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İnönü rdu u ebri • 1 
Zafer bayramı bütün yurdda Milletin makUs tali ini 
coşkun tezahüratla kutlandı ıyenen kahraman diyorki: 

Dumlupınar meçhul asker tibidesi önünde za/er uğrunda 
kanlarını akıtan aziz şehitlerimizin hatıraları anııJ, T ü r k o r d u s u 

Vazifeye çailırllırsa ordumuzun geçmittekl 
kahramanlıklarımızı gururlandıracak surette 

hareket edeceğinden eminim 

~n Tak•i•d• Japılan seç\d rumla• (ftirak ede kahraman bahriy~lUerlrat. H bit bu d.fi topu, altta blndlrll•if kıt'alar 
Dumlupınarda 

'********'************~ 

lnönü'nün 
tebtikleri 

Ankara 30 (A.A.) - Zafer 
Bayramı münasebeOle Reisi
cumhur Milli Şef İsmet İnönü, 
orduya aşağıdaki telgrah rön
dermi )erdir: 

Mare al Fe\'zi Çakmak 
Genelkurmay Başkam 

Ankara 
AFYON, 30 (A.A.) Zafer Ba)ramını Koınutanla-

Rakamların 

mln••• 
kalmıyorl 

Zafer Bayı·amının 19 uncu )'tlclö- rımıza, subay \e erlerimize 
niımil münasebetile bugOn Dunılupı- tebrik ederim. Tarlhi, 'atan ufr
narda Meçhul Asker abıd i onilnde runda diişüncesiz fedakarlıkla 
büyUk mcras1m yapılnuştır. Me a • ve sayısız ~ıı ve şerefle <!ohı 
simde Mebuslar, Af~on ve Kutahya olan ordularımız bugün de 
Valıler1, Afyon A k • n l\tın ka Ko. nıilletiınizin göz di tiği asıl te-

l ki taraf da birbirlerine İanA~ mutam, Umum Jandarma Komuta· minattırlar. Cumhurhet hiikU-
.. !•-• · • t ikt h p nı Muavini, Afyon B led ye R i, etuaıen zayta m anm e metinin sulh irin nrfctti0 i can-ı R \'llııyetler murabba 1 rı, Aj " 

milyonlat"la ifade ediyor ar. us· M tbu t ve Kurumlar n u e dan ~retler kafi ~elmez de 
!arın, batta lngiliı.lerin Baıvekili ~; 1 ordusıı , ·azif "e r ırılır-
M. Cburchill''n iddialanna balu· talebesi ırruplan, a k sa, o du r ı kah a. 
brsa Almanlann bugüne kad~r 1 eııD rle beden terb1,ve m k 1 n 1 .manliklarımısi S1Jl'U.rfancllJ' cak 
verdikleri zayiat, en atağı 2 mil· ve cıvar kuyl r, kasaba ve ,eh 1 r. surette hare.ket edecekler:ne 

den gelmiş on biııleıce halk hazır eminim. 
yonu bulmuttur. bulunmuştur. ı·s j Ö O 

Alman
lar da keza Rusların .... 1 b 1 d , • MET N N • ıueras m aş aına an oııcc, ,.Jeç- MİLLi SEF DENİZLİDE 

zayiah 2 milyonu geçtiğini, b8:~ta bul A kcr abidesine R l icllınhur, 
üç milyonu bile bulduğun~ sof· Meclis Reı l, Vekaletler mllınc il. Denizli 30 (A.A.)- Rci icum-
lüyorlar. fki tarafın resmı teb· ş h • • d k • • 'teıl, harp mahlllerl adına yüze ya- hur İsmet İnönii, bu sabah 9 d 
liğlerinde tekrarlayıp durduklan e r 1m1 z e 1 merasım kın çelenk konmu tur. buraya gc)nıişlcr \'C İStasvonda 
bu ıakamlara inanmak lizım gel- Merasime 11.30 da top cmdaht.ile c;ok kalabalık bir halk kiitlesi 

· h b' ba 1 l 1 k par 1 ak 0 ı d u başlanmış, muzlkanın işUrakile hep tarafından 'karşılanını lardır. 
ae, Şark cepheıı ar 1 ' aya 1 I' O bir ağızdan söylenen 1 tikliU mar- l\fİHi Şef burada 1caldıklnrı 

-,. şını nııileakip sanca çekilmiş ve or- iki saat zarfında hükumet dııi-

/ 

111111 Şef lunet larn6 

Milletin 
-------------------orduya 
~----------------

ima d ı 

1-en on hafta zarfında, Rus top· 1 " k 
raklaranda bet milyon insan oğ· . . .. .. .. b 

f 30 A b ·";ıı, t ah ı k ı nd du adına en genç u ay il tt ın n resini ''e onu müteakip diğer 
IUDUD can 

verd:.X.ini kabul etmek Büyük Türk za erınm, - U.r u:n. ez urat a ut. a ı. Ad 8 1 c H p d ç t.eprlan da tebr katta bulunmuclar. -. b"' ·· nan, evgu • · · · a ınıı o. müesseseleri gezmişler ve kaza- .. 
lazım gelmektedir. ğust.osun yıldönümü. dün utun Düşmanla beraber, Tüı.ik mıl- ruh Mebusu Ali Rıza Erdl'nı, Anka- ]ardan gelen heyetleri kabul dır. Saat 9,30 da Ma 1 .f.cvzl 

Bu ölçüsüz rakamlar kartısın· ı yurtta ~ btr heyecan .V.e l~t~i~. ~.akCıs taliinin d~. Y.7ni~: ra yüksele tahsll gt"nçlıği adına Sel- 1 . l d' Çakmak, Baıvekilete geleı k Başve. 
da insanın, resmi tebliğleri ya· m iletin Turk ordusuna olaı:ı ıtı- dı~ı ~nun 19 uncu yıldonumu, çuk inal. İstanbul Üniversite i adına ey e'!'ı.ş er ır. .. . • kile zı~areUni ıade etmiı ve ordu -

sanların, ya sayı ile alakalan ol· m •.. a .• d •. ın••·ı··-b·ir····~~~.~ •• ~~.~ •• ~~:~~~ ......... ~~~ •• ~::::.~::'::~.:.~ ... :~.~~~.~.~:~ ••••••••••• ~~~.:~.::.':.~:~:.~.:::~~~.~ •• ~~:'.. 1 Reısıcumhur lnonU, Nuıllıve 1 nun teşekkürlerim sunmuştur. 
mad1ğına veya beni be,er deni· 
len mahlukun ne olduğunu bil· 
rnediklerine hükmedeceği gcli· 
yor. 

S~vye!_ te?li_~i-__ 1 

, . - - - -- -~ ... -- - - - - - - -

i Alman tebliği 
1 . 

Mareşalin 
cevabı --..--

Ankara 30 (A.A.)- Genel
kurmay Başkanı :Mareşal Fcuı 
Çakmak, Yıice Başbuğ \e Rei
sicumhurumuza aşağıdaki cna
bı 'ermi tir: 

Daima ~uksek te\ eccuh \e 
jt:matlatına nıulı ıhı ol.m k b
raman ordumuza bli\ ıik b r c· 
serin iz olan Zafer Ba'\ raınırun 
yıldonüınü ınirnaı.ehetilt> , c>m
den ibzal bu:ı•urul.uı illifatna
nıeleri hC'nıen butıin ordu men
suplarına iblafr edilmek uzl're 
tamim l•dilın tir. 

Yiıce B lshuı;:nınıızıın 'r C't m 
hurh et hiiki'ınıctimizin liıt11f1 • 
rilc bugün en ın<ıdC'rn ilah 
tc<'h'zatla nıncclılıcı ' · eıı 
bir u tt • l 1 nu tcrhh e 
:ı t't tı lm s lan k ırunı ıı 
duınuzun sulh 't' o;cJomt t 
lunda hi.ıkuınetımizin 'rr 
her emri 5on d3ınla kanını d 
kcrek if~n a amade oldu2-m 
\e geçmi.,. k,ı)ırnm nh' l.ırı su• 
r' de hıı .ıkncak bıi 111. hir fc a. 
1 ür1ık lu 'er"lccrk h' ı \'alİfr\' ı 

kemali enmi~etlc ba ar. cnk 
kudrette bulımdui!nnu biı~ nk 
bir fahTile Viil'C' R huğumuza 
arzedcriıu. 

Genelkurma'' Baskanı Mare 111 
F. Cakmak 

l\fARE ALİN 
TEŞEKKÜRLERİ 

Ankara 30 (A.A.)-

Maamafih Ruı veya Alman 
aayiab ne olursa olıun fU on haf· 
tanm ton günü harita ele alınıp 
teclkik edildiii zaman, Alman 
ordulannın Rua hududundan 
binlerce kilometre farka doğru 
Aerlemit olduklannı görüp tasdik 
etmemek kab·ı değildir. 

Almanlar, hiç tüpheı'z binler· 1 

•, belki de yüs binlerce zayİ•t ı 
,,ennit)erdir. Fakat buna muka· 
'bil fimalde, merkezde ve cenup- 1 
ta kendilerini durdurmak İltemİf 
olan milyonlarca ukerlik ordula
n daima ricate mecbur ederek 
Rua araziainde hazan çok aüratli, 
buan çok ağar, fakat hiç dur· 
ınaksmn ilerlemİflerdı'I'. 

Bütün cephe 
boyunca 

Anudane 
çarpışmalar 

devam 
ediyor 

, ~ 

Türkiyenin 1 
bitaraflığı 
Gerek lngilizler -

ve gerekse 

Almanlar • • 

Finlandiya 
körfezinde 

Düşmanın 
17 harp 
gemisini 
babrdık 

Büyük kürek yarışları çok 
heyecanlı ve muntazam oldu 

Valaa, Rualana maruf aakeri 
mec:muaaı olan (Kızıl Yıldız) 
mec:ımrası, son nüıhaııınd "• mu· 
barebelerin bütün tiddetine, düf· 
man zayiatının bütün çokluğuna 
raime, Leningradın, Mo~kovanın 
Kiyefin hatta Odeıanın elin Rus· 
lann elinde olduğunu ve hali 
aapsailam olan Rus ordusunun 
Ural dailanndaki askeri techi· 
at fabrikalanna dayanarak ili· 
aibaye harp edeceklerini yaz· 
maktadır. 

Rua mecmuaımm bu ıözleri de 
doğrudur. Leningracl, Moakova 
ve Kiyef bili düımedifj aib~ üç 
taraftan sanlmıt olan ve geçen 
hafta artık ıukvtu pek yakml•t· 
m1f addedilen Oclua ela benüa 
m&dafaada devam etmektedir. 
Esasen arlruım denİH dQamlf 
•n miatabkem mevkilerin zor. 
lanmMI eekidenberi en ıüç ifler
clea biridir. Hele arbauh böyle 
d..m. ....,.,.. ın&stahkem mn• 
idi. ........ de lra,!~D ft 

T .ASVIRI u llVU' 

(O...-N1" .ı .... ılA) 

500 tayyare 
tahrip ettik 

-
MOSKOV A, 30 ( A.A.) 

Dün geceki Sovyet tebliğı: 
29 atust.ista kıtalarımız butun 

cephe boyunca anudane muharebeler 
yapmıttır. 

(D~vcıtM .ahi/ıı S ~.!!~~.~.~~}. ... ··-·························· 
Finlandiya 
münferit sulh 
yapacakmış 

LONDRA, 30 (A.A.) 
B!itlin gazeteler. Finlandlyanın 

sulh istediğine dair dolaean eayla
lardan bahsetmektedir. 

Times diyor ki: 
Finlandiyada Viborg alınınca har 

bin biteceği zannedilmektedir. Fin
landiyanın arzusu eski hudutlarının 
iadesi Te aulbtAr. Finler hemen b&o 
men yalım harbetmlt olduklanndan 
ve Alman 7ardımınm 'f'aadedllenler 

(D.,.... -'l'ft I ....... l dt) 

ıçın 

bir avantajdır 

LONDRA, 30 (A.A.) 
Taymis gazetesinin Alman hu

dudu dahilindeki muhabfri: cTllr. 
kiycnin hallhazmlnkl bitaıaflığı 
son deı ece kıymetli bir avantaj. 

(Devamı aayfa 3, ııUtun 3 de) 

Edenin 
nutku: 

..... ., 

Viipuri 
işgal edildi 

BERLIN, 30 (A.A.) 
Alman orduları Baıkurnandanl~ 

nın tebliği: 
Alman donannıası ve hava kuvvet. 

ıerl, Finlandiya lcörfez.inde, Sovyet 
deniz kuvvetlerine ve nakliye :fılo-

TUrkİJI harpten sonra 1 ~;:n• çok ağır kayıplar verdirmi1-

tar1tas 1 · 1 d Revaldan kaçmak . .,.. baıka ıım~ ... en yona 1 ş e r e lara iltica etmek içın yaptıtı teıeb. 

m U hi m ro 1 oyn ı yaca k tır ~!!!!!!(!!!!!!D!!!!!!ııv!!!!cım!!!!• ~·"!!!!!!1ı.i!!!!!!ı 6!!!!6!!!!114!!!!ı.!!!!,11!!!!'!!!!d!!!!• J!!!! 

COV ANTRY, 30 (A.A.) 
Hariciye. Nazırı Eden, bu akşam 

burada bır nutuk söylemiş ve bu 
nutukta harbin bil' çok milhim sa.fa. 
batına temas eylemiştir, 

Eden, evveli harp malzemesi ima
latından bahsetmiı ve harp malze. 
mesl imalatı, zaferin anahtandır 
demiştir. ' 

tnıllis B!arlcfye Nazın, Sovyetler 
Birliğinin harp malııemnf 1ht1Y84: _ 
larına temu eylenılı ve escthnle ele. 
ııUtUr kh. 

(l>netl& MM/• ı ..... ' ., 

Piyangoda 
kazanan 

numaralar 
•909 aum•r• blJlk 
lkr•••r•r• k•z•nllı 

(Y_,. -1 .,, 6, aiitu,. r üJ 

---------------== 

Gazetemizin 
Güneı 

koydup kupayı Galataıaraylılar aldılar. 

oldular ikinci, F enerbahçe üçüncü 
.. • 

Dla 81,ak .... .., •• ~vk eaı--4 .... ••ket ..ı •• tekneler depar l .. rethal aldıktalı ..... 

l 
.. J 
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f PaEiillll.ti:if.Piiiii'la) 1Zafer Bayram bütün y rt a1 B~nderşahp~r ı: · 
.,, h ~k -G vı· k. k l h•• tJ k t) d lımanındakı Almanya-İtalya ,.-.1.eş ur ,ı ra - izli randevular - 1$ ı co~ un eza ura a u an 1 T k il Balkanlar 

ha/ıranı - Arkadaşça bir tavsiye ~ Ür ma an Avı!n,.. ile Sovyetler Birli-
- ---- hakta harp başladıktan !Onra ği arasında bnrp ba,ldığın· 

M 'h 
' 

a. k bi . (l inci .ahifıdMı dıv.m) ı Bunu müteakip .._,.;t r~mi f b<> ... lanm•" ve İstiklal Marşın- Basrada bulunan Türk ithalat c:tanberi ilk defa Führeile Dnre a 8 ur hıra lgündüz veya gece, IEa veya uzun r ~"...,... ._., """Y - -.. 

1 şehrimızde de evvelce h. az. ırlan- başladı. Tribünl~rde, Örfi İda- dan sonra Ankara aarni:r.onun- mallarının Bombay ve Şender mülakatta bulundular. l\lussoli· 

1 stikliil Harbinden yadigir kalan konuşmada bulunmuştur. Mü iıkatın l '"' 
mış o an pro~am dahilınde ve re Komutanı, İstanbul Komuta- dan kıdemsiz subay Vecihi. he- Şahpura gönderildiğini yazmış· ni Ruay ya ı:iderek Führerin, 

en meşhur fıkra şudur: mvzuu da mcçhuldDr. Malum olan h. em. en. bütün İstanbul halkının nı, Vali, Konsoloslar, ŞG:}ıir Mcc- yecanlı bir hjtabc ile ist:".d{ıl tık. cephenin çok geni,. ve harekat 
• bir ~k şey vnrsa t k 1 k tl t .,. 

I• bu temasa ait her ış ıra ·ı e u anmış ır. lisı azaları ve diAer askeri ve savaşının büyük zafere kadar İrandaki son hadiseler şehri· , aahıuı çok yayılmı' bulunmnsın· Server BED ıeJ"in meçhul ol- . &ıbantan itibaren !>ütün şe-ı mülki eııkan bulunmakta idi. ol.~n bir tar:hçesini ~apmış ve miz.dcki alakadarları hu malların ' dan dola.ya !öimal~e ve cenupta 
------------- nuısından ibaret • hır .rbayr~1arla donanml$tı. Me- Askeri bandonun çaldığı Türk ulusunun ıEbedı Şef Ata- akıbeti hakkında enditıeye düşür- olarak iki muhtelif noktada bulu. 

tir. rasrme iştır~ . edecek olan kıt- marşlara ayak uyduran arslan türk ile İsmet İnönünün yanın- müstiir. Evvelce alınan malU- nan umumi karargahlarını ziyaret 
Vl•kl buhranı alarm geçecegı yollaı::, en erken p iyadelerimiz, ta~ı:m kolunda, da ve emri altında k.~tettijti jmnta göre mallan scvhden va- ettnİl ve bütün cepbed~ ~I: 

V iskiye fazla düşkün olan bir saatieı:?e ~olmuş, ıi?ne atılsa her adımlan yerıleıi sarsarak nurlu yolu anlatarak Türk or- pmlnr d eer eşyalar meyarımdn mımyanm ve bunun muttefıkı 
arkadaş: vere d'uşmıyecek kadar kalaba: geçtiler. Süvarilerimiz, topçula- dusunun, Büyıük Şeflerinin e- iTiirk mallannı da bu limanda bulunan devletlerin kuvvetlerini 

- Halısinl bulmak ,...._ lıkl~şrnıştı. Bu mey.an~a. resmı • rım~. deniz ve muhab~e kıt'a- seri.n~e _Yiirümeıkıte deva.m ede- tahliye etmişlerdir. Mallar da li- ~özden geçirmi~ ve Almanlnnn 

ki!~n ;~~13t;~:~~b~~~ du, bir ~ok yerlerde r-- -...,U'§ danını on b 'inlerce ll<ışı doldur- zıııhlı teşekküllerimiz de büyük mıştır. Aja s hah rl rind,..n al·nan ltıılyan fırkalannı teftq etmiştir. 
ne kadar zor! diyor- ;,.,.,. ~~fu gecıt sahası olan Ta~~ım mey- ]arımız. mak neli birliiklerimiz, cc~1~1 bır defa daha teyıt eyle- mandaki antrepolara nlınmıştır. ranı ba,ında harp etmekte olan 

lidir. T~rk veya 0 _ ~:.,~ ~~~~: i~:çnt~: ; ,, 
1 

·,:".>. muş bulunuyord.u.. . bir intizam ve sonu ,gelmiyen Mümtaz Fıaik ~enik. H~~a maliim:ta göre\; lim;ndıi ~s- Mussolini Romaya .dönd.?ten 
nun d ışmanı, kim bl acayip bir i;ki " J tt. Pro~a;n muc bınce merasım alkış ve cyaşa• sadalan arasırt- Kur_uımu namına bır nutuk so~- lı ve ciddi bir çarpı~a vukua sonra n~fTCdilen resmı ~eblıg AJ. 

