : - ,..~, """"ke.. unu "iıı.11..ue< enı oınorum ..... .ı.: 
- u. · ıı lll<.IA " IUAUio. • • v-- ... . sarmılı~rd u. , . • 

buton, şık mı şık. : Saçlarının arasında dblaşan bu eL . . aonuna kadar bahtiyar edece:.t.r. ! 
· : Genç kadın, şımdi çene.sınıden tuta . : 

- Kırmızı kravat; san pabuç, mavı :ere, ıztırabi!le aılü:adar dan bu ,<;este d .. .. .. .. .. Sedad, hır tamftan UıI'.lıdi.ni'len geç_. 
elbise. :muhtaç o'duğu şef'kti buiur g:bi ol rak ba.şını kal ırmı.ş, yıurı::u yuzu:~ memete çallŞ9.raJt, d~er taraftan,S 

- Alayı bıra.i. Yarın yazıluneyi 'Ba. ~uştu. Yavaş ya~ ruıhu:ndaki fırtı= kya~laştkı~kıştıh; iÇ4tooen il"nu~~ ~ı 'kalbi ile mücadele ederek Nazan h&J 
J.ıkpazarmda Makaudiye hanında aç•- ha siikün b l rd Fe..k t fırt esile esı , aya mm ·,. ra ına . . . ~- l .: 

,_ t a+ : ıı;......,ıç u :....Y.:'rindu. kesialm _ınt1a. ba""am-+:ı . .Artı.it kaJbl:nin, yıllardır ka mnı dınlemi§'tı. Genç kadın, .'.:Ozler nı ••• 
Yoruz. Senin burada ... on ur-ın var :nın saı:.""""'l gu-ae e emış. . 

1
'f' d '9 " s1 ı..,.,.,,.ı. nnı ,.,. .. .,.~-"u. bitirdi.Men sonra te-krar başım Seda •• 

ını? : pa ı uran, pa ı A&Ul" ... -a. _,,., ..... u : 
• Nazan hanım: dı.n oımuzuna day•amıştı. : 

- Var amma.: cık.arsam hancı 
memnun olacak. 

daha : _ Ağla Sedad dedi. Do!Ya doıya ağ. - Bedıad, Sedad .. sakın bana kız.. art·'- hi,..ir d.. .. ırS 
• ' bu ._... d ğil be · ı s se Hayır - ....., teY uşurınıe,.. :ıa ı:ırılırısını ma.. elıu.aue e nım... em ıml hi...,.. li • 

KA.zım hancıyı gidip çağırdı: 
- Agob efendi kusura na.kına! 

yarın çıkmak istiyoruz. dedim. 
Agobun ağzı meınnun!ye'.lnden 

kanş açıldı: 

o.ı. .. ~ ·.. ğ Nazan han e arası.na ~ır man n: 
B:Z ~ Sedad, artık vaziyetlerinin nezake- viY~·· Susadığım ,sevgiyi, .ıra~ı ~ barlktını 1roymk istemiyordıı. o da.i 

;.tini dü.,ünerek endişe ve üzüntü duy ert:eğı sende buldum Seda.d !. l'::.aibı_ : · .. ı ~"k" · k" ı ad Pt heyecana sevgiye .sıusamışt1. B r aşk: 
1 :muyordu. Bu gece, ne sebeıbile o.lursa me oy e ...... :ımsın ı, sen or an ,, - ' .. . . k : 

b r : ,_ b' . -u.ı.A~ te .,. ka ...... ıya ·-'·"'n ...... ır lhıkun sana enkazının uzerin.e bir yenısını um-: 

- Hay Allıah senden razı olsun Mah
mud bey; dedi; ahbar; ben .ıe censıb1 
alinizden ne zamandır bunu rlca ede

:o,.,,un, ır ınsarnn _...,,na, !e ili- ·~· ııuı..... J..._.. - .. caJctı. • 
!Bine ihtiyacı vardı ve bu ihıtr.ya.cı her çok mücadele ettim. Fakat, kalbimi .. E 
~zamankinden fazla hlsısediıyordu. çıkara.marn ki... b!J.iyorum Sedad, bun Saçıla.rı, dn<mklar:.na .. değen .. b~ gu_: 
: - Çok mu içtin Sedad?... lar sana böyfle ba.şın dumanlı oolun. zel başı kaldırdı g(iı!!:8üne çea.t.. ! 

cekt!m. 
- Demek benden memnun 

Agob erendi?. 

i - Oob, pek çok.. duğu sırada söylenecek .ooe!er değil.. - Nazan!.. ! 
d~Hsl!l : _ Kendini haraib edlymsun!.. liıiltin ancak böyle bir vaziyette açıl. G(iisünden bir hıçkırık cer.ıb ver-E 

i - Meeburmn buna .. başka. türlü yamak cesaretini bulabl-:dim. Gene bili. di: : 
- Memnunum, memnunum amma 

nasıl anlatayım ahoor! Severim; seve
rim amma; burası d& sen geleli kı:t" 

[Devamı liJaJfa C/'Z ele) 

~yurum. Hele bugünkü bAdiseler yorum ti, sen çeak dürüst, merd bir - Sedad!.. : 
:beni büd:>üıtün mabıvett.t. tnsansıınl.. ır.slerimi her zaman anla_ (Arkaın var) J 
' =·=·= .. ··----.. -·····-···························' , ..................... _._ ........ ·-·---·-----·------······-------



SON POSTA 

1 C Yeni bilmecemiz :J - . 

ı 

' lıı-»•w•:s--•-_..,.,.._....w .._,,,,.. ~ .. 'W' ~Clll-------• 

BEB.A.KLI ŞEY'·ER 
1 

(Bas tatlılı sayfa Sil d~l f tardı. Marsllya beleıfJeSi bu serveti tesel 
edlye reisi lQtfetti, cııeıs1n11 emrin! 1 lüm etti ve ertesi günden it baı Pn ~ 

ver:· koyularak şehrın, şbıdl bütün dünya.. 
diğian~onun beled,ye rel.:ıinc ~)"le- da niımunelik sayılan her ıo}~ 1ara.yn.n 

e&Yat kısa oldu, dedi ka • ıu tesi.aaıtmı vüc:ıda getardi. 14!\ama.. 
- Ben llarsilYaJI, her se!l"! ;rUzıer. f h M va u r b b .i.y a.-

ce 
1
kurban verdiren bugilnkü pis su tında kalmak istemediler. Ja:ı Gü:lo;;a 

::;;.ı:,,inden ~ayı ~e;m~ bır tUçilk, faıkıı.t rtl&?l bir köıjk ı..ld•lu. 
tlrm 6!ındı bil ahdlmı :Vft'lne lf:- DGsedaer, ıta;radılnr ~ sonra b t ala.? 

eye geldim. ~ öm~ bira:- teni» ederek Jan Ol.YoY11 alm&k te 
~rdlğlm senııet sizındlr. Bunu."11a Mar- yeni evine isal eylemek tıze .. b lemde 
:=:.:U.kemmel bir su tesisatı yap_ 'Y&Pdıta mabram.'1 yolunu tutıtulu, 

. ız. fakat Jan Ofbo.va ?Ju smel W' sevnıı;li 
Be!edi;re reisi be ııö1Jere ie&nmlMIJ. bren teblit etmeye im'Wı boı uıwna

Beledtn mecll~ keza. fakN Jaıı OUJo eh. Ctll*Q aevditl eehrine anaaan:n ba... 
onları beraberıne aldı. icinde ~ı tır aı ,. " ıni'Y'Oıı'~ " rs b!! 
dolambaeh ve kar~nlıt: ;ran1111 ycrJe • .tlll1S1Z1ıJctan Ye .ten11 sıctaıa nı k 1i 
rlndm &t;Ci:ıeıet ddıllziere soktu. Mi. zönden ölmüırt.ü. Yalnu ltcl-l n Dl'1' 
hayet bir makara lı:enarında b\r ıan- vücudunu buldular ve ona m ·n•aş"ID 
dııt para ft mficertıerlerle karşılaş.. bir cenue a1a,yı 7a;>tılar. - s. 

Devlet orman işletmesi Karabük 
amirliğinden 

. re vır 

1 - Karaıbük revir Bmirlığlnln Yenlhan ve Safranbolu bölgeler! hu. 
dud11 dahil.inde vakı Koman gegen, Kocadağ, Kırık, Buğ d.:ıjı, 
Yapra.tlı, Kınıdağı n Y .. .ma a.rtaaı ormanlarında lı:esilmif t.ahınt.. 
nen c36DCb metre mit'ap tayın tomruğunun kökü dibınden alına. 
ra~ Bart.m, Satran.>ı:ı.u l}OISeJii güııerg3.bındaki rampalara nakil ve 
i3tif i1f a.c;ık eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Eksi.itmeye konulan tomrukların nakll ve istif l.Şi için beher metre 
mikAlıına «lb llra e3(h kuruş muhammen bedel takdtr ed imiştir. 

