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lnglliz 
· kavvetlerl 
Spitzberg'I 
işgal ettiler 
~~. 9 (A.A.) - İn)glliz kU\'Vet 
~ ~ı iBuz Daniz.nde Spıtzbeılı'i 
t.Jn 1 etnıış?e.roır. Sp.tmbergde çok zen 
C! kömür madenleri vardır. İn
li .er Eıl>ltııbet:g'de bulunan 12.500 
<!~~iyi İngJtt.eıreye nak1eyleinlş!er 
tel :Su Norveç!ıler İn~ltetede te~kll 
~l.ş olan ve İngılfzierle lşhirl!ği 
lilr. n Norv~ ordusuna yazılııcak.!ar. 

Yazı iı l eri telefonu : 20203 S~LI 9 EYLÜL 1941 

,, o 

ro milyon asker, ı:Jd"7et topraklarında zırbn lmneder •l'llSIJlaa \'UkUbula n bir muharebeyi lnlHealn b barb Sahnesi 

20 bin tayyare,, 1Bu saba.?!,!'_! (Alman tebliği)1 
Çok garib bir 

sahtekarlık iddiası ce l..ondra 9 <A.A,) - SovYet I~us:yada h berler • d 
tı.al'tyan eden harbden bahseden . ulr a Lenıa1111a 
~·d~an fı'nzetesl Odeso.nın Jtcndısinl :1 • 
t~~~n ~~~~aaa:~·~~~:~00~~~ la sabahki etralındakı· Limonların Gatt~re, 20,000 tayyareye; 40,000 ve - • 
~nkliyeye :nalık o!duklannı yaz. 

~~ ·~':..1:," o~~~~~ "!:ii.: Sovret çember SUJll 
:tar Cusınını Dınyeper nehrinin öte ta • tebllll alınıror' 
\' ına it!Çınneğe muva!fadt olınUŞ tamamen • 
11~ orada kuvvet.il blı: müdafaa hattı ıte 

eyıenıtştır 

l -·-0 26 ·· ı ··k ı~ at Jdl Suyu alınan limonların ondraya·· gore gun u aap 1 içine hus1ısi şırınga-

Fiab S kuruı 

HükUmet · benzine 
vaz'ıyed. etmiye 

karar ·verdi 
Motörlü nakil vasıtalarının 
segrüsef eri bir ag müddetle 

tahdid, bazılarınınki menedildi 
.Ankara, 8 <A.A.) - BaşvekfUetten l'teyeti !kararının (b> bendlnln <c> ve 

teblığ edılmiştlr: (d> fıkralarında yazılı binek otomobil-
Mllll lwnınma kanununun '36 cı leri bllB.hare icra Vekılle:1 Heyeti li:a

nıaddem mucibince Jttlhaz olunan 13 rıın ile seyrü.se!erlerlne müsaade olu. 
Ağustos 1941 tarih ve 2/16395 .sayılı 
İcra. Vekilleri Heyeti kararı ile verilen nıın na.kll vasıtjllanndan b nek oto. 
sallılıiyete istinaden benzin ve alr pct. mobUlerine ve d'enra ~rlerlne ayda 
rol m11şt.a.klari1e müteharrik bl!Cımum 11i0 litre ve mol..oskletlere ayda 60 litre 
kara ve deniz Daıkil vas.ıtalPrının sey. benzin verılir. 
rüsefert 9 Ey!Ql 1941 t.arih nden it!ba- 8 - Halen çalışma.k.ta. oldukları be. 
ren bir .ay müddetle aşağıdaki esaslar ledlyelerce tesblt edO"n taksilere ayda 
dairesinde tnhdld veya menedllm ştır: 120 litre bem.ln ver!Ur. 

1 - Elçilerin, konsolosların ve kor- 4 - Ecnebi turistlere ald ot.omo • 
diplomatiğe dahil rnemurlann blneJt 'b llere bir defaya mahsus olmak ü
otomoblller( ile de.'llz nakil vnSJtalan. zere 125 J!tre benZin verlllr. 
na ve elçiliklere Aıd olup bnşka mem. 
leket plft.kıı.sı taşıyan binek otomobil. 
lertne ayda 180 litre benzın verilir. 

2 - 19 :tkinciteşrln 1940 ve 2/14703 
sayılı kararname ile mer•·yet meYkllne 
vazedilmiş olan 75 sayılı lkoordlnaEVon 

5 - Yük ve eşya na.kllne mah w 
ve hfı.len çalışmakta oJ;clukları bele . 
diyelerce tesıb t edllen kamyonla~ 

ayda 500. açık ve kapalı kamyonet. 
C Drvamı j inci sa1lada) 

Tren ve vapur işliyen 
semtlere otobos seferleri 

tahdid olundu 
Taksi ücretlerine yüzde beş nisbetinde bi; 

zam daha yapılması kararlaştı Şar~ cephsinde muharebenin "Sed tum~nlerimiz · 1:ı;~~y:~ra~~11~" son vaziyet· bilançosu Şluesselburg· D ün öğleden evvel Vf'll~ette Vali/ tetıklk olunmUft,ur. Bu tq>lantlCla 
munvlnl Ahmed Kını#ın rJyasetJndc tren ve vapur aeferiuıne miivaal o... 

<la.~lldra 9 <A.A,) - Sovyet Rusya _ Y d• d .. f k t t Belediye Reıs muuvını Liitfı Aksoy, lan o tobüs seferJerının tahıd'dJ o . 
rtı, ,

1 
hart> vaz.yetl hakkında burada U e 1 UŞman lr aSl şe ırı·ne aarruza Beledıye İktı.sad ~erf Müdilril S af. ra.rlnştırüıru.wr. ('ehJr dahilinde o . 

aıeaıar şu şekildedir. • ... ld fet Sezen, İaşe ve Pct.ro. O!Jsı mü - tdbfis ~ıaıerf ~ gıbl yapıla_ 
lıa~ôlllal Cepheslnda: Lenlngradda mu. hezımete ugratı Jn b 1 d dürlerfnln lştira.kJe bır toplantı ya. aıktır. 
"aınebeler gayet btiyü.~ bır şiddetle de. aş a 1 pılmıştır, Bu tcp.lant.ıda hilkiın1etın Bu kararın tatıblkına ıbugilnden L 
·.-.ınetnıektcdir: Moskova 9 (RadY" '7 41\\ - Sowet 7 7 benzin ve petrol tevziatı Jr.ıkkında. tıbarcn başlnnncalttır. 

lll1tv~::~~ v: F'inlilerinlnLcniı:gradın s •. hl:larat büroJa t.lratından bu sabah ki ılrararı üzerine İst.nnbulda ~ima _ Diğer tarartıan beledıye daimi en. 
oıcıukıarı esmek iç yapmakta neşredilen harb tebıı.gı. Leningradın cak tedbll'ler görllşülınüştür. Öğleden cümenJ ta.irsi ücretlerine yüzde beıJ 
lllU.ı.ted.r şlddetıı tazyik devam et • 8 Eylfıl günü ordu.arımız b:.ıttin cep. sonra da :belediyede, reis muavini n!Sbet!nd.e cır rı:am daha yupılması 

DUn . . / heler<ie düşmana karşı muharebeler muvasalası tamamen Lilbf.I Aksoyun rlyaseWnde Elınniyet hnkıkmdaki Belediye İktısad MUdilr-
~ Lenı~~!erı;~d~~ı verlt:en ~ey~n~ vennelcte devam ct.nıış!erdlr. Smolens:k • altıncı şube müdüril .l<'alk Abrak, be. lliğünün tek'lıflni kabul etmlştlr. Bu 

Ulunan şı n , ome re ş ma ın e ı tstikametinde, Yelno şehri için ecre • kesildi Vilii"'et ve -"'ıta, ycnı "'Ir ""hte- •......ı•ye tcft:.a heyeti reis.: Samıh Tu-rk. ti ""''·- -• ü raıtndan . uesselıburgun Almanlar ta - yan eden 26 g(.lnli.Lk muharebeler, dil.ş.. ...,, ,...,u u .,.. ...,.... ... ., sure e ~i zamııarı y zde 15 e çı • 
Len:ng~al edıld ğı blldirl.lmekte i~I. mıının s. s., 15 inci piyade, 1 'l ne! mo. karlık fddf.ası ctırafında tnhkÜ..-nta dOğan ıve diğer aHi:kıtdnrlarm Jştira - knrılmı.ş olmaktadır. Yeni zam ka _ 

bıesaJ • ..., şehrtnln lşç1lerı dlln bır ll>evam ı ş ıncı :."~l•ı1ıı • Berlın 8 (A .A.) - Alınan bnşku - ba.ş~Iardır. İd.d•alara cöre son kile llı:lncı bır tıcml:ıntı yapılmı.ş, o _ rarı bugünden itibaren ta~blk edlle. 
lıtnı ne~etmlşler ve büyUk tehlike a. 0 mandanlığının tebliği: . günlerde piyasada satılnıakt:ı olan oot>us sefer~rlnln tahdıdl mcseles cektir. 
«1.ıı~ gebnış olduğunu, aslanlar gibi lran parlamentosu Hava teşekküllerinden çok mues - ıımonıaro:ın bı.r kısmının hususi en. 
~acnJt~cekıerı.n ı, dll..smanı şehre sok.mı. sir b r müzaheret gıoren .Mmhn or • jekt.ör er vnsıt.asile suyu aluun.akta, 
cı ..... 1 .. ~nnı ve bu uğurda kai'larını son b b h tO la rı ' ı ı t n!erl geniş bir ._.. ..... tn u sa a ; ı dusunun ser ume • yerme boyalı sular k'omılrruıkt:ıdır. 
cı l'tn!ş}{'r~lr kadar akıtacaklarını bil - r 1 cephe ürorinde Lcningradın ~arkm- Bu limon suları da l..ınonata ve 
Ptnı1 • iLondra 9 <A.A.) - Tnbrandan a ı - • .aı Lndo<Ta go 

lerı ndıylılar Ladosa ile oncga göl- h be !ere göre ıran parl4.nıentosu da Neva ya v:ırım..,.ar ve ~ - diğer n~ler imalinde kulllnıl -
\rıı, ıı!r~~nda ilerledl\tlerlnı ve Mosko- ~~o.sa~ ~aa~ 9 da yapılacak olan biri 1ü üzerinde bulunan Şluesselıburg şeh ımııktadır. Vllüyet bu ıddla 1 arı ehem. 
lu hnt.t uıınııınsıc arasındaki demiryo. toplantıya davet ool!nılştır. Bu top - rlne hücum a b:ışlnını,$1ardır. nuyetile tetkik etmekte, piyasada Em. 
ın lerdtını testlklerını dlln gece bildi.r. ıa.ntıda parlti.mentoya, Hus - İ'ngiliz Bu suretJe A'Jnan • Fan kuvve•le. niyet Müdürlüğü ve diğer alli.kadar. 

:Su h~·be sulh şartlan bildirilecektir. Bu şart ·ı rl tanı.tından Lcnlngrad etrafın.da !arca tuhklkat yapılmaktadır. Limon 
hı·r Anı!._tev.fdk~dllmem'stlr.. • larm ı.amnnıcn kabul veya yeni müza- çevrilen çember k:ıpatılnuştır. Şeb - lardn.n muhtelif numune!cr n.lına -
O kereler taleb edlleceııl henüz bilinme- (Devamı 5 inci sayfada) (J><·l·:ımı 5 inci :ıyfada) 

d erı an gemısı f'e mflktedlr - - - - -..,,,. 

~~;~ı;,,~~::m:f·~~~~;~~'.:~ r- ""SJCeri vaziyet =t 
b:ı.tırılnı.t "1nıYen blr tayyare tarafından '-

."" Finlerin -.kazandıkları 
lzmırıa muVaffakiyetin manası lcllrtuı uş u ................................................................................. -.......... -............................ - ........... . 

alltün 
tıncu güzeı 12.ınlrim12lin 19 
26 /\.g lkuııtuluş yı.ldönilinüdür. 
l'ıll<ıe ltStc:u 1922 de Afyon ön'e
Ol'(!~§ahlanun kalıramıuı T:itik 
llın: • Büytık Başkuma.ıdanı. 

·- o den~ l'duıar, lk hedefınlz Ak. 