I • lfp ~elıı "t' onun yaşamas.na dua V<'ıiyorlar. ·~ ' sabahleyın S,30 d~ İsta~bul Ko- da piyadelerimizi takip ett'iler. lemış ve kurtuluş savaşının bu- 1 d·w. d tr 1 manya ıle ltalyanın dnmıa bera-
..ıcnlerın d a uk bu ı cktad tc d mutanının, Fındı.i{hdakı Komu- AsTfori ık1t'alann aI'kasından "Ük kahramanlarının hatırala- bge me ıgınd enT·· akn cılılo arın hv,. her vürüyecekleri lmrannın kati 

e r 
1 ıı re - Gülüms1ycrek tanlrk binasında ordu namına f . üf 1 . ' ta . ....:ı .,,ıı. b. .. l u meyan a ur m:ı nnnın ı- 1 · . . . 

dütleri kalmadı. 30 ni?u-ıo~. yalnız 1 ve etli. . • . pol s .. ve ıit aııye m" reze erı, nnı zız \:.-uer~ utun u usça v d w t h . d 1 olduğunu tcyid etmıştır. 
b!z .. Tür~l<'r 1.çi.n bcl~ı bi~ hakikati. - E~vclkı gün böyle bir vi".ki ge. tebrıkatı kab?l etm~sile ~>aş1a-, mektepler, beden ter.biye:.i mi.i- kahraman orduya karşı duvu- sar~t ~~rama ıgı a mın e 

1 
- Rı.:syada Alma-nlarla birlikte 

but~n dunya ıçın. nıah'.ın hır hale ge. tiıçn g.ıpsonn. bır yudum tııtt ·. ~n m~~tır. _Evvela ask~.rı .erka~ ve kellefleri ve ciilıer teşekküller lan inan ve sükran duyı?Ularına me e ır. knnlannı dökmekte olan diğer 
~~· Aruk hlçbır .ıı~~on, fı.kr~ ta-ı sonr.ı dedim kı: dtica edeı im, ı:eçe. mut~akıı~~m de m~~. erkanın 1 de anuntazam geçişlerile uzun terciifınan olnu..ış ve ordunun r miJletler bu fedakarlığı yalnız 
r ıze geçen ° ııın ve s.ıısı ce- tcyi iade etmeyi unutma'> tcbnklerı kabul cdıl~ış. ve bu uzun .alkışlandılar. büvük bayramını kutlamıştır. k 1 at haber· erl ı mefkure ugwrunda ve memelekct-
vabı vermiye cesaret edemi)eclktir. 1 Arkadasça ·bir s at 9,30 da sona ermıştır. . . 

Gf il . Taksimdeki meras•m saat 10 Resmı ı?eçıt esnasında. hava- Hatıplerden sonr.a Ankara Yog"" urt .·satışlarında lerini m8nen sağlamlnştırıw:nk 
z randevular • tavsiye lı k t · '· ta K ı d a1 l d 1a d 

Meğer Roosev<'I - Churchill mü· 
likatının peşınden bir de 

Hitler - l\lussollnl konuşması olmuş 

da başlamıştır. İstan'bul Komu- aı:ım~zın ort.1"'..ucusu avvar.c- ı?arnızon ""omu nı orP'enerıa ev ar yo un a yapıyor r e-l smı liızım dt.ğll. Me,hurlnrımız.. tanı General İshak Avni Afl<dağ lerımız de butun. s:h r ve bı~- Hüsnü Kılkış da söylecnH nP ihtikar ğildir. Bunlardan hubirinin So•-
dım bh1 blr Halkcvinde uzunca yanında Vali Lutfı Kırdar oldu- 1 hassa resmı ı?eçıdın yaDıldıı!ı tukla zaf<'r bavram.ını kutlamış yet Rusya hesabına topraklarmı 

ve soğukçn bir konferans veri)•or - ğu halde :meydandaki mcvlkile- meydan üze~nd~ J?Ütema~iyen ve demiştir ki: Yoğurt fiyatları son zamanlıır- genişlcbnek d~ünceleri ve ümid-
mu~. rını almış olan nsker-i kıtaat, uçatalk! şenlığe iştırak edıyor- Büvük millıetimizin tarihi 7.a- da miihim miktarda yükselmiye Jeri de vardır. 

Atlant k randevu - Rakıpler böyle fır- ~1"1 r. \' mektepler, beden terbiyesi mü- lardı. ferler le doludur. Fakat bunla- başlamıştır. Geçen ay yoğurtun Mesela Finler kendi ırktaşlan• 
":sor un yalnız ı..·eri satları kııçırmazlar < • ,: l 1 l . . Gece yapılan to ... Jantı ve kilosu 30 kuru,tan satılırken ~ m- ··t '--" if '--'- dıkla 

t.n kim:ıeniıı hnbcri yok. 

-1 ve orııda bulunurl:ır. ~ kellefleri ve dığer teşekküllerı .. nn bMıları daha yü!ksek dei!er- nm mu eıuıs Oll\TIUl ~ n 
gizli kalmıştı· nazı ~ · · b ·· k' .1:.)e el di 50 kuruş istenmektedir. rk. K eı· · • .. · d • - Konferansçının bir ' - teft:ş etmış, unu mutea ıp as- e,.. ne er dedirler. Milletin korkunç du- ta ı ıv ayı ve :u::rungra 
faşist mill:i.katının rakıbi de oı·ada imiş keri ..... ıbando tarafından İstiklal Znfer. ve Havacılık Bayram- romlardan kurtulmasına selbep Fiyat murakabe tC{!kilatı bu fi- mıntaknsmı harbin sonunda mu· 

~ ~ yeri de, zamana dn ff• •· · b 1 • • _ belli olmadı. Bu ai- ve bir kfiğıdın üstü- J.\ Marşı çalınmıştır. On. binlerce lan münasebeti~ dün j!ece bü- olan zaferlerdir ki, izleri uzun yat tere uumin sc ep ennı araş· zaffer olduklan takdirde kendi 

~
n }a 1 rnndt'Vularda ~e ıu ımtm Y zıırak. r , kişinin bir tek mıh ı?i.bi d=ntedi- tün şehir elektriklerle süslen- tarih boyunca göklerde yaşar- tınnaktadır. Trakyadnki voğurt mülklerine ilhak etmek istiyor-
Na;· . gitgide milletler ve ırnza&ını da at:ırak rrii>f , fü mar.ş bittikten sonra abideye miş ve ·bütün Hnlkevlerinde lar. mmtakalnnndan siit f)yatlannın lar. 

tEJ şahıslar da gizlen. had~me .. vıısıt~sile ' .l'rlı' İstanbul Kcmıutıanlıih, Vlrıvet, topls.ntılar yapılmış ve ~nün Ergenelron .zaferi, Mala7;f!ird arttığına dair 9Chrimize hiçbiT Macarlar dahi Macaristana ti· 
miye başlanacak. Mesela gaıetclcnle ku!·sRül~c·ae geod:11edlermışk: f bi Belediye, Parti ve diğer mües- mevzuu ile alakadar piyesler malumat gelmemiştir. mali Dnieıter) e kadar olan yer-... r m, on er.ınsınızı _ k 

1 
zaferi, Kosva zaferi _gibi Dum-

föylc telgraflar okuyncağız: drdikten tonrl\, ayaklaranızın ucuna SC'Seler tnr~fınö~n çelcrlkleI on konferanslar ve dtônscr er ve- lupınar zaferi de Türk yurdu- Bu itibarla fiyat tereffüünde leri n Rwnenler dahi daha ,ark· 
Küre fistlinde bir mnhnl, 25 (A. basarak kürsOden ininiz!> l mus ve mutea~ıben de Tel!me.n rilmiŞtir. nun kurtulm85ına sebep olan bazı muhtekilerin parmağı olaca- taki Bug nehrine kadar bütün 

A.) - Associetcd Pres bildııiyor: J(on!cransçı bundan bir şey anla. Cezmi .Avdoğ~n !a~afından bır Ayrıca Hava Kurumu tara- zaferleırimizdendir. Bu zaferi- ğı tahmin edilmektedir. Karadeniz sahilini ve bu trrada 
Muharip miUetlerden birinin gayet mannş VE' iki gün sonra kağıdı ya. nutuk ırat edılmıştır. fında:n, şehrin muhtelif semtle- m;z, Türk ortlusunun, Türk sün (Odcsa) yı ilhak ederek tekrar 
9Jhim bir şnlısiycti, muharip mil- znna ıasthyarak sormuş: Sık sık alkışlarla kesilen bu rinde zengin programlı 2ece ~üsünün üstün ~esile elde llfltefe.rrik 1 bir büyük Rumanya yaratmak İs· 
.. rden diğer birinin dahn nz mü- - Neden kürsüden ayaklarımın at<>Sin hitabeye J?ellÇ teğmen ej?lenceleri tertip edilmiştir. edilmiştir. tiyorlar. 
htm olmıyan bir ş:ihstyetile bir yerde ucuna basarak inmemi istediniz? sövle başlamıştır: Bu meyanda HeybeTiadada, Kor'{eneral Hüsnü K.ılkıc lkt.ısat Vekili Almanyanın Rusyadaki hare-

- Salondaki hıılkı uyandırmamıı- Sayın komutanlarım, kıymet- Beşikt""-'ta. Üsküdarda. FJorva- Tu"rklu" ~n yaşaması İ"in savas katta toprak almak "'&yesi gu-t-
vcva gökte. kıırada veya d!'niıde, nız :fpin ı SERVER BEDi 1 · ...., ~u " h • • ı· • ~ · 1 silah ar.kadaş anm, az.ız va- da danslı ve sazlı e{tlenceler. meydanlarında kan1a:nnı akıt- şe nmıze ge ıyor miyen yegine müUefa"ki de hal-
-=====--============ t.<ı.ndaşlanm, kır baloları, Kadıköy Belvü ga- mış ve canlarını vermiş o1'an yadır. Binaenaleyh Führer•in ka· 

• Tefrika: 53 

Buı:!Ün yine ünlü ve sevimli zinQsunda da bir konser veril- komutan. subay ve erlerimizin Zonguldak ve Karnbükte tet- rargahında cereyan eden müza-
hir giinü kutlulavoruz. 30 n_ğus- mj-;tir. Tiirk Hava Kurumu, mübaTrlk ruhlarını anmak icin kiklerde bulunan İktısad Vekili kereler de Rusyadaki topraklann 
los zafer bavramının 19 uncu kendis"ne büviik vardımlarda merasırncle hazır bulunanları Sırn Day'ın bugünlerde şehrimi- mukadderatı bahis mevzuu ol· 
vıhnı tatımak ı!ibi bahtiyarlığa bulunıan İstar'bul ha1~nın bu bir dakika ihtiram vakfesine ze gelmesi muhtemeldir. Vekil mamıştır. 
n:ıil oluvoruz. İstiklal harbi mes'ut vıldönümünde el!lenebil- davet etmis ve Hipodromu dol- bUTnda kaldığı müddet zarfında Führerin umumi karaf'gahla
Türk mmeoti için zafer veva ö- mesi 'için her türlü tertibatı al- duran on blnlerce halk bir da- Sümerbank fobrikalnrile yünlü nnda görüşülınüt belli bafh aİya· 

Yazan: KANDE IR lüm mi.icadelesi idi. On doRuz mış bulunuyordu. kikıl avak.ta ve derin bir husl.ı ve pamuklu mensucat müessese- si mevzu Balkanlann bugünkü 

Enver P ş , d 
ku vetlerlnl 

........ ................................ sene evvel bttj!Ün bu zafer ce- Hnvn Kurumunn tcbcrrular icinde aziz k.ahrmnanlarımızın !erinde tetkiklerde bulunacaktır. vaziyeti ve istikbali olmolıdır. 
lara Ç k imiş olanTUrklstan l le>n~ini başl?rmı171n üz:ri:.':' Her sene oldu{!u gibi bu se- hatıralanru taziz eylemiştir. Çünkü ıon günlerde gerek ltalya 

t klu:. 1 takmıştı'k. T-arih ibovunca buvu!{ ne de Zafer ve Havacılık B:w Nulu~ları müteakip, harp ve Adllyed 1 gerek Almanya Bnlkanlaran üze· 
eş ıalö ndırm k istiyordu zaferler varatan Türk kahra- · ind • · B-'kan b b" d ramı gününde, şehrimizdek• bü- vedek subav oku1lan ile Anka- B d r e yanı son w ar ın e 

ı manları. t!i~! bu .!st_~~~l _s:ıvası- tün ticarethane. müessese ve rada ·bulunan diV'er pivaÇe. jan- lr oktor poJfıe hakaretten harekat sahası olan memleketleri 
Enver Paşa, uzun uzun, cözll'

rini kırpmadan Batul beye bakıp 
duruyor, sonra: 

- Bu çehre bana hiç de ya· 
hancı değıl. .. diyor. 

Batu! Ley Paşnyı tasdık edi-
yor: 

- Evet Paşam! ... 
- Amn nereden... Yorgun· 

hık hnfızamı zavıflatmış, bakınız 
bir türlü hatırlayamıyorum. 

- Müsaade buyurursanız an
latayım Paşam: Vatanda bulun
duğumuz zamanlarda üç defn il
tifaıınızn mazhar olanlardan bi
rıs yım. Evvela; Hareket ordu
su ile gt'tdiğiniz zaman, Taksim· 
de kışlanın kapısında tesadiif et
tiğimiz pederiniz Ahmet beyi, 
yol göster:p yanınıza getirdiğim 

vakit. Sevinçle elimi sıkmış oldu
ğunuzu elbette unuimamışaınız -
dır. 

- Gayet iyi hatırladım ... Ta. 
marn •.. 

- ikincisi; Balkan harbi bida
yetinde Lcyman Von Sandre5 
Paşa ile bataryamızı tdıi~ gel
diğiniz zaman. . . Üçüncüııii de 
Umumi Harp seferberliğinin ba-
mda ben Edimeden İstanbuln 

gelirken, Bakırköy istasyonunda 
bir nefer;n kıyafetini (bak simdi 
ne mükemmel asker oldun. işte 
hep böyle düzgiin kıyafetli nl 1) 
diyerek düzeltip de ba~ımı çevir
diğ' m z.nman henüz gelmis bir 
diğer trenin penceresinde sizinle 
goz göze gelmiştim. Hatırladınız 
değil mi Paşam, hemen beni ya
nınıza çağırmış ve elimi s1karrık: 
cHepimiz böyle çalışırsak. ordu. 
muz cihana bedel olur> buyur
muştunuz. 

Enver Paşanın, bu eski vatan 
hatıralarının yudlle gözleri dolu 
dolu olmuştur. 
bir m!lddet sesini çıkarmadan susu· 
yor, aonra içini çeker gibi derinden 
gclaı hafi( bir sesle: 

- Evet, diyor, hepsini, hep!lnf 
hatırladım... ncak yazık ki şimdi 
o günleri unutmak, biç yadetm<'mek 
mecburiyetindeyiz.. Yoksa o tahas
~uslcrlc btitiln kuvvetimizi, bfitiln 
irademizi, kaybedebiliriz. Şimdi ya. 
rına bakalım, fstikbıı.li düşünelim. 
Oturunuz hele... Oturunuz da bana 
~rkistandan bahsediiilz ... 

- Nesinden Paşam? 
- Her ıeyindcn... Evveli\ nasıl 

geldiğinizi. yollan... Sonra orada 
kimlerle, ne vekilde çalıştığınızı, ne
le!- yaptığınızı anlatınız ... 