3 - İsteklilerin "uiıtmeye ald şartnameyi Ankara orman or.ıum mü -
dürlütü İstanbul çeTlrge mfıdiiTHitü Ue Karabük revir fım"r iiln
de gıörülebı1ir. 

t - İsteklilerin ~ '1.5 muvakbt teminat akçesi olan el~ .lira •'ih 
Jtvuşa aid mtltbuz ft)'a lnına mümull bikillııetçe muteber 'l'e._ 
lkle Mt19/Ml tarihine n&Uı,an Qarşaınha gibıü aat 14. de Kara. 
bö denet orman lşletmestni!l Bafranbohı bM8e binamıda reırir 
imfrlili l'iyaaetlnde teşekkül edecek tomlByonamiracaat ar. 7701• 

Devlet Demiryolları ı,ıetme U. M. den: 
Muhammen bedeli <18.000J lira er.an ll0.000 aded raıbmlı P• V'&Di8e 

lı!ıBret ~Til!lıt ~it/MU CUma gtlui aat (U.-> on bet buçukta Haydu
pqada. Gar binası dahilindeki lroımLsyon tarafından kapalı zarf l.1$u.lile 

satm almacüıtır. 
Bu ife glrmek ıstf3'enlerın (1350) liral* m-*bt temina&. kanunun 

tayin etUğ1 vestıka.lıa.rle. t:ekillleri.Di muhtevi 18rllarını ayn.ı gün saat 
C14,30) an dört~ DıJar Kooıis}Olll BeisU4'ne vermeleri liWmdır. 

Ba ile Ud p.rtnameler Koadılyondan pazaaız olarak da!ıtllmek • 

tıadır. (7218) 



Kocaelide hayvan nesli 
snratle inkişaf ediyor 

Bartın da 
Bazı zaruri ihtiyaçlara azami 

liat kondu 
Bartın <Hususi> - Bazı zaruri lhti. 

yaç maddelerine belediyece azamı !ıat 
konm\iŞ ~ bu !!atlar k.ıı.za ıdare heye. 

İ2ım.it, <Hususi> - Kocaeli vekrıner,talığı 27 köyde Çllkmış, bu köy!erdeki tince taacılık edilmiştir. Tesbit edilen 
~atı jy1 meeai gösteren daireleri. :u6 at, 2186 maıııda, 3962 aı.tı.ı·, 8999 bu tiatlar sabit olmayıp lüzum goril!. 
mız ara.sındadır. İdare amire olan vUA • .wyun, a280 :.keçi(ye aş ve serom ;va... dükçe değ6.şt.irilecektir. 
yet veteriner müdürü Zıya Tanın dal- pllmı.ştır. Aynca 101 köyde de ~15 ıro. Te:sbit ve ilan edilen bu !iatla.rde.n 
mi aldltası J.le Kocaelide hıcyvan nesıı Y\lll, 79'71 keçi, 8906 sıtxr, 865 manda, fazla saıtanlardan blrinci de!ıı..5lnd~ 3 
daiına inkişıı,! etmekte ve nastaııktan 254 ata şacbon ~ yapıl.m.&k :ımıında lira, pazar yerinden ~ yerıeı·<ie, 
kurtarılmtJrtadır. kalıı:ımıştu-. ıyol başlıarmda kaçak olarak ıı.ıan ve 

Ka.rades:ı.Jrı: ve Marmara havzalarına 92659 muhtelif ha;rvan da ~r. satanlardan birinei defaıı.ında. 5 Ura 
urıanm.ış olan vilJ.yeUmiz Ana.dolu ve la.rımız taratmdan mua.yene edilmiş.. ceza almac.ak.ıtır. 
Tra.lcya he.rekAtı hayvan(yesiııe de'tir. 940 senesinde ~ m~ada İlk liste ~uıhır: 
transit vaziferıini gömıeltted1r. 10037 sığır, 3425 dana, 1071 manda, Patı lı:il 5 Tue r u1y kil 

940 yılın<ia vilayetin 9 kazasında ve 6927 malak, 26'165 k~. 1998Z J.tut;u, 5 = te 06~1 ' 2 :sı:. \ 1 o. 
113 köyünde şarbon; çiçak, gurm, u. 8639 keçi olına.k '!bere 69922 hayvan ~6 'x: ~~s ~~· ' 6 K ~ait ~~&U 
yuz, bradııo, kal okurdu, distomet.oz gibi ;ces'Jmiştir. • • uru -san ~... • a a o. 
hayvan ha.ste.lılcları çı1cımış, ve hepsi Vılı\.vet veteriner mildUrlUğilntln bir !U 2.~, Patates kılosu s. Do~hk bi. 
-~ ~~·1 ... . ber kAlosu 5, Sarı.msa.k kilOBu 60, P~-

de v ........ il.l'Ue aşı ve serom Y"'t'Uara.. 1msusıyeti de ~ede ille dara o.a... i kil 40 y 11-.,..... ...11 hl 5 Süt 
·· diirillm'~ür aık h ı.Jı.. •-•- •--~•..ıı n r osu . ol'i"''" ... osu , , san _.. • ~ a.yvan mezsrlllS• ~ 0<.Ul~ r. kilosu 12 5 Tereyağı kilosu 120 
Bu hastalıklardan bilha88a insan v· ı::raıen 388 köyde ~ n&hi;velerle bir ka. Çiri bbYe lmento ye ıbıb4' 

hayvanlarda telefat veren şart>on hil.S- sabada ha-yyarı meza.rblı ya.rdır. • şİs.!ı cetdt 

Çuk11rovada ilk tahsil çağın.IAdanada da ITancala çılcarıl· Kazamız aıttyacı için yeniden 500 

d 
c LJ_ d" .. ..1.. kilo çivi, 25 cuval ıkahve ve 3.> ton 

a1« ÇOCURU1Ttn •ayımı ma•ı apn~ uyoı: çimento gelmiştir. 
Adana (Hususi) - MaarLf Vekille_ Aıdıana (Hu.susi) - .I.zmir, ıst.a.n:bul. Bunlardan ç.lm~nt.o ve ~M için kay. 

tinden gelen bir emxe göre, bütün Ankara gibi büyük şehirlerımi:zıde ıba8 mabmlığa i.Stida ile müraca.a.t edıle 
emlelkette okluğu gibi Çu'kU?OYada talar J.çtn francala ç.ı.karwmı.Jı:ta ol _ oe« ve ıstıyene belediye ve iaşe hetctl. 

da ilk tahsil ça.ğındıı.kl. t.alebel.erin sa- duğu n:ııa.lümdur. Adana gib. büyük nin tetl8ib edeceği mtiarda verile<!et, 
yımı yıı.pılacakıtır. Sayım Teşrinisani_ bir şehirde .sıhhati tam oımıyan va.- lnşut de. kontrol edilecekıtlr. 
ın ilk ha.f't.ası içinde olaeaktır. Bu tand~ar için de tra.ncala ihtiyacı Kahve için ietidays lttzum yoıc.tur. 

hususta Mıu.& maarif müdiıh:lüğü hissolunmaktadır. Sanıldığına göre, Mahalle mllmessllerin.J..n dağıtacağı ki. 
şimdiden haeı.rlıkla.ra. başlamıştır. Sa~ Adana belediyesı bu meseleyi ele ala. ğıdla.rla, kuabada her eve yarım kik> 
yını işinde lbirtün lise, ortaokul Te cak ve hastalar 19in ayrı bir tıp ek. ve :köyle~ de 3 kilo 750 gram "k~: 
ticar&t okulları öğreaneulerl, tale - mek çrka.rt.~aktır. verilecegter. Geçen .ay memur sıt 

·r alace.lda ---~ alıı.nlara kahve venlm.!yeoektir. 
beleri ve memurlan vuı e r • • ... Kuruca.şile ve Ama.sra nahiyelerine 
ve sayını tiş.lerini bunlar doldaraca.k... Şerellılıoçhiaar ka-ymalıamlı,-ı de ürer cuvaı kahve ayrı.Im.ıştır. Etet 
lardır. $eretliıkoçb&r, CH\.ı.s\16i) - Enu- eve yarım kilo kahve verUeoeıic\.tr. Şeh

Vezirköprü Halkevlileri 
Havza ve Liulikte 

Vetlliıit:öPrüden yazı.l•y1('J: KJ\zamıe 

ruınun mti ka.zaaından Jr.aza.ınız kay. ~;mıze ilılt parti olarak 15 dliztine lft.m.. 
maDı:amlığına tayin edilen kaymüamı. ba ş;şıesi de gelmiştir. Tanesl 12 ku • 
mız Azmi Gökçe gelettılt va.zi!aıı;ne baş.. ruştan satılacaktır. 
lanuştır. .~~----------

AtlanaJa fehir •uyu ifi bir 
türlü halledilemiyor 

Halkevi ~erı Ha.wa. ve Ladiğ'e gide- Biga Halkevinde Ç4lıfmalar 
rek (Yanlış yoı> piyes;ni temsil etmiş. Bi.ga ( Hususi ) - Son güınlerde 
Ierdtr. . şehrimiz ~ ça.tışmala.rım bir Adana (Husu3i) - Adana şehir su. 

