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Gemliğin kurtulaıu 
Gemlık 11 (liususı)- Buranın kuı·tul uşuııun 

19 uncu yıldonümO Atatürk beykelinin ve şe. 
hitlerinıizın ctı afında toplanarak , ukran hl&.le 
rinln ve Milli Şefimize bıtğhlığımızın yeni bır 
tezahürü olmuş Halkcvi nde misafirlere bJr .ziyn
fet verllın1ştlr. lllOST AKIL YEVMi GAZETE 'l'elefon : 2 o 5 2 c 

Cuma 12 Eyllll t 941 

Vazifesini igi anlıgan 
insan, kanaatlerini tered
düt etmeden tatbik eder. 

8. Smlle• 

L ..J Telı. Tasviriefkir, İstanbul 
(Ş rhi 2 ıncı ııablfeml.zde) 

Bütün yurda şamil \ Şark vil8yetlerinde zelzele 
dektrikte~sab 1~~~~~~~~~ 

Memleketi birkaç merkez santraline 
ayıracak planlar hazırlanıyor 

'.Ankara ll (Hususl muhabir im,jz • , tüd idaresi ~urdumuzun elektrik e. I 
den tclctoıı la) - ElekLrik i~leri E- nerji ekonomisini tcslıit etmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler yıır 
dumuzda ~ok ucuz VP. biiyük masraf· 
lanı girm.,dcr. cl r.ktı·ik istihsal edile.. 

1 
bilerrği meı·kt!ztndedlr. Bu husuı;ta 
biitün memlekete ş5.mil elektrik tc-

Almanya da : s·satı \·ücucıa getiı nnıesı ve eıt'ktri-
A . 1 ğin ne eckllde isUhsal edllecei';t hak-

meri kaya 1 kında projeleri ve memleketi bir kaç 
IUli k b l elektrik merkez sıın•r:ılına ayırncak 

mu a • eye pli\nlnr hnı:ırl anmaktndır. 

bafladı mı? 

son günlerde birbirini takip B a 1 k a n 1 a r d a 
eden üç deniz vakasına ba· • b• 1 

kı1ırsa •. Almanyamn da nihayet ı yeni Jf mese e 
Nbn tukcnerek Amerikaya fiılen j 
mukabeleye &<arar verd iğine bük-

mehııck ••z•m geliyor. s Rusya 
Bu deniz vakalarından b iri At- • 

l.ntikte bir Alman lahtelbahiri 

De bir Amerikan t.or.pidosu ar•: B ulgaristana 
ıında cereyan elmıftır. Hl!r ılu 1 
taraf dil eca.vüztin kartı tara ftan b • t 

o 
Be,.dova 

d 
·S>orkov 

Utye<;ina. 
o 

Novoroşey acldiği iddiasındadır. 1 1 r n o a 
İkinci vaka, lzlanda ad:ssına 

nakliyat yapan bir Am"rilcıt va- ve rd 
1
• LJt"zıeri o O~potsçka.. 

purunun meçhul bir tahtelbahir O · 
tarafından batırılmış olmasıdır. ·.IJ Se ~ 
Bu gc.minin bal_n!•ıile bir h ayli Notada • . 
Amerikalı gemıcı de llowulmu~- r ~ "I Diinaburg 
tur. Ü çüncü vaka Kızıldenizde Balgaristanın bir Alman 
cereyan etıni~tir. Orada da Mı· /. 
sırdaki İn&iJizlere müh immat nak ı talgan askeri üssü 
leden b ir Amerikan vo;turuna 11azif esini g5rmesine 
meçhul olduğu si.iyicıner L?=r ta· 1 müsamaha ectilmigeceii 
"un .t~yyareler hücum ettn 'şler ve ı 
geınıyı ya hasara uğratmıflar ve bildiriliyor 
Yah~t bahnnıtlardır. Cu meçnu! Moskovıı 11 (A. A.) - <Hı 
den:.en !&yyarenin h e Lir Alman .Moskova radyosunun bildirdiğine l 
layyereıı olm"!' iht:.:n~!i çok göre Sovyctlcr Bhliğlnin Hariciye 
muhtemel ir. ı koı ıiscı1 Molotof Bu!gnristanın !fos 

Bu Üç Vl"ik !ln_-. her üçUnı; de kova elçısı Stnnıyı;ncfo Sovyet hilkü 
Yukanda da d'!diğtmiz ib. • Al ' ınctinh bir notas nı tevdi ~tmişt.lr 
inanla, tirndiye , d gı 1

' : Bu notRda Sovyctlrr Bııli~inin Odca ı 

Ö' • 
GJebol<•' l b -,. • e{>e 

~Alman taa.r~zları 
«D»>'Sov)l&t taarr.uzu. 

• ' J(m 
er ' • 

o 
Serbeisk 

Bol kov 
o 

~1\\\[, 
kaya karfı muhafa ıea ~r. An~~"J· saya, Kırıma ve Kııflcııs;.rnya 'karşı 
tiya tlı ve it'd 11• ~ eı tıklerı ilı· ~·:ı.pılan harck!it için Bulgarlstruun 
geçerek : a 1 sıras~:ten vez- bir Alman • 1tnlyıın aııkcıf Os3ü vn
tuttukl muKab~lehılnmıl yolunu ı dfestni gormcainc nıiisamaha cdemL 
de 111~rınıt delıl addedersek pek y .. c":;lni bild!rmekteJir. 

.nrnarnış olı.rruz. · ' 
Amrıka ı· ·~-. .,,. 

bugüne k ' d ma um <'iduğu Üzere 
Şark ecph~ ·inde bllt ı.n tiddetile dnam edH barekitı srö:ıtulr hari t a 

Fakaı bu hi~r:~snıe~ h't.ara(hr. 
lbaret k l ık bır lafızdan 
hald A -- a !11•ktadır · Hakika li 

e "nlerıka 1 ·ı 
tığ. yar<! 1 l ' ngı tereye yap-
lin. ım ar a ve Am 'k . 

ın söyledikleri • d e~ a rıca-
1.rla, fiilen b •t fll detlı nı.;hrk-

ı araf ıkan . 
•ynlmıt addolunabr çoKaa 

Ahnanyn fİınd' ırk 
likanın t tb=•- '>:e. adar, Ame-

0 .. cttığ b · 
lra~ı mümk" 1 u 11yasete 
lılıkl •- un mertebe soğukkao 
• • muıcabde ediyor b 'lh 
arad ed ·ı • ı assa 
• - ı en te<:avüzkaranc nutuk. 
aara Almnn De 1 t R . 
ricald h. v e eısı dl!, aair 
Al e ıç cevap venniyorlardı. 
•• manlann rnulad hilafı böyle 
Jtidatle hareket etın J • • 
b b. e crmın se-

e ı de, ~vvela İngiltere • d' 
d R . ' ••nı ı I e Ul-!a ıle :h.a~at ve memat mü- Notaya Bulrar Elclılne todi 
cadelesıne gırıtılıni, iken bir de edeıa Molotof 
~merjka ile karfılafmak mccbır. , - . . 
nyetinde kaim ı.. ld ~ • .Mo!!kova radyosu, fılhaklka miına. 
kardı F'lh k~ma 0 

• ugu •tı · kaşa götürrnr.z vnkalurın ve Sovyet 
b . j 1 

a ıka Amerık" mu· ı hukunıeii nezdinde· bulunan veslkala 
•np er •. ıafına girerse Almanya ıın Bıılgaristnnın Bu \'azifeyl göıdü

hem nufus, hem arazi vüsati, l\'ünü ispat etUğiııi iluvc eylemekte. 
bem de malzeme ve menabi bol· dir. 
lviu itibarile dünyanın en büyük Bu vaknlıı r tunlardır: 

( Askeri Vaziyet ) 
~------·-----------------~ 
Bulgaristandan, 

1 Kafkas gaga 

f-~Aln:i~n - tebHğf-
• - -· ·-· -IQ,.lf- --

Odesa şehri 
tarihin en 
kanlı bir 

harp sahnesi 
halini aldı 

Aıağıtlaki makalede askeri muharr~!"i!?1iz son 
samanlarda Amerikan matbuatında gorulen bnzı Taaı·ruz harekatı 
dedikodulara temas ttderelc., Alman kuvvetlerinin d d • 
BulRaristandan Kafkasgaya sı~r11gamı.1Jacakla- 1 evam~ ıyor 
rını isbat etnıektttdir. BERLiN l I (AA.) _ Füh-

y azan: General Ali Ihsan SABIS 1 rerin umumi karargahından bıld i. 
ESKi ORDU Kı'MAı,D.ANLAklı\ DAN 

V eni dünya harbin~e pek çok 1 tahakltuk etti._: fakat her şeyın 
gayri mümkün ,,·cya W) ı f ı bir haddi oldugunu da unutm • 

bir ihtimal g bi görünen şeyler (De.ıamı •ahıle t, ııut 11 6 dd 

rilen Alman resmi tebliği: 
Şark cepheşİndc taarruz hare· 

kôtı muv;ıffnki)•etlc devam etti. 
rilmektedir. 

n •n kudr ti ' •· b'' ··•- ·ıı 1 Bulgar topraklamıda Alman " e ı uç uyu-. mı et ve 
devletile İ>oy ölçü,erelt vaziyeti· ve 1talynn fııkalannın gittikçe çoğa H • • V k.11 
ne dütmüt olacaktır. Böyle bir lan mikt ıda tahştt edilmesi. lı 8rlCIY8 e 1 . r ' Türkiyenin 

Leningra.Jın elektrik aantralı 
Finlerin elinde 

Helsinki 1 1 (AA.) - F n· 
landiya k ıtaatının ileri harekatı 
müsait bir surette d evam c tnıek
tedir. Kareli berzahınd,ı e.ikİ 
hududa varılmıştır. Fin k ıtaatı, 

• (Devamı ıahi/e 3, sütıın 7 de) d •• d•• 
vazıyet, Almnnya için eeçen Ankaraya on u 
Harbi Umumideki vaziyetten de f randakl Koneoloeluk 
daha çok ağırdır. Çünkü geçen memurlarımız - -
harpte de vakıa evvela Rusya ve İwtanbul 11 ( A. A.) - Birkaç gün 1 
lngiltere, ıon:-a da Amerika Al- Ankarıa 11 (A. A.) -· İ ranc.l ııki denberi vehrhnizde bulunan Harici. 

Yunanistana 
yardımı 

(D~ amı sa1ıif e. 8 , sutıııı -' de) 

Tcbriz 'e Ritalyc Konsolosla rımızın 
manyımın düımanları arar.ında ve koıısolo luk t'l'ldlnı ile ailelerinin ye Vckilim1ı Şıikıü Saracoğhı, bu 
idi. Yalnız 1917 d~ Amerikanın sılı'1attc b11luııduklarııııı dair Harici. akşamki ckspı-eııle Ankaraya dımıniış 
Almanyaya harp ilan ettiği 11ra· Y<' ""kfıletinc malUmllt gclmi~tl r. tür. 
larda Rusyada Çınlık d evri!erek ~------.;;._....::.....:.:.........:..:.:.:.;;.._ ________ _ 

Bol, evik1er iktidar mevkiine ıel
mİf ve b i.raa ıonra da Alnıanya 
ile sulh akdetmif oldukları cıbet
le, Almanya Şark cer hesinde 
harp gailesinden ve Rus tazyı"lcin. 
den kurtu1mut, bütün kuvvetleri
le garh- dön.:nek imkanlarını 
bulmu,tu. 

l fte bugünkü Almanya, bilhaı
.. Ruıyaya taarruz etmek mecbu. 
liyetinde kaldıktan ıonra, Harbi 
Umumide vnpılan tecrübelerin de 
le.irile, Amenkan1n resmen düf· 
h:,~la.n t.t'uına karıtmaaına !e· 

1Yet v ermemek için, !İmdiye 
kadar sabır ve ıükutu t•ıcih edi
)'or . ıibi görünmekteydi. 
• Şırndi i e bu sabar ve sükut 
ııya t • • ~ se ının hiçbtr faydaaı olmıya· 
caıı artık hükmetnıis buluna- ı 

TASVIRt EFK.~R 
(D•ı:rı aeltlife !, B fo ı ı i.6) 

So•yetler tarahn~an lıtJrdat edlldlt• lNJJiict 
etmlyen Smoleaak t•brl 

.;. _____ _ 
5000 tonluk emtia 

Adana vapurile 
sevkediliyor 

Almanla' bu sevkigata 
mümanaat etmigecek

le,ini bildirdiler 
Loııd ı ıı 11 (A. A.) Butiın 

ı:-.ızetel cr İııgilte~·c ith. li\t şiı1'rti 
ıarn fınılan Tiıı kıyrden sntııı nl•n 
ınış olan 6000 tun ı•nıtlnnın ) una 
ıııstarııı goııdt'ı ilnw .. inin tasvıbı 1_ 

. s-~v·yt;f:tehli~i . J 
r -- - -

Sovyet 
mukabil 
taarruzları 

320 kilometrelik 
bir cephe 

üzerinde devam 
ediyor 

~in Bfi>t.ik Bııtanya ve Tuık hü- MOSKOVA 11 (A.A.) _Bu 
kunırt'~ı ı nı asında ~ !\)lıl.ın .ınla 
nıalar lıt1kkıııda tel r.ıflar ııe!lrr. gi.ın öğle vakti neşredilen Sov_>ct 
divorlar. Erzak ve f'7.c>a n ndd le tebl iğı: 
le; ini ihth a elen bu cııı ııı Adana 1 O [ylul gecesi kıtaıı:ımız bu· 
vapuru ıle Yıınanl tnna ııaklcd • 

1 

tun cephe imtidad ınca anudaııe 
lccektir. muharebele ıe devam ctıni ludır 

(Dev11m ı sayf• 3, ditun 6 
!..~---------..} (Devamı Hyfa 3, ıuıun 2 de) 

Sarsıntı, Erzincan, Karaköse 

ıVan ve Malazgirtte duyuldu 

Zayiat var 
ı Erciyaş ve Patnosda enkaz albnda 
kalanları kurtarmak için ekipler gönderildi 

ANKARA 11 (A.A.) - Al
dığımız haberlere göre bu eabııh 
Erzincan, Karaköse. B itlis, Van, 
ve Malazgirdde muhtelif \liddctte 

Bulgarlar 
tahşidatı 
tekzip 

ediyorlar. 
Doktor Clodlaa'un 
Ankarııya gelmeal 

münaaebetile çıkarılan 

1 
taJıalar Berlir..de de 

J"&lanlandı 

Sof ya, 7 7 ( A. A.) 
Bulgar ajansı bildiriyor. 
Reuter ajansı, Doktor 
Clodius'an Türkiyeyi 
ziy areti hakkında müla· 
liiaları muhlef1i olarak 
10 eglül tarih oe An
k "ra mahreci ile neşret• 
tiği bir haberde, Bulıa· 
ristan'ın T iJ r ki g •' g a 
karşı askeri laazırlıklar 
yaptığını bildirmiştir. 

Bulgar ajunsı, bu ha· 
beri kat'f aurette tekzibe 
saUihi9ettardır. 

A lmanlar da tekzip ediyor 
Herlın 11 (A. A.) - Ynıı mI 

30 aaniyc kadar aüren eanınt1laı 

olmutlur. 

(Devamı •r!.lı.i[e ı, .riltua ı <IA) 

Macar Hariciye t'azırı 

BARDOSSV 
koın ... nizme 
KARŞIATEŞ 
püskürüyor 

"Bu mı kaddes 
harbin gayesi 
dünyayı bu dinsiz 
vahşi /erden 
kurtarmaktır ,, 

bir mcmbnd m Lildhılivoı: Bertin 11 Otadyo s:ınt 22) - rn .. 
Alm ın • 'l'urk iktisadi goriışnıclc- cıır H ıırıcıyc N.ızırı Baıdo l ır cı t

rl hnkkındn P.Cnebi gazeteler tnrnfuı- tlği bi hitnbt>ac cz:ciımle şu lnı ı .• 
d n neşrcıUlen iı.ıbcrlcr Alman Ha • ı ıemlşth : 

(Deınmı sahife 3 , Bütun '1 de) (Devanı ııahifc :, trlit n dı) 

Türk Hava Kurumunun 
matbuata teşekkürü 
Hava Kurumu Başkanı 
gazetecilerin telgrafına 

bir mukabelede 

Şükrü Koçak 
çok nazikane 
bulundu 

(Yaz-. 3 uı cu ıahıfcmı::d~J . •.• ........................ ' ..... ·····-··· .....................................................• 
------Bakışlar------

Zafer = imha 
Peuami SAFA . .... ~ .................... . 