( ............ d. Sivir kanalı cenubundaki hattı yarıp biraz daha cenuba inebilirse hem ~ 
· Fın or u•u v 1 J 'v k l 'l ' ·b h A l d k h J · : K ı · b zahından ilerlemege ça tfan ıger utJvet erı e ırtı at ası e ece , em e : 
: are ı er v v Al k ti · l v • k " b l k ' : L · dı ıarktan kuıatmaga ugraıan man uvve erıne e vermege ım an u aca tır : : enıngra · . • 
: .................................................................................. ;................... ... .... ~ 
~ ···················· ············ Yazan: Emekli general K. D. 

daha şimallndekl diğer kanal ıtnrıkile 
kilotik deniz vesa.l.tinln 6eyrtlseferi 

Y nz n fazla mezar 
soyan kumpanya 

Ölü soyucular, evvelki gece Eyüb mezarlı· 
ğında yeni gömülmüş bir cesedin alhn 
dişlerini sökerken yakayı ele verdiler 

t.al'1hi rı. enıtr ve işaretini bari> 
Cef berinin asit\ kaydedemlye
•e l'e ;1' sürat ve muv.af!akl.yet.. 
'9itı.det ne 8eurnı1ş, on beş ~n 
ııarıa1c1 ınuzarter siını;illerlnın 
d<'ğU !tını &ad~ F.ge suıaruıa 

müm.k.ün olmaktadl':. Eylib muarlıtml'lan bir rörilnöt 
Lıı.doga göW şarkından llerliyen Fin z b ta evvelk 

t rını' butun b r dünayayn nıcset
. ftlr. 
l:; lk:lft. 

il\ l ve mücadele tarıhl -n b . 
llıi?'; ler u eıtısnısız gtiııünu. iz. 
leıtetıın'e ~ratber b,ıgaıı n.em.. 
Caıua i<:ln doı·t; kôşc.sı heye - ) 

"-'-~tlu:.ayo.~tır \ 

-~~ 

kuvvetlerinin .Slvır liu\nalının neresine a ı 1 gece geç ''akit Eyüb j ten oonra gene eııt:ıl Bibi tapay'ln ve 
vAsıl olduklan tebl ğde tasrih cdi!mi.. meıarlıklarında yaptığı heyecanlı b r bu t.edblzıle de olrkln faalb'etleı..'ini u.. 
yor. Fakat biz, I-"J.n lruvvetıerınln Sıvlr tarassud ve cürmilmeşhud sonunda ikı zun müddet ı;aılclıyabllmete muvalfalı 

cüret.klr mezar .ıoyguncusunu GUÇUstU olan cüretlcAr MOy;;runcular, flmd1ye 
kanalının garb kısmı .karşısına \'Asıl y~la.m.ıştır. kadar bu tamda yll7.e yakın mezar 
Olnill-5 olduklarını tebliğin ifade şeklin- Ali ve Aluned adındaki auçlular, bir soymu.şlaı:dır. 
den 4stidlfil ed.yoruz. Bu kısun ise, Mur. milddettenberl aYüb mrzarlığına d - Nlhıı,yct <Niı:ıt ııece evvel, mear bt*
mansktan Leın~ngrada gelmekte olan da.nmışlnr. g~ln ıtec \"e karanlık sn. çllcrl ek; meçhul adamın, •ecenin ıreo 
ve şimdiye kadar dalın şimalde Kem attcrlnde taze me?..arları bir sırtlan g bl saat.ıcrı.nmı elJerln.de .kuma ve ltUrelt
lstasyonu mıııtak1s'lC' dalın diğer t>nzı ase.Jlycrek ölülerin altın ve p!l\.ttn d~ lcr oldufu halde mezarlann arasında 
ınıntakalarında, mtıtenavl.b ve blrblrJe Jcrlnf .SU.aneğc, pannaklannd ıkl y{l- dola.şmııkta bulunduklarını •öı;mi!şle: 
alOIUllı ıtaarruz h relcetlerl yıı ımıakta züklcrl t.oplnnııı~a bnşlnın:.şlnm•r. keyfiyetten pollai halıerd&r •~rd 

(lJevamı 5 inci s:ıyfadıı> Açtı'klan mcz:ırlurı. işler nl bıl rd k- (De•-• f acı aa;rtada) 



SON POS't~ Eylul 9 

Hergün Resimli Dlakaleı = = Is' af edilm iyen niyaz Dilenci kadının katili 
30 seneye 

mahkum odu 
Ruzvelt beklenen 
Nutkunda 
Ne söyligebilir? 

"'-"---- Ekrem UpklııiJ 
A 
du. 

rnerika cümburrcislnln mühim 
bir nutuk ~ylcmesi bekleniyor. 

Bu nutuk izlanda rrulannda bir A
merika muhribi ile bir Alınan denhal. 
tısı arasında vukua ceıen lıidi<;eyi he
men takib etmesi bakımından bilhassa 
aLikı:ı. uya.ııdınıuştJ. 

Geçen sene blr gece Stıltanahmcd
dc yı'kılan Haplsane binıi.sındn arş:ı .. 
.şırufa tü~er 6.rpertlel bir clnayet oı.. 
muş. 18 yaŞlarında RenızI adında bir 
genç parasına taııın.nn Ha.vva ismın -
de ihtiyar lbir dl enet nkdını bıçakla. 
gır.t:lağında:n keserek öldürmüştü. 

Bir müddettenlberl 2 ncı nl'!ırcezn 
.mahkemesinde mev'kufen dur~o. _ 
sına. devam edilen suçlu R m.zın n 
munakemesl dün rona ermiş, 30 se_ 
ne müdtletle ağır ha.pse m:ınküm c_ 
d3Jnlştir. 

Hıı.kkındnkl karara göre, suçlu genç 
ev:velıi, bu cin~ · taammüden işle
diği için Türk cez:ı kanununun 450 
ncl mndrlcsine tevfikan ölüm ceza -
sına çarptırılmış, 18 yaş:nı iknut.l et. 
mcdfği iÇin de lbu cezası 30 sene nğır 
h:apce tahvil o1unmuştur. 

\'akili Grccr mahribl batmanııshr, in. 
sanca zayiat olmamıştır, fakat hAdi • 
senin bir bemerl bir tarafın veya diğer 
ta.rafın teşebbüsü De :,-ann tekerrür e. 
debllir, mademki Ameı'lka Avrup:uıın 
harb s:ıhası ob.u sulan dvannda bir 
üs elde etmlye lüzum ı-önnüştür ve 
mademki Alma.nyn bu subr dahilinde 
Jıarekette bnhmmaktan Targefem~ek 
ıztırarındadır ve en nllinyet m:ıclcmki 
Alm:ın devlet reid Alman dcnluılhla
nnın hücum sa.lıasma girecek her ce
mlnln mutlaka torpilleneceğfni kat'i. 
yet.le so7femi5f,ir, o halde Grcer hadi
sesine benzer bir blhUscnin erg-eç vu. 
kua gelmesinin önüne geçmek bt"ŞCr 
kuvvetinin vüs'ati dahilinde değildir. 
O halde bö;rJe bir hidlsenfn TUJmu ha.. 

lil Uncu LUi sa.llanatınm en parlak senelerinde bir alaya sancak ..-erme Hazreti Masanın zamanındıınberl binler, 14 fincü Lut umanı valılnin 
törl'D.l miinasebetfle Fransanm en meş'hur bir vib; kralın önünde şu blta.. Avrupa lchı Albhtan sulh niyaz ettlti zamaııd:uıberi ise Z!JS sene ceçti. 
bede bulunmuştu: . Fa1'at AvraP3 ufak tetek, kısa, uzun fasılalar ile çarpl$1113kta. kim bilir 

- •Allahım, her &eyden evvel krallıklara. ve lm.Paratorİuklara sülum ver, kaç asır daha ~tıl', çünkü gene bu vif%hı 0 bir t-Orende söylediği 

Meb'uslar dün Sarıyer v·e 
Beykozluları dinlediler 

.mWetJttln :ız.tırabdıuı doğan ~eri na kadar yükse.lsin, )'akılan şrhirler. gibi insanlar hırsluma ftı menfaatlerine blldwl çtzmeyl -Oğrmememlşlcrdir, 
den çıkan yeis havası seni bulsun, merhametini celbetsin, )-ıllarca evvel 

~nbul meb'usları dün öğleden 
~l Biiyükrlereye giderek, Sar yer 
lialkevinde S:ırıyer kazası hıalkının 

diletılerinl din emişlerd.lr. Bu sırad!l 
bahkıçılar ~ut ibt!yaçlannın te .. 
min olunmasını, k69lfiler de köy.er .. 
de elektrik, posta telgraf te..«t.ntının 
muntazam bir şekilde yıtJJı::tnnsını 

rica etmişlerdir. 

llnde Aınf!l'Rca. ne yapacak! 
Mi!rler ~itin bek'k-nen nut -

kunda ba bllSUS 1a.lr lr;at'i bir ısu-et 
bulunacatı sanılıyordu, nutk8n 6a • 

bırsızhkla •e1t1~mcsf de bu eebe'bclen 

Hazret! Mwwım lilUU1 hlt:ı.b, cderdı:: «Sulhu bekledik, eran relmedb dem1ş dalma elde bulunandan fazlasını lstedDdni ve onu alablleceklerine inan • 
oldutunu h:ı..iala. Avnıpaya na, Avnapaya. suııı ver.» dıklan için ~ışmaktadırlar. 

ileri KelJ7on!u. 
!ister RoosevclUn annesmin olilmü 

ııuCrnn aöylenınesinr mini oıau. •tıcllt.
nırnln sabırsn:lananlara biiyfik bJr ıc1 
kaybetUrdlfinJ sanmıyoruz. Jıatti Mfs. 
t~r Rooseve1tln nuU.-undan anlaşılacak 
böTJc hlr ljCY bulunacağını da sannu -
yoruz, daha Deri giderek !':Öyli.Ycllm. A
merikanın Almanyaya h:ırb nan eden 
blr nota cöııdeniıesile, yahud Alman. 
yadan bu 7olda bir nota alnıasflc va. 
zlyette deiitecek hiıı bir şey yoktur 
7.ira bUliin Amulka 1'Uen harb halin-

r ....................... : ... · ... e··h'"i .. r--.-a .. 11·-;-;:-ı-er-ı-·····---J 

dedir, i~ıtcre ne kadar çarpı ıyorsa d 
Amerika da 0 kadar, ııaw. daha iaı. Bu ihtilal yüzii11 en diin de 
la çarpışmaktadır, ve bunun böyle ol. bir kısım semtlerde et 

Perakendeci kaSab- Gnzel san' atlar akademisi 
lar toptancılardan . k k l k 

mal alamıyorlarmış orta ve Jll se o ma 
üzere iki kısma ayrıldı 

dutunu :matbWaUlc, radyosilc, devlet a. bulanamadı 
damının dili ile ~tan a~ıta söyle • Maarıf Vekilliğ~ Güzel San'a.tlar A-1 lunacakhrd.ır. Tahsil müdrletl üç se. 
mcktcdlr. M • Bazı pemensecl kasab1ar, Fiat kademlsillln :tıahsll dereceslle müfre- ne dan bu devreden ~ mezu~ ola~-

Amcrika böyle blr yobı girmek ıçln Mlirakn.be Ko,..,;.:,,,nnunn müracaat d:lt programını temıt eden yeni aJir j lar umumi 1ı12ımet.1erle nSkerhkte lı_ 
bfrtok sebc~ mevcud oldutunu be- ··-v +-1· ,._ ___ ,,, .... ..+.. Al"'· d la --"- ~ ha._,_ da 
yan ed.17er. Bu seheblerf ele birer blrrr ederek, tq)tancılar.tn ıkendilerlne nar'k - ımatname ~~"· ....,,.a ar_ se . mezun rına UMllU'>~ ....... r n 
saroor, alenen ı;öyledlii sebcbler haki- f"ıaıtma mal 'Vemlediklerlni lddlıı et_ Iara .. tebliğ edilen yeni talimatname- iSt fnd.e ed~. Yüksek ~hsll 
uıtc kendisini tahrik eden scbebler mlŞler, naıitm lblr miktar daha yuk • ye gore: . 1 devresıne blrıncl derecede orta ıhtl. 
olmıyabillr. l\tühlm olan nokta Aınc. se .. til!mf6in1 ü:temiflerdir. Fiat Müra. Güzel San'atlv Akademisi resim sas devresi mezmlnrı iıntihansız o_ 
r[kanm ke~d~l 'SU veya bu şekilde ka'l>e Kbmi..<ıy0nu, bundan ev'Vel de şubesi 'bl.ri Cbirııru:i derecede orta larak ~.abul ednecıekler,. ~e_:&n ve 
tehlikede gorm~, bUQun için de harbe 1q>tancılann sürü sahlblerl hak.kın.! ihtisas tahsili>, diğeri de ~ tah lise dereoesinde umumı1 kuıtur ve _ 
rden iş frak etmiş olnıasındad~ •. , d.1ı ynptrklan şlkfı.yeUc; üzerın~ \"Cr -1 sllı> veren iki devreden anUt~e'kkil - ren dkul.'fildan mezun O!anlar bu dev 