H.a.lk şa.r:nla.rın.da.n mttteşek:lcı! koro, klat dialha artıtıımıt. bu cüm.leden ola. yu tesi.sat.ı hemen hemen lkn~al edil. 
lo heyetler:le b4ndonun da ış;ırak ak ,,;;ı...,..ı,. tıa.ıtlSil nl l .. ,a.;;ı. miş o!duğu halde iki senedir yüzüstü 

ett.aı bu temslller I..8.dLlı: • Havza • r '.......,.._ gen'ır"er • gor,,...._ . 
Vezirköprü arasınd~ıct kültür bağları.. leri ~ ve teşvik üzerine geçen kalmıştır. Adana halkı . beledıyeden 
nın kuvvetlenmesi. ve inkişafı bakı. l'ııa.1'th c&kın> ~nl tıemsil etmiş, bır hareket beklemektedir. 

dan çok mue~crt:.- olmuştur. bu arada cVatıa.n. ve vazife> lsınindte~ Mana !belediyesinin bu işı nettce
lci eser de sahnede canlan.dınlmıştır. lendireeek parası da tazlasıle mevcu 

AdanaJa beden terbiyesi ..o..vı-ıca «Bir lor gezintJ.si> knmedi. olduğundan, şehir suyu mesele.sinin 
hakemleri siıni de oyna~n ge'Il.Çler çok muvaf- neden ihmal edndiğl sualini şehirli 