V İCHY'den buraya Orta 

~vrupa yolu ile ıelen bir 
Fransı:r., barut, Franuda ve 
geçtiği memleketlerin h ep 
sinde cıkıl!ık var, açlık )Ok!» 
deınifti . Hatta fazla Elda.nın 
zehir olduğunu öirenmit bir 
kıtada, obur Avrupalıya, tid 
detle mvh tAç olduZtı p erhizi 
temin eden hayırlı bir kıtlık. 

Buna bem:er , ahitl e inan· 
makta hata yoksa, yanılıp da 
11 lhü a blukada n beklenıeyiniz ı 
Bu harbi ordular bitirecektir. 

Hangi ordular? 

Ortada iki grup var: lngiliz -
Rus orduları, Alman • Müttc• 
fik ordulan. 

Şimdilik birinci gruı> müda
faa halinded ir. İknici grup ta· 
arruz ediyor. Hnırbi.-ı ilk gÜ· 
nündcnberi süren v e b~zı istis
nalarile b '.fün Avrupayı ist ila 
eJen bu r. !t ın, ne.red e ve ne za
man durr.cnk? Durm<-:.ı eh·er· 
mez; nerede ve ne :ıama:ı, he
sapl:ımn<! ığı b ir mul.:::vemete 
çarpar k hızla buz o lacak? 
H enüz onu ters yÜ:r.ü çev en 
ve daınıadıoj{lnık eden b 'r w.lİ· 

dafaaya rastlanmadı. Nerede 
ka ldı k i Alman, İtalyan, Ma· 
ev·, F in, Rwncn lopraklannı 
ha l!aç pamuğuna çeviren bir 
ta::ırn:zun nünü gelmiş olsım ! 

Demokrasilerin b kleJiklerf 
fırsat ba!ıunı~an, o gün çok
tan gelip çatm1~tır : lfte Al
man Ol'dusu, ,arkta, iki adım 
gemine t ekme atamıyacak ka
dar m c,gul. Avrupa Sot~sma 
bir İngil:z ihracı mümkünse 
timdi m ül'l'.kün ; yakla, an im; bu 
i.-nkanı *:ı:aklıtfhrıyor. Çünkil 
önü ü::r:deki ilkbaharda v e ya 
daha sonra tark aef e1'İntlen m u
znff Pr dö:ıme<1i ihtirr 1i ol.ın 
A 1man ordU$Wlun k:ır •n::ı b il" 
ihraç ordusu daha z~r c:k::ır. 

Öyle ise d emokrasile. 'ız.ıl
oı dunuı~ zaferini b ek1iyorlar 
demeklır. Bu da iki türiü olur: 
Ya Kızllordu A lm an tanrru• 
zunu durdurur ve akamete 
u~ratır, yahut topyl!kun im• 
h a ed er . T aarnrzun dur • 
durulınuı h&rbi sonuna getir· 
mez, şüpheli b ir neticeye dos· 
nı itcrt"k mü~minle;tirir. ı:'or-
mül ~u .. h:r : Zflfer f ı-hn . 

H er ikı taraf için cf böyle. 
T d< a :ı.f le l]:ne lıarh · o:ıunu 
gcliı ccck b ka b:r foı-mü\ fiÖ• 
ıc ı "Y"' • ı:ı. Gcrisı lakırdı ve 
p :-opa&ıt:-Ja. 
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lGitNÜ:N~ifjJ f~T YARIŞLAR.ı~~ *<l 1( Askeri Vaziyet )I' 
VECiZELER IPTILASI Mevsimin son koşuları bugün .._ _______ __.;.;,_ ____ Amerika-Japonya 

A ka Gündüz.ün Yeni Adamda çlkan makaJHini okumadımua 
ta,,-siye ederim, bulup gö2den geçiriniz. Bu makalede pro

paganda ve ilancılık hususundaki bilgisizliğimiz ve yavanlığrmız 
Akaya has, aamimi ve babacan ifade ile tebarüz. ettiriliyor. Kulak 
zarlarmtızı attndıra aşmdıra, bir uğultu balmde dimağımıza ak· 
seden ve değiş:niye değiıuniye gö zlerimi:ı:i oyalarnıyan vecizelerden 
ve vec.i:ı:eci propnzandadan malla b diyen muharrir, ayni mekrt!e
Ôt! ilancılığın ve propagandadıiın ruhunun ne olmaaı icap ettijl. 
ni de söylüyor. Kaflmızdakini bir fikre imale edebilmek için. ona 
yalna emri hazır ıığasile hitap t>I menin hiçbir fayduı yoktur. 

Propaganda, 'uur ve ihs.ular va11tasile benliğimize ıüzülme• 
dikçe sathi ve binaenaleyh te~ZraQ ka!mıya mahkumdur, bu se
bepten dolayıdır ki, Amerikada i!iucthk, p10ikojinin mutala· 
nndan kuvvet alarak, jçtimai ilimlerin bir tubeıi halinde tedria 
edilir. 

insan fıtraten emri hazırlan yadırgar, binaenaleyh fikir tel
kin edecek kimselerin çok başka "e dolunbaç!ı hulul yollan ara· 
maları lazımdır. Bunun için de ilk j~ olarak, propagandarıın ve 
ilancalıfın ilmi bir mahiyet aldığını kabul etmek lazımdır. 

Cihad BABAN 

Veliefendide yapılıyor Bulgaristandan ı=..;.~:.~~ 
At yanılarının aon hafta ko~u1nn I ı _ Dandi ( H. Alakug) ıuklet 61 Arn•.rikanın Almanyaya karfJ a• 

önüınilzdekl pazar gtına Veliefcndide kilo. Kı fk lacaiı k;o.u vuiyete aıttir. Diğeri 
yapılacaktır. Ba hafta yine üç iklli, 2 - Romans (P. Hallm) sıklet a asya g a de J""°nya ile Aıne<&a •••""" 
iki çifte bir de üçlü bahis vaı-<lır. 60,6 kilo. daki anHnaaebahn ati.ine taalluk 
Çifte bahisler 2-3, 4-o incl koşu • 3 - Koınlaarj (Dr. Seferof) sık· etmektedir. 
lar üzerinde, ikili bahisler 1-3-6 let 60 kilo. Şimdiki lwtrbia bidayetinden• 
ııd koşularda, 3-4-6 incl kotalar 4 - Özdemir (A. Atm:ın) 111klet Aıafıdalcl makalede askeri muharrfrimis son beri Aıncrikacla Avrupa harbine 
üıerindt.'<llr. 62 kilo. zamanlarda Am•rikan malbıı~tında görülen bazı k Kc.şuiaı·a bu hafta kaydedilen at- ~ arlflDamalt c.:erf'yan1 lnwvetli 
lnr ve )0.nrış mesafeleri aGağıdııdır: kil:.- Gonca (A. Atman) sıklet 51•5 dedikodulara temo.s ederek, Alman kuvvetlerinin, ı i.cli. Bunt.ı:ı için Rou5e\'eh üçün• 

1 f!.fr-iuci kn~ (Songizd ko~m) • B J /(, Jk calcl CÜ defa Cünıhurrcialiğ:ne nam• 
Uç yaşı.1da ı;af kan arap crkc'k ve kil:.- Mimoza (H. Eray) sıklet 46,f:ı ıılgaristanu.an a a$gaya sıçr•gounıga a• zetliğini v.:ızettiti zanan Aııır.ri· 

dişi taylara mahsus. Mesafesi 1200 rını ishal •tm•kledir. UJJ, yeni dünyaya tdr':T&.ız vaki 
metre. Dördiiıı.cll kop: (Hafl.dlk4p) olmadıkça harbe ı:e'1ketm;7cecği. 

1 - Kunıı (A. Aynngliz) sıklet 56 Dört ve daha yu'kan yaştaki flJI" Yazan : General Ali Ihsan 5abis ni t<iylem~ti. 
k!lo. kan Arap at ve Jnsraklarn mahsu. F:ıkat o umandanberi Am'!.ri-

2 - SOlcyk (S. Börteccnc) sıklet Mesafesi 2000 metre. ESKi ORDU KUMANDANLARJNDAN ka ln~iltereye icar ve iare namı 
6G kilo. 1 - Bora (R. Baysal) sıklet 63 3 - Melike (P. Halim) S'lkl(!t 54 kllo. (1 &ıci sahif ed.tn ,tırneıı f arı kaTşılıklı ve k1zgın hamleler- altında meccanen iıarp malzeme· 
kilo mak JG.z.ımdır. Deniz hakimİyt!.İ ıc çnrpışmıya clev3ın ederken. ıi vermek ve Amf'rikan limanla• 

ikinci koşu: (Handikap) Jet~ 
6
9 k·~~~urcuk (Dl Günday) eık. olmadığı halde sırf hava kuvvet· ı heniiz So,7et ordularının muka· ,

1
rJnJa Almanlann yaralıtdtk'nn 

Dört \'e dnha yukarı yaı;tnki yer. 3 _ Kısmet (Muzaffer) sıkl!.'t 64 lenne dayanarak Yunanistıı.ı:~~"\ 
1 
vemetlcri kırıl~a.mış iken A.lman ı ngı1i2: .h~rp gemilerini .!•mir et• 

li yarım kan İngiliz at ve kısraklara kilo. yapılan bir sıçrama ile Cmd J hava kuvve\lermm Karudenızden mek gıbı hareketlerle fiilen har· 
mahıms. :Mesafesi 2400 metre. adasının zaptı, şüphcs "z ki, Lir il en'ngrada lcadıır 1500 kilornc.t· 1 be yaklafmıthr. l..Bkin bu kafi 

1 Poyraz {P Hnli ) ki t 76 Beşillci ko~u: (Te7ı6Ü8tu. koşuau) d 'IJ 0 Ç b' fl , kilo. - • 111 sı c hiuike. idi. Bunu görenler, hnyal relik geni~ bir cephede yc.µacak· ı eğı ır. ünkü !t~a ık kanu-

' 

İki yaşındaki yerh saf knn fnn,j. k. f k c· 'd 1 k • d h 1 Am k 2 -- Olga (M. Çdebl) ıklet 
49 

kJ. " kuvvetine İl" ·ışu verere •• ın • a:ı çu ~ var ır. nu arp ma zemesmın er .ın 
lo. llz erkek ve dişi taylara mahsuıı. den, Kıbnsa, orad<:.n Sunycye ve ı Bundan başk" harp ya:ınz Al- gcmiler;Je nakline mani olmakta 

Mcsnfcsi 1200 metre. b" k l · 
3 _ Cesur (T. Atcnn) sıklet 49 1 _ Demet (F. Simsaroğla) sık. hatta lra~a1 sıdçra0ma yapılabcağ1ını 1 ~a~ Şdark!\1ceph1e,i11~c d

1
:gAil,f ~lr.k· bve 

1 
daha k::..rk ayıl ar vazetmıt 

kilo. let 64 5 leri sürmuş er ı. . zaman u .n- l ""nız c, , •sırua, şıma ı rı a• u unma ır. 
&3 y; KANDEMiR iJ.çüm'l koşu: (Alcudar koşıı•u) 2 _:Buket CF. Slmsaroflu) &ık- •cnr uzak mesafelerde sıçrnn.ala1 da, Fransadn, İngiltere ııahille- Bu ~a~unu tadile vesile olacak 

.... ~~!!:':.: ....................... ·-··· Uç ve daha yuknn yaştaki saf kan let 54,5. 1 la az çok müdafaaya hazırlamnı. rınde \'e Atlas Oky<:.nusunda da ban badıseler de olmaktadır. 

Gece yarısına doğru rıhtıma yanatan 
bir a t n :Jal Cemal pafayı aldı 

İnı:dhz at \'t' kı ı aklarn nınhsus. Mc. 3 - Çob:ınkızı (S. T<'mcl) SJkfot ı bu memleketlerın ıstila edilemi· 1 yapılın::ıktnd:r. Ve bu:alaTda b 1- • Amerikan limanlannda •. ki Da. 
ı;afesi 2400 metre. 5 5 J ) ) 1 k l d ............................................... - ••• ~:.: ..... _ yeceğini izah etmiştik. Zaman has n hava kuvvet eri e iş görli • nı~ar • varur arının mu.~a ~re 

---·-····-·-· ve hadiseler bu taluninı tekzip 1 mektedir. Sovyctlerle yapılan edılerek bunlarla İrlanda uze,·ın· 
Nafıa Vekİ)İDİD b t etmedi. iki buçuk aylık muharebclerde

1
lden lngiltcreye harp malıemesi-

Cı'1nal pap bu arll harek!'.'Lc hay· 1 her yaşamıı olmı.k lazım gelmez mi? ey ana ) Birkaç gün evvel Ukrayna sa-1 Almnn hava kuvvetleri de mü~.im nin gönderilmesi ve bun1t1trdlln 

1 H 1 d 
hilleri'lden Karadenizi a ... •mk !zayiata uğramış ve uğramakta-ıbirinin ,imdiden bir Alman te'1· 

nn o mu~tu. e e o sıra a en ya. -- Kaç scn2dlr evli idiniz elendim? Y ) • ' Y- l kın, en dost blldii;I insanlnnn bile ve . O J n Ş a at I b Ü y Ü k j n k j Ş af J a r Kafkasyanın istila cdilcıniyeceğ -1 dır. Bu vaziyeti ve ihtıyaçlnrı telbahiri tanfından batın maıı 
fasız çıktıklarmı yüreği sıı.layarnk - Yırmi iki aene... J ri yr.zmıstık. Bugünlerde yiııe lh'ç düşüomiyer:k BulgcıristP.ndan bu hadiselerden blridir. 
gorduğü için bir yabancının Lu clv:ın - Yirmi iki sene! ... Paşanııı hu- g Ö Steri y O r • z m İ r su, e} ek t r i k, İngiliz ,.; Amerikan ga4:e•eı«!rin- Kafkasyaya hava ve deniz yolla· i Şimdi bütün hadiseler Ameri-
mert hareketi onu son derece müte- • Eusi hayatından bahsedebilmek iı;in d~ bu n-:vidcn ve fnkat dnha ~.ii · rile bir sefer icrasına kalkışmak katıların ötedenberi müdafaa et• 
ha is etmişti. Çok aoranlnrı bile o ı yimıl fki senelik bir evlllik hayıtı tramvay şirketleri satın alınacak nıüllü, daha g~niş end şe!erin yer aklı başında hiçbir askerin kafa-itikleri ve halli lngil~er~en de 
günü hatırladıkça, gayri ihtiyari küfi değil midır? nldığını gördük: Bulge.ristanda ı;m~nn ~ .. çmez. 