Bununla. beraber Aın~rlka &runun bL m:ş ciduğu «aran tekrarlamış ıve bu ~ır Bu iklncl şubenın hedefi kllsik reye 1 sene müddetle ihzari b~r atel-
rinclc filen teessüs etmiş olan va'dyetl l 't · • ' d dese modaJaj yaptık.tan l\'C 
kAfl görmc-z de Almanyay" Jıarb ilin I giibl iddlnlann fiatJarın yükselmesi. resim san•atına :vakıf ressamlnr ye_ ye ~ n ~e . 
eden bir nota ~e lüzum cö - ne bir scbeb ~ cdemlyeceğ ni bJ- tirme'ktlr. sanat tarihi llhWloJi, teşrıh, ımena_ 
riırsc bu hareketin bize dolayısllc an. dirmlş;t.ı.r. O zarruınlnr İstrınbu!a ke- aBırincl derecede orta ihtisas., dev_ zır derslerinden hnını:ı.n verdikten 
ıata.cntı bir haklkat vardır ki, o da. A- silmek üzere 'hayvan get.ırip de Mez resine ortaokul mezunları, blr ıstıdad sonra .alınacaklardır. Bu devrenin 
merikımm değil, Japonynmn ,·azfye. bahaya vemılyen si.iru sabı!>lerl ce _ &".oklnmasına t>M>i tutularak 'kabul o. I tahsil müdseti de 3 yıldır. 
Une &aallôk eder ve Japon,·anın_ niha. Z'.liandLrıl:mJŞ!J. Narllt !la.tına pera _ 
yet karannı verm· o1dağunu gosterir. . 

Devktler araı;ında akteıiilcn mua • kendeclye ma.l venn·yen toptancılar 
hedelerin zanuuıa ı:öre muhtelif tef - ıbakkındnkl ş.ıcayot.ıer tahakkuk et_ 
sfrlere tabi tutuldutu bu asmla ba tiği t'akdirde. bım1ar aleyaılnde mi]Ji kamp 1 

ikinci Üniversite Un stoku yapan bir 
fırıncı yakalandı 

muahedclerln kıymetleri üzerinde dur. tnrunma !kanununa göre takibata 
mak fazlaca bir külfet sayılsa dahi, 1 llecektlr Ünlvel'Slte, Fen ve Trb Fakü~teıe_ Flat Müralkabe BürOl!luna yapılan 
hatırl tal ki Japonya ile l\fl?ıvcr a-1geç . - - rile "~'""e.r yüksek okul talcıbelerlnin bir ihbar \i7.erlne bir fırıncının klil-

a ım ' Beı....:ı:...e İktısad Müdürlüğu dun ""ti ll +~· ı•..ı--> ~-1• t ğı te0 nasında cef'Cn yıl aktcdllmt, olan mu- ~ . . iklınci devre &5.kerUk kamplarına ya - Y(lıı.-. m l\. ....... ua. un s ........ u yap ı .,_ 
kaveıe bu memlekete Mihvere 1ıarlt lti.n MC"ıbahad'akl et kesm vaziyet.inı tet_ I . bit edllm1şt1r. Kasımpaşada Hasan 
edııttk hlr dew'Jet ile otomatik olarak 1kik -etmiŞ.lr. Dün de bazı semtlerde 1 nn sabahtan itibaren Hart>lyedc Ye. isminde bir .fırıncının. Toprak Malı.. 
harb haline gimıek mecbıulyetlnl iah- et bulunamaıınışt.ır. Mezbahada şeh _ dek Sübay Okulunda baş1aM.Caktır. stilleri Ofisl tarn!ından kendisine gün 
mll etmiştir ve Alıaall)'anın Amerikan rin nrtıyacuu bnllıyacak ın.lsbette Kamp 20 Eylüle kadar devam ede - lük ihtiyacına göre verilen un çuval. 
tahriklerine ıtii7iik bir sabırla ~1\- kQyun 'kesilmefil temin olunacaktır. ccktlr. lnrmı bir baŞkruıırun dükıkfl.nına ta_ 
bel" etm--'nln ba"lıt".a sebebi de barb ~~ •--#-n -...a.er ailelerine "-""r 

" c:.. ' ~ltier """,. • ...,, ......... tn ,,.. ın• .. .,.., ...,;:.,.ülmı;.,tür. Bu ıı-•--ı dük -liin eden notanın Amerlkadan ~lmf'S\ beledzye ra r \ ...-u·- b- ""l ~ ..... 

nün birinde Am~r;k.., tahriklerinin te. :tından Mema21& reslınlerıne .. yfuxle 1 mh anlar a 0 a iddJr ve yaııtlnaı araştırmada fırıncı 

,,,. ............................................ , 
' Kömür derdi 

halledf emedi, 
şikayetler artıyor 
Birçok yeTlerde toptan sat11 
yapdmıyor, bugünkü nar

lıın da yiilısek olduğu 
iddiaları var 

Meb'usla.r öğleden sonra. Bey1cOIZa 
glılerek Beykoz hal1tını dinlemlŞ:er .. 
dir. Bugün de Klartal kazasına g:di
lecek ve halkın dileıklerl tenb t o1u-
nacaktır. 

Erenköy sanatoryomuna ilave 
edilen pavyon 

tinnbul Verem Mücadele Cemiyeti 
Eremqy sana~'Oll1unun gcn~ctı1· 
mc3ne karar ~ştir. Sana.to~ • 
ıma yeniden bir ikinci paıVjWl dal»l 
lliııve olunucak.t.ır. Yeni pa.~un te
mel a.tm!ı merasimi önümümelci CU.. 
ma günü saat 15 te ynpılacnk.tır. 

Fı:ıt ~lürakabe Komisyonunun r ~ 
tesbit eWti kömür n:ırkı tuptan )'eni neşrıyat 1 
5,5 \'e ı>ttüenCle '1,S lwnıs olduğu \.. _______ ..;;.. ____ ,/ 

halde blrıok ı-erler4e &optan satış Perde ve Sa.ime - iMeınl~zitı 
yapılmaktan imtina edildiği görül- bu sınernn ve t.yatro merodtlılann.ı ~ 
ıncktedir. Son günlerde Fia' l\lüra. mln eden reslımL meunuası ~ı.r.IDJŞ<Jf· 
kabe Bürosuna yapılan şfJdiyctlcr :tı;ılnde 6dlm Nü:zhıet, ibrab!m Ho)'ı. 

• toialmaktadar. Birçok kimseler be. Hıkımet Pcr1dun Es, Ertuğrul Mub541• 
men hiçbir yerde toptan li:ıtla kö- Nusret. Sa.fa Ooşkun, Vusfi R. zobU• 
mür aJaınadıklannı lddL"\ ederek Mefluı.ret. Emin, BürhaJl Arp:ıd, PW'~ 
yapacakları müb:ıy:ıaLırda Durunun aan cemalinin laymetli yazı.La.rile 1>!l' 
yardımını ls~mektedirler. Bu gibi 

1 
ı;ok resimler vardır. Tavs!yc cderıZ. 

vazl.)etl!'r kaişısmda l<'bt Jllüraka- İslam • 'l'üık Anslklopeclisl - ı& lll• 
be Bürow, ınür.ıcı:ıat sahtblcrine bl. : el 63.YW intişar etmiştir. Milhını :ınll-' 
rer kontrol memuru göndererek : kaleleri mubtcvldlr: ı. Jiilka.tl lldll 
yardım edebilmektedir. Ancak is- : lbaAAnn"ıı Kur'an ve nmı tetkikleı. RA
tanb~ toplan t.ömür satış yerJe:i ! tıadhane müdUrU proftlflÖr Fe.t.ın. :ı. 
mul1tclil oldllfuudan ba neri mb.. ! Hindi'>t.an ma _ Moğol impllrıı.t.or1' 
raca.atları sona~a .. kadar karşıla. 1 Akimller: ömer Rıza. 3. Kanadan ., 
mak imkansız gorülmektc<lir. k!ınller ve :tslAmdıı teşri u ' 

Dlier tarafta"' bnı ldc1ialar, b1l- sulleri• Temyiz reisi Ali HUll -
&iiııkü ~ ~tlannın da ;riiksek met. · 4• ikinci akimller lngilizle ' 
olduğu merkez.ncledJr. Zira eehrf- rln Hindlstana yerk!şmeleri: ömtr ~ 
mhdekl muhtelif komir tacirleri.. 5 Sarf ve ilim bakım•ndv-n f.\e~ 
nba, daha sata, mevsimi Jtaolama. ~f~r tsmaU Ra!ıicı :hmlrll. 6. :ı.l: 
dan evvel btanbul tlvannd:ı.ln is- san balammdan lld.: Mustafa Na~: 
tibsal -takalarmı angaje ettik. 7 Pılnh ve hafru ba«Jmmdan Al~ 
Jer1 aiylenmrktedir. Bu &ibl teptan. TemYiz reis! A}; Himmet. a. cezadA 6-
~ılanıa 1suıuaı mm.takıılanntlakl ıet: 'I'emylz rclsi Pahrettln KaraoğlaP· 
ormanlann % 75 lnl elleri altında ed Sad" ~ 
bulundurdukları f\'in fiatları iste. 9· Heyet Aletleri: Ahm 1 ~ 

ıo. Mustkl Aletim: Mahmud • ...ıı 
arzusu olarak görühntistiir. F.ter &ii • dım t:aııununa gure . - , 1 "h h kkı d 1 Un arpacı Erglri namında birine a-

irsiz kalaıfma bakarak hal'b nof:tsını 50 n~nde !:8111 yapılması uzerıne. k } id 13 1 bul 
gondermlyc karar verecek olursa hlik. et fiatlannıh 2,5 kur\lf mıtmlllUlSı Şi ayetler yapl lYOl !r~s~unun ıı:hı.r~Dekme'::1ı;.: : • 
medllebllir ki, J1JPoTIYanın Mihl'Cft: kar kararta..<itırılınıŞt.ır. ID'"""·'"-'" ..r~ :fi"""~ ihs.riode sat _ 

dikleri clbi ellerincle tuttuklan ld- Kösemlhal. ll. Ziraat Metleri: ~1.ı;; 
dia edilmektedir, Bu gibi mıntaka. İ Zeki Eldmcl. 12. Tıb fıld'Jeri: pro.t& ~ 
larda kömir naatiy~tl ! ile Z,5 ku. • dolttor smım tinver. 13. isIAm - rf(l ..-' 
ruş ara!'fındadır. Ru vndyct karşı. i anstklopcdisinln mesle~e dalr ?l!., . 

sı giriştiği taahhiidii bir kenara ltıra- Cümhurb'ct km liaesinde ri.)'&lllye- -.. -- ;,u-.- ........... 
knmk harı'ket&fz k:ılıı<'aı;-tna emniyet k den 35 talebe araanda ancak 5 ı malc arzuslle s:ı.k1a.dııt ankı.~nk -
getirmiş ollU'aktır. Dün birÇO mavaflak elabU11ılı! tadı.r. Bltlta.ç gün evvel halkın bazı 