Aadan, CHU6u.s1) _ Beden Terbiyesi fak olıntı$ıar, umumun arzusu üze. her an sormaktadır. Ad~.nalılıı.r, bele. 
Genel Direktörl(Jtii Adana i>ölgeol ha- nine lbiı:bri ~a illi. akşam t>u diyeden biraz faaliyet goı.lemektedir. 
kemlerinln diplomalarını ııönderm.işti.r. tenRi ~enlir. ler. 

~~~ 

Mahmut Saim 
[Baştarafı sa:t fa 3 /:! de) 

dördtincU şubeye döndü. Saoahleyin 
bekçi sorar; öğleye doğru bir polis ge. 

•Son Po~..a> nın tııfrilc.ası: 98 

usu lir; öğle paydosunda mutlaka bir iki 
alacaklı verecekli ile maraza cıkar; 

ikindiye do!iru bir jandarma. arar; ya. 
run saat sonra bır mübaşır ıı:apıya 11§.n 

lYlarsilyaya hareketı .• 
yapıştırır. Hani hanın kapısı ko.tl.bi a. y da . 
dil duvarına döndü. Ya yi.irğemin çar. anın. ıı:onuştuğu pehlivan '!Jılmi-

- serelt Pıyere sordu: 
pıntısı .. onu hlc. so~a'. ~er. aaklkıı _Sen de pehlivan mısın? 

1 ekspres ıott:omotitı gıbı yüre#ım .ık tak.. _ Eh, biı· parça yaptım! .. 
tık ta.le edıp duruor.. - Avrupada böyle değil mı? 

Severim seni!. Yüzünü görünces da- Piyer, bozmadı. TUrkler, AVl'UPa ve 
yıanamıyorum.. evde bilem her al.şam Amer~ güreşlerini de kendi yağ gii.. 
senin sözün oluor. reşleri gibi sanıyorlardı. MaazaU.ı.tı., 

Bir derter yaptım. Son liç ayda seni bunlar, Avrupa güreşlerinin ala!rang~ 
için 17 defa müdüriyete, 19 defa dıı'güreş olduğwıu ve belden aşağı tut. 
mahkemeye git.mişim. Acab insan bu-ımak Yasak bulunduğunu bilnı.lş oısa.. 
na dayanır? .. Gerçi param k:a.lmuor .. larda, kat~en; ne Yusuf, ve ne de dL 
alclına gelinces üç dört a.yda bir ay:ık ğer aı1kadaşları A~a.ya aya.it at;maz.. 
verirsin.. verlrs1n amma.: sendeıl aldı-f lardıPl • 

. yer, ne yapıp, yapıp 'rürklerden 
tım Pa:& da şahidliğe koşmaktan tnın.-

1
.alafranga ııür~ı giZ!iyordu. Bu sebeble 

vay paralarına gldeor.. karşısında.ki pehlivana gülereıı: şu ce
- Demek benden memnun değilsin vabı verdi: 

Agob aka.. ı - Evet; bi2xie de böYledir .. 
- Memnunum; memnunum amma.; Koca Yusuf: Filizin koca gıövdesin1 

doğrusunu söylemek l!\zım gelirse git. uzun kollarının arasına kıatırmış, ön 
sen daha memnun olacağım. Hooı ma.. çaprazile KAğldhane çayırında çift sü. 
da.m da sana arkandan o kadar dua ren bir ök.\lz g}b!, sürüp göttirilyorchı. 
edecek it! .. hangi gün eve biraz gc:ç gt., Yilız a~ beş okkalık li'ilizln ayak:. 
recek olsam zavallı kadıncağız m!Y.ıa- lan Yerden ke6ilmiş, hasmının karşı~ 

. smda ha., dilşt.(1, ha, d~ecek bir vazi.. 
ka Mahm~d bır şey yapmış; Agobu da yette b!mecal havalamru.ş gldcyordu. 
beraber götürmüşler; diye renkten ren.ı Piyer· Yusuf h ti k. eı· , un me are ne, urr ı. 
ge girior. İnanmazsan banın kapısına. ne mestolmu~ bakıyordu. 
kadar gel baık .. demin saydım. Seni için Bu ne zorlu bir pehlivandı. Df:ltnek, 
tam (12) tane celbname asılı. Cören. lroca Filiz Nurullah karşısınıda hlct!. 
ler acab Ktirlı:Ql.i hanında sulh mahke- YUıSu!; F1llzi sürdü, sürdü. Ni.bayet; 
me& a.çtlmı.ş? deorlar. Mahkeme Han. bir d~ çe:ncel Yet!.ştirerek .koca gövde. 
!arını görünces şaşırıp kalıorlar. Hay. sini boylu boyunca çayıra serJi. 
dl Mahmı.ıd-Ouğum. A&vas işini he.yn·h 11'1liz açık düşmüştü Yani, petı.hvan.. 
_._, Arab 1 d A -izi 1.nd ca. ~. Ma.amafih ; idman ıııtl-
.,.,..,n. a para an a ...., er en reşl olduğu için tutuısma devam edL 
filin gsyri haddin .. Bundan sonra ta.lyordu. 
banının altını öpeyim, ne sen benı/ Piyer; OOıründe ya~ güreşi gömıe. 
görmüş ol, ne ben seni, M.ahmudcuğum! m.işti. Pek ~ iken Ttirkiyeden ay. 

(Arbsı nrl rıldığı cihetle yalnız, atmıan ~ 

Mahmud S.im Altındai işitmiışıt!.. 
Haklıkaten: yağ güreşi zor bir gıureş. 

\i. &ttt m.fura.zene ve meha.ret işi idi. Kayıp aranıyor 
1939 senesinde 

tstanbulda Bey , 
oğlunda nilkelM 
ateiyesinde ça • 
lı.şma.k.ta iken lkıcy 

balan lkarde~im 
Oönenll İsmail 

Y<ıtcsa; Koca. Yusuf, na.cııl olur da 
koca. Filizi önüne katıp böıyJe silrebt. 
lirdi. 
P~er, düşünüyordu: 
- •er; Pilirı: Nurullah ile, Koca 

Yusuf alafranga veyahud, serbest kuru 
gtıreş yapmış olsalar muha-kkıı.k Fıliz 

Koca Yıısu!u yenerdi 
Yusuf; Filiai yere bastırd11ttan son. 

ra; derhal, sarmayı taktı. Uste de küa... 
deleyip yüz altmış beş okkayı a..mağa 
başladı. 

Piyer; Pllizin okluğu yerden h.ııva... 
landığını gör.dükıçe gözlerine inanamı.. 

oğlu Kazım Ruş • 
hanların rouıuıı.. 
duğu yeri bHen • 
le-rin insaniyet na 
nıına a.şağıdaltl ad 
resine bildinnell)ri 
ni rtca ederim. . yordu. 

Gönende Yeni oaddeae bakkal İs !At deği1: Yusut, ·Filizi ıtiındeye e.ı.. 
mail Yotmaıwı yaaıAıla B.eoela Jl.Qlhall m14, elleri araaında baval&ndırıyordu. 

İdman güreşi bir saat kadar el 
eliti. Kara Osman ve Deh Murt 
tutuştular.. Pi.Yer, Kara OsDaJll 
ğ'enmişti. 

Piyer; epeyce !iklr alm.l.}Q. 'f.ı 
reşİD.de pehlivanlarının der 
anlamıştı, acaba, Filibell Kara 
bunlara. nazaran nasıldı. Yan•nd• 
hın.an pehlivanlardan birine sord 

- Pilibeli Kara Ahmed, pıliJ 
rtı1lıaha. n azıı.ran nasıldır? 

- O; Kara Ahmed, çok us&& b!l 
livandır. Filizi yener •. 

- Ne c~edir. 
- Yasuttan biraz kısa. ~ 

muzlu ve göğüslü bit pchlinn ... 
- Demek; Filizi yener , 
- Her vakit ... 
- Koca Yusu!u da yenebllir 
- Zannetmem; lA.kin, elini 

pehll van yokıtur 

- Koca Ywıufu, Türtdyede 
hloblr pehlivan yok mu? 

- Hayır ... 
- Peki; öyle L9e Yusuf, 

31&pmıyor demek. 
- Hayır; her vakit güreşir ... 
- Kiminle. 
- Mesela.; Filibell Kara . 

Hergeleci ile, Adalı ile. 
- GUreşJeri ayırd olmamış ısı 
- Ba.n olmuş... Bazan da 

kalmıştır. 

Pi3Jer. an'.amıştır ki; 
bunların en kabaıda.yıaıdır. 

* Bir iki gün sonra, Filibeye 
lero!. Kara Ahmedi alıp şumntl 
nu tuttular. 

Yusutan anası. oı:tlunu menıM 
~-ordu. CUnbür cemaat. 
hec> .birtlen Şumnuya ge!diklerl' 
ber alan zava.llı 'kadın öküz e 

yeşilliklerle süsleyerek Karalıdllll 
çıktı. 

Kadıncağız; Şumnu,ya gelir 
öJdi?;lerini, arabasını cami meY 
duraladı. Handa bulunan oğ'luJlıı' 
nma seğirtti. 

Yusufun etrafı da. kala.bal~ 
dm, F'llibel1 Kara Ahmed!, g 
manı, Fillzi tanıyordu. Bu p~1>1 

rm da giyinip kuşanıp oglu ııe 

gelmelerine mana veremem.işti· 
nun boynuna. atıldı. 



6 
SON POSTA 

Telgraf', Telefon Ve Telsiz berleri 
Boğazlara dair 

neşriyatın 
Almanyada akisleri 

Ankara civarında iki 
modern kOJ kuruluyor 

J Amerikan muhribi 1 
Alman denizaHısmın 
hücumuna mr uğradı 

lzlanda sularındaki 1t1n ...,.hma1ı11. --lta.r {~rafı 1 lncl sa>fadal .Aıı.Ur& 5 (B~ - .6llbn fe - rine pllnlı lı:6Y ~eri. mekteb, pal.no, 
'l'U~ M~erle d11Qr ki: bir hududlan dahilinde bulunan Dik- ballt odası ve çarşı l:ışa e:.t·rııece:ıcur. 
~ bir hlılletı, bu telmıhlere sarih .,e men köyü ile Kalaba köyünün modem Yeni evler bundaki k!S1Imere tahars 
n.aız f ce\'ab venııtş ve bu derece ma- ltöyler haline geurıımeıerl tararlaşn:.ş. edilecek. Jst11111Ak bedelındP:ı geriye ka. 