1
,k11kanc'.h.klara açıl< denalenn Ki'• 

gösteri yaşarırdı. ~ Mahzun bir tebessuınle örtülü bn- Anadolu<lnki tetkik seya'!ıatinden Bu meyanda yeni yapılmaktn olan biıçok hu1.ırlı~ varmış; paraşüt-
1 

Bulgaristan veyn Rumanya ta· beatiıi c.iavumı ih.lü ettiği ve bi· 

tak
e:emAal Paşa bu,.koydkelliken dhudbut- kışlnnnı bana kal<lırarak yavaş ya- Anknra}a don!.'n Nafıa Vekili Gene- yollanmız vardır. MeS<'ıa İımlt - is. çiller hn2ırlantyor ve asker nakli hillerindcn Kafkasya aahillerinr. naenaleyh Amenkarun Avt-uoa 
ı vusturya ... ara 0 ıınn a u- va• konuşuyor· ınl Al" P t C b 'J f h b' • • k • • U • 

1 bı•· h tt• f tl '" • 1 un e esoy gaz.et.t.>cı ere şu taııbul ile Adapazan • Knndıra vP ic.in külJi ... ·ctli der:7. va.suası teda· ' bin kilometreden fazla .me:sa e I ar ıne •ftıra ıçm. a.~ ; muma 
anan u .... n, a a e ra a yavnş D . bey tt b ı t i · " d 

Y
av .. do5tıuklar tesis etmts+i. Ora- - . ?ğrudur •.. Ancnk ba yırml iki ana 8 u unmu~ ur: zmıt, Karnmfirııel ıle J{nrnmürsel rik olun~yormu•; ,·::saıre .•• Ame- vardır: bu mes:ıfe Londra ıle Der. Harpte ol uğu g!bı denizlerde 

-v • sene ıç d c al p - 1 bl Gıırbi Anadoludııkl yol ~e su fııa- y ı il fb· v d h 1 L-- A h k'- ld ._ _ _,,_ •• lara gider onlarla görüşfir, bazıla· ın c cm nşnnın 11°Y e r il i ln n ova yo arı g 1· rika gazeteleri Bulgaristandsn !in arasındaki mesafeden n ~ ı &ero=lı a Kı e e eUIK"ll u:ıcre 
' haftalık olsun doğru dilTti t i d yet nıız heyeti umumtyesini r;ö • D ğer 1araftnn, yeııı· 50 nıı'Jvon Jf. d ·ı ıh b · · · · b 1 d rını koye davet eder ycnıeğc alıı - s ev n e rebilmek ,e ayni zamanda bazı bü. "' Kafkasynya hava yolile bir ~efer fazladır, Mora yanm a ası c a.r c gınnesının zarurı u t•n •-

kor uzun uzun sohbet ederek sami- ı kald,frı'lı, çoluk çocuğile bir sofra yük şehirlerimizin imıır pli'ınlnrının rnlık tahsisat ayrılması üzerine bir yapılacağından ve istila teşcbbü· Girid arasındaki mesafenin altı ' ğu iddia edilmektedir. 
mi , arkadaşlıklar yaratırdı. cBclkf İ b~şın~ıı .ye:r.ek yiyebildlfinl ben bılc tatbıki hakkındaki icraatlarını ya - kısım havzaların tetkike ba~laıımış ı;ünden bahse kalkışmışlar; bir mislidir. Şu halde G 'rid seferin- i Rooseveltin Avrupaya ancak 
bu dogtJuklardan bir gfin istifadcı• gorcbıld:m mi ca!1ıyors~nuz'! l\Ieşr~- kından tetkik etmek rnaksadlle bir ve tetkikatı bitmiş olanların dn iha. çok g:ııı·belerı·n bc~ıg··i olan yeni ide kullanılan hava kuvvı•tiııclen ibugün malum o •• lacak nutku d .. hi 
etmek lazım gelir •.. > diye düşünür- tiyet:ı:n e'"?el b:r türlü .•. 'Meşnıtı. f. lesrneteşebbfis olunmuştur. • ı~ d E 1 d 
dü. Filhakika her ihtimal goz önün- y~t ılım edıldikten sonra buhranlı tc Şşk'seyah~~~ .yaptı~. • Rundmı evvelki su fuııliyetimiz ah dünyadan böyle hayal malısullı:- en aşağt altı misli Lüyük hava ou davanın mu a aası yo un a 
de bulunmalı idi. İnsan hali bu, gü. ! gunlcrde. bir tilrlil ... Nlhny?~ I~nr- 11 ıp et •ım guzcrgulı şudur: valin müşküliitınn rııgın"ıı durma. rin'n de gelmesine hayret edilme lfnolarır.ı yani takrihcn altı yedi olacağı bekleniyor. ~utkunu ,;;,. 
nün birinde işler bozulur da isvlç-r bı umumıdc Surlyedc ve Fılı~tinde Anknrn, Kmlcahnm:ım, Gcı"ıl.C', Bo. dan ileı·lcmektcdlr. Hlllu•ss:ı teftiı; et melidir. b"ıı tLı.yyarcyi bu :~e bağlamak ı lemuden evvel Bahraye ve H~ 
r
- .. an fı'rar etmek ı'cap etseydi. mu-ı· gf'çf'n v,ünler bir türlü ... Biz de l'B· blu, Duzcc, Acflıııııızıır~, İzml_r. Iııtan • ı tiğlm su ınınt:ıkalım şunlıırdıı: 'su- Belki ou suretle uçııru!an ha- i:ap eder. •biye Na21rlarile uzun UVJ.dıya 
.... k b t ed k 1 b ul, Çatalca, zmıt, I<aramunıel, Yıı. ı;ı'-ırJık, 1\Iustafn J\'cmal J•ocıı lıa\"'ll · •• •. •. 1 d h .. , • t 

hakkak ki
. huduttaki bu dostlar, hiç a ec_e .' e.v. n abası n~ başbn,a ı B i n .. u lonlaı bir hususi maksacl gözeti- Korndenizde hav;-. :v~ mevsim gorufmUf o ması ::. uıcume •~-

k 1 k 1 ova, Ul'S.I, llalıkt lı', zı.nir, Dın:ır, lan ve tekmil r~ı:e ınıııtıık~ ı, 1 'nnu. • • k • k"b" . 1 k 
hır mü

_külat "tkarmadan kapılan a acn . ıyı gun eri beklerdik. Buna A t l "·' Al " ...,, lerek yapılmaktadır-, fakat Kn· ıonrtlnıı dıl büsbütün b.nşkadır. fının as erı ava ı ı mucı_P. o ~<'.il. 
. .. ğ C ı p n ~ ;a! .ı.unnıngat, ıııye, Ak eki, bi Anadolu mıntaknsı ve Koııya. T b h d 1 açıp yol ''crirlerdl > j ra men !.'nıa a§anın hususi ha:,a. Yenışehır, .Konya ,.c Anknra. Bu Bu mıntııkalaı·d kı mııhsulün de a 1enizde ~ ·,ı.im bir Sovyet filo· Bun•ın için bugün Bıılgarıslandnn kararlardan a se eccgıne a •· 

G"rülGyor •-·ı Cemal p ... a İsviçre- t~ hak'kınd.n ııunlaıı f!öylıycb liılm: mıntakad k 1 f il h su mevcut .,Jdukça bo"yle du"~.u"n· l<afkasyaya hava yolı'le bir .istila mt>t aftytlmaktadır. 
d Y

uan roallp ... oturmak n; tinde de. Ölümfine ılelcbcd n lny eı.r. m insan, ~ 1 ~o aa ) tı 1 \11· çok bol olduğunu da n~·rıca kavdct . . d ,., k l 1 ..!L Al k h ,_" ., d 
1 1 

s.ıtnya .ınıırııcantla ç ·•nltılnıı ve lırıı nıek isterim. İzmir tramvay, ~!ek • c•Jere mahal 0 °ma ığı a~ikf,rchr. hare eti yapı an az. 'ı Amerma manyaya arşı ar· 
ğlıdt. Mutlaka bir tnrafn gltm.k, '' ma üzer ~e tltrly~re'k ııev~ ·•n:'z zm ".ag gı~i ~~ddel<!rln ahval dola. trlk şirketli!.' su Jı k Unın de •atın Cerri C'ridde deni.t~ere hut.im E<•cr Bulgristanda ve Tuna be gittne ge~en Umumi Hnrp ,._ 

m!ek- nn bflvasıta fa,•dah olaui- ve 8 .Yn.f bfiyuk ve CŞSJZ t'levgı ı)e hız! in'- ısıl k kl!- b 1' .... -. f •.• • " d ,., d 1 Jd " : ~ Si • g ınc r gmen l1 f o ı- a ' nnınsı ıçin tt1' bbuslere bnmlanmı bır filonun varlığına raemen ha- boylarında geTçekten bu ne,·i ln· ki davasını tekrar etmiş olae,.k-
lecek :ckilde azami gayretile çahŞ-, sev •o"ln en cm n ° uğumuz lıJr zevc yet buyuk ıııklşaflnr göstermiştir. 1 tır. ..... " h d f1 • ı mak emel nde idi v. baba 1dl. O bl~irn her şey m'1!di. , va scfc-rılc bn ::afcr knznnılmı:: 'f" zırlıklar varsa onlarııı e e ım hr. Ayni zamanda Firstin me· 

. •· Ynlnız nca ldcrlm yazınız ki; l'aş:ı A işt;la yapılmı ,3a dn, orada Al- J Knfkn vn değil. belki Kmrr. ""ya ıelesini de Amerikanın gt'çen U· 
Şlmdı, İ met ib yfn v~ dl 1 ,kıy. şcbit oldukt3n sonra b0 z vatana d'i. dliyedeı Yine Eyüplü HaJit ıııonl:ırın havaca pek nıiihım bir sair yakın bir yer olabilir. Tuna mumi Harpte olduğu gibi benim. 

metli izahatı, aır !!tl gelınce. te;crnr n!inec lıütün acılarımızı ve bütün B • ki üstün' 'k temin dmcleri ve uru. nğızlanndan Kınm ıınhillerine o- seyeceği anla,ılıyor. 
aı;dct etmek uıere burada ke.:ııyor ve t 1 enzın sa ıyan ... )in o tanhlerde Cemal pnşnnın eşi mahrum yet. ve ı~t~raplann:ızı unut. Bu defa da haplsane lacı:k mesafenin kısalığı ınüh m lan mesafe, Mora yarım adn~ın- Amerikada sermaye, ticaret ve 
ba}nn Seniha ile yapmı, oldu~um turan bü)•Qk ve ııl cennp bit" lıım!IVC' ı garaj· sahibi tevkif bir fımil olmuştu. dan Cirjde olan mescıfeden hıraz 11lellımum iktısadi hayat üzerinde 
enteresan bir mülükatı nakletmek is.. 11 1k~lkarşıla~tuık.llkEvl&tlannı.ı habacıız. • • mahkQmlarını Halbuki bugün Rll'ı crphesı-ı- fa1.ladır. yahudi unsuru büyük nüfuz sahi· 

ı arını y!.' m ve davanılmaı; acı. e d ı d 1 l .. ı b' • k , l d • . ı . 1. tlyorum. ı;•nı u tt " . k l l soyuyor ~ c .ıoy e ı-r \'07.lyet yo tur: ve Eski Ordu Kumandan ann an hıdır. Rooseve tın en yaKın mu-
••• nu ııran ve uar a yaşama d h ·· Jd d 1 ) ı • · •' k b 1 d" • • kudret \'(I CPS:\r(!Unt bü ·flk 1 , n n uzun mm et c o amıya- Em,..kli Cenerıt avınlen J" .. evyor c e ıyc reısı 

Bayan Seniha ile; Cemal Paısanın Ciimhorrel!slmi;in da!m:ere~on n~fe tı•:yaSzphaıaSdal dı~odcmd ı::n1 rnJ>dın sa- :Marya, Nazlı ve diğer bir kadıı:ın ı'caktır. A?mdn ve Sovyet ordu- ALI İHSAN SABIS ve harp malzrmesi kom!lcsi reisi 
ark daşlarlle beraber bir dahıı h;ç . . ' • 1 1 e a c nur un cpo nnn a ve kendisini Prens tüccar ve saire gibi - j d " b"Ih h 1· ha 
d 

-·''ki l li dlkl t + 1 ııımıze kadar mlıınettnrı kaln<'ı;-.. "iZ gnıajındn fnzln miktarda b nzıni bu .. t k 'ı d 1 1 1 - Lagvor ıa ve ı aua· a va ı • ı mı--u • er, g r<'me ·er. s.nn. •- ır • • gos crere psrn arını o anı ırn,.nk ı d •·h· t •• 1 
b 1 h k tukl 1 l wır e Sll!maz 11llı-t11nplığtnı unuta. lundu"u halde •o!brkre satmadı'-ı t kif 1 h k d • w; h D z • G •• ' - :ztra • en mu ım nezare ' 2;:.ı u· 

ta 1 u u. 1 •ece yan~ı tl'r e er c b ... .. ev o uııan nıcş ur n ın avcısı 1 er um ,_. ıga un un l" • d • .. kıyıda Pa nuın s.ın gilnünU geçirdisi 1 ll'ıtm eınal Pıışanın hal\kı vnrm~. görülmüş, yapılan arama ııom.ndıt , Eyüplü IInlit tevkif:ınncde de ~'< , • nan ma ıyenın ba,ın akı l\~or-
B eıköydcki köşkte görii<•tük. Bana kaç d!.'!a; eben ölürsem O s;zı garajında hu usi urctte >nplığı 1 durmamış vr 'bcll'diye ccvı ın lan ,· • • •• centau y2.hud;dir. 
ı," t bir rüzr:ürın coşturduğu, dal- unutma~, meı·:ıl: etmeyin> d rdi. Ben tankları.nda ve d~polarındıı 2600 l!t-, Jnyı tc\'kif edilmiş olan O&nıan adı~~ fJQSfgetnamesı dun okundu Amerikanın müzaberetini ~Ö· 

galandırdığı Boğaz ııularına b:ıkAn 1 !~ ço<'uklat ım da O~a ve ~17.e a2'Uşu re. b!.'nzın 47 varıl nınklne yağı ıle da birisinin acı·m1lii:ri:ıdcı: istifade ren Siyonist le~kilab rei.d Y.le :ı· 
zlerinl C!kl fakat onu'! i~n her ~efkntlo acnl'I <'umlıurıvet hfilc(ı. snır bir çok stok mal bulunnrak va- ederek yanına ynkl:ışı .. ış ve: man söylediği bi~ nutukta mil-

gı: • • metımıze tielebE"d borçlu ve minnettar knlanmıc. B!.'yoğlu cilrmfimcc:hut Tesı·s heyetı• b • t •• • -·• d" • "d h:ıt rlanı 4 8 taze b.r elem ve ıztırap knlacaT.ız. L' 1 1 c 1 p hk "'. il 1 ti' .., - Hen sergnrdlyanım, çabnk elli' u vasıye name uzerıne yoruarca yahu mın yem e!'I AV• 
. 

