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Ba lıaftaki sagısını o/cııganaz. 

Ü•tad Yahya Kemalin Rwnelihiıari hak
k ında enfes bir yazısı, Kandemirin röporta
jı , asri gençliğin hüvi yeti, eibi yazılarla 

Hemen bır tan e ahnız. l çılcu. 

fl!!!!.~~ .. I~!!~ 
Japon 

tehditleri 
tevali ediyor 

ı Çörçil'in 
hitabesi 

lsveç, ispanya ve 
Türkiye kimin 
vurulacağını 

düşünerek 

bekleşigorlar 

Amerikanın harbe . . . . "" . . 
gırıp gırmıyecegını 

yalnız Roosevelt 
b i 1 i r 

,.,..--- -
' 

• ,, 

Pazartesi 25 Ağustos 1941 

Bir inso.nın tasası 

bügükse, k•ndisi de 
bügüktürl 

nekado.r 
o lcedar 

••• 

110STAKlL YEVMi GAZETE Telefon: z O s Z o (Ş.rlı.i Z •el •1ı.lt-ıado ) 

Amerika Rei ıleümhuru 

Mr. Roooenlt 

Roosevelt 

İrandaki 
gazetelerin 

dostane 
neşriyatı 

''Türk matbuatı 
hakikatı ifade 1 

ediyor,, ! 

Londrada, lranın ! 
cevab ı otası 
hakkında henüz 
laf sil at verilmiyor 

--
e 

• 

Tele. Tasvirieflair, İstanbul 

• ir Alman ıabayl, bir kaoabanıo lt1t•llndea ıonra ı. .. 11 kola kumar daaına talimat nriyo~ 

' so;yet-tehliği - 1 

---- - -- - - -

Cephelerde 
çok şiddetli 
çarpışmalar 

devam ediyor 
Romenler ağn 
zayiata uoradr 

Dokuz köy 
istirdat 
olundu 

AMERİKA 
İmparatorluk 
peşinde 

Almanya, Japonya, 
Rusya ve /ngiltereden 
ziyade Amerika bu 
lıarpten bir imparator• 
luian ansaru lıalinde 
çıkmak vazifesile 

mükelleftir 

LO.YDRA, 24 (AA) 

Mar•ıal Voroıllof 

r-~ 

; Almaiı tebliği ,~ 
----- --------
Dinyeper'in 
ötesinde de 
Rusları takip 

ediyoruz 
Yeniden 10 bin 

esir alandı 

Gomel'de 
iki ordu 

imha ettik 

------
Dünkü şampiyonadan sonra bir revan 
müsabakası vazifesini görecek olan 

bu yarışlara hazırlanını·~ ! 
l;:ı:1~t.cıni11n tert.p ettiği hüyliiı-: 

kürek yarışl~ı 30 1:1J{u8tot1 cunııu·. 
te~ı günü B(ığazic;inde yapılacak~ 
lir. Dlinkd nüshamızda du i1An 
etti~iıniı \'cçh11c-, yftrışa Bü;-Uk
Jı.:rf'de Beyaı Parkın önünden 
ba~lanacaktı l·. 

Tek çiftelerin yarış ıahası Bü .. 
·ükdere • Tarabya, iki çift.eterin 

Tnrabya • Beykoz ve dört tekle
rin Beykoz - Bebektir. 

'\"ı1ı-ışa tek cifteler başhyacak, 
·onl'a iki cifteler yar11acak ve 
r ihayel dört tekler bitirecekler -
dir. Bu suretle yarıeınıı& üç mil
!abakaya taksim ediliyorsa da 
hakikatte bir yarıştır ve bu ,ekil 
memleketlmlzde ilk defa tatbik &

dllecektir, 

go e ilçuııcfi> ~ ;.. un· ı .:ıu.ı 
d~ı~ıtıl:ıC'aktır. 

'l'aısviri Efkar eıl<l 1ıı kar.anarı 
klüı> veya teşekkül, ıildi Hl'%<! n 
de ancak bir S<'ne ınuhnfaza ed 
bilecektir. Gelt•rek rnt!\'sınl şıl~ 
Laşke. bir takım kazanu. 1 .le 
o k.lüU~ dt•\ ı lciil~ektJr. Nihnyet 
üçüncü Bene tild 1 en fazla puan 
kazanan takıına mnl olarşktır 

~~ger, üç gene zarfında Tn<.:.viri 
Efkii.r fildi ayrı ayrı takıntlar ta
rafından kazanıi'rp;a, o şild diir
düncü sene itin ortaya konulac k 
ve bö~·lece en fazla kazanan t,a .. 
kım tayin edilmiş olacaktı?'. 

tTagvlri Efkir Şildi• milsaba
ka~ına gösterilen alaka, bizi son 
derece memnun etmi~tir. Bu M· 

>eple, ıniisabakamn:ın intizamlı 
Yarış puan e a ına istinat et- olması için lüzumlu tedbi?'ler 9 .. 

mektedir. hnmıştır 

Şöyle ki, tek çifte, iki çifte ve Sırf gençlik için yaptığının bu 
dört tekler a~'Tı ayrı puan toph- mfisabakaya bütün klüp ve teşek
yacnklar vp sonunda hepsini ce- köllerimlz:i davet ediyoruz. 
medecc~klerdlr. Böylece en far.la Beykoz. Güneş. Galat3a:ı.ray, 
nuaıı toplan11ş olan klap veya te- Fenerbah~e. Anadoia, Hc.rferbcvı. 
şekKı.ı.le Tf\!llVil·i EfkH.rın oilcll ve-- KiğıO.por, lif"reke Gt'n,lik. İzmit 
r:1e ·ek, ıi!l-:er müs..'\bıklara yine G<>nçllk ve .Hundırma C"'rentlık 

~·~·ı El}'rı )·arış1ardn derecelerine. klüpieri t.akımlart, h•.::ırlanıntz, 

lllf= Yarın yarışlar için .,.reeeiimiz 'eni 
-- tafsilatı okuganaz. 



sıza: Sahile: 2 TASVİRİEFKAR 

Sadri Ertem'e 
Türkiye- atletizm ~ cevap 

25 AGUSTOS C2S :::ı 

/' . . .. '• .... . . ...... ~-~:&~ !'·.,-~ 
ı SiYASi ~VAZIVEY..~ 

~ 1 : " .. ,~ "l .·, .. "' o~ 

Ukrayna ve Kırım 
harekatı 

b • • • ı • k 1 • A imanlar Kersondan sonra O. 

D üa yani 24 Ağusto. pazar günü alqamı Yalovadan 17,45 1r1 n c 1 1 er 1 r •:• •:• •!• 1111ıııı.. çakofu da zaptettilcr. Bu 

yatlı bir yolcu aiu bU- kalb krizi geçirdi. ası l'f.I sen ö üncige adar milliyetçiliği N Tiirk• yani Özi nehirlerinin tqkil ettık· de kalkacakken, ancak 18 de kalkan Suvat vapurunda, 1 N l ,_. l k ' mrctle Dniepcr ve cenubi Bug 

Şahsen tanımakla mü~rref olduğum için kıymetini çok da- çüliiğü anlamıgacak$an; ben de sımin aksine olarak lcri genif körfezi tamamile ele 

ba iyi takdir etfiğİ!l1 değerli bir doktorumuz derhal haıtnnın ba- Dün muvaffakiyetle yapıldı 4-200 de unin fikirlerini ölüncige kadar anlamıgacaiıml geçİrmİJ oluyorlar ve bunun ağ· 
tına kotlu •• Nabız çok zayıf, yüz mosmordu; doktor: d T" k• k k ld zına da hakim bulunuyorlar. yarlflD a ur ıye re oru ırı 1 Dnieper limanı) iı.mile maruf 

- Aman Huile Canfobre dedi! Karde~im Sadri Ertem! 1 tayin eder. Hinaenaieyb mürettibin bu körfez Karadeniz.de bütün 
Hastanın etr hm merakh nazarlarla çevreljyen kalabalıkta Senin Propaganda -0.ı kitabın J<ul Marktı adını kocaman ııunto- Rus donanmuı ve ticaret filosu• 

bir kıpırdanma olmadı. Hastayı kurtarmak istiyen insanın imdad At yarışları çok sürprizli geçti. Kiirekt•. hakkında yazdığım .enklde ccvutanı ı tarla dızlp de AtaUirklln nüır.ı küçü· nun tcnanesi ve lenger mahal· 
talebi bir kere daha duyuldu, yine ayni sükut! Nihayet ileride Galatasarag birinci geldi okudum. cBlrcr birer ccvııp vermek cük punwlarla dizmesi senin eserin lidir. Gayet mahfuzdur. Çarlık 
kalabalıia kanJmıyan bir aubay merdivenleri dört atlayarak ati· irtiyorum> dedikten HOnra o yuım- midir, yoksa nıll~ttibln keyfi icabı Rmyası ancak bu körf exi uzun 
İl indi. da temas eWiim ~irçok noktayı ne- mıdır? ... Dotru&u bu mDrettibi tcl>- muharebeler neticesi ele geçir .. 

na. gıft>......, aonuyor u. 16 ......., " v 6'"~ "\.U>""' ... dikten aonra Kara.denize yerlefe• !l..ll--ta • ,..u_ •• •• d Tiirldye ferdi atlethm birincll'~i 1 dalma Beykoz.un 1:--n·ne rekmı'•, den sükOUa ~f~ n'k .,... __ ._ icap .. 
D k b. aft h dfin altı binden fazla kesif bir ae- Beykoz çekllmlşilr. Reşnd, klCibil için tirdiğini anlama • HU • N k Q k der ... Çünkü senin 

o tor ır tar an astaya auni teneffüs hareketleri yaptı· yirci küilcsi önünde Fenerbabçe fena neticeler verebilecek böyle hn- dım, yahut nnla- S8YIR aml r Un kitabmda hancl is bilmit ve yayılmıfbr. 
nrken bir taraftan da ayni talepte urar edip duruyordu. stadmdıı. muvnf!akıyctl~ yapılmış ve reketlerdC'Jl çekinmelidir. nınk lsUmıiyorwn. • n mm kocaman pun Bu tarihi körfezin f8l'k münte-

Ciden subaydan da haber çıkmadı. zevkle seyredilmiştir. Ögleden itiba- Dört tek: ı - Reşad, Tevfik, Kc- Maclem ki sükut.la geçiştiriyorsun; 1 tolarla dizilmtsl liı:ıım s;eldiğlni çok basındaki Kerson ile Kınm yanm 
Sıhhi imd d dolabında enjektör yok... Bu alet alt kama- ren Fcnerbııhçe stadının önünü ve. sim, Turgut, Petro (G. S.) 11.SO, binnenahıyh ben de sük:üt lkranbn 1 iyi b!Uyor dcm~ktir. Herhalde bu adasnu Avrupanın kuası.na bağ· 

rada bir sandıkta ••• Anahtar kaptanda; gemi herhalde linı n ni- saiti nakliye faaliyetini fııklil edecek 2 - İbrahim, İbrahim, Safi, Meh- gelir diyerek o taraflara temas et- ı kitabın tnnhihinf bizzaı sen yap- layan Or yini Perikop dar ber• 
zamnamelerinin seferden menedeceai dere~e kalnbalık. kadar dolmuştu. met, Yusuf (Beykoz), 3 - Zek11i, mcd n sadece yazdıklarım bahis mev- ı tın. zahına yÜ7' kilometre mesafe var• 

... Müs:ıbakalarda mevsimin en iyi Seyfi, Vecihi, Semih, Ercüment (F. z.uu edec..J•im. ş h ı d kl d 
Nihayet kriz geçiı·en bir has ta)'l ahırete birkaç defa yolla- dereceleri olnn bazı neticeler alın - B.). Bizde "~oncvverler blrlblrlcrlnln n sına n t yaz 

1 arına CC!"l'np ve- ır. 
yacak kadar bir za013n geçtilden aonra enjektör ve ampuller mıştır. Bu ıı.radn 4X200 metro Tür- Bu yarış çok heyecanlı oldu. 1000 yazdıklarını okumazlar mıe ... Olahi- r~c<'k değilim. Senin eskidcnher_i han., Dnieper limnı körfezin zap· 
geldi. Fakat fU aksiliğe bnkın k: enjektör çatlnk ve tulumbası da kiye rökoru kırılmıştır. Ciddi ı·akip_ metreye kndnr Feneı bnhçe birinci lır • l nkııt ben senin bütün yazıları- gdı safta olJuğunu sen do bilirsm, biz. ! tı nıkeı·i ve bahri noktadan n~ 