,~ ikirler ileri sürenlerin sall\hi- hazırl*1a.ra geçilmlştır. lan miktar titıerlnde::ı köylWer borçlan. 
ı.rtanı 8absiyetıer de!il. taks.t yeniden Milll Şef şehir cı~da ıeçeıılerde dınlacakla?'dır. 
seter "~~ıYen !Jlrkaç mUnferid Jdm.. bir gemrtı ~aı. btı k~Ierln nll • Vlllyeite ~fil eden bfr kom~ 

-oqıunu Om gel.. mune ik~ olmait bDlllyetini görmüş, bu muameleleri I1on ne m~u dür. 
dltint ~ 

1 
d etmek llzım _u ..... "lara bU bwast& k!ymetU. direk- .&*ara imar mUdU-r ıi:Mlnd!! de k6Y 

'!'Ur f!:J elt!İ.ltfr. ~ lAnI h~ 
de n..~ntn bu tan.deki dll-..usin- tuıer venalıııtir. Bu .köylenl*i ~ evleri P arı mu l f tipler ha!Jnde 
~ ı--..__ _ \"U• evlerinin iSiimWderl yapılacak. yerle- tanDm edilmektedir. 

Ruzvelt, bu deniza tı 
bulunduğu takdirde 

imha edileceğini 
söy eJi 

.lard -- ......... 
ha.., d •s a Ve lt!eenln zifiri karaaılıs.. ı.ı-

t e de J)ö7Je bir hiclrscnin vukuf> ı ... ~ 

Y 
de uak bir ihthaal u ma11 hır. 

• acın: SelUrı Rqı,, E,... Greer aö dılıltroy~ aA.IJae ~ •• 
I slindanm Amerika tun•e&icr.I ıa - Isa.be& et.tirilcmiy~n torplJlerfn :~ 

rafJ.Ddao lşraı edtlm~ı;ind beri si- W.: Aimerllr.a. - Almımı b2ıpinş111&-* · ııie ~ _. .... ..._ ı;:. ...: snm içtinabı kolay bir ~ olmad.liım 
Ya..lllm hMuıeLena ~ beklea ~nfll'ar ufultularile bir defa daha 
mekte idi. Netice ıtİil.anle A '---·.: Din etmiş oldular. Maa .. fill ueıe e-

mcrı........,, derek b ta 
.laarbe mudahalesını dınct etmesi labiı . u ıırruzu yap:ın dı-nlzal mın 

Jııld edeliaı~na utramamasını ft- 1fe'91'9rk TaymWa verdlii nmliimat 
~ b' ..., H 1 k Ne9'Yorit 5 <AA.> - «Grttr• d:stl'o • 

•eıt dckı Dleaelesln!n ÇörçU - :Rua- \Alman te .igi avacı 1 Y'eriıı1n uğradığı taarruz derhal R~ -
latat !'ırasyonu ile mUnasebattar o- velte b!ldırilrni.ştir. 

buluaan aıu .bidı.derdea, ıhndiıre lla- bir Alınan harb t:rmbıl ol•at-tı ıaaıa 
dar hiç biri vukua &:clıne.li l in etmdt ı.ea:ı dotna olmaa. l'akd bldi. 
adanın işgalindea eneı. ıs;aıı 8 ız, senin Vllk1mıdliağa mahal eyle 1ı1r 
lara -1YanDda bir dmer&a.ıe lil~ ':; mmtakaya dahildir ki buralarda dola. 
Alınan ftniraKı9t t:ıratmctan torpit ~ ~. ancak mnh:ı.rlb denetle. 

defn, ~~terUın~. bir tesadilf eseri (._ ..... 1 bMıf • .,.,...) mu··ıahassısı Ne910l'k Times ırazetestıı:n Vaemctan 
a~ı t gallblıı payı ilzerindeld Sovyd ta,vy.are!erl, dün rece pali muha.tıln şu ha.berı verylor: 
llet~~velen&mclerin manW bir şarld Alm11117a.Y& ve Berl ne taa.mız d• k Vaşıııgtonda Oreer muhribine taarruz 

ır. etmek teşelıbüsilııde b!llUtullUfl&rsa da, ıyor i eden gemln'n b r A'man denizaltısı oL 
.... _ Tilrlt lllellfaatterl bu hilcmnlar akim l:aJmıştlT, duğu zanned!Imektedır, 
-rı M- Alınan hava dan toPÇutan bfr bOm.. Bu gazete -- '-l ln llıltJı J!ttlhf .... erle, İran Qz~rine hücu • [Bas tarafı 1 lnel aufadaJ ..._..a,.... H de 6ôYle yazJ 

~ "1- bö rtt Tlh1ı: ımenfaatierl ınılu _ budıman tanareSl ~=· !aalzyetinJ inkıtaa $atmakta on maktadır: 
~ batı !«ede VUkua ge!m!ş oldu - Berl~~~ D. N. B • .Ililil bil- !arın anucia.zMı mukavemet nı ~ - İzIAlıda,a g-lde:ı b!:r .Amer.lbn mnh _ 
taı,,e dev rlatmakt& va aıatale&lııe L. lama.lkta y.orltıJt 9dt1Yor, bunları k.o- rlrlne bir dtişmatt d"11zal ısı tanfrndan 

...._ aın ebntıtied!l'" dir.cUiiJıe, (IÖre, Alman ba.va kuvve Iay kdlay söküp atamıywlar - yapılan bu taarruz b!zl açık de:ılzlerde 
~. 'r°"Ulltı..... • ._. 5 _.fil gön-O Po\ta.Ya - Hel*of · Amu''- t1 t ı Ln -~'Hl ...,.,, galıbin payı olaralı: ft<ıı, -""J"O Bmdan bıuJıka .A!maolar bü,ytik -an care 8ft'l\ er in muhafa -
~:e Orta~ '16.dedllıniı bir ve ~f - BroıVöa'i demleydlarmı bir. t&JPrelerlntn bır kısmını kıt.nntın 1- zası için harb ruosunurr t0ı>lannı kulu 
~ her türm ilk emue]erine e. çıcıık nolı1aJNda tahril> etmlŞ!:. 8.feline ve cephııruı61nJn temlnaıe ması meseIPS'Je !tarşı'.aştırıy0r, 
da; ~ta~ kqraraa, hattlı bir .KlooOll> - onı ~ fizerlnıde huretmek meoburlyetınde ka.lanı4 _ llidiR.aht alılslerl 
~~ lrlftdafaa edecekttr. ve bu blrçdr ~ ~ tmıı.nna il8bet- !ardır. RIL9°arın _ terJretın.t.ş olduğu a.. N~ 5 (A.A.) - Bir denizaltı 
a,_~·-. bit klJMe . ler ka)'rledllmlftir· ruf 8det.a bir çöl, lbır harabeden ba:; gemfsinm bir Amerlkan muhr b ne 
""'-:_.~ tilc>he ı:ı1n fimdiJ-e tadar %41 SoV7d tuıJn tahrib edDcll ka. bir şey değildir. İ$aJ edilen ara_ taarruzu hakkında tetsfrlerdc bu?ıı .. 
b.ı-ıQ~ .. et.ıp~~i ha.ricl & - Bedin 5 (A.A.) - D. N. B. . zile ~n ıkaf"rlel.eri bidonlarla nan lya.n. meclisi hariciye encttmenl 
~. ~lüiü 1fbad eyUşe.. ŞılS ceptwtrıbı şimal lıÖ!881llııie, su yet.fftimıale meşgtıld'fi;r, br ç:ik azMIDdan Gearge bu Wiseııin f1k 

1~aaı:rıa~ bir A11naı1 kı:*ıırd'Wıu, 4 . ~lt1lde. aw.. su mem!>alarmın Rıhirlenmft o1dt:fu nazarda memleketi hame &üırftıtli _ 

-,.u il~ Tfaıtiyeni.n 'bu dürliA ~ ,.eıt seri Iru?ft'tlerlni esıd btr b&zl - blldi.rllmt!kted1T. yecek malhiyette d'mad@nı beyan 
~t& .\ftı. i&ibara alınmamattadlt'. met.e tJlra.~. :Rus ta~reler~nın mümkfın mer. etımtştl 
'l'&rk 8?1tan ~. spikerl A!mAI1 otıt'aları, EmıyetAerln mu ı- tebe hıwa mn:tarebefer.i.nden ~k!'ıe - r. l1ca taı:.-acı · - Ayandan Van N'uys demlşt.!r :tt: 

r........ arından, bir Türk ~ - a.rmida«>e müd8h8le eWıkler.I bir mu.. rek kısa uçuş menz~rl cln.hllindeki Y: hA.:ı 
..,.,,__ -.ıu lneıikezınden yap(ıfı bir nvemeı ı.tıtma 1'er1'1ar ve boou Alman ha.va üSlerlne ıve u9UŞ mey _ aınız bu ...uisentn bizi harbe sü. 
~ ~ mÜl"hldlerln ~· danlarma baskınlar yapmak sure _ riik'liyeceğ.ne fnannuyorum. nu gibi 

ll!lalhıe!ttırı --~ büt&ı b'1 l}8rt eep'hesttWl mütea~ •ok _ tlle A:lman!ları hırpalamakta olduk .. taammJ&ra maruz hlmn-t devam e
~lııh ın 3'0k yere birçok güı öıtü tdannda, haı1> a.:rabaJa.nnm yardı.: 1a."rı ahlaşılma.ktadır. Rusar Alma-:ı. derse ister ıst.e-mez bir şey olıı.caktır. 
l~ flb;nded.lrler. Diyerek Tür , mile ibarelret eden aowetıer. 4 Ey - ya ~mne dttnı ierhyereık hna a - BuzveJ6ht .,...., 
~ t!'flttn mn i n infiala~ !Mete Alman ıııewt-Ierine hiioom ~ lkmlrı yapamamaktadırlar. Bilınu _ Vaşington 5 (A.A.) - Gazetecilere 
• ~ 1lm yenı . ' ki.bele A1mankı.r da yalnız yakınlarda cevab veren reıs·c~ur B. Ruzvelt 

Jeııdi. Jo'akıı.t müreUcbaUa ) ole ulan he~ re mensul'l ola~IUl'f'er. l'tu ltfbarlıı. mü. 
men kamUen kurtarıldı Vaktil b' taart rız geminın de bir Alman veya 
ba)U maLbu:ıt munuL·~...:. c ~ talyan dmbaüısı olarak kabul cclll-

__..sına ve resnu mm sanıridl F kat ........ 
:ıııe\atuı murnaddıd brynn.1ıwa )Ol a.. r. a UA&&tsede, aksi aa. 
çan bu hi.diııe fazla aiı.ls uyandırmadan bit alunccya kadar bir y~nhs Jllıl ı bu.. 
kapandı, cfttı. ~wıabllecdi de nazarı dıkkate alın _ 

İkinci hidlse, İzlindadaftl Amerikan nıak grttktlr, Filvakl dal;ah ltir denu 
Mkeri blrJililerfnln .....,,_ ... •-•- ortasında ve rece karanhfı içinde, iim.IL ......,...,. -n-rmı ı·. ., nakleden biJo Am•.rikan ..,,_. • 1 IPJ"e• ne kadar bfi:vük olursa olsun· 