Geçenlerde JaponJ"&nm Vaslnıton 111! h k• k 1 d fırın!tarda elcnelc bulamn;rnı, bu gl_ 
tiri Amerlb ile bir nnlaşma lü:ınurnın.. m U te 1 r Ya a an 1 Bu sabahıtan f.t.ibnren şehrim fMe. bi Cl?.'ii un stdklannın bir kişiye in _ 
da.n bal s"'•m•ştı, Am~ ka devlet ndam. Fiat Mürakabe Komisyonu dün td bütfuı :rmmı orta o1rn1ı:mıa son h:snr etmediği şüphesini uyandır ~ 
larlle yekdlkt"rlni mütt-akib mffiii.lmt - ü . d sınıfların sözlU lıntihanlarına bnş.. -~ ......... AıT. su...:ıu al...,hlnde t:ıltb:ı..tn 
tanh ibulunmuştu. o aralık .Japon lıU- muhtcllf ihtikAr ihbarları zerın c lanmıştır. Baıa orta oltullo.nn 110D ıuwuı.ı"""' 1"" -,, 

Jdimct fth!nln Amerika dc''let rrJSfle tetkikler yaptırarak suçlu goril!enle- stnı! cleme ımt.ıhaıılımnda bllhnssa geçildiği gibi t>n gibi ılltJheii ıvnzlyet. 
Kl:r.li bir ıniılfıka.t 'Yl\Pa.cağl şa' insı do- ıri Müddeiumumiliğe sevıketml.ştlr. matem.attık gnıplanndan talebeye ler üzerındc d~ esaslı surette ıaraştır-
l2"'Uıştı. Aradan ı-~cn 'n!tiddl't ı::ının. Bun!hr: Mn.!.lepeOO İstasyon cadde _ 1 sev~elertnden listiln imtihan soru- mnlar yapıl:makt.adir. .. 
,1a kat'i bir anla ma yapıldı mı? Böy. sinde nalbur İsmail Çetiner, çbnen. tan vıerildlğlnden bahisle b1r bun 
ıe bir anla!"JDanın vu'kaunu hnkinınz tonun kilo unu ıo kuruştan: Balık. talebe wlileri Maarif Müd'ilrlilğüne Kanalizasyon çukuruna düştü 
~örnıcmddr. M-raber pek vnkın san • pazan, MlSll'çarşısı kapı.&ında attar şlıkftyette bulunmuşlardır. 

mıvorırz. ibu t'lbıırb RoospvelUn ergeç Hasan o~u ismet yüzde 90 şap ka _ EuUmle Cünıhuriyct kız Hses1 or. 
söylenecek olan nu:tktlc sl,.as! Taziyet.. nşlk nışadın 180 kuruştan satarkıen ta kısmından clcıne imtlhanl.a.rına 
fe bir a .. J-;.,fk'Jlk h•sııle cebrıcıdnJ ae iştirak eden 35 talebeden ancak 5 1 
beklemf7ormr,. cürmümeşhuıd lhallruie yakala:m:nl:f. muvaffak olmuştul'. Ma.a.rif Cdare.si 

Ekrem Uıaklı~il Ia.rdır. iımtihantar et.rafında teLklklcrde 
~ Mürakn.be BUrosu şlkftyet mer bulımnuıkhı. beraber, 1mtlhruılarm 

Çcmber1ıtn~ fırınında seyyar el..-mek 
satıcılığı yapan Davud, diin sırtın. 
da .ekmek Jiiklle Divanj"Olundıın ge. 
çeıiten, mfıvazenesinl kııYbed~rek a. 
çılmakta Olan kanalizasyon çukurla_ 
rmdan 'birine yuvarlanmı~. Piddik un verilecek ke?.!erine dün te'etonla yapılan 1ht1- tallma.tııame nUkllmlertne uygun 

tA.r ibbarlarınm sayısı beŞ!r. Bun - bir şcıkilde ynpıldıtını ilni sürem Bu sukut neticesinde vücudfınon 
Fırıncılar belediyeoye müracaa.t e.. Ja:rdaın blrl MaıhmıJdlpafada bir ma_ yapılan ~etleri y~ bulmak.. muhtelif yerlerinden ehemmiyetli S'\l. 

d erele Ramazanda plde çıltarılab!lme. nl!a.turacıya aldıdlr ki yerli kaput be. ~ tadır. • ret.te yaraln.nnn Dıi.vud, tedavi cdll-
sl ;çln kendilerine fda an verllıneai. zini me.ta-e&i 50 ~urup sat:aı1ten ya_ " .1 mdt üzere bast.aneye b.ldırı1mıŞır. 

sıncla taclrlerln f"ıatları 7iiksek hat. tı !>" 
malı: maksadile 1kôyliln0n elinde bu. Bcrkese cevab. 14. Reisillha.tta n 
lunan kömürleri maUyeUnt1en pek mil Ef~I merhum. ~, 
:vübek olduğu hald~ 5-6 lnlraııa ka- I 
dar sa.tın almakta oldaklan, Flat R A D y o 1 
Mürakabe Biirosuna da bu fatura- 1 ~ 
ları ge.'..tterclı: flatlarm ribeltll. L-----------
~nl iskdiklerl iddia cllilJD<'.kte. 
dJr. 

Fait Mlirakabc IJürosu kiimür 
meııeteslni 'lıe maliyet fiatıarını bi&.. 
at yerinde tetkik ettirmektedir. Bir 
kaç rün evvel Sinekli ve istranca 
mıııtakalarına iki kontrol 1.ı1eınuru 

gönclcrllmlştl. Bu kontrollıır dün de 
Şile mıntakasma giderek tc!kiklerc 
devam etmişlerdir. N~ hemen 
•lr rapor halinde konıls ona bildi. 
rlleccktl~ Komisyonun bu )eni \11-

ziyet karşısında kömürlı:ri kilo ba. 
ıma Yirmi para kadar indlrt'.'ceğl ü. 
:nıld ~Imeldealr. 

\...._ ........................... _ ............ -' 
Y anlıı lethisten mi öldü? 

SAlıl J/0/9U iif!IJ 
7.30: saat ayarı, '7.33: Hali! ın ~

CPl.>, 7.45: Ajans haberleri, 8: ,, 
1 

fonlk ımüzlk CPL), 8.30: Evitı ~ 
12.30: saat aşan, 12.33 : TilrkC8 ~ 
ıar, 12.45: Ajans haberleri, 13: -rı:r1.\• 
plWar, 13.30: Karışı't mtızik ıoıı ot: 
ıs: saat ııyan, ıs.o::: RndYO sa 111"1; 
teıstrası, 19: Muhtelif pt1olıır. 1t ... 
Saat ayarı, ve aJans haberleri. 1 ~Si· 
Serbest 10 daltika. 19.S!i: ~JC"ıtl,.sı 
2015 . Redro p:aetesi, 20."5" . ..-,,; .,t 

• 

0 

• taJCY••- f• 
s:ılolnrı <Pl.>, 21: Z!ra.at ..,1 ı o: ~· 
toJırak mah6uUeri bOrsası. 

1
) • ,ı #: 

Lisz't,.Piy.ano konçertosu (P. tık>, ,1 
cıoo sene &ıoe nasıl ya~~aat ~ 
KJAsik Tf.lrlt mUz!ğl, 22 30 .. parıs fil 
a tB"" haberleri, borsa. 22.45 · nl i:stemitlerdir. Toprak Mahsulleri • ...... • ........ . 

Ofisi fırıncWra pi4ellk fazla un ıre. D3anmışl.ır. Dier biri Ba'l.ı1ı;pa.m - ·; .................. --..................................................... .......... ~ MWelumumilik dün şüpheli bir 

reee:kUr. nndakl bir ya~JtV3, aiddlr, 200 gram 1· STER 1· NAN, ,ö:üıı:n hadisesinin ~hkika.tına el koy. 5J 
7,lğl , .... ı l. 

................. - ............................... tereyoağmı 250 graın.~ paketler için- mu.ş ibulunmaktndır. lstanbul borsa 
r==--lll!la"==--=s::E~Y:=.:=L:ı=:ÜL~===, 1 de Ye 250 gram yal fiatına <Ot.arken 15 TER 1 NAN M A f Tah1tlk ın:vzuu olan hMise şudur: _ .... - r.ıı.t~ 

T AKvlM e tu.tulm:ııftur. ~ Uı!>arlar mupm.. Slrcecidıe Hüdavendigar ca.ddes·ndc 8/ 9/ 1941 açılış • kaJ>3l!ı.ş 
9 Anıibl -• '·ba, jene berJden mamw bebek ve blr JUr dost dlferine an1atıyord11, ka- ı risi gelmez aüşüneesile. Baldkakıı oturiı.n Kdhıcn'in 13 yaşlarında.ki iı:ı. CDO..E.R ...... - _,,.,, Ruınl _.. 

lJ.37 -
:..'1 

!>. 

6 

1860 potin boy1'asıruı. niddtr. lak misafiri o1Clak: de celmeill. Vapur haJkı bltmlşti. 50. ~ Maz:ılto, evvelki gün blrdenil:ı:re e .... ~ 

Re;.~1.. 1:';;r ..... 1 °A~k~;:l;h··~~·ı~;·;··~·ı·· ~~~ö~e!ı*~~=~k, :ıem_ fö~ Ö=:p=t~k~s olacak. ce- ;:nmn~:esıbna:as~a~~:!~=t~ ~~~;,rlt 1~ ~!fııtıs ., ı~·°':& 
...... - ketler \"ar, bir otomobil bulalım. de. vabını Terdi, ne vapayım, beruJn az. rddaaya göre; •" enç ,.,N_ "UI"a.da =n.. ı .,.,. ~ aS'" 

.. AUod; ..., ,,_ Cenevre 100 sv.çre .ru ı:v 

~~A:. Şubeye çagırılanlar !::in S:r!a::~~:· ;.~;!e ~:~: ~= !~:a~:;,e:_ bizi 1co1. ~! :~ ~: '::v'tş 0::i~:ın:~~~ ~!:ama ~~;~;eta 
31 

o05° 
4 61 Emlnönii :E'crll ~llk Şubesinden: duk, müşterisi varını~ ütckine ya. • Tapılacak ee7 yokta: müşt.iir. Stokhtılm 100•1sveç Kl'· 2510 

Şaban 

Dec.iz makine yüm341 ŞakJr o~. Ha- naştık, ayni şeyi söyledi, niluı)·et bt. - Biz de seni koruruz. c!edik 1'e Kb'hen 
9 21 °•'" c~-· 303 <314324),D :Ma • ..,n.,..,,,~ı rlslnln önünde durduk, belki müştc. ba -..ı.llde otomobile blne._"..,i'- • ' a!üm h.'ı.disesinl mnteakıb Bir a.ltın Ura külçe 

il CH .,._. ~ .. ~ """ ...... - Mr.A"'el aı~ .. 24 ""Arlık bir gr.a.m .. r.ı / _::..,t...:...-.!-:;;--::li7.=:-~~;'::_:--U Me:tımcd o~. Kadri 303 cıa2s>. Dz. lW-'.l ınnum "be muracaat .ederek, ~ ~:.,.-r 

l 
Ô;"•le .iadi Aqam Yatın Ma. ~ Zülfikar Of;. Ali Hrunid 1 STER 1 NAN vak'anuı tahk kini tstem iştlr. ld.llçe altın --;-

17 

l 
ıJ ' l u :,. u. 5• 1 t.>. 3'>3 (163'), S. 7. dlJekQi Bekir Oğ. Gı- ' Adliye do'ktoru ta.rafından dün Gu_ Esham vr TuJıvJJj 

' 

v. ; 1; ~~ .'l 19 80 21 Oıs yaseiUn 316 <237). İS TER 1 NAN MA 1 reba hastanesinde cesedi mua.;ıcne e- % 711.t 933 T!1Ik oorcu 
E. 41 ~ 18 12 - 1 8' aDii'et oüaıduıadle blr~ktc acele • dilen 'Maz:ıttonun ö"um i Mph~l gö. Trnnı 2 
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TıbbJbahisler] ~ ~ 
Evlerlmlz ·,G NVL.suas-ı~ 

S 1 R h d 
V8 glneş Ayrılmayı mecburi kıl~ 

amue ı,· c arö son ziyası b ~e~~~:~:,./:.k değlldir 
( S AM Ü EL R ÇAR DS N ) YAZAN ır ayrılma Be'bet>l olacak kadar ileri beti acvnıme,yı meoburl kılan ae -