J - - d u tl 'miz · e... kadar mühim ise Ukraynadakı 
bozuk ••• Kurtulup kurtulmıyacağı nıefkiik olan bir vatandot kar· er onun c, n e. erı. geçen ~cnı~ki idi. Fakat son~a _Galı:ıtasara.yn ve nı ve hattiı irşadlnrını dahi allkn tısında ve f 'h r ·· ·· d d ,. l k . t d •iJ h muvuffakı;5etlerını ıhrnz edebılecck- Bcı;koza da geçıldı Maamafıh kiı. Ue t:ıkip r.derim. Gel<>lim millıyctçlllk babına: De· Krivoy Rog mınlakasının sukutu 
k ·ı u ı Hmalkınt onhun e de. o mlaa lf en eg ' aslanın lerlnl isb:ıt etmlııler, Bu arada Rıza 'r<>kçileri çok uygu~ çekiyorlardı. Yazında hakikaten kitnbı ve.ııle mr.k s('n eserinde: C. H. 'P. nın prog. iktısudi noktadan o kadar mü• 

G 
• k ' " ayan Q1'" ltllhnz ederek e:ıhsına dnha do~ı U"U ,. 

ansı acıyor. a a omur anma r var. J500 de 4 10 uaparıık 200 de 

1 

B l ramınd11ki \'e E nıı Teşkilfıt_ ıtnııur.u- h·ımd'ır. Çu"nku" bura•ı bu··ı·u·n 
arıp UfUn yuvasını Alltılı yapıyor, bereket o dakikada 1935 den sonrn ikinci defa 22,G ya. _ • • mmuhki maddeyi iz.ah ettın... Ben R h b b t b .. de k d' • k •• il b k b' d k M !I . fıkırlerine yaptığım ıtıraılarn crvap 0~ le billynrum ve oylo nnlıyorum ki 1 ~syıının .u u a • 81! an v... • 

oraya en ı enıe torı e Rf ır o tor yetifİyor ve hastaya 1 pan uzn en geçmiş ve en iyi de- Tek çifte: 1 - I\azlt (G. S.) 11.Ci2 vereceğini söylüyor isen de hu c he- .. .,ırk C. H. P. ,.e gert:k F.!\:ııı T<>. I. mır ccvberı kaynagıdır. • 
üstüste iki İğne yapılarak adamcağız muhakkak bir ölümden kur· rece madalyasını _nlmıotır. 2 - Nezihe (F. D.). t.; n in temns etmi\.·ors1111. " l 38 d S t b 100 t B 1 ı C ı ıı 2 " kılut kanunumuz tarihi.,ıizl .nkar 19 e ovye ve ecnc 1 ma• 
tanhyTorh. l'k ı· :ı...• l • • ikinci ~:b:.ı~ttin'.r ~:unc~z~akur.' ' hc~ı~·a~~a~~~t1~f~~:!r :~ı~ı:ı::~z~~ Atatül'k ,.e Buyük Millı>t Meclısi etmıvor, d,limizl inkar etmiyor, r.ıil. I den mütehcssıslan tarafından ya.· 

e 1 e ı oır ka b krızı, ne kaptandan gelecek anahtarı bek- t!OO metre: Birıncl Muzaffer 22.G, ziheyi çok bfi Uk bl f ·ki ti hnkkırıdn yazdığın sıı.tırlnrı bc~llk lı b"ııll ım.zı bir tar:ıfo bırakmıyor 1

1 pılan kqiflerin neticesi olarnk 
lcr, ne de kınk tulumbalı enjektörle geçer ... Bir nemide imdadı ikinci Cezmi, Ü(üncü Sabahattin. )ki riftc.· ll _ Pruııentı N~azglcıç S·u- sözler tcliikki <>diyorum. Hcl Atn. Sen i " milliyctçlllk demek uırihe Krivoy Rogda on milyra dokuz • , • , türk, Türk mılletlnln dehil~m • ,. • bu ııhhi malzemcai süs için bulundurulmaz... . _.1,00 metre: _Birlnc:_l _Hüseyin 53, un (G. S.) n.43, 2 _ '"'.I~lek, Jal"', 11aplııı mnk demek değildir diyoı.,un.

1
yu"z milyon ton demir cevherı -.... u •• ~ " kil edı~·ordu. O onun r~lıL,.ri ti:, 

Ben D<>nİzyollan idaresinin bu i;ılcrdeki me3ul alakadarları- ıkınci Remzi, uçü?~u _Ibrahlm: Sabahat (F. B.). mürşidi idı; fakat dlktatoıü değildi \'e Atntürkun safında oldn~unn ıd- hınduğu ve bundan dört milyar 
nın hayırhah b'ır vatand f fil '- -·..ı·ı . d' k' B' 800 metre: Bırıncı Rıza 2.1.8, Dört tek: 1 - Nazlı l'unet Ca- Ona dı"klato"r dnmek l!!.tlyenlerın d n etı.ı !ln lı.ıld<> Atatfırklin gecc:ri be' yu"x milyon tonu sanayide atı sı a e aenuı erıne ıyorunı ı · ır iki i K ı tı il n Ah t ' ' " gun l k t k :ihh U d ! d : sün 'hmal •••• d 'T' b b' t il hk • ne cma • ç ne me. bide, Emine Suzan (G S) 9 51 2- nıaksndlarını dahn açıkçn fl>yleme· < uı:e ·n ar:ı. ıı :ı n en " ıı ıkclayhklrı kullanabilecek bir va.-
, t ı il yuzu~ ~n. ~ umc ı.el e ı~e basuçk e '?a emeye dü,mek .ısoo i111e.t?-c: Birinci Rızn 4.10, l\lelek, Fıu:at, Nezihe: Nebi;e, 'Mü- lerı Hizınıdır.> demene hıı.yret ettim. ~derek Türk tari~lne ~ilyük tıir iman izi ette bulundu-u tesbit edilmı.-ıs e~e erse va~ e erını. ">'.apsın ar, zıra f a bır zaman daha müh- ikınci smnll, 11çı.incti Edib. zcyycn { F. ll.). ıle sarılmasındııkı manayı ıu •• r.mı. • Y g 
I~ bır vaknda ıhmallcrının eczasını, bu seferki gibi ucuzca, yalnız _so~o metre: Birinci Eşref 17.31.4/ö Puan vaziyeti şudur: Kardeşim: Ben At.atüı k dlktntöı·- yorsun. tı. bır vapur h !kının nefret hcınvrtularile geçiremezler. 1 !kıncı Behzad, ilçiıncü .l'ı:fııstafa. Ktdemlilcrdc •• 1 - Gıılatasarny dil dedim mi ki bana bu satırları yn- d'ı) Bu demirler cevbel'i itibarile anial B' ci s ~ıyOl'!IUn. Bu mr.scle hakkmda sıına o j ve tarih gibi b<>nlll\'imi7.I d k ttar<:l r Çtkanlan de· 

C"h d BABAN 110 m ı: ırin üha 16.8, ır:;, Beykoz 9 Fenerbahçe 2 ve De- ı bir hatıramı nakledeyim. Ankarndh yük Plten, anlatan iki mublm temeli e ıyme ı • ı a ikinci Yn_,·r.u, Qçfincll ı.rnmil.. mirspor 1 p~an. mirler tasfiye edildikten aonra 

========================= l Tal'ih kongrcsJ olmuştu. Bir ~ün kumıak için son nefesine kadar çıı.. l • b · d h ı· -----="" -'. oo. tnama. ı:_ Birlncı Raşıt 59, ılffıptedilcrdtı.· Beykoz 11 , F~er- 1 d • Jicr n"' a·~ft bur.ları yüzde 58 i ii 67 nıs etrn e a ıs 
ık ~.. kongre nzalnl'ınn Orman çiftli •inde ı~mn ı mı.... " """ ı~eı Kümıl, uç!lncü .. Ziya. . bahçe ve Gıılatasaray G •.ıır pmın. 1 h 1,._ k .. 1 d • demir vennektedir. Çünkü foafo· hık * a.tl n ı J rf 180 " bir ziyafet vcrilmitıti. Oraya Atatürk 1 zn a u..r..Um yo . ,, a c:mid s<'n ese· 

·ac ama: anne e ı ' Havanlarda: GalatasaJ'ay 15 Fe- de geldi. Bütün gençler etrafını l!ıır- 1 Tlnd~ C. H. P. ve esas teşkllnt kanu- ru ve kültürdü ru:dır. 928 ııene• 
ikinci Selim, üçüne~ Jeba.. nerbahçe 9 puıın. • dılar. Bel'keıı bir sun! ıoruyor; Atn nunıın fzııh ettiği milliyetçiliği iznh sinde bur dan bir yıl içinde 16 
• Uz.un atlama: _Bı!'lncl Öm_er 6.75, Yarışlar sonunda her fül kate..,.ori tmf· in " - 1 1 d ğ · h mı'lyon 70,000 ton demır' ı'ıtihsal 
ki 

"f f:C ·· ü l\ ı h "' da cevap veriyordu. Adın .,aımak c .şs .. uu•ıun oy e o mn ı mı ıza 
1 ~cı " uza er, uçune le 1 • şnmpiyonuna kunnlar ve üçüncuye J t k b dfi F k k • b S tl a· Üç adım atlama· Birinci Yavru k d d 

1 
,... . • ı temedı~ m bır genç Ataturke eu eme ana ~ez. • n at ·ıınunla- cdilmitti ki ütün o~ er ır• 

. . · _ n ar ma a valnr verılmlştır. Hel' 1. d • rımız mOnteşir olduğundan aenln bu ı·-· --'ı k tle inin umumi de· 
18.69, ikıncl Omcr, tıçuncü Vakur. iki şıımpiyon Galatasaray ve Beykozu 1 sun ı sor u.. - . dd 1 . k d" vt d - dO ıgı mıı:ınıe e r 

Yazan: KANDEMI R Sırıkla vüksck atlama: Birinci tcbı ik eder ve kürek mevsiminin . -:- Sizo dıktntör dıyorler; ne dt>r- 1 ~: 0 e. e~ı ~n 1
k ~ ye~-en go\ • mir istihsalatının yüzde altmışı· Tefrika: 47 

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• Muhittin 3 50 ikinci Hıılıt üçüncU i , 1 k 1 .
1 

. ınnız7 ... n ıs ı:ıt e me nnıı. uşer ve er nı t,.•kil etmcktedh·. Halbuki 

Süh 
· • • şamp )onu yatış arı e bltmemış ol- At tfı k bl rl b" b" b kl dl 1 z.amıın dn bunn hazırım. Ben mili!. ..,. 

"Anadoluda vaziyet iyidir. Gidip orad diş a. duğunu hatırlatırız 1 a ır r <>n ıre ıc "' eıne - • • · • . en ungin demir madenlerinin 
Gulle atma: Birinci Ateş 13.17, .lıltıtf RARA~ l':I bu suali dı.yunca bir saniye ılor- 'yr.tçll,ıkh prt~~ııilpımkıı:l.idsenınl anlndıl:rın bulunduğu Ural dağlan mmhıka• 

eğruu olmaktan a vazgeçol m bu 1 ten ikinci Jebn üçüncü Arat. n • du ve şu cevabı verdi: ., ve zn ct :.: n ~e e an nmıyorum. k 
__ -~- " DU;k at~a: Birinci Yavru 37.67, Dünkü yelken • - Ben diktat.ör olmuş olsııyc.lım; ve anlk:ımdıyaca~111'?· N~151k1! ki sen öklün. 7smmdUy~: s;~~.~17;

11 i:ı~hC:aı 
ık;ncl Hnyri, üçüncü Arat. şimdi sen bana bu suall sornmaı- I ceyc_ .a nr mı ıyetçı ve Tür çü-