.__, -royer.ııe bl ö bl 1 • 
_.,. hüvl7eU ~ul IHr d"°1UU' ta- r ay I' rt'n r den ı:aliı için man 
rafından iJd cin kadar evvel &alUTID bo.YI• &arasswl mevzuubalı olamaa.. 1[i_ 
edilınesil• 'ftlkua ~imli old& çtik bir tereddüd basan ken.U••nm 

Malüm elılatu üzere :b.ıAIMla adasa- ~:ra&ula ııaalelablllr. Bu ....n&e- ,.. 
n n kain buJundujıı ııaha ada İffalfn l'ÖIJ&el"ih ls&.lt"al nr&ICISI W. 11ena.ıa.. 
Amerlkanıa iştirakinden , enet Al~ nın bir Amerllaan lıllrb pmlulal ~ 
.. manmaaı &ararından abluka mınta.. bir İndi.Is aeflnesf san._ :.ünıWlll
kuı ilin edilmişti. Bu suJla V&'llyc&e diir. MaamaM .... _... ııftraıi1e iaı'
ratmen Amerikanın .b.ıindaya k bolduh için mllllyetlnl ..,.... ...,._ 
oıka.rması ve İngUterenln ıwaı ~:r mibnkiln olmamı,tır. Bu cemi. MW. • 
nü kısmen üzerine abna8ı miihlm netL taamıza utn:ran dlstmJ'4'rin a~ -
eeler dotmıabllirdl. Fakat bek.ient!n bombalarile Wm.,trr. fMwft. &JIAetl 
aksülimel husule celmcıll. Almanya, ne olum olsun 61-P.Pr llı1dJ..r ~ 
lııidlseyl ııutr bir muhalete• tareı - lfe(l~le be~r lft!rl.ıtı ıtak valll• 
ladL twaı IManke&i ele bir _. vak. nctlceJeor vere~ mimMillellllıla 
elarak tahakkuk etti. ı•akat bu mmt~ hüdu.4"111a intf%.'tr t'tmı-k I~"· ,...,. 
TI: civan .&merlk:ulan tnıittereye se. rar wnntyen Ud torplfclen 1ta:ii'nc1~'1 
fer yapan gCJUI kafilel,.rinln de rü _ rann~. bir ha~b çıluuıyabnrr. Fakat tılr 
sergihıdll'. Kıskanç bir sadakatle ko- kaç yuı kistnın havatına nıafolablle _ 
yan siirüsilaü bekli ven çobaa köpek. ~ bir bakş)m _ hi'11se. çok nıuhtrmet. 
leri cfbl b• pzergah Almıın &.'\htelb:ı d·r ki. hlr tnf11.,k ılo~. lıılt'rl• ırl· 
bfrlerlnln tarassuıln aıtında bulunma~ cllşatı, bu llldbetin kaçmılan.a o.._ • 
tachr. Bu :rizden ada flr Amenka a. lu.,.. ~. 
r,ııınıia -- M!llllİD ea.n ~l - 5 . m ~ 
ferin bir taarruza utramal!ln her an •[•,,. l/Co9ı..,.. (._,,,,,,.~ 

Si-... . a • • ~uı fırlcasının bulunduğu j~=-ıe~~a:ı:;e~1:~~~rC:~~ İZ!andaya postayı götüren Oreer tor. 
1\ ~as kongresının ~cereyan eden ~uharebeler- ve ıÇerilere sarkaru.k büyük şehlrleı:ı pdo muhribine kaç defa tıaarruz e_ Kütahya- Afyon 
42 ınci I d .. .. - de, xr .scmıet tankı ta.hrlb edllm1ş~ ta'hrib edemiyorlar. Fl!Jı.aikika 500 k -ı df!dlğinl b:lmedltfn. fakııt ta:ımm. 

8l\f-.a s yı onumu tir. Jııut. bir b:mıl>:ının 300 llrn:yJ. mal hum Atla$ O!cyoanUSUTlun Amenka sa bisiklet yarışı 
( Türk - Alman 

münasebafı 
'-111ıı 8ıv~A.A...) - Sıvas halıkı dün o- clduğunu farzedeeck o:ursak d~cman hın.eri şçıklarmdn vtı'kna gelıniŞ ol -

ünü Ocongreanin yirmi 9-lncl Raşid Ali idama iizıerine kadar götürülerek atudığl du.:,~nu Siylem:şt.ir. A1yon 5 <A.A.) - Yarışı tak be [Baş t.arah ı in~ sa:ırf:ı.dal 
ır. içten tem.ib.ün.tia kut- mahkum edildi zaman bu bom.banın d\i!Jtüt\i nokta:- M""ote1ıa:rnz bulund'tlğu takdlnfe ne memur hususi mu'h:ablrlıniz bll.dlri .. tığı seyahat. münasebetlle Alman ha.. S ~nase0eu . . datd mali'J"et nat.mm nakliye muran ~ı .sualine reıeleimitnır Bir_ :yor: riciye nezareti bu scyahat.&n rnahl .. 

~ h.ı>ııan ~i.imhur yrt ala- Baidad, ~ <A.A.> _ Raşid AI! <JteJ- Te bütün ~.rile beraber 900, hat JeşYc Amerika bahriye .kunetreriftln .DönüiAri :meıillale cWuı K.iit.alışa .. yetini yeniden tettarüs et.ti~. S ~ k 11.alabaht G1w 1An1 gıyaben k1MJ18 mahkQm ~-._ tıA. bin llraJ& tadar yWraeldltin; ıı:a. .-iı&ean'm kıl!ba 11 il>-~ ~ Jarı§lna bu .sabah .saat f da alr:ııı9t!erf Aatıf ..-e~ .. ....,... ._ 
lıt , h- 1 arşıamda ali& alan ha.. tri. bul etnıııı!lt" ••ıdr. l!"ll ı.llle ab!an TennilUr 

9 
•• ba4laDdı. lan Von Papen. ted91i aMllıa. -'-· 

"t;""l'l'nı an cfinün kulısıW öntftl baml>anm mı&ııen w maddeten ,.t.. · Bir et1n ~ lı&lralmtte!r caa:tır: l!hr, ftlr Pa:penla ~,.. ~ 
~ll rtnı tebarüz ~~erdtr. paaağı tair bu k~o ..-lı o .. B. Rlnwelt., taanıs MrlMJD6 -6 - ..... taae n.netle )'anla ~ır ~ ~ h " • - • 

~ ~ ınu.~a.kıb Ataturk büstünün su·· M E R !ura buna~ fa~~. bir arar nün oc* e,mnldt ft riı!Pd-p.~arıwa ~ulu daıba ifıhlnden Qnlm&dan hen maJQmat vermeeme 'Ve ııthıtla 
1:_~ l'll8.ınu Y8l\1lmlŞ ve ~ sene olarak ~etmek daha dotrudur. miitu!mmel o'dutunu .ta.ydetınıfClr. cnqılaıe ~ar. mueiererlnI mftıaRera etmemne bt. 

~ 0ıe~Wler Te mi.ie811t9ekr' a_ Nıunlar Jç:in ~ cfaMirldekl fe- Muma..1eylı,. mtiteaarrnr tılfAl'ba • #jır~ ~ea.:a &ekili&. Mt.lcelui ~ tllllıi m6ıı1 deUdir-
A -...;;;!! ~r. birlere k&rşı yapılacak' tuııl>ardmıan bire karşı siltıhla rımbf)de eden u'aııd :bıtan.bul 3.:ıı . .KımM ...._. Maamaflh, Akıtan _ Rus 1:1arbi bi_ 

~ıbt.._ • Sill8"8SI MUdDriyefi; larm. ne 1a3ldW GW>lılli? Greer muhribt Mivarlaialll lımnaL hir 3.28.50. osman Esldeeblr ua.so, :rük muhaı'D> deıvletler arasuıdatrl 
lı' 1~-...ııara göre fnni- . oam ceplluine g~: ~ cep- ni tasrib etmette oldutunu atJyte _ Sabahattin B*fpıur ıuı.a. ayraa kVMet uUIJetıle.ınde. yeaı bir vuılyet 
~ t • 6- Ahw.li baz.ıra müıküli. • be8i aoıJıllıda.nbed ln8li:Ur W.Suıt. . tmıır 3.30.25. ~rmadıfı mUdıdetı;e, bu gibi Dl. 

tın deniz zayiab tına....,,...., yeni meVMm A'knarıler oilrmı buradd"i- lırıa fUH.. ~ Te ~ bi4iflir M8ua utsa_ Umımı! taanlf: . za.kerelenfım b~ d~JdlkJer \'! • 
~ & ( ld yet.mi gönden güne uaıttııar. M mamasından mütevellJ.d memnun! - ı - Osman l!!sft'!~ 24,39.19: bealma tn.timr i!di!emea 

'btı~e ~ - <n. N. B.>: için inbaab etmit o uju bııııt.U~ siren ~. rx., ıu - yeti.al hfW ~· 2 - l'lizamett1n Estfletr!r 26,t.H. hıgut.ere ne olan iWfatınr.ı çerı -
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n~ır AN!mUL AIMllERB~'4N ~OILIEJJD 
Müsabaka ile 

memur alınacak 
.,. 1 ., .,. 1 5 M 1 • Aıurllıu llız Koleji • 
ft .. ft • ArufftlıOJ. Td. 36.160 

Tüı'lklye İş Eankası Anonim Şüke -
t.inden; Baoi(a.auzuı muhtcltf şubele
rinde oalı$ınlm.'lk ve 365.> sayılı kanun 
hiikı.imlcrı clıı.trı>s!nde ma.a.t veıilmek 
üııerc aşağıda.ki ~rtlaı- dairesinde ınti. 
sa.bal:& ae memu.· aluıaca.kt.ır: Orta kısım -Lise - kısmı ~ Mühendis kısmı 

Leyli ve Nehari bütün kayıtıar kapanmıştır. 
1 - Musabaka lmtüıanları l~ EYUH 

1941 Pazartesi Jı.iDU Ankara, İafanbul, .. 
İmnir, 8a.ıll$Wl V"J Ada.ne.d& yapılacak
tır. 

İLE SABAH, ÖGtE VE AKŞAM 
Der yemekten IOftl'll rinde ~ tlt'fa muntuamu 

di,lerhıhi ~ymız. .• Oenlere 25 Eylw Per,embe ıünü bepnMMktJr. Leyli t.Jebenin 24 Eylw Çarıamba günü akpmı 

mektebde bulunması lizımdır. 

2 - İmt.Ihann ıtrebllol'Jlk için: 
a> IA.ab.l ol"t.a mck~b mezunu ol

mak. 

TECDiDi KA vır: ERKEK KISMINDA 22 Eylôl Pazartesi ve 23 Eylül Salı giinleridir. 
KlZ KLSMINDA 23 Eyhil Salı ve 24 Eylôl Çarıamba giinleridir. 

b> 18 yaşından aş:ığı ve 30 yaşın. 
dan yukarı l>ulunmr.mak. 

c> Al>ker11ğinı yapmış olınnk <asker
liğini henüz yapmamış olanlar mu -
v&kkat memur olarıık alınacatlardır.> 

3 - :bntlhanda muvd!ek olanlar a
rasında ecnei>i llsanı bllenlor terolh o
lunur. 