1 4
. . ..r. 1 • bi .: r.m ıı ın cma aşanın ma ·emesınc ver m ı r. 1 k " · • d h k 1 -'- ld w gıb! nem en ıren ~mlŞ ı;un cnn • ruhu tf b büyül.]fik lJ h rın ).'U an kaldı!', U:'!t'I ini 8Tay&Cll· er al f ı • &. • t • nıpadan Çı a:ı m-•· 0 UM!nU 

U~ l ' b"şlnrken bayan &-nlha ~addı 8 u ' e ra at ve Seha Selnur evvelki gün yapılan ğım. Demiş , bu b:ıhane ile Osnıanın aa ıyeLe geÇmlŞ lf ve bunlnn iskana l~istin arıı:r.isi-
pene rl'den k:yının yakın bir nokta. r. duruşması .sonunda tevkif edilml.ş, cebinden üç lirasını çnlmı,tır. ..;n mu·'sait o1madımm ıöyl .. m;• 

l 
-· <'~mal Paşa mıırhumun \a!liyet. h k b h 1 k 1 Ziya Gün teıı1a heyeti Te Terese ·~ ... -r 

s r.• g teı"('rc.: namesi ıktı mı m~ a !.'mesı azı u~us ar tahkı Eyüplü Halit bu suçtan dolayı dn K } Y • vr. bin11ena1eyh yahudi milli yur· 
- İşte. dl) ordu, o zaman f:U ynlı- 1 ç • edilmek üze .. c ba~ka bır güne bırakıl m:liye nltıncı ceza mahkemesine ve. ızı ay unanıstana 1 huzurun.la dün SulUınahmet sulh duna Sur:ye ile Lübnantn ith tj. 

ela oturuvorduk. O kara günlcı<le 1' - E' !.'t·:· Fnknt onun bir ~asiyet. mıştır. rilmiş ve dün yapılan duru~ması tıo- h b b b mahkemesinde Dr. Ziya Gün'ün vasi- ne Amen"kanın yardımda bulnn· 
İııtnnbn\dan UZ!!kla~mnktan ba"lka name huııJndığrnrlan haberım yok. d b h k ,,el "} ·'17.. j U U at ve se ze ı yctnamesi okunmuı ve kendilerine i. • .. 

t Q d f .Mfi ih f d d J • • nun a u mu a cm..., ı e u _,er mu. nıasmı ıstemıftır 
çare olmadığınt söyliycn C!.'nıal P~:ı u. -on c a ırı ten Af~nistaıuı. aşe ma e erlDlD hakemesinin birleştirilmesine karar gönderiyor Urazları ol~p Q1madı~ ı;oı·ulmuştur. • 
yo, ~tmcm~ı. burada kalmn"ı için ~!hevecı:lhcn Moskovaya giderken verilmiştir. 1 Verese vıısıyetnamenın tetkik edile· Amerikll &yanından Wazn"r, 
çek yalvardım. Fakat o; chayn di- hıç lld<'tı olnıad ~ı hnlr!e bııı n bnzı t e V z j a t l Barkley ve Burton Vatingtondaki 
lO c 

1 
lıı-.im burada kalmn.nız n panı işlerıııden bnh1ebni •ı . Şoyle Türkiye Kızılay cemiyeti Yunanis. ecğinl eöyliycre'k bazı IUrazlarda bu. fl\aliyete mukabil Tokyoda yapı· 

a..+ık f:ıyrln 1 dc> •ıl. zarım ~·ardıı .> yapın-sın boyle edcr:ln diyordu şn. Benzin, :petrol ve i:ışe maddeleri- mahsulleri ofisi Tical'et Ofisi mild'ir tnndnki hastalarla çocuklar t~lıı 3fi lunmuştur. 'Tesis heyeti bu vaziyet lan hazırlıklar tamamlanmak üze. 
Ve beni temin edJyorJu: cZnnmıtme ~ırmış; nin tevziatı hakkında görüşm"k nze. lerl ile l\1ıntaka ticııret mildürü, in,e bin liralık muhtelif hububat ve Sl·bze lı:arı1111nda deorhal faaliyete geçml~- re bulunuyor. Japonyada um~mi 
k hu v~tıın batar. '.J!nyır, iı:in.<le - Sen ölec,..ksfn!. deml,,tim. re dün iaşe müste~arı Şefik Soyerin mfidürG, Murakabe Bürosu şef'i hn- nnlarındnn satın almışt: r. llu unlar Lir. it mükeUeF··cti muayyen yıı.,taki 
ç lk~l:ı.nuı~rnı2. ~·1 fe ak t uıunı:n Hayretle yüz.üme lıakmış; riynsetl slbnda mulılm bir toplantı zır bulunnıuşlarclır. Toplantıyı nıüte muntazam ambalajlı paketler deru. umum erke:{ ve kadınlara ka.,..ı 
kı hır tamıı:ı ı,-cl:r, çc,;.ııklarımııa bı: - Neden? ••• diye sormuştu. akip iaşe mil tc,,arı İzmire eitmie • nunda yakında Yunıınistann ncndcl'I ııiyonlnk ÇQrb:ı elde edllecekUr. Kı • tatbik edilmesi kararlqtınlmtf• 
ibret du• 1 VCIT.l"ıniZ" yaı ili'. Ç ,mk~ yapılmıştır. .., zı)ay bl!nU Oli.lte:ıkip diğer gıda mad .. •• f b 
bu miJlctin ıçlnden bu vatruıı kurta- fDera.mı 1:Cr) İçtimada Petrol Oficıi, Toprak tir. lccckUr. Bu unlardan 1,6 milyon por delcıi sevkcdec<'ktir. hr. Bütun Japonyad~. se er. er• 
raca'k lntia.nlar mub:ıkkak çıkacaktn. lik ve harp harekab ıçın tcrtı~t 
Bundan cmın ol 1> Paşa cYvelii Ana. Tasvirin Edebi Tef rika5ı : 7 e<?kllde yeni bir t.'ldla kadeh kadeh 1 nün bu gnrip snatınc arkadaşlık .? ı.... efendi bu sefil odanın hnkikntte bu alınmıştır •• Japon adalan S .ha 

111 

dolu~.a knç:ıcnktı. Biz. de ona gö.rc üstüne boşaltıyordu. 1 C(!k kadın hakikaten başka tfirlQ ol- yatağın mezarı, sırf onun için, onun dıı~il oldug.J hal~e .e~ b r U• 
ha n· anclı\o. HattA bır heybe b le J'A\f'flfii"flllfl fl ~ f1Jl RRR('(l~~~ Neden sonra arkndaşlnrı içkinin malıydı. Tfı kı sonra hutııl:ınıaktıın ölçüsü il:v. rine yapılmıe liilıdı olnbl· jkerı kumandanlıga tabı olacals-
t ı! lk ctm!,•~k. Sonrn bir gün En. ~J;/\;/f;J~WL!LJ L:';ıl/ l:JWl,;ILJ nw• ldfayet ettiğine karar verdiler. On. 1 lcı.zet alsın. () masa b:ı,ında .eski lect•ğİni düşündü ,.,. bu acalp düşün. tır. 
\ r P !Şa burtiya ~eldi ve Anadoluya ~ '1.:iı~.ALAR I •• ~ larııı fikrince de ruh, bu masa başın- hfıLırolarını, geçıni~ zevklerini bal- cenin verdiği marazi hazzın içindol Siilün bu bazarlıklar tama,.. 
k çınnHan ,::nıfı nazar edildiğim h11. ~ U I.. ~ da kafı derecede uıtmiıı edllmlıti, landıra ballandıra tekrarlayan nı·ka. bu scfııletln tcferı·uatıııı derin dcrln • ndıldan sonra Bafvekil J>rı-ne 
b!.'r verdi. İki g{i".l sonra ıla nerede şimdi tenin zevkleri başlanınlıydı. 1 d:ışl:ırına her zaman lnwennı 1. tatınıya koyulmak üzere idi ki çok K•I!. t•- s""ylem"ı e '- --

• b ı r.. dil ı l U b ı ı ı B • ı "l ı ı o,,ove nu "'ı:nu 0 Y K · """ 11'hay<' u ııca~ını ken er n n de y zun oyu, r yaı1, eye·~ 11 .. ı·m-ı :;;ı.mcli kenJ sinin de bu cinsten bir il-tlvrı r 11"""'lı bir sedn kendisinden .~ • 0 .. rtik 
bJlm c.'•klerı, onları 1stnnl>uldan ilet. az an ı Ahmet Hıt mdl TANPINAR lerlnln bütün sırnna vakıf hovarda hAtırnsı olm:ısını, lll :ıdnn 7:1 n ı . 6U lııted!ğlnl işitti. 1 V'!mllfbr. unya. po ı ı:ıs~~ 
E"bcd a~ ıran ıııon . ııhalo çıktılar. .................................................................. ............ bir arkadaş onları 1stedtkleri gibı tikten sor.ra bir vaha dei;.ı11sc lıile, SC's asırlar içinden geliyor gib1 bundan sonra takın edecek , .. ~,. 
O gün Cemal Pn anın böyle bir seyn. Faknt bu epeyce güçlfl; bir hayali, kuyunun dibinde buld . k d eğlendirebılereğinl söylüyordu. 1\lçiıı hiç olmazsa biı· serap gibi duşüneb!- IJoI:-ııktu. 131 rrJn la bcrnhct· oru çok ılc.ıınıetlcr Roose"eltle Kor.oyrn n 
tı:ı• ~ n drğll, ratliı t. tanbuln inmek bh galnti şuur "° idrfık sahibi yap- kfılnatla nlükasını kcsmle~'kc:ııı ~e:~ 1 f{b~~''ı"h•r,~eııvdl1?dlAşkBiıısanlaknn~ en ta- j lcc!.'ğı bir güzellikle bal)ba112a lı ir saat yakından iGitiyordu. Şaşkm şaşhın n:.atuk.iannclım anlaşılacaktır. 
~in hile parası } ktu. mak demekti. Duha iyisi buna yavnı: dı's' h t d 1 d . , ıı tıyncı · u aıca , nsır yaı j gııçln.ıesfnl istiyordu. htiyar ev pı, n ı ara t •rıl1:ıva basladı. Fnk'lt Muharrem Feyzi TOGAY 

,, ı ya u sa ece ra esı oıınuştu, ı d lk ı- 1 'Ü .1 • • 
G ce rorısıııa d(\ğnı, saat on biri raalvaş an!M"mnlıydı. Eevvelil bu ha. Onlar, hep bir ağızdan, onun su kıl- gcces n e n ·o unb Y~ ancı1 ccnhnc bo ... ıı 1 sr~~ıbl kadın bu

1 
müşkülpcsend misa- gorünfirde kim:!"lcr yoktu. Yavıı.,, -- -= 

b rnz geçlvoı-du. ..~u rıhtım~ hir s11n. Y ın g!lzlerıle gönnive kulaklnı ile t k ı b k 1 • arzuya uvanan u ıns:ın ar cp ır- ıı ı tntm n c>tm ye hazırdı· ona it- ya~u~ l lr vehme kn1J1ldı~ına inanmak 1 :-"'""'"'"'"'""""'""""""'"" '" ~ 
.. . - • una ızıyor ar, u somurt an ıı,"1 d k d _,, d- ü ıı · · ı dlğ · • ' - • 1 • h" · 

ti l ynna tı ve Pa .,.1 nlı!ı, biraz (ite. ~şıtml)e ~alı~n ası luzımdı. cHelc 1 manasız, budalaca ve kıbırli bulu- b~md bil ın vuCU un n gilze ıgın ~ i gibi bıı mi bulacakh; yalnız üzere iken sc:ı tekrat' h~$l~dı. K!. kin ,_-;: Vecıze erm ~er 1 =, 
de bckliycn bir tekneye gotı.ırdli . ıhsaslar bır k re orada işlemiyc ba~- ı . 1 d ır en ~re hatırladıla.r. Uzak ve tıl- bırıız bek.emesi li'izı : ldı. Abclullnh hlr Ruın şı·ı~lle .vırc, yukandn 1 Y l 

l'-un bir zaınnn Pr.~ndnn h',.bfr lasınlar, o zııman dti unee dn ge. ~orHar ıd., cU 1 d k sımlı hır bahçe, serın gblg terinde ı eff'ndiyi küçük bir odaya soktu ve bak, o zaman gC\rccP.k!in beni .. lln'· ı -"'"'"":"".~"'":" ! ! • """'"""" 
..- .., . . c ay ı, yor ar ı, eııdınc gel h .. lü ı 7..-.. ·b · • • 1 

T J l haber nlıınıadık. Tubti mnthiş blr lır ... > dıyor<lu. Bu garip proje ona 1 eğlentteğiz ... > Abdullah efendi bir~ er tür yorgun.uı;un, ıruı et "e hndıs! tanta :_nerdıvenlcrl gıcı.rilat:: sersem, hay ... Ve bunu (i:pertfd hır v .azııesını ıgı an ıyan 
me ·nk içindeydik nır yandan d:ı bu :fikri bulduktan sonru çok basit de b' k d kt E"I acının dlnleneceğı, unutturucu has- r;ıcırdata nşagıya ine!~, Abnullah kahkaha takip etti. insan, kanaatlerini te-
1 

• • _ . n ıre uyusun nn çı '· • g en- snlara malik 1 ı d " ü bü ı · dl 1 1 ka l nbul ve biltfln vatan eşi gorul • gwündfi. Tıpkı bır evden bir b:ışkn nıek, ne guzel şeydi bu 1 Elb~te (' • _ . . su ~r n an, .,~r n 1
• eıe~ ... ~e: c~ ~ .' ~anan b r l.apının Abdullah başını ka~dırdı ve talıtu r ~ddiit etmeden tatbik 

ı.ıemi, ltaı-a günler yaı1ıvordu Ne ı eve eşyayı ve iU)atlnrınıızı nııklet- ı kl d. B h ~ tun bıçarelıklerlnın tescili ~e müki'i- ~üı·ulııtusunu ışıttı. Sorırn ynn "d!I· kurusu Jckelcrile 5!vi dcl!klcı inin •d""r. S. Smı"l•s 
yap:ıbilırdim evlatlıırı~~ b:ıİ:rıma mck gibi bir ~ey .•. cOh kiinnh yep. henccc e; \·•• ~ ~ece Hunun içın fnt bulacağı ezelt bir bahçe onlnrı 

1 

]ardaki mırılblann ancak bulandıra. bn1Jtanbaş11 kapladı7•ı sefil ~ıuvnrJn "" _. ... 
bo·tım, "<İz' ••aqJarımı onlnrdnn r.lz 1 yeni bir cihazla idrak et.mck saade - kurtayaf opl nnğmlış ar kı.1 cm o her davet ediyordu. Ancak tenin aznıA'ı blldıgi yekpare ve rcnkaız bir sessiz· Ilir in anın vnzifcyi anlııyıp 

" J ,, • • 
1 

es en a-ı a e enccc t , Görillmıycn 1 rd d 1 bi h 1 ilki L ta•:11na yakın asıl!llış bir •ı:ınbi:ın Jrmı:ve çnlışnrnk ht"!kl!.'ıniye baolııchm tı.> l d - 1 ·ı i z.aman n ıı u~'ll an r cvcc:ın a c ı;:ışbnı,ın kaldı. içinden kendisine iııtihza 1.e, istPıiaf· ' nıamnaı• ı onu yapmasil!.' ölo;ü 
N den sonra lJamburgdı\n ~elen v~ 1 Ve Abdullah efendi yavaş fakat :eye :ıor~n, if. tı ~·yen şeyleri işi- ı hep birden yola eıktılar. Abdullah Ne tuh:ıf gecevdl bu: bir bu,vii in bakan bir ihtiyar Ç(!h:-csı r:iir !fi. IGr. Yok~:ı vazifeye yr.lnız nkıl 
o daki Türkleri getiren bir vnptır. P.m1n ve sabırlı bir çalışma ıle kem. den vae. ~I aynın. ır gölR"en_ln için. efendi kapıdan çıkmadan evvel otuı- masalı içinde başlamıştı, elmdl bu Bu en aşnğı yilzelll iki liJı yaşlann · cı11ln.ı('k onun anl:.şıldığını ifad 
dım Paşanın biraderi çıktı ve ondan' dini, daima üç adım öte.sinde gör. dckyl nhı r tasavvurun .imkanların· do~ sand~lyeye ba~tı, 'kendisine çok yıı-tık çıırşaflı kirlı yatağm yar- .ın. da bir erkekti. Abdullnlı cfPndi lıu tmeı. VN.ilı:ye akıl ercl!nlikten 

1 '-4- d • . il udutsuzlukla kfiınatı ldriik benz uen bı "Öl e d 1 d f 1 1 k 1 d 1 k CE-mal Paşanın Almı:.ı y:ıd3 bulundu. mea.ı.c evam cttıgl hayalıne ·kendi cd b't . f tll ·1 k i • ıJ _r ": g nın ora a uyuı u. an nz :ı asını ·ap a ığı küçük ve kadar korkunç bir şeklide :hL::>·arla. f':<lnra oııu yapmanın yo.u ne a-
tunu llğrendik. tubirile. tıpkı lılr evden başka bir en. ı ınsan sı. a e cg enecc t. gunu gördu. 'l ecrDbeslnde muvnffak ITlczar kadar dar odada bitiyordu. mıe- bir ba§kn çehreyi haya!ıı.dn :ra ~ d:ır urp ve nşılacak engeller ne 

- Hnnınıefencli diyorum, sıra"ı eve eşya ve itiyatlarıınızı nakleder <İçclım, dedi. İç!.'lım ve tekrar lncc- olmuştu. :avnvça bir ııarm11ğını 1 BI; kenanna 1li11mck arzuslle bn ya- 1 lamamıştı. Ufalmış, bir el &ya"ı kıı. I kadar çetin oll..irE& olsun o vaz.ife 
gelml.ıtken biraz. d~ CcmRl Pnşn:ım gibi nakletmiye ba:lndı. lbis,l dlahBa genlşkblr hftkrrfyet içinde dudağınn J?OWrerek şaşıran, garııoııa taga yaklaş.tı. Ömründe bu kadar d k 1 b k ü ü - , 1 yapılmalıdır. Yoksa yalnıı: g•ıı -
h 

• . aş ar 1• u sıcıı yaz a şamında iç- caman uyandırmayın r kl r cf"J h b' k 1 ar a mış, uruşu Y z rıu s.:n<:.er n:ck ve Ubikn kadir olmamak 
u u ı hayatından bahsetA,.nız... 