7 T k O ki 1 ~ ~tunnen n aleyıhindey m. haıYat .sa.. er de "* delildir. İtte bugtin v . u l . J '7iga v~f:Q lıg ·ı o or brahim Zati n~ı kadar uzun defUd.r betı /Amarada oturan bir ertek o1ı:uyu 
1 azan e na ıu l.J j )"" J E Jwde meclik bir da!dk&da nihayet bula.~1:- Ctımdan altlıiJm bir met ub b~ 

Buctın dünn edebiyatında eo y&..'oenlft'dtı ıtureWD Art.mıın b:r yapmda'cYabıxl mütita~ maııtıar olan Jaztıet lıia v • ~tıman aı·da asıl karan.. lir Yıwa fahsı.ıruza munhasır ~ aet>eille.rden birfn1 rifaterlyor. B Be 

:: ll4yeyf foaal etmekte olan ııı.ıus •udımı: Amerit& muharrirlerinden bl. ve aynca fil ı.z&a~~ ile eaerın ıuaJ».,ye~ etaer~ güneş c-:~ı etmelidir. Doktor düt~ce b.raz elaıillr, fakıı.t yııvava ~bu aOtunlaırcla an atma.t sa eııL' 
rn:::arunın ~ r1 df1D7&DJ11 mı ııaaeı OD bet ramanmı tasrih edlli:vordu: •Güıoı bır ıenç kıs ıneaeıe tam&merı sa .v: yere ııırer. Bu iriZl veya da.imi kederini b;raz et.sJ.L e malik detilim, vak'a tanın 
ııt eathalarının aeçoteo OunJardacı l»lıi olmak fillere t.aralı.nd&n !Mlbuile &nne&.ne Yaalan w ııenişQı meeeleısi:ıe < m~U:ddel;_ n teoek bir ÇK>cut neş't!SI karışml.f o ::,. m~ün bir aile araaında ıec-
laraknıe~ O- ::;::aı :4 u.::er:: ı:uro: ~:.:~ıı~;~rd; faı..lleL ve din 'Yollarda ziya z~n azdır. Bun~ın iç!: lUTSa it~ ~llll.ızl unutmak ~ auıre~ ~ ru garabet, vardır m ~ 
Cruaoe'Yı lk= .maıılarm& tııhaat e:1en !'.kirlerim Jşti. aadıle neoredJlen husu.ıı °!11~~ m::f:~ırn;;=~te~e.c k.!!ı m kt.ar. :::~~e~e!.\Ua>ü.tun kat'iyet kesbecıer,I hü'Yi.)ıetı f~a~8;'~ lcab eden 
etrneıı: llzıın rat e-t.memefde i:>eraber Pamela batkın- sileal, ki salim c.ıaslar dalres ııde me mıeaeoJere hav zie r. ~akl•ml r ki t.ıa CJÔYledim, bunı;n a be- (Dnamı ı • e fle tar -
1 rse en Yilce m~ d&ti müt&Ieaauu re1detmete Jcaıtı1111ı. rakı wı teeasllr11 r.al b telenüat ile .,;:. der. ana ruı.~h :;,'·dg' l'f Um.in e- 8Q a t/I de) 
besını de C'har: yacatmı. böy!e bir fe7e ceeam edecek hinler1 tenŞt ~c:tle beraber ~·Inıı gelen ŞUaatın evi e er gijneışterı ''Son p t b 1 

lea ~Obaa oı.: olaam bütün aallblyet sahibi mUnelt- etlendlren ve vıc<.lanı tenvir e'met~ıırınnesı için klfi e~~lı:~0,.d ve serb stQe os a nın u macası. ı - (3) 
~ etmetr ltidlıerııı ~ hilAfınd~ bir harekette 3'S'ade tutuşturan Yıwlardan başka bir malıdır Ölil zlya d 1 "._,gen ş ol - " • 

1Azun bul 1 jmahlye«e ruhu ta.it J ed . en n 6'yavi miln. B 
nlir Ro- WlDlUI o urum. +. "Ye cekt r.. teşlr ile a.sla !tenaa etmf!me' ~iz Se unlardan .10 tanuİnı· '-a//•J-·/, 6r'r --Ja vn// 

inan t&rıın. * ~~ muharrir n kendi esen hat h rlerde ıanumı il . - n "" ~.... -·- ,,_ h•r 
rnah ~ıııe ~ Muharrir taıtlr bir marangozun otlu kında bu mütalee.sı ıösterır ki onw"; dılen!nı tahd1d ~~ "~~ıı~=~l :~:~ oA-uyucumuza bir h•tliye talttlim etlecei .•Yan 

daha idi ve yuı ya.masta tefebbüs etmeden yazılarında ta.ltib e.tıgı ııaJe ahlA.ta frt tamın hç olma1&1 bl Soldan sata: ıa 
bar ına ziyMh evftl ma~ık yaptı, bu .işde olduk- b.lmıett.ır ve bu suretle lnııLız m zacma 1 ne mOaaVi oımaaı ..... r buçu.k mis- 1 - Mevs.m - l 2 3 4 

ectra biti.- et • .,. it-~ et uym•n bir tarz ıht şa,u,ır. Ayni za J --,-•tııııi-... -~;_~;_,_:~~~ 1'81 tabiı o- m<aıilll bir .erv """'ar. .,..,...,.~ Jt- P ·~ Y&r etm 11 ... r. E.. manda ırenlş olan bu yo'la d bi • erd u olri <8>. 11 
oları Roblneo hıdea .....,.. den oeıııudı, Londra clvannda bir bah. serm h~n ka:zıandı ı bilyWc ratbet lann menfezl•ri kMI o·maıır ~ ı• /"~~ .:ı _ Kazı , 2,. l 
leıı I>tc:ıt n Crnaoe 4& 90Dl'a Clıw'- ce içblde tftr ttıoük "' aldı, burada .in- de beltı lluna medyundur. lla lıı:aten \'ll"Y~ mevzu bulur ma'1dır Boyun a.!uıi <2>. ııı--4--"' 
~ nı en&..e. kadar ronaan &r8d& o anıra oekilerek elli :vael&rınd& iten~ bilytlt bir, muvatfa.lc.ı.,yeUe ın~ear Hıfzıasıhha noktaı ncızarwıdan 2 
hıı- talkını.. Uharnrln ntnuımu JhJ:ar eden/ INIWD cWDJrada keodiaine büyUt bir et.ti ve bir sene .çınde beş kere basıldı. "ere~rfn Ot"'llh•n n saUl'nın dllrtt~~- H!.amc:!ldava!.21~ 
ba1eı W lberh&lelerdeo &.'ClllJI Ye ırı. şötı.nıt ye -.JDt umandA para kazan • Balk Jcltabı ıtapışıyordu. Bucünün aev r nt qpı et.mest JAzımdı~ - dır <S). 
'tlaıı 011b•lter Seotıt..da.D aeal'llk ona dıran romanıarmı yazmap bafladL lltlne ve tıelAölaıoe ııöre bu eetilde U.: n!ıı Qat pervazı mtlmkün Z:~ct~-

4 !IGae tada llnıfftlr. Ondan aonra da tnı..j ~ tıtrl bir sar~ mal~ zun mektd)larla 1&Zllm14 olan bir hL. sekte bulunmahdır CU.,ltü en ;d 
~ r İnl'!lt.erede " Amerbcla1 o1all 9'e münaaebe~ bul~ bu~ bme lkelAI ve..-ece:'t b ı eaer _ ve muvafık a!.fa: .1emtürr"s ile u~U:-._ <3~ • 
.retlertıe ta~da cihana yayılmı, şab..ı duyduju bdmlar hakkında da t>ıroot dır; fabıt o zamana ııöre tftabın q_ rasmda mutavallllt bir n:'llttadA yani 5 - İs <4>, Bir 
'-11"8 .. Yllam17&C&t derecede ht.L lnıtJb&lar t.opls7&D Riaiıardaoın on1an r.andıiı Nibete fAll"'9mM icab eder. 35-to dettoellk l.>fr Z!IV yeden relen al.. l'eJ1& (3). 
lttıer ler ~ ve yU.sleroe n~flıı ._ taav.ır eUDek huaualUlda &amam.ile mil. BlııtU. P11mma IMb'ti!c hAklm ve ed•bi ra fUHtıdır. IşıJc bu :aavtye tııhtında 8 - llll*i ..- • 

Yficuda getirerek ın.tıız totttb-1 cehheS idi. /volt&ire bile bu ltftabın bir parçaam. dört buçt* metrl! derin' ıt nde bip oda- PU4 <3ı, Burç 
1 cibanm en 8'Gılei hilı:Ayelerile JCendillndm talan bir medub ne dan Nadine namındlkı hlltAyu n n e. nın bQtQo ~ıinlıl D" it dar nüfuz et- l4>. 

ta.,., ~Uelal"dır, tatat Chartes Dldrenl yolda u'iblar .ıouUe roman )azmata 8UlD1 Hııttbaa ı'!tlnekten oddnme~. mest için penceren n Uc mP.tre irtifa- 7 - İfade (3), 
-._ ~ ettitf ymta mevkide taımıt' tefebbüa ettltfDI ızah eder. D yor iti: 1 BöyJe ahlat ,.ye&lne matuf b r eser, da bulunması llzımctır. Yoklutu ifade e • 
r. OQ lnd.u JOnra ıelenlerln hio bf-j CÖyle tahattttr ediyorum, pet küçült ımıı.mıi)ııet ibıere hitAyelerl mu1.ır adc! 1 Ayni zamanda pencerenın camlan zL den edat <2>. 
bfıe ~ Parla1c l'flnettne ufat bir leke yapnd&Dbert Node bir icad mevb!be- den r&hılolerl.n Gııle Ilı.tat naıanıu cez. vııaı:n kuvvetini tlY.lk a etmeme''d r. a -. Sadaaıs 
'utı uramaaııŞır. Orımı içindir kf

1 
sinin mevcıxl oldutunu tanıederlerdf.1 t>emıflrten ıerı kalmadı, hattA kUraQ. Tecrtl>eler ıöetenn'şc·r ki 'l mil metre <8>, Zaman <2'9 

ona l'Jda~bu muharrirden bahkdeıten Diler meeııteb ıu1tada.şlarım ı!bi oma-ilerinin üzerinden halka bu k!•:ıbı ~alınJıtında olan b r cam zfyanın yüz. 
d 9 - Oocut m. lr , vasfıaı izafe etmekle hlc maktan tıaaee:mıemlm. hattl bana rareUe tavsiye eden va'ızlar bul ndu. e OD Qçünü tevk t edeb liyor, b r d .. 

On.a &ıı.lışlıt Y3Pmlf ohDU1'0"'mL / •cickU adam•. ••alcur eterufü lakah - MubuTirin b&flıca me11ıyetı e•er!llde oeıncereler'n ll?Jerlne !Sr 0'e:ı perdeler zı:::ı - ı:::m~~; 
de.r tac1ar roman ı.rmnm teWmW ıarmı vermişıerdı. Bu aı1tadaşlardan telkine calıtltıll ~ara vicdanında meeelesl vardJr P"rdel r ve storlıır 
en e~ıioı işaret eden ıslmler ~imle bee taDNi benimle beraber çıkarlardı; derin bir iman ta.şımasmdıuı ıleri ee- 2İY8'Vl Ook amı•ırıar. Bu bilyW[ bir meh CS>. 
ıııııbtl~~l 8anıael Richard8on tıellr. Bu ya .eyranlaJlla dolaŞITdık, yahud onla- liJ'ordu, ft ahaıt.a da.r &kldeler;ni öyle rurdur. ts•orlar: do!nıdı-ı doğruya ge_ 11 - Bir • laiın 
'etoıı.l"!ir 1889 da doldu ~ 1781 de rm evme triderdilt, buan da onlar bfJıe ~-az b ve okuya.ııların Uaerınde öyle len ziyaya mAnl, fa ~at kAti dt>recede <4> · • 1 
Yatın iki Y&şıncta !Sldtl. Bu uzun ba- ,ellrlerdi. Ve ~le bi.r arada bulundm. mtkmlr bir surette sı1aııactan, hattA münıteıııır zlY'll:vı geçlret>.l~cet olan ku. 12 - Şi.fe aça. 
ler da kalemind~ pet memul _._ ~ beDdıen bir niltbe nakletmem! la - et1~1'* teşrih etmek san'atına ın.aşlard&n olmakdır. Bu noktal na-zar. cak <B>. , 2 
nıa ~ıJctı, fatat buntarm arasında y&L &erlerdi. Ben de onlara Y' okudutum "'lalJk!d Jc.i birdenbire nammı ihat& ~- dan lcumaşlar Uç gnıo1 ayrılır. Yukarıdan ..._ .__.._ ___ ..__.ı..-.L-.L.-.L~ 
dec~ roaı.nını lliıicreaımetle Jktita e • hlt6"1erden blrinl anlatır, rahud ten. deri ellhret .p.'şa"sını fazla bulmamak 1 - En ~yl kuma hır kırmızı zva:vı ta: 
lo.r · Banlar Pamefa. Clarime Bar- d1Utımdcı bir hfftlye uydururdum. icab eder. vilzde 56. ~il ve lı:ı.rmızı ziyayı yll1.de ı - öı~en verilen (8), &ün alta. 