Yeni Ye eski biit6n talebenin JUbrıc:laki tarihlerde IOD kayad İçin müracaatları rereldidir. 

~~:~~:~iat Murakabe Komisyonun an goktor 1. zati O§]gt • 
Toptan ve perakende ~ub'e. nohut.. merclaıok. peyıı.tr aııam1 fiyatları aşa. iye karşısındaki muayene. 

lld:lıikıl '*1l4e tesblt edllmlşt1r. eoinde ölleden ıonra haaW.· 
Penals:ende ıarıru kabuı eder. 

4 - Tahblerl."l en geç 1! EylQ! 1941 
Cuınartesı gününe k~dıı.r yukarıda ya. 
zılı şııbelerlrniz müdüfüırıne veıı11!:al& -
rlle b!J'likte rnüracaatT.a bulunmnlan 
il".n olunur. CiDSi Toptan tiy&t Yalkın 1e111tıerde Usa.it semtlerde 

Fasulyeler 

Yumuşak çalı ve Anadolu 
seıt uf~ tombul 19,5 23 2.3,5 

Sert çalı 20,6 24 24,:> 

ıwroz 2'.ıl 28 28,S 

Of ve Rize battalı ~ 31,5 32 

Dolnuı3on 29 34 34,5 

Barbunya 15 17.5 18 

KArıı.deniz u1&lt 18 18,5 19 

Nohudlar 

~iz neıturel a lB ıs,.; 

28 No. kalbur Ustü ıı 20 20,3 

30 No. ra kalbUT ttstU t.s.. 
panya tohımıu 21 26 26,5 

32 No. "' kalbur Oatü ts. 
panya tohumu 21 31,5 32 

Mercimekler 

% 85 randımanlı böcebis 
temiz yeşil meTclmek 21 2U 25 

,;, 75 randaıanlı temiz tı.. 
nım. klmum mercl:nelt 15 18 18.5 

.,... peTDh'ter Toptan Perakende 

Bir>ncl nevi Yatlı TrK.Ya 62 '15 

ikinci nevi beyaz peynir 58 '11 

ita.tar pe:nılrlerl 

Birinci nevi yatlı 108 130 
1ıldnci nevi 94 ll5 
'Uçünoil nevi Kars ve mUmMlll kuru 
ka.şar peyniri 66 8'1 

NOT: 1. - T~ aatlıGl&rda faturalarda '.malın m~ ve cinslnln ea.. 
rih bir şddlıde göet;et11mea'{ 1atıttır. 

2. - Perakendeciler etiketler~ mallll c•ındaıı mMda .. UH c!Mı1e 
menşelnt de ıöstereceklenUr. 

3. - Kom~ca kabul edllmlş olan uzak semtler: Yedilttale, '1'o1Jka.pı. E
diroEkapı harici • Bolaırıılçi cRµmeı: aahilt Bebekten ttlbarenı Anadolu ve 

Adalar. 
4. - Tıiı&'in edllm!G olan toptan tıyaUar d&me olup tstenbuklllk1 tıopt.an 

!"l)'&tlardır. Ve lkı fiyatlara pera.tendeolnln vesait.ine tadar ardiyeci.en çıkıs 
mMT&fı dahildir. c'188'h 

·~~~~~~~~~~-

lstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
106 No. lu UO-n: 
İstanbul Fiyat Müraıkaıbe Koml6,YonlBlo& te.sbtt edilmiş olan azami fiyat 

w lcAr yilaieleri mevzularına aynlmalt suretlle teksir edilerek dlik.kAn vlt 
rinlerine a.sılma.lt suret.ile hazırlanmıştır. 

11/9/941 Perşembe akşamına kadar mezkfu' ill.nların İstanbul ~at :MUra. 
ta.be $efliti ve Ticaret Sana.yt Odasından ve alA.kadar esnaf cemiyetlerin
den temini ile cametinlara halkuı göreblleceti şekilde asılması illn olu. 
nUT. c7888• • 

İstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan 
107 No. hı ll&n 98 No. lu ilAna ektir: 
Evvelce 180 kuruş ~ ve· 1'18 kuruş perakende fiyatı te!ııbit edilmiş o. 

lan Urfa menşeli yağlar en az % 98 süt yatını ve en çollc o/o 7 asidi 1htiv:ı. 
eden sat sade yatı olup, asidlte81 % 3 U geçmeyen Urfa menşeli yağların 
auml tqıtan fiyatı 165 ve perekende nyatı da 183 euruetur. «'1889• 

inşaat ilam 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

1 - S:vu f9hri MI ıebeke.inin geçtiii. dekovil tepe 
mevlriinden çimento faltrikasma kadar takriben 10076 
mt. boyunda hendek hafriyab, boru ferıiyab ve sınai 
imalat kapalı zarf uaulile vahit fiyat esası iiserinden 
ek.:ttm9'eye konınuıtur. 

uF erıiyat malzemesi ve betonarme demirieri banka
ca temin olunacakbr.» 

2 - lthu intaat ve ameliyatın muhammen kqif be-
deli 82001.37 liradır. 

3 - Eksiltme evre.kr Anlcarada Sümer Bank muame
lat ıubesinden S lira mukabilinde verilmektedir. latek
liler bu ite aid tatbikat proje ve planlannı bankanın in
pat pbesine müracaatla görüp tetkik edebilirler. 

4 - Eluı:ltme 17 Eylul 941 tarihine müaadif Çar
f"JDM pnü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdirlliünde "iapılacakttr. 

S - Muvakkat teminat 5350 liradır. 
6 - lateldiler teklif evrakı meyanında timdiye ka

dar ,.pbklan itlere ve ltunlann bedellerine, fenni tet
killtlarmm kimlerden tereldriib ettiğine ve hangi ban
kaluia muemelede bulunduklarma dair veaikalar ko-
yacaldanlır. 

7 - Teklif meıkfublannı havi zarflar kapah olarak 
ihale cünü saat 15 ~ kadar makbuz mukabilinde Anka· 
nwla Sümer Bank umumi kitibliğine teslim olunacak
br. P..ta ile •önderilecek tekliflerde muhtemel gecik
meler nazan i1ı:bara alınmaz. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbe.ttir. (6191 - 7707) 

,. .......... -.................................... -·--·-····-·-... ···-·······--.. ···--·-······ 
'Son Posta Matbaası: NetriY•t MicMiri: Seliın Ragıp Emeca 

sAHlBLERI: S. Raaıp EMEÇ. A.. EkTes USAKLlcJL 

KIZILAY C. UMUMİ 
MERKEZİNDEN 

Pirinç ana, sebze ana alıaacaktır 
Pirinç unu 
Se'bzc unu 

1 O.Q-00 Kılo 

Bezelye unu 5 .000 ıı 
Kordflor 5.000 11 

Mercimek ırnu 5 .000 " 
Yulaf unu 5.000 ıı 
Patates unu 5.000 n 

Birer lcilolll'k. toıiba veya kutularda olına'k üzer~ yukarıda mik
tarı yazılı pirinç ve sebze unu satın altnacakıtır. Teslim yer.i İsıtan
hul<la depolarımızdır. TaL;q,lerin talim tarihlerile en &<>n fiatlartnı 
birer paket nümwıe ile birlikte 8 Eylul tariıine kadar An.karada 
Y eniş.ehirde Kızılay Umumi Merkez.ine göndenm:leri. 

Not: ( 1) Miktarın beşte biri ni.sbetinde ve lıer cine«ıen ayrı 
ayrı olmak üzere tekl:i.Aer kabul edilir. 

( 2) Telgrafla teklif kabul -cdılir. ,: ____________ .-a __________ ~, 

Muhteşem Enfes Salon Takımı 

BQpozisyonda btrlncilıti lı:azanmtf model, Vıyana mamulltı llmA>n ağacı 
yeşil Jı>ek döşeli 1 ltaoape, 2 ko{tuk, 2 ıakemle, l masa ve ı enfes vltrlruie~ 
müreıldteb, nadiren ele ıecer Fevkalade nefis bir salon takımı acele 

aatıbkttr. <Muhteşem bir fümuııra da ıidc elvcrl.şHdir.> 
Az tı:ullanıJmış, 7eot haı:nde, gUY:l blr çocuk arabaısı keza satılıktır. 

Salon. yahud arabaya te.llb olanıu mElktu.1>la CP<>sta kUtusu 22 Pan~ltı> 
ya müracaa~. , 
Yablı 

Yabsız 

iLK - ORTA - LiSE • 
Istiklil Lisesi Kız 

Erkek 
Ta1ebe ataydı için hergün mura.Ce.at edi'cbitlr. R;ki talebe kayıdları _ 
nm yıenilenmesinıe 16 E,y'lÜle udt.l" denm edllecekt.ir. 

Şehudebaşı. T elefo.ı. 22534 

,-ALDIAR LİSESİ ve 
TiCARET ORTA OKULU 

(BU 8 U 8 İl - (Be1otlu, Yt>niyol 20) 
1 - Okul 13 EylUl cunıarteaı günü sıa.a.t. 9 da açılacaktır. 
2 - Tiirkoe engel ve bütünıeınc sınavları 12 EylUldc, diğer deulerınki 

1ae 11 EylCıl saat 9 da b~ıracıık.tır. 
3 - Pazarteııı ve Pcq,embe ~unleıı saat 9.12 de yenl talebe kaydedlıe.::ck 

ve 8 Eyitılden lt\b&ren hergUn ayni saıı.tlerde talebe kaydına dev.un 
ol unac.alttır. 

• - Kat'Jd için nüf1111 veya iki)ll\e' te'ılkereei, diploma veya tudlknanıe. 
~o. çiçek ve sıhhat raı>oı i&.rL V<' 8 -tot,oğraf getirmek lAzımdır 

5 - Yeni deni yılından lıti b.ı.rell kt!Z talebenın okulda.kı nlimune;<? gö. 
re Unlforma taşımaları mecbur.dir 

~~o~~~~~~~·,_.._ ... ._ ....... ~ ........ ~.,.. ....... .,. ..... ~, 
...... , ............................ iiiiiıiiiiilt. 

Yatılı - Yatısız Kız - Erkek l 
ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