3 
k' h k"kate. fi 

1 
b. dl . , sonrll ge ır r ı, E ı ve arap ır yata gör- k 1 k 1 . , 

Pa nı h i h l ,.. k - - ı a 1 n r :ıe ır eey · Ve alınm .•. > dedi. memiatl. O kadar eski Te a~ildl k'ı em re em re şdcti bır afinger ya. ı \AZİfeyi •apılmnmış bırakıf'. 
şa n usus ayn ı . l'a ·at şı· dl ı h- ı t' · ü d k 1 " w " lı d ı·bf 

1 
ıl"' ası uv ye ını ç a ım ar a- lk gittikleri evde Abdullllh bfi tün adeta bu sefalet onu canlı ve blçarc bit daha iyisi kuru ve çürük bir c:e- J Yı.zifcyl ıınlıı.maktan edilen ka. 

j ~n ~n ~~ a yet~ bahsedebilmek A rkadaşlıın aeslendıklerl zaman sında g6rmlye muvaffak olan AbduJ- kadınlan. beğenmemişti. O daha nıiis- b1r mahh1k 7epıyor, ona bit ne\•i vlz haline getirmişti. ı naat tf'reddut gPrcekleşt ... tJir-ıe 
ç n 8 •• 1 e uzun ır zaman bera- Abdullah efendi kendlsınl bir l lab efendi büabutün b""ka, imkinsıırı bi ö ..... tesna r gilzellik iatJyordu. mrll- beteri talih veriyordu. Abdullah (D.vanh '00.r) ._vıııiaıiiıd!mııiııielllyiiıitıiııipıııiııilınıiıııii.o•oiiilıııiiuıiıır .... ____ _ 
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1 Dünya harbi ıl 
L 743 iaci ııh ı 

ı 
lnglllz tebllll 

~--s ON . HA B E R L E 
Roosevelt'in j 
beklenen 

nutku 

Torino 
bombalandı 

jAmiral Horti 
Führerle 
görüştü 

IPAPAGOS( 
kaçırılmış . 

Eski ... ,kumandanın 
dosUan nöbetçllerl 

öldürerek firarı 
hezırlamı, lar 

SôMe:3 

Tefrika: at Kahire 11 (A. A.) - Ortaprk 
İngiliz kul'fttleri umumi kararciJu
nın teblıii: 

Tobrukta topçumuz düşman tankla.. 
l1ndan mürekkep kicük keşif kohı
nu dagıtms,tır. 
Düşman ıeniş miky:ısta hııva a -

kınları yapmış ise de nüfu!l~a Ul)'İat 
\' ciddı hllSllr yoktur. 

Camhurreisi 'lt.ongı •den 
büaraf lık kanununun 

ilg•sını da i•tıgecekmiş 
!'>\cvyoık 11 (A. A.) - Kongrenin 

demokrat ve cumhuriyetçi ı·üesnsı, 
Ruzvetle bil' nıı.lzakeı'Cde bulunmak 
üzere beynz eve davet edllmlşlcrdir. 

lngiliz tayyareleri bu 
şehre gitme!t için 6000 
metreden al plan geçtiler 

Londra 11 (A. A.) - İtimada de
Müldkat Şule eeplıesintle iier bir habere göre eski Yunan bq 

Hitlerüa WtUf4Jund• kumandanı general Papagoa art.ık 
Almanlar tarafından mevkuf tutul -

Hey gidi, dUnya hey... Sen 
bu 1'8? ... Dedi. 

ne lleraln. 

eer•gGll .ttİ duğu AUna clvannda değildir. Gene-
Führerin umumi karargAnı 11 (A. ralin göz altına alındığını haber a • 

Hudut mıntakasında topçu ateşi 
teati edilmiJUr. 

Alman tebllDI 
Unıunııyetle tn!ımin cdildiglne gö. 

r~ Cumhu ~rcıslnln nutlrn müzakere 
cöilecckt!r. Bu nıüzakereye Cumhu
ı·iyetçilcılıı de dnvet edılmlş olması 
Ruzvcltiıı nutkunda, nılllı ısb nscte 
mü,c.ıllik mü. im işlerden bahsedıle. 
ceğine delil tcltıkkf edilmektedir. 

Londra 11 (A. A.) - Çartamba - A.) - Führerln Daveti berine :Ha lan dosUarından bir gnap bir gece 
perşembe gecesi ıimali İtalya üzeri- cariatan Naibi Borti prk cepbesin- \'illiyı baurak :Alman muhafızları 
ne İngiliz tayyarelcl'i tarafından ya de umumi karargahında Alman d~v öldürmüşlerdir. Generalin hilen ne
pılan hava akını bu mıntakaya ıim.- let reisini ziyaret etndftlr. Naib rede old11tu malum delildir. 
diye kadar yapılan akınların en şid Borti eyliiltin sekizinden onuna ka- --------------

O, ilk Dahiliye Nazırlığını naaıl mak, mühim -.e aaıü itleri dakibu 
latemiyerek kabul ctt.iyse, sadaret dakikasına yapmak jcla büyük faa
mnldlne de ii1lece istekli• olarak il) ete, h~ dıırnıa)'an enerji)! n 
geçti. cemiyet merkezi umumisinin bıllı::ı sa şiddetli bir azim ve meta.M 
verditi bir kararı katiyetle redded<-- te ibUyaç vardı. 

Berlin 11 (A. A.) - Alman ordu. 
!arı başkumllndanhğının teblığl: 

Şimali ACrıkada Alman lıombardı
mım t.ayyarelcrı dun Tobruk ve Mar 
sa matl'ıı.hındııkı düşman nntrcpolıı. 
ıına tam isabeUcr eldıı ctmi,tir. ş:. 
mali l\Lsırda l\ı:ımyon kol.arı boı:gu
nR uğı atılmış dem,ryollaı·ı da tahrip 
cdılıniştir. GOOO tonluk bir ticaret 
gemisi G-10 eylül gccc!Iİ S:iveyş kor
fezınde tayyarc:erlmiz tarnfmdan ba 
tırılmı~tır. 9 l!ylulde ccre~·an cdl!n 
hava muharebclcı intle duşman Afl'L 
kn sah li t.::erirıılc 5 ı v tayyare i 
kaybctmiştır. Duşrnan t.nyynıeler: 
ne gündüı ne de ~ece Alman toprak
lanna hücum etmem~tlr. 

ltalyan tebll§I 
Roma 11 (A. A.) - İtalyan um ım1 
!karnrırah , ağ ıstos ayı zarfındaki 
kayıpların lıste ini nqıctmektedir. 

Bu listeye gore, ordu ve Milisin 
'.ayıpları ~udur: 

Şlmatt Airlkada: 1 G3 ölU 173 ya. 
ralı.. 

Yunan ve arnavut ve Amavut Yu 
r;oslav cepbel(:J'indc: (26 ClHl, 866 ya 
rn1ı. 

Şarkt Afrıkada: ıoı ölü 
İtalya hııva hücumlım ıı~ticesinde 

9 ölü. 
Bahriyenin kayıpbrı: 33 Qlts, '16 

yıırnlı, 74 ckibeti meçhul kimseden 
ve hava kuvveUerlntn kayıplaı·ı ise 
32 ölü, 46 yaralı ve -41 al :beti meç
hul kimseden terekküp etmektedir. 

Bu rakamlar, bundan evvel zayiat 
11 tclerinde bulunmayan kayıpları 
ihtiva etmektedir. 

Ciiniin fazın ........................ 
Almanya da 

Roosevelt bitaraflık kanununun 
i~asını istiyecekmit 

Vnşlngt-0n 11 (A. A.) - Ncvyork 
Timcı: ga:retesinln V11şıngton muha
biri, Amcl'ıka gcınilcı ıni himaye et
nıck üzere icap eden but\iıı tedbirle. 
rııı lırıınnsı Jıususuııda Ruzvcltin 
bahr~eye cmr vermek t.asavvul'untia 
bulun lıığunus soylem<.>ktfcın. 

Bu muhabir, Cumhuıreisinln bitn. 
rnflık k:ınununun ılgııs. için, kcıng _ 
reyi pazu ı tw •ünu lçtıınaa çağıra
cağını ilave edi} or. -------

SOVYET 
tebliği 

deUisl olm~tur, dar karargihda kalmtttJr. 
İngiliz dev tayyareleri ilk defa o- Bu ziyaret esna!!ında Führer ile 

!arak 6 bin metre irtifadan urnruk Macaristan naibi arasında slyaıd ve 
alpleri geçmek ıoretile g1dlf Te gellf askeri görüşmeler cereyan etmiftlr. 
2 bin kilometrelik bir ıuçuş yapnııı Bu göıii~eler esnasında bugün Bol. 
!ardır. tcvizme kal"fı açılan müşterek müca 

Bu akına ietlrak eden pllotlardan delede yeni bir imtihandan geçmiı o. 
biri şöyle söylemietlr: lan iki memleket arasındaki anane-

Tayyarem Torino şehri üzerine ge vl silah arkadaeJığı tebarilz etth-11 -
len üçüncü tayyare ldl. ıehlrde Oç mişt1r. 
~angın çıkmıştı. İstasyonu iki kere ------------.-..,-.--
bombardıman ettik \'C dönerken taar A l 11 a 1 t e .. , , u 1 
ruzun iyi bir şckılde devaın ettiğini ,U 
::: rdük •. ~ombalar çok mtktarda aW (1 bıei Hlıi/H."' uııom) 
nıakm ıdı. h • k 1t _,_ • · ·1 · h 

Başka bir pilot ıunlan soylem1ı -1 ckepl e~ı ısa m~ ıçın ı er~ 1 ate· 
tir: et enne devam etmekk:dı: er. 

Üç "eyn dört bomba fabrikanın 6s ı Ladoga gölünün prkında tar
tGm· düşerek yangın çıkardı. Bir ki Karelide Finlandiyahlstr, La-
1 onılınrdıman tlly\'aresi GOO metreye doga gölünden :itibaren Svır neh-
1-ııılur Jııcrek bı;mbalaılle Torino şch Tİ mecrasının yarısından faı.laıını 

nele br:~ biiyiik yan •ın çıkardı. Şc- ifgal etmi,lerdir. 
'ı~rdc t'Satıen daha kllçük mikyasta Lenıngradın vaziyetine gelince 

(1 itıci ımhifedm dtvam) hır knç yan~ın daha vardı. bu ,eh.irden gelen mültec:lerin 
Sovyet mukabil taarruzu 350 lngillzlerla tayyare uylab ifadelerine bakılırsa bu vaziyet 

kilometrelik bir cephede Berlin 11 (A. A.) - D. N. B. nin gitgide daha feci bir telu1 almak~ 
yapılıyormuf askeyi kaynaklardan öğrendiğine gö. I tadır. 

Lonclra 1 1 (A.A.) - Çar· re, JngiUz h~va kuvvetleri, 22 haz: Tarilıin kanlı harp 
şarnba akşamı neşredilen Sovyet ı rondan 9 eylule kadar geçen müddet 1 en d 
tebliği, a:ıdece bütün cephe b?- ' zarfında 1200 tayyare kaybetmi~tlr. Zürib 1 1 {l,A~) - Odesa 

yunca anud:ıne mulıarc!_.clcrın Ş k •ı • ti • d önünde cereyan den mubarebc
devam ettiğini ha~er verm~kle ar V1 aye erın e lerden bahseden eAmbroaiano is-
ber.ıb~r, Mareşal :rım~çe~l:o KU~ z e 1 z e 1 e mindeki ltalyan ıazeteai ,öyle 
vetlerı, Smolensk.in ıımı.lı şarkı- demektedir: 
sine alt~ış kilometre kadar m~- (1 faei RIUf-dn cın..) Tarihte Odesa harp meydanı 
safede bır noktadan aynı ~~h.rın VAN'DA kadar kanlı bir meydan görülme-
270 kilometre cenubu şarkısıne Van 11 (AA.) - Bu ubah mift,ir. Saha beyg" leşleri dev· 
kadar imtidat eden 320 kilomet· mıntakamızda 30 eaniye kadar r:lmiş kamyonlar t~rkedil~iş top 
relik bir cephenin üç noktasından süren oldukça şiddetli yer sarsın- lar, hareketsiz durap tanklarla 
taarruza kalkmıılardır. tısı olmuştur. Buraya g~len ma- doludur. Mit 1 .. sleri hom 

R • A" . "hb • 1 A t .. E . 1_ ra yoz ae , 
esmı ıman .ati a?at aıansı uma a gore, rcıyeş Kazasının baların infilak) asında yara· 

dün akşam, Smolenıkfo t!mali j Kırkağaç nah"yeai dahilinde ol- Jıların feryadı ?~~.r ktedir. 
şarkisindeki Sovyet hücumların- ı dukça şiddetli hisaedilen bu yer ışı 1 

me 

Amerıkaya dan bahaetmişse de. bu harekata sarsıntısı neticesi bir kısım evıe, }pgı•}terede bı·r 
dalr olarak, Rus kaynaklanndan ı yıkılmış ve bazı vatandaşlar en-

f~Uf mukabeleye hiçbir haber alnıaınıtıtır. Alman kaz altında kalm•şlardır. Vila- icra komı•teSJ• 
d ? ajansı, tam mevcutlu taburlı.ırla Y~tçe buralara d~rhal sıhhat me-

ba,la 1 mı ve tankların y.ırdımıle ynpıldığı· murları ve yardım ekipleri gön-

(Ba,mtıka.l•tln ıi•VG"') Dl tıöyJediğİ bu hücumların, mu- deri)miştir. teşkil edildi 
cak, ki yukanda babıellif m;z vaffak:)c>~ kazanamadığını iddia _ KARAKÖSEDE 
dvıiz hadiseleri te_lcen ür etmiye 1 etmek edır. Agrı 1 J (AA.) - Bıı sabah 
ve At!lcrika gemileri tecavÜ"te u~- «Kızıl Yıldız:. isimli Kızılordu bire beş kala vilayetimiz dahil n- Londra 11 (AA.) - A\am 
l'am)a ba ı mı~tır. ıgazetesin'n harp muhabiri, Yeln- de orta şiddette bir yer snrsınttsı kamara ında bugun beyna ıt 

B h Ad' ] ' .. b t"' b yanın istirdadile nctıcelenen Rus hissedilmiştir. Bu yer sarsıntısı- bulunan Churchıll şimdiy~ kad r 
u a se er munıı.-se e ı.e a· ı k b'I . p . · • L b 'd .. 1 k J :ı t 'l . . . h 1 _ mu a ı taarruzunun devam cttı- nın atnoa kazası merkczınde v• aıyası nar j ı are elrneaı; e mu e -

g":!:C ccı erın, vazıyetı ( UKU· - • • h b · d' k D l' h · · b ğl b k~ lef bulunan muhtelif teııckkulle1'e lcu <lü\•el) kaideleri haturn ndan 1 gAınl ı al er vN~rıyorh ~e. ır,or. : l edve ıhna ıyesıbneb" a ı azd•._.oy- . 
tahl"l b k 'd k 'b' 1 man ar. c > ne rınm otesıne er e asara se e ıyet \er 1gı ve yeni bir nizam verilme i JÇın t d-
ha 1

; ve r u h"\f r muc ~ce püsklırtülmüf.erdir. Dört bin ev çöküntüsü neticesi i>az.ı vatan. birler alınacağını bildirmiş, 1 la-
ı:G~ tarn ın. a 1 veya ha s.~z Alman aske1'i bo- ulmuş 2 38 tank daşlann enkaz altında kaldıkları riciye. istihbarat ve iktı•ıııii h:Hp 

