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Fabrika ve mD••••Hlerln 
nazarı dikkatin• 

Her nevi maden kömürü 
ve kok için asvırı ar t &ayram pnltılttr. Kaooetli oe .aralınas 

Tilrltiye, lranatlı Tittltiyetlen Jofacafı 

için, 6a bayram f:olr iaab~tli H monolı 

bir tarille raatlarr alttadır. *** 
~ Son aablfemlıı:deld lliai okuyuaas 

110STAKIL YEVlll GAZETE Telefon : Z G 5 Z O 
Telı.Tuviriefkir,İstanbal 

(Şerhf ! nc1 aablf...usdel 

::ı:s 

ağustos zaferi 
Bütün memlefıette lleyeean 

T. H. K. Beyannamesı 1 

Havacılığa yardım 
ve neş'e ile fıatlalanıyo,.· Milli vazifem izdir ----

"DU,manı, vatanın 

harlml ismetinde 
boldulumuz" gUn 

26 Aimtoa sabahı giinef do
ğarken, Türk askeri Af· 

yon tepelerini, fecrin renıini tan
zir eder ,Sibi, mübarek kanae al 
renklere boyamıtlı· 

Cünetin al rengi ve Türkün ay 
kanile açılmıt olan o fecir, ayni 
zamanda Türk milleti için yeni 
bir ikbal ve itila devrinin fecri 
ofdu. Afyonu bir hamlede, ıö· 
riilmemit bir savlet ve tehamet
le zaptetmİf olan Türk, ondan 
sonra yayından flrlamlf ok 111>i, 
zaman ve meaafe mefhumlanı11 
ortadan kaldırdı ve tam minaaile 
bir ydchnm hızı ve yakıcılait ile 
dört aünde Dumlvpmara yetife
rek orada, «dütmanı vatunn ha
rimi ismetinde bojmak» hirib. 
aanı gösterdi. 

Y ıldınm harbini bugünün eseri 
icadı olarak yadedenler var. Ne 
münasebet f Aıd yıldırım harbini, 
bundan tam bet buçuk asır ev· 
vel, Y ıldınm BeyaZJd namile ta• 
rihe pn veren bir Türk kahra• 
mana icad ve tatbik etmitti. O 
kahramanın, İstanbul muhuaraı
aını bir gecede bırakarak yddP'llD 
aüratile Niiboluya yetifmesi ve 
oraC:la, A vrepanın bütün bıriati
yanhk aleminin ordularını bir 
cün içinde kabretmea~ tarihte bir 
ikinci misali daha mevcut olmı· 
)'an bir ba:rika idi. O harika, Türk 
varlıPun temeliai lrannUf olan 
ta.rılıin en büyiik zaferlerinden 
biridir. 

Y ddınm harbinin ikinci misa
lir.i de bundan on dokuz sene 
evvel yine ayni Türk milleti 
Dumlupınarda be,eriyet tarihine 
ihda etmit oldu. 

İnönünde dü,mana indird'ği 
darbe ile «milletin makus talihi-

• ni mağlüp etmİf olan» Türk er• 
dusu, Dumlupınarda, o ilk zafe
ri, günet kadar yüksek, günef 
kadar parlak ve günet P.İbi ebe
d'yen parlayacak yeni bir zafer
le 'tmam ve tetviç eylemif oldu. 

Dumlupınar zaferi, vaktile lı
tanbulun yine bir Türk kahrama· 
Dl tarafınCfan fethi aibi, tarihin 
seyrini değiftiren tarihte yeni bir 
devir açaın ve bir dönüm noktası 
teskil eden muazzam vekayiden-
clir. 

Devirler deiİfİr, hudutlar bin 
bir telde per, memleketler kü· 
çülür veya büyür, milletler sayı
sız pilelere uğrarlar, Türk mille
ti de uzun tarihinde böyle binbir 
türlü inkılap 1reçirmi,tir. Fakat 
Naauk Kemal bey merhumun 
«Fıtrat deiifir sanma, kan y'ne 
o bıichr» .sözile tesbit ve tahkim 
ettiii 111>i, bütün bu inlnliplar 
İçinde deiifmiyen bir teY varsa 
o ela yalnız Tiridin ruhudur, Af. 
yonda, Dumlapmucla, ailibca, 
inaanca kenclieine çok faik olaa 
dipna• clört ıünd• boiınut ve 
yok •tmit olan ruh ecdadm, ta
ribi ......,...ela bUrmet ve bay• 
Ntle tlaima itilmiJ'e mecbur et
mİf olduiu ayai ruhtur. 

Bugün biz muammn batanda 
huzuru fikir içinde bu aahrlan 
yuabiliyonak, buaün latanbal 
dndiis al bayraklar, ıec:e .,ık 
tufanları içinde çalkalanarak sa• 
feri tesid eclebiliyona, bugün 
hemen bütün dünya o kadar 
llletbettilderi prp medeniyetinin 
bimmetile kan ve atet deryaları 
...... boiuJup liclerken bi&
~ aulhun erifilmn nimetleri 
içinde yap1onak. btitüa etrafı
.._ karanlıklara P'milmiifkea 
,. ...... Türkiye her cece parıl pa· 
1'11 saarb,ona, bqün her milletin 

T ASVİRl EFKAR 
-!Deva.n ı sah 'fe '!, autun 1 ıU) 

YARIN 
Faust'a dair 

••t Hamdi T ınpınar 

. -
iyi vuruşmasını bilen kanatlarla 

1 
havalannı korumıyan milletler 

kökleri çürümüş ağ~çlar gibi devrilirler IE"!!ııııı ........ ~~~?=!S!~~ 
Sayın vatand.,lar şartlar dikkate alınarak göz-
Bugün, Türk ordusunun ta- den geçirmek lazım geldığine 

rihımize kazandırdığı. hayat göre, silahına sürecek fişeği 
verici zaferin terefini ve gunı- tüfeğine takacak sün üsü kal-
runu yeniden tadacagımız mamış bir ordunun, kaynakla. • 
gtindÜT. Yatamasından ümid rı bol ve sonsuz hır salgına 
kesilen yaralı b"T millecin, vurduğu yıkıcı darbe, üzer n· 
karlı dağlardan inen bir çığ den asırlar geçse bile. parlak-
gibi, silkinip tahlanı,ının yıl- liKın• kaybetmiyecektir. Bu· 
dönümündeyiz. Yer yüzünde oun için her 30 Ağustosta ırk-
milyonların, en modern ölüm mızın en korkunç ve ı-etin 
makinelerile boğu,tuldan son imkansızlıklardan ıııyrılarak 
haftalarda b le. on dokuz yıl ıfığa kavufabileccgıni dusi..n-
önceki zaferimizin erişilmez mek ve alnımızı dık tutmak 
kıymetini muhafaza etmekte - hakkımızdır. 

dir 30 Ağustos tarihi, b ze ayni 

birliğile kurduğumuz hır mu
eaaeseyi, Tıirk Hava Kurumu-

nu hatırlatır. 30 Ağustosta 
(De ı ı 11 h f e 8, B t ıı 7 dd) Hadiseleri, iç'nde yaşanılan zamanda ,elbirliğile, emek _____________________________________ ___. ____________ .................. .... 

r ' Tasviri Efkar 
BUGÜN 

8 
SAHiFE 

\. .1 -······ ....... ·· ... "· .. ··-·· ................. . 

BEKLEN MI YEN 

BİR HABER 

HİTLER 

MUSSOLİNİ 
MÜLAKATI 

ilci ıe/ dört giin müddetle 
siyasi ve askeri meseleleri 

t,,//dk dtlbir 

' --y -------- -. - - .-

~:Sovy~~ tehi~~· 

Leningrad'ın 
Moskova ile 
muvasalası 

kesildi __ .... _ 
Sovyetlerin esas 
müdafaa hatJan 
Ural daflarında 
kurulacakmış 

Dnieperdeki muazz11na 

baraj berlaa•a edildi 
Bfiyilk ıaferlmııı temıll edeı bir ı .. ım: Mehmet utll'yı esffor 

İzmir sergisinde 1 

• 
Iran meşheri 

Meılaertle lcomşumuzıın iktıaatli tekamü.111 
&arila olarak göriinllgordu 

l&mlr Faarına Loun kapı•ndaa laalkıa rlrlfl 

pavyonudur. 
G~en yıl se~ sarayının .iıçe. 

ri.;~nde daha kuçuk ve daha 
(De t n 1 de) 

iRANA 
tahmil 
edilen 
şartlar 

/ 11 ı ilt•r• ve Ra •ga 
lranın ta ıruı mi g etini 
taalılaiit • a • r le r le en 
6iitiin ıeolcülcegı 

•ıntalctıları iııal 
edigorlar 

1 - Mbakallt koatrol 
ediliyor. 

2 =- lraaa utlbas 7•pahyor. 
3 - Almanlar •-l•kettea 

~yor. 

I ngiliz - Rus 

Miitte/ikler 6a.ıı 
noktalardan Dnieper 

nehrini geçtiler 
(Ya~ısı 7 11ct ıalıif~':dı) 

Milli Şef 
Denizli'ye 

gittiler 
Af~on, 29 (A.A.) - 28 ağuıtoı 

günü Ankaradan hareket buyuran 
Rcisicümhurumuz Millİ Şef İsmet 
İnönü. bu sabah saat 10 da Afyona 
muvasalat etmloler n şehirdeki mü. 
es~cseleri teftiş buyurduktnn sonra 
saat ı 1.45 de Denizlıye hareket ey
lemişlerdir. 

Rcl icümhurumuz geliş ve gidişle. 
rinde halkın co kun tezahüratile se
lamlanmışlardır. 

Asker aileleriıe 
yar~ıı İCİI 

kıt , a la,. ı nakil vasıtalanna 
ilerliyorlar yüzde 3 zam 

Simla, 29 <A.A.) - Askeri teblfi: yapılıyor 
Şimal mıntakasında Britanya ve Anlaıra 29 (Huauat) - Bir 

Hind kıtaları perşernb,. günü Şah- EylUI 941 tarihinden itibaren bü. 
bada doğru .yün> ü lerınde Kerman. tün nakil vaaatalarına aalutr a le-
pba cekllmıt olan İran ordusunun rdun · · "zcl 3 
bıraktığı 111azakerelerıe kar, ıa ferine ya v.-ı.: ıçmll Hyu e. zakm 
tır yapılmuı _, er eyelince a ... ~-

MOSKOVA 29 (A.A ) - Z8 
ağustos ı:eceai neşredilen Sovyet 
tebliğ : 

26 Ağustosta, kı alanmız, b • 
tun cephe uzerınde duşmaua kar. 
şı anudane muharebeler verm -
!erdir. Şiddedı muharebelerde" 
sonra kıtalarımız Dnıeprope ro 

H tler vsku terketmişlcrdir. 
(Ya .n 7 net ıah femizde) (De a ı sc 1 fe 7, s 1 

Tasvirin Şildi 
Gazetemizin tertip ettiği deniz yarıılan 

bugün yapılıyor 

ı alsilil 4 iıcl sa~llejı 
........... ---.. --· ............................................................... . 

Bakışlar_=:=:::::: 

Zafer değil, mucize bayramı 
Peyami SAFA 

Z AFERlN tiirlüsl var. 
Y'ıtit ve dövüşgen bir 

millet, uzun bant ,..Uannda, iyi 
ha:ıırlanmıt ve harbe wamlf 
ordusile, kendisinden s&JIQ ve 
pıalwuece pek üstün bir on:1 ... 
ya tepeler. Şüphesia ita INr •· 
ferdir. ....... "..,&,_ ... ....... .......... _. ..... -.. 
dalan, mllni ,...tı.la .. .....,, 
INri ötekini ,_.. M ona bant1 
sorla kaW etlirir. Şlpheais 
... ela .. uferdir. 

Bir .... ,. iki dev mffietin en 
modern tiWalan kvfanmıt or· 
dalan, küçük bir milletin, ken· 
dilerinden elli defa küçük ve 
iptidai bir halde ailihlallDllf 
m6dafaa ordusunun iiatiine bi
ner ve onu 1ener. C.liplerin 
liipbnda 'bunua da adt uf•· 
dir. 

Fakat bir millet ıu.1a,_ 
ID.; ..... ,. ..... ll'l•fe 

............................... ~ 
harp yapmıftar. Oçim4 de 
yenilmit, bele clölt )'il 
iiçüncüliinde milyoaclan ı..
evlidJlll kaybetmif, bir clalla 
.... ....- .. ,... ...... ydlar
ca kımddayacak ve çal.,anu~ 
allamf siW airt iSIÜ 1ere ae
riJmitliaı. c.lipl•, mütareke 
prtlaam çiiniyetek, bütün öte
iri diipnanlaruu bir 1ana bırak· 
bktan 10nra bu milletin istüDe 
tekrar yüklenirler. f çlerintf 
biri, ötekilerin Para. silah, ~ 
hane, donanma ,..,dtmile. lau 
matlubun topraklarım göbejf 
ne kadar iah1i eder. Bir mezar
lıkta bütün öliilerin birden• 
topratı çatlat.rak ~n ~ 
ma1anna, d..._. ha~tma 
,....ı..m.m...la'ıl•?F ... 
ı.aiplercıe .......... ~ 
ve bnUıldan ıiaA•.- liG mat-
leıp ..... ,. ....... 11rı ... 
,..~ ... -..oı. 
==~t~ .... ~ J&Tasu; 
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Küçük tüccara ve 1 

esnafa kredi 

Yedikule 
yangınının 

tahkikatı 

AGUS'fOS --::sa-

Ural dağları 
R usyadaki harp çok süratle 

İukİJaf etmİftİr. Ukrayna
nın şimalinde.ki anahtar nok~ası 

O n bet gün, bdki bir ay nvel, gazetelerde ufak bir haber C e 9 e ;1 mu ay ene Yangın gece bekçisi- Conıel yahut H om cl b üyük bir 
gözünıtize llis,mi~ti. Ceçen sene hudutlıı.rımı:ı.ı beki iyen· 1ç1 n morga T i caret ve k a 1 eti halk sandıkları nln dlkketsizUğlntlen m eydan m uhareb esinden sonra ,. Almanlann d ine d:;_._;~. Bu 

kııhrrunan Mebmedlere göndf'.rilecek kı~ hediyelerinin, ellerine k a 1 d I r l I d I t k ·ı " t • f t • k d • k 1, ...,, . ..___...- . 
.seçen şeneki ~jbi iJkbahıu·da u~mam~ı ~in, bu y.ıl daha evvel CŞ 1 a 101 gentŞ C mı ye arar ver 1 Ç 1 m meydan muharebesini Vilikaya 
tertibat alınııcak , ... ona gÖr'! çalı,ılacakmış!.. Şişlide Etfal hasta.nesi soka- Geçenlerde Ka:t.lıçeşmede id- 1Luk i muharebesi takip etti. Son 

Bu haberi okuyunca sevindik ; fakat itiraf edelim ki, ıSevİn · ~k~nda otubr_an Nermkın <l~dında rofl{I pamuk fabrikasında bir m eydan m uharebesi fTmdiki bü· 

1 ım'"•aner ır aen" ız un sa Hıılkn ve Cf!nafa ucuz ve krua., ı \Unıdur ki eski statü, her -hirde'ki yan,!?m .çıkmış ve yanındaki 1 yük ha:'.bin en büyüğüdür. Geçen 
cimiz, uzun ıiil'lJ\(.,di çünkü EvJul ayına ''ini lnfll rakhv•hg-ımız b h ,,od,.. d ö~ı·· "' 1 'k b lun. 

1 ,..~ • • .. 1 • " • ık T a asın a u 0 ara u _ kı edi tcnııni nıakaadıle foaliyete gc. S1mdıtrı bir nnoıılnı ıirket olı:ır~k Santral mensucat fabrikasını da Umumi Harple G eneral Sam so · 
halde! hcrhangı bır kıpırdam~ harcketıne ~ıl olmad ••• . ~ muştur. ~c:n Hnlk Bankası ve ona tlıbi Hail· tarif' etmekte ve bunn her fChıin yakarak yarım m lyon lir.adan ınofun o rdu!anm mahveden Tan· 

işe bugün hararetle sarılırt1ck, mesıımnz ancak Bmncıka· t T • • • • r. • Sandıklarının ıslahına Tical'<!t Ve- Bclcdi~·es1nı, Hususi 1dareı>lni nı1.ak fazla zarar ika etmişti. 'nenherg m clhamesi ile mukayese 
nunun başında semere vermiye başlar "'e hediyeler de -makbu· ı Nermin'\ı. ı.ştiha 1lac1 yerme kiihıtlnce karaı· verilmi~tfr. kalıul ctmekte~·di. Hcı· şehirde bır y hk'k .d e d ilecek kadar m ühimdir. 
k a erPr... ' ~a~ışlıkla başkn bir il{ıc içerek Ogıcndiğimize gore hükumet, bu idare m~disi kurmak hem mnsrnflı an_gın ta ·ı atını ı are e- C 1 · ı V'lk L k. R 1 

"" 1r' .. ld .. x;r. 1 lmışt r kl "e lıem de bankanın ·ın•··ı"afına bir d""n •:fııd eıumumi Muavıni Yu- 0 .m c ı e 
1 

aya u 
1 

us a-
0 

. . ..L b 1 • d. -·· o Uı;u an ası l • ı;:ındı. arın bir iki yıl içiııcle gördiik- • " ~ ' J• J d k l d b h nı:n ıç n, mwıtcrcm ayan arımıza nca e ıyorum, n1~· • H • leri favdalı ı,sle1·1 gözönündc hulun· miini teşkil etmekte olduğundan btın.' su( Ziva Cs1<endero,i!lu tahkika- rın e :n e a say ı ve • u m u t~· 
•epter·m •rrlma11nı ··e .... ..cj ... e dö"nu··şu·'nü be1<1cme~m· 1-. Hemen t... Vak aytı Mu.dd.elumum. ı1 .• k d ~ 1 f l 1rebeler Almanların tehıne ne ı 
' ~ "' ~ -~·" ... -Y k N d duı·arnk t(:!dılcen her yeıe ,.,,.,ndlhıc dan tı0nrn yapı) cak ~ldlatla bu h b-,tirmiş '\(> y.an~nm idro • . : 
b k h 1 d

_,,_. _ ... lar d d" .. •. ' 1 oymuş. ermının cese ını mu- -~ l n m l>n'ltc ı __ d <:ımaldekı atına oturara , cep e er ~ı evJıst mı a uf1Jllıun.er... d dli, doıY.tor mor- knıar vernıi-1ir. An'kara, 1uanbul Sandıklnıın, Halk Bankngı Umum pamuk fot::-io; "1 e:ece btkC'!Si ce C--··-r oucay 1 nt; ... 
Y e.rdnnsevenler cemiyetin' n, yeni kış hediyeleri için annele- 1 ~~e~~l~ı~~~ası~: l~zu~ gos- \C İzrrılı Halk Sandıklamıdan sonra llüdurlıiğiıne tiıbi birer şube tclnk- 1 E~ir. n tC'db.rs zl ği ve dikj{a'.- Alman orduları Lenıngrad ve 

rimizi, belllfİrelerimizi ikaz edecek bef'lnnamesini sabırsızlıkla termiştir. Naz.ili' Kastamonu ve Gaziantep a- kı cdilı:ncsı preruıi1ıl vıızedilecelctJJ" '"'zJ=ı! vüzünden vukua ~Cldii!. Mo::kova iizcrine ne de garbi 
bekliyoruz. 

1 

jaı :-1. rı do küp.d cdilmi.ttJr. 13cleJ1iyc ."e '!usu i idareler, k ııdı ~ · ~bit etmiştir. •Uk:'ny~ad~ ~lma~ o~dul~rı ve 

et.had BABAN M •• k ( ,. t Banka umumi merkrzi ~.!mdl Iluı·. kt~retl<'nne ~orc. b? b~nknnın ıım~., . . . •müttefılkCl'ı Kıyef uzer,ne ıln·le-
U n a a a mı seı ~ııycsın.c _ ıştı.ı.·ak ecleccklcıclır. . Gece bekcısı Er:rı n; ~ece fob- mi•·c muktedir olamı.v;H:aldardı. 

• ba \e :ı.tnmşta biıer anılık KUi ınnk - 1. - f k ~ 

ki 
Hukumct t\lıçuk tuccnrn ve esna n r-k'lvı dolasırkcn :,ı~ara va mı Ç'.nk .. h "k' t kd. d d Al :ı 

1 

Vekilinin tetki eri ıçln tetkikata g.ri~nıi~th;- Danknnın kredi meseleıfnde büyük bir adım ve kibr j &.ndürmeden b"r kö- u.J ,u er 
1 1 

anahrrla e ~-·'' m n 
l'mum ~JUd rfi Ata EvL'ım, bıı ma'k k lı d k t l U>tk"J • orııu arının cc rı ~ ve 

Bir müddctLcnberi şehrim 'zdc tJ.ıı ~ .. kıı da bu tehirlcrE' gidecek. attmıa vle u amt •. 
4 

• oope':ru
1 ,•ıın 1

a seve fır~atmıstır Kfür: t ıtırpın-1 gayri mahfuz kalacaktı. 
1 i E m. 0 an m e .. ,;e ış .. 1.' • tı pamukları tutusturmus ve ·- · • · 

bulunan Mün11k11lat Veki'i Ccv~ I t r. tcrcıhan kredi açma'k ıeinı ınlnşa{ 1 1 b'rd b. trafı sar_I Dıger taraftan Karadenızm "9 
1 det Kerim incedayı k lciklerine Tıcarct Ve' Alt-tJ, Halk SandıkJan.. tdrmr-k için bu tqkll!ıtın ~enitlc.- 3 ev er 1 en ırc € 1 mal:ndcn ilerliyen Alman ordu· 
devam etmektedir. nın datü unfi d ittirmek itin de tflm~inc ve ı lııhına bu ureile lli- mı tır. . • lan Pctrovski, Onieprustruy ve 

Vekil dün öğlcd('n sonra DlW- \'t'llİ bJr ım:jc oihazırlamakt:ıdır. ?ııa- zwn gormü{tCir. Bekeı Emın b~ ırda v~bp U· ı ahiren Zaforjeyi hücumla .zııpte· 
AN E IR let limanlar umum mUcii.irliığiine ....................................................................................... ......... vumuş oldu{.tttndan yan~1!1 1 d~ dcr"'.k cenubi Rusyanın en bı.ivuk T frlka; s2 Yazan: 

d k l f 1• . . ...0··r,,,..... ........ •c ateı; bıtısıktfkt -L • • k •-- f d k. k"; ·· 

Cemal Paşa Afganist~·~·d~···y .. ~·P ... ;i~~~·k.... =~~~;n ~:~;~şa~~ liı;:~~ı:tr:~ • em eketimizde ketencİIİk saırt·;~}"~~t fabr·~ ta- ~;f;: iu:"mu "::~u~~oJa:. opru 
urr •mi lıizmett("ri lıakkındn Hru- rafınd n ancak 1~-!rt~n .j!;eçtıktC'n 1 Bwıd n sonra bu Alman ordu· 

ıslahatı tesbit etmişti. fi Manya~tan izahat nlmı~tır. Ve- • • ' 1 • k• f d• sonra haber '·er Jmıştlr. farının Don nehri ile ,imali Kaf· 
kılın bugün Dt•ııızyolları ınüesse- SUr at e 10 IŞ8 e Jyor Bek<:i Emin yakalanmış. f>:s- kasya üzerine yürümelerine belli 

·---~ sclr ... nde meşgul olması :nuhtc.-- live Altıncı Ceza Mahkemcsme hapı bir engel kalmamlJ görünü· 
- Bız lıir hak ui'runa hnrb ı:ir- JbeySe ayni odada, sabahn kadnr meldir. verilmistir. yor. 

miotlk .. Fa a.t uılıh bize kU k Ti bır\~onu~m klrı. geç riyorlu. Soy•nllı Karadenizde dokunan kumaşlar Suriye Estonyanın m erkezi Tallin. ~-
çehre go t ıd•. Huna ı·nğ nen b'z lsmail Suphi bey Tt.irkiıtaııı tam· AdHyedeı M&leferrlk 1 ki adı R e va l . ile (Baltık limanı) 
Çarlı 'lll .vı~ılnın na \'C boylec~ a ;r. ,mak, yakmdan görmek için ta f}fl Mısra ihraç ediliyor 1 adını t r41ynn ve Çarlık Rusyası 
lardanbcl'i ısubdat aıtuıda ınl .,.en oraya kaday ~İtmİtö olduğu hatde Marifete bakın Gazeteciler nönü tarafından Baltık den izine bakim 
}hı<ı tbtıHilcıleı1ııin me~cbınn çıkabil. T f'k 'l.ü t" b .' h I k k olmak maksadile vücude getiri-
ııw't: DC .bir yol açmış olduk. Ynkıa ı ev 

1 1 ş u - ey. - OtomoblUn ıastlkle- avacı 1 ampına 
L ı. nı 'ken!1i mı-ş'alcn iı. ,findü. 1''nluit - Otuıdugum yf!rd~. çok ~u- K~VDIRA, (Htı5uai) di ine has ir zarafet taıımaktadır. len büyük harp limanı dün AJ. 
t: lll ve metin, lıiı· lmş tındl Anado- kür Atlaha, Turki tam benim O· r lnl sökerek çalmış Tüıkirede en :z1yııde kewn ekilen BfitOn Kandıra köylfileri har!ttcn eL • d. ı r man ordularının karadan ve do-
lunun gobeğjnd • )'CnJ ıfobcak !'ürk daml'! getnJi .•• diye memnuni- Hasan adında bir taksi çofö- ~1gc Kandıra kazatildır. İzmit kör- lıiu giymezler, kendi dokuduklarJ gı ıyor a namnasının denizden azim bava 
'ıırhtımn JUH mqal ınl "111 dıı tu- yetini izhar edip duruyordu. rü, evvelki ~ece otomobilini E- fezlle Karadeniz araaında uzanan ketenden imal ettikleri elbiseleri gi- Türk Hava Kurumu merkezi, 1kuV.etlerile yap hklan mütevali 

t D1- b k i ı· z Hak •z 1 1k. · L k mıno"nu" meydanına bırakm1", bu tc""-1rli sruzlde )'eti•""' en mü- yerler. Bir takım elbise 6- 8 liraya nazetecı·ıere. İnönü havacılık bru.umlar ı,.,. ...... mda sukut etmİ•· yor. u- s ı)o~u · . . . - ' ıncı tııı; şam. yeme z.amonına "' . ""'il i C ..-- 1 · mal olmaktadır. Yazın bunaltıcı sa- "" """ , ..... t'M' "T 

1ann dutmam,rn:... ız ey fuıkıs- yakın, Bntul beyi telefona çağın- fakat ertesi ~ünü ~cldi~i 7.a- hım mahtml ketend r. ivnr kôy enn cnklarında bu elbiseler serin tuttuk.. kampındaki mesaiyi ve uçu~- tir. 
tıuılıl.nr, )'anın DwJrdanbt•Ji Çar ida- ;·orlar; man arabasının arka tekerlek- i:ılr kııımı keten tohumundan cıkan 1anndan cok jtlbar görmektedir. ]arı ıröste~k üze:e .hususi bır Artık Baltık denizinde Rusla· 
resinin bıtmcz tükenmez zulmii al-! _ Allo kimsiniz? }er.in ın ilm taneslnin ic ve dış ht-zin·a,rını f~r. Bu ya• kliyl~lerl vn. K k n·ğ· CO h • sevahat tertıı> etmisttr. nn elinde Finlandiya sahilindeki 
bnda fotıvcn, nn.-n TfirJ.:iı;tanlılar, Be B d . s· . t l ı· t'~-ı . . l ld rıunu 1 cut.ça :leduılade kU\'Vetlendııir. auımız etene 1 1 m unyet • d t .. - 'Li)' d k" , - n e rı... ız.ın e ace c as h\. erının ça ınmış o u,. devrinde azami inkipla iıaoJıyarnk 1 Gazetecıler, Kurumun ave - Hango ve Estonya s1111ı m e ı 

u tililcflerJn ulıkındnn 1 t:ifs.lle göriifm k . t' B t 1 L Y 2örmiışiür. lfoyllilcrimiz ve halkımız tama • 040 ~"'nelerinde 8 "00,000 '-'lo ...... _ t',..ı' o'-r&k 9 ev1Cı1 sah nün.Ü İn- D ago- e ve Özel adalan ile bir ada 
~\ere1<, onların v;kteıdiğl volda me. e ~· ıyo~u.m 8 u e · k nıll d kud ki iketen bezi ..... "' "'' "'"""'" 

1
"' "' "" 

dl''llv t.e doğru koşunuz V" i tıkb.aH. ..-.-. ~eşrıf edınız de sefarette Vak'a ıpolise haber verilın ş, men e . 
0 

• u an c- tohumu, ı,ı;oo.ooo kilo keten elyafı önüne hareket edeccltlerdır. ü :rer-jnde m ebni Kronttad müı· 
rıiıi aydııı\ftıntıf• 

1 
goruşe1ım... yapılan taMdkat sonunda hır~ rlndcn elbıııe gıyeıler. Bir ~~k ~- iıtlhial edilmiı, tohumun kilo u 26- tahkem m evkiinden batka istinat 

sızın Refet adında birisi olduğıl braı·ı!lapıa~a ~k~aybaileno,lmdakloxau1!1~..::~bar :!~ 46, elyafın kllozu da 60-65 kunıo •· lktısat haberleri t noktası kalmamıthr. Bu d en iz· 
Fakat tııın nutuk bılerken, sa1o- f - Hayu · · • Siz bize buyuru • 1 ] k k 1 t R .,, uc.~IK' ... -

nun orta ındakJ clek•rik ıımpullerlıı- nuz •.. Çiinkü... an aşl ara ynı a anmış ır. , e- ~et dnyanıkh ve ~zel cJbiseler h<'p rasında snWmıştır. d eki büyük Rus d onanman Bal· 
rr~t sabaha karşı yavaşça Ov'>- (Kandıra keten kumaşından) yapıl- İstihsnlnt seneden seneye artmak.. ou-n adlı.yeye tık Jimam müstahkem m evkii ile 

den biri lop gbi paUı~or. Herkes - Evet, rünkü) . k l . l " mobılın ar asına ~em~ ve tr' - ını.br. fstanbu1da Gandi adile yfid tadır. Keten, scne1ik mahsul oldu- Tallinin zaptı esnasında ve y(!k· 
o k ıılar ne,C'll. key.niclir ki im da B' 1 B 1 d l · ·ı h k• ( avrı bir şetaret sebebi olU)'Dl'. Bcd. - ıraz ev~e er İn en ge - , koyu !akarak arabavı yükselt- ~ilen ecnebi kumaşlanna muadıl ı".llrıdan ekim mevsiminde bol yağ- verı en mu te ır er diğerini takip eden deniz m uha· 

miş olan bir misaf rimrz var. O tıktcn sonra lastikleri çalmış- Kandırn keten l.-uıruışları çok rağbet murn ihtiyaç gösterm<'ktedir. Maa- 1 b 1 • d • · •• •· •· r 
rl hey gulum herek Cemal Paşaya d b b h h l . dl' t 1 k edl B . d k mafıh z·ıra"t \'<'k~'et·ı kn'trnin ekia fıynt murakabe tevkilatı me· ı re e erın. e edrımtt goelrun. uyoBa. l l k 
1 

I' a u gece e eme a sızınle u· tır. Hırsız a ıyeye e~ m o- gornıc t r. a yaz meYsımın e e- L ıu ~ " (Le ) 
t t}or: zun uzadıya göru~mck arzusun- !unmuş Üçüncü Sulh Ceza l len kunıa arımız üstün bir kalitede k llerHe. İktısat Yckaleti de ketrn 1murlan tarafmdan dün yen.den •• nıngra , a g .ınce 1

1 

ampu~~~:ıbı:s~f\:::: :U~)'ub:~ı~~ dadır. mah·k~csinde suçunu itiraf e- pl)a :ı:-.a Çlkarı~mııı;Ur. Haı 'çten Y~ sıfatlarilc çok yn~ından alitkadnr bazı ıhtikur vaknları tesbit edilmiş denızınd~ Rusların edl~?d~ ka~n 
_ Kimdir bu misnfir Bedri hJkkında t<:vı.df müzek- JJ lan b r çuk r;ıpari,1erle tal p c:-dı- olmaktadır .. .Mabsulun her .sene art- ve suçluları adliyeye teslim celil- bu son lımanın da un ara n 

)Or? ı ı n nük rdn kana gondcri!mekte- tınlması ıç n l zumlu tedbirler alm. · t lbaflıca muvasala hatları Al-
Ccmul Paşa d .luyor: l bey} r('<;' ke im ~tfr. dir. Kııma.,Jarımıun ba J t"a 1 1 t i il ktadır. Bu SfllC de keten r yaU - mış ,/: d M' f' t man ve Fin kuvvetleri tarafından 
- 11nyııdır il Bdn bPy 1 - Gelince görürıünüz... B i r es r a,. keş ' lı r 'li Su 'icd r. Çunkü 'keten rında mühim tt'reff"ler kaydPdilmek hmutpaşa 8 ışon ıyn ı kesnmi~tir. 

hayırdır n sall b d',nr. , ~ . - Bem meı ı.~t.ı u~r~kmnyını~, mahkum o]du ku a ıınmız arıJinal ve saglnm ol-l tcd•r. Çun~ü ke n erimttin ye ine 150 kuruş olan erkek: as~a~ı~a Bundan sonra ~imalde A1man· 
Erte i ~ ııu, Bolş' k c klinmın rı'"a edcnm, f!oyle}ınız kımd.r ıııakla bernber a~nl zamanda ken- n uşt<'ricl Alr:ıanyndır. ı2.25 kuruş talep ederek ihtJkar lann hedefi (Volga) olacaktır. 