:Ert si gun, bllhn sn yaver l\lubid- ı onııa kanlı elbisclerinı, kılıcır.ı ve Çekiç atma: Birinci Balcı 40.45, yar 1 Ş 1 ar 1 dın.. Snd .. i !. . Tıı.r"hin bu~ürı cJcftil l lügü ıı~l~mıyalcnksknn: blenf.dk~ ltıplklı edilmi~ti. Diğer mıntakıtlardaki 
dln vasıtasile, Turkiycden g ırnLcr-ı eı.ıakını M"shedc getiıen kafıle ara.. 'ki il fi 0 fi Allı · ;ç.· 'h htıkfi ı . b • n•n aKsıne o ara sen n ı ır er n yıllık istihsal 1 milyon 400,000 ....., ı ncı yas, ~ ne ıcttın. Dün • ..ıne Snmntyadn D 1 yarın vc-rec<'ı;t ear m <'rı u 1 lU k d 1 ır. 
d<:n maliımnt top'anınıya. lıa~! lnmış- eındrı gorcrck tanımıa ve nhbnp ol- , •oo B k l\I --'f Saba- P cm rspor .. ü k 1 iti u nceye n ar an aınıyl\Caı,;ım ve to dur " ... x. ayı·a : u~ eı:, klübünün tertip et·•g-i uelken a cun m na nşs etnı ye ne zun ı b. tlı b i l • i 1 d n • • 
t ıınııı, Sakaryadn olu'> bitenden, 1 muştum. O zaman Bııtumdft Anado- h 1 S · T 1 .,., 4 ( • ~ J Y rış. ı ıı n u prens P en sen n an ıı ı · S t h"kr.. t' bu''tu··n sanayı .. att n, amı, uran ..,..,, yenı ları yapılmıştır 8 şarpinin '"Uıak vnr... '· d ovye u ume ı 
0 ~ r 1 rd<', Sakaryadn h:-:-p cd nler. lu mact:rusından vazg çl.me kararı- Türkiye rökoru), ıkinci beyaz takım, ettiJ:i ynrtelar s~nuncla Samim ı~E dil Kitapta tu'ıaf bir tt'sadOf cııcı i ~~~ ... :~!:-ıt-ka türlü ımlamakt:ı ısrıar tcsisatın1 asktti .d. ü~ünce ile Ural 
df'n ba,kn hiç km en u nıal ıınntı nı nnlatııkcn bnmı şo.}-lc demı~tl: 

1 
Jt;ıiııcıi mavi takım. ve Hasan, Semih (G. $.) l.SS.lSrile olarak K.ırl farks'ın adının bUyuk J dağlanna ve Turkıstana n klf!t• 

o ı d nd n bu l.u u t!l d ~ u d.ı- _Enver Paşa, Anndolu}a geç in D •• k •• k •• k bhfnci, Hakkı, Turhnn (D. S.) ikin_ puntolarla dlıilmlş olml'lınn vcrd· in Rahsına ait yazdıklarım bundan lmckte ise de Krivoy Rog maden· 
r t ınalumnt alabıln.cn n ın k u d"ye ayli u pra t k nmn olmadı. 01- un U ure el ve Niynzi, Knmrnn (G. S) üç n- c~vabn dn hayret ettim ,ll:.ı :ııe ' . ibaret d gıldi. l\Jııdrm ki sen işi yal- len ehemmiyeti muhafaza ede· 
yo tu. & dı fen mı olu duT 1ıiıuı Mııeade- . cü olmuşlardır. yı neden mOrettibo ~Gidetiyoı un. :ıız bn l"afhnyn doktOn; işte. ben de ccktir. Çünkü Ural demir maden· 

Bırkaç g n onrn, le daha çabuk zafere kavuşmaz ınıy. y a r ı ş 1 a r 1 B h ft k" k l s nd rd nb ri yazı yazd.tm halde utl Cf> bu cıhete ceYap veı·dım. Se. 1 • b d k k.. ··r ka:,-ıkçı ar kahya n dı? ' u a a 1 oşu ar bilmiş olman •::np eder ki 1nzı s:ıhlhi lam .... e saygılar... lcri bun an ıza e e ece omu 
lar .:elmlye ba,laıiı Fa f k l" d dizilecek yazının puntolarını kcııdi 1 H cybı r. c.n ık Orkun madcnlerinşd:~- 2?_?.0 

.. kilom;tre 
esa~lı bir "'Y 1 • oıd • Ondan, ı-:nH•t r. ıl'ı n bu zaferi Su Sporlnrı Federasyonunun prog ev a a e ................... .............. ......................... ................................ uzaktadır. arö.la Komur ml\ en• 

r rın ıl tadl c 1 bıl ı ıınlntmn ını ra.nına göre, İstanbul Su Sporları oldu Ü Ç feri Altaylardaki Kumetiskide 
••• ı t mıştım. Buna Trnb ondaki Yiihyn AJanltğı tnrnfından tertip edilen sürprizli Kadastro ay 1 ık ı ar bulunuyor. 

Env r p şa ha. kntı 1.. •ıctı bilmek Kahl , Gir und kı Topııl O ınnn bölge kuıck şampiyonluk musabaka. 1 d 
b 

Yedinci harta ıı.t ko~ula1"1 dün "! k 1 Krivoy Rog an sonra en sen• 
iç n her (.ıreye b Ş\ uı U) •JI du. Tı ah- ı ı h , lar .. ıın ı ınleı·!ni ı;ııyt rak, lnrı dün Sanıatyn - Y cnikapı arn - ~ •• üte a t, eytam ve eram1lin 6ç K zoıciu \ ~ır )ıkın :r ı .de bulunan <h.ı gılıi nufu lu ndamlaıın m.ıl)et- sınd:ı 2000 m tıe düz hut uzedndc \'clkfcndi koşu yerinde çok kalaba- U M••d•• •• aylık maaşlnrınm tevzii l eylülde gin kömür madenleri ınmln 
h 1 he, ıı•ı h b ılel' ,. ımcktcn ıcılı ( il 1 •"f de cd 1 ·le büyuk bir yapılma tır, Yul'ışlarn, Gnlutnsaıny, !ık biı· seyiıci önünde yapılmıştır.. mum u uru baş ıync11htır. Eınlfık Bankası da, fB.rlundnn Kafkasyaya doğru U• 

h ,, 
1 

ın :mlıınn b ılblri nıdı ıra ku~vı.:t teşkil edip c ı>heyo yetiştire· Beykoz, I<'cnerbalıçe, Beylerbeyı, De- Yarışlar çok heyecanlı grçmlş Üv~ t m nşını kırdırmış olanl11rn ayni gün zanan Kerç yıınmadaıınd olup 
> • ~ rdll <>rı mulı lagalı, hatta. ya- ı bılırdı.> dcmı,tı. ınırspor ve nıusnbnkn harici Kiıgıt.- fevk~lilde bir sürpriz olmuştuı·. Z ffi İ re g İt t İ tevz.intn başlıyacaklır mevcudu dört milyar ton tahmin 
1 ıı l.ıflata l_ııa ım:unnk ihtı)ıı.tkurlı- _ f.vi ama, b'z bunlara benzer spor klüıJleri işlirnk etmişler, geçen ·çüncu yarışta cPnrdon> gilnfin ye- l\lnn!' ıılmak için, vatandaşların edilmektedir. Fakat halis demi· 

· · G- 1 Ü ~iıne sürprizini yapmış ve bu hav. . . . . 1 d 45 · b 
f; nı •o tcrrı ış olmnl!ını ı::ımdi mem.

1 

bn:rıbo•uk ku\·vetl rı· hır kenara rek seııenın şnmpıyonu c uncş> sc m - J I n üdd tt b"' 1 h ı d bu fotoğraflı nüfus tezkcrelennı bcra. r·ı daha az 0 up ...;i.,. e • na e• " " ~ • vanın elde ettiği derece, bütün koşu- uır nı e en. -.r ~c ı· mıı: e _ - J -ııun ye le kaJd tn,ek Jilzımdır. mck Hı muntazıı.m ordu kurmnk sa. sabaknlara gclnıemı,tır. nu yüzden ı T K d t u M- ber ıtiitilrmeler1 tazımgelmektedlr. tindedir. Krivoy Rog Kenonda 

F k d 
. f yal'ışlaı· umit edlldlği kad r heye- lar uzrrıne te~r ynpmıştır. nnnn apu ve n :ıs ro mum u- • ı_ ckt b l 

ıı at o ninler e yurdun .ark Si• 1 ye ınde za ere ulaştık. Aksı takdir- BİHİNCi KOŞU: (Handikap) Me n- dül'll Halit Zıya Tür~kan, dün Dev- Sayfiye veri erindeki Dnieper ile bira<ı:::fm e u unan 
d d d k h d h 1 

canlı olnmamıştıı·. Teknik netıccler ı D ı , 11 --• rll ı __ ...... d K 
mr :ırın urup uruı en, bey ude I e nın vo urduk! deslşime verecek 

1 
·d • re 1200 metre. Koc:ıuya beş at iştll'ak et en zso arının l:ı.uur \"apu e b I ln--'ez nehrinin ,_.m a er.· 

•. d k k 1 b 1 .. şun nı ır. " 1 İ . . . ti posta ,u 8 eri t;U• f re .-ar eş aııı a ·mamı~ o masuıı. 1 cevap u amnmış.... • etmiştir. zmırc r:ıtmı:i r. sondan takrl'ben 160 kı1omet ı· 
daha ziyade Hal!.! Pa~nnın Batumdn Dedim ya; Hacı S:ımi Upincle o - 2 T!!k ıf:~~İ ~Beyk~~;ı, {~. S.) ~;;~h l - Tnrzan, 2 - Melike, 3 - Umum l\lüdür, lzmire hnr<>ketin. Posta ve Telgrnf l'ılüdlirlüğü, say. maldedir. Bulunduğu mahallin 
:~~~;:::;. medyun olduğumuzu zan !anlar, h r <'ydcn eı.'\el avantürden (F. B.). Kuruş. • 1 den evı.'CI kendi,.ile göı üşen muharrl- fiye Yl!l'lorlndcki PO'"t:i vcı tclgnf arazi ~ckline göre verilen bu isim 

i ım:eden, macera peşinde koşnn in- Kağıtspor müsabaktı harici ikinci. / r;?nyrın.: 200, Plase: 125, 155, rlmize d<>nıl, tir ki: ' şubelcıinln pazar günleri kapalı kaL iğri boynuz ın&namu ifade eder: 
Enver Pae:ı Sakaryad:ı'ki haıbi a- sanludır. 1'·. 'ft • 1 E h H kilı bnhı3 250 kul'uş. mıı.ımıdnkl mnhzuru 1-,'ÖZönündc bu- Alman h·-kaAhnm esas bedcfı 

dım adım takip etmek istiyor ~e; ~-ı çı e. - t eın, asan,, iKİNCİ KOŞU: Meıınfe 1600 M. 1 eEı·zurum, Sıvaıı .ve h~vallsl _ka: lundurarnk bur:ılardakl memur ade. ... ... 

1 
b . Enver Pa~n. 811tumdıı, An:ıdolu Raşıt (Beykoz) 14.46, Gıı.latıı.ısarııy Ü t . ti k ttlği b k 1 dnstro işlerini tr.ftııı ettim. Şımdı dini arttıl'mıyn karnr vermlDtlr. şimali Kafkasya olduğuna görtıt 

- Jır ozgun oıursa Ana<lcluya seferinden vazgeçmek kararını verip kuıekı,:lleıi bozuk kürek çcktiklcl'in· 
1 

ç nNın ~ş l'a 2c Cu oş.ı.ıc a: Ayvnlık ve Mnnyasta tatbikına baş. Sovyet mukavemetinin gerek aa-
geçmelıyim ... diyordu. ·- d tek 1 • b. d b. -c n1 bu ı - enmnn, - caur, 3 - 1 · · " ı ğ Sahtek:!ir bir memur ı d ... ; l'n ne erı ır en ıı n rıı o· C 11 lannn kadastro iş erının n .. zım ı •mı keri cerek yukanda izah o un u• 

Onu i _ "Iad m ki t k b d 1 du. Puan nlıı.madılar. 1 em e. yapmak uıcre gidiyorum. Şimdiye yak•l sndı "°'' vechı'le iktı•·d·ı noktadan U.· 
" ar ı ura a >'apa· D. k z k.. s 1 1' Gı11111an · 125 kuru~ u u .. - -

- Bugiln Snknryadıı bir boz~un calc bir işimiz knlmadı. Beyhude o. ort tc : 1 - e uı, czn \.C- üçu·· NC.Ü KOŞU • • (Sat k ) kndıır ynptığıın t.clklk \'e teftlşh·rılen ral havaliıine dayanması icap edı-olmıyabılır. Fakıı.t )' unan ordu unun t !• z . mal, Yorgo, Barbaros (F. B.) 13.26, · ış o,usıı memnunum. Avdetimde teftişlcrfm Pendik po~tanesl nakliye memllrla- l b d 
Umumi Harbm "'alıpl<>rlne, onun bıt unnı}n .m. aten ne zamandanbcrı 2 Necmi Mehmet l\lu tafıı. Sa Mesafe 1100 metre. Koşuya beş ııt h:ıkkında t fi • h t rından Hüseyin Erkay, uzun müd- yor. Belki Alman at' un an 