;üv:;:nu ~yıne çalıştıkların~ ı;o- ve 50 tayyare tahrip ed.lmiştir. bildirilmektedir. nazırlarının düşman içın düsma.n 
lı -kuk z.d" .~ ~ukt .me~t~b~~t Cepheden Tass ajansına gelcn Bu mıntakalara derhal yardım İşgali altında bulunan mıntnkalar 
~ u u" ders erı ~krır e ~ ır resrnı bir telgrafta. Comcfdeki ekipleri gönderilmiştir. için ydpılacak propaganda hnkkın 

1ttUn uza ıya ve mced"n ın· mukabil Sovyet hücumuna d · =========-====== da fikirleri alındığını söylemiştir. 
~.Ye yürütülen bu mütalealara ıafsilit verilmekte muh ~r için istical edilen cmukabil hü- Churchill, siyasi harbin idaresi 
goz ae •d' • k t b •• t are e Ab• • ti · lk d f l 
1 

e - ınr en. e euum e me- meydanında bfole.(;e Alman as- cum> ta ın zenne 1 • e a o a- için husuıi bir fora komitesinin 
nck elden ıelmıyor. keri ölüsü bırakıldığı, Ruslar ta- rak cmukab:J taarruu tabi?ini teşkilini istiyen nazırların bu 
kı Harhin bugün almı' olduğu rafından 47 tank, 11 top ve 96 kullanması dikkati caliptir. teklifini muvafık gördüğünii ila-
d'~gı~ ve azgın tekilde hukuku kamyon tahrip edild:ği söylen. Lenİngraclda Almanlar 4-00 ve eylemiştir. 
b~velıı kanunlarını değil, ismini mektedir, bin uyiat nnnİf Bu ic?a komitesi teşkil edilrnış 
b'.1~ ağıza almakta ne fayda ola- Smolensk Ruslar tarafından Londra 11 (A.A.) - Dajly ve ive başlanmıştır. 
ilır? Hukuku düvel denilen ıeri alındı mı? Telegrapb gazeteainin Slokholm Sovyetlere verilen tayyareler 

mevzu~ta, büyük devletler zaten Londra 11 (A.A.A) _Gene- muhabirinin it'.mada şayan bir Londra 11 (A.A.) - Avam 
~e. vakı~ riayet etm.erdir? Bu ral Timoçenko kuvvetlf"rİ, zapte. membadan aldığı bir hRbere at- kama?asında bir sual~ cevap ve-
aıdadelenn, ancak kuvvetliler ara· dildiği Ruslar tarafından üin edi- fen ve?miş olduğu malumata gö- ren Churchıll lngjltcreden Sov

amulac:arj olarak, zayıflara kar- len Elnyadan öteye geçmi'ilerd r. re Almanlar, Leningrnd harbinde yetler Bulığine yüzlerce tayyare 
?_1 • t~thik ~il~diği eskiden Zaman mefhumunun çok bü- bir ay içinde 400,000 k:şi kay· gönderildiğini söylemiştir. 
ıuerı malum d-:...-. mid"ar 7 '"k b' h · tı·-. b' betmişlerdir. '"'"I& yu ır e emmıyet arze ıgı ır 

~en harpte de. boiufll'a sırada nazi kuvvetlerinin gerile- Almanların son günlerde dah" 
lnayınca küçük devletlerin bak- •mea.i. Almanların, azami hamle fazla miktarda inıan feda etmiş 
la b" b" •-'-- ı ·· olduklan zannedilmektedir. rı nr ırer aya • ..,. altına abn- 11.ab.liyetlerinin tükendığini is bat 
~ıya • baflarnaDUf mıdır? Nite- edecek mahiyette sevkulceyşi bir Alma lana YerdlA'i zayiat 
lum pnıdi de öyle olmuyor mu? değjşiklık irade eylemektedir. Moskova 11 (AA.) - Smo-
Kaç •akittir cibanm gözleri önün- Elnya meydan muharebesinde lenslcin 200 kilometre şimR'i g:ır
de cereyan eden vakalardan daha sekiz dü,man fırkasının intizamı gisinde bulunan sahada şiddetli 
ziyade ibret ve İntibahı mucip ve elli kasabanın istirdadı, muha- muharebeler cereyan etmektedir. 
esasen ayni aebeplerin, ayni neti- rebenin on ikinci haftası içinde Düşmana ağır zayiat verdirilnuş
cıeleri tevlid etmesi, tabiabn ne Rus ordusundaki müdafaa azmı- tir. 
yapalabilir? En Pfft'U kanunlan nin elan tehditkar bir mahiyet Son 24 saat iç'nde hnva ve ka
ınukte7.aıı değil midir? muhafaza etmekte olduğunu gö,_ ra kuvvetlerimiz 12.000 den faz. 

Binaenaleyh filanca yerdf! filin terir. la Alman subay ve :ısked imha 
ca vapurun gizli surette be.tırıl- Öğleden sonra çıkan gazete- 340 tank ve zırhlı otoınobil, 140 
ını, olmasından mütevetlid mc~u- lerin, Smolensk n RuslnT tarafın- top, 400 kamyon ve 4 7 tayyare· 
liyetin kime teveccüh edeceği 1i dan istirdadına dair olarak neş- yi tahrip etmişlerdir. Ou ist kn
hele bukUku düvel bakımından- Yettikleri şayialar teeY}iid elme- mette dü,man anudane bir mu
timdi tetk"ke kalkı~mak hak'ka- mişse de, Rusyanın istilasından- kavemet göı1termişse de ağır za
ten beybucle yere nefes tüketmek beri, Rus tebl ğinin şimdiye ka- yiat vererek kaçmağa mecbur 
değil midir? dar Sovyet harekatını göstermek edilmiştir. 

T. H. Kurumunun 
matbuata 
tefekkürü 

Ankara ll (Hususi) - İstanbul 
ve 1zmlr gın:etecılerl nnmtna gondc. 
rilen telgraft.nn çok mııı ha siıı ol
dum. Aziz ve cıvanınert m il timlzin 
kıymetli alaka \"C f(dakuı lıklaı llc 
kurulan e er için en çok em k verml~ 
olan Tlirk Basın Heyetinin yükSC'k 
takdırlcri benim için unutulmaz blr 
mükafattır. 

Bu büvük davayı Tiirk gcnçlerl i
çine sön,;,ez bir meşale hallndcı getı
rcn sizelere bu vcsıleden J Uf de ede 
rrk Türk Hn\·a Kurumunun mınn t
ılarlığmı uzetme6'1 bh- borç bıli -
rim. 

Tiirk Hara Kurumu Gmıcl 
Başkanı Erz •rıını l'ıf cbuş ı 

Şukrü Koçak 

rek, arkadaşlarını cücendlrntek ıate- Sonra... Ceınyetin merkezi umu. 

Irandaki 
Alman ve 
Italyanlar 
toplanıyor 

medi. mtsi, {harh) 1 'kabul etmi~ti. Ve b11-
Umumt Harp, bütün şiddetile de. na kabul etmekle de, bliytik bir me. 

vam edreken, hükümetln riyaset nıa- 1 suliyet aluna ginnl1U. Cemiyet, 
kamını işrıal eden Sait Halim P.aşa, tam miinasile blr (İttiha .,e ~r:ıW 
(Cemiyet) iıı düşüncelerini tatmine tıükümeti) istiyor .. Deruhte edilen 
ki.fi gelmiyordu ... Bu zat, son dere- büyuk i~in mı:vnffa'ldyetle başanla
cede namuslu, terbiyeli, rıazik, kibar, bilmesi için, ıtıükümetin en yuksek 
ımdnrct koltufunu dolduracak dere- erkanının, kimilen cemiyetin ~Hi 
cede gösterişli jdi. Fakat, kanlı bir b11,1ı (asli crkin) 1ndan olma!'l.na 
harbin cereyan ettiği esnada, onun lhtlyaç gorü!Gyordu. 
malik olduğu evsaf, devletin idare Harbi) e Nn:r:ırl ("1 ve Raııltnmıın. 

Londra 11 (A. A} _İngiliz _ Sov nıakinruııni matlup veçhlle çevirmeye dıın vclcı11i~1ni, (Enver) "Pıı~a trıe
yet makamlan tarafından 1randaki kiti dcğıldl. rlne almıştı. Şımdl onunl:ı r.ıuvad 
AlmRnların tC!ilimi için İran hukü- Salt Halim Paşa, kan ve ateş için. yurürebılmek, onun Rih-ntlf ve çevil 
metine verllen -'B saaUlk mühletin de yıu.en bir hukümetin reisi gıhl 1 adımlarrna aya'k uydur11bılınek 1ı,; n 
ısimdi nihayet bulduğu :ıannedıliyor. çııl~ı; oı ılu. Daha dognau, haya- onunla mllud kuvvette bir adam 
Halihıızmla lrandakl Alman ve lta1- ta gozünü açtığı dakikadan~rl J.:Ü- li\zır.ıdı. 
yanlar t.opl..lnmalrta ve 1raıım başlı- rüp adet cdind;ğt hayat tarT.lnı bir Bu !ikrt en evvel ortaya ata•, 
ca nıel'k<:zle:-ınc göndcrilmekt"'lir. tfirl!l dctl;ıtırcmlyordu... 'Bu zenı;-in (Kara Kemal) dl. O, bir (heu!ti 
Dunl:ır..n 1:-.ın d:ıhfllnd' göz altına Mtaı~ Pr<>n!.i, ııulh zamanınıfa, (Şu-ı merkeziye içtimaı) nda va.zllet! t ıı
alınmalnn ll:tim:ıa olduğu gibi Hin. rayı devlet azilıığı) nı nasıl lrJ bir J ln ettikten ııonrıı: 
di tann gönderllmf'lerl de mümkun. (tantazi) olarııö kRbui etmişse. S.ıd· _ Artıl~, p rdc arkao;ında OYJ11l-

dllr rizAmlığı da ,.ıne öyleee, daha •üslü mal< :ıamanı ge('tı. M~mleket, ea 

T L d .. 1• ld bir .fanta%i olarak kabul e\ lem şti. buhranlı ~rv:l'cyc girdi. Biz. bfı) lı 
aura~ • or 1 •r• R b ,,,. öı:.ı d bi ild t • - "' b' ı· h ilin edildi a ı.uıye, he en r . saa ~r.nr v., man~~· ır m~su ıyct deru tt •t-

-dcbdcbe ve tantana ıle. geıiy,.r. Uk. 1şııı bqına, en fazla emnıyd 
Tohrnn 11 (A. ~.) - Tahranda ı Mııt:ıd merasimle kahveıdni içiyor... ve ttinıı:.t ettiğimiz bir :ırkııda ınıızı 

Örfi İdare ilan edılmlşt!r. İran or- Da'kanıkların ı;iyaretlerini kabul geçirmeliyiz. Bu da ancak t Talat) 
au,unun en yüksek makamını işgnl ediyor... Fğ'eı bu zı:;arellerd~rı va olabllir. 
eden general Evhad Admadi, bükü- kit bulablline birikm1!J 1,tere şlSylct'e Dedi 1 
n~ct merkezinin askeri va11liğ1ne ta- bir göz gezdi~iyor... {Vükela Mecll- Bu ~ütalea, acı hal kabul i"dildL 
yııı ~llmlştJr. • , . st} kuruldu~u ~man, o kıymetli &a· F:ıkat evveli şiddetle itiraz göater-

Ş~hınşnh ailesinin İsfahana gıtbğı atler ve dakikaiar, liiklnkıy:ı.t;a gt'- di: 
tekzıb edilmektedir, çiyor .. Günq grupa yaklaşırken, yi. - Dokrusu, ben kendime cüveone-

M H N ne tantana ve azanıeUe iconr ~ır.a mi)•orıım. S...dri.z:unhlı:, kolay de-
8 CB r • 8Zlrl .yahı..'t yalı.sına_ avdet ediyor ... n•r ğll. Bu 11 için liyakaUi bir'ni bu-

komu ... nizme ate, &Ürü dnlkavukla yenıeğ!ni yiyor. !alım. 
Sonra, ha:em dairesine çeki!lvor... Di• e f;knnd,. ısrar etmel-: istrJL 

püskürüyor Kıymetli kiırkünü Jriyiyor •• Tam bir Fakat, arkadaşl.ım dınanch!ıır: 
(1 inci •alıi/edR IÜfJOmJ (cfcndiJ kibarlt"l ile koltu<runa yer- -- Sen~ )foc]Jstcki (Ekseriyet frr-

l~eı-ck kndınların söyledikleri ma- kuı\ :nın hdtri..tn. Bu hak, ıabll c- :Macar roıllctl bugün ikinci defa 
sallan dnliyordu. olarnlc ı;en'ııcJir... Ayni .zamanda, 

olaıak Bolşe\·lı. anarşisi ile karşı kar 
~ıya bulunmaktadır. Biz Dolşe\lzıııi:ı T:ıbiiclir ki bjr harp ı;adrlb:aını, muhtelif Nc:.aretJeıde epertt tl'<'rü-
22 sene evvel tnılıııı lalını~, ıı~lıtrca böyle olamazdı. O kanh ve nte~li be geçirdin. Blnaena.leYh. hıç tf.'led 
Dol,,cvizınin vahşetine nıııruz kaimış gılnlcrin her an dcğ1şrn vııziveı "e du~ e.tmcdcn, sadaret kPltulCunn ı:ec 
'lic zoılıı kurtulalıilmişt..ik. p, 11 zümre bıırliııf'lel'lnl tam zamanınıln karşıla mc.l ın. (Dea.amı ~ar) 
içUnı i cı.dc.let tatbik rtmek vndil<: I ....... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
blzlw mlllı ahlfı.k Vt nıancviyaııınm J d t Sovyet Rusya 

mah~ etmişti. . !Uılletirnlz bu a p o n y a a - .. 
nıuhlık zchırl bjnyesır.den attı. Ve B ulgarıstane bır 
şimdı d umuı Aın ıın~·n ve dığcr • • f b ı• " • . 
'\vı pa mıııetıeıile bırlikte t eri - ISÇl se er er ıgı nota verdı 
\<.Un hunhar du mcnıı.n knrşı ü~erL " ._

111
• (1 , d scıJ;"/edcn de amJ 

n i d n va ıfeyi ifa ederek ka-ı TOKYO 11 (AA.) - ı' ı 
n :ıı kıtıyon z. •efetb .. rlık komitesi, ha~p rand - 2 - A n n Ve İt ly n t:ı 
Mılk m :ı:in nıinne+ \"e te ekküd<>- ı manı mesai i jç n lüzumlu görü- ı1 Bul r l' !l nla 

rfı 1 ı.: n .gcnçle1lmi.z ne ıı;fn har len isd ve amelenin t .ah idınc mt t d 
bett l ı lııı bıUyo ur. Çunku Bolşc· ol. r k imparator tarafından isdar 
'1zmlıı avıık att ı yere ne gıbi kor. ·d 1 b · name,•ı' tasvı'p et-
k . 1 . d •1 1 b . h' e en eş emır .-unç at r g<'t • • o ve u mut ıo . . 
cannvnrın Avrupa tncdenivctini ) ık. mıştır. 
mnk •çin en mühlik tahrip Ynsıtn- Bu emirnameler içtimai mua
laıı lınmfacl gını bi7.ıat görüyoılnı. venet nazırına milli müdafa::: ıç'n 

Bu mukaddes harbin ga~l'si d!ln • fabrika ,.c imalathanelerden han
yayı bu din iz vahşilerdeT' kuı t.nr • gilennın şeklini tanzim etmek im
ın. ktır. Ve millcUeri bnklk1 hiirri - kfm Ye 11alahiyetlerinin verilmesi
~et, içtimai adalet ve nıüşteı·ck snn- ni ,.ı,.,.0iş eylemektedir. 
elet" ula hr 1 al.tan tbaretth. 

40 
k d k k 

1 4 den yaı;;ın:ı a a, e~ e -
ler ve 14 den 25 ya~ıına kadar o-

Türk iyen in lan kadınlar çalıştırılmak üz.ere 
scf erber edileceklerdir. Mecbu. 