~ayrt!tlle (Cem:ıl P. p bcyct.ı 1 1- bu) De det dcmiryollarında kö- 1 )'apmaktan. Ccnuptnki muhasara edilen Ode· 

ye') hazırlanmıva lı:ı lıyor. B ı lıu. - Emr: Pa,al nıür ameleliği yapnn Yaşar Cüler I Z S 1 -Şi kô.ye t - , B~iktaıt~. ~öm~rc~ Mehm:t sa.nın devamlı mukıwemeli cenu• 
çuk ay kadar liD rn da Cem:ıl Pusa Karılrr!m, b .. Jkı dft t-reddu""de bundan b r muddet evvel T oplı11- r k - d k il etl k•- d k b Uk d A l d ,_ • ~.. ~ " •. ... ..................... ayıgın a ·u :y ı mı wır a o- ı r oyna a man or uuırının 
AfgaPistana mütc\CCcihen yola ('in- düserler: ö le ya, eskı polis mü- nt"de denizyolları kahvesinde 1 Bi r n a k il tezkere•• mür mevcut olduğu balde müş- f arki U kraynay a doğru ilerleme-

yor. ... dürü Bedri bey n bir fT'Uddet ev· otururken ;oabıta memur1nrı ta- o 1 arına a 1 acak 1 ' ktebe kaç terilcrc (kömür kalmadı) d iye- sine m nni olmadığı gibi (Lenin· 
vcl Cemal Pacıa le bulıkt" Afra· rafından ynp·lan arastırmalar Ç n me rck saklamaktan suc;ludurlu. grad) ın muhasaraya kısa yahut 

Batul b(")' 1921 senes.i hazirn,ı nistann git(ığini yazmış olduğu- nrticesind~ iizcrinde 7 san1 igraın ya ı l ı ta 1 e b e kere müracaat Bu ıene ıeker iıtihıall uzun zaman mukavemeti de AJ. 
sonlarınn doğru Moskovaya gi- muz hatdc şimdı onun tekrar )ık C'lTllT bulunmuştur. • 1 a z 1 m futa olacak man ordu1af'ının fİmali Volga 
diyor VC" lk jş olarak oradnki ııe- Moskovada bulunduğundan b::th- i 5 inci ceza mahkemesınce du- bavza11ına doğru nerlemeaine bir . 
fitimiz Ati Fuad Paşayı ziyaret sediyoruz... . ru~ma net.cesinde 1 ııy 1 O ~ün Kız Aleslck Okullmınn pamlı ve Bu ııene T rakya ve diğer mın· engel olmıyacakltr. 
t'diyor, kendisine Tfükistan ah- İz.ah edeyim: Bedri bey Kabile hapsile 130 kuruş para cezasına parnsız olarak yatılı talebe ıılınaea1'- Çocuğunıı b~ bir mcktebıı t akalarda p a ncar maluulleri di- Artık Sowvet u ... ı....-.... dant19 

1. h kk d b 1 ı· 1 1 t tır ncıl.-Jr.ttırmek i.<ıtiyen bfr bnbn ~ 11 d h f ] • ., ~---· 
va ı a ın a uzun oyu ma ~· gittikten biıaz ısonra birçok p ro· 1Saypı mtş iT. Okula gireb'ı mek .için ynpılae&k dan qağ""1ki matulnl. adılı: : ger yı ar a naza ran a a az a· ğı yalnız Ural cfailannclaki aana-
mat veriyor. l ürk 11tnnda olup iolerle Moskovaya dönmüşü:. r müsabak.ı inıtlhaıılarına. okulun öğ. lsnmbul kız liscslnd:ı lıulunan , dır. Bu ~tibarla ~~ fabrikala- yi mcikezini üsaiilhareke ya_panlk 
b itcnlfidcn bayii güç -.. e geç m a- Cemal Pap Afganistan vazıyeini -retıncn ktırnlu ı.nrafmdan cçilmiş çocujhımu evimize daha yakın o- ı nnın foalayet devreaı da.ha uzun mukaYemele devam etmeyi tu· 
lfunat alındığı, o günicrde, o di- yakından tetk ik edip. o rad a )·a- Zafer Bayramı talebeler kabul edileceklerdir. Bu ınn Cümhuriyet loz lisesine nak- tsürecektir. m im etmit görünüyor. Banun 
ya rda belli 1başh Tolü ol anlardan pılacıık belli ~ ıslah 11 tefer- "eçimde 'knuınabilmek iç;n ıığretml'- Jet.ıirmek istlyorllz. •;ocuğun ve-. t H aber aldığımıza gö~ ~kcr delili Kızılordunun guetesi Kras-
mühim b ir hsjyclin verdiği ~..sas ruatile teııbı t etmi~tı. Bu ıslahat münasebetile nin hnlz olac:ıığı olı,"ll n ve RU\'VCt1i lısl olan annesi 11H8/!Ml pnznr- . lsnnnyiimizin bu yıl 15j bin ton naya Zvczdanın dünkü makale· 
1ı malumat bittabi Alı Fuad Pa- mcvanında bir de nümune tüme- nbliıka sahip olmak, sıhhatli bulun- lesi günü öğleden ·onm mektep .k..-ı dar şeker ist:h11al edecekleri sitl1r. Bu yuıda Sovyet ordusu• 

d B " u v b l · ınnk lazımdır. lmlih11n ı;fınleri pek -"· ~nın hoş-.ına gi iyor. atul be- ni k urmak vardı. Bed ri bey bır r.ıaaa n.uruma ııı e erı müdürlüğ{ine mürncıuıl ~ ... •yor. üm id e di\mcktedir . nun Ural dağlannı istinatgiıh ya· 
yi yemeğe alıkoyuyoT. Hatta ço"k diğcıleri gibi yine Cı·mal tarafından birçok 1 )'alonda ilim edil~ktir. .Muamele öğleden cvvei yapılı r parak harbe devam edeceii ve bu 
sefarette m isafir ed iyor. Paşa tarahndan hazırlanm~ o lan dlyerek _ ka_~1 e tmiyorl

1
ar. ;eı şcm' PoH•te1 .uretle fqistlere kar,ı muvaffak 

So tl " lk • d ·1 • t eg"lenceler tertip edildi Zafer piyangosu lıc gunu og eden evvc muı'a<"aal '- - h L- ·1 . t• 
vyc er u etıın e ı mı tc - bu nümune tümeni projesini de cdilivor. Rugtin leyli meccani ta- OaaC8&'! n~r ven mlf ır. • • 

k:katta bul~mak ÜL.cre ~-üyük ~alarak talbik imkiinlannı ihı:ar n~1!1l~lus~~n~~~~·~ v;s;~~~~ 1 Milli pivanj!Olllln 30 A,C!ustos lcbc~In kayılı yapılıyr>r, bakama- Bir çocuk asansör . hıtunal Kızılordu garbı Sı· 
Millet Mcd 1 taJllfm dan gondc- eylemek üz.ere Moııkovny!l oc·l- ,,. Zafer Bayramı ı·çin terıı·p etti- VT•, varın gelin rlh_·orlar. Cuma bı..ryanın kapısı olan Urall~rd.a 
ril . l b t ( 1) b' · "' Hııva Kuı·umu şubeleri taı·afırı- ,,.h " } d 1 k ~ -m~ o an üç me us an m mi~. daha soğrusu Cemal Paşa dan şehrin mtıtPna ınahn1leriıııJc ! trı fevkalade piy.anı!O bUJ!Ün İz- günü telffar müracaat ediliyor. a tın a parça anara t'!tunm~,ıa Amerüu:.oa~ ~_arkı Sı- • 
olnn doktor Tevfik Rüşt.ii bey tarafından gönderilmişti. I :r:.engin programlı bir çok eglcnce. mir Enternasvonal fuarında çe- Bu defa da n•iıdiir hey İstanbul- •• •• bırya lımanlıırından mühım yar• 
de o sırada Moskov:ada sefaret- Batu! bt'y, Bedri beyin bu te- ~er tertip cdılnıişur. nu meyanda kilecektir. .Cckı}ı e saat 17 dt da dıogil bnşkası imza cckmeL, p:ı- O J d U dıınlan kolayca t emin edecektir. 
te bulunuyor ilk geceyi Batul lefonu üze~ine k ılkıp Enver Pa- 1 lie)beliodnd::ı mükellef bir 1m bac;lan:?cak ve 17,30 da nihayet ınrteı1i gelin. deniyor. Bu defı.ı H e!:ika ten Amerika timd id en 

şanın evine gidiyor. ve do"!ruca balosu vedlcccgl ı(lıi B ş kta, \C'r lcccktır. ben (tocuJ:;"tln babası• müracaat Evvelki ı!ÜD Ta'ksimde Gü- Vlııdivo:ıtok limanına yÜksck ev· 
(1 ) Diğerleri Pıncli Hariôye Enver Paşanın bulunduğ\l odaycı aile babçcsile Usküdar l'ızkul<' l Bu <" ·ili~te 400 000 numara ediyorum. Size veremrviz. Ya ço. n ile.suyu caddesinde Kadri a- saflı tayyare b enzi."lini hamil bir 

V ekileti umum müdürlerinden alınıyor. parkında ve Flo~ ada f vkıılii o \ a 480 00 1 ra 'kramh e tfvz cuk ''eya vchı gel '" di~cr<'k paı tımanmın asansörü bozul- kaç sarnıç gemisi göndem1i~tir. 
es.ki.İzmit mebusu c.anm ile.«İm- Enver Pa .... U7.Ull b:r volcııluk danslı ve sazlı rg'cıı lı'I' ynpılıı- E b .. 'k ~. . n kıl kf.ğıdını \Cl'nıed le. \}, ve bir usta J!etirtilerek ta- Şu kade.r var it~ bu sevkiyat si-
d b la 

y v.. .1 c ktır Kndıkoyd kl Deh1i gaz ı- r:dikcektir n U\ u ı•l\ramıvc Şo hale g01-·n bir nııktl kGgıdı A 1 ki •k t ı u•e ve cam fa rika n ıdare ''"'ptını 1·rı·n yornundu..... f".!lı. , 1 • • • ' mır;nıe ba l::nmıştır. J3u esn:a- ya .. ı zor u ar M annıs ır 
... ..,. .. 0 "' "· - "'0 ne unda dıı mükt>mmel bır 1.:on. 140 000 liradır._._ alınn' ıçın kaç kere gid:ıı r:e1mi· • ,... _ •• • • 

m~i azasından eskl Burdar ~ülcr yüzlüdür. Ba!!ı açık. bı ık· ser verilecekth-. llavıı l{uıuı~u ye .ht':va~ oldu•rumı ve çocuğun rı kinci katta bulunan asan- (Devamı 3 uncu .sahıfcde) 
mebusu SoysnDı Suphidir. jıarı burkuk, yanakları iyice tra"I kendine yardımda bulunan sayın Şehrim 29 mUhim b.1bası olclugumu hu .. ·h·cııı ı • '>örii alt "kattan seyreden kapı-

Bakışlar .................... 
Zaf r ğ-ı, 

mucize bayramı 

dan b.nlw boplı.rken, istilacı· 
larla laarp etmesine ve onlan 
tepd emesine inanılamaz. 

Bu inanılmaz teyi Tiak m il· 
lcti, 19 yıl önce, 30 Ağustosleı 

yapnnftır. Bafka kelime ol
":maaığl için buna da zafer diyo
ruz; fakat bu, zaf~rden de, 
zaferlerin zaferinden de pek 
fazla bir feydir, 

Her zafer kelimesi gurur ifa· 
d e ed er; fakat, tabiat üstü mu
cizeler nizanuna giren 30 A· 
ğustos zaferi, k endi m a na hac· 
mine pek d a r gelen b u zafer 
kdimesile, ancak milli tcva· 
zuumuzu ifade ediyor. 30 A· 
ğustosa mucize bayramı d eme· 
mize bu tevazuumuz mini ol· 
muttur. 

!;tHnıu11n111tHl1Hllım1ttllHIHtttııınttıKJttHJ,! edılmiı:ı. arkasında gri bir kostüm İstanbul halkının Zafer ve Tay-
1 
miktarda ita g idi h:ıt cttigim lıald fço('uv•ıı vcııri;, 1 cının ou:u Ömer bır aralık düi!-

ve boynunda koyu Hic:iv~rt bir yare bnyınınlannı nr iç nele de sh:e vermeyiz) scldnıd<'kı mu- m've basmıştır. Bu suretle in-
l:ravat vardır. Bedri bey şö>·lc kuilıyab lmeleri için bütiln tPd· is'kenderuna f!elm 'ş olan 40 talcanın ne dereceye kadar doğ- mef!e başlıyan asansör dal,gın 

ri Vecizelerin Şerhi 1 
1;uunuıuııu"u11ı ıu11N1RHlt1ııunıu111111tHft;: 

takdim ediyor: birleri almıı1 bulunmnktadır. Eg. bin çuYa1 kahvf"den yarısından ru olabileceğini alikadaı: ma- ı;-ocuğu parm.aklık1ar.a sıkıştır-
lnnccl-rlrn bir çog'hı sabuha ka- f 1 h . ı'ze rtelm•..,tı'r k 1 rd ' '·kım tk ış ve par,.alıvarak öldürmüş-- Pa-şam işte Taşkentte çalı· ~ "-• az ası se rım ,.., ı . nm a an sormıyn ııaı. y " 
dar devnm edecektir. Bunlar kuru kahve satan mü- mu? j tur Polis tahkikata devam et-

şan arkadatımız ..• (Deı:amı wr) 1 esscselere taks:m olunacutır. melktedir. 

Edebi ~oman: 39 

ETR 
DUJ 

Her iki kadın d a beni benden jyi 
tanıyorlardı. 

Ben bir çocuk gibi kendi )·arattı. 
ğını dünya içind• her eyi oyuncak 
haline sokuyor, aevG'fyi de hoş ve 
tehlikeli bir oyun tclukki cdl)•ord:ım. 
Hiçbir şeyi olduğu gibl ~ormediğim 
muhakkaktı. Kaç zrımnn n' anlı kal. 
dığıın Wr kızı, bugün bann teşhir 
etUği simasilc tanıyor mu:;dum'! Ben 
sevginin şuuruna erememiş delikan
lılar gıbi sevmek için seviyordum. 

Kemal Bil başar .................................... 
istidadında olan fakat. yükseldikçe 
patlamak tehlikesine maıuz bulu· 
nan güzel rcııktl Lıir lıalon hali var
dı. İçim11;de iste<liğ!nı bılen yalnız 
Medıhn idi. Sevgin.n tiı kendi i olıın 
bir kızın böyle baş dondürucu bir o
~·un içinde bıle saglam toprağı ara
yıpbulması, onda, annclik teııakku
zunun biı· nl.şanesı degıl mıydi? 

Bız • Narnnla ikimiz· sonsuzluk
laı ın pc.şmde arzudan çaUnmazsak, 
h"rhalde ncfı ettrn Q)ebıUrdık. Hal
buki cmuntehasız ber şc~den huzur
suzluk duyan> bir kadın beni her 
zaman mahvolmaktan l..'llrtnrncak 
kudrctteydi. 

Ah .. ralbuki içimde bir cbclkb 
~c bile lınkin vcımeden o beni tcr
kC'dıyordu. Bu harcket.tc, Nal'an Ha
nımın hüı ı İ\•ctini kııwndığı bil' za
manda terc;hte beni serbest bırak -
ıııak istlyen bir hesap ınl'vcut de -
gıldı. 

hncakta sallanıyorlar, gülüşüyorlar,, - Gorüyorsun ki yükseğe çıktık. 
bağrışıyorlardı. Işıklar Ll&es1nden tan sonra aşağıya inmile kalknıak 
bir mckt<'pli, bir genç kıza, w:akt.an rlaıma bır ıztıralın mal oluyor, kos
uuığa işaretle halini anlatmıya ça- tek!cnlyorsun. Yarndılıvı zol'lanıa
lışıyordu. malı. Tııbıatio yaptığı ljeyi bir pe-

Alt yoldan bir ihtiyar bana ses - dagok gibi bozmıya mı kalkacaksın? 
lendi: D şünmüyor mosun ki, tabiat fo-

- Hey dendı... Yüksekleri bı- na bir ~ey istemer.. Bütün kötulük
l'ak... O patika ;tehlıkcll ycrlerd('Il lcr hızım akıl \'C mantık dediğimiz 
geçer .•. Bu rahat yola in! .• dedi. olçudedir. Tubiatin hangi işinde ha-

Onn: kiki bir muayyeniyet varı Biz onu 
- Buradan her ~ey iyi göriinu - anlamak için kendimize benzctmiye 

yor, diye bnğıfdım, Unşını salladı. çalışıyor, onu da hendese içine al-
- Gençlikte hep böyle soylenlr... mıya gnyret ediyoruz. 1 

Ama pişman olmamak istersen ın cAşkından daha büyük fazilet ln. 
aşağı... Oradan geçmek için keçi nımıynn> Naran Hanım da lıledihn 
olmak lizım. gibi ne istedigini biliyor, Aşkın e-

Yüzümü bir diken yaraladı. Pan- mirl rinc- tübi olmanın hakiki tnbi-
tolonum yırt.ldı... nt kanunu olduğunun farkındadır. 

ı-:vet aşağı inmem llızımdı. Ah... Kadınlnr bundan dolay1dır ki erkek. 
Fakat bir keçi olamadığıma esef e- !erden dahn ziyade t.ııblııtin nuıhlu
decek kadar burnsı güzeldi. ku'Cıurlıır. Bllnd:ın dolaYl snııdet1 d:ı.-

Ku rumunun bayram gü-

nüdür.Kuvu.tli oc •ar'llmaa; 
Türkiye, /ca•uıd/r Türki

J'edr.n doRacaRı için bu 
baJlram çok İ•abctli e1e 

manalı bir torih• rastla-
maktc.dır, • •• 

30 nğustosta Türk milleti 1912 
de bnçlıl-·nn bir facialar silsilesi
nin son ruulıa5ebesini Anadolo 
ynylalnnnm ortasındn 'kanını ıı
kıtarnk ynptı ve bir vatnn kauı
nnralc ortaya çıkt1. Üçüncü Buu
da, yani bavnln,.n hukim olmıyan 
milletler yeni bir 30 ağustos ız.ıı. 
feri bcJJiyeınezler, bunu bize ı -
çlndc bu!undui:..Umuz harp ısbat. 
etti. Tuihc her ımmnn yeni Dum
lupınarlar yı-.r.mı:;a hazır ol.ın 
Turk milleti bunun ıçln hava hıı
ktnıivetini tesis etmek nzmlle ve 
buttln gayrt'tlle çalış•roaktnc!ır 
Vnılfcı:ıiz ınlllrtçe llnvn Kuru
muım ~·ardımı'lrr. 

Mediha zalim Wr teşhil'le nramız
daki uçurumu derinleştirdikçe, ona 
karşı iştiyakınun büyük bir hırsla 

arttığım hissediyordum ve Naran 
Narnıı Hnnını da bt'ninı gıbi çıl- Hanımla birleşmenin mahzurlarını 

1 gın n blri~dl. Ontfa da ad ce uçmak hr np rtml~c bn,lı)Ol'dunı. 

Daha iyi şe)·lcr düşünmek ve ba111 
ş ykr unulmak içJn akşanı fizcri şe .. 
hı den dı'i:ın ~ıktım. Çaglayana gi
den vadi içmde bozuk dcglı meni ge
çlncc, fundalık \"C b1igurtlcnler nrn
sından önüme çıkan bir patikayı tn
kıbc başladım. Aşaj:;'ldan, dere içın. 
de aynklaıım suya sokarak ıııkı içen 
bir takım delikanlılar n coşkun ses
leri gdıyorclu. Dahn ıkı ıdc, kesLane 
ağaclıırı dib'nd aılel<'r )emek yl)or, 
ı; a• f n çnlıyorl rdı. Kuçlikl ı· a-

A ihya ineıkcn hafıfçe ayaV'ım ha kuvvetle duyarlar. Onl:ırı bed
burkuldu. Bir fundalık dibine çökü- baht eden bir. oluyoruz. Çünkü on- ı 
vcrd m. Yıne kendi kendimle munn- ları da tnbiat gibı olçup lııçınly kal --------------· 
kn~n~a b:ışl11dı111: kıyorıız. (De"' 1 ı:ıır) 



so A0USTOS 

S O N . M A - B -E._. R L E. · 

Başvekil 
Partide 

Bir müddet 
meşgul oldular 

Ankara, 29 (A.A.) - Bqvekll 
Doktor Refik Saydam bugün öğ
leden evvel Halk Partisi Genel 
merlı:ezine cele.rek Parti Genel 
Sekreter Vekili Halil Türkmen 
tarafından karftlanmıı Te bir 
miiddet Parti işlerlle metgul ol-
muıtur. 

Amerika da 

jDünya 

1 

730acu ... , 

Altn•• ....... . 
BERLIN, 29 (A.A.) 

Alman uvq tayyareleri İngiltere 
ıahilleri açıklarında Pembrokenin 
garbında bir gemi kafilesine mensup 
19 bin tonluk iki büyuk ticaret ge
misini tahrip etınişle.rdlı" Bu gemi
lerden biı'i büyük bir petrol gemisi 
ldl. 

Alman tayyareleri İngiltcredeki 
tayyare meydanlanna da hücum et
mişlerdir. İngiliz tayyarelerinin iş -
gal altında bulunan ::'ıtanş ve Hoları
da sahillerine dün yaptıkları hücum 
teşebbüsleı1 akim kalmıştır. Alman 
müdafaasının tesh-i sayesinde 17 si 
bombardıman tayyaresi olmak üzere 
31 düşman tayyaresi düşfirillmüştür. 
Bu tayyarelerden 23 ü avcılarımız 
he haya dafi toplarımız tarafından 
tahrip edilmiştir. Bir d!lşman avcı 
tayyaresi piyade kuvvetlerimizin a
teştle duşürülmüştiir. 

Şimali Afrikada Studa ticinde 
Alman ve İtalyan tayyareleri Tob
rııktaki liman tesisatını, hava dafi 
top mevzilerine ve malzeme depola
rına ezici hücumlarda bulunmuşlar
dır. 

Alman savaş tayyareleri 27-28 a
tustos gecesi Süveyş kanalındaki 
askeri tcsiı;ata müPssir surette ta -
a rruz ederek ağır ~npta bombalar at 
mışlnrdır. D!ln gece İnglliz tayya
releri garbi Almanyada bir kaç yere 
infilak 'Ye yangm bombalan atmış
lardır. 

İkametglh mahallelerinde evler 
• 118ara utramışttr. Hava dafl toP
Jarı, gece avcılarımız düşmanın 6 
"°mbaıdıman tayyareslnf. düşürmüt
lerdir. 

Sigasi vaz: qet 

Ural da§ları 
( 8<.ıflaıafı 1l tıcj aahif~mfzd•) 

Şöyle ki. Amerikanın Japon 
INiyük adalan ve sanayi mmtaka
lan kal'f1Smcla bulmaan Sib.irya 
limanlaırına modern harplerin ~n 
mühim maddesi olan tayyare ben 
Kinin in külliyetli mİktard11 Ame
rikadan ıevkedilmesini Japonya: 
kendi emniyeti için tehlikeli b ul
duğundan hem Moskovaya hem 
d e v a,ingtona verdiği notaard a 
protesto etmit ve bu sevkİyatın 
aevamına m üsaa de edemİyeceği
llİ anlatm1fhr. 

Bu no ta Amerikada d erin in· 
fial uyand D'mlfhr. Japonyanın 
bu tetebbüsü Amel'IKanın öteden 
heri müdafaa ettiği açık d en izle
•İn serbeştisi davasını baltalayan 
hir hareket olarak karfılanmıştır. 
Amerikanın istediği denizden 
Rusyaya harp malzemesi gönde
rebileceği Amerikan matbuah ve 
!Qakamları tarafından ileri sürül
lllektedir. 

Arnerikanın Rusyaya yardımı 
h.rbın bütün Asyaya ve Büyük 
~~ni.l'Sa sirayet eylemesi gibi 

ııyaıi mahzur doğurmuf o lu,... 
"'+anw Fepi TOGAY 

Yolsuz işlerinden dolayı 

Bursa lktısad Müdürü 
memurluktan çıkanldı 

Hakkında 
hükümleri dairesinde 

milli korunma kanunu 
takibat yapılıyor 

Ankara 29 (A.A.) - Başve- 'qhası vak tinde yüksek makam-
kaletten tebliğ edllmittir : j'ara bildirmediği tah~kkuk ey:~ 

p k ipliği tevziatı itlerinde yen Bursa mıntakası ıkhsad mu-
amu_ .... 1 l dürü Enver Akafırat milli korun-

yolsuzlugu goru en ve yapı an ma kanununun altıncı maddesinin 
tahkikat neticesinde, vaz:fedar 9 uncu fıkrası hükmüne tevfikna 
olmadığı halde iplik tevziatına memur yelten ihraç edilmiş ve 
m üd ahalede bulunduğu ve 9 5 hakkında ayrıca cez.ai takibat 

sayılı koordinasyon heyeti kara
nna muhalif olarak pamuk iplı~i 
i{llemiyen İpek fabrilcalanna dahi 
iplik tevzi ettiği ve lktısud V e
kalet inin iplik i{lleri hakkındaki 
t amimlerini gizlediği ve hakkında 
~phe hasıl olan fabrikaları ve 

yapılması ve yolsuz olarak pa

muk ipliği alan ipek fab rikatör

le rile aldıklraı iplikeri satan fab 

rikatö rler hakkında d ah i tak'bata 

geçilmesi hususu lkt ısad V ek ale

tine bildiril miştir. 