.. gormek lstedigım Turki tand:ı biı 1 tt' K '1 (B ı.: ') S n' d- , icıtirak etmicıtir e ı·a ıca ıza n verece· . p dk s1 h •onra cenuptan •imale nazır bir 
n. :r. tükenmez mun :ıam ka)' nnkl:ırı-

11 
ynhat ynp t n· dd t c c ın, ema cy oz , - tşa , v .. • ğim.> dcttır, en i postane. nden mu te- .. T 

na daynndıgını unut.ınazsak ergcç ım. ır nıu e orn • ı Tcvfık, Pctro, l\tı:hmet, Safa (G.S.l. 1 Pardon, 2 - Saron, 8 - lif yerlere uydurma pnrıı havaleleri cephe çarnl< harbin bundan ıon· 
in da dol tıktnn sonra tekrar llt~s- ı nu "L·nrış Feneıbahre kurek~ıleri- Bimba. MUnak un Vaklll ı:öndern i~ \'e onra kendisi giderek Tak"ı safh••mda Moskovayn taar· 

b!r felakelın zuhuru muhtemeldir. kovaya ve <flerline dun iz.. dcdığı 1 b J b . 1 ~k d Ga yan: 16.50 lira. Pldıe: ruz etme .... k :•tı'y-eklerdı'r. Bınaena cyh bir h ım emed n uman H cı S:ıml i hl n n u sme :ıı z o rn gor ugum ız 500, g 1 d 1 hunları tah il etmişt1r. Son olnrnk ... "'"" 
An:ıdolu}a g<>çm k m lreccahtu·, dl- d • l b• T n kn ç te~- çalışmalarının bir lsbatı olmak ltı- ~O ı kuı uş. Çifte balr 1 22,50 lira, Pen :Jlk•en nurs:ıya 1000 liralık bir Zam"nunızda asken· harekahn 

ut <>lm n u ur ı tan vohatı- b 1 d'kk tc d ,.. Gal t Jkıli hal is 4r:ı lira il c d K .. y ı k, ç.I ınca bir h r k t.c \'k t- k k i d · 1 arı e ı a 6er. n n :ıray - · l\füııaknl • t Yr'd v et ~r·m h:ı\ a' g nd ren Hüseyın E 'ny hu ik d" • 
ne ı~tıı .ı etme ste '' ııi l!o)le.me. dumcnc"ısl de dalma rftkibınin olunu DÖRDCNCn KOŞU: (Cn t"-en ilmillerinin bafınde tısa 1 ıcap• mck lst yenleı· yok muydu sanıyor - sı, > ıne bu maceraperesUıgın bir de. . . .. Y k v 

1 
• Ki" İne dayı dün sabahki ekspresle An- pnrnyı almak için kendi l nursnyn l bul d • • b" d 1i1 de ııunua. 

1 1 
d r. 

1 
'd , kr mc:k z.lhnıyetını bımkmıyor. ·o ııstt) Mesafe 2 00 metre. Koşuya tm ş ve paralan alırken polis ta- a.r un uguna yem ır e 

1 

ı ,.ı mı ır, T/ d l "l • üç at ;ş•irnk et nl tır. 'kuradnn şehl'imlı:e gelnıl tır. f d k l Ukrayn:ı.daki son har kiıthr. 
Ancak; yukarı 1 da ka d ttl, m n t b h"d'., l 

1 
• 

0 0 
k 11 ı em ı er· 1 0 dl 2 K J 3 v k"1 ş brımlzd<> bir kaç gun ka- ra ın an la a anmıştır. M·.ı.--em Feyzı· TOGAY 

ib il 1 1 p b t b k u Jn u n e er n ıç) nın ço 1- an , - oını ar ' Ş hri . ti ·ı ıiş olan suçlu \uıun ~ 1' a 1

6 
aşıı u nl u ~otu r

1
uz- il'I bil nler, p<>ka 1i ta k ecl rler ki; 7ek çifte: 1 - Petro .(G. S.) Goııra. ı lacak ve Vekul ti alakadar eden iş- c mıze gc rı 

0 

g ~ı~ h nu~e ;.crere c, ç d · sc~c ı •ı 1 Turkislnn s<>) aha tinde Hacı Sıımi 114.48, 2 - İbrahim (Beykoz), 3 - Ganyan: 200 kuı uş. ler etrafında tetkiklerde bulunııcnk- dün r;orgusunu mGteakip teı;kif edil- •n11111Hırnrn"ııı'""'"'"'""""'"'""""'"'• 
) <' nı a:r \ 1~ macera an oru- ·Enver Paşanın yanındn bulunmamış S vfl (F. B.). Kagıtspor mrısabaka P.EŞiNCI KOŞl : ( Handilwp) tır mişt· : 1 · Ş h" ~ 
m ;5D muva a o mu,tur. olsaydı; Enver Pn anın Olada Bol- ha~lci üçüncü. l\fesa!e 1800 metre. Dokuz at ara- . Yeni •Plker aUnacak ·~ Vecize erm ar ' ~, 

Nitekim, bir akeam, artık cAnado. şevıklcri hiç ku kulandırmadan h r /ki çıftc: 1 - Reş d, Fethi, Re- sırıda yapılan bu koşuda: Ticaret Veklll itti ı;.,.,..,..,,,,,.,. ............. """"""''"""'""";; ' 
lujn geçclım mi, geçmıyelım mıhı tarafı memnun edecek e D!llı b r ee· ha (G. S.) 12.28, 2 - Ethem, Ha- 1 - Tomurcuk, 2 - Sevim, 8 - lııtbunt Cmum MüdilrlüğQ Rad· Bir insanın tasası ne-
me el ınln halledılmesi, bır netle ve k.l le çıı.lışmnın ve bu derece beklen· san, Reşit (Beykoz), 3 Snlnhnt- Işık. Bir müddellenberi şehrimizde bu- ~·od f' Z)On Postaları için yeni spi. k J d 

1 V k ·1· M"" ta Ök ı k i Uh 5 l"·ld kadar büvüks•, en isi e 
b •lanmaaı, tıu hu~u ta kat'i k rnr medık hazin bır ükıbete uğranınmll!lı tin, Nihat, Sal h:ıtUn (D. S.). Ganyan: 225, Pldatı: 120, 250, 125 lunan T cnret e 1 1 um z men kerler a nen tır. m nn ey u o " 
verilmesi icap edınc:e, uzun uzndıva nıuhalCkııktı. Bu yarışta . Galatas:ırayın dümen- 1 kuı:!ş. Ç"fte brıhia: 4,75, 11..-ili bahis: ekspresle An karaya ynpılucak ve lise mezunu olanlnr kıı- ok adar büyüktür l ••• 
düş~nmek. mfiznkere ve münakn~;a (Devamı ..:ar) cısı kendi seyır hattından çıkarak 1 9, l'çlu bahis 74 lira. bul edilecektir. Bnzı ndnmlann işi güdl, bütün 
etmek luzumunu duymıyan Jo:nv r tasalan, kendı nefislerinden iba-
Paşa, b:ıkışlnrmı nmcn ı Halil Pa- Edebi roman: J6 hcsııbn katmalıydım ... Mediha ile gc mek.. ellen onunum!. isterse bana I içinde, hıçbı: fedaklirlı~n razı ola - rettir. Knrınlnnnı doyurdular mı, 
~anın gozlerinden ayırmıyarak: ............................ çıreccğlmiz mahdut ve munn<>n ha- Ziyadan daha ncıklı bir lstlklml ha- mıyan hodkam lhtlrııs, aşk sadece başlarını bir damın ıı.lbnn soktu.. 

- Hayır... dıyor, nrtık anlaşıldı lo"at çerçev<>ııi içinde, daima mel'hıı- zırlasın .. razıyım .. Ben onunum ... > ıztırap verir. , lar mı, gecelerini rahat geçirdi-
ki, Anadoluda vaziyet iyidir. G dip met ve !edaki.rhklnrla knrşı karşıyıı. Boyla duşündüğilm halde onunla Halbuki aile nizamı, tabletin l<a- ler mi, onlıı.rdan mcsu~ bir kimse 
oradıı. diş ağrısı olmaktansa vazge- kalacaktık. O zaman benim görme. el le, nşk•n b:ıhşettiği fi.dil bir m ı. nunl:ırı üzerinde fedııkiirlık, inkiyat, yoktur. 
çelim bu işt n... nıek istcdığim, önünden kaçmıyn çn. savat ıle tanzim edllmiş bil' istikbal sabır ve sükunet meyvalnn veren Bu adıımlnr küçüktür. Belki 

Onun, boyle kat't ve m:ıkul dllşü- lıştığım aşkın kucağına dO~eccktim. tasavvuru içine gömüldüm Mütema- bir a111 yapmak ister. onlardan dıılıa kfiçCk bir kimse 
nilşll Hah! Paıa ile bazılnrını ne kn- Evet. ben bu gııfletl çiğneyip at- dıyen artan bir ııtcşle dağa tırmanır Sen cemiyetin duvarları içinde, yoktur. 
d r cvindlrmişse; yine bazılanna malıydım. Naran Hanımın yaptığı gibi nşkın idealine yükselmek .. Alla· hiçbir zaman ideal olm:ıktan kurtul- Bir adamın büyüklüğü, m.csu-
lıüyUk bir hayal kırıklığı vermiştir. ••00 •••••••••••••••••••••• .. •••••••• gibi, kalbimin gösterdiği yoldan yU. hım ne mesudum... m ~·acak bir şeyin tahakkukunu is· Uyctlerlnln büyüklüğü ile ölçülür. 
Bu ıklnciler arasında, Enver Paşa Jıtıuım:ıfih yaptığı fedakiıı lığın de- tıbalanndan bnşkn bir şey duymıyn. rümcliydim. Naran Hanımdan 'fere- cSen hudutsuz bir aşk ihtirası i • ı tiyorımn ... \'nkıü sevenler, bu ld ıılc Aile bibi bir adam, bcltiir 
llatumda iken oraya yetişen m('ihur ğerinl ölçmuş olacnğınıı knnllm. im-ı cakınn... miyeceği şey isteniyordu. Ben ise iR- çinde mesut olunacağını mı sanıyor- ulnşncnk kudreti kendilerinde dalma bir adamdan dnhıı büyükWr. Bır 
Hacı Sn mi de vardır. ( ") kiin bulursa heı·halde bunu sana çok Eğer sen snmiıni olnrıık onıı bnğ- t.enmlyen şeyi büyült bir cömertlikle 1 sun h diye şnkakl:ırıın vurmıyn baş. göı Orlnr. Nasıl ki onlıı.r (sevgi) de· müc.<ıs e sahıbi olnn adam, 

0 
mil-

Ben Hacı Samiyi, Enver Paııa pahalıya 6detecektır. Ba mektuptan lıındıgını hissettirirsen, ondaki arzu- veriyordum. Ben büyük bir çılgınlık !adı, vakıa ııandet bir anlıı~·ıştan i. nt'n ısel in ılk d"fıı. ve sadece kend' csııescde çalıvan her adnmdan da-
lfürldstanda şehit olduktan sonrıı., bütün beklediği ı;ıcy, ttırıı!ın yaratn- ı lar kaybolacak. O tıaldc Medıhnnın yaptığım şu sırada, o, Ziya He bOtün baıeltir. Fnknt mııhdut bir vücuL 1 kallılcrlııde açılabtleceğinc inanırlar. ha bUyüklür. çnnkll mesuliyeti 

cıığı aaadct şaşkınlığındnn istifade ne günahı var. Knranndan donme- al11kasını kesiyor ve bann benim ola- içine sonsuzla. ğu sığdırmnk kolııy mı? 1 Tırmanılan yolda takat t0l.:cndi7n daha çok büy(iktllr. 
(•) Haeı Scımi bilô.Jııre, lzmir ccı. 

fflr ·1ıden bı.r ha.'Jlli ıı:aman .cmrcı 1>6· 
ffiıc taktığı bir kaç kif1 ifo ve kôtil. 
lıiJ niyetle K" cıdıuına. çtkt ğı vakit 
n aktul duımüıtu. Halil Paşcmın ilk 
TtırkUta.ıı ıceyahatine da iıtirak etmlı 
olan Hacı Sa.mi, maaluef cvcnttıir
cinı fa::la. ha.:ztden ve bu arada üUa.
lı.st gtçinnı garı~ b11 komilecı idi. 