Batul bey, bu emri yerme gettr. 
ıuiye balşarkcn, birdenbire bir şey 

tırlamış gibi tekrar konu§tnıya 
başlayan Enver Paıa tarafından aö-' 
Etinün kcsfldiğinl görüyor ve ausaralt 
Pa.vaya dinliyor: 

- Türkistan hakkında son duy
duklanmı nnlatayım da, dogru mu, 

ynnlış Mı so)ley·nız. Taşk ııtte nıuh. mı:<la bır Turk buvuıronun vok- dükkanlar giinliik saıfi ka7.anc- danna .süvari alavlarile topcu a:r üddeiumam liğe verildi alakadar eden mühmı faaliyetler 
tarly!'t huki'ını ti yıkıldıktan sonrn lua~ var ~e:~ kazandı~ı ~a- parmı Hava Kunımunı bırak- ve motörlü 11:>=rlikler, s1k sık vP Beylerbeyinde Abdullah ağa de bulundular. 
onun müsellııh kuvvetl<>rl F<>rg:ıno vP.c:. nrdan b·ncl~r.. • . mışlnrdır. Halk tarafından da sürekli alkı$larla kal'Sllanan bir mnhnllesinde oturan doktor Ni- Eski \' ugoslavyarun topraklan 
d •farına çclôlını ler ·· H lı\ da ora. ~.ne subav. ıstı~ıa.ı .milrade- vapılan te.berrularla be.raber E!ec'.t resmi vapmıslaTdır. bnt Erölçe evvelki gün mayo ile üzerinde Hırvatlarla Bo,naklar-
larda t ıtunnyorlaı mış, hih mı? 1esının kısa bır tar h .. ını ~.o.tık.- !Tava Kurumuna bir au··n ı·çı'n- d k dan -sm·ı dın' ı' katolik ve :.1a·m 

D - d P tk ı b t rd ,.. Haricive Veidlı Şükrü Sarac- ışan çı ·mı~tır. ""' ... 
- gru ur aşam! tnn °'1'nra nu unu sov e 1 1 ı: de vaoılaın teberru miktarının t olmak üzere yedi milyon nüfuslu 

Bakud ki Fark kon .... reoı· csnn- A ·ı ·ıı t · l•tı oğlu ile Gümruk ve nhisarkır Plaj polisleri doktora mayo jlc: 
• .. ., en mı e mm e\' a arı, 1 milvon lirayı bulacağı tahmin u,,..kı'lı' Ra'f Karad"'n;z .......... "'-'us- d 1 •. 1 . 1 d k yeni bir müstakil devlet kurul· 

.nda Uımşmış olduğum bazı munev. Tü k d 'l 'f ·ı..- ed l b' . v"' " - ,.,çu o aşmamasını soy emış er, o - B . l • h k 
T k" . r n 1 1 e 1 tlıı:<ır en :ır edilme'ktedır. lar, Cumhurivet Halk P.art;~j tor buna sinirlenerek kendilerine muıtu. u yem dev ehn ü u• 

v r ur ıstanlılnrdan aldı.:ım ın k. dnvrı' yaşıyoruz. Bu mukaddes 1 • d h tü" l" ki 
1 ,- ANKARADA • k. -'-~1 tl - d h k b l meti, or usu ve er r u lc11 

-tı ıı arda Turklst nda keııdilcı 1 glbi . . ı er anı ve Vt:J\.a e er rU4'Sası a n atte u unmuştur. Y 

birçok münevvcıler mevcut -ıldugıı I ~~~;~~~,i~ ~~~~~evet~~~~~~~~ ' Ankara 30 (A.A.)- Büyük hıı P.PCit resmini serf'.Yf tribünün- Suçlu yakalanmış, müddeiu- ~~· .::r~~etf~::~:n t:!>'d~ 
Bu sefcı· Bntul bey Paşanın tıoziJ. B ~ v. M;lr Sef" . . zaferin 19 uncu yıldönümü bu- den sevretmekte idiler. Tw 1 n!i keaJyor: 1 a u~~uz ~e ı • ımızın ı!lin bütün yurt kinde her sınıf Hioodrnmdaki bu j?rdt resmi- mumı ıge veri miştir. askeri kontrolü altına almll ve 
- l\hisaade buyurunuz da Paşam 1 nar lak ızozler nden her zaman h ı~- . t' k tC. . t t ni miitcakip, kıtnat ~hrin ba<=- Bir ihtiyar incir atacı adan bu yeni devlete ait Adriyatik de-

h lb ' "kumak anüımkündür. n A •• ın ış.ıra e ı,gı en ıç en e- • • d ki hill • bilfiil k • er şeyı nııne nb llelnıilırnb urzcde- ·• 1 zahurat ıle kutlanmıştır. Bu fı:ın basa mi11i rerıfl<lerimizlr düterek öldl nızın e aa erı aa erı 
yim ... dlyrrek, TOrkistnnın o günkü Ar~~daşl~r: .. ~ • münaesbetle ıaskeri ,ı?arnizon- c:i isler.mls ana yollarını doldu- kvvvetle İfıal etmifti. 
ılya"i ikusndl, içtimai, dini... Hu. Sak.ı.n. v.a:ı:rur T~rk tOPral.lan-' ,_rd,., "ecit resimleri vanılmı., rıı:ın halkın en icten sevni tP7" Samatyada oturan 60 yaşlarin- Şimdiye kadar Alman İfgu 
la a bütün vaziyetini Uıfsllatne, te- Z"rınde rr0··z kamastırıcı J'd <> "' da lımail oğlu Arif adında birisi, Ba•ı ___ •.ıan11;;.. tar-L.-dan ı"da· 

mn ll ~ '"' 1 VC nünün büv{ilk Önf'm:nİ teha- 'hiiratı nr:n<=ından Pecerek yCJ'- y&UID.,.,.g -· aım fcnuatile hikaye ediyor. Enver Pn•a h ı - 1 ı d a ,., evvelki gün, bahçeaindek.i ineir dilın kt ı __ S b " ~yran ıgını pırı pırı "sız ı.r .n rüz ettiren nutuklar sövlenmıs lerine dnnTT'ÜSl"rdir. re e e e OUID ırp umurunun 
ütün siiylcnenleri dikkııtle, alakn kadar narlak vuzlerınız ağacına çıkmı .. incir toplarken yaaad•cn arazide yaru· · ... ki Sıtbi.-

fle .arnda aualler soraıak. dinledik- l.!huUnE'hS" t ki h k'l • s tir. Ankarada bu tezahür hr--r Bueün bıı kadar ,ı:?Ü?Rl blr de- müvazensin: kaybederek 6 metre r- -· -
ten sonra: . ~r op~a arın a 1 : ı a- seneki ~ib' pek muhteşem ol- kor Hnde biiyük zaferimizin tanda da timdi milli bir Sırp bü· 

h ı ld ı:runuzu hPr .. oman "' kadar yüksekten yCTe dü•müı•tür. k~ t" ._ 1 nah ... 
B d. 1 •• 0 erı 0 ~ u · .• · . mu~ ve Hipodromda vapılan 19 uncu yıldönümii<nü kutlarken T T umc 1 "unı m-r~· - ence, ıyor, en müh·m mesel", t - h rd M 11 S f ,., I"ht" h )'f 1 · d .. vns ermel!e azı ır. t ı .. e ı- b· .... k ·ı · · h b"' 'I':> k IT K f"l 1 d ıyar mu te ı yer erın en Al ı · oa)" altmd-'...: ıu Ferganc daf'larındakl müselllih • 

1 
il ı· . 1 C h . uvu eecı rec:mını emen u- , lJr ava urumu ı o arı a man ann &f.,. ı -.. 

k tl d. . mız e. m· e ım'z e. um urıve- ı·· A-"- h lk t ,_ . .1 b h'" t · t ' k t • ı yaralanmı~. hurdahaf bir hale memleketlerden • -h:·•-- m·u··-uvve er ır. Bilıyor musunuz. ne . . 
1 

K t 1 1 
• un ırl\ara a ı 8KlO ev e- u tı>Za ura a ıs •ra r mı.c; r>T ~ -wuı • 

yapmak istiyonım?... tımız e .. omu .. anıanmız a .. sız- mi"<t'r. Genelkurmnv Başkanlı- ve törenin dE-vıımıı müddetinC"f' gelerek Cerahpaşa hastanesine tesna mahallinde milli bir büku· 
Paıa bir dakika hiç ses çıknrma- ı lerl

1
e ?a:~n. ~el~~k. ddaım" eıncfa vaoılan tebrikleri müte- Ankara üzerinde uçuşlar y:ın kaldırılmış, dün sabah da ölmüş- meti bulunmıyan yegane memle· 

dan ve elini aJnından ayırmadan du. I c;"c; erı~ızı ıs ırme e evam ak in E!cç=t resmine saat 10 <la ı mıslardır. tür. ket Sırbistandı. Fakat burada 
ruyor, nihayet: nrlPcC'Q''z. 1 . ............................................................................................... \ lakaya mliddeiumumilik el sükôn ve uayİ.fİ Alman kuvvet-

- nu milııellnh kuvvetleı-i, bizim Sanlı ~Pr"fl• nrkrclaslanm. •• k f • koymuş, incir ııeven ihtiyarın ce- leri layakile temin ettiklerinden 
Rumclldekl çetclE'ıe benzetmek!. .. fo- Bu nutka. İsta"l!bul Kn.muta~,, ar 8 b U t e İ r Da talı 0 sediııi muayene eden ndliye dok- ve buhranın geçmesi üzerine Sırp 
tc. sirocn bu cıncti,.. rica edeceğim. Genr-Tnl t~hak .Avni Al<dnğ kı I toru defnine ruhsat vermiştir. devlet adamlan ve Eski Harbiye• 
Ilızl.n, Ç('te ~kil:ıtımızın progı·umını ~a ve V"<'> l' r mu~ah<'l<'rlC' hıı- b • k k 1 Nazırının riyaseti alhnda milli bir 
sJze ver~ccğim .• Götürur buıııı J'er· lunmus. milletin OTCTll''1 nT .. - a r 1 as 1 uru uy o r Poti•teı hükumet kurmuşlardır. Anlnşı· 
gane~c~ı kuv\'e.lere ulaştırır, tntbı. ina..,ını ft>ıba .. iiz f>tt' rdP'(trn .,nn- lan Almanya ile ltalya Balkanla· 
katı açın de gayret edersiniz. ra 30 Aihıcfn!": Z"ferinin B'lclrn Bir genç bıçakla rın i~lt>rini tanzim etmekte muta· 

Enver Paşa krıltuğundaıı kalkaııık m'.ın•lanın F~c>d1 Sefim=z u;ı. ı Kar. bük demir ve çelik fahri- Demir ve çelik fabr'knlarında bık kalmıılardır. İngiltere ise 
yazıhanesini~ı glizünü açıyor ve ora. H;rı·•:;,, ~7.;7 }ıntırası ;) ... ;; .. ,.ıo kalarında istihsal edilt'n hnm taf. istih .. al enilen lınm naftnlinler a g"' ı T surette Balkanlılara harbin bitmediğini 
dan çıkardıgı kalın bır. def«:rl Bn 1 J ;,.ırr1ll' e{ri'rrPk sözlerirıP tal'nle-i tasfiye edl"cek iyı evs<ıf- \<'ni fabrikaya sevkedilecek ve 
tul ooye uza,tıyor. _ . . f 1. 1 , d' k . b' l d ihtar için Yunan ıehirierinc ilk 

. . sov}e SOn VPrmıstır: in na ta ın f' ,...e e ınme. ıçın ır orada bazı kimyevi muamelata y a r a a n J defa bombardıınan tayyareleri 
Dntul b--y hır müddet bu dllz .. ın :\ ı. d 1 naftalin fabrikası tesis edilmesi tabi tutularak tasfiye ed lecek 

el )·nz•sınıı gliz gezdiı-diktcn sonra. •- t rı<a as nr, göndererek tonlnrcn. bomba attır 
- Pa~nm, diyor, bunu vnnıtndc Asil Turk milletin:n. asil ka- Sünıerbank tarafından karnrlaş- ve yağdan tecrit edilecektir. Snf Diin nkşaııı saat 17 de Çemberli- mışhr. Muharrem Feyzi TOGAY 

taşımam hiç de doğru olanı;t. na. nını damarlar•nda tl'~ıvan Tiirk tırı1mıştır. naftalin elde edildikten 11onra Ka- taştn bir vaka olmuştur. Berber 
h. k · 1 rd 1 ) b'"'' 1 1- • b Mehmet Kurulmanın 22 ya•larındnki ~ımıza ıç yo tıın ış er açabıllriz. O USU sırır crımııc r< l'l' ,. Fabrika inşaatı iç n u kere rabiik piyasaya ham nnftalin ve- " 

lybıl mi, bu gece bunu birkaç defa tedir. fcan C'dcı.rse, atalanna lfı- hazırlıklar ikmal edilmiş oldu- timin· azaltacaktır. oğlu Cemil elinde bıçak olduğu hal. 
okurum. Hafızam kuvvetli oldu•ru vık bir sekilde nasıl d01:'~üc;ecı>- dı koşarkrn düşmüş ve bıçak karnı. 
için, gidıncc hepsini haıfl harfı7ıo ğ:ni. nasıl döi!üsmesi l.:\7.ım t.'f'l- ğundan inşaat önümiizdeki ay Saf naftalin :stihsalutının bütün na saplanarak nğır surette yaralan. 
yerine getiririm. di~ini bütün dünvava isbat ede- içinde münakasaya çıkarılacak - memleket ihtiyacını karşılayabile I mıştır. Ct>mil, aıom hallnde hasUı. 

(Devamı 'Var) cektir.• 1 hr. cl';;i ümid edilmektedir. neye kaldınlmışur. 

Edebi roman: 40 ···························· 

Kendi erkek yarııdıhşımıza 
göre inşa ettiğimiz cemiyet nizamına 
girmek için onlan zorluyoruz. Fakat 
onlar hiçbir zaman istedi~imlz ,ey 
olamıyorlar. Sadakat ve vefa diye 
tavııif ettiğimiz olçDlerle ruhunun 
yapısı bozulmnmıo Don Juan, bızim 
sadık kanlarımızı daima baş.tan çı
karıyorlar. 

Tabiate hfikmedenıediğ!m1z1, aczi. 
ml:al anladığımız vakid kııduruyor, 
onu boğmıyn kalkıyoruz. Fnrkına 
varmıyoruz ki nlahvolan biziz. 

Ben! dinle doatum. Sen de hakiki 

~-----------------------------------..----~-~--------------~------------~'!"------------

Kemal .................................... 
tabıat çocuğusun. Ölçüye sıi:"lllıyor. 
sun... Terbiyenin dc\•amlı darbeler. 
le neslllcre mal ettiği garabetleri ha. 
kikat 11anma... Tabint her şeye ~ıı
lebe eder. Henllz etrafına bu ıuni 
duvarları çekmeden krndine gel. .. 
Ve kendınin onlam yuııı. 

Mediha senin ne olduriunu ga~et 
1yi biliyor. B!lUln kadınlar ı;;ıa. 
det ve felaketlcrın neye baglı oldu. 
duğunu vuzuhla bilmeseler bile se
zerler, Scnınlo evlenmenin ııer<:.~ c 
varacağım hesaplamıştır. Duııoan 
dolayı serbest bırakıyor aenı ... 

o tam bir nizam kadınıdır. Miin. laınlııştımıak, ona istediğiniz şeklı Sizi intihap ettği zaman bir sana~ 
tehasız şeyler ona huzuno.uzluk v<>ıl- vermek için bumdan ayrıldığınız kiır olduğunuz halde, Medihanın ya. 
yor. Cemiyetin istediği de budur. z man, ırıuknddeıatın onu kurtnrn_ 1 ı d 
H,.1hııkl ren ımnatkamn... Hodbin nı mış 0 masın an şüphe etmedim. 

cak tnlitı oyunlaı ına gebe olocıığmı ç- k 
Te doymaz arzuların esiri oldui:."lln b'l i d un ·n sızde hislerini örten ınğlam 

.# ı m yor unuz değil nıi? b" 
,!:: ·n <'emiyr in üstünde' ır imde hakim görününüyordu. Ya. 

yaoıımazsan sanat peri Uc nasıl hu· Göı ilyoı·um ki hazırlık beyhudedir. şayıııımzda bir ölçü vardı. Bununla 
hış:ıbıllrsin? Aok ve sanat, ikisi dl) Hı ey ~ukaı!dt>ra.ta tabidir. Mu- bernber ıılz de Medihnya karşı, za. 
amudi caddeler dışında :ırann<':ıh ı kaddcrat ıse ım11m<lır. Onda at.inlet- mania iııklşnfını gördilğiim sevgide 
şeylerdir. Vatandaşlaı ın nı,k dediği 1 l l'r yok. Boylc olmasaydı ç~ korkulacak ifratlar buluyor ve içim 
şey, çiftlı-~m<>dm ov\'clk! m•ıtad cuklan nnlarının talltıi içine ntm:ı- titl'fycı-ek, bunun Medihayn siraye. 
O\'Undnn ibarettir. Sen akdin ıneş- ması icap ederdi. tinden korkuyoı·dum. Çünkü: Onla. 
ru hudutlnn içine girdiğin ıaman, Kızımı talıhe ıclıun olm:ı.klrın kur- rın kanında kendml verdıkten ııonra 
askııılıı lılrllkte sanatını du knyherk. tnrmak için, lrs'y timıl n ~elecck b!i. geri alnıok kabiliyeti yoktur. Baba. 
c<'ksirı: Tuttugun )oldıın don ıc.. tın nıhi lfrııtl:ırı k ırl terek ona mu 1 .ıı ıııahvE"C! ıı de o kandır. Hen 
O \•rld:ı ne Ml.'ditın ile, ne de Xaranl::ı a)) rn \e mııhdut bir tcpral: rılz·ımı onun gözl.erlndc denizlerin koyu ve 
evlenmek yoktur.> ,. r ıyç çalışbm. İstiyordum ki bü- C' ı a ılı ma\'ılıgindakl derinliği ölçe-

n ngrııJı geçince p:ıt;kadarı tin kadınla•· ı?il.Ji t.ılilıiııl dışnrıdan ııırnıiştinı. Bu11dan dolayı onun kny_ 
yuknrı doğru çıkı:ı ya dl vam cltlm. >, k {mcsın. Onu kt>ndı ynrnt ın. 0 bolıışuna nıilnl olamadım, lllümündo 

- 12 - 1 ~ h; ~rt ıtl ti k, etrafın<! fır- benim de payınl vardır. 
Bu tımıvvurlnr ıçtrde ı!< ·n üç ı'le ı :ıt k l:ıvnn ve pek çok kaılınlan yilz cBen ancak Medlhanan baş ağrıla-

mektup, Nimet. hanımın ıncktııl u, knr" iı• k edttek müfrit hayalperest. rı bnşlndığı zaman. sizin babalnrı 
beni buldu. ler ara11ındo dimdik yaşadı. Çok gibi kapalı bır ıfikünet içinde arzu. 

cPerdi bey oflum. l ın lı ı mi~ l,ıle alay ettiğini gor- : lannız;ı bir ııon ta);n edemediğinirJ 
Sız sıındetınızın tenırl1enni saç düm. 1 anlayabildim. (Devamı var) . 

::11111111nııı111111ıınıııunınıuııııuırnıııınıııttı. 

r! Vecizelerin Şerhi ~ 
iuunnııttHlftfOllHIUltlttUHlltlltlUUUflltftıı~ 

B ü t ü n vatandc: ,ı, rın 
Hava Kuı um una ô.za ya
.zıldı/lı gün, bu m•mlekette 
ne h ... va tehıikesi, ne de 
ha v a hakimiyeti f üpheıi 
kalacaktır. ••• 

Türk yurdunun sem:ılaı ını 
yabancı hücuınlaı·dan korumak 
için tek b!ı- çare varılır. Silahıı 
sHahla mukabele ... Türk havacı. 
lığ'ını ancak Türk mlllctlnın fc. 
dakii.rlık ve feıugati üzerine 
kurulab!lfr. Onun için aemnlan
mızın tılikimlyetinl temine yara-

, yacak tek çare vardır. Bu foe c! 
blrllğile ııanlmnk. 

Hava kurumu bizden bilyilk 
· mikyasta tebcrrüler istemiyor. 