Askeri terfi listesinin 
mabadini neşrediyoruz 

Ankara, 29 (Huıousi muhabirimiz. GÜVERTE l'ÜZBAŞILIÔ'NA 
den) - Milli Müdafaa Vekaleti, TERFi EDESi.ER - Esat Daybcl_ 
bahrivel11cr arasında terfi eden de- ge, Haydar Olcaynoyan, Şebabettin 
nlz e'rkan, zabitan ve memurininin Karaca, Ali Alpar, Fethi Alt.an, En. 
kararnamesini ili tasdlka çıkarmış- ver Özderulr, Şeklp Dizdar, Fahir 
Lır. Bilgin. Sadık Erol, Edip Alıcı. Ze. 

Terfi edenler ıunlardır: kii Girol, Mehmet Oysaın, Kenan 
K URMAY ALllAYLIGINA TER Günay, llahaetUn Üzülker, Feridun 

P} ED/o.'N DENiZCIJ,BR - Sadık Yet.kin, Feyzullah Aksoy, Scbati Ta.. 
Altıncan, Tacettin Kaleyman, Rıd. şös. Arif Yalpkaya, Saip Doğar, 
van Koral. Münir Onay, Nurettin Rıfat Gcneoğlu, İzzet Tunçer. 
Tokgöz. GÜVERTE t•srTE<1MEr..1Ll(;J. 

KURMAl" YARBAYLIGINA NE TERF EDENLER - Sezai Or-
TERFI EDENLER - Burh~ncttin kun, Neriman Ertekin, Turgut Özel, 
Erilkun, Sadettin Özman, Fuat Uz- Kemal Kurtokan, Şe1!1sl Katun, Js

k E · İl mail Goksu, Doğan Ülkan, Enver 
g5ren, Fahri Kumutür ' mı!1 - Demirörcn, Şehap Ülkurt, Cevat Ül-
ker, Te,•fık Sanıurknş, Zeki Özak. 

GÜl'ERTE ADBAYUGIN:4 TER ken, Nejad Tegel, Nazım Oıkan, Dn-

FJ EDENLER - Nedim ü. lse,·e.r, niş Yıldızalp, Mustafa İlman, Süley. 
z tti num Oreııgin, Nasuhi Gokcan, I•'cri. 

Nizamcttin Akerman, ıyae n dun Sevil, Nusret Öııol, Şevket Par_ 
Özel. lnr, Fethi Oynl, Murad Karal,urt, 

GÜVERTE YARBAYLIGTNA Kamran Evranos, Salp Tıirkeş. Kc-
TERFi EDENLER - Sadi Tunalı, rem Okan. 
Seyfi Giırm::ın, Azmi Ynzıcıoglu, MA!(INE RiNBAŞILTCINA TER 
Hakkı Erim, l\lchnıct Atabala a, Fi EDENLER f ı fon Öscr, Na. 
Kenan Goyer, Ru tu Aı;nl, Arıf Tım- ıuık Kaçkin, Bil han t .. n Tıırt, Cc
çn~·. Mı..hmet Eınnn t, O ın n Oı J M

0 l D m'roına, Ha n Çe1ıl, F.ıhıf 
Gl l'ERTE IJl~BAŞILTGl.VA B k, f n A n. 

TEI:Fi EDEVL/~ll \ .l .11~/\E l'l ZIJAWITCl\'A TER 
Aytnn, Ruşt O b , Mıı 1 n f r, Fi EüT\ l R K mal tçnM ı 
Ekı m Kekık, ıı h ettln Engin, Tev İ ı a 1 Emil n, N~mi Tun vul, 
fik İnci, Munır Sur, Abd Ikadır ( - Adn E 1, Alı Ta o, Ali B ı 
tun, Ş<-m t n Ün 1, R civan P k- Nuri I\'.u u b k, N C" t• Kut l, Y 
kan, Suat Akdem, Kemale>ttJn Dur- suf Aıda, İh&ıın Sonat, NuretUn 
maz, Sallhatlin Kızılyel. Lutfi Tul-ı Aykııt. 
pr, Twfit &nıp. (,,..,_. 1 MI Nlt.lf.ı.) 

TASVİRİ.Efl<AR 

30 Ağustos zaferi 

Sahife: 3 

Garp'te hava 
harekatı 

Roterdam ve 
Duisburgdaki 

hedefler bombala ,dı 

Almanlnr 9 İagiliz 
t ayya l'eslni clüııürdwer 

T. va lf urumu 
beyannamesi 

(1 it ,. sah1fede11 d u..mJ 
Havacılık haftasına girerke-n, 
g nün bütun ~ "''!erini Ti le 
Hava Kurumu kaınp1 ıda, 
kanat aşk le çırpınarak 7ec:İ-
"ten binlerce Türk delikan ıa 
1tÖ7:lerim.1zin önüne geliı. On
lann yüreklerini tutufturan 
a'cı;ten içimize haz dolar 

fyı vuru rnuııu bilen kanat
larla ha' Rlannı korumıyan 
milletler. iki yıldain~rı kök
leri çüriimü~ ağaçlar gib bi
rt"r birer dl'' r liyorlar En 
mecalsiz günlerınde ~e ba~ı 
nlmiı: en Türk mil1C'tinin. ha
vada da her zaman kahr::tman 
knl ea~ına inanımız, uçan '"ICS

lı ne kadur ku"\..,.etlendircb lir. 
sek o kadar sağlamlaşacak
tır. Bunun ıçın Havarıhtl 
Haf ns•nda Havacı ~nc;li~ia 
ıht vaçlan üzerinde daha çok 
alfıka ile dunnnlı ve Türk 
Hava Kmumuna vardım et
meliyiz.. Büyük bayramımıu. 
Türk gökleri kadar berrak v e 
neşeli geçirirken bu vazifemi
zi unutmayalım. 

Tilrk Han K unnnu Batkallİ 
Enuram Mebusu 
Şükrü Koç.ak 

.............. ·······························-Tasviri Efkar 
(1 inci sahiiedfln devam) f lcnkler konacaktır. Hitabelerd n 8 n --------------

ŞE lJRİM iZDE YAPILACAJ( ın gcçıt r cıni yapılacakt.ıı'. Bu uu Nüıhası (5) Kur ,tur 
lı1ERASIH nat 12 de 21 at m top atılacak, ş - •. ~rlq/tJ Harı. 

hlr ıraııduı. bayı ak, rece elektrikler_ Abone ~eraıti iç 'n içi• 
ı ılonannct:kbr. 

Ankaraaa hazırlıklar 
Ankara 29 (Hususi muhabiri

mizden tl'lcfonla) - Şehrim z 
r baştanbaşa bayraklarla don:ıtıl-
1 mı •ır Şu nnda resmi ve hususi 

binalan süsliye•ı tenvirat Ank n 
rr zı nu rk · tir. H Ik 
kın akın sokak ra dökülmüşilir. 

Y nnkı buy ük a kcri merasim 
ı n h•r şey hazırdır. Bu e~iz 
z fer mizi tesid edecek olan bu 
seneki meruim her yddakiacla 

Scııd"k ............ 1400 Kr. 2i00 Kr. 
Altı nylık ............ 750 > 14FO > 

Üç a)lık ............ 400 > 800 » 
n·r ayl k .•••••.•.•.• 160 , yoktur. 
DİKKAT: 



Havacıhğımızın Tarihi 

35 sene zarfında 
gösterdiğimiz harika 

-

TASVİRiEFKAR 

ICJlıR MÜNAKAŞA:=] 
Zaruri bir cevap 

Hüseyin Namık ORKUN -
M emlcketimlzde çıkan tarihe nit l manasız bir t:ibir kullanmış demek

eserleri herkese tanıtmak i - tir. Fakat. Halil Edlıemin bu ti'ıbiri 
çin vakit vakit yazılnr ynzmnktayım. kullandığı isbnt olunmndığınn göre 
Bu meyanda Türk Tnıib Kurumu- il im manasız tabiri kullanmak ~erefi 
ııun Delletenlnin son sayısını da ha- bnnn ce,·ab ynzmağa yeltenen zata 
his me'lızuu ettim. Hu yazım üzt!riııe aittir. 

c 30 AGUSTOS --9
"""' 

..-------------------:\ 

Bugün Boğaziçi büyük bir 
spor günü yaşıyac ak 

Tertip ettiğimiz büyük k ürek yarışlarının 
30 ağustos büyük zafer bayramımızı kutladığımız 
güncr rastlama$ı bu müsabakaların hegecanını 
bir kat daha arltıracaktır. ... -CM&A 

BugUnkU yUksek havacıhOımızın temellerlnl 
k u ran Fazı 11 arı, Sa d ı ki arı, Fethiler ı, 
Sallmlerl ve onların kahraman ve yiğit 
arkadaflarını göAsUmUz k abararak anahm 

Yazan .: İlyas TUNCARSLAN 
--~ ..................... iiiiliiılilıllmliillımi111iiiil E R 

--
Ulus gazetesinde ilim aleminde adı ı 4 - Sahih Sultanlar diye bir ta
sanı nıalüm olmıyan lılr gencin bann bir yoktur. Çünkü Sahib Ata bir ve
cevap vcrmiyc çabnlndığını görünce zir idi ı:e sultan olnmndı. Blnaena-

~ostermekten başka lıir ~ey ı!ade et.- tinde ısrardan başka bir şey olnmaz. 
mcz. 

ben de bu satuları yazıyorum. B_u j le) h bana cevab Vl·ı·meğe çalışan 1 ' 

)•azıda tınh~ıma kaı.-şı. kul~andıgı genç halk tabiridfr diye gayri ilmi 1 
6~.zJcr kl'ndı nl'znkc·~ının ~nıyımnı hir t.iihil'i miiılafanya çalışması ceh· 

Halll J<;dbrın gibı Turkıycnm adile 5 - Kerinıcddfıı değll Kerinıüd-1 
~ her zaınan ögtineceğl hlr şahsiyC'tin diıı'diı·. Acnbn hu genç Türk Tarıh ı 

~ toplanuş olduğu <>scrlcrın adım bir K_~runıunun ~e;ıct~iği ~scı:~cri de 
liste halinde ynzmn~ı ılahi bccerPmi- g~ı ın;mış midır · Eger gormuş _ o_lsa 

Müsabakalara Beykoz, Galata saray, 
Güneş ve F enerbahçe gibi şehrimizin 

e n k u v ve t 1i ki Ü p l c r i i ş t i r ak 
ettiklerinden yarışlarda çok heyecanlı 

ç e ki ş me le r o 1 a c a k t ı r 
1. 

T6rk tiavacılıfı .ııo il k feda ka r kahramanlar; ve şehitleri 
I • Sadık bey, 2- Salim bey. 3 • Fa;zıl bey, 4 • Fethi bey ve diger kahı ama,, arkadaılan 

ven bu gence ilmi hatalarını tekrar 1 ldı. Uzunçarşılıııın Anadolu B~cglık -
' ızah etnıcği liizuınlu buluyorum. lerı adlı e.~rhıdc bu iı.<mln dogru D. 

ı _ Hııand hatun dcgil Jlan<l Jıa· tarak ~azıldığını da hılir ve yanlış 
tun'clur. Bizim llııı·z.cm veya hoca yazınnzdı. 1 
dediğimiz kelimelerde eski lıarflcl'le 6 - Torgut değil Turguttur. Ke
havace, Hvaı-zeııı yazılnınkta iııe de limeııln aslını dn öğı·cnmck arzusun· 
bu suretle okunmnmnktndır. Avru - dn iseniz T'ııung Pao mecmuasının 
pnlılar bu yazılış nilansını gilııterme- ( 19301 XXVIT nci cildinde Pelliot'-ı 
ğe de gayret ederler. A. Gabrielin nun makalesine bakınız. 

1 bu kelimeyi Khuand yazmnsı biı· şa- 7 - l\luineddln değll l\luinüddin-
1 hid gibi gösterileceğine banıı cevaba dir. 
yeltenen. zat iyi ile kötüyü yani yan- , 8 - Merhum H nlil Edhemin bı -
hşla dogmyu tefrika çalışım daha' raktır•ı kitabcle ·I d . imi • · · ed 11 .. ı n sa ece ıs erın-

ıy~' erBı a't. kt bl d ,, , 11 j den bahsctmeğe cesaret eden bu ma· 
ç.. - u-ı rne c er e o .. u.u ı U- k 1 'bl . - bil t k 1 b' h k • a c ıınhı yazısında meşhur bır şe-

~u veç e ur çcı c ır a eng nı · h' d Ik 1 -
' d l d B' ı h ı·ı· · d ır a ı 7. rcd yor: Snınerra. Turk f es var ır. ınacnn ev c ı ımız e 1, lh •.• · •w. . I 
1, ı· dl bl k l' 1 • B i ar .r.urumunun neşı·ettıgı müh m >a ı ye r e ımc o aınnz. en m bl . . . 

ı "h' ti dil t k d' . b r eser vardır: Lıse tarıh kıtabları • .sa a ıye me uza ıp en ısı u i tc b 1 • · 
1 1 

d k b. · Ş urnı n lıu maruf ısım Samrn 
sn ın nı· _a. te ır. y~zı l a~ınnmış ı- l}Cklinde ~ azılınaktnılır. 
kcn salııhıyet sahıbı olduguııu znn- u ü T lh 1• · 
eyleyen bu genç hatalarında ısrar ile en z nr ... urumunun ncşrıya. 
1 · h 'k" k il 1 d 1 ğ 1 tını dnhl okumağıı muvaffak olama-

~ Hı eı ı ·ı e men n e < ,, nı o - _ 
.ı • k .. d dikt t mı-: '\;e Lunn ragmen Kurumun Belle. 
uuguııa anıız..:t e en sonra am 1 1 

l
• 

1 1
, 

1 1 k ten nı " yazı ynzmak hevesini duy. 
on ıır satır a~ag•ı n • ıu ı o aı·n o-
k d • 1 b'l r.. ·b· d' muş olan bu ı:tcnç arkadaşa şu yazı-
unmnsı ogru o n ı cC<'.;ı gı ı> ı- 1 - • 

ı k k d' k ll i · t k lb ı· mız n gosteımeğe çalıştık kı hiç ol· yere en ı enı s nı e ·z Cf ıyor. h · · 1 • d - -

$ ereflc doğan Türk tayyare· resile Hay fadan uçarak Filistin nın mavi göğü, mavi sulım uze- Müsbet ve. ~aı:lh bl~ h~kikat karşı- ;~az~~k g~:c~:;;.ı erı ogru durüst 1 
cilıği, bugün 35 yaşında ve Sina çölü üzerinden Kah:reye rinde çabuk çabuk uçuyorlardı. sında keııdısının ak 1 hır kanaat sa-hıbi o!du~unu söylemek ne demektir. Duha. Tarih K~rumu~un neşriya-

b ir delikanlıdı r. muvasalat etmişler; bu suretle Bunları korkutan, kaçıran ki ,-.di) Bu hususda okuvuculnrım hfikllm tını takıp edemeyıp has ısimlcrl dahi 
Subay ve gediklilerden mürek İstanbul - Mısır seyahatini ta- Sevinçten büyüyen göLlerle ,·ersin. · ı ~·anlış yazan bu genç Hunlar hak -

kep b'r kahramanlık külü olan mamlamışlardır. izzeti nefıslerini gökleri aradık ufak bir sı)n:1 3 _ Ilalıl Edhem bütün yazıların kındaki yazıyı tenkldim dolayısile 
tayyarecilcrimiz, şeref sahnele- her şeyden üstün tutan ve vazi- nokta gibi bir tayyarenin Yeşil- da kltabclcrıle geçen ayeti kerimele- ımlithiret sahibi olup olmadığımı öğ
r indc diğer a:ke.daşlanndnn geri fesir>i her şeyden mukaddes ta- köye doğru uçtuğunu gördük. 1 n hep fıyetl kerime diye gösterir.! renmck arzusundad~r. Türkiyede 
kalmamış ve cürmii kadar ateşli. nıyan Türk tayyare INi, ,·:"lrolu- Bu da, dü~man filos'le tek ba- Halbuki bann cevab vermeğe çalışan Hunlnr. adlı bir eserı~ sahibi oldu
yerek yakmış, düşmiiş, düşürmüş nan vazifeyi, zayiata rnğnıen mu. şına dövüşen ve ücıt çıkan Tfük genç Halil Edhemin bütün yazıların- 1 ğ~m ~çı~k n:nl~ral .naır yazıla.? r-
ona kar•ı birle mücadele etmiş ı vaffokiyetle ifa etmişlerdir. t · · d' B k h da kurnni kit.nbc tabirini kullandıf;1. ıı ar :ı 10 a a lir azıcık muta ea 

T ~yyarecısıy ı. - unun :ı raman nı lilılia e~·lemckte ve kendisi del scrdedebilcceğfmi tabii kendisi he -
fakat hiçbir zaman yılmamıştır. Alektep teşkiltilı pılotu Fazıl aldıgı yaral:ula tay- 00 ·J b.. ··bı 1 k 11 kt 1 İl nüz bilt>medıblnden mazur görmek-

k 11 1 · • y 'lk" d )1 e ıı tn r u nnmn at ır. - .. 
Baş a mi et erin, en ıyı ve yaresmı cşı oy mey anımı ge- • li k şnııın ne !emek olıluı;.u. tC'yinı. 

d 1 1 b 1914 1 d Y 'lk" d · l . b' •W. ld rnı ııı ınn a < 6 
mo ern tayyare er e aşarama- yı ın a, eşı 0 :> <.', oır tırmış ve emsa s.z ır yıgıt o u- mı ve nnsıl olmaı;ı ın.zım geldiğini Yazımı burnyn kadar yazdıltt.an 

dıklan işleri bizim çocuklnrımız tayyare mektebinin ku:u!duğı.mu ğuı:ıu göstcrmi~tir. lınmiş olsa idi Halil F.dhcmin hnngl sonra tekrar okudum. Bir de baktım 
en çürük tayyarelerle yapmı-,· goruyoruz. ilk muallim olan l{te biz; Büyük harpte bu h:ı- yazısında bu tiıhirl kullandığını ı:tös- ki ynzınııla bahi~ nıevzııu ettli:im 
]ardır. Fransadan yüzbaşı Dego s (şiındı riktıyı gördük. Ve o zaman iııan- termesi icab ederdi. Kurani kitabe ~ncin adını yazmayı unutmuşum. 

icabında bir tek pilota malik Generaldir) getirilmiştir. Bundan d k ki; BiR TÜRK, YOZ DOŞ. diyC' bir tfıb1r olamaz. Eğer Halil Fak11t ne matbuat aleminde, ne de 
bir tayyaremiz, on tayyareli düş- bh müddet sonra, Bahriy~ Na7.ı- MANA BEDELDİR. E,lbcm merhum bizce mıı l ılm olan IJlm iileminı~e. a~ı s!1nı :r;atcn ma!Clm 
man filolarına saldırmış ve mag- rı Cemal Pa.şa mf'Jhıım :arafın· ! Kimbilir bilmediğ'miz, ve gör- yazı.arından. maada~ ~a~~a ye~llcrılde ı•lr:yan bll'ısını zıkretmeğe dc~er 
ıur dü<man filolarını yar~lı. be- dan bir deniz tayyare mektebi medigwiıniz, işitmedigwimz daha ne bu ku.rani kıtaibch t~?ırlbnı d ku andı m · " ı k b • alı 1"" e "r o a Hüseyin Namık ORKUN 
reli olarak ricate mecbur dmiş. açılmış ve müdüriyete kaynıakıı-n kadar büyük hi'ırikalar yapılmış- se -

1 
unun ° ""' " -

kendisi de yara olmış bır şahin 

1 

(Tahl!s·ye umun~ .mi~dürü) Nec- tır. • ............................................................... ............... ................ . 

cibi karargahına fomiştır. mcddın bey gctırılnııştır. k'iitnr~kedtl Eceabatta domuz Gönen günden güne 
"'"'"' Bu mekteplerle bir derer eye kk • d • 

Türk tayyareciliği 3S sene ev· kadar tayyarı~ciliğimiz emin de- Mütareke: Türke müstahak t eh l İ k e Sİ tera 1 e ıyor 
ve); Fethi. Nuri, Fesa, Salim, Is- n'lebilecek bir ilerleme devresine olmadığı bir ak.beti hazırlamı~- Eccabnd, (Husust) - Eceabad ve Gtincn, (Hususi) - Randırmnya 
ma:l Fazıl ve Hakkı ismindeki girmiştir. tı. Galipler ilk iş olarak Tü;- tam 44 kilometre mesafede bulunan ' 1 civarındaki köyletde sayısı 100 bini 
subaylarımızın Fransaya gönde- Büyük Harpte kü silahtan tecrit ettiler. Tüfek- geçen domuzlar bütiln bostan, mısır, kaz.amı:~gündcn. güne ~erakki etmrk ı 
rilmesile başlamıştır. Bunu mü- lcrimizin mckaniLmalan, topları. bn'r mahsullerini harap etmektP.ılir. te<lır. Nufusu 12,000 dır. Bu r~kam 
teakip altı subayımız da lngilte-i Türk havacılığı, Umumi Harp.

1 
mızın kamaları, makineli tüfek- Mahsul sahipleri gece snbahlara her sene artmaktadır. Evvelkı "e

rc:ye gönderilmiştir. te faaliyete başlamıştır. Harbin ler n kapalc takımları d~i7e d<.>- kaılnr tal'lalnnla uykusuz kalmak/ neye katlar knzamızda bir _or_:ameJ:c--
Başlangıçta yalnız kara tayya- devamı müddetince tayyarecilc- küliirken, Maltepe uçuş mcyda- suretlle bekledikleri halde yüzlerce tep yokken, geçen sene buyuk hır 

reciliği istihdaf edilm'ştir. O za· rimiz daima fena tayyarcierlc u- nındaki tayyarelerimiz de yakı lı- domuz tarlalara zarar yapmakta ve ortamektep yapılmıştır. •w 
Y ·ık k h bir türlil zarann önü alınmamakta- Bundan ba~kıı kazamız _elcktrıge 

m anlar, orduda esaslı bir teşkilüt çnrıık vazife görmiişler ve dü,ıı- yor, eş1 ·öy ararga ı imha d k Gö b t dır. Diğer canavarlardan kurt da e . ·~vuşmu~ ve nen ır cennc 
vücude getirilmemiş, yalnız safra 'mania karşrlaşmışlardır. Mütte. ediliyordu. fazladır. Köy ve 'kasabıı kenarlarına halını almıştır. 
köyündeki meydanla iktifa olun. ,f.kimiz olan Alrıınnya bol ve Yalnı7:, hür yıışamıya alışmış kadar sokularak sığır ve merkep gl· Bu sene tütün mamsıılü gayet iyi. 
mu~tur. yüksek istihsal kabiliyetilc ordu-1 olan T ürkün azim ve imanı alına- bi hayvanları yemektedirler. ılir. Yeni sene mnhsulü ise hemen 

ilk zamanlarda bu yeni kuv- 1muzun mübre111 olan 'lili'ıh ve ımıyoT<lu. Zarar veren bu domuzlarla cana· hemen satılmış gibidir. 
veti meydana getirerek taazzuv cephane vesair harp nıaizcmesi· Atat~rkün. A~adol~ yaylas!n- varlara karşı sıkı bir mücadele ya- Kazanın bir tek eczanesi mevcut-
ettirmek için lazım gelen hir nin teminini harb'n devar.llnca dıı açtıgı lstıklal mucar.ff"lesıne pılması Ziraat Vekaletinden isten - tıır. Eczacı Bay tbnıhim Hulüsi Kn-I 
kuman makamı da bu sınıfın ya· üzerine almıştı. Almanların bu koşanlar arasında, Fazı l , Yahya, mektcdir. ratnban kendisini bütfın köylüye 

1-1 d · V h • · 1 ----~~~~~..--~~~-~ scvdirmie \·e herkese bir baba nıua-nına getirilmiyerek ia, Fransa ve taahhütleri meyanında ta•••·are am ı, cci i ve ısım erini ha-
y "" ff k l d w melesi yapmaktadır. 

lngiltereden dönen genç subayla- ihtiyacımız, en mühim ve müsta- tırlnyamadığım daha bazı va· götürmiye muva a o am ? ıgı Gönenin en meşhur yeri kaplıca-
rmızın şahsi teşebbüslerine hıra- celdi. 1 tnnperver tayyarecilerimiz vardı . 24 tayyaresi d e A lsancak ıs t as- !arıdır. Civardan ve tii u:ı:nklarrlan 
kılmıştır. A lman l lnrbiye Nezdreti ta- Bunların bi~. ~~smı, uçarak, ı bir lyonunda . or?u~uzun ganaimi kükilrtülii banyolar için hlr çok has-
/?a/kan Harbi rafından hükümetimiz he ahına lkı.ımı. da :uruycrek Anado.uya meya.nı~a g•rm ı.şt ır. . . talar gelip banyo almaktnclnlar. Rl}-

hazırlanan tayyareler Berliııden gelmışlerdı. İstıklal harbınde tayyarecılerı- matizmalı olarak grlenler, kısa bir 
Ecnebi memleketlerinden ya- trenle Mncaristana geliyordu. Ru-f. Faz•l .• ~ehmi, .Bacıri Alev. (Nu- miz. Uşakta, lnönu.·nde_, Sakary.a- mtiddet içinde iyi olup menıleketle-

k 1 t h ' il ·1 d'. k - h d h 1 r!ne dönmektedirler. ıım a an a SJ .erı e onen s: ıL manyanın ilan eylediği miisallah n Demırag fahr kası baş pılotu) da, Afyonda, Eskışe ı r e u asa 
ıubayımız aded ı onu ... eçmıyen b·t ,1 k . b .. h 1 J u kt k tı t t k ·f ı · Ko aelı· yol f aaıı·yetı· . .'' . . ı ara ı ıca ı, ıç. arp ma 7('· şa a ana arını pa a es eı:me. her tarafta ur.ara vazı e erını C 
t ayyare ıle Balkan harhıne ıstırak .1 d 1 b 1 b · ·1 kl t' _ı •ı_ . . . • ' . mesı e o u u unan u tayyare- "1 ve paça suyu 1 e pe eş ırr.~~- yaptıl ar. Karşı~ındaki b ir d\iş- İıınit, (Husmi) - lzınitle Yalova 
etmıştır. Teşkılat hususundakı 1 • B 1 · t .. · d, • · !eri c;ürük makinelerle havatlan· . • . .. 
acemilik ve yüksek kumandı ma- t~·rıı'·· tuhgl.akrıs atnl t uzkerhı? t:b~ koın nı tehlikeye koyarak mııh. ar•be- mam değ.!, bır cıhan du~man- arasındaki şose yola ikmal edilmiş-
k l TW' I uru e ı e a a arn ıç ır a- ~ l ~ l d'l tir. Ru ~ose ile 'Kocaeli vilayeti, Bur-
d a~ arını~.1tayyar~cı ıgı~ ne 0 - zaya meydan vermeden Yeşilk<i- ı ler yapmışlardır. Sonraları A- ıgını tepe e 1 er. saya bağlanmıştır. Bundan ııonra 

ugunu ,1 .memesı or umuzcl~ ye gct:rmiye muvaffak olan b'n· nadoluya iltihak eden subay v,. 8ügük taarruzdan sonra 1zmit ve Yalova - Bursa araı;ında 
yanlış te~.kıl_at yapılmas:na sebı•bı başı Savmi (Ankara lıavn okulu göntillülerle havacı kadrom•ız · her gün nakil vasıtaları lşUyecek-
y et v~lrn~ışt!r. B

1 

una ragmekn tadY_- müdürü) Fesa ve Tahsi:ı beylerw nisheten genişlem·~tir. Jzmırin istirdadın ı müteakip tir. 
yl a~ec ı erımllız yı ml\fmı? ve ~nf ı- le arkadaşlarının bu fcvkaliiclcli- Bu-,,u-k taarruzda ordumuzda bir h ava grupu kurul. Vilayet. col ve köprülerinin inşa 
enne ver en vaz ey az3 m ':1 ve tamirine azami alaka ve gayreti 

d k
• I ki I 

1
1 d ı e- ği Türk tayyareciliğin n istiklal - muştur. Bu grupun üç bölüğü a ar ı ar a yapmış ar ır. 1 kk. l d d . f gösteren Valimiz, diğer şoseleı· üze-

. . . ve tera · ı yo un a aıına muza 1 Taarruz başladığı zaman, ha- düsmandan Alsancakta iğtinam rinde de meşguldür. Agva ile Ada-
Elde ~e_tişı:nış o~an sekız on fer olacaklarına kuvvetli bir de- vn kuvvet miz, 14 Breg~ tipinde olu.nan 24 tayyareden teşk il edil. pazarı arasında yeni bir şose yapıl-

tayyare<:ıyı bı_r garn~zond.ı topla- lildi. j 8 hafif ke,if. mişt'r. maktadır. İzmit - İstanbul şosesinde 
yarak ve kabıl o~dı.;gu kadar çok Büyük Harpte bir lıi\rikıı gör- l ndı-t Hav'lantl tipinde hafif Diğer tayyareler de, 192 5 d e de iyi bir faaliyet vardır. Geçenlerde 
mckte~ tayya~e~ı a!ınarak ~15ucu dük ki-; onu ancak Türkten baş- bombardıman. Avnıpadan gelmiş ve teşkilat ge. echrimize gelen Nafia Vekilimiz Ge-
lnıv.vetın ad_e_ d.ı.nı çognltnı<lk 1.azım ka bir milletin evladı yapanMz. i 1 5 adet Spad tipinde av nislemiye başlamıştır. 1 nk~ral lAfli Fı·untti Cdehcsodyl, Kocbn'cllhinıle-

1 k b k k d · I ·ı yo na ıye n en o ayı ı assa 
ge ır en, uyu sev ve J arc Bir gün öğle vakti: birkaç avcı 4 adet A lbntro' tipinde hafif tlet1rinde l ıııemnuniy<'tlcrlni izhar etmişlerdir. 
~·~k~mla~~ bunu d~\iÜ~meıniş. tayyaresile takviye cdilıııi~ clüş- bombardıman tayyıuesiııdcn iba- Cümhuriget - Çanakkale panayırı 
bılakıs Turk tayyarecılerme Mı- manın bombardıman filosu, Mnr retti. Harekat inkisnf edince 
ıır i!'tikametinde bir gösterış uçu- maranm mnvi göğii üzer.nde.ı ka. Samsunda bu lunan 'd ;,er dört Bugun hava kıtalanmu, Ame- Eceabad, (Hususi) - Her sene 

' u tert. ett•rm· 1 d' 1 1 1 "" rika ve Avrupanın en ııon ~İstem evıu·ı ı-n lk!sı'n le nçılnn Çnnnkkııle ıp 1 ış er ır. yarak stanbula ge iyordu. Bü~ün tayyaremiz de bu kuvvete iltihdk . . . . J ı 1 
' " 

Daha 0 zaman ordumuzda U· lstanbullular telaş içindeydi. letmi~tir. m~h~eüf tayya~~lerıle techu cddıdl: panayırı bu sene de ayni günde ııçı-
h 1 k k m Şt.ir Her gun tayyare a e ı lncak ve !l ey, lüldc knpanncnktır. Pa-

yanım avac ı ı aş ı hava kuv- R k b'l d" ·h · · ' 
V ti 

. . • · ·ık h"tı . l ı Bulutların beyaz kıvnmları a. una mu a ı uşmanın, ı tı· 'ço vgalmakta uc;ucu kuvvetile nnyırm geçen senelere nisboten bu 
e erımızın ı ı::e ı erı o an d k l ti ·ı b b d k ' h · 1 • 1 d' ı 

F tı . S d k s' dk b rnsın n kor usuz yak uşan bu va arı e ern er o san tayyare- fabrikalar atelyeler ve urus sene da n ıyi o acagı ş m 11 en nn-
e ıı ve a ı ( a ı ey ya- k 1· . . t ld w l .. "k , " ' 1 1 kt d 

Verd ) h 1 b
. Bl .. uvvet ı düşman kartallarına k.u- 1 sının mevcu o ugunu ıuvu alanları ziyadeleştirilmektedir aşı ma a ır. 