t d gü 
-ı ıt 1 h "' Bir devlet adatn1, herhangi mn-

edcrek aana: eben Acn1n1m> dedlrt- meni sanıı ta\•slye ederim.> 111 .uz~ ıyor u. Bir n t>"'1~.s~na 11 0 an er şe· 2nman, gPrl donebllccek kudreti bu. 
mcktir. Ondan sonra artık Nar:ın Bu ecytani bir suıette net olan ~cnıden: cO _benimdir!> diye hny. yın tfikene:egını unutuyor mu~un? !anlara ne mutlu... DöncmiyenleP dunundnn daha buyuktür. ÇUnkü 
Hanımdan h"cbir ıey beklcmemclı • sesten kaçmak için dagn do{jru çıt- kırdım ve onume çıkan bütiln yn· Aşkın da bır sonu olaca(tını ~!ıştın- orada n:t:rnplı bir hayk1rış bırakır- me•uliyeti daha çok büyüktür. 
sin... gın gibi tırmanıyordum. b:ıncı nebntlan Naran Hnnımı ku. melisin! Mütcmndiycn arlan bır şey 1 k d Mııva!! kıyetaizlik, iş bilyildük-

kl ib
. k ki d . l k ar, o n Rr... _ .. _. tl d rnlmaınn-

Sana vu:lyetl glS teriyorum: Eğ r Bir kaynaktan iki yudum ııu içtim ca nr g ı uca a ım. bir cisim içıne alınamaz. Ka dı ı ten sonra fUU31) e n a 
Nnran iHnnım sevgi inde unıimi i e, ve tekrar mektubu okumıyn başltı • Biı-den düsündOm ki: enen ono. 8<'n Naran Hanıma karşı beslediğin• Ah•dllıa ~le Narnn! ~a~lıın~ıcı s~n· do, küçülmeslııdedir. Şahsiyet bU-
E>tn!n atkın kuvvetini kn~b<'dec k. dım. Naran Hanımın du~gulnrı ıçım num!.> demek dahn doğrudur. Bun· innnd r1n sonsuz nşkı, nıedenl nilı"ılı de olan ikı lOI •• Bırınden topt'e1;1n yük olduktan sonra hiçbir iş onu 
Bundan corıra her cey!! malik olrı 1&• de genişliyordu: da dnha bfivuk bir saııdet duygusu karun nnnın dar çerçevesi içine bap-' n zanıına, cem!yı:tin ölçııli! hıı.yntma )'eııemez. 
am tembellık n ahmaklık veren ın-J Evet... A ktan kaçılamıyacağını \ardı. Hiçb r ş y beklemeden ver. setmek l~tiyorsun. Boyla dnr buutlıı.r 

1 
y,fd lır. (Dcı:;nııı ~ar) \..---------------



25 AGUSTOS 

Dünya harbi 1 

72S inci sGn l 
1 

lnglllz lebllDI 
KAHlRE, 24 (A.A.) 

Orta:ark İngiliz umum! kararP· 
hının tebliği: 

Tobruk mıntakuında d ~man top
çusu daha az fııal olmut:tur. 

Hudut mıntakasında dcniye faa
lıyet1 artmıetır. İngfüz topçusu, dil~
mııa devnycler1ni bombardıman ede
rek rlcate mecbur etmletir. 

Alman tebll§I 

ALMAN 
tebliği 
(Birinci ıahi/edtn davam) 

Estonyada harbeden kıtalar temer 
kOzi bir hficum snıınrak Rcvnl fize.. 
rinc llcrlemektcdirler. J,adoga gölli
niln iki snhılindc, miltte.fık l<'in kuv. 
veUerl, güzide bir kahramanlık gos.
tcrerek memnuniyet veren terakki· 
ler kaydctmiye dcnm eylemektedir -
ler. 

limen kölü d..anadı 

Berlin, 24 (A.A.) - D.N.B. ajan. 
€ının öl;"Tendfğlne gore, İlmen g51ü 

BERLiN, 24 (A A.) ıle PclıJUs gol!i arasında cereyan e-
Alman Başkumandanlı ·mm tebli- <!en muhaıebcler eıınHında, Alman 

ı: - Şimalt Afrlkada, 22 af,ustcıstıı kılnl rı duşınnn tnrafınd n eiddctle 
Alman savaş tayyareleri Tobruk ll· mildaf a edilen bazı ahra mcvzıle
manı üzerine blr hucum yaparak rlnı işgal etmı ler, bir çok 1 tıhkam. 
zıkTe değer muvaffnkı~ctlcr cldc et- lar ele g çirmlşlerdıı. Şimal cephe.. 
mlşl rdlr. ?ıHlhlmmat antrepoları, &inin d r bır kısmında bır kaç gün 
t hrlp cdılm , ve mut<'addıt dfişmıın lçiııdc binlerce esir lınınııtır. Baş
~l'm ı ha ara u 'rntılmı t.ır, ka bir kı ımda ise 170 tn nk 'c 210 

Du man, dün ne gece, ne gOııduz top ~hı-.p cclflmf~ V(lya ıgt'nam edil. 
Alman topıaklnrı üzerinde uçmamı'° 1 mıt:tır. 
tır. ltuıların ihraç tefebbaıe 

in •ılt e, İngılterc)e dvnr yerler, 
Ş m li Afrıkıı Alman toprak! rı ve 
Alman 1 nlı altında bulunan top -
raklaı uzniııdc 22 hazlınnln 23 n -
ğu tl>ıı ara nda cere~ an ed n ha va 
muhar b l ıindc, dli~mnn 1044 tay
yare kn)betmı tir. Runlnrdan !>113 !1 

h va tcşek ıllerimız, 12 ı de b:ıh
rıye topçumuz tarafınd n duş.ürül -
mü,t\lr. 

Ayni mfiddct znrlındn f ng11izlere 
karı• yapılan havn muharebelerinde nzerine mücsslr bir ate ac;mı~ar ve 
Almıın zayiatı 12'7 t:ıyyar den iba - Bol~cviklori imha cyleml,lerdir. 
rettir. 1 l 

it 1 t bllAI Yeni tauruı ist ikamet eri 
a yan e !t Berliıı .24 (A.A.) BugOnkil res.. 

ROMA, 24 (A.A.) mt tcbl"g hakkında D.N.H. njnnsmın 
İtal3an Bnşkumandanhğmın teblL öğrendiğine göıc Sov~·ctlı!re karşı yn 

l: - Llbyada: 'l'obruk önflndc Mlh- pılnn hnrhln ilçünrll ayının başında 
ver topçu ve hava kuvvetl"rinin fııa- bütün cephede muharebelere muvaf 
in eti olmuştur. fakiyetle dcvıım cdllnıcktcdlr. 

İngiliz tayyareleri Blngazi;ı;i bom- Aşağıd ki husu atın tebarüz ctU-
balamıelıı.r \'e bazı ha•nra ebcbiyet rilm ı & rcktir. 
verrnl terdir. ı - Aşağı Dni<>p r boyunca de-
ş rkt Afriknda düşman hava kııv. vam eden cephe, cenupta yapılar.ak 

'etleri Volcbcfit mevz11erine karşı yeni harekatn m<>bde tcş tıl edeeck
yenı hOcumlnr yapmışlardır. Mıifrc. tir. 
zelcr dueman mevzilerine şiddetli ~e 2 - Rudnds Tcdt orduları grupu 
d \llmh hücumlar yapmı~lardır. sol cenaha ,.e Bock grupuııun sağ 

italvnn tnvvarc!erl dün gece Mnl- cenahı Kiye! ile Gomel ara ındaki 
tada iı kabl~ 'tnyynrc mevdnnına hi.ı- sahada bulunan mühim bir Sovyhet 
cum etmişler ve bir çok )ang nlar çı- grupuuu ihata etmı)e ba lamışt.lr. 
karmı,ıardır. 3 - So\'l etlerin nal tık dC'nlzındc 

Gilniin ntuuı ........................ 
J•pon 

son ü teri olan Fı1ton) anın ~ki mcr 
kezi Rcvalc doğru tcnı rk ızi bir ile
ri hareketi yap !maktadır. 

l ha olu an ordular 
De l'n 24 (A A.) - A kerl kay. 

t ehd t!erl 

tevan 

naklıırdan o ııd gine göre Sovyct
ler için a ır b r mnl:hıbl tle ncti

d lyor cele en Gom 1 muha ·eh inde iki 
So'V) t ordu u tama l imha c lıl

(Bu~n cıkal den d vam) 

rürse onun ilk hedeCinin Vladi
vostok olacağı muhakkak gibidir. 
O cihetle Uzak rktn vaziyetin 
l? 'tt'kçe d hn ziy de ciddıleşmek
le olduğt•na art.ık hükmo!unabi
!ir. Amerikanın, ba"''lca aycsi 
lngil er yi Alman tehlikesinden 
kur tarmak olduğuna göre, timdi 
Uzakprld a d a batına bir Japon 
gaileai çıkarmak iıtenıiyecegi ~üp 
hesiue df'!, herhalde J aponyan m 
tehditleri ve m eydan okumaları 
timdiki sibi t ev&li ed erse, bunla· 
ra mukabelede tereddüt etmiye· 
cetinden de emin olabiliri:ı. 

TASViRi EFKAR 

Amerika 
imparatorluk 
peşinde 

(1 incf •ahi/edan devam) 
Bu makalede Ameı ikn tarafından 

Bil) uk Ok~ an usta zaptı gayı ikabıl 
kalelerden müteşekkil bir zlnclı· VÜ· 

eudc getirilmiş olduğu be) an edıl _ 
mcktedır. 

dfüy k Ok) amı ta Anıı>rıkan ha
ki ly tı> söü rınl s!!yl ~C'n l pton 
C e, maka! ine şu uıC'tlc n hayet 
., ımektedlr: 

Amerika, Bfi~ Ok Okyanus havza
sında ve belki de Çiııde hlmayeiliıl 
t sis etmiştir. Bu him:ıyc, Japonya. 
nın mfişkiiliita uğraması ve S"bcrya 
aabilleı1ndc blze muhtaç olabilıncai 
takdirinde ona da tcşmıl cılilecektir. 
.Maamafih bunda şüphellyim. 

Cenubt Amerika hakkında bu hi
mayeyi ilin ettiğimiz glbi lzlandaya 
da teşmU ettik. Hima)·e İmp:untorlu 
iun ilk merhalesidir, 

Almanyadan, Japonyadan, Ru11ya -
dan ve İngntereden atvarle Amerika 
"• harptıen '1r İnııtar~to'j.ııytun un
•ıar. laalinde cılmak nalfeıdle mi -
lı:elleftır. 
-..--. .... _ ................ ..-....---.._ 

Ta•wirl Efk&r 

NtlaUM (S) Karo~• 
t-z' 1 fürki'I!• Ha~ 
~boae Şeraiti irm frfn 

Seaeın. 1400 l{r. 2700 Kr • 
.\J la """'""' 14&0 > 1i tı ayhk ............ '760 > 

800 
> 

8 
c aylık ............ 400 > 
r ay ık •• .......... 160 > yokuır. 

tı blKKAT: 
m yan evrat ıa e olu aaaL 

m· tir. 

Siyamla J ponya 
a la şıy o r 

(1 inrl ıalıı/tıden de am) 
V ngtQn, 24 (A.A 1 J ıı>onya-

nın Amerıkadaki B y ık Elç ı Ami
ral Nnmurn, C ıdcll Hull ıl gorüş
tuk•<'n s nm, ,azcıtcc.ı re beyanatta 
buluııaı-nk demi •ır ki: 

Amcriknn Ve Jnpon lyR!letlerlnl 
Uznk~nrktn ayırnn hend~k dolmRh -
dır. nuıwn nn ıl olncn~ını bılme • 
mekle b<>rabcr kabil olduğuna kat'i 
surett J.anilm. Uull lle vaıifc)e alt 
meseleler hakkında umumi ve nçık 
bir surette guıfiştuk. Fııkat b·ı; an
ln!,'Jlla\ a varamadık. Kendi ile iki 
diplomat gibi değil, nnlaşamndığın11z 
başlıca mcselelcıde lılzi karşılıklı 
memnun edecek hal suretl,.ri bulmı
yn gayret eden ikı ı:ısıın gibi konuş. 
tuk. 