Bizden istenen şey Hıwn kurumıı
na aza olnrıık az fakat de\·amlı 
yardımda bulunmaktır. On m 1-
yon TOrk her ay 25 kuruş vers~ 
senede ao milyon Urıı.lık bir yar
dımda bulunmuş oluruz ki, bu 
para ne de istediğimizden çok 
daba kuvvetli bir hava orduııu 
kurmuo oluruz. Vatand ,ıar hu 
hhnmcti irgeml eceklerıUr • 
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l•EDEBI r;.HLIL•) Tasviri Efkör Şildi' M;'af'::~::;:;~~~~ .,1 

austa a r Büyük kürek yarışları çok ~'A.F.JSiyaslfırka reisleri~in hayab 
1 Tefrika: s2 Yazan : Zıya Şakir 

bl• k 11t egecanlı ve muntazam old Karasu, bu lstlcvapt~··~~·~~;;·;~~~···c;~~~:) 
olduAunu bUyUk bir saflyetle itiraf etti 

Gazetemizin koydug" u kupayı Galatasar aylıl ar aldılar . d · h 
Muhterem dostum Pıofe~oı J tehlikelıclir. Viıkıa Profc Jr A 1- 1 Tahk kıt b.ı nokt.ad:rn derinleşti-ı ına<lı iki ıu \•kuf hnkkın a, ıt ıım 

Adnan bundan bir kac a\ ev nan kitaıbın.ın bır çok t .. fi .. - G •• •k • • f b h .. •• ld ) rilmlye buşlıı~ ıı c·., Talnt bcyın nıcn- olunac k hıçbh delil bnlun .. nıad gı 
uneş 1 ıncı, ene r a çe uçuncu o u ar sup oldUtTU (nınscdovıııı rlzortıı) Io. ıçın, ıt..,ı;i de cıbc t btra ..... .ıı. ve!, kend sini btedenberı ış_gal rında b..ınu yapıH•r, va~. s.ıt1 • .. '1-'f.'i-

c:ı"ıııııı ustud• iıwını olan ( lllnııoel 
ed.en muhtel.fil-, lnnn altınddn yıi azetemlz taıafıııdaıı tel'llp edi. f -,1 Yenı bir mıı~abakn şeklini ilk defa l{aıasu) tela, rttı. \ e tuhkıl..atın ~je~uuycıL ılıın dil ncıye kaJ.ır 
mı mesaı auı Yazan: ruyen bır h.ı-.le ll OUjuk kuı k Yt_!rışl.ırı dun o"ru"şu"ml ltatbık N•ik. M!l"!!lıa_ka~nr çok ~u·c: kend.lcııne ıılt kı-ınıııı br kurııaz-ı'Talat P.t'y, ınuhıın şnhslyllI<'I' aı -
sında, sanala dalf Ahmet Hamdi 1 Cötrnın iıslub\,; D ~ul.clcl( - Bebek arm:ııncla tahmi- e dı· oldu }'AŞA TASViRi f.'Fl!.lıT:' lkl· ll t akı ledı T~lı• bt:j' ına gıınwdi. Onun kıymH ve ch·ıı-
bl'r yer avırd'ı l ıtıın 1•,.~ ret 111' nen K z ı eniz mili me nfc iizerinde · - - 1 a " 11 m . • • • "· 1 •i k muhıtınuck ler l ı'. ,, •" 1 - lh)dı rııuınbulıı gıde111ı1. Ce - m )et 1 nnı.- . • 

1 b G TAN P 1 NAR ı_ • • tııp lmı tır Tasvırı Efkarın kuıek ~porıı Ln. ' 
1 

. . d k" _ i I dıı ctıı Fııknt, ıneşrutıyeti ılıın c< n Ve ize ole nin 1 f1 r;.nne Verıyor. ' ' • s··ı 'T' k"l _ •· Ur gOl'Ul.Cl"f'{
1 

UZ<.'lllnlZ C 1 ŞU)>H'VI • b , 
Faust'una dair ='.i l lemrn her sah \ ar.~lıırıı; şehrimizin en kl!vvetlı Yazan: U e,qma"....!..!....!.. rinıııde bır donum noktası ıeşJ...ı, e- ı' 

11 1 , toıılnr tılm ya bnşlnı aşınmaz, o-
uıckçıkılnc malik olan Galamsaray den bu yar.! aı ı çok güzel ve 11ı:"c- s ~~~1;. nun ·..aı·lığı, dn .belırdl. At t~k ( l1'Kı-

k' çük ve fayd:f.ı bır tahlıl \e 1 fede aslı .!!Örmek htn cı u cı- ı ı. takımıle; Güneş, l<'eneı·bahçe Deniz sporlnn ile alakam, canlı oldu. Mcı. 1.ket poııı ıçııı hır 1' lüt b b Ik. d h 
1 

k b 
1 

lap crkaııı) drnıleı ıwmrcnın, en o 
hulılsJ nümunesı VHdi. San' at nıyor. Fakat bizzat Faı.;, t i.ıze- ı ı •ıplCl 1 de birer takımlle işt rnk et. yok denecek kadar azdır. Bu- kuzıınç olan tıoylc tcşebhu !ere on t . n ., ey ud 't rı beıl 11 ö·ıı1 11 ııfınl'lu bulunan : erine gc~ti. Ç'•ıı-

. 1 b b d" k' 1 . c tı. .ı.atuı o a ı>l n u u ş y ece _ k 1 t meselclcrınde amcı tor mesa sı r ııde C'TOethe'nın çalışma t nı. rnışlrı-. Beykozlular küı·ekleı inin sn- nun a era er un u yarı'l u- ayıık ol n ark, daı;•ıu a cidden td ı ı. d 
1 

k 
1 

i 
1 

d 
1 

kü lmpaı ntoı lugun ~ rn •' c ı a ını 
vani, cemivet ıçınde mevkimi nı anlatmnk SU'"f'tıle bu h s c:; ı. kat olması dolayısik bu sıwı gunü- Tımız hnkkında düşüncelerimi ke liıyıktır. r "şarn · lUı r ~ctpcneı erk rn ° nn • elı;lC alnn (İltihnt-TerııKki Cemı) 
ve hı:ıyatını yazı ile LC'min eden-

1 
ha fozfa ta:-v V<' cdcbilir<l. FıJ. ııun zevkinden maıılc .. ef nınhrum ol. ihzar etmekten kendiıni ala- huıı mbhıın ze,atlıı goruşmc fıkrın. tD nın hem müessislerindcn ve hı.-ı. 

h f l h k .k b k ed · h n u~Jıırd r madım. Su sporlan !aha!'lında snlli.J.ı:.·eti de~~·· , de (!lleıkcıd Uınumt) fıuılnrının er 
lerinkinden da a aza memnun a ı ·a i.l ı ı LaJ ının azıı- 1 

• • • • • olan diT•er arkıı<laklorıınızırı fikıılc- h_ıılktılnr .• lstanbula. geldiler. Lv-. mühımleriıldrudi. 
ed yor. Bana öyle ,gelıyor kı lanması kad .. r şavnnı d;,..k ıt Şlıl.;etl liıı~nycnın. b!r vnpuı·u Şildi kazanan Galı:ıtasaray 0 ı (S h l\J ıı ) ı ü k 

. · · k ı . , . ~fodııılnn Fenerbahçelılcrı, Bebekten l'İtıı aşağıda verlvoruz • ve !l, a ırı o n ı e gor sıne • d . sonı'n ::; • 
mesleg.n ıcapları dışına çı ·.a~ ba$ırn ~·r h.lclıseve ~ar. at \'e fı. Galatasaraylıları, lstinycden Güneş- takımı, muhnkkak ki bu sene I B k" M · · isted~cı·. \'c bu :ıntın, Yerebntandnk~ la~~ vela. ~{nne~<;t~rH~r;ı~·et) topfaı ı, 
bu çalışmalarda aşk k~nd ~n~ kır tarıhınde tesadu( ed·lmcz. 1 illeri \C tcknelerlnı alnrak Beykozn diğer senelerden daha fazla e ır acur: konagınn miıracant ettıler ... llulbukı 1 Y~~ tc g~~)~ı~ı n n:ı:ımet vr ı~t 1 ın-
daha ~izcl göste:ir .. Bır flA!'ı Sabrın ta kcndisı olan Goethc gclmiştır. Oracln dört t<.'klcl'İ bırııkn-1 çalıtımış. Bu hakikati, dünkü • . . -- bu zat bir lın\Iİ ırnmnndnnberi (hür- 1 iZ sa 1 om .. t) 
veya hır şaheserı b1r hast:.ılık iimriil'!Ün sonuna "-"dar, ~-a-ı rıık Tarabyava g""m1 ve iki çiftr- müsabakalarda bariz bir RC• rnsvırı Efkarın iki serıedenberi rhetpel'vcrlik) ltlıamı nltındn lıulu- j dırıı devirmi~tl.. lltıl <'l, ı rı 1~ k 

" 'l\ ı.u J ~, " tertıp ettiki kürek yıırışlan deniz n~ •ordu "(; konağı da mütemadiyen ini i"tJhsııl etmış.. ( Adal~t) e a-şcıkl nde yaşama~tan dopan b.u 1 b'r ruh telakki etlıj?i bu .sihır- 'eri de ~ırnktık~~ sonı·a Bü~ükdeıe kilde gördük. Galatasarnyın sı?oı:tnrı~da ~imdıyc knd:ır gormec~i- saı~nv h~fİyeleıl tnrııfı,nrinn turnssut vuştuğundıın d~ em1ndı. Fkakdnl, 
cıns cscderde bır col hususı- 1 baz fılt'm:n mac<.'r:ısı üstünde Bcynz l nrkın onunc gelmlştır. bu mevsim elde ettiği devam- ğımız bır rngbete mazhar oldu. Bıl- d'll. d CMil"uvııt) ın manıun, pek o a ar 
yetler.n eksık bulunması daima durmuş, b r taraftan onun ÜZ('- Tc~neler yarışa hazır bir vaziyete lı muvaff alciyet!eri sadece e- hassa yepyeni bır esasla yapılıın bu e ~ Y;.r. ~ı. . d h 

1 
ü h 

1 
d'l . l ıııılaşılo.mamıştı. D3hıı o günden Hı· 

mümkündür faıRat onların ve- ind k' tci kk" 1 ·ı adeta ~ctırıldiktcn sonra saat 17 de depııı· kiplerinin kuvvetli olmasuıa seneki merhnlcli kürek yarışı mcm- T !"at ıb~e el 1' ,.
1 

eri 8 K ' P e ent 1 ke~f· 1 b&ren, )eni bir unsı.ır türemıye ba,-
. ' b' · · r e 1 e . ~r .er. '.? verllmiııtir. 1 k . 1 · • n.. eye " nnoe arasuyu c'· ı rını başkaları ve ır nevı samı... kcndı şahsıyetını ve hayatını Billü~ B ~ k 1 ki atfetmek dog-ru de~ilclir. Bir e etım zıie ilk defa uıtbik edılnıe- d k v ld -

1 
d'l lnmıştı. 

. F l-- d k Ad . • . 1 n ognz ·ıyı nrının mern a ., 1 ı; k ff k 1• 1 e ere L ı ız 11aıııyıııa gonı er ı er. 
1 

k d mıyet alıyor. a"""t .o tor kl- yapmı~. avnı zamarıaa ınc;anlı- seyrettigi yanşlur şöyle cereyan et- de Galatasnray deniz sporları ~ nr ~aı;n~en çşo· 'nıt~vlal n ·_ıyet.ı o6~ Sarayda, tnrçnbuk bir lıeyeti teş<.'k- Ilürrıyet topları n_!J_,ıncb~t n ~; 
~a? Beye sa<;Iece . b:r? Jl}C'ra .. 1 1 ~ın büiliıı tecrübesi le esEr n: ınıştir: başkpatnnının çalışması vardır u. arış ııu ırr:e 1 nyrıyenın " k-ı · n 'ki ( - 1 ıı h ) ı r meml kette yasıynn O}·•e r un 
J!ozıle bakabilır mıyız. Öı rıru- zcnf1ı'ıll"""-tııımek 1·,.1·n h"'r """vre- l k' k . ff k nunıaı't\lı vapurundan seyircilerın a- u ettı:1 • u ı ~up ıe şa ıs 5 ıc- vardı ki bunlar (wray mensupluğu) 

· F , " ......, " "' ,..... TEK Ç J.'TELER • 1
' anaatımcc muva a İyet- dını adım takip edebilmesi imklinı, vııp edı dı. . . 1 ndan •·uvvet alı.,·or'-r .. k<>ndileıiiı l nu .. n birka" sen~ını· aust a ver- tı' sa-"ctm1'ştı'r. Goelh"'nı"n za- ' • J • t l' • b K b ti ld " "" 

"' '"" '
1 

' er.n eme ını ve esasını u mllsnbakalarıı n:rrıcn bir hususl}•et arasu, u 1" cvnpta cı< en zc.. k eti fe rkinde giiı·Uyorlard . miş bir adam oir meraklı ol-1 manı kurunuvusUi ve i~l: RrinE.'- Mesafe: Bebek Pnrkı • Turabyn teşkil etmektedir. vereli. Bü~·ükderC'd!'.!ll 'Bebeğe kadarı kfısıgnı ~ös!Rrdl. Kendisinlıı (1\la-1 hcrHü uvı" ~ 1 lrıııın atılm~~a ba -
• m_rrktan ı·Jlkar -. h_iç olm •. azsa b_ı-ı c;aıı ... • .A1m3n\•ası, no··nes,"'ns I'tnJ- kotu. G 1 1 ) 11 - b" ük b' f ll il r -.;et 011 il 

" " " ~ üneş ekip.eri, geçen sene- bütün Boğnz e:ıhillol'inden hıılk yn. ~~11 fo <t~gunF.uk u(y • ırt)slıı ıkykc el lud •. •ı Lıırlıııı iUbueıı Wreyen yem Z~ memlek.ctunız ıçın - bır vı=ı.c:ı, modern zamc n. ve b:.i tün 1 'l'abnncanın patlnınusile beraber ye nisbctle, bu mevsim dah 

1 
l'lşlnl'ı b!iyük bir l\lal.::u ile seyretti. , ıtıın et 1• a at <'emıye ııı k 1 ~- unsur i«e, (C.emi-;et men upluğu' 

rnute-hassı.s olur. 1 cc-vhcr'le ve tarh nin tekamü- tekneler fırlıyoılnr. Güneşll Celfili az randıman vermektedir. . lüsnbakrıların intiwmla geçmesi i - da sorul~n. sunllcrı,, m~hir bir n tor nu bır irothaz hakkı ıuınmt,.lar .. dı-
Filhakıka bu J...iiçük kitapta lile kavradığı kadim Yun· n a- hepsinin önünde.. Ilıraz sonra Galıl- Maamnfih dünkü yarışımızda çJn Tıısviri Efkar hiçhfr fednkôrlık. I gibi kkıı~ı J<.'Stlkerle ınknr ('d~erclkl ~:: 1 {•er vatandaşlı.um m. \l\t ba.kkını 

en fazla diklkatimi çeken şev. lemi bu iki trajedıdc em :ıb;iz tasaraylı Petl'o yetişiyor ve bir kııç elde ettikleri derece pnrlak· lan çc.kinmedi. Yarı~lara tam saat )'et .er anına ıınaa: \'er.'· . a~" hiç(' ı<nynıak cemiyete ~nsup olın -
me"..zuun lavı kile ~.il .:1'~esin~en bir büyü ile mahfuzdur. Bılhas-ı def~ Giincş 't~knesiı.ıin kıçı~~ doku- tır. Güneş klübünüa bu se- (17) de Ge)nz !'ark gnz.lnosu öniın- nynı ~111haı·et~cd Tnlııt be.yan ıi~?rın· ranlnrn k:ıfıı tutm•~a bai umıJ'3t"Clı. 
ve uzerınde çok duşunulmesın-1 sa tnncı Faust da sadece şa•rin nusor, nçılı~oı. Pctıo - Celalı çe~ş- den t.ck çiftderın hareketile başlan: ı deki şüphc\erı c tıımnnıılc s ı. . Bu irkin hiikti ruhiyenin hüküm 
den doi!'an rahıat1tkiır Şurasını k d" . . ıb 1 k . • b me!iı çok heyecanlı olu)·oı·. Her ıki neki muvaffakiyct5.zliğini idst- 1 dı. Galııtıısaraylı Petro ve Guneşlı 1 Ru isUcvap esnn"ında J?eçen bır .. ,y.. 

1 1 
(h kiki crmh t-

dırha evvel söyliyeyi~ ki bir d-e~ 151 ~.1 es kelme 'bıçınl al ŞVUT-

1 
klüp turaftarlnn kendi teknelerini resizlikte aramak en doğru bir 1 CdiUi, sıkı bir çekiıın'e ile daha ilk sahne vardır ki, kayde şavnnılır •. 

1 

f!~ırd~,,,u b gun eı ~ r,tte :ı son rlerrr ıle 
' • · · · · ugu .J'.ayna ar aş 1 Jaşına teşçi için bnğ-ırıyorlnı·: düşüncedir zannındavıın. Hal- iınlarda mücndeleye. h:ıvladılnr. Bin 1 Heyet arasmda, sarayın en k, rkunı; çı ). er 

1 
u 1vazıyc h 11 \arın l.ıa!'iındn 

şn~eser1"!1. h~lasası hen:m .• ı5ın mühim bir mesele o!ur: B~ su- _ Haydi GıılaUısuııy! buki eleman itibnrile kuvvet-

1 

metreye kadar be.rabcr bn~aşn ge- şahsiyetlerinden ııddolunan mc:}ıur ~ıilt\.:~nrt 08:''.0rb~hı~~:ordu. '~ 
da.~m~ tuh bırşc.v olarak f!onın- ret1e Favust'ta kendıh,ğ nden _ Haydi Celüli ! leri aynid:r. çen yan~, ondan sonra Petronun ı (Saknlu lllehm t Pıı~a) da bulunu- n, 

1 
• 

11
., ~. in· ko kocn o . 

mu.ştür; fakat bır asrı hemen he, b'r mesele, Goethe'nin çalışma GaluUıııarayın öteki teknesi uçun- B k' 1 k d one geçmcsilc değişti ve Celillin in yordu. Tam n•fuıasile karn c.nlıil o- Tal 11~ t~' tur aııı b'ı,lc 
11
1,.e ~ııv 

1 b 1 ,,_ t asımız u e ·ıp e ya ın an alakn- . 1 ı . mıın 1 ımrınrıı l'lrunu , 
men u an garpw: em . .. - tarzı diyeoilece~imiz bir mesele cü \'ıtziyett.c. Onun ııl'kasındn Fener. d 1 d - kalı. nııkta1 .rdBa 1 a1ntı:enma1nı 1 o ?ıaGclıg1 ı- ı1ıın bu aı.lnm. !ıJlanocl Kaı-asuyıı, şoy- cak bir ınevkle fırlıımnklıı beı ab 

1
, 

..J--ı..-rı· bu şaheser.n - aynı bu- vardır. bahçenin bir çok crenrlcıe Oı nek oln- ar 0 un ugu veya bu genç- nı ""Osterc ı r ncı mer ııı eyı •B a e bır su ıl soı ı • 
11 1 w..ınuc "' • 1 b' h. t 'ld·-· ., l l~ ıı·. 'Jfkl l"k' - • . . ezeli k:ılcndı•ıliginı tımı:ını c muı ... yük vıldız altında doğmuş olan • cal'c spoı·t.ınen kürekçisi Seyfi, klasik ere ıraz lil sısn verı .gı tasnı·ııy ı ttro ırıncı c, ıa ·ını - i\Jason, nr ıll'nırktır? . k~ "k bi şımarık! k 

bir('()k kardeşleri ı?ibi - dil'mize İşte bılhass~ ~u _ç~lışma, tar- teknelerin memleketimizde ilk defa takdirde, büyük işler baş.ara- ve g{izel bir kürekle bltlı-di. Fener- Karasu, hiç teıcddUt dmeden, gn- fnz:ıl et ıut*" cı .ı~çu 111ıttn po a 
m"l-..J•lmemı'ş olması bu nlbı' zının aençlerımız ıc. ın asıı şa- kabulünde Fcderasuon tarnfından ve caklarına imanım var. b h ı kd 0 t s b'" hl ı· d. 1 e er ~ı:ıs rrmemış '· · • • 