• r mer um arı ır eryo k k h' 1 · · t d F 1 h ı · ' ~~~=~=~~==~~~~ · ı l şı oyaca sn ın crımız yoktu 1 aarruz esnasın a azı mer ıını ;.; 
tay~aresı e sta?b~l - Mı~1~ seya- Çaresiz yuka.~ıdan düşc·ek büti.i~ t11rnf ndan bir hava muharebesi Hava kurumu milletimizden 
hk~tınke hsevketmıştır. Bu 1.k~ fcdn- belayı kabul edecektik. Onlar neticesinde hatlarımızın gerisine l1 gördl.ğü yardımlarla havacılığı- Yurtta2': 

ar a ramanı o zaman ıçın pek .. ··ı .. "I ki 1 1 in . ' b b k 1 t 1 d k d H Biitün dünya cayır cayır ya-
ı,·· "le b' ff k. + I suzu e, auzu e ya· aşıyor arc ._ mı}<' m c ur ırn ı an ayyare. mızı can an ırma ta ır. avacı. narken, biL bolluk ve rahat.l ık 

T
uyu d 1~ 1 muva a ıyke.l tsaybı aln Gözlcrım'z havadaydı. Bılm~m nin pilotu ifade etmiştir. lıgwımıı:a ı'stı'kbal vaadeden B 
oros ag arını aşara s an u _ l ld b' d b' .. 1 en içinde yaşıyoruz. unun kıy-

d an Şeria vadisi hizalarına kadar n8nslı tlo uk ır 1 en ıre gok l:a.ı 1tı. Bu ifadeyi, esir alınan kuman- büyük kaynak, Türkku~u kam- mdin bilelim. Dişimizden ve 

k T b 
.. 1.• u u ar oyu astı ve tavyare er d l d t ·d 1 · 1 ..ı· • • 1 t d k 8 ı·m T a f uçara a erya go u kenarına b' b' . . d. B. -'.. ... an ar a eyı ey emış ernır. ı p•nda ve Nun Oemırağ hava oku. sır ımız :ın e eıı ' as rru 

d" ·· 1 d' ır ırıne gır 1· aşımızın .ıs undc Sukut ettirilen bu ıo~yarC'ye . Bonosu ala lım. 
uşmuş er ır. kıyamet kopuyordu Mnkineli 1 G • . . ·ı k 'k· .. lunda uçan gençlerın artması ve Ulu••) v• Ekonomı' y· · arıpçc ısmı ven ere ı ·ı ~un - ... 
. ıne merhum t~yyarccilcri- tüfe~ sesleri, korku ve durgunluk sonra taarruza iştirak ett.rilmiş- bunların layık olduğu h imayeyi ve 

nu zden ( A lbay) Salım.!e erkanı ı;.::;ı aan1(>rdu. Dütm&n ft lo.u, tır. Dilş\nanın y edek malzem~ti:: görmeaidir. 1 Arttırma Kurumu 

BJ~l)'Gı ~ 1mıt .k~,rcha. · ı Je birlikte nıonı.ra ,,,ut lltas "R.IRÇ~•=====-==--=-

Yarıf mevki ve n erb•l eıerinl i'O;ter ir kroki 
Tafsilatını biır çoık defa bil

d:rdiğimiz vechile cTasviri 
Efkar Şildi> merhaleli. büyük 
kürek yanşlan b ugün Büyülc
dere - Bebek arasında yapıla. 
caktır. Memleketimizde yapı l
mamış bir vekilde olacağı için 
bu müsabakaların ,gerek 
klüplerimiz, gereık halkımız 
tarafından büyük alaka ile 
kar~ılandıj!ına ve merakla 
heklencliğine em aıiz. 
Şehrimiz:n en kuvvetli 

klüplcri olan Galatasaray, 
Güneş, Beykoz ve Fenerbah
çe bu müsabakalara iştirak 
e<leceklerlni bildirm ~!erdir. 

Davetimizi kabul etmek 
suretile göstermiş olduklaı ı 
ncza·~et ve bilhassa sporse
\·erl;klerinden dolayı kendi
ler• ne teşekkürlerimizi bildi-
:·iriz. 

Bundan başka bir ıkaç giln
dımbcri ,gerek Bo_ğazda, J:!e
rl?k daha uzaklarda ot!.lrup 
da deniz sporJarını seven 
b~zı okuyucularımız yarışln
rı nerelerden ve nasıl seyre
debileceklerini sormaktadır
lar. Kendilerine Jazım ııtelen 
malumatı dünkü nüshamızda 
vP.rmekle beraher bu,gün de 
aşa,ğıda tekrarlıyoruz. 

:Varış te'knelcrini Sirketı:,_ 
hayrivenin 55 numaralı \'a
puru yarış başından sonuna 
kadar takip ed<'<!ektir. Fa•k.at 
bu vapura yalııız hakemler 
ve davetiyesi olanlar binebi
leceklerdir. 
Pro~ram :şöyledir: 
1- Saat 12 de Ş rketihay

rivenin 55 numaralı vapuru 
T<öprüden ,gelecek arkadaş
ıarı ve davetivesi olan seyir
zileri alarak Modaya ,gide
l!ektir. 

2- Modadan Fenerbahçe 
teknelerini ve Fenerbahceli
leri alarak Bebe,ğe gececek
fr. 

3- Saat 14 de Bebekten 
davetlileri ve müsaba1<a ha
'k.cmleri ile Galatasnrayın 
!eknelE'rini alarak İstinyeve. 

4- İstinveden Güne.ş tek
ne]er'ni ve Gün-eş takımını 
11rırak Bevkoza. 

5- Beykozda dört tekler 
bmıkılacak, diğer teknelerle 
he>raber B€ •kozun tek ve iki 

. ,.. ftc>~ini ve eıkiplerini alara-k 
Tara bvava ~elınecektir. 

6- Tarabyada iki çifteln 
'"ıırak1lncaktır. 

7- Tı~k çifteler Büvi.ikdc
"e BPvaz Parkın önüne bıra
kılacaktır. 
8- Saat 16.30 da Beyaz 

Parkın önünde .depar veri-

1 

<Tasviri E fkar Şildi> yarış-
lı:rının şeklim ve merhale! 
rini evvelki nıüshalarımızclı:ı 
b:ldirmişrn~, Bumin tekrar 

en mühim noktalara temas 
ediyoruz. 

1- Yarışlarrla bevnclmil ı 
kiirek nizamnamesi tatb } 
edilccckt'T. 

2- Üç tekneden ve d'lku;
kişiden müteşekkıl her taku"' 
yarışda mPrhaleler arasında 
ki mesafevı bıtirmek mecbı.
r~\'etinded1ır. 

Her hanı!i bir sebeple olur
sa olsun, bir takımın bir v0 
ya iGd tc•knc:si vanşı tcrkr 
elerse>, t:ıkım halinde d!skal·
five e<l lir. 

3- Bir kliip varıse jki ta
kımla t:!irt!bilir. Ancak, en iv! 
derece nazarı itı'ıbare alınır. 

4- Bir klübün ikinci bir 
takımı. ycırış esnasında ,gavr 
nizami bir hrrreket yapprs~ 
(Çapariz) o klübün iki takı. 
mı da müsabaka harie'i edi 
lir. 

5- Üç tek.neden mütesc'k. 
kil olan ı akımların her tek
nesi merhalevı. bit•riş dere
cesi nisbetinde puvan alır. 

6- Puvanlar ~övledir: B;. 
rl'ncive beş, ikincive üç. ii 
din"üve biır, 

7 - cTasviri Efkar Ş ld':t 
tek. ;ki cifte ve dört tek• 
kazanı1aca~ nuvan mecmuu 
He verilecektir. 

8 - cTavviri E fkar Şildi> 
üç sene için ıortava krmul
mustur. Her sene o senenir. 
Ralihine verilecek. ile sem 

nihav,•tinde en fnzla puvatı 
kazanmış olan 'küpte kal" 
caktır. 

9- Yarışlarda Jis,ms yok-
tur. 

••• 
Müsabakamızın hakemler· 

asai?ıdadır: 
.Jiir i h r •·eti: 
Bav Zivad Ebüzziya: Ta 

viri Efkar sahibi. 
Bny Feri dun Dirimtc-k · n: 

İstanbul Bill~esi Direktörü. 
Bay Cihad Baban: Tasviri 

Efkar Ncşrivat Müdürü. 
Bav Adnan Akıska: Gala

tasarav Deniz Br.ş kaptanı . 
Bav Hüscvin: Bevkoz Dr

ni1 Baş Kaptanı . 
Doktor Nuredcl"n Cancı: 

Fencrbı:ıhce Klübü Baş Kap
tanı. 

Hakemler: 
Başh<l'kem: Riza Sueri. 
Haıkemler: Starter, Bekfr 

Macur, İsmail Dalyancı. Ne
dim Ulbatur, Nc1at Ev.Re> 
Nuri Bosut , Nezih Ula1'~ 

fD•~,.,.. '! .. ei edi/~~ 



• TASVİRİ EFKAR 

r Kültür tarihimizde Bursa l 1,isTANBULU DOLAŞlRKEN 
~ J 

Bursada xv inci asır Eyüp semti 
Avrupa lıiikdmdarlarının talata çıkışlarındaki 
teleflflüç merasi111ler gibi Osmanlı padiıalalarının 
(kılıç kuşanmaları) da burada g•pılırdı. 

Tefrika: st 

başında yetişmiş 
bir feylesofun hayatı Talat bey kısa bir zamanda, (kar- Raik arasından yetişen bir ço'k 

dcıılcr) arasında temayüz etml~. l\la- bü~ !lkler gibi, fıtraten hatip d~glldi. 
sonluğnn birkaç derecesine terfi ~Y- HattA çok sliz övlemeyl de ı.;evmi. 
lemi~tl. Buna binaen (Lccn), Talat yordu. Az, fakat temiz sôylüvordu. 
beye karşı büyük bir himaye göstc r- Sözlerine, hazan nükteler ve fıkralar 

• •• di. Kendisine, d.erhal. (.:ın_~ngiliz lı-ı da 118\-e ecliyordu. (Meclisi ari) de-
-ıv -

m nase .. ı e 1\ ır irine rnsı ay ı ta sıs cdı d · 'c Mnw•ı cliklf'rl şen ve şatır insanlardan de-l staııbulun fethinden ev- ü bet, "ı t b" ib ) 1 k h 1 l · · 
~elkı llurımnın barsi y azan: Ziyaeddin F ahrl hürmet l'den iki profesör (ilshıd) ]arından (l\lanoel Knrn u gıld!. Fakat bulunduğu meclıslerde, 

nı.rnznrasını iyice kavrıya. dostluğuna benziyor, Hat. efendi) bu yardımda dahl\ ileri J!'!t huımı und:ın iıdcta bir zevk duyulıı-
tıilmek için yalnız edebi cep '" - - tn dostluğu bile geçiyor. ti. (Zıhneli Snid bey) ismindeki znt 1 yordu. 
renin tahlil kafi dcgildir. Süleyman f «tarlkai ticnrl!tı t<!rk eyle~ üp tahstli l Çünkü Hocaoğlu'ndan bahseden mev ile ortak olarak, !renk mnhıı.llcsındc 1 
Çdc.bi ile Ahmet Paşada ıııürııessil- nıc ıaniı ulüııı ctme{;c cazım ve t<'h- sul~ membalar, Borsada tedrisatta ( •.• hanında) bir avukat yaııhııncsl Jçkiye iltlfnl. ediyordu. Fakat hle 
ltı ıni gorduğQnıüz cJı;tnnbulun fct- zılıl zat etmeğe iizınu Qldııguııdnn 1 bulunan Hıdır Bey'in Hocaoğlu'na aç:ırak, 'l'ali'it beyi de bu işe iştlı·nJ, bir .znınon muı.~ ~en olan hududu te-
h nJcn evvelki edebi Bursa> yı, ayni babıısıııı darıltmış, i!Ufııtından, hat- cAkliselim> lakabını taktığını, her- ı ettirdi. cnvuz etmiyor, bılhassa sarhoşluktan 
ıleHin ilmi ve felsefi hayatını yok- ta tabıi hnbıılık rabıtnlnrından bile , hangi müşkül bir meseleyi kendisine '*'"'"' hoıslRnmı) ordu. 
l 1mnkla tamamlamak li'izımdır. 

1 

mahl'um olmuş, diğer çocuklarımı 1 soranlara muavinini işaret C<ierek: Serbe"t hayat, Talat lıeyin vntnn- HcrkerJe dost ve alıbnptı. Fakat, 
Elde mvccut ve ikalar, Osmııno- bol bol cakçclcr> veren baba, MusUı- -- Akllselinıe mürRcaat ediniz! pervcrane mesaisine inkişaf vc.di. en mümtaz \'C ı:-üzide şahsiyetlerden 

ı:ullan saltanatının kuruluşu günle- !a'ya yalnız yevmiye bil" cakçı;> veı- Dedığinl zikrediyorlar. Dört sene sonra, o mantı ımparator- muı-ckkep hu u i bir 1nuhih vardı. 
ı nde bu kurulu.pn amıl olan 'ffırk nıiştlr. Hocaoğlu'nun yoksulluk, sefalet. d 1 hığunurı lıutün mukııd leıatına h:ıkim En wmlmi dostlarından biri, Sclanik 
hanedanının ayni zamanda genç Burada Hocaoğlu'nun hay:ıtının ve aile antipatisi içinde geçen sıkın- Eyftt üa e•K"l h.'iH ye en i&de n görünüşü olan ( ituhat _ Tcrakkı Cemiyeti) Rü~ti.re mektebi Fransııcn mualllmi 
TOrk devletinin ilmt ve felsefi mü- menkıbevileştlğl gbrilUiyoı·. Şoyle ki: tılı talebelik hayatı, kendi alın teri-

1 
A ra 1 d b fb - bi t ,A_ fi b N k 

1 11 
d 

1 
ll 

1 
t"' y f b. .. k 

1 
k Par a e u n, um, n , la bu hayvancıklardan ı:l nn tc-k tuk ba lpUılni bir şekilde •eşekkül etmiş.. Y z aşı n i bey ... Dıferl de, Seli-

": c er e ; n fıkadar olduğun_u l u~~sa ı uccar usu b. ır kgun ~7u - e azan~ıya ~aşladığı hocalığa ne ni baba oğuİ. ana. kız lakapla- kiye var. Gizlı fnnliw•te ı;iıişılnıi~tı. Bu oma- nik hastanesi müdürü Mithat Şukril 
go_,,teıd· yko~: B ursadan evvel gebn1ış Earı. e S-ıamltıınınh elnif _uy\~ ı· ş~y ·d;e zamfl an munkalıp oldu.~ Eski biyoğ- :rile anılmak 'adet ~lduğ~nılan ashap. da, ( At.Atürk) de -kaı;ak ımrct ile- beydi. 
mııııa a ı ursa mıntakasının r mır u an a esı c ı .,,emse - ra aramızın metodoloJısincle müsbet ta H l'd" k" d d 1 . , 

11 
. 

1 
b 

1 
k k n a ı ın 1 de oğlun an o ayı Vaktllt! Eyüp ve yakmlarında pek ı Şum 1 lnn Sclnniğe gelerek (nıulfı· Gnvc ı"na. son derecede merbuttu. 

p:ııçnsı olnn lımikde devrin oldukça rlııı ın mec ~•lll c u unuı· ·en, çocuk. -ayıtlara ehemmiyet verilmediğin- Eb E .. ;;.:;.;..;...------..-.-----..... - ~ " ' 
ehemmiyetli ilk medresesi, eski bir tarın içinde clbisece ve bnkımca di d•'n bu cihet sarih değildir. Bildiği- ~ u yup), ba- Yazanı muhteşem sultnn zım Hakkı Baha bey) hı evinılP, tcş- (Cı m!\'l"t) t<''"'kkül cttiktı n sonra 
miiellifln Us~nile ~Sclütini Osmani- ğcı·!erinden ~a.ı·klı olan ~iustafn'nın nıiz şu. kl Hırl!r Rey, bu müstesna (~:~~i~nn . dolayı s et Muhtar ALUS ve vezir s:ırnvlaıı k•lltın ('~fi!;llll v:ızt.'ylcmlştı. Hll'kaç ı y:ıpıl:>cak işlerdeki muvaffakı~et~ 
yenin devletinde hına olunan nıcda- halı dlkkntını celbctnıış, f\Ol"ilnca tnlebesınl Fatıh'in babası Sultan •"d bın Z~- erm ~evcutmı..ş. 1\~ltc- 1 

ay ,"0nı cı, iki ı:-i:ıli tc~Tkkül bırl(·~tı. 1 tıımamile knnl bulunuyordu. 'i~tti, 
risi samiyenin mukaddemİ> faaliy<'lc Yusuf'dnn: l\Iul'ad'a tavsiye ediyor. Fnknt Pa- ~· ), peygamberı.. --= kını, Akkoyllnlu 

1 
nr le 

1 ıılunan (Ahıncl F.•7.n bev) 1 m" •ııllv<'tll:'ı"ne mlini o\aenğından 
geçmiştir fl]. Osmaııoğullnrının . - Tarıkai ticareti terk edüp lrnn- dişahın merkezde bulunmanınsı hu mizc ynı-ılı meden l\ledinelilcrdcn ılevletinln clivnn hizmetlnd~ bulun~uk 1 Se!iiıı:kte c.-c,.eyıın eden bu \'atanpt'ı·- korkarak, annesini Edlrnerl<>n getirt. 
ıklnci lıilkümdarı Oı·han Gazi tnra- dünün rızasına muhıılıf ııemte giltü. ta\•siyenin s<'ınere vermesine mani olduğu için de (F.marı) dir. tan sonra İsmail 8'. fcvi lraıın ~ah 1 vcrmıe haıckctlcrJ hab<'r alnıııktR mccllğ )(ıbi evluınıekten de içth 'lJ> fındıın bu ınedı-esl.'yc gctirtılen mü- günden... oluyor. Bu arada Hocaoğhı'nun ilk Semtin adı {Ebu Eyilp) tl.'n ~eli- olunca İstanbula, ikinci Rcynzıdı~ gcclkml'1.h. Kendisinin l'n bec<'ı iklı ediyor ... H~}·ntı beklirlık ve yalnı:.lık 
rlel"l'1slcrdrn birinin şahsiyeti, bizi Cevabını almıştır. Bunun üzerinr. vazife olnrnk J{cstell! kaclılıi;'1nda yor .. Hazreti Muhammed, 1\[ek~r.den nezdi ne gelen, onun emrik ve. f,ıri ı 1 yatdımcılnrından (doktor :N iızıın içinde geçiyordu. 
ayni zamanda Selçuk ogulla ·ı ılc .Mustafa'yı ~·anına çağırıyor \•e şöy- bnlnndu!,'llnu gorıiyoruz. Padişahın l\ledıneye hicret edincl', dcveSJ bır ar. d'lile, Osmnnlı~arın ilk sekiz p:ıcli:ıa· ı bey\ i gizlkc Scl:tn ~e gündeuh. 
Osnıaııoğulları zıımanın lııki kiilt.fir le dıyor: Bursaya veya Edirneye (bu cihet sa ününde çöküp kaldıktan sonra hı zamanına aıt (lfrşt Beh!ştı yanı Doktor Nüzım, en evvel Tn'liı bey- O .t?ri.hte SelAnlk, tam bir eğll.'r:ee 
TurkluğOnün ııarul blribirinc bağlı - Tariki ilimden femgnt etnıiye. iyice belli değildir) avdetinden sonra Ebu Eyöb Halid bin Zeydln kapm (Sekiz Cennet) isimli tarihi yazan, j le tema~a geldi. Alıml't Hı:ıa lıl.:\ln muhıtı 1~ • Hntta, stanlıu1dan cok 
olduğunu dfişündurtu~or. Jo'illıaklkn sin. Zira caddei safn senin sfıl(ık et. yapılan tavsiye tekrar edilmiş ve önünde çokmüş; hanesine misafir ol- Yavuz Sellm zamanında Arabistan ı verdiği clirektiCler muciblnre ınu7.a- fr.zla hıırrıyet hnvasına rnnlikti. 
lzn'kdeki ınedrcsenin başında, Sel-1 tiğin meslektir. Ol taifenın (yani ti- netice vermiş olmalı ki Hıdır Bey, muş. Arsayı sahipleri olan i.ki yetim- kazaskeri Um anını alan Bitlislı İdı i. kcı eye giritJldl. Nihayet, (Terakki Tkk 

1 ':r. mebzul fırsatlardan bol 
çuk oğuilnrı zamanıııın ~ohretli ilim 1 car~t erbabının) mesleği mesleki hak Borsanın l'n büyük ve şohreUl cSul- den satın alarak bir mescidı şe;lf ve ~in de burada ismini taşıyan teşmcı ve lttihnt Cemiyeti) birl Pariste, dl- ı tıol ı~t!fade ediyorlar... Her gece, 
merkezi ulan J{nyseıiden Davııd-ıı değıldlr ... İnşaallah herkes ... , kar- tan medresesi> müdeıTisliğinde bu_ etrafına kendisi ve ehli beyti ıçın ev- ve köşkü varmış kı (Bahariye) veya ğrrı de Seliinlkte olmak üzere (ha- ~el~rın m~htcllf :ıuh~tıe.rinde, kendl
Kcıysııri !''-•irtilmiştir. Osmanoğulla- ışında kıyam eyleyüp hiametlnde lunurken talebesi Hocaoğlu da yine ler yaptırarak oraya nakil buyur- (Haharabad) kıi~kü deni\ir1ı1iş. riei) ve (dahili) namlan altııı in : 

1 
" r' ,.,re !'m erı ~·n~atıyor

rı devrlnın Umi faaliyeti hakkında, daim kaim olurlar. Borsanın ikinci mcdre~esi olan cE- muş. Önce Beşıktaşta, sonr:ı Maçkada bırleşti. Dahili cemivetin (meıkezı 
1 
l~rdı-, ~nlca~.1Talat be~ biıylr· ~~"IPıki sene evvel Frnnsnda çok dc;;erli, ı Bu menkıbevi tercümeihal mnlü - scdiye Medresesi> nln başına geçi- Sonrala 

1 
b" k ·rvelerle büyiıl- bulunan l\levlcvihnne, bu kö<;kıln ye- umumi) sl için ııznlar ~eçild•. Tnb•i- n akı r.oun ~1 

e gcçırmıyor... ııtlhı 
fakat muhitimizde kafi derecede ta- matı arasından çıkarılacak müsbet yor. Aıılaşıldığına göre, her iki mü- tülen · r d~~ço ~a~en s:ınra en riııe yapıldığı için (Bahariye mcvle- dlr ki b•ı n7.aların arasına, Tıılit hey ha)1•ntın,ı tairı1kntınlıb~ umdfekı;r•"., _haiL 
nınma ış olan f ·ans ca bi · ti b kılı a Hocnoalu il d · d 'f d ·ı bi ' ımar e en, vihanesi) adını aln.ıış. de <-irnı"ışti. l'l!c 1 < l'r'" ITT' .g :, ıne "Ul'e,,.nı Ş-. 
d D 

mA d nı bız k r cscrhın- no . ar~ i a rs hll. r" , a e o - ern~ . e zamanımızın ı a esı e _ büyük islam ziyaretgahı olan ( Haı e- ., o r. ıımı e11 u no tadan a- torıtesın n arzusu a ına zamanı- rer Unr;ersite l'ektörüılür. İdareleri . b •i) d Knl'aağaçtaki, Üçüncü Ahnıedln .,.. ttal e<len (lnkılnı>) dan başka h çbtr 
rt'ket ederek Selçuki medresesi ile nın Bursnsınıln tnhsilinc devam tl· altında muhtelif derece "/e rütbeleri mı ~e e~. orası ır. . . da pek sevdiği saray ise, hnkkınd.\ soy- ıey dü.;ünmüyordu. 
Osmanlı medresesi arasında bir de- mlş, çok sıkıntı çekmiş, mesela XIV haiz müdenisler ve mu'idler bul un- Hıcretın 49 uncu ve 60 ncı l ılın ' 1 Görillüyor ki Tnliıt beyi'l hılyatı vtımlılık glirmekte, İznik nıedrcsesın üncü :ısır Bıırsasında milstamd ve maktadır. Hocaoğlu'nun KestelU ka- Emcvi hn\ifrlerlnln birincisi olan 1\lu enen: sık sık değişiyor ••• İçtimai mcvkıı, ••• 
<le kendine gôı e libeı al ol:ın bir zih- biri iyi cinsten cSemcrkandi> isimli, el ılığından sonra bu ikinci vazifesi aviycnin ordusu istaııbulu m~haear:ı l\addıi dilber gibi d!l "[/lMır- si gittikçe yi\kH•liyor ve ehemmiyet ı Snltnn H.ıı.mit, l8 ~~en. ord11) mı1:'-
nıyet.lJı hfıkimiyetindcn bahsctnıt'kte- diğeri kötil cinsten cHclva kağıılı> altı sene kadar devam ctmiı olup ederken yardıma gelen \'e ogln Ze- Gamkism ım Kaı-ıınjjaç. bcılrçesi kesbediyorclu. Fak3t onun manevi taka"ı dahılınrle, g!zıı bır hnreketın 
dir [2]. denen iki çeşit kağıtt.an ancak ikin- müderris rütbesine ve mevkiine rağ. yidin kumandasında buluııan kıtalar Beytine layık derece rnğhette imiş. hilviyetl, hiçbir tahavvül eseri ı:o~- uynnclığını h:ıber almakta f"ecll:mc-!l. 