Gerginlik duam ediyor 
Londra, 24 (A.A.) - Siyasi nm

lıarilden beyan edildiğine glSre, hnf
t. I rıtnnb<>ri Japon)a ile Amerika 
aı a nda glSı lilmrktc olnn faııılnsız 
~e-rgıııllJ::-in Japon B l ük Elçisi il 
Am rlkn Hnri h Naıırı Cordell 
Hull ar ındaki n ın ılakat ncti
c in 1 de haf 1 m ı m mektc 
dır. Amiral n mi lak t n ıı unda 
matbuat m lll"rınc 1 n ş ol
du~u d t ne ' ı, htt;;b1r ıtll fn 

• 1 marn !I olduğu k fi)ctlnı g :ı-
1 n mc ttedır . ............. .......... _..... ..................... . 

Afgan K r ah 
bir n utuk söyledi 

(1 i11ci aahif edın dı ·cı ııJ 

Zahir Şah Af an•stanın bütün 
kom,ularile çok ııamimi nltın se
betler idame ettiğinı ve ıulhane 
müzakerelerle halledılmiy~ck ih
tilafın mvcut olmadığJnı ıoyle -
miştir • 

Afganların cetıaretindt>n ve hür 
riyct aşkından sitayitle bahseden 
Kral demiştir ki: 

Memleketin arazı bütünlüğünü 
korumak için Afganlılar, kap e· 
derse istiklallerine kavutmak ü -
zere yaptıkları fedakürlıklara ye
niden katlanacaklardır. 

SUmerbank Umum 
MUdllrU istifa 

etmemi• 
ANKARA, 24 (A.A.) 

Sünıcrbank Umum l'ıI düı ünfin İ !\· 
tlfa ettiği ve yerine d f'<'r birinin tıı
Yfn edlldıği hnkkındn lıurrunkil İstan
bul ~azctelerinln bazıl rındn iııtişnr 
:den haberi rfn tama l n u ıl ız ol
tı~tu, alihlyHtar makıımlardan yap 

ıAtabktk ta ı tınadt-n b~ an etm • 
y nad Ajan ı m und

0

ur. 

E 

Churchill'in 
hitabesi 

TASVIRtEFKAR 

SOVYET 
tebliği 

ı Amerika da 
içki ile 

mücadele 
Bu hususta yeni 
bir propaganda 

baş) adı 
Nevyork 24 (A.A.) - Reisi

cümhur Rooaeveltin birinci inti
hap sıralarında kaldırılmı7 ohın 
içki yasağı, meşhur tnkrir sahibi 
ayandan Shcjhard ölmüş olma ı
na rağmen tekrar avdet edecek 
mi) 

«Kuni rejimin avdetine taraf
tar olanlar kışlalar ve a keri 
kamplar civannda içki anlı ının 
milli müdafaaya muzır taşkınlık. 
lara sebep olduğunu ilert ıürerck 
içki aleyhinde geniş bir propngnn 
da yapmaktadırlar. 

Her gÜn kongreye ispirtolu iç
kilerin satışını tahdit veya men· 
edecek kanuni mevzuat konul 
masını istiycn yüzlerce mektup 
gönderilmektedir. Vıski im llfıtl
nın en büyük miuıtahsilleıi rn
sında bulunan Bırleş'k Amerika 
hükumetlerinin bi çok yerlerındc 
içki yasağının tekrar tcs si i ten
mektcdir, 

Diğer bir Amerika devletlerin
de de pazar günleri ispirtolu içki
lere müteallik hiçbir ilfin yapıla
mamaktadır. 

Yeni neşredilen bir isıa~ietık 
Nevyorktaki on beş bin delirme 
vnkasının yüzde kırkının içki sui
istimalinden ileri geldiğini göster 
mektedir. 

Bin iki yfü: A merika ehrindc 
sarhoşluktan mütevellıt "ukuat 
dolnyıeile 49200 kişi te\ kif edıl
mi~tir. 

içki alcyhtarlan otomobil ka
zalannın fozlalaşmnsı sebeb nir. 
içkiden Heri geldiğine kanidirler. 

İçki nıenınuiyetinin mahzurları 
unutulmamış olsa bile ynsnğın 
yen den tesisine ait bugünkii pro
pagandaya verilen hız ön safhaya 
girmiş bulunmaktadır. 

lrandaki 
ga zetelerin 

d st ne ti 

Tefrlka:47 Ziya Şakir •............... -··························· ... 
Bu falAkcttln en bUyUk acısını, Nallt efendi 
ile, cemiyetin umumi merkez azaları çekdl 

Ali Nadir beyin bu l(şaab, yalıı l b y \ nire gibi lstanbulun bir hal
bu Cl'mı1 etin meydana çıkmııslle k il gllzide münevverleri vardı. 
rnadı. Tııhkikntın bir aca, ('l'ıbbiye 
mckt bı) ne de sıçradı. İleride, di
ğer bir bahiste arı.edeceğimiz vechi c 

orada da bircok ccnçlerln başına bfi
l ük bır felaket açtı. 

Bu m 1 de hallcdfiemiyen bır sır 
vardır ki o dn, Nndir be,,..n To tll· 
yan gazino u k:ıpısınd:ıkı lf antınııı 
kımın tarafın an saray ıhb:ır edil. 
mesi mc ele ıd r. Bu işle al.ıkıııtar 
ol:ınhırdan bazıları, fhl ~u kC\ f' 
nln, M ı hnr b y tar.afınd:ın vuk ı. 
bıılduğm u id lln • dı:rorl:ır. llnzıln· 
n dn, Nnd r b \•in yilk ek srs'c suy
led•i;:oi su lerl, k<.'nrli 'n.:ı pek Jakın o
lnn hır 62..ray hn 1 •es nın 1 ıttiğlnt 
ve derhal ıarnyn ko~arnk, bu if('ant 
ihbar ett •ıni rıvn) et Cl 1 ~·orlnı 
Bunların hnng11 sahıh ol 1rsa ol
sun, Nnd r be>yın lüzum~uz sllzl ri, 
b ~Ok b r ı 1 k tle ne+ ct'lend. Bne
ta (Ş ) h Nn 11 { nd \ ldugu hald 
b ı· hn) U vatanp ı v ri ı l ıbulı.lan 

rOlm 'ne b b'\et verdı. 

Vapur, tam hareket edec ği zaman 
k puına bir cmır tcblığ ed ldı. Bu 
emir mucibince vapur, gece ~·arısına 
kadar ı tım fi tunde bekledi. 

Gece yan ın doğru, vapura iki 
)oku d ha getirildi. Bunun ib rı, 
l\lcıkcz Kum:ındanı Kuı:ım Pa a, dı
gu ı de Zaptisc N zıı ı ?\azım Paşa 
ı ı . llunlıır da, Ah Nadh n 1f aa
tıııa ku bnn glirnektelerdl 

t:arıık vupuru. nrka ında, bir ç k 
fd ıket?.cde nllclcrm g0%ya Jarınıtan 
murckkep bır ız bırnknrnk, İst.an uL 
dan uzakla~tı. Bodıum, Payaıı, Is • 
kcndeı un, Beyrut, Aka ı k !el rlne 
ugrısar k kıl m ttar hamulcs nı kı
ım k ım bo~nltt1. B r buçuk aydan 

lula am cd n mc kk Jı bir yol
culukt n s nra, Tr b u nı p l a • 
nına vardı. Şt>vh Nalll Efendı ı e 
bıraderlnı ve Ahm t Ef d yl d o. 
r ya çıkardı. Bunlnrın • b ~ :i 

uklarma k d r, b tün a e efradı 
d • bu f 1 k tlı }olculuğa J t:irak e. 
r orlardı. 

Bu zatlar, • :ıhil olm k dolayıslle _ 
Trablu ~ıırtıı bırakılmadılar. Der. 
hal AfrJkıının ktzg n çöll rinde, y la 
çıkıırılrlılnr. Hacı Ahm 0 t Efendi, sa
hılden yirmi sekiz konak m~ f de 
bulunan {Fizı:n) n ncfyedlldi Şe)h 
Nfııll Efendi de bhad<'ri t~ma!l 
Hakkı Bey ve bfitfin aile efrııdlle 
(lluma} kasaba ına gl!nderlldi. Ru
ı·n ı d2 ,sahilden on ıki gün m a!e. 
de bulunnn, çöl ortasında bir (v ha) 
dan ibaretti. 
VakıA Sultan Hamtt. h ıtfin bu 

sürgfinlere - lçtımai mevkilerlnl' g6-
re. maaş! r bağlamı ı. Fakat m m. 
lekcUn aelimetl u ~runa kendi nl 
feda eden bu güı: de z vat için o 
kupkuru ç 1 rde ) a~amak ktılay ol. 
mıyncalctı. 

\ e. olmadı Ş yh Na 1i 'f:f dl, 
kı~ bir mflddet ııonrıı hııstalandı. 
T nkat m tnn n b zmadı. .. Bu 7. kı 
zat, Tıırk mıllrtlnın, ı.tün n blı .ndc 
biiyük l.ı'r inkılilp yapıı.c ınd n e _ 
mindi. T m on iki ne, h la 
mücadele ederı:k o b 1) ük g{lnu b k
i di. 

m i. 
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Alm n 
v rgfi 

da bazı 
r artb 

B rlın, 24 (A.A.) Alman l\tall-
)e Nezareti, \er 1 hakkında \em nıü 
hlm karar! r almı tır. 

Huaust iş rnOc 
v rgı, yO:de 10 artt ıılmıştıı. 

Di \'er tardlan, ıınonlm şlrketl"r 
ve serma)C üzcrıne m vzu vergı, 

) ilzd 26 !nzlalaştınlnuıtır. Kürı 60 
bin rJlarlu ~en anonim §!rkctler, bu 
kür üzerhıd ıı yüzde 38, kuı ı 100 bin 
m rkı geçenler ise > flzde 50 vergl ve
receklerdir. 

Yahudiler Moakovada 
nıltlng yapacaklar 
Moskovn, 24 (A.A.) - Yarın Mos

kovada bütün rnuscvl mmetıer bir 
miting aktcdeceklerdır. Bu mltıng 
gcçerlerde aktedılmiş olan bilt.\iıı 
İsi v millı..:tlerı mitingine mümasil 
olacaktır. ?ılıtingdc soylenecek nu • 
luklaı ve ahı acnk mukarrerat rad)o 
ıle ne ı dll 1;ktır. 

ispanyada 
emperyalizm 
p olitikası 

Ya bunu takip etmeli 
yahut öhneli imi§ 

ESCORIAL, 24 (A.A.) 
Halihazırda Escori l'df' çtinuıla. 

nnı ııkd tm >t olan Falanjlııt genç. 
ter kongresinde bir nutuk irad eden 
milli mflpvir lullan Peumarttn fÖJ'
lo demıştlr: 

f s)lanyn her r.anııından ziyade ş.!m 
di cn.peeyali t pollt.ikıısmı t.ak p t
mek mecburiyettndcd!r. Böyle ~np -
madı ı takdirde ortadan kıılkrr:ıya 
mahkumduı·. Ya hakim olmalı.~ h t 
olmclldir. Ya ecnebi hak tnafın ıın 
tn,}ln eclılnııı olan mukadd r vaı e 
tıırıbe kemli nufuzuı.u hak ı ı k 
su ü e ıfo t 1 , v yahut mU ı 1r 
k nıı) et ol rak ort:ıda.1 k lk 

~ - Bu malı.em nın mafr~.dat 11ste ıle eartn m !eri KabaLaıta Le-
vazım Ş11 ndekı Alım K m syonu da aah ve cumadan ıtayn h r • 
öğleden ııonra R'tır ıleb lır. 

3 - Tıt 'plerln % '7,fi temlnıUanle birlıkte bu bu uatakl tek ..t 
en geç 16/9/941 günfine kadar me.zkılr Koın1s7ona tevdi etıncleri. 

('7u 6) 

----- - -
Nafıa Vekaletinden: 
EKSlLTMEYE KONULAN /Ş : 
1. - Aydın au işleri dordilncfi ıube mOdOrlOtQ mıntakaS1 dah Un.. 

de bulunan Nıızllll ovası sol sahil aulama kannl nın ikmali nevakısı ile 
bu kanal üz rinde yeniden yaptınlacak priz ve imallltt ııın:ı·ye lnp ta 
muhammen keşif bedelı vahidi fiyat esası tlzerinden «630.'768> lira c40a 
kınuıtur. 

2. - Eksiltme 1/9/941 tarihine rasUıyan pazartesi ctlnfi aaat elle 
de Ank:ırada ~u İ~lerı Reislltı bltuuı ~inde toplanan su eksiltme u • 
mı::)onu oda ında kapalı zarf uswfie yapılacaktır. 

