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Bir tenkid tecrübesi 
1 

Yazan: Yalıg• Kemal 
Bugün fcvltalade nefis bir şekilde zengin 

1 
mündcrecat ve aeçmc resimlerle çıkan Foto 
Magazinin (39) uncu say111nda zevkle 
olı.uyacakıınız. M0STAKIL YEVMi GAZETE Telefon: ı o 5 2 O 

Cımırtesi 13 Eyllll 1941 
\ 

Dima;ınızı n• le.dar çolc iı· 
l•tir •• lcııll•nır•ıınız, dimağınız 
o nbb•tte inlclıa/ ue size gardım 
•dır I - Oeorge Doreey 

(Şerhi 2 inci sahifcmiı.de) L . Tdg.Tasvlrieflr:lr,İstanbul 

Ültimatoma 
mu ad il 

bir nutuk 
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1 Roosevelt 
Mühim bir karar 

mühim bir ---------
1 

ZELE 
D ün bu sütunlarda çıkan ya· 

ZJda, Amerikn Reisicüm
buru M. Roosevelrin ~klenilen 
nutkunun kata büküm ve kararla
n muhtevi olması ihtimalinden 

Buğdayla makineyağı 
beyannameye tibi 

nutuk söyledi 
Gemi ... '•ggantrimi" Şimdiye kadar 194 ölü tesbit 
müdaf atı sıılarımııdaki · 

bahıel mİJtİk. 
Nutkun dünkü gazetelerde çı

kan huliııaıı bu tahminimizde pek 
de yanılmadığımızı, göıteriyor. Bu mecburiyet 100 kilodan 

fazla buğday ve 1 tenekeden 
ı fazla yağı olanlar içindir 

:~:;.'i:a;.:~:,~;:ilerini edildi on köy lıarap oldu 
Alma11 ,,. lt11lgan 

harp ı•mileri Amerika 
müdafaası içiıı elzem 
salar11 ıirerl•r•ı, 6u 
hareketin mulı<ltartııı 
kendilerine racidir. 

filhakika M. Roosevelt, bir ı 
hayli düşünüp tatındıktan ve an• 
nesinin ölümü veıilesile birkaç j 
ıün daha üzerinde itledikten ıon- ı 
ra irad ettiği nutkun sonunda Al
manyaya hitaben fU sözleri söy- ·, 

Erzincan ve Malazgirtten haber alınamadı 

lüyor: ANKARA 12 (Huauıi muha- lerdir. Beyannamelerin kabu. 
•Almanya bugiindcn itibaren 1 birimizden): bulüne yarın sabahtan itiba· 

Atlantikten çekilmelidir, Alman-! Fiyat :nurnlcabe komisyonu ren baflanacaklır. Ja Atlantik muhar.-:besini kay-ı dün öğleden sonın mıntaka Makine yağlan 
~tmitlir. Almanya Atlantikten 'ı• ıuct müdürlüğünde fevka. 
çekilmezse, Amf'rika donanm&$l iade bir toplantı yaparak Ti- Ankara 12 (A.A.) - Ti-
lngiliıc donanmasile beraber ba· caret Vekaletinden verilen carct Vekaletinden tebliğ 
rcket edeccktir.ıt emirlere göre mühim kararlar edilmiştir: 

Bu ıözler açık ve lcati bir ülti- I verm ştir. İstanbul vilayeti hudutları 
matoma muadildir. M. Rootıe• 1 Bu kararlara göre 100 kilo- dahilindeki her nevi nıak'ne 
vclt Almanyaya, batlıca harp ! elan ziyade arpa, buğday, mı- yağları aşağıdaki esaslar dai-
ıahası olan AUantikten çekil- ı sır, çavdar ve yulaf gerı-k resinde beyana tabi tutulrnuş-
ane$İni kati şurette emre<livor. i tane ve gerek un hal inde ol- tur: 
Halbuki Almanya İngiltereyi. in- sun beyannameye tabı' tutul- ı p ) Of' · L • • b' - eho 11!1, as.-erı ır-
ıiliz adalannı istiladan ziyade muştur. Iikler ve devlet sermayesi ile 
Atlantik denizi tarikile mağlup Bu sebeple ellerinde bu işletilen fabrikalar, ellerinde. 
edip aman dilemiye mecbur eyli· maddelerin 100 kilodan fa'l· kiler müatesna olmak üzere 
feceği iddiasında idi. Nifekim la bulunan hakiki ve hükmi tüc.car veya ti.iccar olmıyan 
Alman Devlet Reisi M. H~tler şahıslar bunların miktarile ne. her şahıs yedinde mevcut ma-
geçen ilkbaharda söylediği büyilk 