Borsanın devlet merkt'ıl oluşun -
1 
dsini tedarik edebil erek medreseler- men kendisine verilen cüz'i nkçe, ta. arasında Ebu Eyüb de bulunuyor- termiyordu. Me <'lf'nln inceden inceye tahklkı için 

dan bir müddet sonı'tl ilmi ve !el"efi ı deki Uıkrlrleri tutabilmiştir. lebdik h:ıyatındaki sefaleti unuttur- muş. Eyüp kıyısındaki İplikha.ne kışlıısı Edırne !'O tnnı>sinde, 2S5 kuruş el altından (hafiye) lcr ve a~;:~ıar 
hayatın sıklet merkezi, ı:a~et tab~i Uocaoğlu'nuıı iki müdı I bten ders mamıştır. Bu allı senelik Bursa nıli- Pek yaşlı olan hazret, bu esnnda bundan 35 y~l e.vv~Un leyi~ (~ay~:ı.r maaş ala1 ak ailesini J!'Cçindlrl'n (T.ı- olarak da bazı yaverler gondeı dı. 
olaıak İznik ten Bu reaya ın_tıkal eilı- görcliiğü anlaşılıyor. Bunlardan biri derrisllğir.in 1453 iı takip eden sene hastalanıp vefat edince suı·ların dışı. ve Eczacı Ruşdıyeı Askeı lYe"' l ıdı. \ ıat efcndı) neyse, Sel'ııik po~t:l ida- nu tahkfüat, bir noktaya davan. 
yor.. İşte İstanbuhın. fethınde~ . ev- Kadı Ay:ınluğoğlu. dlğcıi meşhur Hı veya seneler z:ırfında, Hocaoğlı'nun na defnetmişler. Eyilpteki adlı c.nnlı (Nıyet kuyu- 1·<'~ıncl b ı!<"kiıt plik <le"t't"C<\lne yfik- dı.• Bütün şilplıeler, (Mason) !nr 
vellci Bursa~ın fclsefı hayat ıtıba- dır Bcy'dir. Evvelkisinin Maiini, Fatih tarafından 1stanbula daveti Aradan asırlar geçiyor. İstanbulu su) mezarlıldar arnsrndım yokuşu tır selen ve onu müte:ıkip mühını muhit-
rlle aı-ıettlğı manzarayı aydınlat- Beyan gibi d:ıha ziundo edebi. ikin- ve Padicahın hususi müderrislP"•lne manıp meydanımsı kırlığa gel!nt-e, 1Cl'e ~; en (1'ali'it bry) ayni snh 1"1:.•ct- üzerinde toplandı. Bunl:ınn nra 
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-

k k dil h 
~ "' ı; kuşat:ın Türkler şehri u.ptetmek u. k k bi ı b h · da (Tnlat b ) d d 

ma ma sa e nyatından ve felse- cisinln ise felsefi ve dinl killtüre te- tavJni üz41rine nihayet bulduiuna zere. trıemadan ve ermıt cıayılanlar.. viran, çarpu .çurpu r ev n n r.e- ti. f!uhunun nıayn;ı;•rıı te kil ti"Pn ey e vın 
1
' 

fesinden bahseyleınck istediğimiz nıas eden tcdrbatından istlfnde et- bü.kmetmek icap ediyor. Bu takdirde dan Ak Şemseddin murakabeye ,,a .• aındt>ydJ. _ (knlPndcrlik) tt'n, h•çbir şe\' d jF ,_ (D~ıvımı ver) 
Bursalı Türk feylesofu bu devreye miştir. Bllrada feylesofun hayatı ilk Bursa müderrisliği tahminen np Ebu Eytıbün kabrini kqfedlyor. Kapıııında başo~6lü,_ yeldirmeli mt'mlşti... Renıri solmuş. r • ı n"'ntıı- ••••••••••••••••••
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• ••• • ••••••••• • •·•• ••• 

nittir. yine menkıbl'vileşiyor. Bilha sa Hı- 1447-1463 arasına, yani İstanbulun Fetihten sonra işaret ettiği yere I'a. bir bl\CI. Hacet ehıllerı başvurup, nun altına sık sık vıkanıı.Pktnr. b
0

r Meslek muallim 
Evvelen feylesofumuzun ismi üze- dır Rf'y, talebeleri içincle onu müs- fethinden evvelki senelere düşmek- tih Sultan Mehmet bir tilrbc, meılre- (~erıdilerin~ ~eya kızların~ kısmet hayli kısııı:nış olan beyın k t rı ıı:ın-

rinde duralım. tesna bir zeka ile mücehhez bulmak- tedir. se, kütüphane ve eami yaptırıyor. mı bekliyoılar.:. Tnşradakı 1k:ıealıı- tıılon ı:lvmckten zerre k.ııfa, ~ekin· mektebine talebe 
Burııalı feylesof felı<cfe tarihinde ta, di~!!r tnlf'bclerine imtisal nilmu- Hocaoğlu'nun 1453 ılen sonraki rından haber mı alamıyorla\'.. "t •)k. miv. or ... Kolalı freıık ,,.ö1111eldt•. Ha-

. tl H d . il ik Bunlar, muhtelif. tatihle•ıle tadil d ı t t .. b ı 1 ki .. l k \lmUmlyC C OCaza e !Sm e Z re- nesi d)\•e g_füıtermekte, hir m\i(ldet hayatı, biyografiııinln ikinci ımfha- Ü sa a nm ar zır zır .-av O 
1 

U a~I ma l<llffia!!IOc\an dikl!ııılş (]l'Vrik 'l't• a J n a C a 
dilil'. Bir çc.k emımli s;ibi halk ara- .. oma ıhı kendisine muavin • o 7.ama. sını teşkil ediyor. Hundan bilahıre ve tamir edilmiş, çiincil Selim dev- ıçin baştan mı çıktılar?) bıınlan hır kalı nıintan arasında da hiçbir fnık 
sında Hocaoğlu diye ıöhret bulduğu 1 nın tabirilc nıuid _ seçmektedir. Fa- bahsed~eğim. rinde, 1800 senesinde rlvarınılaki bir döşenirler, bacı dinlcyıo a-..ııidi- ~<irmii\'O du. Ar.k.ıra 29 (Hususi muhabiri-
anlaş.ılan nılılefckkirln ıtsıl ismi lıtl' knt müderris ile muavin arasındaki Zi71afddin FA TIRI dükkanlarla binalar iııtimliık edile- ni aldıktan ve oku~·up üfledikten son- p · ld ,. k"t (Y hi 1 mi2dcn) - Maarif Vekaleti 
kayda giire l\Iustafn [3] • diğcı blr relc yalnız lki mağazası bırnkılıp <'a- arası o ubu va ı unyo rn- ı . 
k d M Jih" ld 1 mi' temelinden ve yeni baştnn inşa ra: hanesi) ııde, arkadaşlarının masala- m~ııtaı:a sanat mekteplerinin •.)36 

fadır [4]. Jlııbns:nın adını. bu ~Y- • • ettirilmiş. çec.-ck! 
15 

•• 

ay a naz:ıuın u I< ın • hıı;ta- I • d -Kuyuya bak, şimdi niyetjn gı>- rına iştirak edl.vor .. 7.üıc.ürt znmftn- 9) 7 ders y•lında mezun olanlar 

naklnrdan evvclkisi Halil, ikincisi z mır s e r g l sın e Diyince, karanlık, durgun suya lurmd11 da. Kristal birnhııneqfnln Rl"- ara•·n, dan Aknkabra Eıkck meslek 
Yusuf olarak gösteriyor. Şeknyik'in Avrupa hükümdarlannın tahta ~ı- bak bre bak. kasındaki bakkal dfıkkl'mındn Lo" fı. mu;ıt ;m me te inin tesvive ılık. 
mevsukiyet1, bu kayıtlardan ikınciyi' .. kışlarındaki tetevvfiç merasimleri gi. Avanakların gözlerinde karaltılar, fılar ve sandık!ar yığılmı~ ol:ın -sı•ı•- demircilik, c!ckt: kçilik ve ma-
kabul etmckliğimizi ieap ettiıdiğln- 1 h • bl, Osmanlı padişahlarının (Kılıç ku. hayaletler: (İşte niyetim ~eçti, geçi- ' ' 

1 kı kad<'h çakı .. t•nnakta rangozluk şubelerine parasız ya-
clen, feylesofumuzdan tzade> ~i r a n m e ş e r ı ı;anma) lan da burada yapılırdı. yor) hulyalanna kapılan kapılnnn. da htçblr lıei!I tasavvur etnılyord\1. tılı ve nehari talebe alın:nasını 
coğlu> yaparak Hocaoğhı M:.ı tafa Eyiıb, ötedenberl mlisHinıan yatn(;ı, lfezarlı~ın daha yukarısındaki k Ebn 

1.~•.ntı~ ~nlarmda bile Ill'S<?slni kara~laştırmıştır. Bu tal~beler 
k H 1 d

. b h d k b İ ay ettıgı gurulmüyordu, Açık, ""r- . . A • I 
'cya ısaca ocaog u ıye a se e- havalisi müslüman a rlstanı, ter- küçüciık salaş Halıca, stanbula, Bey best ve hiçbir külfet ihtilar etme. ımt~hana tabı tutu aca~laı, 26 
ceğiz [5]. ı . . , .. . bei şerife İstanbul halkının başlıca oğluna kuşbakışlı, Pierre Loti'nin Eyl 1 kad kt d · 

Zaman itibarlle kendisine yııkın .. (1 ı~cf •alı.ı(eden de ı·am). 1 pam uk. numunelerı teşhi:r edil- zlvaret yeriydi. Avlusu nsırdıde a- sevgili kahvesi idi. Bir vaktin meş- n~eden süz soylüyordu. Muhatabı 1 .• u e nr me e~ ı are11ıne 
olan blyo"rafik bir mAmt>ıı, Tlocaog·. mutevazı b.r şckılde fuara ış- wektedır. · kım olursa olsun, ezile hüıülc teşri. muracııat edeceklerdır. .. " ıc.açlarile, sürü silru güvercinleri- bur fulye tarlaları ve mesire yerleri 
lunu, xıv üncO asır BUl'!;RSllllll ik. tirak etmiş olan kcmşu İran Avrıca v. irmi bir vıldanberi ı; fata ri&yet kaydlle konuşmuyordu. 

1 

" le, boyuna takır takır gaırn \"Uran de alt yamaçlanla... G k lı' 1 tısndi .. hayntı~da _çok ıııtihinı ııı:vlc!i 1 devleti, bu yıl sergi. sarayından . tında h er sahada vuku a ~elen Jeuleklerile meşhurdu ki çol< yıtşıynn Senned Muhtar ALUS l P.Te d ıtakp nrında ve gerek cevap- A \' uk atların imtihan 
n~an tucrıır hır aıle~·e ııı<'n~up gostc- dışarıya çıkmış, L ozan kapısın- ınlkı laplan canlı bir surette .. :.............................. ......... .. .............................. . . .................... arın a, ço SAmimi idi. Hatta. bir 
rıyor [6] . ~abas ı "..usu! hu mcıııb:ın dan içer ive _girilince sa~da as-1 gösteren mücessc-m yal!lı bova. • az tP.klifı!lı de dtnile~illrdi. Fakat h;ç 

1 günleri tesb: t edildi 
l(oıc lcEk~blrl thıiıbc~ıırdl~n> Aodı~r. falt cadde üzerinde ıne$hurl ren'kli \'E' resimli bir har'ta göze Maarifte• 1 Mıntaka ıı·man hır zaman, ll('7.Dketsız dci;-ildi... En 1 

belli olmayan oğul\arıııın hepsi hab:ı Perscpolı~ sar~~ını an ır:ın ran C?rpmaktadır. S ol taraf!aki vıt- o stüste iki sene kese müsavi muamelede bulunmak den telPfonla) - Adliye Veklile+J 
.. ser\·et azıme ı;a ı.> cır. eu ı 1 · d 1 1 . hayrete şa~ an olan tarafı İ!\e, her Ankara, 29 ( H usust nıuhabı .. ·mız.. 

mcııleğine heveıı ederkl'n Mustafa 1 tarzı mımar"'Sınde r.ıuhteşem rınlerde de İran mamulatı, kun- reı·sı· deg" ı·şıı· ve hnttii hiç çekinrııcdcn l!Hi!>ııli dRV . 
--- - 1 karRir bır bina insa etmi~tir. . dur a derile.:i, kösel~ler. meşhur sınıfta kalan talebe ranmakla beraber, yine herkesin hür= staJ müddet~eri.nl duldurmuş olan a-
l J Bıından nwelki 11 akalcler: sn ı Dost ve komsu İranın Onderı, astra~an RUZel derıle-r. çav, si- hakkında yeni karar Münakalat Vekiiletı İstanbul Mm- metlni celbetmc.c;i idi. vukatların ımtıhan olacakları güntl 

Nt aıı. 11 Ma11ıa, J• Mcıyıs 1S41 ta. ' Şehinşahı İran R iza S ah PPhlcvi gara, puro, tütün ve tönbcki, sa- taka Liman Reisligi vazif<'si i şlm- Çehresinin teşkilatı ft!barile, ille tesblt etmiştir. A\"Ukatlar bir"nciteo-
,..ııı sayılarımızda r•~ ıııl}tır. 1 Haııretlerinin memlcket;mize bun, yünlü ve p amuklu men- L ise ve o rtaokulda iki sene d ye kndar bii~·fık bir liyakatle başa. bakıştR oırnk ve azametli gıbl görü- rinin bırlııci günü \Jmumt malümat-

(1) T!/;. \')ckauık Terccmrııi, C. / , 1 vak zivareti ve Ebedi S~fmiz <'UCat. kumaş ve iplik nümune- üstüste kalıp d a m e k tep ten çıka- ıan Refık Ayanturun bazı sebeplerle nD)'ordu. Fakat küçük bir tem8'ıta, tan, ik"nci günli de tatbikattan im-
rd. 14a,k n A Al L . Atatürkün ve T ürk milletnin ler·ı ~örülmeıktedir. rılan tale b eler için yeııj k a rarlar vazifesinden ayrıldığı oğrenllmlştlr. samimiyeti nnl:ışılıyordu. tihan olacaklardır. 

[..!] 8 ·• u r. . 'naıı: a Srı~e . . f' . l k d b K d k d p h LI R . l"ğ' "' f z· K 1 dıcz fes Ottoı nnıı, l'aris, 
1939 

tıf. 10 a1.ıız mısa. ı~ o ara y~r un a- .apı an çı ma .an ev:eı . e : verilmişt:ı. man cısı ıne ı usu ıya a a. 
[.~] R/.;. Hora::acle: Telıafıit, .l!ı- zı verlerın ı ~ez.melerı, . v~tan- levı Hazretlerının Turkıvevı Bu gib i talebeler yatı h ad dine fntoğlu tayin edilmiş ''e deı·hal va-

11ır ba•ıı ası. ı 88 tıf. ı ( Ttlbiiıı ifa- ' dasların ve bılhassa İzm1r1ılc>rin ziyaretleri hatıra lan olarak E- go""re ı'mtihan m üddetlerini ma· zlfesine başlamıştır. 
d,.,·ııdcn). ' kalbler ınde unutu lmaz bir sev- bedi ve Milli Şefi erle bir arada Sabık Liman Reisinin Münakalat 

0 zeret dolayısile bir sene daha \ ' k.l ti d · bl ·r t · 
(4 ) Bk. Şekayik T erremesi, C. / , g;n!n tezahürüne vesile vermiş; cekilmiş b ü yük bir tablosu p;ö- t> a e n e yenı r v:ı:r.ı eye nyın 

•f. 145 (Muslılıiddtn'iıt Hocaojjlıı 'ııa hafızalarda d e r in dzler bırak- ze carpmc.ı!ktadır. P avvonu zi- uzatmalarına Maa rif V e k ili tara- ııılılip edilmiyecefi henüz malüm de-
d

. • l 1ı 1 fından m üsaad e edilmistir. tlldir 
,, • ısa . ec ~n nıı'inatıma olmak ii:u. mıştır. varet edenler, b u tablo önünde · • 

rt go11terıl1111' hfr tev~cciih tşarııti O , j7mirli1Prin pek "Ok sev - bilhassa dak~kalarca durarak Melr taplerde etftt saatluı S b h •f J • olııııısı da ınııhti'meltl ,., '!\'it11ldm " .3 ' l•ıklan söndü rm e kararnaınıosi on a ar tarı e erı 
ı·endi lıemaire.sı olrrn ve Tii.rk .:ıı·m .. lderi demdkrat, halkçı v e ruhlarını .soran ucrın scvg.ı ve " k 1 " ' h bb t h d t dolayısile ortao u ve liselerdeki 
teri/rinde. n ı ırlwı· bir sima tc kil ~- l~övci.i merhum General Kfızım m u a e ın cy~anını n e a b" b 
dNI Kcıdı::aclc'ye dıı ayni 111cıkt11ııda Dirik'e de (Dir !k) adını vermek j v u.dum yudum ıç·vorlar. etüd saatleri 

11 
uçuk saatten 

Sal{ı/ nddin dcııilmiş!ir.) suretile İzmire v e İzmirlilere ı lran . pa~onundan u~akla ır- bir saate ind ' rilmişti. Maarif 
[5) Şekayik ııchıbi: . Anadolu!a iltifatta bulunmuştu. 1 ~e~. dı.maglarda ter<'ssup eden Vekaleti bu yıl başından itib:uen 

tıiı:eaı·lcıııı Hocn deııdığıni, ~ıı vıı::- B uj?Ün fuarı ziıyaret eden va- fıkırlerın. mu~assala:ı şudu:: l'!tüd müddetini bir buçuk ııaate 
den Hocaoğlıı'mın babası.} 1ıs~ıfun tanda~} r, dost İran pavivonu- İran mıllPtı en muterekkı bir çıkarmıya karar vermiştir. 
dcı ayııi 1~im ile yad edılmrsm_d~ nun da ıa kapısından içerive Ri- garp devleti olmak voluna ı:?ir- Maarif Vaklllnln 
dolc~yı i\lııst?fa'ya llocll::~de demldı. rerl~en karşılarına cıkan $eh n- miş. kült.ür hay~tında oldu.C!u tetklklerl 
o~ıı ka11dedıyor. l!'ı takdırde cHocda; sah Riza P ehlevi Hazretlerinin kadar, bılhassa lktısat, zirnat <.:ehrimizde bulunan '.Maarif Vekılı" 
oylı•> nun aile ısıııi olmcıması .. .. k rt 1 . ·· .. d d ~-· ve san' at vad;sinde de Fı"vu·· k ~ · l b 
nwhte.mcldir. /Jk. sf. 145. huvu po re erı o.nun e aı...ı- h .. Hasan Ali Yüce , eraberinde Mn-

[6] Filhakika Şekayik 1ıriiellifmin kalarca tevakkuf cdıyorlar. onun amleler hazı:lnı:ııştır. Bugun aı ı:r l\hıdürü Te"1:fk Kut lmlundugu 
pederi. Hoca1Jjjlu ile "'uaııırdır. Biz- solunda ayni !hasletleri ile v~tic; İra~ı~ b~!. vern:nlı .top.'.~klarının hıılde dün maaı ıf mUesse elcrinde 
zat müellif babasıtıdan naklen an - tird ği •k.ıvmetli oğlu ve Ata vetıştı.rdıgı kalıtesı YU' ~sek, rE'- tctkıkatta bulunmuştur. 
lathğuat ıröyliiyM". B ıt ııazfyette Hazı:eti Hümayun İran Veli- koltesı bol .. mah~ul. vanınd~. ~-

D evlet Denizyolları ve Şirk,.ti 
Hllyriye idaresi sonbahar tarife
lerini hazırlamıya başlamışlardır. 

Öğrendiğimize göre her .kı 
idarenin yeni tarifeleri E.ylu! so
nunda tatbik edilecektir. Bu tari
feler mektep, memur ve işçilerin 
gidiş geliş saatleri nazarı itibare 
alınarak ehemmiyetli değişiklik
leri iht va edecektir. 

Sabah ve akşam postaları da
ha 7İyade sıklaştmlacak, buna 
muk abil gündüz postaları azaltı
lackt ı r. 

tıırnkıb.ıvi gürüntm tıoktalarda da hd b"' "k kıt'ada vai1ı1 bo- ran san~yıı de ıstısgar eclılmı- maları, sırma işlemeli perdeleri 
b

. , a ının uvu ... "C k b· .. t" l"k .. . d ır derer.eye kadaı· mıwstıkıyet görA t bl · b .. yiik bir vakarla V<~ e r us un u gostC'rmış- meşhur ur. z f b -nıtk, ?tll!Sel6 vaktila talr.be olan ojj- va a osu, ll t'r. Bugün renk. ~iizellik ve Komsu İran devleti yavaş 'a- a e r ayramı 
lıtna fena muamele eden babantı~. vera:mış .b.ulunuyor. "h. 1 A 1 letafet itibarile İran ;nc>kli ku- vaş güzel ~an'atlar gibi b r mıl- m e raslml 
lıir müddet sonra Kadıaskcr olan oı?- . Saı?d~n ıt ?aren tarı 1 ran 

3 ~ maşları dünyadaki büyük mem- let '11 ruhunu, medeniyetini ve fak "lar Halkeı "ndm: 
lıoıu ziyard edt.rken ondan nf!«l.l- bıdelerıne aı~ bası~ıı;ış .tablolaı . JE!"~tler1n ipekli parcalar1 ara- inccfü?ini p;österen ka~ilivetini :m agustos Znfer Bayramı Evi -
mttıhd iıtediği11e, b11na karfı H oca- vard1r. Sırasıle dızılmış olan nda ufak bir far'k e" t · 1k.,, betmei!e vüztutmuştu. m'zdt' ant 21 30 dıı başlıyacak me-
oğlu'xaın bftL--·11a (senin itısurım vitrinler·"" bı'rı·ncı's·nde cuval sık k d . "d' 1 os er~~vıC'··· " k il le uUfMn ba u ce a ar ıvıı ır ramn 'un 'I İranın hükümdarı bu vad dP 111 i ıle kutlıına<'a tır. 

o tur. Eğer 1ıaktile talebe iken - Vt> kanaviçe san'atına ait rümıı ] k. ' . . .• h f a· 1 Stz. Gu:o:cl Sanatlar şubesi 
tfa iri tntıanııle edip ,.t(alr. tMnin ef. neler, ikıinoi vitrinde İranın kumaş an, . U~ll ':~m:şlerı, ko- milletten er er ın takdir \ e ı c: i Ecvct Gt' resın taı afından. 
••11dix bı• 'flıtvkilt1r« çıkmak imkan- . ~ sele ve derılerı. muskırat. ~lkol sev~isin1 kaza~an bir inkı1.ip 2 _ şı r ve nıfizik. 
ıttz olurdu) tarzında cıvap verdiğine meşh.u~ kurumuş nefıs buı!dav ve siRaralan, ~müs takım1arı. yapmış, bu san atlan ven de ·~ T m ·ı (Tarih 
.-.bet. w,. ın,,oqmfi bcıkıaııulGn ıer ve pınncleri, madeni taşlar, ü- bilezilderi, halı v.e seccadeler' t.a.ltvi}'.e ve ih.va eım~ DaıatbJeier n idare 

~--~--~~--...-Mı-.RAf fildi&i k~•1~~~~'.W~~iiP·§.IJ..t·~.~~--

IST ANBUL HALKINA 

Beş Eylülden sonra hüviyet 
cüzdam taşımıyanlar 

Aşağıdaki 
cezaların 

maddelerde gösterilen 
Üf misline çarpılacaklar 

TUrk ceza kanunu 

m adde: ••• 
Her kim, salahiyettar mercide 

kanun ve nizamı-ra aykırı olmıyn
rnk vcı llm!ş bir emre itantsiıllk c. 
d_cr, :o.:ahut ilmınenin istirahnt ve n•
laınctı "eya muadelet di.işüncesile 
nıcrcllndcn kunuıı ve nizamlara mu
ra lf olınıyarak ittiiıaz edilmiş bir 
tcdbıı e 'layet l!t!'lıezse bir aya ka
dıı ı· h:ıfıf hapis veya elli liraya ka. 
dar h:ıf f para cezasına mahküm 
olur. 

TUrk ceza kanunu 

madde: 528 

Bir _memura vatlfesinı ynptıtı • 
rada ıslm ve şöhret veya sıfat ve 
sanatını ve mesken ve ikametgahını 
veya doKduğu yeri, yahut sair şahd 
evı;afını beyandan imtina edeıı ta
hıs 30 liraJ a kadar hafıf cezııyi n k
dıye mahkum olur ve eğer hak J..at 
hilafında beyanatta bulunursa bir 

aya kadar haC1f bapla ceusJle ceza-
landırılır. 

Örfi idare Kaıııııı ınun 1 tıci mcid•ri p~ lvkıonlerf uç def r& 

teıdit etmekt.tdir. 
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Balı kes !!2 Agu&l'I 10JZ r ber şeyi açıkça kocanın anlattım. 

• 
ır 

Coğrafi, iktısadi 
e A 

zır az 
vaziyete bir bakış 

cHer z11manki gıbl bug\iıı de ev- Onun donmuş ve katılaşmış yüzü, 
deki hasis işlerle uğraştıktan sonra sessiz bir hayretle irile,.en gözleri 
çlnş kokulu beyaz: pe.rdcler ara ın- karşısında korkmu, tum. 1''akat de. 
dan akşamın kızıl renklerini seyre- minki şaşkınlığı pek çabuk geçmış, 
diyorum. Mihveri etrnrındn sallanan çehresini bir elem kırışıgı koplıımış
bir saat raksı lntizamile tamam 6 tı. Gözleri )eni kesilml,. bir koyunun 
ıenerni, bu karanlık, geniş ou:ı1ar- donuk ve sabit parıltısını ta,şıyor· 
da, on sekı:ı:.iııcl asır zevkine göı·e du. Kiı plkleri arasından ikı damla 

1

. 
işlenmiş esltl eşyalar arasında ,e_ yaşm )anaf:ı üzeıine kaydığını gör- -~~;;;:;;;;r~;:-:;~-:c--~p.-;;:o;--'""'."Z:-7v-:;::m"""~.,.,-;;~ı-c7'"1'-c='-~· t 1 
çirdlm. Güne~ sabahları küçuk ca· düm. 
miin arkasından çıkarken yat.aklan Birdenbire oturduğu minderden 1 
kalkıyor, onun kahvaltısını hazırlı- kalkarak ayııklarıma knpnndı, cGit
yorum. Kocam i"ine gitmeden ÖllCil me... Gllıne. Yalvıırırım sana git
beşer dakika !asıla ile iki fıncnn me.> diye hıçkınyor, cilerimi öpli
kahve içmek adetidir. Onu, sırtında yordu. Kcndiını divanın üzerine ata-' 
ı;nrı kuşaklı pijamac:lle bağdaş kuı·- rak onu yerden kaldırmak istedim. 1 
muş vaz.iyette, Hint Brahınanlıırının ı:·r sarrnnşık dalı gıbi lıaeakhnırnı 1 
ta~ kcsilmi~ vücutlanna bcnzctlyo- sıkıca kavramış aglıyordu. Ellerim 1 

rum. Akşnmlnrı ancak dört b~ s:uıt ılık damlalarla ıslanmıştı. İçimde ı 

Amatörlük mü 
profesyonellik mi? 

Beden Terbiyesi Grnel Dircktörii Generııl Cemil Taııer'iıı, gııze elcrc vrrdi(~i 

soıı beyanııtında, klüplerimizde tatbık edllmekte olan gızli ııro!esyoııclllgiıı 

ani.ine geçileceği ve memleket gençligıııln amator bin·r teşekklil 011111 klüplcrımızac 

beraberiz. lıir tik inlı duy<luın. Rir sadık köpek 
hiçbir nınddi nıcrfııııt gözclmeksız•n spor ~ upmalar nın lüzımı::eldlği, aksi ~akdırde 

klüp ve oyurıeulıırın e!!Za görccckl!!ri bildlrilnıekteclir. 
Fakat bu kısı. z:ımnn banıı bir yıl it..ııılilc dizlerime sarılıyor, muttıı

kadar uzun ~liyor, tahammülümü sıl: cGitmc... Sensiz yapamam ... 
taşırıyor. Konuşulan yegiine mcvı:u, Hn~·ntım11 neşe \•c heyecan verdin.> 
mevrrlme gore, domates, patlıcan fi- diyordu. 

- Acaba .. gizil profes)onellık, memleket sporu ıçln bır uır.ır, klür;lerimiı ıçln 

hır külfet midir ? 

yatları, annesinın böbrek hastalığı, Gülmemek için kendimi ı;üç znp-
dlni mucizelerle dolu evliya mcnlu- tettim. (Neşe ve h!!yL'Cnn ha!!) diye 1 
beteri... düşfinüyordum Ona sadece :ıcıdım. 

- Gizli prof "Yoncllıgln onune gı-çildigi gün, ıncııılı>ket rutbolünde 

izl~ı·inin belirdiğini görebilecek miyiz? 

terakki 

Bu yeknasak hayat oıtasında ben Nefretle kuı·ı;ıık bu duygu nereden 
bunaldıkça o memnun \'C müsterih. geliyordu?. Fakat sonraları gariJJ, 

- Sp<>rculnrıı klüplerimiı.in hiçbil' yardımı olmamalı mıdır? 

Bu cfimlcden dnhe bir çok sualler sorulabilh. F akı.ıı bugfin bu soı-ı.larn kim 

cc\•ap vcı·eb;leeektlr! Yemekten sonra iri fincanlarla içi- 11nlaşılmnz bir sevinç bütün şeytani ı 
len kahveler, sonra ı;ımsıkı knpa!ı hazzile damarlarımı sarmıştı. Bu · Balıkealrde Atatlrk parkı 
yatak odası... Sabahleyin ayni vazı- ukin ve müsterih adamı alt1 sene-
)'t!t • •• Ve ~e tarif ettib'i (fen taba- denberl ilk defa inzivasından ayıra- . BAI,fKESiR, (Hususi) 1 da bilyuk :faydalar temın etmektedir. 

Bir mcmteket ıhı va .ı olan bu nıe!\cleyi halletmek yolunda bangı şıkkı kabul 

hat) nümunelerinlo tatbikatı .•. Kar- rak elem dilnyasıııa sokmuştum. Balıkesır ha~kında Tasviri Efkir Bu panayırJara Türkiyenln her 
ıılıklı oturarak csnedliimiz ak~am- lçimdc küstah bir gurur ve zevk okuyucuları içın topladığım malti - yerinden getirilen hayvnıılarla gı,•len 

edelıilc~ğlmizi kcstlı nıc>k h:ıyli ıııüekiildür. Bu Whada, biz, en salilhiyettn r zevatı 

konuşturmayı en munıfık şekil olarak bulduk. 
lan düş6nilyor: (Evlenmeden once, kımıldanışı vardı. Onu; dizlerimin matı s?n~yorum:. alıcı ve müb:ıdeleclleı· üç, dört g(ln 
bu adam bana anlatacak ne çok şey- önünde kllçllk, alçıılmıe gördüm. Es- BAf;lh.E~IRE BiR BAKIŞ, içinde memlekete hayli para bırnk-

Bugün, Fencrbahr:<-nin eski ve güddc futbolcüsil ve yeni Umumi Katibi Ragıp 

ler bulu~·ordu, diyorum. Şimdi bu kisindm daha aciz ve becerikaizıli. COGRAPI ı•e }J{TJSADI m11ktadır. 
rehavet "Ç"e mlskinlfk neden ileri gc· Ben ki fırtınalar yaratacak, kıya- l'AZ}Y!-,'T: Esvi<lcn bir kumu ilk, bir kısmı 

Ziya Mağdcn'in fikirlerıni ncşrediyoruı. l\:ıymetli idareci, koyu amatör ruhlu gö

rünmekte ve bb:lm için amalörlüiiln elzem olduğunu ~öyle tebarfız ettirmektedir. 
Uyor? .. ) metler koparacak sanmıştım. Hiç Anadolnnun hat glizcrgii.hımlıı bu- sonbı1.hıırda yapılan bu panayırlara ... -Yeşfl Ye kırmızı ziyalarla ışıldıyan değilse üzerime yürüyerek beni to- lnnan bu büylik şehir 14,31G kilomet- camlıazlar gelirler, en seçkJn atları 
radyo istasyonlarının camında, ko· katlıyabilirdi. Fakat o biı· çocuk ac- re murabbaı arazi genişliğine malik koştururlar ve bu koşularla iyi hay
cam düğmeyi çevirirken ibre hep zile ağ)ı1or, afiedilınesini isUyen I tarihi, çok zengin bir hububat am.. van yetiştirmiye do bu vesile ile teş. 