te Ye Oraacv.xı namlar1le btltan :!n- Blmlardan. JHJt. m~eesetr olurlardı. Bu mc eı9er o 7JBll\anı tadar blltiln 45, m!k'tarrıda ceçire.'llerdlr P.•~ıar <a>. 
'! bire halbnın mecl~ taenan Jta)'deVnel~ lcı b9nım bütan naklet. intııbalan °"' mil."Jaoht•i:l<>lerı zihninde te- noe pem1* kumıı.şlar v" bazı s • "lı 2 - Tıt ne nala.f <3>, Denız lrabu. 
~rooec liaantıara tenılme editen Gt ttıttm hiU:yeler tamam.ile ahllkt klu ;ım edel'ftc muntazam ve m nt•"'' 'l8ll11* tum&şlann bllhaSSI\ bPr e tu (5). 
~~. BunJua h&1A 'lıı01Gt tıtc eeerlnin lwi olan PamelA.dan bir ıStı1'adarı ıreoınlş olan ve kuvvıede aeılt rertıtllleıidlr. Ş-m:U lla".ı apartı • 3 - Temel (t>. 

•lıt.edmter vanfır. Hat&A ,._ serlevhuından sonra ),ir eerh \'&!'dı: m•YRmı savfa 4/1 de) mantarda .Amerlltanvıır1 n•meler b>. t - Evli olmıya.n (5), su <2>. 
{Devamı l&)'fa 4/Z de] 5 - Tabaı,et etmek (4), 

• 

8 - Arabi.tan mervası 4-5>, IC~ • 
ıu (4). 

'I - Nida <2>, Telefon nidaaı (4). 
8 - Yırtacl kut <6>, Damarda do. 

Jeean (3) 

9 - Olm.altt&n emrı hazır C2l, Bir 
JUn et>. 

10 - &r Yı.laıı (7). Yanm (8) • 
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4/2 Sayfa :SUN PUSTA Eyliil 9 __...,, 

tSon Pos:a .. nın tefrikası: 100 

Nazillide &QçAJl<usu E 
Eğlenceli bir vapur yolculuğu Bu yıl incir mahsulü çok bol 

ve nelistir 

9ankırıda 30 Ağustos Zafer Bayramı 
Çanbrı (Hususi) - 30 Ağustlx:ı ba_ymmı Çanikırıda misli görülmemiş bir t.ezahüra.t 1ıe paır'Laı.~ bir törenle 

kuıtıhılandL Saa.t 10..1'5 te t.örene başJ.a.mmş, nUıtukla.r ve resmigeçirl. çok heyecanlı cllmu.ştur. Törenden soınra 
birçdk ziya.feıtııer ver.ımtş; geoe de balo tertib edilmi4tir. Reaim geç.ld rASminden. gfur.el bil' görünüşü ve geçid 
resminde 'bu1uınuı1a.rı gôsteri,ym-. ı 

··u·roiih'd·e··çi'tf çrm-a-ıimnın-·"Ada-;ruıa----
kornnmaslna başlandı kaç~!!ty!~!J;le~:"!ukv~:lak 

olamayınca da yaraladılar 

Adana. (Hususi) - Ba.tııçe kazasının 

Ürgüb Hususi) - Kıı:wnızı:la. çiftçi Mıu.s.ta.fa Şil:kil:roğiun.un teşebbüs ve Fars:ık köyünde iğrenç bır vak'a ol -

Nazilli, (Hususi) - Nazilli bölge_ Koca Yusuf, Kara Osman gillüyor-
slnde bu yıl incir ma.hısulti boi v~ ne_ lal'dı. Bu aralık, Piyer çıkageldi. PeJı.. 
!is.tir. Mevsim.ın mtisai<i gid:şi ma.hsu- liva.nLarın alay edip gülüştüklermi gö
lfin nefasetini temın et.ınlştır. Satış_t rünce sordu. 
la.r da nomıal bir fiaıt üzerine olına.k- - Maşallah keyfin!z yerir.de pehlL 
ta.dır. Buradaki «çengelciı,, denılıetı ara vanlar r. 
btiocarla.r iyi inciri 16-17 kurll.$ üze_ Kara Ahmed, ~;)vab verdi: · 
r'dlden, çürük inoi.ri 6 kurll.$tan almak- - Nasıl olmastn çorbacı be! .. Filiz, 
ta.dırlar. Es.as y{lkseJı: fiat .ıeo~ratif- TüI'kiyede genıŞ han odalarında yatma 
lerıde belll olacaktır. Müstah.sfüerın ta- ğa alı.şmış, şlmdı burada nerede yata
run kooperatifine yazılışları her .vıl cak? 
artnnaktadır. Kooperaıtlflerin mevcudi- Piyer, işi 'blrd.znb?re kavrayamadı. 
Yetıi k~aünün d~ük fi.atla malını tüc. Ve kamaranın ranzalarını göstererek: 
cara ka.ptırmasına mani olmaktadır. - İşte: burada ... 
Henüz incir ~asası açılmamış olmak- Pehlivanlar, Piyerın bu mukabelesi-
!~ beraber incir için lrooıperatUç~ 2:; ne hep biı·den kahkaha salıverdller .. 

1kuruşa kadar .<kilo ba.şına) nıa.kbuz Kara Ahmed, mukabele etti: 
verllmektedılr. Bu ha.yat pahalılığı kar. - Yat.sın da Jör.?lım çorbacı be? 
şıBında hilık:Ometin aldığı tedbirlerle Piyer, işi kavram~tı. H:ç bunu dii-
incirin nomnal f.iatta satılma.;ıt köylUyü şünememişti. Sahih, Filiz nerede yata 
maınnun etımektedir. ca.ktı? O da ıltahhhayı salıverdi. 

Bu yıl pamuk, zeytfil. pala.mut nıah- Gülünmiyecek şey değildi. Piyerin 
sulleri de verimli<iir. Mevsimin sıcak kaptana müracaat edip, Filiz içın ya_ 
ve kura.ık geçi~! pamuk mahsulünün tacak bir geniş yer bulması icab edi
dalha erken t.oplanıp yaFıtıurlar başıa- yordu. 
nıa.dan tarladan alınmasını mümkün Geminin süvarisi, zevzek., külhanbey 
1nlacaktır. bir adaımdı. Bu iı:aptanın Marsilyalı ol 

Zeytinyağının kiJoc;u 60 kuruş, ı>a- duğunu söylemek kafidır. Herif M&r
muğun kıiloeu 75. pala.mutun :dıosu 5 silyalı idi. 
k~ur. Yeni mahımıl çıkınca fü.tla- Pi.Yer; kaptana müracaatla 1şi an-
rın değişmes\ muht.e.meldlr !attı. Süvari bu derece iri ve kamara. 

m.aııa~ını llroruma kanunu mer'iyet gayret1ı1e tesbit ve nwnaralan:arak tez:. muştu.r: Bu köşıde nturan Çömez 
meV'k~me ~- Kanun hükümleri- giUı mevıcudile iplik lhtıya.eı vllA.yete Meil:mı.edln kızı 18 yaşlarınd.aJti Fa.t.. 
nl kö;ırlerd.e lroruına heyetleri ve kaza bildirilmiş re kaza mızın h&lıcılıilda. do- mıa Darı . kwı .. .. yn.i 
mı:>rk~e koruma meclisi t&tbik et.. l.."Umacıllğı :tktisaci Vekaletince de tak- ır.n...n .. ~n~ıaer . onu~ ~~, lzmirde bir genç tren altında 
mektedır. dlir edilerek. Eylfil a.yı iht.iya.cını karşı.. ....,.J'~en .. -a '"16· u Beı'k.i.r, Köse '-"' .. u 

ya. sığnuyacak bir adam olup olmadı
ğında şüpheye düştü. Muhatabına. ri
ca ederek: 

Köylerdeki koruma heyet.len illtlyar lamaik üzere czoo> paılr.et iplik lkazaml Blelkir, Me!hmed dğlu Ali çlıkm~ re kl.- parçalandı 
beyetlıer.dir. KaQ merkezinde beş kL Ziraat Ba.nıkası.na gönderilmiştir. taşe zı kaçırma.k .l&teml.~eııdir. Namı:su.. İzmir <Husu.sn - Karşıya.kanın roı. 
ş1lı.k lroruma meclisi kurulmuştur. Bun- k~nu tare.fın.1an 1stihlAk sahip_ nu muıh.aıfaza elımeık JÇi:n bıı temiz lW,y' cı Hüseyinler ve Çiğli köyler'i ~r~~da 
l~r da. ma.Uyıe emeklisi Rtfa.t Çopur leline vesika ususJ.lle tevzi.ata başlana.- kızı bu üç ha.ıydudila. mtiiıcadeleye baş_ 4~ numa;aıı _deımlı'yolu köprusu ~ze-
oı;rlu, t:caret odasında Mustafa Ş\l(kür caık.tır. ita~ Kızı .. t b ı... ı I1inde fect bır kazı:ı olmuş. o cıvar 
oğlu, z.traa.t od.asından Riza .Arıkal, · n mum.an~ 1 u ......, a2'. da dolaşanlar kafası gövdesinden ay. 
belecl'~ m-ed!s1nden Kemal Solu \'e B• bab 13 d k' "l gını kıaıdııımış olacak k.i bıçaık1arını rılmış bir genç 1>ulmuşlardır Yapılan 
Mustafa Amıandır. ır a Y!1şın •. a .~ 0! unu çekerek Fatma.yı yara.lıamışlardır. ta.b'k:lıka.ttıa cesedin İstanbull~ Mnııevt 

Yede!kler de şunlardır: Rıza Tuğcu, tabanca ıle oldurdu Fa.tınıı g'ÖZ yaşları iÇ.i.nde taiye ge-lmiş, Baron oğlu t.saık: Nesime aid olduğu ve 
Ali ibiş, Ahmed Genç, Mahmud Çökek, !zıni.r <Hususi> - Kemalp1.Şa kaza- 7lalbııta habert1a.r 6dllmdş ve ü.ç müte_ İsta.n.buldan yent gelerek Hacı HUse-

- Mösyö; 11'.ltfen gP,tiriniz de görelim 
dedi. Plyer, Filizi aııp geldi. Mars:lya. 
lı ka.ptan Filizi görünce sfallıı.d.L. Değil, 
kamara.ya gil'llleık olduğıt yerde başını 

eğırneden gCQ;emJyordu. 
Kü1hanbey kaptan. ~endin! tut~ma. 

yıp gillmeğe başladı, ve Mösyö Piyere 
dönere<k: 

- Vaıpura b'ndirecek adam bulama
dın mı mÖSYö? 

aldık, acente de !Jirincl mevlti ya.tatll 
biletini eline vermiş.. lakin •.. 

- La.kin.! falan olur ınu? 
- Zannederim, Salanikten biletletl 

siz aldınız Mösyö .• 
- Evet. 
- Buna şüphe yok .. eğer, bu zatı' 

kendisi biz.za.t bilet al.m:ı.ş oJ.sa..ydı. J., 
cente bilet kesmezdi zannederim? 

Kaptan, Piyerle boyuna alay ediyol' 
du. Filiz, ne konuştuklarının farkındJ 
değildi. Eğer, kaptanın lböyle abuk sa
buk konuştuğunu bilse idi. M&rsllyalı
nın işi harab olurdu. Muhakkak 1ncf 
boynundan ya.pışıp, ulan benimle alaf 
mı ediyorsun diye yere vururdu. rı.. 
yer, Mamilyalıya sertlendi. Ve: 

- Yer bulınağa mecbursunuz ... 
Kuma.z ve alaycı Marsilyalmın aıclt 

na. daha ba.Şka. tıürlü alaylar geldi. 'it 
Piyere oordu: 

- Affedersiniz; farzedinlz ti; siıf 
yer buldum. Ve bu adamın yatma işini 
hallettim... Bununla işiniz bitmiş olu. 
yar mu? 