.. l:\,.ı ,._ 1 ~ r·a ;c~ en .e~e f nr lvğe sf r ~:n<I. e;:: ret tıı ıı r ı .. nn ve e .ı ı e ce~ııp b:ıtık tlplig-indı- yııptıı"CI t;ı -artık 
mcsa· yı henüz ist'fma ile karşı- heser kadar fa vd.aıı olaca~ıııa rilcn ve aı tık ıııüzrllk olnn tcknesile Fenerbahçeye gelince: Bu ı, 1 be.1ndeisınGı~ e

1
n
1
n cı ı1~c1~n·kı"''. ııncu verdi: t ı rengi ı;o\an _ er.ıektn, ttd•nr.cııunu 

lıvamıvacağı.mızı gösterir. Ba- kaniiım. Zaten Lat ncenin es.an- rakiplerine yl'ti~nıye ç.nl_ış_ı)·or: klıibün ötedenben deniz ııpor .ıre e ı . üneş .. ~ a ı ı ncı ve _ ıason den ek... nsanı l..ııınıl d •'qttrme\'i bile aklınd n ı: ç'rme-
1 ,.. F t' l" k'l anlaşı- at uzun, hayat kısadır• vecızc- Tekneler gitrıkçe bırıbıı·lerıııden !arı jle nrası açıktır. Dünkü Gulntasarnyın ıkıncı takımı Sabri denırktlr. e.s:ı: • 
IU..>U5 aıı.s un ayı 1 e . . .. .. .. b' . 'k d" t çıl ·!... P~'ro çok ,.ı·u lU"Ü '01' Ü"Üııcii .... eJdl n 1 1 . ıııı~tı. 
1 b ·ı . · d · b' h Isını omrunun ırıcı us uru a ıyoı .. r. "' a" g < ,... ) · ynrışlarımıza <>İren eleman- " " · ;:,un ı ııvıım rttı: I k bir kıırı~ 
a 

1 mcsı ıçın aıma r re - "k ı· Bu ~·üzdcn çok mesafe kaybedi)•or 0 iki çifteler tek çiftelerin Tnrnb- B 1 · :li b' tak · et. <>tanbulcla, ya a ına ı..~ 'ht vıardı ve Profesör vapan ve san'atın mu emme J- • !arda kudret ve istidat ol- ' - un arın, gır. ır ım 1'ar k be az kmdcl tnkan hcı şa-
lX:re 

1 
vaç r t . ' ld t k · • b l Nihayet uzaktan Tal'ahyn ko}·un- I ki b l ynya gelnıesile hareket ettiler. Tek !eri vaı mış... Bir mecliı;t.c lıirblı ıe. ·ırmı:ıı ') 

Adnan çok mütevazin ve. va~ı~ ı Y~ mzamınl 1r;. : e dıı:ıe 1~11:' d u dııki iki çlftclcl' gödintıyor. Hepsi 0 ma a eraber, ya~lnrı ka- çıftenin Gıılatasarııy iki çıftesi bor- rlni gördfikleri zaman dcı'h:ıl tanı- huı alkı~lanıyoı: . 
tserinde bu rehberlik vazıfcsını :nız:ımı evv~ a en" 1 

.. ne sın e I bclli ki mcraktı:ılnr. Acnba hangi dar gün görmüş tekneleri iyi dn hiznsı~ıı girmcsile _ıı:ühendis tn.. şırlıırnıış. ' - Ben. (Cemiyet) ~mırn. 
mükemmel surette yapmakta- tesıse c;alı.ş:n bu buy~k adamm 1 klilbün teknesi önde? Çünkii ynna derece nlmalarıııa her an m&- kım, Feth~-Rch.n ok gıbı ileri) e fır. _ Evrt. c\rlc.dtr, Pıı anı. Di~ n her frrde, sı-lam durulmor. 
dır. hayatında ıı7'aJ?-lar içın faydalı 1 ş1>kline göre hangi klübiin teknesi ni olmuştur. lı~ aıak ı;uzd hır depıır ynptı. Fct- _ E . bak bıık:ılını etrafına .. bl- ,fo . F kat, 110 temmuz ı d ıı tam 
Kitabın bir hususiyeti de hiç o'lmıvacak hıobır şey ydktur. krndl nı:sa!l'sini_ önce bitirhı;e ıııı- Cöniil öyle isterdi ki, bu hinin oldukça aıızalı olnn ha tıı k~- zım için111.dc de m .. ~on rnr mı? dort gun sonrn, :Jrkecı ~rındıı tc-

b r görüş zaviyesine sapmadan Goethe'nin hayatı ... Bu. dün- cıık o klubun nı~tenkip telmesl ha. gençleri ideallerine kavustur. l~ıın ı:ığınen takım, çok emin ve ha. Mnno 1 Knm u, ağ'ıı nğn odnıiıı.1 vııHuf eden Seliı.nlk tr nindcn in n 
d d d v 1 , , . l' h t d reket edebileceklıı. k • 1 kım bıı· kürrk temposu tutturnrnk kileıe gör. "'ezdlıdı. Guya, h<.'ı kesin ditı-t ~ cı'cunuıı nı ııs mi. , iiol 1 •ı son erccc e o_gru o aıa;c \a- vanın en mucızc ı ava ı ır. N h t p t •- d" 1.: ma jçin Fenerbahçe de bı'r"'z 1 ·ı ı· G" 'ki 'ft · k d t k • " • ı 

1 
k 

•. } . ı ınye c ı·o ı·o .... smı uze wyor ... 1 ı erı e< ı: . uneş ı çı csı _ en ı " çehrrsinl tctk ı, rtti Oı dnn sıını n, fl· ııtnluııuPuıı rl'hlnr oJ,nıui o r pıLmış bazı tcrcume erın, .met- Denebilir ki O, b.r fani hayatı ve Tnrabya ko>-unn giriyor. gnyret ve yardımını esirgeme- oıft nerının _açık br:aktıgı. nıe~afc ,. 11ğ eliı in şah:ıclet paı mağıııı lıavn- ( <\vuı..ııt l\lu t.:ıfıı Bul ıı) rn (F ti• 
n~n ar?sında srk sık tesad~.f .~- olmalkıtan çıkmış, zekanın nu~·- JK/ Ç}FTb'LER: sin. farkını. çok ıyl ve guzel hır ku:'Ck dıı ııallı~·urak: l!orn) yn, Ol ıhemllı1 Salım n .. ,) 
dılımesı ve bu suretle bu ~uıçuk lu bir tasavvu1·u olm;uştur. H:c çeknıesıne rıığ~n~n _kapııt~mndı. J•e,- _ Hnşn, Po~.ıru .. Slziı ıçiniı:cle.1 JJnıımi '-"illii ll'rlc: 
hnC'İlnde kitabln bize asıl Gö- bir jnsan ömrüne, deruni ahenk, Mesafe: Turnbyn _ Beykoz va- döıdüncü oluyor (Derece: 59.29). nerbahçenln ıkı çıfte"i ıyı drı ıld. l\la~on yoktur. E gcçıııııc olsun •• Bızıın 
tc ile mütC'addit defalar karşı-lruh vahdeti bu kadar kuvvetle pur iskeleı!l. .Klüpler )'arışlııın şu kadro ile iş- Hamlede rki Cüneş küıek şnnw•v·iı Div crvap vl'ıdi. ıl\..~t;'rllı) nr halılr?. 
la. mak imkanını ver~<'sidi: kendi izini nak5:etmem'şh·; va- Gıılatasarııy iki çiftesi, kendi tek tırak etınişl<'rdir: vonlnrındnn llalimin olmasına rag. I Bu zarif mıkt \1 h•ç kimı;c ıınl.ı. I (Dt11tııııı !!tır1 
Fakat bundan daha müh ~. ~ r z'fe hissinin, ırüzel ve h i a9kı- çiftesi bordo. 1 hizasına gelir gelme:ı Tek ri/teler: ı - Petro (G. S.) mm takım itibarile blıibirlııe uya. -------·-· -----------.. ---------
tarafı vardır; o ~a bu kuçu~ nın ve yaşamış o1mavı haddiza- pntlı}nn tabanca ile fıılıyor. Biraz 12.35. 2 - Celfıli (Güneş). 3 -1 mııd lur. 
h ı·sada ~ahcscrın t-emas ettı d b' tal' 1 k k b ı -~ sonra Güneş iki çifte i onu takip c. Cezmi (G. S.), 4 - Seyfi (F. B.).' Galı:ıtnsn!'nv dört teki, şlmdi"l' ka 

u a • v . -1 tın a ır ı O ::ıra ·a u t.-uCP iki ,..ifteUır: ı _ K~ın"I, Fethi,I dnr <>oı mcdl-''•imiz mükcmmı-1 blr d ... · v ,,a uvandırdıuı mesclelerın k t' · b] (.d t y diyor. Güneşliler, tekleılnin açığını ~· ... .. e. ;; 1 
. • " 1 ve ıvmc ını en a e a u- Reha .<G. S.) 13.25, 2 _ l•'erı't, Ke. rıııı·ln one fırlııdı ve 7000 metrede bu ıh l d ı olmamdır Bu · knpııtmıık için çok enerjik kürek çc-

ma e ı ıne. mış , • • . nani) 'bir şuurun bu k:c1dar m..i- 1 k 1 nnıı, Ismnil (Gu"ncş), ~ _ Yah~~. vazh·cti muhnfaz:ı rdeı·ek bıı ınci ol. 1 d b t ed ı kiyoı nr. Ar ·adan Grı ntasara)'tn dL ~ , " 
suret e e e ıya ı ve coı csc.r. kemmel cnmuzecine pek Pad;r Mehmet, Hü nu- (G. S.), 4 _ Bch- du Gnlııtasara" takımı, rnkibiııi kol 

id tm k 1 ğcr iki çiftesi ve FC'nerbnhçc tekne i ~ 
A rnıpalıca rıık e e usu u- tesadüf edilir. Onun icindir k hnı·ck"t ediyorlar. Biraz sonra Ga- çet, Yorgo. Hnlim (F. B.). iı}aı ıık İ)'ı tir taktik kullandı ,.e 
nün ıtüze1 bir nümunesid r. muhterem dostumun küci.ik ve latıısnrayın önde giden teknesi, kiı- Dürt tcklrr: ı - Heşad, Tevfik, m~nfeyi gozönünc getirerek lduıdi 

B'zirn, Avrupa fikir ve san'at invdah eserindelk.i bu eksrkli/"ri rek çıktığındıın duıuyor. Güneşliler Kesim, Turgut, Sntı (G. S.) 28.45, bir kllrrk çekti. 
ale-ro,i.nc hakkil.e ~robilm? icin bir başka, kitapla. Goothc'n n tekrar ümit iıvazelcdle arkııdaşlıııı. 2 ~ Emın, Hıza, !•aci, Zeki, Emin G:in~ tııkıını ikinci geldi. <;Unl'ş 
bu m("de~ vetın nuıhsulu olı::m I hava.tını anlatan bir eserle ta- nn ku\"Vl't veriyorlııı-. G!inc,,.llleı· tam (Güneş), 3 - Kclllnl, 'l'cvfik, Tu. t 'ınu iyi idare cdıld ı.'l'I ve çnlı~tırıl
süheserleruı ortava atmış old~- rnarnlamasUll i.StemC'k hen"mi n.rnlı kapatacnklaıı zıımsn, Galntn- lü, l'llüfül, Füsun (G. S.), 4 - Zc. d vı takdirde çok i)·i dereceler ala
~u mesell'leri bcnimsememız zin halkkıdır. Maarif VckJl.cti- sara~lıl:u· bu> ük biJ el çabukluğu ile kili, 0.:.'llıın, YeciW, Semih, Eı"CJ. c· • nı bıze bir defa doha ısb!lt t'tti. 
ı • md Ç" k'' ~1. l kürekl1:tlni takıp tekınl' avantajlıı- menci (F. B.). A7. ve g ıyrlmuntnzıım bir ımrl'tte aızı ıı:. un ru anctı,ı. on ar nin biri nesir, b'ri n~zım ik: "nl•-..m laı ııııı rnğmen çnk mm·o!fak 

~~ ·ı t ın· aruretlcrin k nnı muhafazaya çalı ı)•orlor. ' ... v.'.lsı ...... s. e, _ar 1 .z . Fn ı .. ~ t.<'ı;:çümr<ıini nesretme 1 Gazetemiz •·nrı la- 1·~tı'rak ftc'-n oldulııı· 'e i.~ i bir kul'f'k ç ktil 
b 1 d - t h lede ·>il Şl 11cli 'Bcrkozn }'ıık nşıyoı·uz, Aynı J ,... .. ""' 
ızı zora ıgı ı;tenış ıs a uz"' nr olclux.u ı..::...ıe bir zaman- klilplerimlze \'e bı'ze bir gu"ııu"ntı bı-ı CıılaUısauiylılar, L un ml'nim l A ı 1 .... - ~ uv; nıcı ak döı t teklerde de vnr. ll<:p. i 

katetmem z a:ı.ım ,gc;cn vo ~ d:ı Gocthc'nin hayatı icin va- yür.l rcc ki inin doldurdur.u Be) koz gışlıynı'llk yardım ctmiıı olıııı b"tim znrf ndn yap lnn m '1b:ıkalım ka
idrak ed bılinz. Fakat vazı~ kı zılacak bir e!';Ptin nasıl h 'h; "'k pıııkı, gazinosu "ı> ~'celı c;i önllnde hakeın arkndnşlnra son uz te,.c:.ekkür- zaııdılar. mleket mizdc ı k ıl· fa 
Avrupa irf nı karşısmda dama 'h'r 'hı ·vacı karşılıyacai!ı ac;' bir hizndn kendi klfiplerinın teknek. !erini bildil'irkcn bu ıılli.knlul'llıın ge. 

1 
tatb1k ecrlc-n Boğnz ın ı luı 1cli k rek 

b raz ezberci olarak ~ k...-ı~ayı 1 k:~ r. rini beklho lnr. lecek senelerde de devamını temenni Y .ı ışını ıla kn7.anıw k •. ı :ı lf 
tercih eıtmis ve garp alcmınd" 1 B k" "k .. 1.h l .1 . Galn n ara.,·ın iki çiftesi rakiple- edeı·. r.'t .t. :ım ça'ı"m la nın ııen 

v 1 u ucu mu a aza ar s ı- v 1 nki . 1 d ı ki ı 1 k tamdı~m~ ve tattıµımız ş-.h- 1.....,ini b;t rmcdcn cvvC'l Adn"'•ı ı·;nl sek n metre k lıır açnınk kcn- ı ıııış arı t P ctmış o ıın ınütr. 1 1 ı.; u 11 e !) er " 
1 b z 'k tburç g bı • 0 di mc :ıfc·1ııi bltiıl)or. ha ı. hakrm ıııkndaşlnı cTıı \hl T svlrı Ei kir Ş .ılrnı k zandır 

escı "'r ırer u ~ . • . . Heı;iı1 t 'J f rrindc fovk.,ı·,ı Efkaı Şildb küı.k bayrak yarı.,,ları D · ı. p'tre 1 

t~~· a <''mekl<' ık.Ufa ewn ı:;:- rruv ff: ~ o1ch.ıi:runu v~ b'Pın DÖRT TRKf,ER: hakkında ne di:Yoılar: d ıı· sistemli çnlı tm Gnlntn :ı~ v De. 
dır. Ualbukı onlar ··-~·:·an bır Fnc;:+'un rnr"tTillP 1 ık k ten 1 Su sporları a ıııd ı.kl )fiks ıc 1 n'z Sporu B ... k pb Bay A • lt1 

z manın ve C:lun cmrındc fR- -rr- ..,,.<1...a olııp 0,_ " 1 Mc f : &~ z - Bebek G ln.t:ı- bilg~i in h piınfain biltl imiz kıt- ~ı 'k .. ye bu f 'a n , .. 1 t . · · .ı k · 'f~ fu.lı1ı I!h.a.ıı r 1;1ı: 1 , __ ,. , 
sc c- mış r l ım ııırı 1 . ·ı G 4h ·ı k"' '-r ,.,..,a'l'}l snrny oıuwJ. m t ha hak m RJt.ı Sucrı: 1 de deY"mı ' t m nni ~d I' :r; · ı · · k · 'ft sc es 1 c. iQC-., e ı ·ı G ı t d- ~ tek' lkl 11 <, ki ""'" vaz 'Ct crın v yınc C:O (!lr d b · . · t :ı mf :ı n arayın <ır., ·ı, çu.: • r:a~ rıtl.: yaı 1 1 şeklini küreit ; n~ uuuıt n 
m<>S('lclcr n, d h.·~kalforin. tckli'le ru-bn:;_ ~ ır a'nr" 1 v 1 0,- ı n' pro ı kıç biz ın:ı gelil'!"gelı ta blk cd ek Tıı ı;l ı E ·r, m mi • k yap 
r111 mahsulüdür \"C bunlar 1 ·vı~ :n t~ıcl ~ ~~vc~·t..:'~.~D 0 k a - ' 1 1 n d par l, ulo :f: ıh.'.:oıtı G - k t'mi dl' ilk a..ı..uıı n m r. Bu lr re 'z c' 
kilC' bi'i cdikce escrc va •l ol- ı ı ımc ""5lnın. ı '"":'-',, co . c;:;ı., lutnsar \lılar çok giı 1 biı· YB- ad ıı ümidimin f "kI de ıı ııvaffak1. g-''ıdi'k. Çok kıym 

k .. 1 ~ ib b'zz t 1" '\: nı d ';: • bı,. s k lde re: ı'"a- pıyorlıır. Arkndruı Guncş d t.ı Y t.Jc netic l ndi. Gelecek sen 1 ıde ı ol n l.ı t 
m ~ç ? aca 

1 g k l 'k ka a ed'l<l. 'n SÖ ll'mC'k :,ff'- de en r· k bir tempo ile ı: ldi!lt!ı.hıe dalı:ı bol ve ıı'tlo bn )8 ı !arın bir 
san an a ~ımız,. a PC c:' 1 

rim. Profesör Adnanm k'+ l yet· mlk isti. arlar: Galatn a yaz ks d bı güzel ol ağına şilphe 
I.; l c, lı;:, r . . C-ocLhc'nin ~hcsC'r'ne <'Pe "' m t kadtu llcıid . nivo 

Faust J! b bır ırkın. bır me- • . • m. • 
d . . d'' .. 1 t d n.· t ık haz.ı;.-lJvacakbr. Dah::ı nrknd Ga ntas:ıroyı ik!ncl Rız StLeTl. Basha~ e'n. 