Fener bahçe Umumi Katibi fikirlerini izah ediyor 
•yni stüdyo llzerinde duruyor. (Mı- suçlu bir insan rikkatile titriyordu. barıdır. \'l'k ederlerdi. sır). Bu uyuşturucu fellah muslki-l Dizlerime ~mülü dıırnn, bu seyrek 1 Tarih bakımından ayrı bir husu- Ru seno haır.iran içinde Gönen ve «Türkiye içn, bugünkü şe- Laı haline gelerek piyasaya düş-
sind~n artık bıktım. Fakat o büyük saçlnrln örtülü, çıkık alınlı azamet- siyet ve zenginlik taşımakta, imar- )Janyasta hayvan panayın açılmış- raitte, profesiyonel1ilkı mevzuu rnesı ve alım-satıma tabi olma-
bir haz ve şevkle her gece dinliyor, il baş: bann ne kadar küçük gözük- 1 cılık ve gençlik faaliyeti gözo çarp- tır. bahis olamaz. Bunun maddi, ma sı, onun mantı'k ve telak'ki$ne 
&1ganısını tüttürerek kendinden ge- tü. içimdeki nefret büyümü$, tokat- maktadır. Sl/IHAT iŞLER}: nevi bir çok sebepleri vardır. 1 ı?Öre pek ayip bir i.ştiT. Hayatta 
çlyor. Geçen akşam bu sesleri işit- lamak için kendimi güç zaptetmiş- iKTiSADi l'AZlYET: işe maddi taı·afından başlıya- yegane hareket man velası ve 
meme'k için kulaklnrımı tıkadım. tim. Sıtma mücadcle teşkilatı Tanıa d:ı lım: mW>udu para olan, ancak lbu si-
Gorkihin (Serseriler) kitabını oku-! Fakat bu, son geceden sonra ay. Knza ve köylerile beraber yarım viliyetln bütün kauılan dahil değil- Sahalarımızda şimdiye hıirl de,ğnek il~ harekele geçen 
)ordum. Gözlerini kitaba dikerek 1 rılmam zaruri bir şekil almıştı. Hiç milyon nüfusa sahip Bnlıkcsirin clir. Yüz yataklı bir memleket hasta- kadar gözüken maksimum se- hesabi bir futbolcu t:pini, bir 
yahu diye r11dyoyu işaret etti. (Şu- bir zaman üzülmedim. Sonsuz bir Hasanbcy ka\'Unu. bamyam, abası nc~-.ı, bir askeri hnstane, elli yataklı l' ili rıu dinle ... Biraz neşelen. Hep sefa- hayat arzusu (acıma) hissini de sö- ve keçesi cskidenberl meşhurdur. bir dogumevi ve ebe mekteblle sıhhat yirci adedi 10.000 kişi.el l'. Beş nevi matrabaz te ak4ki ve ~t .. -
!et, atlık, çıplaklık manzaralıırı .. küp götürdü. Altı senelik bir rehn- Son yıllarda bağcılık inkişaf et- işleri normal bir halde olup bu mu- kulübümüzün profesivonel ol-ı faf edecektır... Aynıl~. buy~k 
Ilnyattn gördüğQmüz yetişmiyor· vet dünyasından sıyrılarak onu ı:ı:· mi)·e ve eski şöhretini kazanmıyıı esı1eselcı· sayesinde kıymetli <1 ıktor. duğunU ikabtrl edersek S~ne<lP YOI1?Unluk bahasına 3 • 5 }ıra 
muş gibi...) Su tum. Ne söyliyebi- tırnbın gayyasına gömdüm. istefll- başlamıştır. :Meyva, sebze bolluğun- hırı dn vardu. ikfişer defadan on mac yapab!- alan hakeınkrimızin sırf b.u 
llrdim. ğim oldu. Hayatım dci;.;şu amıı, (sn- dan yakın zamana kadar konserva NAFİA, /.1JJIR: lirler. Maçlara g::rmek için v~- bakımdan bazan: « ...... Beş h-

F nkat muhakkak ki ayrı ayrı adet) ve (huzur) aı-tık benim için fabı lkasile bütün Ege ihtiyacını sati (yat 50 kuruş olsa on ma- ra! Bes lira!» tarzında stadlar-
alemde yaşıyorduk. Bir çatı altında dllşünülecck bir şey dğlldir. insan- karşılamakta iken bu fabrika imdi Trenle geçcı ken şehri knpıyan ve çın j!ayri safi hasılau: 50.000 li- ı da maruz kaldı'kları muamele-
yapayıılnızdık. Adalara veyahut Bo- lara yaşama kudreti veren hüUin ı kapanmış bulunuyor. ı paravana gibi kurulmu~ b'r hal ar- ra eder. Her profesvonel takım ler ı!İ:bı •. Bu hakli ruhiye ba
ğaziçine geçmeyi harikulade bir se- bt>şeri hislerden nasibimi alıyorum. Türkiyede ist.hsal olunan zeytin- zeden muauıım hüküm~t konaı;"lnın 15 k~iden müteşekkil olsa ve kınımdan. Türkiyemizde profe
ynhat s11yrrn 1 bir gececik olsun evine 
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Selim beni aldatıyor. Artık ihtiyar- yıığının yüzde elli beşini Bnlıkesirin ilerisinde Türkiycde eşi az Nccntl- beher futbolcuya ayda 50 lira siyonelligin henüz j?eçer akçe 
e-cç gelmıyen, ı aha tının bozulmama· ladığımı, çöktüğümü biliyor, fakat Ayvalık, Dürhaniyc, Edremit, Br- bey Öfrctmen Okulu, Doğumcvl, ,.e ... ilse bu da senede 9.000 lira-ı oldu"'una kanı bulumnuyonmı. 
aı için yn~, kış kalın cibinlik içinde esef etmiyorum. Bunu istemlşthn dek ve Bandımın kazalarında bulu- Vall konağı, Halke:vi, Şehir klübü • ,.:; 
uyuyan bır otomat farzedfnlzt 1şte zaten... Hayat, tezatlarınıı ve acı- nan beş buçuk milyon zeytin ağacı, gibi bir çok veni binalara kavuştuk- yı bulur. Bir de. Beden Terbivesi Umum 
bir. insan ki davul derisi kndar ge. h~larına severek katlandığımız çir- 89 fabıika temin etmektedir. tan sonra çehre ini değMJrmlştir. ProfcsiyoneJ bir 'k-ıulfrbün sair M.üdürlii.i!ü Teşkilatmtl'.a pro-
rih, beyaz yfizfinlln kararm11!!1 kor- kın bir dost sayılmaz mı? Bir dost Ayrıca bu kazalarda 21 sabunh!ı. Atatürk p:ırkı ..-c on bin çamla bu masraflarına, bu şeraitte on pa-ı feı;İ'yonelf~in y:n. yok.tur. ~i, 
kusile• gfinestcn kaçıyor. Şafnğın ki. bizi büyük tasavvurlar vehmi ne bulunduğunu ve son yağ ttkolte- ~brin mezarları ve tepeleıi birer ra ayırma,ğa iınkan yoktur. Ha' I bu da ayrı ve muhrm bır bahıs
açık, bugulu renkler~ ıebnemler lçmde. g~ruı:umuzla haşhaşa bırakı- sin~n ~·i~mi mllyon kiloya yükseldi- mesire yapılmıştır. Aynca Hava buki, antrenör, meoccer, masör, tır. 
altında panldıynn ekın tarlalarının yor, kinımfu tutuşturuyor. Bu keş- ğlnı. goruyoruz. Kurumu, yeni postane, kitapsnrııyı memurin ve müstahdem ücrct-
muhteş:m manzarası karşısında mekcş ortasında yalnızlığımızı unu. Bır maden memleketi olan Bıılı- da unutmıım:ık lfızım. leri, amele. bina, tribün, eş-va 
mah ulun bereketli olacağından hah- tuyoruz:.> kesirde Boroslt, Krom, ~mli kur. 1 Türkkede bir tnnft olacak stad •0 

tepeden inme b:lr emirle bu i
şin içinden çıkmalıdır. Çünkü, 
bu ibel5:ıun kalkması, bence, 
her şeyden evvel ve ziyade bir 
teŞkilfit meseles!dir .. 

ed
l k -• 1· ğ ) H"' • '·i 1 • " :'i • \'C dcmirbaşlann nmortisman ". yor, _ nyısı _ v~ tı=ta ı a aç arı u~evııı Tlııl,.· şun .madenlerinde bir çok vatandaş- nıun in,nsına bnılanımş, kaza ve · h üıı~ündc oten kuç_ük kuş~~rın, yemiş- lar ış bulmaktadır. 

1 
köylerde yapıla<.'nk stndyomlnrın top bedelleri, saha ve p-stlerin ıshı kullanan memleketler olmamış .funa halde azalmıştır. İsim ve 

lerı gagalayıp ~urlitecegınl hesaplı- B. y ram 1 arda ZiRAAT: 1 nık tesviyclerine girlşllnıiştlr. Avn- ve idame masrafları, levazım, 1 değildir: . para, şan ve şeref, kolay şöhret 
yarakt d;llara okse kkuruyor, ktnrf~- asllack bayraklar en bir de Spoı· ııarn\•ı yapılnınsı ~rn- ilanlar, vs. vs. ~bi masraflar F'ransa, İtalya ve Isviçre gi- ve hasis menfaat, süs ve lüks, 
sın e ra ını uran sı sar!"ıışı · ı- Dağlarında zeyUn, ovasında her tıı .. ııvverdir. • pek mühim yekıinlara baliğ ol-ı b: ... İstıikbalde bu mesele bclk istirahat ve eğlence lkaosu i>· 
d~nları .arasında korkunç hır l'~ıının Vilft t ta f d k 

1 
çeşit mııhsul yelişes bu memlekette SAVAl"l ro DOKUJIIACILIK: malktadır. k~. bütün bu masraf- biı.de de mevzuu bahis olabilir. -<;inde yüzen bazı gençlerin ve 

gıaJenm•ş olma!ı, uyurken mustcs- .. ~e r~ m a~ aza ara. bu sene "·ağnn .... agmw uı·laıdan .,...,h- ı o 000 k' ·ı·k • b . ' - "tt b 'b f tbol la d ""onderilen ibır e d " " ..... arı 1 . ı ışı ı as~arı •r se-ı Fakat, bu günxu şeraı c: u- azı u cu nn nazann a 
nn vücudünü sokması lhtimalllc sar-ı"' mır e, resmı sulit çok ia<-dalanmıs, çii'•,.i su3am, 

1 k b 
'Jli _ _, ba\•ram rrünlerinde e d""kk. " · ~ Evlerdeki dokumn el tezgiihlann- yirci ıkütlesi karşılayamaz. Ay- rrünün dünya vaziyeti, saha, se- (Kulüp sev:~i - Kulüp için fe-

f!ı ara · ütün ycşı kleri kt!l!lıyor. .. "' v, U an pamuk, mısır ekimini yüu:le kırk d "' Evin içinde bir Kurunu vusta ma- ve muesseselere asılan bayrak- fazla "'apnu .. tır. Bunn mukııbil bu an maada bir ılo Y<'ksullar Birl"ği hca. şurasını dahi unutmama- yırcı adedi, eleman, mali imkan dakiırlık ve faragatlı davran-

b 
" .,. Kurumunun fakir işçiler için ııçtı[.rı l d ki l k • ·ı· · d 1 e, 1-·1· t .. f . el k d ) k k 1 nutınnın karanlık sükuneti var. ların, avrak nizamnames"lnc> sene tütün liyatlarının ""'"Cn ··ıllnr- ı ır ' mem e e" mız e ' ı ve tesl\.ı a n J?Ore pro esıyon - ma uv~su pe a mamış-

ı ... -.. " ve 80 el te:ıgiihını havi ufak bir iına. 1 000 · l B k b } · ti" l ' M kt l'l 1-·ı·· } rd 
nce tullcr arkasında, Herekc ku- uvmın olmasının temini ve bu dan farklı olma•·ışı ve bütlin ın"h- 1· maca o se:ır-ıroi f!,e mez u. rnr düşünme • a es e lŞ j!a tır. e ep 1 er, 11\.U up e en 

J ~ atbanesi vardır. Şehirde blr iplik İ • b · h maşından ynpılmış kenıırlan püskul- hususun kontrolü bildirilmek- sıiliıt. fiyatlarının yük elmesine rağ. fabrikası, ayr~ otomobil tamir c- ışin m:ıddi tarafı... 1 nevinden olur. ctimaı ün ve- uzaklaştırıldığına ve avat şart 
Ju, kalın, yeşil perdeler sokakla ir- tedir men tütünlln yerinde sayışı amefo den, her tarafa yaylı arabalar ihraç M~nrvi taraflarına gelince: m·z, teşkilat ve mali vazivcti- ları da hayli değiştiğine göre 
tıbatımızı kesiyor. Bozuk kaldırım N". k yevmiyelerinin yükselişi yüzünden nden, pı·ese nıakı"nelnı·ı·ııe kadar nn - Ti.irk !\1illeti; ruh necabe- iz henüz buna müsait olma- (Candan amatör ve candan ku-
taşlıırı üzerındcn geçen bir kamyo- ıza"?nameye ay ırı Ye vır- ~ " ~ n tin gürultüsu ve kış rüzgi'ırlarının tık, eskt bayra'k kullananlardan ~~~~~- zeriyatı geçen yıllardnn ı,:ok buyuk tamirleri yapan demirhane tine Vllil!Un, ahlak ve 'karaktu 1 dıi!ınn ~öre ,ş'ındılik amatörlük liiı:><,.'Ü - hatta candan idareci) 

. cPza alınacakt ve marnngozlıruıeleri vardır. sağlamlığına mecltıp, merdane> yolundan gid 'lmef.i hayırlı o- bulmak meseleleri fevkalade 
u •ultu u bilc lçerıye nilfuz edecek - ır. Vilii ... ·etin Altınova, A"valık, Ban- l 
k d d ğn " " .lJAAR F: hareketlerden bilhassa zevk n- !ur sanırım. zorlaşmıştır. Ona binaen, bu-

u rette e ı · BÜYÜ .. K nı·R DOKl"'f CILIK dırmn, l\lanynı:ı, Dursunbey .,.e şehlı· · 
T d 

·ı· ğd ı h b' .11• -- lan bir Millettir. Iki vüılüli.ice ı •0 ~ünün futbolcularından ha'ld-
avan ıı gcrı ı a an e ya r . f çütçileı i geçen yıllarda 2,5 milyon 11 örümceğin sürotlc kayması onun için BJRL Öİ KURULuı·on kilo tütün f"tihsal etmişlerdi. 400 mevcutlu bh- mual m mekte- adiliğe>, ruh Sf'falet'1n<' aslo t • - Sahte amatörlük dii{er ta- katen ihtiyacı olduğu tesıf.t e-

bir hlidisedlr. Ye saçaklarda mıyav- Do«'.zli 29 (A.A.)- Vilaveti- ll·\Yl'A·''Cf'' flı:' .· bi, 2000 ınevcullu lıse, Akşam Kız h2mlT'Ülii voktur. Her hanr birile ıı:izli profeı>iyonellilk za- d?lenlere bazı vardımlarda bu-

l k d
.
1 

• ·' u • Sıınnt ve Ebe mekteplcl'inc snh ıı ve b" · d k l ı ~ k 1 ıyan ·e ı er: orman can11varının mizdckr· 12 dokuma kooperatı·.c; h'.- ftıtookıınıııı. lr t •crır<'t ""'' rarlı<lır. evet. Hem e ço zo- unu ması muvaı.ı o ur, sanı-
) i k d U 

. d b 
1 

k l' bu sene ortaıııektepll'l\ 64, li"erleıı · ·• .. · l k 
ses er a ar: zerm e se ep ~ or- dün tcia.-nt odasında toplana....,k T ki ed k i lr rarh... Çünkü, .kulüp idarecı- rıın. Tabu, suııstıma e ne - mü-
kulnr yaratır. Bu devamlı sllkunet 

350 
b" •": . .... ür y e ·oyun yet. ~t ınedc da- 105, muallim mektebinden 83 ırem" mi biitçe lıu sene l,2::>0,000 llnıdır. . d k ku da •t l bu 1or· m··ı·· b" "k bi 

ruhum kndar vlicudümda da tahrl- ın lıra sermave ıle ,garbi ima birinci gelen bu vlliıycfn Boz mezun eden ve tüzdrn fnzla ~enci rlt• ·rahsılaL ry dh:. lerı, - <'Ve ·usunun m saı o an .ıc u U uyu • r 
b:ıt yapıyor. Derimin altındaki )'ağ Anadolu dokumacı kooperatif- ırk sığı~Jarının Ba1yn knzn«ından !>"tık ek tahsılde bulunan Balıkc- lr, r.tualliıuleıin mesken bedelleri, saklanması lk bılinden, sozulT' •tina ve hassasiyetle kullanmak 
tabnkasının t<.'drlcen kalınlaştığını, leri birliği nam;le bir birl'·k her tarafıı yayılmasına ve bilhassa e\'H•ldcnbcri )'etiştlrdiği iUm ndnm- terrıcrı '\'C mııaşlım günfinde veril- ona f! zlı farzed;ıen! yan-pro- kavıd ve şartıyle!. Yo'h.-sa, "ar-
ıztırapla hissediyorum. Evlenmeden 

1 

kurulmuştur. Dcmirkııpıda bir boğa istııs~onu. bir larilc nıanrifl ileride b"r yerd:ı oıektecllr. Hatta eki ~··Harın ıııes- fcs~one11ik yüzünden -, oyun- dımın dejenere olması işten bi-
lince zarif ve ince b.ir kızdım. Bir NAFIA VEKİLİ BURSADA de tnvuk istasyonu kurularak eski Merkezde 8, büti\n vilayette 18no kcn bedellerini b:ı~ka vilayetler sii. culara kar';il mahkum vaziyetE" le değildir, yani... 
insanın bu kadar değışebllmesi nasıl şöhretin idameııinc talışı!nıaktadır. ilkokul binnslle merkezde 75, vllnyeL ı ünc:emı>de bıraktıi:"l hıılde Bıılıkeslr ctü"IDE kte ve bu mahkumiyet 
ınumkün oluyor, hayret ediyorum. . ~urs~ 29 (A.A.)- Nafıa Ve- lla)·van hastalıklnrile mücadele t~ 601 ilkokul i5ğretnıeni vardır. odemiştlr. ~ün ~cctikçe t.cfilane bir .ma- ••• 
Yaşadığıma inanmıyorum. Gülme- k.ıh Ah Fund Cebesov dün Ya- için hıı.,·uzlar yapılmış ve çiçek has- Merkez Gazi okulu 22 öğıetmcıı' IIALR.El'I: hivC't arzeylPme'ktedir. Ben, kPn - Bu masraf, ayda 10 - 15 
yiniz, kendimi kış uykusuna yatan lovadan Bursaya gelmiştir. Bu- talığile mücadele ön pltın:ı alınmış- ve 1000 mc,•cutludur. - . . di pavuna Memleket sporuna lkayı geçmemelidlr. KuF.iple-
Boz ayıların ılık mağarasının mab· r.ada nafıa işlen· etrafında tet- tır. Eğitmen ndcrli 88 olup bu sen Bu mues!'lese de bütün varlığıle k" .. ' . b km l rin vereceği bu mebla~; vol. 
pesinde görüyorum. Son iki ny ev- kiklerde bulunacak olan Nafıa Her sene l\lonyasta, Gi5nendc, sı- Snvuş Teııcköy Enstitüsünd~ ycti - her yerıle old~ığu gibi çalış.makta - bl u olt~ mırtal sı kıra l ış o an- tren, vapur, otol:füs, otomobil, 

r · k d zı t b kild d k" fat istasyonları fnnliyettc bulundu- şenlerle 148 olııcnktır. .l\Jaarii' lıOt- dır. En cheınmisctli kısmı altı bin arı 1~r°2e e arşı ayarnar;ı.. · · 
Te sıne. a ar va ye u şe c e: Ve ·ıl"rnizin şerefine dün akşam ğu gibi buralarda Sarıköydc Kcbsut çesl coo bin liradır ki yan bfitçeyl ciltlik kitap, mecmua ve gazete bu- Bu halm onune mutfoka _geçıl- araba. kayrk, motör vs. gıbı 
•am etti. Artık ba uyn~uk ru~ haleti beledive tarafından bir ziyafet nahiyesinde d osıı-lardanbcri kuru_ tutmaktadır. 1 lunan kütüphanesidir. nıeli: hatta icap ederse Beden masrafları karşılayacak bir rad 
içinden sıyrıldım. Yaşamak ısUyor- verilmislir laı.-r.lırekt<ı olnn hav,,·nn pnnnvırlnrı r.2 mPkteı> te hali inşndndır. l'lm • A •ni Al1111rr lTnıum Münii>·l~"'· dede olabilir. İsmi için yapaca-
dum. İsyan ve nefret içimi yakıyor- · w• :uıa:;:mlfl11aHıe;;;p ~.. ğı reklamı, sahalarda toploya-

c'hıİşte Selim, bu karnrsız tasavvur- cağı alkışı, halktan her yerde 
lanmın içine bir güneş sıc11klığile, göreceği raj?bet ve iltifatı. spor-
ı;okuldu. Onsuz ııe yapabilirdim? cular arasında bulacağı itiban 
Taze bir hayat hamlesile ona koş. ve sev~yi hfte saıvan b!r ç~ 
makta haksız mıyım?... sporcular vardır ki, hali haz.ır. 

Hürriyetimi her şeyden üstün gö- bostancı seni ben netfrcliın. Kılıbıklar klübUnUn T h f f kra • da kulüp için cebindPn on p:ıra 
rüoyrum. Biz kadınlar hep böyle da. "' senede Üç pabuç paraladıklarını u a l • f t ~· d t• d 1·1·~-1 b Nısfı '--n;"'dı·r deyı"p elı"mden U 1 t b"t t · B d d · - sar e me,.;ı a e a e ı '-"' e, u-ıBnilrüa. İnsiyaklarımıza yol verecek Sultan Murad Karagöz, Orta .. U\;! .... m racaa 1 es 1 e ınış. u ara a a vınc 1 1 l b. kt d I? t 
te el~ çareleri bulmakta harikulade oyunu, Meddah gibi oyun er.ha- alır. Bu,gün değneğin nısfı da Bir İsveçli b r zatın tıırn 27 sene av Zen~in ve kibar bir adam bir da a ılk a ır savma . a ır, . · .. ş-
bir zekii:,·a sahibizdir. Ye bunu 1 tc- b onun olm~k gerekt il"» (1). akşam refik hni~, ipekli ni avakkabıyı ı?iverek csk tme- ııün uşai!lnı çaj'!ınr Ye eline bir te, bu kana:ıt~e bulunan ~1~· 
diğlmiz zaman kullanarak geniş bir mı~ iyi çalar sazende ve y'i ~adın .. çorapları aleyhınde ~çtı- mek rekorunu kırdığını anla- ı Hrn vererek der ki: selere (hatta ıt'ap ederse bu.tun 
:nefes alır, aznptnn kurtuluruz. Fa- sadalı hanendeleri takım takım Padişah bu latifeden pek gı ı:ıuca?eleye deva~ :dıvor. mıştır. _ Mehmet bana bak. akşama takı!11. elemanlannn) zaru:1.-
knt düşünün bir kere... Hayatı: huzura kabul eder, eğlenir ve memnun olur. Maskaraya iki Izmıttekı kılıbıklar •klubu, bu 1 . •. • ağırlanacak misafirim Yar. Ba- ha'k:kı vol masraflanmn "llcrtl-
mlde, uyku, radyo gibi üç kelime- her bir:erlerine avuç, avuç al- kat ihsan vermekle beraber nec;riyat üzerine fç\·kalfıde bir Fahnk~ bu za~a ~ç çıft ayak- lııkhaneve ,gJt; büyük bir lüfer mesİnde pak mahzur yoktur ve 
nin füiki harekeUerinin tekrarından tınlar ıhsan ederek. ;memnun bostancıya elli d w ek d _ toplantı tertip ederek. gazete- 1 kabı hedıye etmıştır. 1 ı vahtlt varsa da azdır .. 
ibaret sayan bir insıın karşısındıı ne 1 eyleme"..- mutadları ımış. egn vur u d( :-· bu neşriyatın kesilmrs için 1 Harp ne zaman a ' g~;;·k Bnlıkpazanna ı?i- Zaruri masraf iç'io futbolcu-
yapabilirdim! Bir insan ki a!;'ııç kıı- Bir giln komiklerdcn b" · h _ rur ve badehu maskaralara bu 1 teşcbbüsatta bulunmuşlardır bitecek? der; bir de bakar iki lüferden nun kıymetine ı.töre tesis cdi-
dnr m_ilnası yok ... Bir ıı~aç gCivdesi.. zuru hümayunda 'ibrazı 1~ün~r yolda münasebetsizlikte bulu- istedikleri şu imiş: Bavanlar 1 büvük torikler beşer kurusa len kate~ori usulü: 
?.dieısıela dçmarhın kfırtınıı ıle küarıdşclan ederek tam ""idecex.i ve padıc:ah nulmamasını tenbi:h eyler. 1 bu yazıları okuclukça daha be- Vıikuatın ciddiliğine rağmen 1 Ef did k b" a arın a ay ıran ve rn ca e . " ,ı;; ~ • • • Amerikan gazeteleri, halkı eğ- satı l\'Or. en en oca ır Bence doğru dcfldir. Znru• 
eden canlı bir ifade yok mudur? Yo- ıhsan vermeğe davrandığı sı-1 Denizde ne kadar ter sınırleniıyorlar ve biıtün lendirmek için garabet an'ane- aforin alırım ümid:Ic yedi bu- rl masraf; kıvmetli fubbolcu i-
tıunlu suda tltriyen, gül renkli yap- radn !komik: kalabillrslnlz? hırslarını kocalarından çıkan- ler.ı arayıp bulmaktan vazgec- cuk kunışa koca bır torik alır; cin 10 lira ise B ve Genç tnıkım 
raklarile güne~in altında uyuyan _ Yok hünkarım. Bugün al- varlarmış, son bir kaç f!iln zar- mivorlar. İşte Sı7.e bir misal: pararın üstile lflrlikte efendi- ~lıbolculan için de öylechr. 
11oğüdfin. yumuşak golgesindc içimi- tın istemem; vüz dcırnek iste- Almanyadan firar ederken fında bazı nahoş vak'alar zuhur nin önüne kor. . . Kategori; bu ,günkii şt'kli tatbi-
zln ted~ıcen açı~dığını ~uymaz mı- ·rim; der. Sebebi sorulunca dt1: yo1~alanmnk tehlikesine ugrıvan 1 etmis .. Bir bavın kafas1 varıl- Teksasta bi.r P nas, fn yıl ev- Ekndi lüfer yerme kos'Z\oca k: ile esasen bir ne-\.: baremi 
vız? Mutovazı bır sessızllkle göle bir Fransız esıri Şmal denizın- mıs, b rr tanesin ·n d'"i ıkırılmıs. vel harbin patladıgı gün asabi- b" .ı ld :;· · ·· ·· h"<l f b 1 1 yuk elen servi afaçlanndıı ebediyet - Hele elli de,ğnek vurun. ...., yetle nva(!ını yere \luruvor ve ır tor . f!C' ~mı gorunce ı - andırmakta ve ut o cu ar ora-
fikri ne kndor hakimdir. İnsanı, Ondan sonra scbcbinı sövlercrn de kendisini g~en mart ayın- Bir ayakkabı kaç oradan su çıkıyor. de•'er r, ba(.rırıp cagırır ve: sında bir !klas. lı:X knbilivet far-
dunya yüzundeki mıı.hlükatın mü- der. Elli değnek vurulmasına da denize atmış. sene 1 illr ? - Ben sana lüfer al dedim: kı g0zetmektecl r. Bu düşünce, 
kemmeli olarak tnrif edrn budaln forman olunur. Esir denızin buzlu ve fevka- g Y 1 Pap:ıs d vor k ' bu su k sil- t n ne dive bu sovsuz balıib a- profesiyonellik davasının teme-
m~ı. .. Bir samnn çöpü kadar bile Ycrmi beş;nci değneği ·edlk- lade soğuk olmasına ra~men su- fsveçte bir ık.undura fabrikası di15: gün harp <le duracaktır. ııp ge

1 
U"S'"l be herıf!. !i hükmündedir. Binaenalevh. 

deger'i ve mannsı olmıyanllll' kaıeı-ll ten sonra maskara: ~ da 96 saat kalmak R bi bir mu- en az pabuç eskit
1
en kimı:;l~lcri 

1
. S;"ndi, h.,rbin bitırıc> ini bc>k- Drrdemcz uşak •kemali saf- prensip it'barile, zaruri rnasr f 

111nda ne düşünfiyor acaba?... B' y • • • eze göstermiş ve n hayC't b.r bulup mevdana ç• ,, .. ~ k ı •p- yen end e
1
i mcr~k1 

I r. mi.ıtc>- f tl · avni olmalıdır. Bu hususta ı;tö-

s Um] l t k~t0Ma11ıa C: ıma on; vu~u~~~~~-ım var yırmı beşı ıs,·ec f!,emısı tarafırdrın kt•rta- miş ve tet.:~ikatn Riri<;mı . Ne- rrı riiven pınar1 n bo. ırd:ı bf'k- - Ef<'ndi, kim indi den·z·n zetile,..ek bir tefr k, profC'sivo-
c <' • e ana~ ı . nu sevıyorum. .. . . rılarak İsvcçe götü.ülmiı:;ıtur. t ce:ie umum yPtle k dı,...l r.rı les·p, suvun kesil'll" .. j .. · b ki - a· ine .. Km kodu bunu adını .. nC'Ui{!i doğurur ve ehHvet, liva-

l'akat gızll hareket b<'lli muazzep Der ve SO\ le ızahat venr: ı v.:ı Jtı olarak ık• '1.on b r 1 • 1· ı !. İ n fc 
1 

• kC'ti, pma- O da balık. bu da balık!. Ceva- .Jrnt, kabilivct esaslarını b:t<;lan-
ediyor. Geçen gece ~i bir karada 

1 
cHer gün beni davete gelen 

1 
(1) Peçevi cilt 2, sahife 3. kabı eskıttiklcrinı, er-. k . , rın _gıtgıde J!Ürbüzle~mcsi imiş! hını verir. (Davamı 7 nci ıalıifedc) 
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"DU,manı, vatanın 

harlmi ••metinde 
bolduliumuz" gün 

(Bcıımtıkcıledın Mııotl&) 
İltildü ve hürriyeti çiinenirbn. 
Türkün izzet ve ikbaline bütün 
"'1nya hürmete ınec:bur olu7ona 
bunu hep, 26 Aptot pnanün 
sabahı fecirle beraber Türk ordu
aunun yine fecri tanzir eclercesi· 
ne, mübarek kanını vatan top
raklarına akılmlf olmuma mecl· 
yunuz. Bugünü b ir taraftan •Ü· 
rur ve neşesi içinde tesad eder• 
ken, bize bugünü idrak ettirmİf 
olan tehitlerimizin buzunmda 
huzii ve huşwa iğilmeyİ en bü
yük minnet J,orcu ve en büyük 
vatan vazifesi bilelim! 