- Tabii; ba$ka bir dileğ?mlv. ~oktt1t· 
- Affedersiniz, nereye gidiyorsunıL'1 
- Parise. 
- Güzel; vapurda. birinci kama.ra 1' 

meği bu adama yetişecek mi? 
Pl(verin g&zlerl fai taşı gibı açı ıt11ıl 

tı. Kaptanın dediği dokru ldi. ~ 
bulda, Şumnuda. şurada, burada IJU" 

bol yiyip içiyorlard.1. Birinci kamara 1' 
meği lbu adamlara yetişx mi? 

Piyer; Marsilyalıaın .lı:arşısır..da yel
kenleri yere ind!.ııınişti.. Eğer~ İlk seYıı
hat giinünden pehlivanlar aç taıırl•~ 
ise: Mars!lyaya çıkttklArı zaman. bi' 
aç bll'9ıktın diye belkl de gerisin geri
ye dönerledi. 

{Arkıtsı varı 

Tıbbi bahisler 
Piyer. ~ızdı ve hiddetli. hiddeth mu [Baş · ta.rafı sayfa 3/1 de] 

ka.b!>le etti: 

1 
nuluyor ki en muvafık şekil budur. 

s~ıb t Elal"'n. İtiraz koın!syonu kay. sının Ören ıköYünde bir cina.,vet olmuş, caıvw ya.kaJM.8.ra.k 3.dlıi.yeye teslim e~ y1nler istasyonunda indiği, oradan Çiğ 
maıkıam :thsıan F,oemlş re!sliğinde Mebmed Tarak adındaki şahıs, hen Uz dilm:i$lr. lideki birlnsini ;rÖl'llleğP. rfdel"k:en de. 
zl.ra.a.t muallimi Salim Görgülü, sağ _ aıılaşllanm'an bir sebOOdeu 13 ya.şın- o mlryolu üzerinde henhz anlaşıla.:ınıyan 
tıık memuru Nazım Ant~kacıoğlu w dalki oğlu Ali Tarağı öldıirm.üşt!ir, Ka.- Ak J Ç k E . bir ıka.tar tarafından ezildiği ve sü.rUk. 
tüccarlardan seçilen beş azııda.n mil- til baba tutulmuş, bAdlse hak'kınds. a. sar':J' a . ocu ınrgeme lener~ öldüğü J.nluşılmıştır. Tahkika. 
rekıkapt4r. İ1ıira?Jla.r bu mürakabe hey_ llyece ta.hkilı:ata. başfo,nmıştır. .n..urumu kongresi. ta devam olunmaktadır. 
e~ine yıa;pıl.acaktır. Bir sarhoş karakolda ark&d!lıŞlDl A'ksa:ray (Jlu:susi) - A.barayın 

Kahve ihtiyacı ı:ideri!di kurta.nn&ta kalktı yeti~f.miii. gençlerden Nedim Ot _ 
ViLı'l.Yet tarafında.o !lönderilen 600 Evvelki gece Kemerde Kahramanlar yam.la Asaf Güven Çocuk Esirgeme 

kilo kahve '.kıa.w.mız ıht~yaeını 1karşıla_ kara.kolunda bir ·ıa.k'a. olmuştur. Mirza Kurumu menfıaa.tine bir konser ter~ 
mıs. kal:ı.wcllem ve h&l.kJ.a iki aylık oğlu Ali İbsan, sar'hoş halde karakola tiıb etmiŞJ.er v~ bu kon.ser hafta iÇin 
ihtiyacı t.emin edllerek tevziat yapıl .. gelip nara aıtımağa başlamış ve ku- d l bir::I1ğ' b hn"""' d -
m~trr. mardan maznun İbra.himi alıp götClr- e memur ar ı a~ın e ve-

Bigada kahve tevzi edildi 
Biga (Hwmsil Çanakkaleden 

- Karşınızdaki adqmqır. Mösy~... 2 _ orta kumaş\a.r: bunlar gereı: 
- Evet: ben de ba?k::ı bır şeydtr de- kırımızı. ve gerek yeşU ziyayı danıı. af 

~iya~m. Görüyo:,u~ adamd~. Fa·kat geçiren kuma.şiardır. Bunlar da yUııl~ 
hı!' hiWle ı:ıdam ırorulmUc: mU. kıumaştan yapılan perdelerdir, o ıcıı. 

- E, ne yapalım Allah böyle yaraL dar muvafık değil:ilr. 
mış... bir yer !>ulup ys tırmak mecbu- 3 _ Bunlar da g-ene yilnlü bezler. t;f 
riyetindesiniz ... para verdik. Kabul et- ten bezleri çuv:ıl be?.:lcri veva as·.ıı' • ...ıı• 
tiniz. bezlerinden yapılır 'Ki bunlıı.r hiç ,,.~ 

İpllk ihtiyacı mek: istemiştir. 'Buna muhalefet e<ien ri1mlştiır. Ankara konservatıuvarına 
Diğıer tara!t.e.n kaza ve köylerde mev zabıta memurlama. karşı koymuş, hak- devam eden gen.çllıerimiz bu konserle. 

- Hepsi güzel; fakat; geminin mü. v~fık değildirler. Gene bu smıfa yeıcl• 
hendfı:ıi bile, böyle bir adamın y.ata- veya mavi kaba kumast:ı.r, a!'tır tpe11• cağı yeri düştinmeımış de ben mi düşü.. penleler de dahildir. B:mlar ıııerı>lt " 

_ neceğim... ya iÇin V'f' gersıtse çok toz tuttuıcıo· 
- Mecbursunuz... için l:xiç de şayanı tavsiye drt{il(lirlr!· 

gı<mderilen bihıveler, mahalle mü -
mesısiJJleri tarıa..fı·ndan yapılan ced.vel.. 
lere ~e ev ıb34ıına 250 gram olmıa•k 
üzere hal.ika tevzi edilmiştir. Rama 
zandıa. dahi baŞkaoa tevziat yaptliı 

- Evet; mecburam, yolcu diye de Dr. ibrahim Zatı Ögeı cuıi tezgR.h].ar ticaret odası miimessUi kında kanınıt mua.mele y.ıpılm1$tır. rinde muvstfaJc olm'UŞlardır. 

~--~·--""""' 
cağı teın~n edilmeıktedlr. 
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Y •• d f J ,.-_ Doktor 1. Zati Oget "'\ ı uz en az a mezar 1 :~: •• u.7=.~·!.:: .. =Jı k ' llllıı ıuoru •abuı ede'-

soy an umpanya sın~~Yi 9-; :::~:lua~~arı:ıd~~~ 
tcrhıs V>CS.fk.ıı.nu ~i et.ı.m. Yenisini çı_ 

=16'=:.=ı::ı~~da soygunculuk ıkaraoağı.mda.n eSktsinın hilkmü yoktur. [Bq tarafı l tnd sayfada] 
Bu mllracaa.t UT.er1ııe zabıta ~r-

1*ta lcab eden tıert.ibatı a!mı.ş, mezar 
'8flıan arumd& gizlenen memurlar, bu 
meotıuı actMDıan beldemete bqlam'4-
Jardır. 

Bnıetı ceee ıııaat birde taraasud e
dUmeiılte olan bu iki şahsıo seaslzce 
mıezarhia 9frcUklert ve az sonra da e1' 
Jıerinddki lramaa v-e ~rle, o 8iln 
c&D(llıen tJir 6lünan meunnı aemata 
~~tir. 

. . . Şakir oflu Osman potu 
Bu suretle otımı~eşbud vaz·yett.nın Safranbolu 13%5 

tamamlandıillll gören zabıta memur-
lan &aklandlklan yerlerden süratle fır- ZA Yi - Mübeccel ve MelUı namla.. 
ııyara memno başına koşmuşlar, bun- rma kaYldlı bir maaş cüOO.anı ııR.Yl e
tar<lan AllıNn ~ezarda.kl öıtm!n d1ş. dl~: Yeınis1 çıka.nlacatından eııki
lertni ellndeld büyük bır keıı>eterıle elnı~ hükmü Yoktur. 

Ö (ı.ı _., Mubttcel Ye llelibin vasisi Muaaffer 
&l*llıell::ie C)Jdul\lılu I' rm. &.iple ı \,lılr . •••••••••••••••••••••••••••••••··-····•··-•••••••• 

MemQrtar tarafından lcı9lovrak }'a. Son Posta Matbaası: 
talaoan ölü aoıyucula:m ceblu'nde 45 
Altın ve pJA't.in diş, dör:t tane ıı•n liefrlyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
~ bulunmu.,,tur. BAHiBLERl: S. Ragıp EMBÇ 

Baş, diş, nezle, gr·p, romc [zm 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 

İcabında gtınde 3 kqe alı"Jabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutulan ıırarla 

Klla bir aman aonra meu.n t.m&
mııen acme• muf'.ıtta!t olan IOffUD
oul&rd&ıı ~ c'!lbinden blr: els.trit 
Jtmbeat ç6&rar'K aestuı çukura tut-
111111. ötai de ~eara atlqarat elek. 

Bu altın cD.ş ve ytt2ıWd~rden bazıla. A. Ekrem UŞAKLIOU. 
nnı eaıt111 alan btr Musevi sarraf ıta ------------'--------------------------------------· 

mbıta t.ara.fmdan sorgu al.tına alın
mıştır. 

.---•.- İLK - ORTA - LiSE 

Istiklil Lisesi Yablı 

Yallll& 

Kız 

Erkek 
Ta1el9e lıaydı iıg6n. ~iin mtıra.ceat edilebilir. Esti talebe kayıdları _ 
nm Jıenae.ne.lne 16 lt?!6le kadar devam edlleceıctır. 

Şebzad...... T elefou. 2253:4 

Osküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mekteb • Eyl(i}. Pertembe gönü açılacaıktır. 

Yeni IeJll Te nehari talebe ~ı kapatıt·mıştır. 

VİYANA SBBIİSİ 
21 - Z8 Eylül 19'1 

Milmessill K. A. MtiLLER n SERİKt 
Beynelatilcl Nakliyat Şirketi 

MİNERVA HAN GALATA TEL: 40090 

Kapalı zari usulile 
eksiltme ilam 

Çorum vilayeti daimi encümeninden 
1 - Çorum _ Çertltli ,olunun 18+ 000-34+'100 tmcil lUoıiietteUtl a. 

rasmda 50lO metre uzunluğundaki şose eeaalı tamiratı K1 ~ülimün 
25 inci P~ günü aaat 16 da daimi encümen içtima salonur.da 
iıhale ed:ilımek Ü7.lelre ylrmı bir gün müddetde ve kapalı zıarf wıulile ek
siltmeye k:oıntilmUftur. 

2 - Yapılaca.it iAJin keşif bedell 15124t.82 liradır. 
3 - Mu'V8dtk.a.t teminat 1143 lıra SO turUltar. 
t - Bu işe ıaki tm'a.k. şunlardır: 

A - KeŞlname ve allıdlel tıat 
B - Ocak grafiği, m~fel vasa.t;ye oedvell 
c - Elr&iltme ~rtna.mesl, mukMıele Pf'QJeei. 
D - Husu.si şartname, 

F - Ba.ymdı.rlLk işleri genel p.ztnamesl, 
G - Şose ~ köprll!er fenni şartnamesi. 

5 - Bu vesaik Uatll günleri hariç olarak hergün encümen taleminde 
Ye natia dairesblıde göriileblllr. 