C'nl tın onu& nott asıı1 r,1'>.1 t kH ; ve onun ıı.rk;ı ndan Fc- - 7.. :. 1 nd'<>ine. df . Tk gibi; T) l lı 
bir v.. v ıı. v diısüm:ı:; t... nın Ahmc:t llnmdi Tanpınar. nerbnhç gelı}or. Mü hakalnı üınlt ctmed.lğim ka- s ~ olan bu. b..-nn t:n. ki tin n 
züıbdcs olan bir eserde ıse bu ................................................ Güneşliler arnvı kapatmak için ı dar güzı>I oldu. l\fü n.baknların bu ı d:ıhn fazln nl:ikıısı liızımdır. 
mPSelel<.'r birden cok fazl~dır T EŞE K K Q R (ok s.ıkı ve cnerÜk ~kiyorlrı~. alı, ·ı kad?r rüzcl olnrağıııı katlyen ümit Neticede. ?alataııınrn}: her ~c t~k-
G0ethe bu eserde s~ae kendJ ~a- kat Gnlnta raylılar, blrinclli ve. ~~ı)ordum. ıu. ~ık1nrın ~oı _nı n~ l · /e b. nd gd :c'k Tasv.ın Ef-
.,ratının dc,i!il, adeta iıısanlıgm Çok muhterC.lll ve sevgili ba- reecğ'c benzcmiyo!'ln • l.~ı şnyanı tcbrık r: Tasvlrı E.fk.ıı·ı k;.r .,lli:Iln. kaznnd1. ~ . 
b"tün tcıcrübcs:ni kovmu~tur. h 

0112 
(ABDOI ı:.,1·z MECDi Bu .,,nzi)et Ee.bcğ kadaı--ayne.n hılha sa tebrik edmım. 1 ~·,le J.'1JMI .~Lr 5'!~tr hncU ınc 

•. .AL B k' Tiıl Si t 1 a ı 1 o'ruı T v:ırı Er •ı nl! lı!HI ır P~fesör Adn~n çok silis .tı; k- TOLUN) un irtihali dolnyısile d "ıam ediyor. IGtıılııtalearnylGılUn?' tJ~laı e ır 'v.1acur: ar : t brik et c:-lc ıızd . S .., ~.., ..-e 
ces nin verd·ih rahatlık ıc ndc ~ftnazcsinde bulunmnk, tnhriren po nrını yavaş n ıror nr. neı r 111, d l•-i es sl<>rla tc t'n ~ ı 1 " hı• 
sırası neldik,.A bu meseleleri ..... clnhıı sık k!lrck attıklan halüel' ara ı Bu sene muhterem gnzetcııize bira , • bi v bi,. 

1 
, ·~ 'u ı 

,... ....--. veya fif ahen bizleri trselli ve ta- knpatıımıyorlnr. nu vazıvct fazla dt'f yen! bir esa la merl al li T" • ıı . 1 
va;:ıh sure~e ortaya lkoy~' ~· :z')·e etmek suretlerilc ııcımıza iş- enerji ınırfctmclcrine rut~ stll!c- kürek yarışı teklif et m zamah .-He " ~· brt gortl'cktl! 1 r. 
J!<'r pe~~~1.!1 sonund~ bu .ortu- tirnk eden ve hastalığı anlnrınrla rinin bozuk olnın'!ından ilerl ~ liyor. nıüşkillfıtını gözönUne g tire 1. bü- f'l •v;.n f/'1ıs...,.n: 
lu eserı ç~uvor, b~.lıl edıvo~. kendisine yakındnn nlaka ve ihti- Küreı i hemen hemen adı> kollarımı tün t<'ferruntını tcsbit c.tt k. llunun-
Yalnız kıtabın musaadelerıle .. h ı çektiri •orlar. nunn mukabil G:ılntn. la bcrnber ben d müı;abakaların lıu .. 1. x.· . ks'V. mnm gosteren zevatı mu tereme- 1 k-" - 1 1 ~ h · · ı;ov ıveceı:;ım. B•r c - ı,gl var. '-'-" d . sal'a)·lılnr kol b r('kctlerinl bae:!k ve aı.ıar guze rı nen ·mı tn mın rtmı- I . 

Bu cims eserlerin favdalı olmak ye ayn ayn te cK.Ku~e .. \•e er~." kalçnlar'le ahenkli bir surette. imti- yordum. 'l' kud r ~' P .m rıı 1 
• . okuvuculanru nsln ıısıl c- saygılarımızı arza buy.uk tccssu-ı znç ettirerek bize gti:ıcl stillerini göıı- Tasviri Efk:ır yeni l.ıir ç ğııa, ya,. . nlıla .ni n bır 1 
~ç~ süriiklemeleri liiz;~1dır· bu lrümüz mani olduğundtın kendile. teılyorlar. mali büto.ın ımk nlun nı:ız.ııı I•lb ra 1 trıı l'I u. an L :ıı ı, ıık l l·I :ı· .:ı • rl h " b' d 
-~baı-1 ıbu tarzda vazılmıs tah- ıfoe gazetcnız vasıtasile teşek-, Tcloı leı· ni }'et Bebek kcyun:ı nlınacn:rı on nyıık o'du :e fen ı· d ıı J: • ı y ı ek ind olmaa - t m. D ır.ır.nt!i n ,.ı ~n <' er ır U'· 1 
• • a l · · kürlerimizP ve candan saygıları- J!jriyor. Dirnz sonra da Galat ı ~ g1.2 t.lr por hiid' e. l'lın c e} nnı- c'·r. P r ' l l ı P ı : n n tuttu. 

lıl .'ikitaplarınm ıas. ın m:ıcızcs.nı mw arzeyJeriz. dortrteki arrh"C'yC' gelerek cT.i \'İri na awil ol<ln n-y•e ~z , . 1-'ı n ... l k bir t \ ve hu gn.; Gün~ takımına J!rlınre: H:ımlecı 
damın nrattırır bır şek1lde 'a- • • v Efkfı.., Ş"ldh mu~ab:ü lnrınm bir'n. bak., a ftm'l olan TASl' J "J ı l' _ n t f fı u yctınl ct\r ılan nl 1 y ır v µı ,. 1 ı-.m 11 bnşta ol _ 
zılmalan icap eder. Aks: tak- AilC$ı Namına: Oflu o~- cıll ··nı alıyor. (Der : 54.4G'). 4® h AIL Si E NE m t t ! • - • p t ı. , 11• k n? < ~k ı•:ı ıç c:ınlı bir kiiı·ı>k 
dirde okuyucuya !aı;unadrkl~~ kat, ~hmet ~ur To un. Og- mrtr fnrkla GunC'ş ikinci (Derece: 

1 

Eski şampiıJon Seııfi: ) ı ıan y .ı. lıırdıı tck~'k knnnn- ~' ::1 ı.ı·. "l ııı z sti'11iz ve metocl-
eser hakkında salahiyetle soz lu Yüksek Mımar, Muzaffer 57.45), Galatasaray B. tak m• üçün- • - tiı z hula n ede '! •• z. 1 u cü '"ı 1 • '· lı:ılau• :ıraydnn dnhn 
söylemek im'kanıru verirler ki, Tolun. j cü (Derece: 68.50), \'e Fcnerbnhçc:- ~h lmkalarıı gc'dık 'e ;111 ,.t.k.I , r ı,.ı t k G:ıl:ı a al'u) Jaıı J>etro canlıydılar. l)·l bıı idareci elinde gc-

ı okta, 

nıışıır: 

100 yarda: l - Sezai 1 O 4 1 O 
- Nej,ıd. 
200 yarda: 1 - R,.mzi 24 
1 O. 2 - ismet. 
440 yardn: 1 - Rrnız 
10. 2 - Adnan 

5 4 .. 

880 y rd<ı: 1 - Di.ındur 2 9. 
1 O, 2 - Adnan 

10 

Gü er 
Sınk: 1 - 1-'nlit 3, 12 mt>tre. 

2 - Sudi 
4XIOO bıeyrak: 1 - Kadıkoy 

Hı.lk~-i 47, 5 10 2 - Fatıh 
}falk ·vi. 

30 Afı,-stos Zafer b' :klet 

yarıJbn 
Ankara (Hususi) - Her yıl 

oldusu gibi buzi.:n burada 30 A· 
i!u toıı Zafer bisiklet yarışı yapıl-



= sı 

Rakamların 

mi nası 
kalm~rl ALMAN Du°!1~J>!'!r!!,![ Edenin nutku 

euılı yard~4!~c1,: ~ t e b 1 İ ğ i =.:~ C~ne=~:ed~ıre:r:ı:ı= Gerek s!!,::ı°::n~-::::.:~ 
iakat etmek hazan imkin hancı- (1 fııd ••ldf~dnı cl•ı-> söylemlı ve en son olarak Mıntaka nı, gerek kendi ihtiyaçlarımızı kar-
ne çıkar. Bunun mak ve yakın biisler esnıısın<lıt, Sovyet filoırnna Komutaaı General Talat Sualp adına eııla~am~ lizınıdır. Bu vazliede te. 
tariblerc:le bir iki miaali vardır. mensup iki tol'pito muhrıbi, 9 mayin Kurnıay Ba kam Albay Tevfik Bı- kasul ~t.ercmcyiz, bu sahada her 
Fransa İhtilali kebiri esnası1'aa tarayıcı gemh..i ve 3 karakol gemiııi, yıklıoğlu 80; alarak Ba~komutanlık gevşeklık harbin uzamasını mucip 
MDara musallat olmuf olan .Na· Alman donanmasının k1>yduğu ma _ Meydan muharebesinin butün safa- ola~akbr ..• 
poleon Bonapart, Mısırdan sonra yııılerle batırılııııştır. hatmı cereyan ettlği ,>erleri gös - Eden, bılahıre handan bahsetmiş 
FilUtiae de seçerek bir hayli mu- Bundan ba~ka, 2 torpito muhribi termek suretile anlatmış ve bunu :ve ezcfimle demiştir ki: 

d 
'- ve bir mayin taraytcı gemisi, ma- müteakip meraaime nihayet veril - in1gllterenin ve Sovyetler Birliği. 

V _u....L:...etJer kazanmıcsa a Alf.· nln rand f k b" · lllT_., " yinlerle ciddi Jıasaıa uğrat.dmljÖr. miştir. ~ a ~n u a ır arazı parça. 

ı Finlandiya 
münferit sulh 
yapacakmıt 

(1 itloi ..... , ... d...-J 
yanında ciliinc oldtığundan fikiyet 
etmektedir. Finlandiyalılar iki nya 
6e haftaya kadar sulh aktecUleceği. 
ni Dmlt ediyorlar. 

Daily Expresı ve Dally Sketch 
gibi Londra gazeteleri de Finlandi
yanın Rusya ile münferit bir sulh 
yapmak teşebbilsünde bulunduğunu 
yazıyorlar. 

Almanların hnllhazırda bu cephe. 
de bulunan kuvvetlerlnın diğer cep
helere nakline ve elmalde mevcut 
tehlikenin ortadan kalkmasına im • 
kan vereceği mülahazasile Finlandl
yanın talep ettiği münferit sulh işi. 
ne pek de aleyhtar olm dıklan znn
ncdlllyor. 

BUGUNKU PROGRAM 
8.30 Pro~anı 
8.33 Mtlzik 
8.46 Haberler 
9.00 Mtızfk 
9.30 Evin .aaU. 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Ttlrklller 
13.30 Orkestra 

* 18.00 Pı·ograın 

18.03 Orkestra 
18.40 Fuıl :sazı 
19.30 Haberler 
19.'5 Konuııaa 
19.66 llDzik 
20.15 ıtonaıma 
20.30 Şarkılar 
21.00 Borsa 
21.36 At yantları 
21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 S,!IOr ( 
22.55 'Kapanış. 

Daklilı makinesi 
aranıyor 

5aldfe: 5 
ZA YI - 19.fO yılı Hayriye 

liaeai \,irinci dewe ae.kizinci auuf. 
tan aldtfım taad:.knameyi kay• 
bettim. Yen isini alacağımdan ea. 
kisinin hükmü yoktur. Hayri)'9 
lisesi No: 791 Adnan Lofca 

BORSA 
29 • 8 • '41 maamel"' 

loı"tn 1 Sterlt9 S.24 
Ne"Y?~'t 109 Delıır ısı. 20 
Ce•eYre 100 .... '.7r. - .-
Madrfa 100 Peseta 12. 9J75 
Yokoha. 100 v .. 
Ho'llhol. 100 •T•Ç kr sı, ooso 

1 ESHAM VE TArlVU.Af 
Yüule !> lkramlyell 91J -.-

" 5 ,, l9j3 ErıaolA.n.C. 20.!l 
rt 7 934 .3&\'U•&:.ı'&l&l'll.al -,-
1, 7 " l 20 ı~ 

ki kalesinin önüne gelince, ora- ŞlcldeUi hücumlar neticesinde savaş Geçit mahalline gidilmiş Te bura- sında g?zlc.ı·ı yoktur ve askeri şart. 
da, yaptığı bütün fedakarlıklara tayyareleri, bir Sovyet kruva:r.örilne da kıtaların, izcilerin ve mükellef- lar imkan verir vermez. bu ik.1 dev. 
ve batta bazı hücwnlarda bizzat ve iki toıplto muhıibini batınnıt ve !erin, halk atlılannın ve bu muha- let askeri k~talarım irandan eeke -
kendisinin de atete ahlmlf olma- !] torpıto mubribile bir muavin kru. rcbeye bilfiil iştirak ctmlt- eıoki rnfi- ceklerdir. Eger İranda bir ileı-leme
aına rağmen, kaleyi bir türlü vm~.unl bombalarla hat<nı& u"rat -ı cahitlerin lşUıaldle b.ir geçit reRmi de bulunmak mecburiyetinde kaldık. 

rnıslardır. yapılmıştır. sn, orad~ ancak sembolik bir muka. 
zapta muvaffak olamamıştı. Va. ' .bid ö ü deki . d VC'mct gordük E i Finlandiyanın bu sulh arzu u Fin Az kullanılmı• bir daktı"lo 
loa B b ff k. Reva! lan nsker ve hııı p malze - A e n n merasım esnasın a . . n son rapoı ara go- kuvveUeı inin tahribine ve bir ta - T ma-

izl 
.. onapartın u mudva aba:ıet- nıesi nakil için duşınanın nınreketc' bir hava filomuz, yüksekten ve al- ~c~ I~an khalkı kıtaları~ızı dostluk raftan Ruslarla harbPClerken d"T,er )tine.si almak istjyurum. (Akd~-

• ., '3 2).1') 

• • t 2l J' 
•• :; 70\.9 

ı ığme uğramuın a, ,.aca geçirdıği nakliye fılolnn, harp gc- çaktan uçuşlar yapmıştır. 1 erı e a~ılamıştır. lngllterc ile 
0 

amil methur Cezzar P&f& idaresin mtleri refakatinde Alman mayin ba. Geçit le minden sonrn davP.tlilerc Sovyctler BırlfL-i ara ında han hak taraftan Fin ve Alman kıt.:ıları ara- niz) rümuzile Tasv:ri Efkar ga· 
deki Türk erleri olmu .. ?u, fakat raJ'I 1 ının ortasına duşmu tir. ş·m- bir kır yemeği verilmiş ve bundan 1kında ınil§terek bir anlaşma varılır. sı.nda devam edrn anln"'mam'.lzlığa zetesine bir mektupla müracaat " randa tal 1 1 k d T nıhayet vermek gayesini lııtih laf t I . 

• • ' 2019 
•• .. 1 23 1 

Ana. De. yolu 5 4S.--

Akkiya, müdafaa esnHında in- diye kadar cewan 48 200 ton !at.o sonın Sılkı - Sa1ay ista~)onuna ve n . ~P er miz, )a ııı a ah - etmektedir. e me en. 
giliz Amirali Sydney Smitb de hacminde 21 naklı)c gemisi mayin- cradan Afyona döniıl'müştür. ;an: l~dlldırılccrktır. Bunlar, pek ................................................ --------------

Tiirkiye 't tt nkası nama -. -
Merkez Bankası -.-
lttıhad değ rmencUlk -.-

l'rt' "a ı aı ak batını ve 8 nnkll•·e Afyon, 80 (Sfl'l"ctl mah ısada ev a a e değildir ve tamaınilc mu. 
denizden donanmasile miitema- ~ • " 1 vakk t h" 30 >J t f 1 gemisi ciddi hn ara l 'ramıştır. Dmnl~pınara. gitmİf olan arkcıdaşı- a ma ıycttc bulunmakta~ır. • .agus 05 za er Dr. Hafız Cemal ·ı 
diyen yardım etmijti, ki bu da Savaş tayyareleri, c 1 risi nakli- mız 1\antfl"n ırdeıı trlrfonla) - Eden •. 'bundan sonra Turkı)eden 
müdafaayı teshil eylemi,ti. Hat· ye gE"m·sı olmak üzere ceman 74000 31 Ağustos gecesi Dumlupınar b •. h ctnıı~. İngiltere ve Sovyetler bısıklet yanşJarı LOKMAN BEKİM • 
ta Napoleon bilahare menfasında tonilato hacminde 22 ti<'aret vapuru J övünde harap bir kulüıı...ede B~rll.ğinin Tü. rk mulkl tamamiyetine D L:ı· llır• • t L--..l .'u hurm t tl kl 1 h h b (Baştarafı " j sahi( ' de) aıu l\'e Jllll eno St!ll 
bu Aklr.a maceruınclan ba-er- babrmış ve 39 vapuru da o derece bir petrol lambasının öl_gün ışı- Avru e e ı e.r ~I ve er an~ ır 
ken, fngiliz Amirali hakkında fU hasara u•ıutmıştır .ki bu ımpuılar- v lt d M t f K l p pa devletinın bir teca\UZU tak- dan tanımak imkanını bulmuş ol- Divanyolu 104 

dan biiyilk b'r kısmı knybedilml" ırı a ın 8 us a af ema a- dirinde Turkiyeye her turlü yar • masıdır. 1 MuayE"ne !!aatlen: P zar hariç 

~orsa hariclaibnfiyat!Jl 
R ~adiye 
ı-.alın Bctlblrllk 
6'ülçe altın ııra:aı 

15 Lira 65 K1o 

ıu .. " 
s " "' .. aö~;! •:J!:'~t~im ikbalinıin telakki olunabilir. ' şh~· 1;_a_za ankB·adaşı. s~:! Paşavlka dımda bu