1 

vi ni bir hafta Zl\rfında ınahnl- le.ine yağlan mecmuu h r tenc-ı 
bir nutukta Almanyanın bu knli lin en buyük nıulkiye amirine keden ( 16 kiloluk) fazla ol-
kararından bahsetmi, ve «lnrril- btr beynnnıı.mc ile bild:rcrck- (Devamı uyfa 3, ıOtun 4 d•) tere için bundan sonra denizlel'· ı ___ ..._ ___ ...._. ...... _________ ..,_ 
de hal.im olmıya imkan bırakmı· ı 
yacağız» demişti. ita/yanın 

••• 

Nutuk yarı 
harp ilanı 
sayılıyor 

Yeniden bir Amerika 
gemisi batırıldı 
VAŞİNGTON il (A.A.) -

Cüm~urreisi Rooıevelt, çok sa· I 
bırsn:ııkla beklenen nutkunu aöy
lemişfü. 

llooacvelt, cvvclü Creer, hadi. 
sesinin, içinde cereyan cttiğı şe
raiti h::ıtttlatmıtı ve demişti: ki: 
ki: 

cBu gemi, güpeıündüz Cro
enlandın ceııubu \j3tkiıinde bir 
mıntakaya varnn~tı, Amerikan 
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~ zelzele. mıntakas 

Böyle hir karar vermİf ve ıon 
Ümidini denizlerde düfmamna 1 
lı:arfı yapacağı tahtelbahir ve i 
tayyare harbine bağlamıt olan 
bir millete durup duı url.cn e:&en 1 

vaziyeti fena f eliktıt mıntalı.uını ıöıterif harita 

o denizlerden çekil, yoksa şenin ı Mussolini Valileri 
lıa.rtına bütün donanmamla ben 1 ı· ctı·maa çag"" ır dı 1 
de çıkacağım b demek onu asıl • 

zele mıntııkasındnn fehrimize ge- ııehc-p oldui;u anlaşılmaktndır. hnfif olmuştur. Van merkez ka· 
Ankara 12 (Hususi) - Zel-ı de mü hım can ve mal 7.nyiatına 1 ve Başkale ka:zalanndnki :zelzele 

len resmi malumata nazaran 7.cl- Vrındn "'e Vnnın Erciyaş kn- zruıının Tımar nahiyesinde ik.i 
,zelcn'n bilhassa Van vilayeti ic;ın :r.n!'lınc!a :zelzele şiddetli, Kemaş (Deı:aını sahife 3, aiitun 6 daJ 