6 - Ebiltmeyıe girebilmek iÇln fılminat akçelerantn 1Mınlmaaı, 1ha. 
leden üç gün evıvel. vil4yec ınıatcanıma mtıracaatıa. almeeek ehliyet vesf
t.a&i.!e tiearet od1l81 vesikasının lbrarı edilmesi ve tahle kanununım 

33 üncü maddes1 mucibince teklif ınetm.utılanrun zamanında verllmesl 
earttır. cmu 

Devlet Orman işletmesi Aband - Keremali 
Revir ·Amirliğinden 

Devlet orman ıeıetmesi Düzee revirlnm Elmacık mıntakasında muh • 
telif lllmta4calaırında mevcud takriben 4Jeş b 'n• metreküp ıköltll1lr 1ıom.. 
rutunun Derelk.oy w Tekirler deposuna nakli 20~fil/941 Cumartesi 
eünü saat 12 de Dü:ııcede Devlet Orman i4Jetmesı Revir Amirll~n.de a. 
Olk eltsll.tme ile müteahhidine verilecektir. Beiher metreküpünün mu -
bammen nMll ücreti CÜÇ> liradır. 

Ta'Jplerln meaiir giin ve aaatte ewaıkı ı.blme ve t,eminatıarı ile re. 
•ar Amirlli\ndeki kıom1ayona müra.caatıan. 
Şart.nameler Aı*8n. Orman wnum mikUirtü.lünde ve Dil7Jcede Re'IW 

Am4rl1ğlnde sörtllebllir. c'1938• 

OSMANLI BANKASI 
'ftlRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriym ile münaktı mukııveienamai 

2292 Nvmaralı 11J/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmifıit' 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Reırmi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 lngiliz Liraıı 
ihtiyat akçeıi : 1 .250.000 İngiliz Liraıı 

Tiirlriyenin baflıca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

M1S1R. KIBRIS. YUNANIST AN. IRAN. lRAK. FILlsTIN 
.. MAVERAYI ERDON" de 

Jf erlıez. H Şubeleri 
YUCO!l..A VY A. RUMANY A. YUNANIST AN. SURiYE. LOBNAN 

Al Rni .. bitin :>iba7ada Acenta •• Muhabirlwi nrdır. : 
8- ani .... Me·=elelwi ~ 

s.- .-! w aeYdaat hesaplan ıttlfadı. 
Ticari luedtler n ftlDikll tredUer ktifadı. 
~ n Bcnebl memleketler tlserine keflde aıenedat lıltontoau. 

BoRa. ....... 
~ w talımll\, altın .,. emtaa berine avana. 

Beneda' tMwil.lb=-"ıı::::::aatre====· =-================= 
En yilı.N' ernniy.t ptlannı haiz. ltiralı' 

Kaalar Servin oardır. 

Piya.-m en müsait prtlarile (kwnbaralı veya 
kum1'ara•ız) tasarruf heaaplan açılır. 

Türkiye Cl4mhl;lriyeti 

ZiRAAT BANKASI -
tcuruluş tıatihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ft &lcıari bel' nen banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat B!Ylltasında kumbaralı ve ihbarsız taaarruf hesablannda en 
az 50 Ura.at bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur·a ile aşatldatl 
pJADa ıöre lkramıye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 lt 500 » 2,000 )) 
4 jj 250 )) 1,000 ,, 

40 • 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 ,, 40 )) 4,800 ,, 
t 60 n 20 >• 3,200 ,, 

Dikkat: Hest\bl~nndak\ paralar bir sene içinde 50 Uradan a.-tı 
düşmlyenlere itramı10 çı~ııtı takdirde 3 20 fazlasıle venıecektir. 

Kur'alar . ened'e 4 defa. ıı Mart, 11 Ha:ııfran, 11 Eyl(U, ıı Blrtnci 
Unun ıarihlerlnde çekUrceJttlr. 

Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğünden 

Münhal bulunan muame!a.t ve muhabernt' şubesi 30 lıra asli maa~ı ec
nebi muh'abera.t ve dooya memurluğuna yüksek ta'lWIH bulunmak ve 
incit~ V'llltıf olmak prtHe müsabaka ile bir memur :ılı.nacaktır. 

isteklıllerin memurıın kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evraJtı 
mfuıl>ite-lerile birUkıte dllekçelerillin en cıec; 20/9/ 9411 güınüne kadar umum 
müdüıriüte gönderilme&• lüzumu ilQn olunur. <8259-?MB) -

tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Kefade~er: t Şubat, 2 MQw. 1 ~ ı hmcıtetrtn 

tarihlerinde ,aplbr. 

1941 ikramiyeleri 
1 aded 2ooa .ıraıtt - 2000.- ura 
s • 1000 • - 3000.- • 
2 750 • - 1500.- • 

500 • 

250 liralık - 2000- lira 
100 • - l580.-

60 • - fQ0(,.-
2i) • - 6000.- • 

lstanbul Levazım Amirliğindsn Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Beher kilosu 20 kurll,1tan 42,000 kilo süt kapalı 2JIW"11la eksiltmeye it.on • 
muştur. İhale& 19191941 Cuma güniı saat ıı de Ça.n.aık.ka.ede aakerl aatıJl 
alma komisyonunda ıapılacaktır. ilık temin.&tı 650 liradır. Evsaf ve .pt'L 
nameısi ~onda görülür. Taıllpler1n kaınuni vesWcalarile teklif meı
tuplarını ihale saatinden bir saat eovv« kooıi:Qon:a vennelerı. nır..rr_79;,1t 

•• ttç aded sundurma yaptırıl6caıktır. Al,;* et.slltmelert ~/9/941 Te 16/t/ 
941 ve 1719/941 gtinlerı afat 11 de Getiıtxıludtl. 'Ullterl sat111 alma lullDiSf 
yonunda yapılaealktır. Her birlnın tetiıt bedeli 9866 lira 12 kuru.i ı.lk te
mlnaıt.1.arı 7<16 Ura '10 .şer kıınqıt.ur. TaJdplıertn bell1 vü>Uerde ko~ 
ge!meleri. (1029_795&) 

** BU' a.ded anıbar inşa ettirilecektir. ~ eksiltmesi 25/9/94ıl Perşembt 
günü saat 10 da Bolayırde askeri satın alma k~nunda :yapılaca.J(.
tır. Keşif lbedell 4890 l>ra ılk t.ellllllatı 336 lira 75 kuruştur. Taliplef'uı t>elll 
vakitte ~a gelmeleri. (1031-1961) 

** Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla ek.slltmeleri himlannd:ı yazılı ıüJlt 
saat ve mahallerde!d askeri satın alma It.omisYonlannda yapılacakıtır. Ta. 
llblerin kanuni vesi:taıarile t.eklif mektublarmı ihale saaıtleriuden bir sa.S 
evvel kanuni ve<>lkal .ırilc teitll! mektublarmı aid olıdutu konılsyona vennıe -
lerl. Evsaf ve şart.nıuneleri ald. olduğu kDoı1$yQolarda gönlllir. ___ .. 

Cinsi Miktarı Tutan Temina.tı thaJe ırünü saati ft ~ 
t1tllo lira lira - -. 

Sade yatı. 36,000 61,200 4,590 25/9/941 16 aamsuo-
Plrlnç. 96,000 4d,080 3.456 29 • • 15 ErzunJJIL 
Kuru ot. 15,550,000 37.958.ZO 26 • • 17 Ba ıkeslt• 

Kuru ot. 1.400.000 5.100 ) 

15,30 Ba1ıked1'' Saman. 1,000.000 3,375 ) 36 • • 
Kuru ot. 57;;.000 2.375 ) 

Saman. 345,000 1,165 ) 26 • • 18 Batı1teııi'· 
Saman. 360.000 945 ) 23 • • 9 
Odun. 840 000 787,50 ) 23 • ., 11 

Sığır eti. 150.000 4 ,500 ) 23 • • 1 ı; 

SOğan. 2i,OOO 180 ) 23 • • 17 
Kuru ot. 600,000 2,475 ) 23 • • 15 E..1reınl 

(102'>-7955 . 

•• Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarn" elaıllt.meleri hizalarında yazılı ıı ıl 
saat ve mahallerdeki asker! satın alma komisyonlarında yapılacaktır. '1"•1 

lerln kanunı vesikalarlle teklif meı.:tuolarmı Uıale saatlerinden bir saa e 
vel a id olduğu komisyona vermeleri. ıl 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı İhale ıünü saat ve ııuah' 

Sade yağı. 
Sa.man. 
saman. 
Saman. 
Sığır eti. 
Kuru ot. 
Saman. 

Kilo Llra Llra ~ 

115.000 112.500 9875 19/ 9/941 16 D. ~ 
873.000 2946,38 19 • • 16.30 Kars. 
637,000 15.925 1175 20 • • 11,30 EnuııJlll-

1,152,000 H.5611 2592 22 • • 16 Menıtfo0-
120.000 3600 19 • • 11) 
480.000 1980 19 • .. 16) ~ıc. 
480,000 1880 19 • • 18) JDdre;;,., 

(1003 - :.-

.-------~--------------------------------... --~ Deniz Levazım Satmalma Komisyoau ilanları ~ 

İlhtiy&cımız olan 24.22 kilo Tant tnzunun 10/ 91941 Çarşamba günü ; 
a.t 11,30 da Kas~aıia bulunan deniz levazım satma mıı kom.,,00 ıOİ" 
da pamrlJiı yapılacaktır. İstıeoklllerin belll gün ve saatte mezkılı' ııı> 
yolla milracaatıarı lılA.n olunur. a'1893> 

** Zeytinyağı alı'lacak ..;__ 
1 - 28/ Aiusto6/ 9411 tarihinde mpalı zarfia elaıiltmesi ya.pııan ~ 

kilo zeytln yatının beıher kilosuna teklif olunan 93 kuruş 50 ;, 
gali görülmüş olduğundan bu miktar zeyt.tnyaimın 13/EylOJ/941 C 
teai günü aaaıt 11 de pazarlıkla c'k.siltmeııt yapılacaktır. ~ 

2 - İ?k teminatı 2805 lira olup fart.namesi hergün 187 tur~Of 
muıkablllnde almaıbillr. 

3 - İatettılerin bell giin ""' au.tte KUımpaşada bulunan t 
hazır bulunmaları. (1862) 

• * " 1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli ~ Hra cian .:a&.000. -~ 
merik.an bezinin 10/E:;lıil/941 Çar,amba günü saat ıs.30 da 
lıkla eksilt.mesı yapılacaktır. JI 

2 - K6t.1 teminatı •825• 1-ira o1up şaııtnamesl J:ıergün ~ 
lınaba!r. . .-t# 

3 - İl9tekiller-ln belli gün ve saatte Kasımpa.p.da bulunan ~-
ha.zır bulwımalları. c7895> 

•• Marmara iilaübah. i K. aabn alma komiıyonuod~ 
Cins.1 KUoau Tahmin tutarı Jt~ ~ 

Lira _::::.----,.~ · 

Çubuk makama 11roo Tl-40 11'1 -
Muht.elif reçeı 5000 S'150 611 -
Beyaz peynir GdOO 5'180 ~ 
1 - Yuatarıda cins ve mıktarları yaZılı üç kalem ytyecek _.11 

ayrı a.~ı şartnamede pazarlıkla aatın alınacakt.ıı'. uır-
2 - Pa~rlığı ll/ Eylül/ 941 Perşembe günü aaat 16 te bıırJılt" _.., 

ta.p~ı koml&yon bin.asında yıapılacaktu. ~, ... hl!it P" 
3 - 1$>u madıdeller biı veyn ayn ayrı taliplere ihale eoı-- ali 

nameleri hergün konı.iByonda görilleblllt'. ff ol~ 
.41 - Pazarlığa iljtlrak edecek iateklilerin, ticaret vesikalar~ 

hizalarında yazılı temina.tlıı.rlle b\rllkte belli ıün ft ..,.-
ka.nlıiına müracaa.tlarL c792b ~ 

1-Yiin ipliklen taratımır.dan ve!!ek tuere ,30.00o : 
411·':'~ 

muhtelit renk §8.llniu imallr.e ald pamrlık e1tsa1111esi ~ 
Perşembe günü saat 14,30 da yapılacaktır. 1 ol~, 

2 - Beher metre fQ;linln ilnAl1nın tabının bedeli ~ ... ~:"~e ,.,-~ 
namesı k~ndaıı heqün meaal aat.ıeri ~ 
rak alınabilir. .-

3 - Paarııta 1'tlrak edecek t.allplerin bell.i gıOrı '9 _!as.,.-
~ bulunaın kunlsyona c13.50>lılralı.lr. tenıJnat m--~ 

aıeiGubQ ile Uiriı&te ıairacaaUarı. c'f816• 