Yunanistana ri h'zmete müteallik kanun tadil 
yardtmı cdilrni.,tir. Doktor, di-1Çi. ve has-

(ı ittof s«hi/tdtn dtt'Am) tabakıcıların seferber edilmeleri 
Taymls gazetesi Yunanhıtana dr.,.piş edilmiştir. 

enak ve diğer lüztımlu mnl•sulicr 
goııdcrllın ·:sı ırnkaııına erl,en Brl ı K h • " h it 1 tanya hükilııwtinin nıuvaffnkiye. 's~ 1rıc ı a11er 1r 
tinden memnuniyet duymakta ve 1 ~ 
Alınanya)'a az çok iyi mün:ısebet iiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiliiiiiiiiiiiiii 
iduınc ettlrını•kte bulunan 1'ıirki
y<>nın bu erznkın Yıuıanl tanda * AMIW}KA HA l'A KUlTET. 
Bltaıaflar vasıtuile tcvzilnc Al. LI:RJ J<VMA.NDA'NJ KAHll!EDE 
maııyayı iknaıı muvuffn:: olmuş - Kahiı·e 11 (A. A.) - Amcr.k:ı 
bulunduguau tebaruı ettirm"kte- hıı~a kuV'.eU d kum:ındanı düıı btı· 
dir, rayıı gelınlşt.ı-. Oıgen ı al decıokra-

Almanya tevzia.ta m,ini ıı lere yaıdım için Anwrika taıııfın-
olmıyacak ılıır. aa dılPn ~ayretlerln tacllini 

t m:n edecektir. 
Berlln 11 (A. A.) - Yan re mi -
bir membııd:ın bild rıliyor: *BIU lTALYAN GE'rtlSl EGE 

Tuıkiye yolu ile Yunanlstana, DD'.}ZI\ DE lJA.Tl.?IJ'.,D/ - L-Ond. 
gönd rllecek erzakın rıe ıruretlc ı a 11 ( A. A.) - lnl"ılteı·e am1r:ılllk 
tc,zı edilece-·i hnkkındn bir mü• d ı lnın lılr tehi! •i 38Gi tonhık lı~r 
len dermeyen oluıımaktndır. An- it ly ıı ge~ı inin 'E c den•z.ndc hır 
cak işgal nltındakl m•ntakalar 1 Hlz ~cnızaltısı ~rafından b:ıtırıl 
halkına erı:ık gond<>rilmc h n dı • ııı bıldl rıı< kle l...;.ıı· ____ _ 

Almanya tarafından mumaıınnta * YA/11 Dl r/N TAR/to 1 Pı·c" 
uf,'Tamırncnğı tnlılidir. Bu suretle buw 11 tA A.) - Slovak hlikCimcti, 
lm gibi tedbirler insanl.~ın mut. Slovnk~·ac!aki yl\lıudllerin h,ıkul.i va 
lak bir vazifesidir. Ve bu, k.ırşı ziyetinl tetl<lk c•icn hır k:mun neş • 
taraf için bir mf!Ziy<>t d ğil sade- ı·ctmiştlr. Ru 1.:nnuna göre, Yahudi
<'P h' • hli rihılvC'ı "'" 1 ı :·r. ııln tnı ifi, AlınRnyada ınerl Nur n -

miiiiiiiiiiminiiiiimiiiii;;:m;;;;;;;;:;; ı be~ kanunlarındaki tarifin avnldir. 

6 - Bul~ r şın.enJlferleri mute
macliyerı Aln 111 yadnn gelen Almaa 
kttnlarını ve harp malzemesini tap. 
nıokt.adır. 

7 - Tuna üzerinde, Ruscokta kı· 
tnların Ye malzemenin kara yolu ıle 
nııklcdllcbllmesi lçln bir köprü inşa 
cdılmt~tlr. 

Mo kova radyo•u, bundan sonra 
Sovyet hükOınetlnln, Sovyet tay)al'9 
lf't ınin Bulgnr teprnkl nnın boırbat 
ı1ımımına lııtirak ettlld rine dıür ve .. 
ril<'n hab rt lrnti> etle tekzıb etti&' nl 
hatırlatmaktadır. 

Bulgar tahşidatı 
(1 inci eal i/edcn de '4111) 

ricıye nezaıct'ndc kaıl>en tekzlb • 
dilnıektedlr. 

Bul,.ar - 'furk hududunda a kett 
tııh idat vapıldıfını bildiren bu e:ı,e.. 
al:1rın eııa !iZ olduğu bf>yan edı mellot 
tedir. 

Amiral Readerin ziyaretinin 
doğurduğu f8Yİalar 

Göriilüyor ki, artık iki taraf 
da timdiye kadar fiilen olduğu 
gibi, bundan ıonra resmen de 
boiufmıya karar vennitler ve 
(Ate,!) emrini vermek için ba
hane aramaya b8flamlflardır. 

Büyük zabıta romanı: 7 1 dan siyaha boyannll~ küçuk bir ku- 1 mi yazılmıştı. Yoksa bir imıln 
tuya benziyordu. Kenarlarını .her harfl<>ıi ml)di! 

1 
-- ~ hn~e aüs'emck içJn olacak- 1 .Müddclumunıi bana dondU • 

bat 1 olup olmndıw•ını ııordunuz mu? 
- So n'nıhm; zirıı bunun bir e 

hcmınl~ ı!tl olmıyac:ığı k:ınııııtinde. 
~im. Manmııf h çağırıp soralım. 

Sofya 11 (A. A.) - Alm:ın aml. 
rali Rcndcr'ln Sofya::ı., ziyareti ve 
krnl tarafından kabulü müna<>e eti
le Reuter :ıjıınsının ucşr:~ ntını tak
bliı edeıı gazeteler tı miU.leal n 
yürlltmektedırler. Bulgari t.nnın an
cak kendi &:ıh 'ilerini tnuhafazıı ede. 
Lilecck kadar b!r kaç romorkorden 
ibaret b!r deniz kuvı;eU vardır. 1 ~u ~ ~ V 1 m . ~ :'1 _ m~t~~ir~:~uk~~~~ s!:~~ arkaJ:~;11: 1 

- Ne dersiniz Mis Tham~! 
~-~-~-~~-~-~~-~-mii~-~'-L·~-•.J .. _.., .. M, .. _~_ı..,:!_..1_,•aI..1.,..J.1.... · A Biraz dikkat edınce, bunun bir kutu- Boynuma huktüm: 

FnvcP.tt'in katibi y(h;'inıle ayni 
müı:tchzi lfode lçerl ,,-irdl. Babamın 
ellndekf kutuyu görllnce: 

Bilhassa Amerika Cümhurreiai 
M. Rooseveltin bitaraflık kanu
nanun da ilpsun Medialerclen is

L ~~ ~ BOLENT BVLAK... ~ nun parçası oldu~ anlaşılıyorJ 1, - Böyle bir muammayı nncak si-
- nu parçanın sağ ta. ra. fı nıuntnr. m z n zekanızdo bir ııdıım l>nllcdebillı 

tediği hakkında gelen haberler, Bir şeyler anlar gibi oluyordum. EL 
rafıma bnkmdım. Babanı ve mudde

Arnerilc:anm artıılı Man merhaleyi Jumunıi Iliilil konuşuyorlaıdı. Ken-
de a,mıya karar verdiiiae delalet yon'da işe devam ediyoıdu. Buna mu 
eder. Yani Amerikanm buıüne kabil Jercmy ile üniformalı blr sn -
kadar yaptığı fiı1i yardunlardan rü polis beni seyrediyoıdu. Biraz şa
.._a •ir de resmen ilin etmesi şalar gibi <ıldum, fakat gene de l11i
hir gün meselesi halini ahmfa pek •ne de.Tam .ıtlm: Kağıt destesi he • 
LenZemektedir. nil& yeni &lınmıştı. Üzerinıle de 100 

Hatta M. Rooıeveltin sabaha tane olduğunu gösteren bir band ur 
alqama ıöyliyeceji .....: nutukta dı. Bunlan eaymağa başladım, Dok
La ı--- san ııekis tane idi Demek iki tane. 

huausta kati lcarmlar .e kati sl alınmıştı. 
laildimlere İlltİaıl- ed .. Jer aldan· Desteyi tekrar lnınıtma kağıdının 
"-'f olacaldard.r, ..... ll'dayn. kan lebalnln berine ko1dum. İçim

TASViRI EFKAR cı., nıc ...,._ 1ıir fOC8iD ~ w 

k llmı~t N'ster Hume. B nim gibi bir basit - Onu buldunuz mu, diye sordu. 
ı_czzetll heyecanı vardı. Vakıa goı·du" I bir eekil.de es ı ve ynp•ığım K d S _ _., Çok caı!JI bir eey 
güın ~yler büyiık b' · 

1 
küçük bır hesap bu parçanın nsıl ku- 8 ın... özumü kau: 

yordu fökat hiı;sed'ır ı~ ucuk~ebrm - ' tunun üçte bll'lnl te§ldl cd .. bilcccği - Ba kutunun ehemmiyetli bir Müddeiumumi: 

1 ' ıyor um un- · · · erdi şev. olacağını z:mnetmf\-oı·um. Polis - Ö:.·te mi buluyorsunuz? de•ll. ar epey 1şime yarayacaktı. netıcesını v , 
Bl ı · eı· ı B b • şefi Kenyon da ayni fiklrı'le. Sız ne Bu kutu hakkındaki blldikleriıı!zı r sı, ın onıuzuma koydu d!in 8 am • ed b ı t 

düm, babıımdl, ' • _ Bunu ner e uldunuz? diye dersiniz Mister Thumm? ı ar. a ınıı. 
- Ne yapıyorsun Patty? dedi. sordu? - lien de kızımın fıkrıncleJ'll'1. - Bu kutunun acnip bir lılkfıve"1 

Gözleri kağıt destesine takılını tı. ı _ Masanın üstünde içeriye girdi. Acaba bunun Ozerindekl pnı'DUlk iS· 1 varc!ır. Sizlere ond:ı.n balısctı~iyo 
Müddehımumi Humm'da bana ters ğimlz zaman, klfıt desteslnln üzerin leri tetkik olundu mu? beniiz vakit bulıımaın•ştım... • 
ters bakıyordu, Kenyona doğru seıı-1 de duruYordu. Muddelumumt kerıdl l!hrl-ıc ~yJl-1 Br.bnm ııiizünü kesti: 
lendi: Babam kotu parçasını eline aldı mamasından doğan lılr mcm;u:oı;ct- _ Rır dakika IOti 

1 - Kenyonl Şu cebindekini çılcar ve tetkik etmiye baeladı. Boyanın ı!izliklc yılzilnü ck§'tti. ıJ. ooadan çıkmarlaıı ~cl Bu şey, 
bakalım. Müfettie Thumm bonon (istDnde itina ıle yazılmış {H. 1'~ ) 1 - Tetkik olundu. Yalntz Pnvee~ · ınaı;anın 
hakkında ııe duşıinııcck ! harfleri vardı. (H. E.) İngılizce Un isleri var. u tı;r • ıl.mqor muydu! 

Kenyon elini «hine soktu n çok en na" na ~liyordu. Bu har11er - Cornlcbaele, ev•1en ~ılcnıııdan - Bayır yolı.tul 
acaip bir lf'1 çıkaniL Bu, tahta- acaba <0) nılnaouı •enn evvel bu kutunan masanın iiıcrinde 

Reuter ajıııısı aınıraUn zi) arc ne 
Tuıki~enin ncktal nazarını cefb<:ttlr
mck bu suretle Bu1gar!stann k rşa 
bir şüphe oynndırmnk 1ııtiyor. Bul. 
g:ır - TOrk ınünascb tlcrini k:ırart • 
nıak için yap•lan bu rıeo;rtyatJn bil
tiin evvelkiler gibi aki~ kalacağına 
şliphe yoktur. . ................................... --..... .. 

Tıuıvirl EfkAr 

Nüıhaaı (S) Kert fblr 

' '

f'•ririr- H~ 
_Abone Şeraiti~ _!!:!!_ 
Senclık ............ u:ı:ı Kr. 270 1 Kr. 
A!tı aylık -········· 7:>0 > 14"!> > 
Ov a1hk •••••••••••• 400 > sco > 
Bi, .~ilk ............ 160 > 701..tnr. 

PJX&At'• 
Dwaıl ı z ,.. ....ak iade olu.."llll&lı, 
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TASVİBİ EFKAR 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün Aslrılarınızı Derhal Keser 

• 
lc.bmda siiad• 3 .... .ı.abilir. TAKU'l1.ERtNDEN SAKININIZ. Hw yerde .,.U. btalan 

.....ı. iatqinİ&. 

Fotoirafla alınarak, gayet nefis bir surette İıtanbul 

MAARİF Kitepbaneai tarafından ba11lnuJtD'. 

20 ıantim boyundadı:. Yaldızlı, bez ciltlisi 100 luını,. 
tur. Tatra için hediyesi 120 KW'Uflur. 

A YRJCA: Yine Hafız Osmanın ıecaventlerini havi KU

R' ANI KERiM. Türk harflerile baıılm1Jtır. 20 ıantim eb'a-

dındadır. Yaldızlı bez ciltlisi 60, lafl'aya 80 kufVftur. 

D • k k t Bu KUR' ANI KERi MLER yerine bazı aah 
1 8 : cıların ~z takl idi kağıtlarla ciltli Kur'

inlan eattddan anlafılmıftır. A lmanmamak için Kur'inlarda: 

MAARİF Kitaphaneıi adına dikkat edilmelidir. 

İstanbul- Elektrik, 
Jşletmeleri Umum 

Tramvay ve Tünel 
Müdürlüğünden : 

1 - Takrlbrn ı:ıoo adet elbise ve şapka ve 800 tıJct palto mektupla 
teklif istemek suı etıle satın alınııcak tır. 

2 - Mu\'akkat teminat maktua n ;oo liradır. 

12 EYLCL 

17 nci tertip 2 nci çekiliş plan• 

1 

r ıı.r..,;,. 
ı Adedi 
ı. ,,. 

l 
3 

' 40 
60 

120 
800 

1.200 
4.000 

80.000 

ikramiye 
Miktan 

Lira 

25.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
50 
10 

3 

Yekian 

ikramiye 
Tutan 

Lira 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80.000 
60 000 
60.000 
60.000 
40.000 

240.000 

720.000 

3 - Teklıflerın lrv 11: mclan par :ı.~ız tedarik edilecek t<ırtnıımt>sindc. 
Soldan sağa ve 11ııkarıdan atıcrüı: 1 ki tarifata lJ\•gun olıuok t 8f~/!"11 Pl>rşembt' günü saat 17 ye kadar 
1 - Vahiınlik - Rabıt edatı. 2 - ı Metro Hanının 4 üncü k ıt•ndakl Le ~azım ınüdürluğüııe imza nıuknbilın 

Faniliğin aksi. 8 - Yunanlı • Parça. de verilmiş olması liizın clır. (8090) Tam bilet 3 yarım bilet l ,5 liradır. Hasılatın % 60 fi ikr ... 
miyediı. Çek:liş bu defaya mahsuı olmak üzere 15 Eylül 94 1 de 
lzmir F.nternasyonal Fuarında yapılacaktır. Biletinizi 1 O Eylüle 

_ kadı:tr dcğiştirin İ7.. 

4 - Objcktıfler. 6 - Mozaylklerde ---
bulunur • Beyan. 6 - Bir hıtap nida 1!11••••.•.•••••• •m11t19•••••••

1
••••11111 

tll - Çaınlıcada bir semt. '1 - Zayi Kadıkoy Vakıflar Direktörlüğü ]anları 

, .... ,. 
""'~' 

a t. Bir harfin okunuşu. 8 -- Şiir il••••••••••••M••••••••••••lllii yahut nesil' parçası - Temiz degil. 
2 

• , • • • • <J 

t - Dolaı> çevirme. 10 - Tasfiye • j Muhammen kıyıııeLi 
Tecs~üf ctnıe. L. K. 