TASVİRİ EFKAR 

Askeri terfi listesi 
(8 1lnctl sahifedun devam: 

lıIAKiNE ÜSTTEGMENLIGJNE 
TERFJ EDENLER - Baki Zaner, 
Dognn Eroknn, Ahmet Gnzos, Ah
met iıınl, Fey1J Ünal, Necati Ozan, 
Hnlchm Dinçmen, Auni Özgciren, 

lehmet Guney, Abdulkadir Sircl, 
Celal Erdoğmu , Fuat Çakın, Namık 
Soyoren, Fehmi Bora, Seyfi Çoban. 
cğlu, Besim Özel, Sadık Ztltan, Ab· 
durrahmnn Ziltan, 

SAl\Al'Ji HARBiYE ALBAY· 
LJCJNA TBRFl EDENLER 

RıEn Genel, 
SANAl'IJ l!ARB/Y EBiNBAŞl. 

LiG/NA TERFİ JWE'NLER -
Cemalettin İkizalp, MUnir Kn-rgaç, 
A ıtıı ullab Nutku, Muhittin Etingü, 
Faruk Erler, Amir Tirit, Adnan 
Kaynar. 

SANAYIJ JIARfllY'E YÜZBAŞI. 
LIGJNA TERFi EDENL'ER - Ve· 
dad Doru, Nurullah Omayer, Kadir 
Sakman. 

'I'ABlP l'ARBAYLlGJı\'A 'I'ER· 
FJ EDEN - Re!Jk Kumpol. 

LEl' AZIM l' ARBAYLU}INA 
TERFi EDENLER - Rıza Uluç, 
Cezmi Denizmen. Sali.hattin Sonel. 

LEVAZIM BİNBAŞJLJÖINA 
TER1''1 EDENLER - Zeynelibldin 
G01Jü, Salih Özveren, Seyfettin A

car. 
UWAZIM YÜZBAŞIUÖINA 

TERFi EI>EN - Hikw·t Kıvılcın1. 
LF:VAZl.lf iJSTTBt:JIESLİGİ • 

Nl'i TERFi EI>E~'LBR - Vefn 
Çıkin, Kiizım Önen, Yııvuz Sonem, 
Muhittin Okkan, 1\lithat Göksel, 
Faruk Ermıın, Salihattln Dinçmen. 

t çi NCif SiNiP ASNERI AD
LI H 1Kİ~11 ... İGE TEUFf FJDFJN -
\ • bit E lrgemez. 

P.E.SlNCl SINIF A.wuml mi. 
Jd~JL/(;B TBP.Fl EDEN - Bahti 
Toker. 

ll\/'NC'l SJ\'IF ASKERi ö(;nRT 
'ME\'IİGE TERFİ EDEN - Sabri 
?ıl c.nı.rııl. 

l ÇC\'CU SlVlF ASKERi nr;. 
RET"JfF.\'L/(;E TERFi EDENLER 
SaJ;ımnttin Göme!, Necmettin Soy. 
kurt, S ıint Akkoç. 
· DOUIJİl'(l.'Cii Srl\·ıF HESAP 
A.fEMURLUGlJNA TERFi li:DEN. 
Ömer Öç. 
iKl~C/ SJN/1" AIUAMRI.E lrJE. 

J.1URLl1GUN.A TEUFI EDEN -
S:ıim Ilcsmelli. 
lİÇiJNCÜ SJJ\'IF 'AJUJtfAMF:.LE 

MEMURLU(}lJ'f..""A TFJlFl EDEN
LER - Kemal Temizi~. Muhli~ Gür. 
su, 

DÖRDÜNCÜ SINfF MUAMELE 
'M'fi~tURT.ut:u~·A TERFi EDE!>.'
LER - Artr Tcı·bacıoğlu, Rıfat Er
bilcn, •lahlr Kalpan. 

nE:SJ,,·cı sısw MF7.IKA nt.. 
WET1'tr:NLIGINE TERFi ımEN
Naci Kıınt. 

nönnıJscü SiNiP ASKEP.1 
SANATKARUC~A TERFİ EDEN -
Riiştü Uraz. 

Tasvirin Şildi 
(Dordıincü sahi/eden devam) 

Sadık Ceylan. 
Musabaka katibi: Metin 

Baran. Saha komiseri: İbra
h m Kelle 

Seyirciler yanflraı nereden 
takip edebilirler? 

1- Bi.ivıükderc Beyaz Park 
ve civanndnkı rıhtım. 

2- Kireçburnundan Ta
rnbvavn kadar olan sahil. 

3- Beykoz sahilleri, ~azi. 
no ve parkı. 

4- Çubuklu - Kanlıca yo-
lu. · 

5- Rumelihisarı - Bebell.ıı: 
kıvıları. 

6- Bebcık ,iskeleS'.· ve Ga
latasaray denizcilık lokali 

•Arrivc• Galat.asaray lo
kali önündedir. 

Laval'in sıhhi 
vaziyeti vahim 

''ersailles, 29 (A.A.) - Lavalin 
•ıhhi vaziyeti vahametini muhafaza 
etmektedir ve öğleden sonra hara. 
ret derce~ 89 idi. İhtilaUardan kor 
kulmaktndır. Öğleden aonra Lavalin 
:radlografis1 alınmıştır. 
Deat'nın sıhhi vaziyeti ise normal. 
d r. Doktorlar, yaralının dnha iyice 
cıldu 'U 'kanaatindcdirle.r. 

Yeı ny hastanesine ziyaretçi akı· 
Jıı d "am ctmçktedir. 

Sorr:u hakimi, hapishaaede hulu.. 
•an (.;olı:itı ıstıcvapla meKuldör. 

Sahife: 'J 

1 -t\m~rika 1 Amatörlii.k mü 
I lngıltere ~.f. • • 

ALMAN 
tebliği 

BERLlN 29 (A.A.) - Al
man ordulan Batkumandanhiı· 

1 Belgrad'da bi; 
Sırp kabinesi 

kuruldu 
nın tebliği: Belgrad, 29 (A.A.) - Hükumet 

Alman kıtalan donanma ve Komis.eri Akimoviçin tnlehi üzerine 
hava kuvvetlerile ifbirliği yapa. Sırbistnııdaki ~lman erduları ku _ 
rak çok ku~etJe 'tahkim edilmiş mandam General Von Danckelmann 
bulunan Reval harp limanını çe- General Nediçt bir Sırp kabinesinı 
tin muharebelerden aonra 28 kurmıya memur etmiştir. 

General Nediç, hu vazifeyi kabu 
aiU1toıta :ıaptetmitlerdir. etmiş ve kumandana Sırp Nazırları 

Bu eski Hanaa tehrindeki nın aşa!;rıdald listesini tevdi eyle _ 
Herman kalesi üzerinde Alman miştir: 
bayrağı dalgalanıyor. Ayni gün 1 B!lşvekil General Milin Nediç, 
Alman kıtalan en yeni usullere Dahil~e Nazırı Acimoviç, Hari· 
göre kurulmuf olan Baltık harp ciye Nazırı Kusmanoviç. Müna
limanına girerek bu limana ifgal lat Nazırı Kostiç, İş Nazırı Dros· 
etmitlerdir. tiç, Maliye Nazın Nıtiç, Adliye 

Binlerce esir ahnmıf, 6 aahil Nazın Marcanoviç, Ziraat Nazuı 
bataryası ve aayısız harp malze· Ragoslavoviç, Ekonomi Nazırı, 
mesi iğtinam edilmittir. Olcan. D :n iwcri Nazırı Trivunaç, 

Reval harp Hmanında asker •Sıhhiye Nazırı Ni;ukoviç, Devlet 
ve harp malzemesi yiiklü 19 nak- Nazın Yankoviç. 
liye gemisi bir muhrip ve diğer Sırbistandaki Başkumandan bu 
S harp g~isi batınlmıştır listeyı kabul etmif ve bu akşam 

Birinci sınıf cKiroh kruv~zÖ· parlamento sarayında General 
rü ile bir muhrip ve diğer beş Nediçe tayin vesikasını tevdi ey· 
harp gemisi de ağır hasara uğra- 1 lem ştir. 
tılmıttır. General von Dancelmann bu 

Finlandıya körfezinde Alman münaaebetle bir nutuk aöylemİf 
hava kuvvetleri ceman 13.000 ve ezcümle dcmistir ki: 
tonluk üç Sovyet nakliye gemisini Hükumetin T~lü memleketin 
batırmış ve bir Sovyet muhribi- bizzat kendi meQfaatine olarak 
ne de tam iaabetler knydetmiş· sükun, nizam ve emniyetine ne
lerdir. zaret etmek ve Alman kıtalarının 

Cephenin diğer bölgelc>rinde üzer:nden kendi itleri olmıyan 
harekat iyi inkişaf et111ektedir. bir vazifeyi almaktır. Bütün hüş-
Şimal cephesi: nü niyetlerin işbirliği ile memle-

kette bir tahavvül vukua gelmesi 
Fin kUYVetleri Viburp girdiler gecikm yecek ve bu tem~l üzerine 

Stokho1m, 29 (A.A.) - Stoknıol. Sırbistanda adalet dahilinde iyi 
me gelen malümata göre Fin kıta. bir sosyal nizam kurulacakbr 
ları alevler içlncle ynnıın Vibor.; şeh- ' 
rlne gİrml,ler ve Fin bayıağınıı Beklenmlven 
tehremaneti binasına çekmitlerdir. bl L b ., 

Bununla benıber bu habeı· Fin r 1"'8 8r 
nıembaları tara:t'ından teyit edilme- BERLIN, 29 (A.A.) 
mittir. Sokak muharebelerinin de. Resmi tebllt: 
vam etmekte olduiu tahmin edilmek- :Füh!'er ile Duçe 25 ağustostan 29 
tcdir. ağustosa kadar Filhrerin umumi ka-

Dütün Kareli cepmesinde So,')·et ntrı;ihında bulu~mutlardır. 
kıtaları tarafından tahliye edilen Şımal ve cenup kımı.rgahlarında 
ıehirlc?rin, kıı alııılıırın ve ormanla- yapılan bu görüşmelerde harbin in
rın yangından hamp olmasına rağ- kişnfı davaııile alakadar bulunan as. 
men Vılxırgun zııptı Fiıılandiyada keri ,.c siyasi mc eleleı· bahis mev-
meınnuıılyet uyaııdırmıştır. zuu edilmiştir. 

Hicııtlıın esnasında Sovyct kıta· Bu meııcleler iki mihver devleti a-

SOVYET 
tebliği 
(Btrineı MJ.hif ıdn Mııcım) 

Hava kuvvetlerimiz. Könjıı· 
berge muvaffakiyetli bir hücum 
yapmıştır. 

Alınan mütemmim malumata 
göre, 26 ağuatoata, evvelce bil
dirilmiş olduğu gibi 1 7 değil fa
k at 3 7 Alman tayyaresi dü~ürül
mü;ıtür. 27ağuıtotta, hava mu
!1arebelerinde 41 Alman tayyare. 
si dütürülmUttür. Bizim kayıpla
ımız, 23 tayYaredir. 

Hava kuvvetlerinüz, Baltık 
denizinde, iki Alman nakliye ee
misini batırmıştır, 
Almanlar Leningra.d • Moıkova 

münakalahna keatiler 
Londra 29 (A.A.) - Alman 

radyosunun bildirdiğine göre, 
Alman kıtalan birçok noktalarda 
Moskova • Leninıırad timendif er 
hattını geçmitler ve bu iki ~ehir 
arasındaki münakalatı kesmi;ıler· 
dir. 

Dnieper barajı berhava edildi 
Moskova 29 (A.A.) - Lozo. 

vski Dnieper barajının berhava 
edildiğini b:ldirmiştir. 

Baraj 100 milyon İngiliz 
liruına mal olmut 

Ankara (Radyo Gazetesi) 
lngiliz radyosuna göre, Dnieper
deki büyük elektrik santralı 1 00 
milyon İngiliz lirasına mal olmuf. 
tu. 

Urallar Sovyet müdafaasanın 
eaaısını letkil edeukmİf 

Moıkova 29 (A.A.) - Ruı 
ordusunun naşiri efkarı olan c:Kı
zılyıldıu gazetesi, Stalin yolda
f1n sevkulceyş telakkisine tevfi
kan Avrupa Ruayaaının tar kında. 
ki Ural dağlık mıntakalarımn 
memleket müdaf auının esasına 
te,kil etmekte olduğunu yazmak
tadır. 

Ayni gazete, Magrutogouık 
maden aahaa.ındaki :stihaıtlfıtın 
son iki ay zarfında takriben yüz. 
de elli nisbetinde artmış olduğu
nu, Alajrevsk· deki çelik imalatı 
müesesesinde amelelerin istihsa. 
latı yüzde y:rmi beşten fazlaya 
yükseltmiş bulunduklarını ilavr. 
etmektedir. 

lurı Vıboıı.;uıı şiınnli gaı bisiııde bu- raı;.ndaki münasebetleı in bariz va. 
luı an su beııdleıini ve Suimıı kana- ıiyctiııi teşkil eden aı·kadaşlık ve 
lını tahrip etmişlerdir. Bununla be-

01
ukaddernt birll .. ,..i ~ihniyeti daire. • .............................................. . 

raLt·ı· Fııı kıtaluıının seı i ılcrl ha. sindr, ~akından tctkık olunmuştur. 
l"('ketlen bir çok mnlz<'menin tahrip Göl'üşmelcrc ıki mıll<:'tin \'(' cfle
ed.Jnı,rslne vakıt bırakmamış ''<' F n. rınin harbe, zafeı in hatlmrsınc ka
lilerin elinde muhlm miktarda harp dar devam etmek husmıundaki ı;nl'-
ganimetleri knlmı~ ır. ılnınz nzmi hfıkim olmuştur. 

Diger cihrtten oğrenildığ ne ı;:-ure B iş ~ık t<'hlıkeı i11ın vr plutokrıı-
P.u J,ır F nlaııda k •rfczlnin ın• ke- si lçhhadının ortadan k lkınası, Lu. 
ıdm.c J, 'n Ti gland ada mı t hlıyL tun Avrupa kıta~• mille 1 ·rlnc, ı:e
ctnıi,.krdlr. Hı tar gE~ n ell(; bu a. rck s·yasi "-nhadan, gerek ekonomi 
dayı zaptcttıkten ı;onı il ıyıce tahkim ve kültur aahalaı ında. sulhpcı 'li<'r, 
etmiştiler. L.henktıır ve milsmlı· bir işbirliği yap 

Darlanın 
tekzibi 

lsviçreyi paylaşmak 
aklımdan geçmedi 

Fin hükumet merkezinde yakında m:ısı imkfınını vuecektir. 
biitün Fin topraklarının kUl'tarıln- )Bu ziyaret rnümıscbetile Führer, Berne: 29 (a.a.) - Gazette 
cai:rı ilnııt edilmektedir. nuçe ile vark ceph<'siniıı CSl\f'lı nok- de Lausanne'in Vichy muhabi-

Diğer cihetten Bulukta bir liman talarmı gezmi~lcr ve ezciinıle Bolşe. ri, amı,ral Darlan'la bir müla
ıle TııHinin z:ıptı ncticcsinıle Eston. vizme karşı savaşa ; tir.ık eden t -

d R 1 cl 
kat yapmıştır. 

ya mmtııkasın a us nrın inde talynn fırkalarından birini teftiş ey 
Dagoe ve Ösel adalıırınd:ın başka bir !emişlerdir. Amiral Darlan, Fransız İsviç-
şey kaluıamıştır. Bu mıntakada bu- Cenup cephesini ziyaretlerinde resinin Alsas Loren'e bir kar~ı-
lunan Alman kuvvetlerlnln bilyük Führer ve Duçe '?ı:larqal Von Runds lık teşkil edeceği haldtındaki 
bir klsmı timdi Lcningrnda doğru tlgt tarafmdan eelimlanm1şlardır. şaviaların tamamiyle manasız 
6 evkedilebllecektir. Almanl:ırın bu Bundan başka Alman reisi ~fare- olduğunu temin ebn1:'s ve de
şehrin muhasarastna huırlandıklatı şal Göringin ve ordu Başkumandanı miştir ki: 
zannedllnwktedir. Ma~al Von Brautichin umumi ka- . 'k 

Şehir halkının ~ir kısmının tnhlt- rargahlan da :r.iyaret cdllm1'tir. İsvıçreye .. s':.ı as~da ~ulu~. -
ye edllmi:ı olmasına rağmen muha- Duçenin refakatinde İtalyanın , maik, <:ok buyi.iık bır psıkoloJık 
t1Ara esnasında ııivil ahalinin akıbeti Rerlin Büyük El(iııl Alfrerl e..- ; ve politik hata olacaktır. Bir 
isveçte emU,şe uyandırmaktadır. Şe. İtalyan orduları Genelkurmay !114 ~n M. H"tlet'e :de söylediğim 
hh halkının himayesi için Amerika hanı General Cav111ll'ra, rahatsızhlı ,g:·bi, arazi taksımleri üzerine 
lıiikümeti ııezclinrle bir teşebbüs }'il- dolayısile :r.iyarete iştirak eden Kont yaı>ılacak bir sulh mukadder 
pılabileceği diişiınülınl'.ktedir. Cianoyu temsilen hususi kalem şe!l surette bir harp Retirecek bir 

Gorki müdafaa edilecek Anfuso, bundan başka General Mar- sulh olacaktır. F.aaliyetim, mem 
Sto1tholm, 29 (A.A.} - Leningrad !as, General Gandln, ve daha bazı lekct~mi:n tamamiyetinin ida-

ile Moskovn' Yaroslave \'e Vologda ltnlyan Genelkurmayı ve yüksek su. , . . Hhdaf etmektcdi Bu 
ııuısıııclıık i nıilnnkaliı.t heııiiz iııkıtaa bavları bulunmuştur. mes .nı ıı.s r ... 
tığrnmnnııştır . .Mareşal Voroş~lofu_n Almıınnnın Roma Bilyük Elçisi sebeble pek kolayca anlıyabılır
miıhlm b"r sanayi şehri olan lıorkı- Kont Mackenten ve Roma ataşemnı- siniz ki I?aş~a m_emleketleri ve 
ıılıı mudafaası için kun•etle11İnden teri General Von Rintelen de Duçe- bilhassa I~vı~yı . parçalama~ı 
bir kıı;n 1111 a~ ırarnk Ynroslave'e uin bu seyahatine iştirak etmi ler- düşündüj:!i.ımu !?d.ıa eden şayi-
e"k~l'l'eiı°i r.annolunmaktadır. dir. alar ancak manasız şeylerdir. 

Balt ktaki Sovyet donanmasının ! Almanlar tar:ıfmdan bu siyasi ~c Amiral Darlan, sözlerini şöv-
mühim bir inamı tahrip edilmit asken göı üı;mC>l<''"P . Aln anvn Harı. f le bitirmistir: 

Ankara, (Radyo gazctes l clye Nazın Kont Rıbbt'~•rop ve Al- Frnnsa. İsv·~reye lk.arşı derin 
Tallinl 1 gal etnıiş. olan Almanlar mun ordul ı r Bn~k,u;1un~ ~!ık dııi- dos• 'uk hisleri beslemekted. r 

bu ada asker ve milhimmnt yiıklü re t !'.ef" l\faı <' al K(lt 1 ı tırnk cy. j • • t k• . 
19 ı ııııkliy" gcmisJ, 9 harıl g<'misı \'C lemi leırcl"r. Jsvıçrc gazc e ve ıtapları 
ı muhripl<' Kirof harp gcıııi inin - D · 1 D · perde Sovyet h 
tahrip edildP nt bild;rmektcdirler. şafakla beraber, aşngı nıener- nıef li r t ava 

B rn rııd):o un:ı giire Nıına • de Sovyet istihkam ac;kerler • 1 aa ye ı ar mış 
L :r 1snha,:;ındn :~:cnid n 5000 c ir nin ve piyade teşekküllerinın Budapeşte: 2~. (a.a.) - Ma-
nt~1~mış, 23 tıınkİn 41i top w çok nehri _gcçme,ğe hazırlandıkları- car ajansı bıld_ın~or: 
miktardıı haı n malzemesi ele r,f·çl- 111 ,görmıistür. Muhtemel olarak, 1 Şark cephesındc hareket e
rilmiı;tir. Ayrıca, merkez mmtııka- Sovvctler dubalar ve kauçuk den Macar kı~larının vaziye
sında' da bir miktar c ir, top ve m~l- sand'ıallarla nehri ,geçmc,ğc ni- tinde mühim bır değiş !klik ol
zemenin iğtinam edildiği bilclirıi- yetleniyorlnrdı. Vazivette>n der- ma~_ıştır: 
nıektcdir. hal haberdar edilen. Alman ba- Muttef.k ord'!ların Ukranya-
Merkez cephesi: ;aryaları, Sovyet askeri tnhnş- daki ~areketlen tamamile plan 

şütleri üzer.ne müessiT bir ateş muc bı~e devam etmektedir. 
Kınlan Sovyet hücumlan açmış ve~lman obüsleri, n~ri Muharıp kuvvetler her tarafta 

Berlin: 29 (a.a.) - Dnb'ye e:eçmef!e ha.zır Sovyet piyade araz_ kazanma~~adı! ... 
bildirildiğine göre, Bolşevikler, bölüklerine kanlı 2'.lyiat ver- Mud~ ettığı Utopru başla-
2 7 Ağustosta, Şark cephesinin dfrmiştir. Dubalar. tam isa·bet- nnda du~a~ın ib~ . yerlerde 
merkez böl.S?esinde mahalli şa- lerle berhava edilmişth-. kıtalarını sıvil elbıse ıle harbe 
tırtma hücumlarına tetebbüs Cenap cephesi: sokm~ş ~lmaıs~.k~facar ~ aske:i 
etmişlerdir ŞMdetli bir topçu • _ mahfıllerınce 1 

.ate deı!er bır 
ateşinden ·sonra tankların da Müttefikler Dmepert bazi alamet olarak tt;_la'k:ki edilmek-
müzahareti ile yapılan bütün noktalardan seçtiler ted.'r. Bu tesek~ull7r?en esir e-
bu hücumlar, Almanıların kah- Bu~apeşte_: ~- (a.a.) - Ma- dil:nıer, . ık~d~_lerının .. scyy~r 
:rıamanca müdafaası lkar.şısında car aJansı bıld'.!rıyor: polıs vazıfesı ~rmek uzere sı-
muvaffalkiyetsizliğe uğramıştır. , Müttefik ku'\rvıetler aşaj!ı lahlandınldıklca~n~. ve. vaziyc-
Bir noktada, Sovyetler, Alman Dnieper üzerinde köprü baş~a~ tin vahınıles~csı. ~zer 'ne Kızıl
ı:>iyade mevzilerin.e karşı üc su- randa ~ü4manın rnukavemetını orduyu takvıy: 'l~ın muharebe 
Vari oolüğÜnÜ hücuma kaldır- kıronış'l;µ- ı:_e her tarafta düşmn- h~ttına. SC\.~'kedıldıklerini söyle
mlŞ}ardır Bu hücum da Alman nı nehrin ote taırafına atmışlar- mışlerdır. Gerek ıbu 'had se l!.e
pfyade ~ topcusunun' müte- dır. Nehri bazı yerlerden J:!C~~ rel_t Dnie~r _boyun:". düşman 
merkiz ~teşi karşısında !kırıl- muitefhlt kuvvetlere karşı duş- hava faalıyetın.~ ımuhım suret
mıştır. Bu üç Sovyet suvari bö- manelindekl bütün kuvvetleri te artması da ~osterı'r ki diı -
1iikü. tamamiyle imha edilmiş- harbe sokımuştu.r. Fakat düşma- man Yakınşarkta en mühim 
tir. nın mukabil taarnızlan aı'klm muvaala yollarını kabil oldu~ 

Alman plyadelli 27 Akuet<>S kalmıflbr. udar US\JD zaman muhafaza 

arasındaki dosta proJ esgonellik mı? 
Almanlar ta!afından (Baştan.fi ' "°' scıhff.-rMzde) 4dameamın ile büyük ma.b&&ır-
ıekteye ugrabldı ,gı~ noktası olar~. kabul et_: ları davet edeceiinıi; Türk spo

Nevyork 29 (A.A.) - Aaaocla - ~ ol:ır. Hasılı, ~urk. Futbolu runu ve sporcusunu zebk-le
ted Preu'e &'Öre, Britanya P. T. T. ~ husra~ı net'i<ıeler_ın husu- ~te dev_am edeceğini kuv
ne.zaret.i s Temmm ve 10 Temmuz ıüne sebebıyet verebilecek o- vetle tahmın eylerim. 
arasında diitnwım :faaliyet! netice. lan; ve fu1Jbolcular baklanda Yukarıda bilmünasebe arzet
Binde Birletik duletlerle Londra tamamen sübjelkıtif oluıp kata- ti~im Ail:>i: Teş'kilatın, bu bela
araaındaki büttln postanın kaybo ı kulliyt de ziyadesile andırmak- yı, çdk kestirme yoldan hallet 
dutwau bUdirmiftlr. ta ~ulunan kat~ıi işinden vaz deöileceğine kail bulunuyor; 

lrana tahmil ~eQl~esıni tavsıye eder ve bu hatta bu yoldan ~ bdal' 
• zaınırı __ masraf be18sının sporcu- :rı3(in .gidilmed~e. d~su 

edılen ,. rtlar luk 1bunyesinde kemirici, eritı- ya, hayret bile ediyorum..• 
(1 tnd •alıifeün d•wM) ci cürütücü bi!- mikrop halinde B.aJnn Zin Maiden 

İran kumandanı kendisine ı eylü- 4 
le kadar milhlet verildiği takdirde 
kuvvetlerini çekeceilnl ve ııehri tea. 
Um edeceğini beyan etmtıtlr. 

KirmnD1abta bulunan Almanların 
şehıin müdafaas1 lafı Ozerinde 1 • 
ranlılara tavsiyelerde bulundukları
nı alınan esirlerden oğrenmio olan 
Britanya kuvvetleri kumandanı hak. 
h olnra.k bu mühlet talebini reddet
miı ve İranlılnnn müdafaa mevzlle
nnden meıiınlc meı·halc deı hal baş. 
lnmak suretile çcltllmelen J ızumo 
üwrinde ısrar etmiııtlr. 

Tahran bombalandı 
Tahıan, 29 (A.A.) - Bu sabah 

saat '7.30 da yani muba amatın ta
tHfnden yaı ım aat evvel Tnhran, 
dort bombardıman tayyaresi tarafın 
dan bombalanımştır. Bu tay;>arelcr, 
ı:;ultanabad varoııuna altı bomba at
nıı:şlnrdır. 

Mukaddes ıehir olnn Kazvln, Meş 
hed ve Tahranın yirmi mil ~rbında 
kiiiıf Karaş şehirleri de keza şiddetle 
bonıbıııdıman ednmlştir. 