S. - İstekliler; eks!ltme ıart.Damesl, mukavele projem NJ'nadı 
işleri gen l şartname; i umumi ııu işl0ri fenni ıartııamesÔe hususl w 

jf'T!ni ~11rtnam...!eri ve proje1trl 26 lira ı>' k\lrllf r•ukabilinde Su İfl .. 
'R.ie1iğlnden RIAb111rler. 

4. - E'...•\:tm•ye ı;ı~btlmek ~in tateltllleria ct498Cb Un c'14:t lııa. 
r. ok nıuv kkat teminat nrmed ve ekıd!tmnin 7apılacaiı ~ • 
at uc ~n C\'Vel ellerinde bu'anaıı Tesfltalarla bir! tte bfr dDelcçe He 
?\ııf 'Vekaleti e muracaat ederek ba ı,. .. ı..u. el.ad illere vesika 
• l&n ve bu vealk:ıyı il ru etme lert ..,uır. 

Bu müddet içinde •..ık& taleb4 nde w-mı,..ıar ebiltmqe itti. 
nk edenıezl r. 

6. - 1 teklllerhı teklif mektaplu11u lld1lel ••cWed• 7U1h uat en 
Mr aat evvol'ne kadar Su leleri •e1ıl tin• ma us mukab l nde ver. 
..:erl lhnndU'. Pcıatada .ıa ,_._... ..W •Umes. (6124-6 7) 



TAS\'talDKAJ& 21 AÖtJSTGS ali=s~ 

Salih Necafi ftzalııesi lıtem•ı VıtdUı brslSll* saerci Hacı Bekir Slbil h$ılda~ır. BaıU yelie s•esi yıktlr. 
[~ ~:~ ~~ :~ ~ ı:~~;~~·J Devlet Denizyollan ltletme 1 

Umum Müdürlüğü ilanları ı 2 3 4 5 6 

Di ş , Nezle, Grip, Romatizma 

25 Ağustostan 1 Eylüle kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gun ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
KaradEr11iz hottrrıa 

Bnı tın hattıııa 

- Pazartesi 1'7 de (Ege), perşembe 17 de 
(Cumhuriyet). Galata rıhtımıııdan. 

Çarşamba 18 de (ArıafıırtA). Siıkeci rıbtı
nundaıı. 

~~,=---ı--~-1 Ne vralji, Kırıkllk ve Büt ün AOrllarınızı Derhal Keser 
3 kaıe alınablUr. T A K L I T L E R J N D E N 

Her yerde Pullu Kutuları ıaararla isteyiniz. 
icabında günde 

5 A K1 N1N1 z. 
lzm.it lıattnıa 

J\l udanya hatt11 a 

(N01': Bu posta gidiş ve doııuşte ilaveten 
Akçakoraya Ui"rayacaktır.) 

- Salı 8 de (Mersin), perşembe 8 de (Bar. 
tın). Tophane rıhtımından. 

Salı, perşembe ve cunıar test 9 da (Çanak
kale). Pazar 8 de (Mnrakaı) . .Postniar Ga. 
lata rıhtımıııdan kalkarlar. 

'BORSA 
23 • 8 • 941 maamelul 

Lendrt 
Ne.-,m 
Ceaevr• 
MadrU 
Voko 1a. 
noklto\. 

ı Steru .. 
100 Dolu 
100 .... 7r. 
100 Peaete 
100 Ye• 

S.22 
132.20 
-.-
12.89 -.-

Askerr Fabrikalar satmalma Komisyonu ilanları 

(NOT : Salı, perşc .. ılıe ve cumartesi gün
leri eııaa postalnrn iliiveten ııaat 10 da Ga
lata rıhtımındnn ıliive birer vapur kaldırı. 
lacaktır, İlive vapurlar ayni gıin Mudan
yadan 16.30 da İstanbula doneceklerdir. 
Bu suretle Mudanyadan lııtanbula her gün 
vapur vardır.) 

1 

100 ineç ltt 30, 7S 

ESHAM VE TAHViLAT 

ÜROLOG • OPERATÖR 
idrar 1fOlN ve tena ul 1 a11tal k-

Evaal ,ar lnameaine ıöre 15 ton parafin alınacak 
1 YUsde S lkramlyell "' -.-

" s "1933 ErsaıııA.e.c. 20.2s 
" 7 IS4 Sıya .. En11r1l<al 20.12 

lar' tııutthaısı8:ı 
Ademi ıktıdar ve bC'lj.!'"\•şekllfı, 
gect: ıec) en çocukların ted"~ ı i 
Sitkecl, Ankara Caıl Semıh 
Lutfi apartımanı (Tarı •tat-

Tahmin edilen bedeli ( 16, 500) lira olan 15 ton parafin aa
lteri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonun· 
<:a 28 8 941 çarpmba günü saat 15,30 da pazarlıkla ihalt- edi
lecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat (2475) liradır. 

Bandırma hattına 

Karo.bıg<ı hattımı 

Pazartesi, sah, çarıamba ve cuma 8 de 
(Marakaz). Galata rıhtımından, Ayrıca 
çarşamba ve cunıarteal 20 de (Konya). 
Tophane nhtımındr.n. 

- Sah ,.e cuma 19 da (Senar). Tophane rıh
tımından. 

" 7 ,, 2 20 'lO 
• " J 2020 
• • • 20 20 
• • 1 20.2) 
• • ' 20.2i) 

baası karı: sı) 

Malzemenin cim •• miktara 

600 ton mazot 
t 5 3 ton benzin 
3 kalem galvanızlı dem·r 
Saç ı~ .... ha \ e demir tel 
150300 ton yerli lınera 

İhalenin sün ye ıuti 

28 8 941 Pertembe 14 
28 8 941 • 14.30 

28 6 9-41 • l i 

Muhammen 
bedel 

Lira 

73.800 
-48.960 

26.500 

Kati 
tem inat 

Lira 

9860 
7344 

.3975 

(7262) 

Şartname 
bedeli 
Kul'Uf 

369 
245 

133 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

1zmir birinci sürcı 
I mır ilıive ri.rat 
I miı ikinci aıırat 

NOT: 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
- Çarşnınba 12 de (Ülgen), cumartesi 12 de 

(Merııln ). Slrker.I rıhtımından. 
- Pazar 16 da (İzmıt). Galata rıhtımından. 
- Salı 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
- Perı,emhe 13 de <Kadeş). Galata rıhtı-

mından. 

Vapur 11eferleri hakkında her tılrlil nuılılınat aşağıda 
numaraları yazılı acentelerimiıden öjrenllehllir. 

telefon 

" • 1 2020 
Aaa. De. 70111 mlmeqll 1 -.--

' 

Tllrkl1e ı, Baa~ aama -. - ı 
Aalaa çlmea te - .- · 
Merkes Baakuı -.-

l[!lonı harici altın fi@) 
Retad ly• 
Kaba BetlWrllll 
K ilçe altta pamı 

25 Ura 75 K .. 
ıu " - ,. s .. t 5 .. 

Paurt_. 
pamuğu 28 8 94 l ~ 15, 30 84.000 10900 420 

Galata lJaı acente.liği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Mild0rlü!6 binası altında. 42362 

Ap.toe ı 

U57 

•••• Yultaııda yazılı malzeme hizalarında gosterilen gün ve ıaatlerde Askert Fabrikalar Umum 
Müdlirlüğü merkez. ııatın alma Jc.omiııyonunca pazarlıkl.ı jhale edjlecektir. Muhammen bedellerHe 

Galata fttbe ace1tttliği- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

22740 
'7469) 

1560 H. 
ŞABAN 

2 25 ~" ~atı temanatları ve ,artname paraları hizal•nnda göaterilmi~ti.ı. ( 7261) Sırkecf 11ube aceJtteliği- Sirkeci, Yolcu Salonu 

RADY-0 
BUGUNKU PROGKAM 

,.30 Progran1 
'1.88 Mıwk 
'r.45 Habeııer 
8.00Müzik 
130 Evin saatı. 

* 12.30 Progranı 
U.3 Saz eseı lerı 
U 46 Haberler 
18 00 Şarkıla• 
1816 Muıık 

* 

dakika 
18.40 Mınık 
19.00 Şaıkılar 
19.80 Haberler 
19.45 Fasıl sazı 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20 45 Müzik 
zı.oo Boı u 
21.10 Şarkılar 

1 25 Konuşma 
'l.45 Muıik 

> O Haberleı 
45 )luz it 

cf bt hl e name~ i haiz 
era n mezkur d şube e mflr11. 
... tıarı, bu ıl nın davrtlye :) erıne 
b m oldufu •• müracaat etmiye11 -
ter hakkında As. Mük lldlyetı kanu
••unın 89 uncu madd sine rore ka
Mıa1 takibat yapıla atı ilin olunur. 

••• 

••• 
Malzemenin cina •• miktan ihalenin ıün •• Mali 

Yatıh - Y •ll•ız .. :.: .. :.:··:.:· Kız - Erkek --- ........... . 
İSTİKLAL LiSESi 

T• l•be lıa1dı için laer r i • •lraacat edilebilir . 

Şehzadebaşı, PoHs 
Telefon : 

karakolu 

••&•• 
arkası 

lsıınbul Lv. Amirlilı Şahnılmı komisyonu 11Anlan 
Kiloav 
KUl'Qf 

.. 
2 

Kati teminata 
Lira Kr. 

253 80 

46 so 

Mildan 
kilo 

Cimi 

----------·~----------42, 300 

15.500 

Sarısabunlu köaele 
pıntısı. 

Vakete kırpıntısı. 

Yukarıda yazılı kırpıntılar pazarlıkla satılacaktır. ihalesi 
29 8 941 Cuma günü ııaat 14,30 da Tophanede Lv. am.rliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler Tophanede Sa
raç evinde eörülür. Tnliplerin belli vakıtte komisyona ~elmeleri. 

195-i40~) .. .,. 
1046 adet mekteplı ppkaaı 35,000 metre kaneviçe alına· 

ve 12-47 adet mektepli kordonu caktır. Pazıulıkla eksiltmesi 26 
S....,.. Askerlik Şubeainden: satılacaktır. Pazarlıkla arttır· 8 941 Salı giinü saat 16 da Top-

Aakerliğine karar verilmit olup ma~ı 26/8 941 Salı günü saat hanede lıt, Lv. imirliiiı ıatın al
.. aevkedilmemit olanların taın 15,30 da Tophanede Lv. amirli- lmıı kom'ayonunda yapılacaktır. 
ukeri ehliyetnamelerile ve 940 ii aatın alma komiıyonunda ya-ı Nüm•.ıııeai komisyonda görülür. 
94 ' lise muunu olup da askerli- pıla~ktır. Hepainiıı tahm:n be- İsteldilerin teklif edeceklerj fiyat 
llae karar verilmit ve yüksek oku deli 27 lira 55 kuruftur. Şapka üzerinden yüzde on bq kati te
la devam etmiyecek olan kısa ve kordonlar Salıpazarında ma· minatlarile belli saatte komisyo· 
laizmetlıler aevkedileceklerindcrı mul qya ambarında görülür. Is- na gelmeleri. ( 188-72 73) 
en seç 27 8 941 günü nüfuıı teklilerin mal bedelı olan parayı ••• 
lllbdanlarile beraber fubeye gel- muhuebe vezneaine yatırarak 150 ton sığır etine teklif edi-
melerı ılan olunur. l.elli 1aatte komisyona gelmelen. l1:n fiyat Vekaletçe pahalı görül-

----- - ( 184-7269) düğünden pazarlıkla ekıiltmeai 
••• 28 8 941 Pertembe günii saat 

<t3.f,500 kilo odun• tekrf edi- 14,30 da Tophanede Lv. amirliği YENİ NEŞRİYAT 
* yOz tFADELF.RINlN TEF- len fivat pahalı ıörüldüiünden ıatın alma komisyonunda yapıla-

11.Rt HAKKINDA. TECROBI pazarlıkla ekailtmeıi 26/8 941 caktır. Tahmin bedeli 59, 550 lira 
BtR TETKfK _ lıtnabuı ünİ· Sah ~ü~ü .~at 15 de T opha~ede ilk teminatı -422 7 lira 50 kuru,
ven teai tecriıbi psikoloji doçenti Lv. amırlıgı ıalın alma komısyo- tur. Şartnam~si komisyonda gö
do or Mümtu Turhan yukarı- nu~da yapı~acaktn. Tah.min b~- rülür. lateklilerin kanuni veıi-
...a_L, 11• • it d L .. 1 b' dela 86•6 lıra 55 kurut ılk temı- kalarile b elli ıaatte ltomiıyona 
waıu un a ın a ço-. orııına ır 1• e eı vücude ıetınnit bulunuyor natı 6 48 ıra -49 kurut tur. Şart- gelmeleri. 190-7362) 