A N A - I L K - O R T A ve L İ S E 

Niıantaşı: ÇINAR SOKAGI 
Talebe ka~ı iÇln hcrgün müracaat edılir. Te'efon: 805'17 

Y '!'4 Ti MEKTEPLERİNE ~ 
Qoc.ult vereooksenlz: Yatak, yorgan ve çaC?atlarile yatak örtüsü, baL 
tan.ye, havlu "'° bomoı:larını ııcuroa mağazamman alırsınız. .İsta 
bul Sul'tıaıih.amam cadde.si No. t Tel: 2002.5 n -

BURSA PAZARI: SİPAHi OGLU HASAN HÜSNÜ 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - ~ıda yazılı ~rUıırt haiz okurlar Harb ukuluna alıno.co.kla d 

A - Ankaradıı. bulunanlar d~rudan doğruya H:ırb okulu:aır. 
Ankara haricinde bulunllnt;.r bulundukları yerin ask. li ' 
sine miıracaa.t edeceklerdir. er k §ube. 

B - Kayıd ve kabul muamele& 1/9/941 elen lt'ba 2 ' 
tarihine kadar devam ed<'cektJ.r. Bu tariıhten ~nr r~~ı ~/10/941 
lar kabul edllmlyccektlr. a 1 ln<.tra.caat. 

2 - Giri.Ş şartları: 

A - Türk <Manak. 

B - Lise bitirme ~ve. olgunluk lmt.Ghanını vermiş bulunmo.k. 
C - Tam teşakkullu heyeti sıhhi~esı olan askeri hastahaneden 
(Harb okuluna girer> kararlı sıhhat raporu almak. · 
D ...... 18: 23 yaşında olmak (24 yaşına girmiş olanlar alınmaz) 
E - D!Cer §artlar askerlik 1ıibelerlıı<leu ft Harb okulundan 
ötrenileblllr. (972.7600 

. . ~ . .. " 

r İd= yolla">!,.~,!: ~.~B~!u!u~ ~., .oduğu. 
mesa:ııe ve prostat iltıhabı, sistit ve kolt sistitlere. Bôbr~k rahatsızlıkla· 
rına karşı en mükemmel 'ılftç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kulla ~ 
ne.nlar yukarıda s:ı.yılı hnst lıkJa.rdan çabı.rk kurtulurlar. Bütıiln ecz:ı· 

nelerde bulunur Satış deposu: Santi Aksu . B:ıhçekapı İş Bankası 

arkasında F.abvancıia.r sokak No. 5 

istanbul Levazım Amirıigindan verı~en 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Beher çiftine ~ kuruş tahnıln edilen 50,000 ç.iıfıt, :yıun ve pamı.ıat karışı 
çorap 22 91941 Pazartıe..,ı gunu saat. 11.de Anknrada M. M. v. Satına 
komısyonunda pnz:ırJıkla saıın a.m.ıcııliı.r. TIIJiblerm 2450 Ura 
mınatı:arlle belli 'Vllkitte komısyona çelııM1eri. U009.7&ı6} .. . 
~ğıda yazılı mevadm ka.Palı zartla eksiltmeleri hlmlannda yazılı 

saat ve mahallerdeki askeri satın alına komisyonlarında yapılacHtır. 
llbler!n kanun! vesikalarile teklif mektı.lblarını ihale sa.a.tıer111den olr 
evvel ald olduğu k.Omisyona vermeleri. Ewaf ve şartnameleri koımlSlfonla 

da gönilür. 
Clnsi Mıktarı Tutarı Teminatı ihale günü, saati ve malı 

Kllo Lira Lira 

Meşe odunu. 650.000 26,000 1950 22/ 9/941 16 Van. 
Saman. 700,000 24,500 1837 25 • • 16 Adac>U&rı. 

Keçe belleme. aded 10.000 65,000 4875 Z2 • • 16,30 .At;yon, 

Keçi ltılı. 10.000 15,000 1126 22 •• 16 Myoo., 

(1015 - 787'' 

• • Aşağıda yazılı mevaduı kapalı z.a.rfl.r. elaWıtmeleri hızalarında yazılı 
saat ~ mahallertlt:k• askert satın alma k.omiıs\yoıılarındt. yapllacak 
Ta.llblerin kanunl veslknlnrtlc teklif mekt.ublarını ihale ooaa.~erinden bll' 
evvel a:d olduğu .ıtoml3yon:ı \"ermelerı. EV8af ~ şart.nameleri komiıııYonı.. 
nnda ıorUlür. 

CinB1 Mı.ktarı Tutarı Terninat.l 

Sığır eti. 
Saman. 
Kuru ot. 
Odun. 
Odun. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 
Odun. 
Kuru ot. 
Sığır et1. 
Odun. 
Saman. 
Odun. 
Sı~ır etj. 

Kuru ot. 
Saman. 

Er !oUni 
Sabun. 
Sabun. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 

Kuru ot. 

Bulgur. 
Sığır et1. 
Koyun eti. 
Sığır etd. 
Sığır eti. 

çifıt. 

SıRır et.t, ayaktan. 
Sığır ett. 

küo Ura "lira 

144,000 
501),000 
':7.:>,000 

1,240 000 
660,000 
222,700 
770.000 
555,500 

4 l .250 
880.000 
48-l 000 
lfı~ 000 

1,170.000 
9ti0 000 
700.000 

1,080 000 
72i 000 
1251100 
342 000 
2:'17 QtJO 

5 000 
2t,Ci00 
ııı .llOO 

103.000 
336.000 
2.ıo .000 

1,144 000 

57,600 
15,000 
46.200 
24.800 
13,200 
8!) 080 
50.050 
16.665 
16,500 
52.800 
14,o36 

2,805 
'76,050 
38,400 
17,500 
35,100 
12,:ı25 

50.000 
22,230 

6.210 

42.500 
16.800 
16,800 

80,080 

4320 
1125 
3466 
1860' 
990 

6681 
3753,75 
1249.88 
1237,50 
3960 
1052,70 
210,38 

3703,50 
2860 
1312,50 
2632,50 

928 
3750 
1667.25 

4115 ,75 

3187.50 
1260 
1260 
1930,25 
2016 
1260 

5254 

2•/9/941 1l 
24 > • 16 
24 • > 17 
24 > • 18 
15 • • l l 
15 > • 16 
15 :D • 17 
1s > • la 
18 .. • 11 
18 > JI 16 
18 il .. 17 

18 > ,. 13 
12 • • 16 
12 • • 11 
12 • JI l'/ 
12 > • 18 
22 • • 11 
22 > » 16 
22,, .. 17 
22 > • 18 __ ....,.. __ _,,_ 

9 • • 10 sam.sun· 
8 > ı Hı Arda~· 
9 • ı 9 Ardal•O· 

15 > • 10) 

15 • • Hl 
15 > 11 16) G reslJO· ------" 12 » ı 16 tzmlr 

Amir11'ı. 
80.000 1'7 600 1320 10 > • 16 

571i.uoo 195.64-0 1 ı.042 11 " > 1s.ao 
54,000 30.240 2268 11 > ı lG.30 
88.800 2!) ,304 2198 11 • ,. lô.30 
R& 800 29 304 2198 11 > • 16 

13S 000 51.060 3803 8 » > 15 1"" 
88 .800 29.304 2198 11 • > 16 cest· ... .. ., 

Beher kilosuna '1 kuruş 50 se.nt.ım fia.t tıahnün edilen us.ı.900 "' 
kuru ot. kapalı m.r1'1a e'ksi ıtm_eye tonm-ur. thaJıem 1'5191941 ,_-_....,. 
günu .sao.t 16 da hırur Lv. Amlrllti Bltın alıma lo.Jtnts,yttıUJlda ~ 
caktır. Tu~~.ı 88,468 llr_a Mt tem1natı 5674 liradır. Şartnanıe51 

1 
~ 

Yon~a goruıur. Taltplerın karıunı ves•kalo.rlle teıklll rnektupıarııı 
saatinden bir saat evvel komlsj'Qna vermeleri. (973.'iGO~) . . .. ~--

Aşağıda yazılı mevaduı kapalı z"rf~a eksilt.melerl hizalarında ys.zı 11>"' 
f>a~t. ve nuıhalle~d~i ask.eri satın ıı..ma ıkomleyonlannda ya.pı~ır~a.t fi' 
lerın kanun! vesıkalarile tckl f meıktoolarmı ihale saatlerinden bır ıJI 
vel a ld oldUğu komisyona vermeleri ~ 
Cinsi Mık arı Tutarı . Teminatı İhale ~. saat "e ./ 

Kilo L!ra IAra ------

Süt. 18,000 4500 asi 19/ 9/941 16> 
Odan. 180,000 S600 270 • • • 1'1> :6&11dıt~ 
Sığır eti. 6,ooo 2400 180 ,. • ,. ıs> s~· 
Kuru ot. 300,000 19.500 1462,50 20 11 • 

1
1
\ 

{)dun, 336,000 6720 504 26 D • l 
Sığır eti. 50.000 20.000 1500 26 » ' ıs> 
Koyun eti. 18,000 10,800 810 26 ,, • !:: :san~;. .... 
Yoğurt. 18.000 5,760 432 26 • • 18 AdtW-" 
Sığır et.1. 60,000 21,000 1575 22 • • gonP· 
Koyun eti. 45 000 22 500 2109 38 20 il ,. ~! s~-·~) 
Sade yağı. 20,000 32,000 2400 29 • > (989 - .,-:;. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyo.1u ilAnlarl 

2'768 kilo tel ve arpa şehri:re ahnac.ak tel .,e ~ 
8.EylUl.941 Pazartesi günU saat 15,30 da pazarlıkla 2768 ~l~~lC ed, '

şehrıye alınacaktır. İstekııterln birer mllatar ntımunelerile t ka oı-',;-' 
fiyatlara göre % 15 nıSbettnde k:ıt. ı tenılna.t ınadtbUZ veya ba~n~ 
larile birlikte belU gün ve saatte Kasunpaşada bulunan kom 
bulunmaları, (7817) 

* * k ahnacak ~ 9000 kilo kesme ve çubuk ma ama bil~ ~ 
• '1 9000 kilO ÇU 

8.EylQUl41 Pazartesi gUnü ı;aar. ıs de pazarlı;ı: a 4' 
me makarna alınacaktır. r· uara ,öte,,~ tf 

İsteklilerin birer m:kta.r nUmunelerile teklif edecek!eı;leıabirlikt,e t>t~ 
nfsbetinde kat'ı teminat ma.k:buz if!Y& banka mektııb a~ıarı.. • 
ve saatte Kasımpaşida bulunan ~rsyonıd& ııazır l>ul 