1
lunacaklan hakkında veri... 76 kilometre mesafede yapı- her ı.:un 2,5. Tel: 28898 

F" bl"-· ıtaıA:n: c u çetın ::ıuı.er artı len son nglllz - Sovyet teminatını lan bu yarışt:ı: 
elimden •İtmesine sebep olmuf· . n m teA ıgı hitama ermiştir» dedikten ve hatırlatmıştır. ı Sal"h A Es Ağustoı : Pazar 
tur. O, Akkada karşıma ~ıkma- Helsınkt, ..ıO (A .• ) w - Fin Bat- biraz sonra da: «Ordular ilk Eden, Tilrkiyenln harpten sonra - • 

1 vgın kiaehir 
2 

mıt olsaydı, ben lstanbulu da kumandanlıi:'lnın :tcbligl: hed f" . Akd "zdi ·ı ·ı enternasyo l 1 1 d -hı b. 1 Sl" ... t 26 dakika 30 saniye Kıtalanmız, 30 agustos sabahı e. ınız em r, 1 erı.» na -'er e ~u m ır ro - Kemal Arat Eskişehir ki 
zapteder .. e bir gün Şark impa- Vilpuriye girmişlerdir. Fin bavrağı Emrırli yazdıırıt.an Başkuman- o~Jncağını ila.ve etmışth. b.. et boyu 
ratoru olur ve o ııfatla Parise av· v·· . k l . ~ . 1 1 ı · 1 ' danlrk muharebesinin 19 uneu en, Atlnntik konfel'ansına ge. ııpun a esı merınc e 'a ga an. .. .. .. .. . w w cerek demiştir ki· :> - Halit Oflas İstanbul le-
det etmit bulunurdum.» maktadır. ld :~onu~u11nu ı.af~rırdn dogdku_gu Bu tarihi topla~tıda, sulh planlan kerlek farkı 

Arkaımı denize dayamıf olan Reva e vcıue mı ~tçe. v~ o .. uca ut- ve ayrıl zamanda ha,..,. stratejisi gö- 4 S b h tt• Sa ] k f k müıtahkem mevkilerin sapteda- Berlln, 80 (A.A.) - Askerl bir lamakt.an şımdı donduk. Fakat rilşülmüştür. .,. - a a a ın Ya "I ·i-

Şuyuun izalesi 
dolayısile 

Sattık konak ·-.::·:: l 31 
l'Giıitl• 

t:zaa· 

B57 
Ru al 
Ağllatoa 

JI 

ıı:ır 111 

V&ull 

mesindeki güçlüklerin pek pkın kaynaktan bfldirildiğine göre, Al - Başkumandanın 30 A~stos ak- Hnl'pten sonra Avrtlpa, bir kaç tehir 
1.ir milalini de (Tobn.k) kalesi man kıtalarının aeri ilerleyişi, Sov. şamı dıüşmamn yere serildiğini devletin nazizm faali~·e !erine tabi 5 - Ali Pekçağlar Bursil. 2/9/941 saat 14 de Sultanah-
teıkil eder. Malam olduPı üzer• yetlerln Revali kül haline gctırmek bizzat ~zler'ile gördü_ğü Zafer mıntakalnra taksim ~lıınmıyacaktır. Şehrimizde m "aafir bulun11n bi- mette Djzdanye mahallesinde 1 1 

DS o 
~i ... •'ı aııa.ul " ~ 27 
\..gle il 

Bingaside yaptıiı mukabil t..... hususundaki emellerine mani olmuş- Tepeden Anadolunun her tara- llaı pten sonra, Almanyaya karşı aikletç.iler 1 Eylül pazarte11i sa- ila 1 7 numaralı bah eli fevkalad 
ruzla dört haftada İngilizleri tek- tur. Bolıevikler bir ço'k fabrika -ye fına mayıp dağılan yollar hala hattı haı-eketimiz, a~ğıdalı:i iki babı aaat 8 . 30 da Ankaıa - \z.ınir l ç e 

n ) 
__ _1_::__ L-d binayı berhava ebnişlerdir. Fakat atlı ,ara'-ftlı, yıa"a "·adın "e er- prcnslpe dayanacaktır: - bisik:et varı •r.rı b.'l11lamak üzere manzara ı her ~eye elverişli: Sul-

14 
U.ladl 11 16 il 
A&f&• ti O<ı 19 44 

rar (So mn 1PCTau... - ar Alman askerleri "Ye Revalln eesur '~ J .,.. • ı Al - l h Jcl • • y J t h t b" · · lh h k k h 
L ..... 2"'nda.,.1an m .. Lur C ... n•ral kek k f'l 1-·1 d 1 d - mnua bundan boy e er- C<-' crc.ir. arı,sı"I ile kısmı An- ana mı- ınncı su u u ma 
....... ____ -- """'" "" ... halkı, Talı:tinde yeti,erek Bolşevikler a e~ı e o u ur. ~ ' .___ .__ I • T edek" ·· t ·· lıangl bir tecavüz teşebbtlsündc hu- Ulus meydnnından hareket ede- kemesi dosya 7 941 

ıatta .Jl 36 ıı t2 
nı~ak (Y anakl) il 57 ı)4 4o 

aürmiit olan Aı...... • .. ,,vet en tarafından ıehrin en güzel ve en .. dep ... ı md ~rme.r fsu .unt:us- lunamıyacak blr vaziyete konmnlı _ 
Rommel Tobnıiu ilk hücumlarda mühim binalarına yerleştirilmiş olan tun e gog.e o_gru za erın ım- dır. kara - Sivrih "sardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! 
alamamlf, ve kale o vakitten~ infilak maddelerini uranıu bir bale sali ~ibi yüfkselen tunç kolun 2 _ Almanyanın ATJ"Upa iç'n bir İstanbul • Ankara gürq Alaturka - Alafranga 

MÜKEMMEL 
Alman ve İtalyan müfterek mu· koymuşıardır. ' ııüneşe kaldırdı_ğı sanca~ın al- yük teşkil edecek clconomik izmihla- müsabakalan 
bacemelerine dikkate f8Y&n bir Alman askerlerinin eehre girdik- tında yatan meçhul ıkahramanın 1ine müsaade edilmemelidir. Ankara 30 (A.A) - Bugi.in 
muvaffakiyetle mukavemet et· leri alı:ııam halk, sokaklarda Alman etrafını Cumhuır.reisinin zeytin Eden, sözlerini biUrirkrn, Britnn. ı 9 Mayıs satdyomu:ıda, 30 Ai•us 
mekte bu]unmuftur otomoblllcrlnin etrafında dolaşarak dallarile bezenmiş muhteşem ya İmpanıtorlui:ronu bu karanlık tos Zafer bayramı Ankara _ İs-

• "k" • ntımayişler yapmıe n Alman asker- c;elo"ıninden başlı..,,,,. ... .,:ı. her ta- gü.nl
1
e.rde idare eden Başvekil Chur- b 1 Düne ve bugiine aıt fU ı ı. mı- l i , --'i 1 ._..,.. J-·0~ tan u güreş takımları arasında 

er nı ..., m amıştır. raftan nelen sayısız "c>lenklcr chıll ı. medbüsena eylemt3 ve demiş. 
sa) (Odesa) nın muhtt-me1 aki· !.-'-- • ld I "" " ti k yapıin serbest ve greko-Roınen 
be

..: haklnnda ı"nsana bı"r fı"'-U'" Fiıucı- yeni bir ,ehır daha a ı ar bir minnet ve şükran halesile r,,,. ıst: Ch ch'll'I ö t diği .. b k l k h l l " " Helsinld, 30 (A.A.) - Ncşredılen .. ·· ti" ın on ur ı n g " er mus a a arı ço eycan ı o muş.. 
verebilir. Yalnız Odesa müdafa- Fin tebliğine göre, Viipurinin alın- ormuş 1

• • • yenilmez cesareti. herhangi diğrr bir tur. 
asının bir noksanı vardır, ki o da masından sonra Fin kıtnlnrının ta- En uzak vılavetlerden en ya- in anın göstcrmiye muktedir Qldu- 5 6 kiloda: 
denizden kafi derecede muave· arruzu, Kareli berznhının merkezin. kın köylere kadar her 'köşeden ihmu katlyen sanmıyorum. Ahmet Çakır (lstanbul). ı,ma 
net görmemekte olmasıdır. Va· de muvnffnkıyetle ileri hareketi ya- trc1mis meıb'us, va1i, komutan, ,................................................ il Sezgin (Ankara) ya itlilakla 

lua Karadenizde elan kuvvetlice pılmasını mümkün kılmış ve Kivin- p~o.fesör •. ü~~ve~·t~li: izci bir- f Bnda Örff idare galip. 
bir Rus donanması vardır. Fakat napa işgal edilmiştir. b ırıne ~ırmış, bırbırıle kucak- ,.. • 61 kiloda Hasan Palu (le; ) 
l>u donanmanm Almanlann te- Dnieperde Rua mukabil taarr.,, lasmış gibi bir tPk vücut halirı- ilan edildi Cemal Öztfök (Ankara)ya 4 D. 
peden inme (pike) tayyHeleri- Derlin, 30 (A.A.) - ))aha evvelki de idi. Daha İstiklal Marşile 45 sani;;ede hı la galip. 
nin hücumlan kaJ'fUmc:la Odesaya günlerde ui:'TBrlıldarı kanlı zavinta dire~e 'bayrak çckiliııken, 19 yıl lnglllz ve Rus ,artları H1 kiloda: Fn k Bük'"n <ist.) 
müessir aurette yardun etmesi rnğmcn Bolşevikler, 29 ağu toıı gü. P.vve1in hatıras'le \hevecan]ana- S J" Ü I ( k 

nil de Dnicperln gnrp RahiUni geri rak gözvnc:larını tutamıvanlar bu hafta eonunda 1 a •m na An 
8 .ı:s;a) 1 D. 45 

pek beklenemez. nlmRk teşebbüsünü tekrar etmlşlt-r. c:-oktu. Partiyi, orouvu. ı!f'nl"li~· b ldlrllecek sani;ı ede ıu la galin 
Mamaafih Odesıt çabuk sukut dir Ru teşebhü~. Sovyet hilcum kı- tPmsil edenlerin nutukl rnı l 72 kiloda: Ce'al At k (Anka-

etse de, etmese de bunun Alman- talan da'lıa Dnleperin garp sahiline vf'r ver ikesen coş'rnn te.,,.a'hür- KABlL, 30 
(A.A.) ra) Cdal Tosun (lst.) 3 D. 04 

• A • 1 d Al to · Tahran radyosu bu salıah aşağı- · d 1 ı· ların ileri bareketme manı o amı· varma an man pçusunun ıııa - ler~ın ve alkı.,la:rın ,r,esleri te""'- sanıye e ~uş a ga ıp 
l 

•- ıh. k 1 ~ '"'" dakl haberi neşıctıniştir: K yac:ağı bedihidir. betli ateı a.arflSın ırı mı~ır. mizde duranadan uçan tavvarc- Bundan böyle, Tahranın idaresini Aziz l İper (Ankara)• Rızık 
Ba,ün Rus toprakluında Al- Hitlerin tebriki l'C'rin ımotör ,gürültülerine kan- Harbiye Nazırı eline alacaktır. Ku. Demir ( st.) a itt:fakla galip gel-

man taarruzunu asıl ağırlatbrmlf Berlin, SO (A.A.) - Vilpurinln şıvurdu. Düsman Başkurnanda- manda, orduya verilmiştir. Nizama miştir. 
olan imi), bilbaua Rmlarm. cep- Fin ordıılan tarafından kurt.anı - nı General Tr'lropisi ilk tutan muhalefet edenler, askeri bir mah- 87 kiloda Adnan YurdaeT 
benin her noktaeında, :zayiat mik- maıı münuebetlle, HiUer, Finlan - Ahımet Çavuştan son esiri va- keme tarafından muhakeme edilip {lst.) V ahit Ct!}'işakar (Anka
tanna ula bakmıyaralr. penlik- diya Reisicllnıhuru Ryti'ye n Fin kalıvan ve son mermivi atan iJam cezasına carpılabilecektlr. As- raya} ittifakla galip gelmiftir. 
leri çetin mukavemettir. Bu ....,. ordulan Bqkuınandanı Jlaretal aı'ksakallı Koca 1sa Çavuc;a ika- kerler, liizWll hissederlerse, sivil ika- Ağuda: Mehmet Çoban (lst.) 

1 
L!...!- d-s.:i L!I Mannerlıetm'a lı.araretli tebrik tel - meqMhlarında arqtırma yapııbile. Şük B lk A k 4 D bha,,uaembe~.:_a:, rmbi .. ~ ~";:: ':: rrafı çekmft " ayrıca Marepl dar o ı?Ünün kaihramanları or- ceklcrdir. Sivil ahali buna milmanaat .. rü a an ( n uaya) · ı 

••'r"ft ...-.. •-- ..... Manaerhelm'a demir baç ni1&nımn tasında ·bir ~aza ve sehavet ha- etnıiyecektir. Btltiin İran matbuatı 21 saniyede tufla galip gelmi~tiT. 
eözlü olan lavic;re psetelerinin tanlY• haçını ~ittir. vası kinde !kendimizden ı;?eç- askeri sansüre t.ibld1r. Biltün top~ Cttko-Romen güre,lerin 56 
de yudıklan vechile, her tirli miş ~ibi 1dik. Jantılar yasak edilmiştir. Silah ta- kilosunda: 
tahmin ve intizar lııilifmde çık- s Q v y E T Münevver ~endi~ bu j?aza 11mak müs ... adesl ancak aakerlere Kenan Olcay (lat.) Niyazi Bi-
mıfhr. mf'vdanında büvük zaferi ka- verilmiştir. :rinci ( Ankaraya) ,ittifa~ ga1ip 

Bununla beraber, Alman or· b ı • • zanmış ve 'bu uğurda can ver- lr_pis ve Raa prtlan gelmiftiT. 
du)an M. Stalin ordularınm bu t e 1 ğ 1 miş ol'anlaTm manevi huzurun- L-Ondra, 30 (A.A.) - Rcuter a- 61 ltioda: Halil Özer (lst.) 
çetia mukavemetine rajmen. ya· da, Milli Şefin bir ~saretile ve janst btldiriyor: Ali Ömer Tomruk (Ankaraya) 
kanda da dediiimiz gibi, ilerle- (1 "'°' NAi/H."' cı. ... J her zaman onlara lavı'k "Vlat- İrandald T&zlyetin halli şeraitine 14 O. tu,la calip eelmittw. 
mekte devam etmektedir. Bu Elde bıılıınan kat't malümata g5- lar ollrluklanm ISbata amad" bt•- dair rnüıterek bir İngiliz-Rus teb- 66 kiloda: Bekir y o1cu (lıt. ) 

re 21- 27 ağustos arasında tayya. lundtıklarına dair and kislt>ri- liği, bu hafta sonunda İran hlikü-
ilerleme eanaamda Almanların • bel ti t d' edllec kt" İl · ü Ahmet l•ıl (Ankaraya) hükmen 

relerimiz hava muhare erinde ve- ne. iki büklüm 'hHvarl:"ır::ı ka- me ne ev ı e ır. erı stir • " 
verdikleri ıı:ayİata gelince, Fran· ~a hava meydanlarında 500 den faz c'!n:ı- herkes sevkle ıstira'k etti lccek olan eeraiUn Tahrana ibildlril- galip gelmittir. 1 
sızlana IRlll'Uf bir sözleri muci- la Alman tayyaresi tahrip etmiştir. medcn evvel, bu şerait hakkında, 72 kiloda: Mehmet Ali Bek
bince «yumurta lnnnavınca om- Ayni müddet zarfında 262 tayyare- K"lhraman ordumuzk. ':len+ı11t ge- Londrada hiçbir malürnat alınması ler (le-t.) Ali ÖzdemiT (Ankara) 

1 1 
"b" • ,.;t rP"M'\' ve onu fı> •• 1pn fT('('t'.'n il t'mali bulunmamakla beraber, 

et yapı amıyacamı. ... ı ınsanca~ - •- kaybolnıUŞtur. · 1~ · Al' Ö de · "tt"f-1-ı ı· l ... ... ' rrıa r~·'>Tlhul, AT'1<ara JTlWPr~i~P V" İrnnın dahili işlerine müdahale edlL t z mır J 1 aLI& ga ıp ge -
canca ve malzemece zyaiat ver- Sab-L tebı:;:.: · · t" ... ..._, v'il{s(>l'\t ta'hc:i] ~Pncı·o-ı. İ7<'ııPr miyeceğlııe dair olan taahhüde ria- mil rr. 
meyince de :utfer ka.zanılmaz. · 1 llfoskova, 30 (A.A.) - Sovy~t Is- ni:\ıav!'t 30 A~ııc;.tl'I<; Gaz:l<>r; yet olunacağı, n) ni zamanda İngiliz 79 kiloda: Narin Dinç ( st.) 

Biaaenaleyh, Alman zayiatını, tıhbarat Burosunun bu sabahkı tcb- d ıl"'TT'~<hn alkıslrnıöılar. 1 ve Rus menafiinln korun~ası dıı Besim Dinçer (Ankaraya) 4 D. 
çok da olsa, alınaa neticelere gÖ· Jiği: b' Bu ı;?ece en yaman isfl~ııın tem"n edl'ccr"'i söylenebilir. 45 saniyede tuşla galip gelmittir. 
re, pek de fazla ııMnnemek ilcti"za · kıtalarımız ü f · .. - 29 ağustos gecesı, • - acısını ve en muazzam z::ı enn Neticede yapılan J 2 müsabaka 
eder. Yalmz me,kUI&: olan bir tun cephe boyunca anud.ıne nıuha. tadını tatmı-; bu şC'h;rd<>, Muc:;. A m er ı· k a ı· ı e nın 9 unu lstanbul ve üçünü An-
nokta varsa, Almanlann bumiıne rebelere devam etntl~tir. t .11 K 1 p 29 Aw ~ 

" 

.. - r 1-a crna asanın <111"• "" kara kazanmtftır. 
a'dar kazandıklan bütün muvaf· Alman zayiatı aksnmı İ!>mC't vP F<.'vzi Pı:ı-;ahır-

falciyetlere rağmen önümüzdeki :Moskova, 30 (A.A.) - Dünkü la ba ho:ı~a vererpk ord••hrın J a p on ya Galatasara,ın 
"•ttan evvel, b'{ Rus seferini biti- SoVJct tebliğine gore, rcphenın .. cc- son vazivPtini tP bit ı>tti1 t"n ille toplantısı 
rip bitirewniyece1dericlir. nubu garbi mıntaka ında c:N> rum~ sonra mes'ut zafe• e b;r arı C'V- n ı a ş 
• 

Bu metkik noktanın İse, zile anılan şehrin civarında 77 ncı vel kavusma'k kin {Tarn <'PPb('c;' a 1 yor Galatasany k.lübü denizcilik 
_arbia bütün malradderah üze- Alman piyade tumenl muazzam za- Kumaııdanı İsmet Pac;ıva: şubesi, dün akpm Bebek Bcledi-

mnCle tesir edeceğinde kUnaenin yiata uğramıştır. c- Siz burBda kalarak, hev"- Vafİngton 30 (A.A.) _ Roo- ye bahçesinde bir garden puti 
fÜpheıi yoktur. Almanlar, bir kaç giin süren mu- · · · "d b b vermi•tir. T op1antıya 0 üz.ide da-

TAsvtRJ EFKAR 
'-arebeler esnasında 15 bin insan, 10 ti unıumı:vcmızt ı "TP uvurıı- sevelt, mat uat konfeTansında ..,. • 
11 B · · · 1 · · · t K · vetli1erle beTaber bütün Galataaa 
topçu bataryası, 22 tank, 84 otomo- nuz. en s zın emır er•n'zı :ıs- Prens onoyerun mesajının muh-

ROOS8V8ll'8 go· re bil ve mühim miktaı·da silah ve mil- dik maıksadil(' hPmen ceoheve teviyaıtl hakkında malUınat ver ray denizicleri de iştirak etmif ve 
himmat kaybetmişlerdir. $diyorum• diverek bizi en üs- mekten .içtinap emipe de iy" h _ ayni zamanda Tasviri Efkar ti1-

H d h 
- Stokholm, 30 (A.A.) - ~levler tün vaziyefn?e Sa~arvada ~2 her alan mahfillerde zanne~i1d~- di müsabak.-nda da elde edileıa af p a a içinde yanan Viborgda her evı Fin- ıründe yenemıyen duşmanı, bır ğine göre. Japon bükUuıet" . . muvaffakiyeti kutlamıflardır. 