. . . • · nameai komİl)'onda sörülür. la- ••• 
Eaer memleketımızde hıç lf- t Lı·ı · b 11. '-'tt L • p 1 k f 

1 __ _ • b I e-. ı eTJn e ı va-.ı e .. omııyo- e i an rota ix univera 60 hem 

la
-;:i:' 1 ~ m~.~z.ju .e e •;m~~- na ıelmeleri. ( 185-7270) kol hem de elektrikle müteharrik 

a er, ecru e ennı er :n ••• kapanan muaıı ile birlikte bir 
~~ve:;!;-~ ?ü;iye~ktn t".a:~- Beher kiloauna 7.5 kurut tah- adet yazı tekıir makınesi , eya 
•-c;u 1il ıç.nb e ~e 1 t mlf _ır. min emlen .32,500 kilo mete kö- bu ayarda ayni ifi görebilecek 
lılen dn~ mı b 'k :met 1 ~rİ?- mürü pu.arlıJda Htln abnacaktır. tMtibatı havi bir yazı teksir ma· 

.. d 1
° a:tıtate .rı eder: eterı a ... .hıaleııi 26/8 9• I Sa.la ııünu saat kineai alınacaktır. Taliplerin pa

aT ara vaıye e enz. 14 de Tophane de Lv. &mirliği zarlık için 28/8/941 Pertenıbe •••••••••••••l satın alma komiayonunda yapıla- günü aaat 14 de Tophanede Lv. 
caktır. ilk teminatı 162 lira 8' amirliği satın alma komisyonuna 

' Dr. Hafa Cemal kurutbar· Taliplerin hetli nki._ mevcut kataloklarile ıel:neleri. 
LOltKAN Bntll te komiqona ıelmeleri. Tahmin bedeli 790 Ura kati te-

Daldllye MllfMıa a ... ( 186-727 1) minata 136 lira 50 kuruttur. 

J>hraa,ol1I l M 
l(aay-. ...._.

1 
P8ar harif 1020 ton &nn odununa teklif 

her ıırtln 2,1. Tel: 188t8 edilen fiyat pahalı görüldüğün-
•iiilliİİİliii••IİİİİİlliiİİilİI den pazarlıkla ekailtmeai 26 8/ 

( 19 1-7363) 
••• 

lıt. Lv. lmirlıii satın alma ko
misyonunda 8/9 941 tarihinde 

Muhammen 
bedel 
Lira 

Kati Şartname 
teminat paraaa 
Lira KUl'Uf 

f 1250 375 

SiZiN DE TAKDiR 
ETTit\INİZ 0ZERE 

A rımııırı modas nın ıaıa!et ve fncelığlne fnııl
manı eden ü tad terzlleı ın meharetı, kadına da genç. 
liğe ınatu! şa) anı hayret bir beden tenasübü arzeder. 

Fakat ~·üz ve onun hututu gevezedirler. Eğeı bu 
noktaya liıım gelen ihtimam gö terilmezııe, seneler 
bu hat baıkalarına pek çabuk farkcttırirler. Bu, sı
zın bir sırı ınızdır kı, ufak biı- dikkatsızllk veya ih
mal neticesi rakib<oleı inizin dikkat nazımndan uzak 
kalamaz. f şte senelerin (bilhassa nazik ve hassas 
ciltle.re mu allat olan o tahripkar senelerin) cildini
ze çizmekte oldugu on binlerce (bidayette gayrı mah
sus) ine<• çiıglleı e ihnıalkir kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduı acak olan ve slzl pek çok defa vakitsiz 
harap eden bu arııalaıı akşam ve ubah Krem Pertevle yapaca. 
ğınız ufak biı masajla ref ediniz. Krem Pertevin bu mucizesine 
binlerce henıcirısinlz gibi siz de hayret ve memnuniyetli! şehıt 
olacaksınız. Göıeccksirılz ki simanız, ebedi gençliğini herkese 
mağrurane m; liyecek · 

KREM PERTJ<:' t rklbindeki :faal anasır en derin çızgl-
leri blle izalede gcc ı h ecekttr. Bugünden itibaren ııiz de bir 
tüp K R E M P E R T E V' i tuvalet masanızda bulundurunuı. 
O, ayni zamanda sert rüzgarların ve kuvvetli gflneıln en lyt 

muhafızıdır. 

T. H. K. genel merkez 
baıkanlığından: 

Benzin ahnacak 
ı. - Havacıhk dalresı motl>rhl vasrtalarının ııenelik ihtiyacı için 

azı 60.000, çojıı 75.000 litre dokme ben%in, kapalı zarf uııullle eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2. Muhammen bedeli 19650, muvakkat temınatı 1473 lıra 75 ku-
ruıtuı. 

8. - Ekslltmesi 25/8/941 -paıartcsı günü saat 16 de Turk Hava 
Kurumu Genel Merkez binasında yapılacaktır. 

4. - İstekliler lüzumlu vesika ve teminatlarını bari kapalı ve mfl-
lıürlü zarflarını saat 14 e kadar Komiııyona vermelidirler. (6767) 

ist. Komuta-nlığı Satınalma Komisyonu ilanlan 
6/8/9-4 1 günü yapılan eksiltmesine talip çıkmayan 225 ton 

kuru ıoğan 27 /8 941 çarfamba günü aaat 16 da kapalı zarf usu-

lile ihale edilecektir. Muhh.nmen bedeli 15 750 lira o lup ilk te· 

minatı t f 8 1 lira 25 kuruştur. Şartnamesi her gün komiıyondll 
görülebilir. Soian 12 7 ton ve 98 ton olmak üzere iki talibe de 
ihale edilebilir. lateklilerin bt"lli günde muayyen 1aatten bir saat 
önceye kadar teklif mektuplarını makbuz kartılığı Fındıklıda sa
tın alma komisyonuna vermeleri. (6859) 

hanede lat. Lv. lmirliğj satın al-ı komisyona a.elmeleri. 196-7 409) 
ma komisyonunda yapılacaktır. ••• 
Teminatı 1125 liTadlr. Taliple- 6300 ton buğday lcırdırılarnk 
rin belli vakitte komiıyona gel- un yaptırılacaktır. Pclzarlıkla ek
meleri evıaf ve prtnameıi ko- ıiltmeıi 28 8/941 perşembe ~ü- ! 
miayonda ıörülür. ( 194-7407) nit saat 15. 30 da Tophanede lst. 

••• Lv. amirliği ııatın alma komisyo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 941 Salı Jiinü aaat 14.30 da 
Tophanede lat. Lv. &mirliği 1atın 

- Yapmak kadntlau hjçltir ek· alma komiayonund:t ypaılaca'k
eıklik v~ ıerlllk kabul etmlJen tir. Tahmin bedeli 21. 9 30 lira 
TClrk mıJletJ, .U... acmak ya. ilk temİRab 1644 lira 7S kuıuf-

ekailtmeai yapılacak olan 14 ka- Beher kilosu 4.5 kuruttan 55 
lem bakır edevatı imalinden tim- ton saman Jllzarlıkla satın alına
dililt sarfınazar edılmi11tır. cakbr. İhalesi 2 7 8 941 Çar-

nunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 49,084 lira 87 kurus ilk te· 
minatı 3681 lira 3 7 kuruştur. 
Şartnamesi kom·syonda görülıir. 
isteklilerin beJlj vak'ttp komuı,>o 

n11nda da ü tte ltulanaıalardan tu ş t . L • d .. 
blrı olm1ya utrapıaktaıı prt r. M nameeı "om•yon a go-
blm yacaktır riilebilir. lateldilerin bedi aaatte 

tliiiiiiiiiiiİi:9 1 lomiqo'!Ml Kelmeleri.. 

( l 97·7452) pmba günü 1aat 14 de Topha-
• •• necfe Lv. imirliji aatın alma ko-

Beher kilosu 1 O kuruftan misyonunda Ymtpılacaktır. Kati 
150,000 kilo patatea alınacaktır. teminatı 371 lira 25 kuruttur. 
Pazarlıkla ebiltmeai 28 8 9• I Evaaf ve tutn.esl komieyonda 
~ ..at IS de Top- ıorulü Tal p belli vakit e 

na gelmeleri. ( 198-7 4 5 ~) 
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~-GAUTHIER VIDAL--.. 
ANiLiN VE ALiZARiN BOYALAR 
HOROZ 

MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

Uıııi sabs 
depası: 

latanbul Çipkpaaa
" -... AJtıpu· 
mak ban No. 3-4 

.. ' .._ . . .. . 
ist. D'emz '.· Lv· .. Satınalma Komisyonu ilanları 

1 -- Tahmin edılen hedeli 771 O lira olan 6000 metre bu· 
randanın 29 8 94 1 cuma günü ıaat 14 de Kuımpapda bulu· 
nan Deniz. levaznm ıatın alma ko miıyonunda pazarlığı yapılacak
tar. 

2 - Kati teminab 1156,50 hra olup prtnamesi heor gün Jf 
eaati dahjlinde mezkur komisyondan bedelııiz alınabilir. 

3 - iatekljlr.r;n 2490 aayıh kanunun iated.iii vesaikle bır· 
likte belli gün ve aaa~te adı geçen komisyona mUracaatlan ilb olu 
nur. ( 739 7) 

• • • 
30 ad~t l~ıtik aalmHtra cnümune gibı• 

1 • Yazı malcineıi 
15 m~tre çelik tel halat cnümunea ı(fibı:t 
1 adet 20 ınetrt-lik ,erit ç~lik metre 

1000 top kaytan oınümune gıbi:t 
12 adet makkap 7 m/m kutrunda dipleri verilen nümune gibi 
t2 > • 8 • , > , , , 
12 > > 9 , • > > > > 
12 , • 10 > > > > > > 
6 , > 12 • > , , > > 
6 • • ,.. • .. > > > , 
6 , • ıs • • • , , , 
.. • • 18 > > > > > , 
.. > > 20 > • > > , , 
2 > • 2) • > > , , • 
2 • > 28 • > > > , > 
2 • > 35 > > > > , • 
1 • Çıçek. marka marangoz gönyeııı 35 a/m lik 
4 • demir marango:.e metıgeneaei S No. 

38 > Kilit cnümune.i "ıbi:t 
2 2 > Rdımııa cn!imuneai ıibi> 

1 Roda lif halat 2,5 burgata 
2 S metre çelik tel halat 1, 5 burgata 
40 > galvanizlı zincir cniimunqi gibit 
12 adet kilit cnünıun~ gibi:> 
12 > Radansa cNiimune gibi> 

100 metre lif halat 2. 1 4 burgata 
25 t lif halat 1. 1/-4 burgata 
25 çelik tel halat 1. 1 4 burgata 

6 adet k 'lit cnümune gibi:t 
6 • Radansa cniimune ııbi> 

50 metre çelik tel halat 2. 1 /2 bursata 
100 > çelik tel halat 1. 1 /2 bttrKata 

Yukanda yazılı otuz ka1em malzemenin 26/8/941 •h afi. 
nü aaat 14,30 da Kaaımpaeada buhınan DeriiJt levazım eatm alma 
komiııyonunda pazar!tğı yapılucRk~r. İsteklilerin belli gün ve sa-
atte mezkur komisyona mü•C'caatlan ilan olunur. ( 7447) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden ı 
Okulumuzun ınühcndiıı ve fen memurluğu kısımlannm .inpat ve ma

k ne şubelerine yeni talebe kaydına 1 eylül 941 tarlhınde bqlıuıacat, 
30 ey ıl 941 g nu akşamı aaat 17 de n hayet verıleccktlr. 

Ka~ıt muamele 1 her gün saat 9 dan 12' ye kadar yapılır, 
O t:ım ktep m zunl:ın imtihanla, lise olgunluk imtihanında nıunf. 

fak o 3nl r inıtıhnn ız kabul olunurlar. 
'it:, rıı ievvt!l n ilk gunlerınde her lkı kıaım için ayrı, ayn yapılacalr 

kabul im•Jbanları giinlert İstanbul suettılenle tYIGIOn 21 .hıei eüata Ula 
~lunacaktır. ı·azıa t:lfıtlit almak istiy nlertn bızııat •eya mektupla 
1 tanbul Beıiktaf, Yıld ldaki idareaaia mtlraeaatlan. ('1UO) 