'l'emlnııtı 

Si EMA Geçen bulmacanın balledilmlt 
tekli 

J 2 ~ 4 5 6 7 8 9 JO 

1iBİÖL U C 1 S T A N 

~ Q s o M F. z !f ~ y A 
s L o s u tf' G A M A s 
4U MU R s A M A z l~ ' l 
s c Elll s E R j N i K 

' 1 
z G A R A L A R A 

• t [ 
ı-

7 s A l\t L o A Nı, 

1 T •M~ ~~.!::J.. , _çt: 
9 A Y A Z ,.,, R A C O N 1 

ıt NA s ~
1

K
1

ANIA N . 
-- ·------- - 1 

1 

laZ•·u:J 
8 UGUNKU PROC RAM 

'1, 'O Pro •ı anı 
7,d Mu ıl.: 

7,15 llab ıler 
8,46 Evın ııail 

* l!,!lO Pı'Ogram 
12,.13 l\1 üz ık 
12,45 Haberler 
t::.oo !.\h1 1..ık 
l 3,'!0 M zik (Pi ) 

* 18.00 Proj?ı ımı 
18,0'l Mıizlk 
18,40 f)Hlıik 
19,00 Konuşma 

1 15 ~\I zlk 
ı ,.~o H ;ıbcrler 
19 40 lu ık 
20,ır. Hadvo 

Ga7.cte"ı 
20,41i ~ I üzıl 
21,00 z·ıaat 

Tııkvimf 

21,10 Temsil 
22,00 Muzlk 
22,~0 Haberler 
22,45 .Müzik 
2!{,00 Yıu ınkı 

Pro~nım 

BORSA 
r eıufH 1 Sterlh S.24 
11o· • .,,." 100 Dolu U2. 21t 
Ce••YN 100 in. ?'r. -.-
lladrtt 100 Peseta 11. 937S 
Yokeba. 100 v .. 
: loldıol . 100 ?ne; kr 31 ooso 

ESHAM VE TAHVtLA1' 

Yü&ele S lkramlr•ll 9JI 19.65 
,. S ., 19S3 F.rj'anlA..& C. 21),'lO 
,. 7 IH S1Yu-En11rıaıal -.
" 7 " 'J lll 7 20.1~ 
•t 7,S 935 'J IJrk bere• 

Tra., 'J -.-

Atta, De. yolu 1 Ye l -.
i b '.<iye 1, B:1•k .. ı •ama --. 
Türk Umu m Tiyatro 36.5:> 

~;r;- b;ici alhn ~J 
Repdly• ıs Lira 7> Kı. 1 
K 1 Be IW 1111 116 ••• • r ti - • ICilçe altı• sra- 1 .. ss " 

Eylul ı Cama 

U 6ll H. 

12 
1557 

.ŞABAN Ruıal 

20 Atuatoe 

1 
sa 

t..ll• : ~55 Hıztr 130 

VMiıW Eaaal Vuatl 
s. D ~. D. 

G .... ,y.,...._., il 1~ H Si 
Vile ıos 4! ıJ I 11 

' ~ı...ı.. P' 19 ,, .. 
Akta• ıı ocı it 18 

1 ....... ~l ss u ., 
·muk (YanakO 9 3S ,. S7 ı 

L K. 

1318 65 197 00 
Kadıköy·undl' Oıımanağ.ı mahalle inin Hasııcıbaşı ııokağmda 29/6 

kapı sayılı ve 43!) mt'tl"e muralıbaa sahas•ndakt arsa lamnmıııın mülki -
yeti 5/!)/041 tarlhlr.den ilibaren bir ar zarfında pazarlıkla salılacaktır. 
İsteklllcıiıı temloatlarıle müdürlilk aknı at kalemine mtlı acaatları 

(80!i8) 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
IST AN BUL ŞUBESİNDEN ı 

l 5 Eylul 1941 tarihinden itibaren tatbikine başllinacak 
olan Bankamız gışe saatleri aşağıda yazıl ı dır: 

Adi g ünlerde : 9,30 - 12 ve 14-16 
Cumart si günle ri 9,30 - 11 ,30 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
l - Ankaıa Su İşlcı i müdürlüğü için bir mesul muhasip bir ayni. 

yat muhasibi alınacaktıı. 
2 - Tallııl"r aş:ı~ıcla yazı.lı vr.s aiki istidalarile birlikte EvlUI ıonu

na kadar su idaıesine vereceklerdiı'. 
A - Resmi blı dairede asgaıi 3 senıı bu vazifenin ifa cdi!dığini 

gosterlr vesika. 
B Sıc11 cuzılnnı 

C - Sıhhat ı aporu 
D - 8 fotogınf (6530 • 8053) 

NIŞANTAŞINDA KARAKOL KARŞISINDA 

YATILI IŞIK 
YATISIZ LİSESİ 

Ana, ilk Orta, Lise 

KIZ 
ERKEK 

Tüı kiyetıin en eski Jıusus'i liscııld ir. Kayıt için hıll'güıı müracaat. olu
nabilir. Tarifname is teriniz. Telefon: 80879 

İstanbul Fiyat Murakabe Bürosundan: 
İstanbul Fiat. Muıakabe Hüro~u na bağlı Üsküdar Muıacu:ı.t Büıosu 

15/9/941 tarihlnd" r <ıkı ılar kayma kumllKI bina ıııda ııçıl,ıcakhr. İhtl. 
kir ıikii)eti ~:ıpuc·:ık olan Üskuclnı ve Kadıköy h:ıvnlı!\i halkının bu 
miirııcaatıamıı 606~8 ve 60218 telefon ııumaı·alaııııa yııpılınaları ilin o· 
lunur. (8099) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 
Keşideler 4 şubat, 2 nıa)'ıs, ı ağustos, 3 lkincitcşı-iıı tarıhlerlnde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 liralık :;. ~000.- lira 11 8 aa.:t 250 liralık = 2000.- lira 
8 > 1000 > = 8000.- > 35 > 100 > = 3500.- > 
2 > 760 , :::: ır;oo.- > eo , 50 > = 4000.- > 
' > 600 > = 2000.- • 300 > 20 • = 6000.- • 

\..,-----------------...1 - ~ .. ... ' ... . .· 

İstanbul ·· Belediyesi _ila~lar•ı 
Hııst>kl. Cerrahpaşa, Beyoğlu vo Zblırcvi hastalıkl ar hastahnııclcrile 

Zeyııepkiıııil Doğuınevinin yıllık ihtiyacı iciıı ,,lıııncıık 740!14 I,ilo beyaz 
kal'anınn et1 pazarlık suı <?tile satın ıılınacııktır. Beher kilı•3unuıı talı. 
mln bcd ı 66 kurnş ve ilk teminntı 3149 liıa 71l kuruştur. Şartname 
Zabıt ve l\luameliit müdürlüğu k:ılt> rnifıde göriılt>hılır. İhale l !l/9194 ı 
cuma giınii saat 14 de Daimi Eııcü ııwndl' yııııılacııktır. Taliplerlıı ilk 
teminat makbuz veya mektupları ,.t> !141 yılma aıt Tıcın·et odası vcsika
laı ile ihale giinii muayy"n saatte n nimi füıcümı•ııde bulunma!un 

(7!170) 

Is. Fiyat Murakabe Bürosundan: 
Fiat listelerinin tcvzıi !8/9/<141 tarihine knılar uıatılınıştır. B ı Jıs. 

t<?lerin \'İlJ·iııl<?rdc halk ., gliı ebilece ğ1 •;erlere taliki nıecbuı-i olduğundan 
aliıkad.aıl.11111 İstanbul Tlcıırel Odası ve Ata A trıhck hanına naklrtleıı Is 
t.ıınbul Fiııt Murııkııbe buıoRu ve Esnaf cem!r<?tl<?rindl•n teıninı ılün olu. 

Rektörlüğünden : 
(80!J_81 1 

ııuı, 

Üniversite 
ı 940 - 41 vılı a.<ıke ı 1 ık dt•rııinrll'n lkınalc• kalırn normal vtı arıornınl 

kız talebenin İkmal inıtihanları 15 EylOlılen 15 Blrinciteşrine kııdar 
yapılncağındnn alikarlnrlııı·nı lıu mü duı•t içinde Talim Tabuı'lı Koıııutnn. 
lığına ınüracanUaı·ı. (808!!) 

Jstanbul Deniz Komutanlığından : 
D eniz. gedikli orta okulu hır incj müsaba ka jmtihanına giren 

okurların kabul listeleri gelmişUr. Al8kalı okudann hemen fs tan-
bul Deniz komutanlığına mürtıca atları. ( 802 3) 

/. ntıh Hirind Sıılh H ukuk llô.1:iın. 
liğ iııde11: 

Sinema prestiıkarlarının, moda 
meftunlarının beklediği mecmua 

15 
Eylôlde C 1k1 Y D r. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANK ASI 
Kuruluı tarihi 1888 -- Sermayesi: 100,000,000 Türk liram 

Sube Te Ajans adedi: 266. 
ZIKA~ ve TiCAl~i' HER NEVİ BANXA MUAMELELERi. 

Para birıktır~nleı-e 2S.8<>0 llr& Uuamiye veri10raa. 

İstrrnb11I İhtikar' MU ı'<1Nı1otlnr-ı fP.l"-foıı mmıcırııları. 
23332 - 2"23;{ 

ll nzineııın Bt>şiı Paşa nınrıallesin
,ıe Aıı:i ıııkfu sokağında 43 numaralı 
hanede nıukim iken lkıınwtgiihı meç •. 

1 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kunıbaraııız taaar ruf huap-
1 larında "'D az 60 lirası ~uluna la ra senedn 4 defa çeldl«ek kllr'a Sirkecide Oeınirkapıda üç lln · hul Hüs<?y1n Avni ıı t>yhiııe açtığı ala J b--·--- - - b ile uıRiıdak! plana göre ikı miy11 ıhıtıtılacaktır: itan UI Hava Mlntaka bar İn«aatının ikma li pazarlıkla cak (fA\'asının gıyıı eıı ccıcy:ın l.'tfoll 

" h k · d 4 adet ı .oo<• lıralık 4,000 !ira 1 100 ali et 50 liralık 5,r..oo Ura " e ksilt mi ye konmuştuı. iha le& nı u a emesı !onun a: 
Depo Amirlı·gw inden .• , 8191941 per .. embe günii saat l\lü<lı ıei vekilinin iddiasını ısrıat _ 4 , 600 , 2,000 , 120 , 40 , , ,soo , 

... tun iıharı aciı eılel'ck Kcıneı· Ruı· • -' ııı 250 > 1,000 > 160 > 20 > 2,200 > 
1 - Bir adet otuz tonlu k deniz motörü tek ncai ve m otörü 14

1
• 3o dl a Tkoph~nede L~. anıırlliği qıız yolundn toprak çıkarmak sureti. 40 • 100 • 4,000 > 

tamir edilecektir. 
1 
ııa ııı ama. om.syonun a ~apı a- le hnzinc\•l ı:rn lira zatııra ııokmadı- DİKKAT: Hesaplıırınaki paralıu bir ıeıır içınde 60 liradan 

2 - İki yüz yetmiş beş J.ralık Bakırköy Malmüdürlüğiin~ ya. ckakt ı r. ~lek''! __ h~detlı l51 59 ~ 11 ~ra 8
3

0
1 ğına daiı· teklif ett.ği ) emin ijzeı-ine a11alt du~miyenlerc ikrnmiye çıktığı takdirde '~ 20 fazlaailıı nrile-

tırılarak 18 Q 941 perşembe günü saat 14 d e y eşilköy hava mın- j L uruş, ı Kı.cmfı.nak ı . dıra .. bu husu~t:ıki dav<?tiye ve usulün 337 eektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Eyi ili, ı Hirinciklnun, 1 Mart 
k d 1 .. uruftur e" ı omısyon e1 go· ci nıadıles1ne göıc gömlerilen ihbaı.. ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ta a ep o amir iği atın alma komisyonunda bu lunmala rı. . 1. 1 ' kl'I ', b 11· k't t k 9!~!!!!~!1.!!!!!!!l!l!!!!.!1!!!!!!!!!~~11!1!!!!!!!~~~~~!111!111•• 
( 8064 ) ru ur. ste · ı erın e ı va ı e o. nanıc 15 gbıı mfiddetle llaııen tebliğ 

1 
=- ___ ___ _ ___ _ 

••• kt>meye gelip yemin etmediği gibi bu 
--- ____________ ...;.... _ _ ın:syona gelmeleri. 8087) edildiği haldP. nıuay\ien günde mah- r , 

ist. Deniz Lv. Satmalma · Komisyo~u :.tıanları Beher kilosuna 165 kuıuş tah - hususta bir llirar:ı dahi bulunmadı - A 1 1 k 
mirı edilen 15 ton sade yağı alı- ğındıın :ı;cıninden knçmmış adıliylc c e e s a t 1 1 

13!1 liranın rilzde beş faiz ve maaari-
7000 k ilo kuru fasulya alınacak ı nacaktır. Pazarlıkla .~k~iltmesi fi mahkeme ile biı·likte tahsiline 14 

1 - 15 Eylül 9 4 1 pazartrsi gün ü saat 15 de komisyorı df) l 8 9 _9 4 I perşemye gu nu i sa.at nıarı 1941 t rilıinde kıırar verilmiş. 
mevcut evsaf ve nümu:ıesi gibi 7000 kilo k uru fasulye pnı:arlıUa 

1
'.?.de f op

1
hanekde .st. Lv. d mır- tir. 

alınacaktı r ıgı satın a ma omısyonun 8 ya- İşbu kal'al' hülasası tarihi tebliğin 
2 . '- ki.il . b 11· .. t tekl 'f d k i . f 1 pılacak t ır. K ati teminatı 3 71 2 <len itibaren müıideti knnuni•.··esi Z"r-- uıte erın e ı gun ve ıaal e ı e ece e rı ıyat a-

1
. SO k · k ·' " 

aı'. 15 • b · d k ' · ti ·ı b l 'k K d b l na ·uruştur. Şartnamesı o- tında temyiz veya herhangi lı!r ka _ rın 1o nıs etın e ı temma arı e ır ı te asımpaşa a u unan . d .... 
1
.. 1 t kl 'l • 

k · d h b ) ı ( 8024 mısyon a goru ur. s e ı erın nun yolun,, müracaat edilmt>diğl tak 
omıayon a azır ~~~.:_ ) belli vak itte komisyona ııelmele. clirde hfiknıun keshi kntiyet cd~l.'ği 
lıtan bul Ha va Mın taka u. 2 42-8088) ~~c~~k;;ı~ıl~::~~;:·e dairesinde nıu-

D AA • ı·"". d DA v ET r~ulün 141 lnt'i maddesine levti. epo mır ıgın en : f'ııtbol hcık~m konitesi ba~ktı.nh· kıın teblli! makamına kalın olmnk Ü· 

1 - Beş kalem oto mabemcsi alınacaktır. ğındnn: . l.!"rl' ~ bn kitirı ihbanıame.si il!ınen 
2 ik' ·· t it ı· 1 k k • t t B k k' M l Bölgcmııe mensup futbol hakemle. t bllg olunur 941 _ 17 

"'d . 1 ·~· ı yuz iye mış a 181 ~ h9ı -' l atı l"ITilbna '". e ır oyl • aO rile h:ıkem namzetlerinin 14 cylOI 
inu u r ugu ne yatırı maıtı ve ., "' pe-tşem ,. ıııiı saat 4 . 3 941 pazar günü saat 14 de Jevazımla- Sahibi: Z. T. EBÜZZI Y A. 1 
d a Yrş.lköy hav .. mınt11lı.:a depo i.nJrllği ıı<ıtıı .ı komisyonun 'rne 1ı •likte Fcn<?rbahçe stadında bu., Neşriyat Müdürü: C. BA BAN 
da bulunmaları. ( 8063 ) 1 ıunmoları rica olunur. Baıııldıtı yer: lla tba.c&i E B ÜZZIY A 

bağ ve 
28139 zira eb'adında jçindeki dört odalı b ir kö~k ile 
( 400) mahııu lda r meyva aiaçlı v e (4000) üzüm kütüiü Ye 

yüzlerce fidanı bulunan 

Bir bağ acele satılıktır 

L lstanbul: Sllhrrlkapı - Çırpıcı, ., 1 
Tep&bağ, No. (10) e mUracaat ~ 