Geri a lıoan emir 

. 
Erkek ve Kız 

SENJORJ . 
: : 

·-···ıırMA"N""""'"öK'ü[[A"Rrr-
······:··································································i······ . . . : 

Leyli - Nehari 

Galata, Kartçmar sokak le1. Erk. "2095 
Kı:ıı: 42 

Erkek kuma: Orta, L:se ve ~i.caret okulu 

Kız kısmı : ilk, orta okul ve Ticaret kuralan 

Kayıt: 1 Eylulden itjbaren, 9-12 ara11nda 
ikmal imtihanlan: 1 2 ve 1 3 Eylul. 

T eclriaatın batJaması: l 5 EyLil J 941 Paurteai 

-----------------------· 
. s tan bur Be ı "e d i y e si İ 1 a n 1 a r 1 

Bem, 29 (A.A.) - ZQrlhtc çıkan . 
cNouvelle Gazette> isimli gazetcııln 
Tnhran muhabiri, '1 ıınıfm silah al. 1 
tına alınmaınna dair olan emrin İran Tah. Bed. ilk Te11t. 
hiıkümcti tarafından geri alındığım 
bildi rmektcdlr. 

NEVYORK. 29 (A.A.) 
Natiomıl Broadeastlng Cot'P(> • 

ration'un spikeri İngiltere, Sovyet 
Rusya ve İran arasında sekiz nok
tava istinnt eden bir sulh muahedc
n;mesi aktedilmiş olduğunu bl'ldir· 
m<'ktedlr: 

ı - İnglllz ve Rus kuvvetleri, 
İranın bütün hayati ve aevkulceyıı 
noktalarını işgal edeceklerdir. 

2 - Bil~ ük Brltanya ile Sovyet 
Rusya, 1ranın istiklal ve tamamiye
tini zıman altına alacaklardır. 

3 - İngiltere ile füısya, ahval ve 
.,,-01 alt mıi~ıındc eder etmez kuvYet
leı lni gcı i Ç<'kcccklerdlr. 

4 - )luhnsamatın devamı müd
dctıı ce han, intizam ve sanayi inin 
teminine yardım edecektir. 

5 - İ rı.m, bir çok tnm kont ol ım-
lfıhlyctlc1 ini muhafaza edecektir. 

6 - lr:ın, bıitün nakliyat nıcsC'
kkrindc İngıliz ve Sovyet Rusya ile 
tam biı· mr aı biılii.ri ynpmnyı taah
hut l'tmcktedir. 

7 - İngiltere ile Sovyet Rusya
nın İı ııııa ~ardımlan tetkik edilecek 
olun biı !kruz şeklini alacaktır. 

651,0Q 

262,00 

41,32 Şehir tiyatro u dram ve komedi kısımlannm nnı
ayyen yerleri ne 71 metre murabbaı miktarında 
ilin Ye rekll m konulmaaı iıt 

18.90 Şehir tiyatro l!U tarafından eıJcanbnakta olan 
Tiirk tiyatros u, adlı mecmuanm muayyen yerleri
ne nan Te re klAm konulmaaı lfi. 

Tahmin bedellertle ilk teminat miktarlan yukanda yazılı itler ayrı 
a}'J"ı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve :Muamelat 
Mtldlh'lüğü kaleminde görülebilir. t bale 3/9/941 çarp.roba günü saa\ 
14 de Dnimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin flk teminat makbuz 
veya mektuplartle ihale giin6 muayyen aaatte Daimt Encilmende bulun. 
malıırı. (7244) .. ,,. 

Haseki, Cerrahpa,a, Beyoğlu v e Zilhı·eY1 Haıtahklar haıtanel<'ı·ne 
Ze~ nepkaınll Doğumc~nln Ylllık ihtiyacı için alınacal< 74n kilo sade
yağı 'kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun tah. 
mln bedeli 180 kuruş ve ilk teminatı 1011 lira 20 kuruş.tur. Şartnanw ı 
Zabıt ve 111unnıdat Müdürlüğü kaleminde gorillebılir. İhale 8/0 941 
pazaı trsi gunO sant 16 de Dnımi E ncumende yapılacaktır. Tnliplc•rin 
1~k tcmınat makbuz veya mekt.upla rı, 9U yılına ait Ticaret Oda 1 ve
sık~lnrı \C kanunen ibrazı lilr.ımge len \"csaiklc 2490 numaralı kanunun 
tnrıfatı ~evre inde hazırhyacakları teklif mcktuı>larım ihale günü saat 
14 de kadnr Daimi Encümene vcrm eleri lazımdır. (7429) 

lstan bul Vak;flar Direktörlüğü _İlanları 

8 - Butun Almanlıır, memleket- Srınt ,;e tno.hallesi, Cadde ve •oka,ğı No. 
Mulıam.nıen a l J• 

Ctnri L. K. 
t<:'ıı çıkanl:ıcaktır. 

lranda wnumi seferberlik mi 
ilan edilmit? 

Londra, 29 {A.A.) - İngiliz ve 
Sovyct kılalmı diın hanın içerile
rine dob,'TU çok ilerlemişlerdir. 

Silh'Tikapı harici 
Seyit Nizam 
Edirnekııpı, 
Avcıbcy 

Unkapanı, Haraççı 

Kara Mehmet 
Xeaınekaya Ter

c11man Yunıu 
BakırkÖ7 Cevizlik 

Balıklı 

Avcıbey 
çıkmazı 

Hiuraltı 

Dır ağman 

Tenteneci 

8 

81 

66 

13 
18 

Tekke 

Tekke 

.Baraka ve bahee 
Cami avluuada 
cMWar 

8 00 

., 00 

1 iO 

' 00 7 00 

handan gelen Mın haberler, İran 
knbine~lnin dcğİttiğlnl bildirmekte
dir. Yeni İran Ba:ıvekili bir aulh 
adamı cldeğunu söylüyor. Fakat eu 
beyanat, handa umumi seferi>erlğin 
ilw edildiğine dair selen ciij;rer ha- l!akırk~ Cevizlik Tentenecl 
berlerle tezad te~ll etmektedlr. 

22 C..i avlwıuı:..ta 
dlkkin 

11 oe 

CaJ"fıda Sıra Odalar hanı alt katında 20 Dükkan 
Mercan İbrahim Nasult aia 

Pqa hanmda l C>aa 
Dayabatun Kalcılar ilanı lldnei 

kabnda 
Çarşıda Alipqa ham orta katında 
Çarwıda Alipqa hanı üst katında 
Qal"fıda Sahaflar Bedesten kapısında 
Çarşıda Cevahir bedesteni aağda 

2 
6 

19 
22 

27 

oaa 
ı: 

Dftkkla 

Dol .. 

... 00 

2 .. 

t 00 
1 .. 
1 • 
1 GO 

• 60 

Binaenaleyh iranın dllfilnceleri 
henüz açık değildir. İran vaziyetin
delci karanıır.lık ve bidiaelerin gldl
tini yavqlatacalt ve ne de İngllls 
ve Sovyet hattı harekeUnde bir .de. 
ğişikllk yapacak mahiyette d~tlldtr. 
Yeni İran Nazırlarının şunu jyi htl
nıelert lazımdır ki, İngiltere ile İran 
arasındaki ihtilaf sath1 bir şey de
ğildir. Dokuz. aydanberi İnglliz hil. 
kümeti, şarkın kilit mevlciinde bulu. Çarşıda Cevahir 
nan İrana, Alman hululü hakkında 
İran hükümetl nezdinde teşebbüsler-

ikinci adada 
bedesteni sağda 

iltincl adada O M 28 

de bulundu. Çarşıda Cevahir bedestenı 150Jda 
birinci adada 38 

lranda bütün ihtiyatlar ıilah 
altına çağnldı 

Tahran, 2cı {A.A.) Biltiin 1h-
ti~ atlar sil Ah altma çağırılmış ve 
bir çolc kam~·on askeri mnknmlar ta. 
rnfınılnn nıü«adere crlilnıişilr. 

Sovyetler Kargana vardılar 
l\lo kova, 29 {A.A.) ...- Gazele mu 

habirkri, Rus ktnlarının l'ımi~·e 
gölünün şırk kısmilC' Hazer scnizl 
sııhilleıi bovunca ileıi hnrckeUerlm• 
devam etmiş ve bıll'ada P<'hlcvl ci
vıınncln 'Kurgana yarmış olduklarını 
h:ldiı mektedirlPr. 
Sovyetlerin ifgal ettikleri tehirler 

Moskova, 29 (A.A.) - Ta njnn
sı So\ry,et kıtalıı.nnın Rumiye, Mcrge, 
111iane~ Rrndcrşah ve Gorjanı 1 gal 
ettiklerini blldirme'kted\r. Sov:,·et i _ 
leı1 lıarck<'ti devıı!ll C'tmt'ktedir. 

-Hafız cemlyaU 
3 1 Ağustos 9 41 Paz.ar günü 

Beyazıt camü şerifinde ötle na
mazını müteakip kıraat cemiye· 
timiz icra kılınacağından yevmi 
mezkurda ahbaplarımızın ve ar
zu eden .zevatı kiramın işbu cc· 
miyeti hayriyeye teşrifleri rica 
olunur. 

Samatyada Abdi Çelebi ca• 
mi Fifi imama Aziz Okur ---ZA Yl - 34 1 senesinde Sıvas 

nüfıısdairesinden aldığım hüviyet 
cüzdanımı kaybettim. Yen isini 
çıkaracağımdan eakiainin hültmü 

yoktur. 
Oaman oğlu Hasan Günrgün 

etmek için bu müdafaa hattını 
tutmağa bütiin ~yret le çalıŞ
maktadır. 

Çarşıda Cevahir bedestem solda 
ikinci adada .fS () 50 

Çar,lda bedeııten derununda 21 O 50 

Yukarıda yazılı mahaller 942 ııencsi mayıs somma kadar kira~ a 
verileceğinden illlna konmu tur. İha lele~ 12/t') tül 941 cuma gunu aa' 
on le, tcdir. İsteklilerin ÇemberlitaıJ ta İstanbu1 Vakıflar Baııınüdurlü. 
ğünde Vakıf Akarlar kalemine gclm elen. (767!i) 

Emekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine: 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

Maaşlarını Bankamıza tcmlık e ttfrme" ııuretfle alan emeldi, dul " 
yetimlerin K. evvel 941 • şubat 942 üç aylıklannm tediyesıne 1 qlQI 
941 tarlhlndcn itibaren başlanacak tlr. 

ı - Maaş sahiplerinin temlik muamelesi için bir devre e-.'Vel Ban
kamısca kendilerine verilmfı olan heaap pualalanndaki izahatı nazan 
dikkate alarak me:r.kQr pualalaı,n ait kısmına lpret edilmiş gün ve sa. 
aUerde fotoğraflı nfifua cüzdanlan ve reamt eenetlm1e Bankamıza mi 
racaatlan. 

2 _ ,Kuponlarını v1ze ettirmek ıuretne muamele yapacaklarını ve 
maaşlannı ü'· defa olarak temlik etmek iatiyeulerin müracaaUann ı 
eylül 941 cuma gln~nden itibaren kabul edilebileceği, ın 

3 - Askeri malullerin mü raca atı 1 eyliil 94\ ll&&artesl gii ii ı.'h-
lt>yin saat eekizden on ikiye kalar kabul edilecektir n aa 

Herhangi bir yanlışlığa mahal kalmamalc uze • a.skeıi malüll ın 
Mıılmüdilrluğüne nazaran müracaat sırası aşaiıd ~aterilmifth• er 

8- 9 arasında Eminönü ve Be elktaı a • 
9-10 arasında 'Fatih 

10- 11 arasında Üsküdar ve Ka dlköy 
11-12 arasında Beyoğlu ve diğer Malmüdüılülüerinde u:rna ---' 

maliillere tcdiyat yapılacaktır. Yukanda bıldirilen ~ ve ~ 
tı0nra Yald milt"acaailarm diğer ma aı sahipleri eibl muameleyw tibi m
tulacnğı ve malfıllerin fotoğraflı ıı6f nı teı:kere18rJle jJuam.17• tenli eO.. 
danlarını birlikte getirmelttl. 

4 - Fotoğraflı nüfus eila!/nla rını b1rlJkY .PÜ,.a,en maaı aahiP-
lerlnc hiçbir veçhile tediyat yapılın ıyacatı, tır bil el . 

6 - Maaş tıahiplerlnin n'hat.ca mua•,lıZdlli '-ev ;bi m uı için 
giln ve saatleri haricinde müracaat •• ' H ft ( 73 m~ ların kabul edilmiyeceti Uin olmaal'. 46) 



- s.wfe: 1 

Asipirol Necati Ağn; sızıların, nezle, grip, romatizmanın nae1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 

BEYAZID ................................................................................ 

lstanbulun 

Marmara 

en güzel 

Gazinosu 

manzarasına maliktir. ---. ___ ... -.... _ .,.._,..._._ ----- ··- --· .__.. -. ._ ~--

Beyazıd Marmara Sinemasının üst katı 
=·············=··· ••••••....... 

Adalar, Marmara denizi, Mehtap, harikulade manzara ................................................ 
2.000 kişilik taraçalar, kapalı şişe bira, nefis soğuk yemekler 

erkek Yeni Kız 

&":eyli Nehari [ :~ ~:~ ~~: ~ :u:ı:0:~~~~1:] 
ı 2 3 4 s 6 1 s 9 ı c Kolej 

] (S; ' /ile - Orta - Lise - Taksin de Sıraacrı:ıler 86 
ımıii - -

~ 

! • " 4 il: - -s 

' • ,-. • • ~-· -ı-- i -~ H. w_ __ 
~()/da aaqa ııı yukandan a agı: 
ı - .Jecnuıılnr. 2 Eli' karaı ın 

bilınnıedcn iyi netice verme ine de-
rı ir • Bark. 3 - Riyııziyede ( .... .. 
lc:ıyut) derken 4 - Bilstüm • Do t 
(Fran ızca), 6 - Niçin vuku bul-
maz (ıkı keJtme), G - Jştılmk ilmi, 
T - Siııemadakı kuçük kapalı oda-
da. - Tıpkı bir Sarı ırk (iki ke.. 
Pime). 9 - Bir nota • Geli~oludıı 
moı uf bir ka abaya 10 - Vaız ve. 
r en - Vııldem. 

Düakil balaıacanıa halledilmlı 
ıekli 

J 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

10 R A D A K 1 L E R 
2R u M E L t -L ı • u 
ı--

ı y !A M A N E • ı T 
40 E y E N • R o c TI 
SA L A N • K f T A 8 
6K ı M • K A y • z E 
1 l L E R 1 y E • A T 
e L 
~ o T •mo T • -tE c A ZAT • u 

11 RUL!JBETIUÇ_ 

TlCARET 
MEKTUPLARI 
TAHSiN ADDI GÖKŞiNGÖL 
Sırkülcrlcr, hizmet teklifleri, tüe.. 

arlar aıasında münasebet tesisleri, c 
it red ı mektuplan, borsaya mütedair 
mimameler, komisl oncularn verilen 

M d ı , • Sabık Şışli Terakki I>'rektoru M. Ali Harmct Kırca 
Hu usiyetlcri: Yabancı diller ogretimlne ehemrn yet vermek, Tale-

1 
be inin sıhhat ve inubatıle )akından alikadıır olmaktır. 

E ki tale'> nin kayıtlarını ağustos sonuna kadar l cnılemelerl 
luzımd ı Tel: 41150 

latınbul Lv. Amirliğı Şa~tınıl111 komisyon11·1ıanıan 
Askeri kuııdurn imaline elve- f 

rişli b ir adet trandafor makine· 
si alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesı 3 9 / / 94 l Çarşamba günü 
saat 14 d e Topha nede L v. um ir
liği satın a lma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Ellerinde m üccdd et 
veya kullanılmıya clveri li nok
sansız ve işler bir vaziyetle bu
lunan müstamel makinesi olanla
rın ka talok ve tern.ina tlarıle belli 
saatte komisyona gclmelerı. 

(200-7540) 

••• 
2000 kilo balmumu. 
800 kilo ağaç çivi. 

3.240,000 adet kapsal. 
864,000 adet torak raptiye. 

Adet 

31 saplı k ürele 
114 su kovası 

7 metre alıcı hortum. 
1 O Lanı 
10 Rekor 
40 yangın söndürme aleti 

1 merdive n ipi ve ağaç ba
samağı 

Yukarıda yazılı yedi kalem 
yangın söndürme malzemesi alı
nacaktır. Pazarlakla eksil tm esi 
5 / 9 / 941 Cuma günü saat 15 de 
ma komisyonunda yapılacaktır • 
Tophanede Lv. amirliği satın a l
Nümuneleri komisyonda göriilür. 
Tat:pler in belli vak.itte teminat
larile komisyona gelmeleri. 

(219~7681) 

Yukarıda yazılı dört kalem 
1 malzeme pazarlıkla ıatın alma- • Seherine 70 santim flat tah

caktır. ihalesi 2/ 9 / 941 Salı gü. min edilen 12 milyon 500,000 
nü saat 15, 30 da Tophanede !st. adet alüminyum çadır düğmesi 
Lv. imirliği satın alma komisyo- müteahhidin nam \'e hesabına 
nunda yapılacaktır. Nümunelerı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
k · d .. ı i ı_ 9/ 9 / 9-41 Salı günü saat 14,30 

1 

om.ısyon a gorü ür. steıdilerin 
belli v akitte teklif edecekleri fiat da Tophanede Lv amirl iği sa tın 
üzerinden ilk tcminatlarile komis alma komisyonunda yapılacak tır. 
yona gelmeleri. Her kalemi ayn ilk teminatı 5625 liradır. Nümu
ayn talibe .ihale edilebileceği gibi ne ve prtnamesi komisyonda g~
her kalemi ayrı ayn partiler ha- rülür. Taliplerin belli vakit le 
inde muhtelif taliplerden de alı- komisyona gelmeleri. 

nabiliT. (202-7542) (220-7682) 

••• 
Altı milyon adet ıimılrden çadır 

dllğmesi alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 3/9/ 941 Çarıamba g ilnG sa
at 15 de Tophanede fet. Lv. imhllği 

••• 
M&tari Kati teminata Cinai 
lu1o Lira Kurut 

18,000 168 75 Saman 
21 , 700 236 kuru ot • 

m uhtcllf mt•ktuplnr, çekler ve poli.. s Yukarıda yazılı mevadın pa
zarlıkla eksiltmeleri 2/ 9 / 941 Sa
lı günü aaat 16 da T ophanedc 
Levazım amirliği satın alma ko
miqonunda yapılacaktır. TaliP

eler, kambiyo muıııııelelcrf, konsin. ç 
v 
ft 

as~onlaı . rıakli)c 1şleri , sigorta ve 
varyalnr, umumi muıımelelcr. 

1"1yat1 75 kı• ru . 

t 

~ 

c==== -

tii!JulliiiiiliiiililihiihiiiiliJlh.iiiiliillilhhilhiiilıiilihliilWlliililihAlilib.lilıAWAIWh ,. a...--···················· 
~~ Fabrika ve bilcümle müesseselerin~ P.~ 
; nazarı dikkatine: ; 

! Her nevi maden ~l 

! 

i 

kömürü için i 
Müessuelerinize getirilecek kömürlnin, Zonguldaktan 
kömürlüklerinize kadar nakil ·n teslimini deruhte 

AYRICA: Her nevi kok ve maden 
kömürlerini da belediye narhı üzerine 
adresıerlnlza göndeririz. • ~ 

. Ali Ce1~ap AKINCI ~: 
Galata Kara Mustafa paşa eaddeai iktı1at han No . .S : 

Telefon: 43858 

~,,•,r,._..._,..._,..._,..._~~,....~ ..... F•_.._..._.._.. ... ....,._..._....,.. 

' 

ı İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz Gedikli Ortaokulu müsabaka lmUhanı 

1 ı Deniz gedikli orta okulunun 18/ 8/941 de ıapılan mOsabnka 
imtıhanınn )Ctlşcmiy<?nlerlıı 10/9 941 g{lnu saat 9 da yapılacak imt -
hıına girebilmeleri için şlmdıden kıı yıtlarının yuptırılması 

2 • Okurların ayni g(ın ve saatte Deniz gedikli okulu binasında 
bulun malan ve l nnlarıııdıı ~murekkcplı 'lie kurşun kalemı ve ICısUk> bu· 
lundurmoln1 ı. ( 7524) 

Türkiye Cumhurıyeti 

ZIR AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 18~8 - Serına)•c:ıı: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Aians adedi: 2G5. 
ZİRA! ve TICA RI HER N EVi BANKA l\JT' Al\IELELERİ. 

Para b:rıktiıenlero 28.800 llr.:ı. ıkrnmiye vcri)·oruz. 

i,ı;f'~ 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
KeşıJdcı 4 şıılıiil, 2 rnııyıs, 1 afu,. tos, 3 1k1ncıteşrln tarihlcrınde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi ------
1 adet 2000 liralık - 2000.- Ura 1 8 adet 250 lıralık = 2000.- Un 
8 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > = 3500.- • 
2 > 760 > =- loilC.- > 80 > 60 > = 4000.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- , 

"------------------·..., -~<. : •.. -.. , ~ ·.' 1~1;~· ... 

st' D«ri'~ ,l."v~. · Sa:tmalma ·, :.Komisyo~u:;..~ilanları 
\.' ,,3._ '";"'"'"' .... • • 1- ... • - ~ • • .. ... ..... • • • ) -

2500 kılo ıı.~ ~ a reç l ; 
2500 kilo eı ik reçeli: j 1 Eylül 941 Pazartcsı 14 de 

5000 kilo bc)nZ peyııır: l EylUI 941 Pazartesi 14 30 da 
Yukarıda cins \e miktarı yazılı uc kalem gıda madde ı hıznlarında 

gcı::ıtcrilcn trırihlercle pnznrlıkln nlıırncnktıı·. 
f qtcklilcriıı belli giln \'C saatte tekli' edcccklerı fiııtl:u ıı goı·c o/o 15 

ı 
nı b tinde tcın inatlarlle birllkte Kasınıpnşadn bulunan komisyonda ha. 
zır bulunmaları. (7689) 
-------~-------

1 Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonu ilanlar ı 
Zıraat Bankasında kumbnrıılı ve kumbarıısız tas:ırruf hesap- J •••••••••••••••••••••••••• 

lannda '11 ıız 50 llrası buluna larn srned-:ı 4 defa çekilJcek kur'a 600 kilo soğan • 
ile apğıdakl plana göre ikraır.tyo dağıtılacaktır : 1200 ~ Ayşe kadın faıı uh·e 

4 ad t 1,0()-f' liralık 4,000 lil'a 1 100 adet 50 lıralık 6/,00 lira 800 Patute! 
4 > 500 > 2,000 > 120 > 40 > 4,&00 > 1000 :ı-, Domates 
4 > 2GO > ı,ooo ı 160 > 20 > 8,200 > 300 > Löhna 

40 > 100 > 4,000 > 
DİKKA'f: Hesaplıırın.hki paralaı bir ene içinde 60 liradan 800 > Bamya 

r.şağı dil miyenlcrc lkrnmiyc çıktığı trıkdirdc <;'o 20 fnzlasilc veı ile- 5 00 > İspanak 
ccktir. Kur'alar seııedn: 4 defa, 1 EylCıl, ı Birınclkunun, ı Mart 300 > Prusa 

ve 1 Haılrnn tarihlcrlnde çekilecektir. 3000 adet putlıcnn ll•••••••llil•••••••••••••••• .. I 1 Eyluldeıı 31 / 2. T e,rin tarihine kndnr } uknndtı cinı1 ve 
İstanbul Maarif Müdürlüğünden: mıktarı yazılı 9 kölem sebze 2 Eylul 94 1 Salı •iınü saat , .. de 

Salıpnznrında A keri Fabrıkal r satın alnın kom:"yoııunca açık 
1 - Bu seme rı.: ıııt ve hu usi ilkokullar 15 t)lulı941 de tıılebc 

ka~ıt v ~. bulune "'e 29/eylül/941 de t dri atn bn-:lıyncnktıı . ı eksiltme ile ihale ı-dıleccktır. Tahmin edılen bedeli 597 l,18 ve 
2 - ikmal imtihanları 22, 23, 24 cylul 1941 tnrıhlcl'ındt ) apılıı- ilk teminatı 44, i8 lirndıı. Şartnnmesı her un komıııvonda goru-

cnktır. leb'ltr. Js•eklılerin leminnt makbuzu 'c 2490 sa} ılı kanunun iate-
3 - Bu ene 1lkokullrıı·a 19:::4 dogumlu çocuklar alınacaktır. dıği vcsaıkle o gıin ve snnıtc komisyonda bulunmulnn ( 7160) 
Alakadarların \•ııktln<le okullara nıuıacaot etmeleri rıca olunuı·. 

(7475) 

Ana • Jtk • Orta • ve Lise 

r 1 . . 
~;ke~e HAYR VE LiSESi 

Fatih: Saraçhane başı 

Yatıh Te 
Yatıııı 

Kayıt iç.in her gün l O d nn 1 7 ye ka da r mekt ebe mü
racaat. Eski talebe knyıtl arımn yenilenmesine 8 Eylul e ka dar 

de\'am cdilecckt.r . T elefon : 205 30 

--lstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık dcvaırıle m!illınk mtıduriyct \·e mnliye şubeleri ltın 

mubayaa-edllet'ek olıın (6GOOO) kilo kuııı güıgen odunu 1 '9/941 paznı. 
tcsl gilnü saat 15 de Mıllı Emlak l\1üdürlfığünde toplanacak olan J\'.o -
misyonunda açık ek iltme ile Uıall• edıkcckth 

Muhammen bedel, lıchcr (2GO)kıloııu (fıGOl kuruı he abfle (147 ,40) 
lira ve teminatı (108) lırııdır. Şart nrııne) ı g ırm k ve fnzla izahat al-
mak itin ~llll ı Emlak Dordüııcll kn lemine muıacaat. (7022) 

-- - -------- ~---------~-
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mütenevvi eilenceler 

p • ı I [;l,;.l•JijliJJrBORS 
1 ç kisiz saz 1 uo~~~~:·w,~:~~=• 29 - 8 - MI maam~ 

C .., l "'I ç•ft s ı B h . 7.33Miıztk 1P.20 Konuoına len.fi'' JStsrll 1 5. M aga OQ U ) e ar ay ar 1 Ç8SI 7.4fl Hııberleı· H>.30 Hrıberlcr Ne•'Y u 110 Dol u 132. 20 
ı:l 00 llhızık 1!t.4!i Orkcstın Cenevre 100 fıy. 1r. - . -

( Cümhuriyet Matbaası karşısında ) * 20 ıt> teRad
1 
yo gnzc- ~adrtt ıoo reuta 12. t 1s 

J'l '0 Pıogııım "a okoha. 100 Yoe 
Kışın BORSA KIRAATHANESİNDE sayın müşteril <'ri- l'J :ı:.ı um hıua. 20 45 Oyun hnvn- Ho !lbo\. ıoo '•vııç kr U •• 
mizden gördüğümüz rağbetten cesaret alarak b u defa lar lnrı 

Yazlık Ba hçemizde ı: •. ıs Hn\Jcıler 21.00 Konusmıı 
Her Pazar saat 15 d en 19,30 a kadar büyük ı 4.oo l\Juzik 21.15 Dinlc~·ici ~s 

14 45 l'tl ılli h. vn. tekleri 
saz heyetilc birlikte timdiye kadar Ankara Ia r 

Radyosunda zevkle dinlediğiniz ili oo l\lllzik. 
18.00 Pı ogrnm 
lR 03 ('lftc fasıl 

* 18 30 Konuşma 

··~M'lizE
0

YY
0

EN··5·ENA
0

R;ir· . . .. ~ .......................................................... : .. 
Ağuatos : 

21 40 Konu, ına 
21.55 Orkestrn 
2l:: SO Haberler 
22.45 .Müzik 
22.65 Kapaıııs. 

Camart .. ı içkisiz Bahçemizde dinlenmek 
fırsatmı kaçırmayımz 

( s Eylul CUMA günü akşamı f 

• SÜNNET DOGONÜ. 

1360 H. 
ŞABAN 

7 

'•ÜD : 242 
30 

13S7 
Ruml 
Ağuıtoı 

17 

1, zır 117 

Çocuklarını sünnet ettirecekler şimdiden Dördüncü Vakıf 
Ham altındalci BORSA KIRAA THANESi id are memur

luğuna rniiracaat edebil irler. ............. _.. ............................................................... . 
SW.çemizde yapılan fevkalade gecelerde mefl'ubat her 

hJıitlu 

l.ı uaeı , .. • , ..... ıJ 

"'il• 
ll•lac&I 
A•ıaıa 

.ı;a ı:. Vautf 
s DS .D. 

10 41 :»6 28 
os 211 Ul ıs 

u9 11 ,, S7 
12 oc 19 46 

ESHAM VE TAHV1L r 
Yüı;de S ikramiyeli 933 -.-

" S ., 1933 ErıcanlA.8.C. ILJııi 
" 7 934 Sıvaa·fn:ur ... llll -. 
.. 7 .. 2 •• ı• 
• " s .... 
• • 4 • it 
• • s 11 ıt 
" • ' 11.ıt •• .. 1 •• , 

Ana. De. yolu S .,._ 
Türkiye it Baakaıı aama -. • 
Merke~ Rank&1ı -.-

1 htıhad dt!ih mtnclllk -.-

1 [!Borsa harici altın fi;tl] 
Retad!ye 
Kaha BetlblrHk 

1 KUlçe altıa fl'Hll 
.. , .. 

Sahıbl : Z. T. EBÜZZ/YA. 

atın alma komisyonunda ;yapılacak 

ır. Tahmin bedeli 23,400 lira ilk 
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