ıan'".ı..a ....... ·lerin• kart• mildafaa. ·· d endilr' Zafer Tcpeve d 1 tl h 
1 reıaı, • d d '""'' ,.,~ bel ı!UI1 ekylkıa ,..ı -.:ı·v• Af Birlefik eve er iikUuıetine bir 

C 1 
A b • eden Ruslarla sokak raubare erı komna rarını veıuıtıı von anlaşma zemini aramayı tekl'f t- pgtonda, Japoa - Amerikan mii } ) r devam etmektedir. Tahliyeden evvel, beledive dairesinde tonfarııvo- ·tir. 

1 ~ .-ebatmıa mİİNİt iakipfıma bir 

h
• llıaalar tarafınclan ika edilen. zarar- ,.,,~ 1'ANDF.MfR mlfZa _ .ı:ı..1:.::.:-._ emaıreei omak iel&kki ~te ma 1yet alacak lar memleket iktısadiyatı !çın . son . tmea»~~ ıöre, Kono,e cliır. 

cıe~ Taliha Ol~p .. uyarlar nısbe- LASKERLJK 1 ezcümle !'aaifıge ıahi1 ola bütün R0098nkili pezaıtell aGnü 
~de ..-mı edilebilir. de.tededa b6tiiD lJzaktark me- • .__., BYD• PAJlK, 10 (A.A.J 

BooııeveU, ibmatPhutda .ıomtıan 
ft ahbaplarlle ,aptiiı lııir ...., .. tada 
111 sözleri ıöylemif U~: 

taıll11'8 ederlerken as .del · · totJdk içia b' • ~ -,lıı,-uıil ...--
ı:e!~~~ ırayiu Term1tler ve 011.riidar Aakerla Şulteainden: alr.d~ \alil ~-to_Pı.ti belki de Hl>:~ ile c:a..-ıı et-
pek fazla harp malzemesi k:ybe~- Şubemizin malUI mbay defteriaill :AmelibD .,._. :r"Aa..s =~ o;n ı~~ .. ~ 
:mipercilr. ~ununla be~~· uskö: 15/<)0 maaanda kayıtlı olup p- Birlefik de'vletle.riıı, hpopy.-; ı..ı..ı_, L.~l~k~ m 
talarımn bı~kı:rt?~;;f~~r. r beye vermit olduğu Beyoğlu bazi ~ mukabil P'lit ~ ~ 
fed n.sıtM rı .,. Twlabati Doğramacı Şakir sokak ekonomik tavizat.ta bulunmaya 

Y E M E K, I A l L 1 
P 1 S 1 A L A R 

Yazan: Falrrige Nedim 

ve 

Yemek kitaplarının en mülenımeüdir. Gayet itinalı basılaa 
son tab'mı isteyıniz. Bugun ne pişirelim~ diye düşünmiye lüzum 
yoktur. Bu k tnpta meHimlcre göre pişirilecek yemeklerin liate
sinı de bulacaksınız. 

Neşreden: iNKILAP KIT ~BEVI 
Kitabı alırken buna çok dikkat ediniz. 

Fiayah 100 kuruftur. 

İstan bill~Vikıfla'r Direktörlüğü · İlanları 
( i ısi Miktarı Malın bedeli ilk temınat 

Ecznyi tıbbiye 6G - kalem 3518 Ura 85 Kr. 283 lira 91 ıtr. 
Gureba bastaneııine 941 mali ııeneııi için lilzumu olan 711kanda ..ıt. 

tan yazılı eczayı tıbbıye acık <·kailtmeye konulmuştur. 
İhalcJri 12/9/941 tarihine tesadüf eden cuma ctıntl saat ll .. ı.. 

tanbul Vakıflar Barmıidurhığü bina111nda toplanan Komisyonda ,.... 
Jacalct.ır. 

Şartnamesi her ~ün Levazım Komisyonunda rörülebillr. (7503) 

Yeni Kolej l:;: 
1tk - Orta. - Lf&e - Taka-imde SırtuervUw il 

Miidünı • Sabık Şişli Teralı:ki Direktorü M. Ali B.,.,..t Ktree 
Husuaiyetleri: Yabancı diller öğretimine ehemmiyet -..ermek, Tale
besinin sıhhat ve inzibatile yakından allkadar olmaktır. 

Esk.1 talebenln kayıtlarını ağustos sonuna kadar 7enilemelm 
lazımdır. Tel: 41159 

• 
Denizcilere ilan 

Münakalat VekAleti lstanbal 
Mıntaka Liman Riyasetinden: 
Arnavutköy Akmtıburnu 11e Va nlköy ıırıısındaki lrnbloyu taıu r ifi• 

gece Ye gündilz beynelmilel kablo işaretlerini taşıyan bir duba ArnııYUt 
koy Altıntıburnuna azami 204 met re m afede b r vıırngel çelik teJ ıle 

bağlı bulunduğundan bilumum dcnız vesaıt nın duba ile AmnvlltkOJ' 
Akıntıburnu arasından geçmemeleri ve dubaya çapariz vernıemeleri Uia 
olunur. (7G57) 

Çocuk veTecekseniz: Yatak, Yorgan ve Ça'laflarile Yatak ı 
Örtüaü, Battaniye, Havlu ve Bornozlannı ucuzca mağazamız

dan alrra1nız. İstanbul Sultanhamam caddesi No. ~ Te1: 206251 

BURSA PAZARI: Sipahi oila Hasan Hami 

Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonu ilanları 

aooo • ••oo tüp oksijen 
~Uun,iQ edilen bedeli ( 7670) lira olan 2000-ıGOO tü 

j9iılii! J\ılıbll Fei.ibiar Um.m müdürf•V·· _ _.___ p ok-
c 10/ ugu mca~ -.tın alma koe 

~unca i'I../ 941 <::uma &Ünü AAt ı 4 30 d 1-L•- :LaJ 
ildi' re1•iı .. Ş.twne praazıciu. • a pazar u.wa 111 • 

~- teminat 1115.50) lisMfu. .(7577) Dünyayı saran tehlikeler laeab 
bitmemiştir. Hatti a,ğwttoa nihaye. 
tinde '" 1 ey16lde, olıclaldanıldau 
daha cidilt mablyn almalaa mim. 
kilndür. 

Roosevelt şu sözleri lla\'• etmietlr: 
Bununla beraber kendimizi bahtt. 

ynr a) rn lıyız ve gelecek sene dahi 
hu ten t'I ı ·de bulunabllmek için dua 

1 l:r.. Ancak bu da bizım etimiz.. 

ı..tıtı ~es! •rilt• Booae - 40 sayılı ikametgahında bulıma· hazH C>Idaiu- Dmlt!'tmektedir. 
velt guetecilere öatinriiadekl pazar. ıruyan dördüncü dereceden ~u.>- Hci D8 oluna ~ ~al 
teaı' güııil bU Dllbık 9i1llJeeeihıi fe malulü emekli levazım aatei· Nomuı9 ile :Ameriba ileri seloıı 
hag:!:=!~· Rooeeveltin. utkun.da men Süleyman olğu Mehmet E. len uatiada eörifaıeler için fiın
harp -..niyetini pdeD ~ minin 929-S..IO elindeki raporile c:üdes ~ ~ 
kifi dereeed• ima ettlii fitriJMledir- birliıkte derhal tubeye müracaat NeV)'Ork notumda Japoa ietik-

,,.YUCA OLKO (lsta.bai) 18 OLKO (Upk) )Ueleri 

t 
1 y ldonumünün yak ıu. tmesi lüzumu ilan olunur. raz tahvillerinin rikaolıneei. Ya-

1 ~ ltPiltllRŞ~~~ T~ GDNDERlLtR. 
lkekN'LlM--. ... ~ 



................ BakıT
IDlıtu 7arıa IMt .-.fede 
Wuaa ..ti Pa....., ,...a GG
Mfli ....u. .. raf b67'k bir 
tiftllk •tıhkUr· Taliplerla 
leh~..., ..,unu.
ela 49 ft11 .. ralı clftkHwle uld
bi Ba7 Namana .OrM&atları. 

lst. Lv. Amirliği Satınalm 
komisyo11'u ilanları 

Klo ··F.ai 
Kanat_,_ __ 

22 

168 7S 
236 

Y ukanda yazılı mevadın pa
zarlıkla eb:ltmeleri 2 9 9• I Sa

.....,.~~~•~•-=- :-...-..o+--+--1 b günü ... t 16 da T ophanedc 
a-ı;..ı~~·-~~ l,..evazun amirliği utın alma ko

......-ıı.-1 
~· yapdaıcaktır. TaliP

içkisiz saz 
Caiallil• Çifte Saraylar tllhçesi 
( Cümhuriyet Matbaası karftsında ) 
K..- BORSA ICIRAATHANESINDE -.,ın miifterUeri
mizd• padiiiümüz raibettea c:eearet alarak bu defa 

Y ulak Bahoemizde 
Her Paur-t 11 ... 19,30 . bll...,. 
.. ...,. ......... .....,. luid.. Aabn 

...,.. . . . .... tllnlediiiDia ............................................................. ,. 
iMOZEYYEN SENAR'li . . ............................................................ : .. 
içkisiz Bahoemizde dinlenmek 

ftrsabnı kaÇ1rmayımz 

Çıuuldianm ...... t ettirecekler fimcliden Dardüncii Valuf 
111. .ıt..hlri BORSA KIRAA'nıANF.11 idare' meınur

luiuna müncaat edeWlirler. 

~ .... ..ı a Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

8q, Dit, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve BUtUn Ainlanmzı Derh•I KHer 
tcalNnda .W. 3 kate •••bilir. TAKIJ11.ERINJ>EN SAK.iNiNiZ. Her ~· palla katalan 

marlailte,İDİL 

BEYAZID ············•••.n••········· .... ····~··· ....................................... . 
Mor mar• Gıızino•• 

lstanbulun en g8zel manzarasına maHktlr. ··-· . ..... -.,.....,... _____ .... _ --- ............ -.-.. 
Beraztcl Marmara Sinemasının Ost katı 

························+• ussu 

Adalar, Marmara denizi, Mehtap, harikulade manzara ................................................ 
~ ı - Antalp Vil&Jet;laia Alu 7• bau1 düllinde luıntlan pri
• ' 1 ,.mı «Allcal• ...._ onn n1ncfn ct'7'b aetnldlp kakan 
~ lıılr ... lceıWade cıbnbulr here 18/8/Hl tarllWMlea itibaren 
• .... .. ıw, .,. .. ,... sarf aaalile ... muıhnqt.r. 

• - Ar&tuma l/t/Nl tullalae .e.dif ea.a ıtaa aaat 11 de An· 2.000 ltifililc tanı~llU', luıptılı fip 61nı, •/ı. ..,.le ,_..leler 0..... KMlrlQllthıaaula,a~laeaktar. ____________________ .._ ____ ..... .___.-.. ______ _..._ __ ..:.--..:..----------

1 - x.-.ıa ... P7ri mamul metnktptl '180 kUl'Uf •abam- Poll• Mektebi ffL.UdBrlUilnden: 
...._.. ~İl'. T-.\Nft IUc 

' - MUYaltkat temiut 1'11 Ura IS kur11ftur. Jlfbln ._.,. Twttı" r .. ftMm 
1 - lartname Ye muka~ t11e projeleri Ankarag ~ U. ,.. ... 

lltdGrltil Te Anı.l,a Orinan Çe.trge •ttdflrlfltthı'I• 1'Nlebl1lr. Cui°« Kilo ,Gr'. ı,* 1'. S;. 'U... ltr. §a. UN ~r. Sa. 
t - 'l'eJd1f mektaplannm i/9/N1 rln.l W* ıe • ......_ırpwtajıDD Stlnel eMt 

•!l'lfı• ..a-.ı ._..r..L --
f - LteldJkıba Tieam Odaa ...tbaile birlikte JıeDi ~ '" Be7aa Kara-

l&2CJIG .... • 18 80 

... a.ı. lııı h,._.. ae..-ıan. ('74'8) ~ ,ti 10000 000 o a O& 5600 '00 ot 
Sade Jai 8&500 ooo 1 ızo oo l9IO -00 oo 

iZiN DE TAKDiR 
ETTIGINIZ ÜZERE 

Buna Ptrlnel 4000 000 O H 00 2110 00 Ol ) 
Borcııa ı .. uı,..ı 2000 ooo o ae oe 120 oe oo > 
Nobat Karabl .. 1600 000 O 23 80 341 00 00 ) 
K111'11 8Gian 3500 000 O 1 00 210 00 00 ) 
Patatea Ada.. ) 
puan HOO 000 O 11 00 886 00 80 l 
Kuru barlMınJa 1000 000 O 18 18 181 80 et ) 
Kır111m llUllrci- J 
- IOOOOOtM.00 1IOOO•> 
Y•lmerci- ) 
mele HOOOOl1'708 1ıslll0t) 
1.qthıPlt ) 
A)'fthk t• 008 1 90 QI 900 00 • , 
Ze7tba Gelftllk 1000 000 O 18 00 - IO to ) 
Betu ub'111 ) 
Aynl>k 1110 000 O 16 Ol 88'1 IO it ) 
Bey.. pqıalr ) 
Ed!me ıooo ooo o 'r& oo 'llO oo il ) 
Kqaı Baltan 'l&O 000 l 20 00 fOO 00 00 ) 
Yumurta ISOOO adet o ı B'r '80 ıo Ol ) 

418 IO "Ol 

'11 IO Ol 
.... 00 

'°' .. .. 

MT M Ol 

111 oi oe 

K&Pllı urf 
Kapalı aarf 

• • 

l/t/Nt ıı 

l/t/Nl 11 
l/t/Nl 11 

l/t/Nl ıt 

l/t/Nl 11 

Kesme ~er 2IOI 080 O 49 00 t• IO 00 ) 
Tos teker UGO ooo o .te oo ı•ao oo oo > l'll ıı et • • 8/t/Nl 1' 
Un Muahoft 1500 000 O IG 61 80'1 61 80 ) il rt ot • • 8/t/Nl 11 

ı - Jl'elttebtmbhı tNt mali •n..tııı. eonana laclar 71,.eek Dltbacı 711bnda elna .,. mlktan 7ualı '8 
kalem ji)'eC;eiin ebiltme IUNtD• aa tın aluamalf.n lflb llClk ., bpa1ı et.nane,. koııulmJlttar. 

1 - BUiltliM ~ 7a11ı Cfln .e autta ..,.... htltW eadduinM 1 ..... Li .... llalaa ..... 
elliif Maaaiad& t.oplallMÜ rm'ıs ... J1111Utaı.sı . 

a - l'tal!Pl*bi 7-Ub-~nen t.enilaata ~erini - .... ~ maJııa .. Uiit ıttJnuları. 
' - Bulan aft farta&• hı• ... il ~ 'l'llıtlld..ı P6 mektıelıf• mtwtlan va.ı ola. 

!"'• 1 Q , , Ç ( } h r f 729'7 ) 

ima Komisyona b&nlan 

Fabrika ve bilcümle müesseselerin 
nazan dikkatine ı 

Her nevi maden 
kömürü için 

Ml•ı•el•riDln ıetlrlleeek kl mlrl-'a. ZoDpWakta 
ka.•ııld...laln kam aaldl •• telllrlal ._.te 
ecleris. 

AYRICA ı Her nevi kok ve ....... 
kömUrlerlnl de belediye n•rhıtlzarlne 
adr••••rlnlze gllndertrlz. 

Ali Cenap AKINCI 
Galata Kara Mutafa pqa eadd_. lkmat Mn No. S 

Telefoaı 43858 

• . ;...1511gg&A4l:q;l'!'ı'**' 1 

TUrklye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kualq tarihi 1888 - Se'nna)'ai: 100,000,000 Tlrk Uruı 

Şube " Ajana adedl: 261. 
ZiRAi Ye TİCARi HER N Evt BAN![.\ ll'tl'AJIELELBal. 

Para biriktirenlere 28.800 Un 1kn1Di711 ftri:roraa. 

Zfrut Bı•h•ında tamı.raıı Ye hlaalUIS tllUra( ..... 
ı.nncla "'D a IO Ona balna lara MDeıh 4 clefa oeldlMk lm\o'a 
u. qalıdald pJlna .... ltnmf7e dqmlaeaktır: 

1 adet l,OQP liralık 1,000 lin l 100 llftt IO lirahk l/M Ura 
' • 100 • 2,000 • 1iO • 40 > l,800 , 
'• iH • 1,000• Hl> IO• .... "° • 100 • "000 • 

DmKAT:- a-,Jarınfald pa~r bir Mille tviftde IO Uh4U 

« t::.1r.T=~~.rı:~:n~ ~ 
Ye l Ruiran tarihlerinde cUDeefttlr. 

1 
KllÇllk taarnd lllllplan 1941 ikraarirı llllti 

Kefldelv' ....., ı ..,.. ı ... -. l llıiıııııeltlpba taı.lhlemu 

1941 IKRA'MIYELE 