dü,manına kar\lı harpte~ vazgeç. , Zürih 12 ( A.A.) - Roma dan ' 
ınıye ve teslimi ıila 1 eylemiye gelen bir telgraf ltalyada vaziye-
davel etmekten batka bir 9ey tin ençlişe ver:ci olduğunu göster-

~~~,, w ' 
·-~~-r 

:.-·:Alm~.n tebliğJ. 
d 1 ır. ı ektedir. 

Şimdi m rakla beklenecek fCY Alınan bir telgrafta Muıısolini. 
bu l~hdil ve davetin Almanyada , nin dahili vaziyeti ktkik etmekte 
husul: getireceği aksül~mcldir olduğu ve Cenova, Spt>Z a ve SA-

1 Kendıleri de zaten sayılı pişkin- vena '\.'alileri de dahil olmak üze 1 
lerden olan bazı muharrirler, Al· 

1 
re endüstri mıntakalrmnda bulu- 1 

~ııııyanın İfi bu d•fa da pişkin!i- ı Macar Kral Naibi Amiral nan on valiyi daha kabul ettiği 1 
&e vurarak Amerikaya a~ıkhın ı Hor ll hildirilmekted:r. 
açığa. n1eyJıuı okumıya cesaret ı Cenova amelesinin memnuni., 
~denuyeceğini söylüyorlar. Hortı• • Hı•tJer yetsizliği dolayısile Mussolinı Ce. 

Leningradın 
Moskova ile ı 
muvasalası 
kesilmedi 1 

Bu noktai nazar pek de bOf 

1 
nova amelesi ve ı;emileri tarafın l 

c.lmıyahilir. Dün de bıı sii•unlar- •• ı " k t dan çok okunan il Lflvora gnze· 
d" ~Ö}·J .. nildiği ;ıechile, A,.manya 1 mu a a 1 tesi muhnr~ir.lerin.den Branlott;yi .... Dütm•n Ağustos 
Ingılıcre ile hayat ve memat knbul etmıştır. il Lavora nisbe-ı • i d K• f 30 
hıÜcadc!csİnde İken bir rf,, basınR J t<'O müstakil bırakılan yegane iÇ n • ıye te 
b.ir. Rusya ile• he aplıt,rna~ g~ıle· Macaristandan yeni ı ltal~a~ett-.sidir. 1 bin zayiat verdi ı 
•

1
n1 çıkl'\rdığın<laııbcı i kuvveti k tl · t · y k · rı H ti 

Ve serv .. t"ı ı'tı'b · ı d'~, · ı • d" uvve er lS enmesı e 1 er eye R it ta'-- ··-· k -... arı e ıger ,,., u~· •• ooH•e na .. ıo,.,.er en MOSKOVA 12 A A ) 
manına da faık olım Amerika ıle muhtemel gorüfügor toplant!SI i · · · · ( '..'. -
de boy ölçu'' · . k lk k' b' ı gcm;Ginin hüviyeti hırbir yani 1 stılıbardt dnırcıımın teblıgı: 

srnı} e a u•ma 18 ır ' - A k 1 2 (A A ) 1 \ f "" ~ · ıtı ı. 1 l / 12 E h 1 · k 1 hayli teredıl''t t k ·d. B"' 1 1 n ara , . - cra e. ğa mahal veremezdi. işte aırnda yıu gecesı ıta arımız 
bir tereddüd~. e ?'e le dır. 0~U~ ! Aııkua (Radyo Ccızclc~i) - kıllt'.'ri heyeti bugün sn.ıt 16 clo. j b' Alman denizaltı &?:('misi . 1 I bütün cephe boyunca düşmanla 
izz.eti nefis u 1° lnı~sl\tY ı,. kr:'' ı · Hortinin Hitler tarafınclaıı k<ıbu-ı R .• .;v,.k:I Dr. Hefık Saydıımın ri· ı 

8

1
r a ug;radı ve Alnın a- çarpı~mıya devam ctmitlr.rdir. 

nıe!e e cnrıc, ço nas ı·k d rnızıın manya, 
.. solan I\1. Hiıf., . 'J: rl llii her taraftn a .a n 'ı}nıı ırınış. yasetıııde mutad loplaııt !arını bunun bir Alınan denizaltı ı ol· Dünkü tebliğ 

k r •ına.ıye ka ar (De ·u1ıu scı/ıı/ı; ,f aut ııı r, de) yap·nıstır 1 · • 
ço tan Amerikaya "arın da cPphe ı • ' ' \ · duğunu tasdık etlı. Denizaltı, Moskova 12 (AA.) - Dün 
•lmıt bulunurdu. On~n için Al· 

8 
ek J Grecre bir topril attı, sonra ikın- gece neşredilen Sovyct tebliği: 

marıyanın hu d efa (la Amerika· i eşi taş OYUDCU &rJDJD ci bir torpil daha attı. 11 Eylüide kıtalarınıız bütiirı 
nın ~u açık tehdidi kar~ısında yi- j • cAlman propagandasına ve cephe üzerinde düşmıınn k~ırtı 
ne bır müddet ~ahır. ve sükut~ cezaları tesbıt edildi Amerikan Obst-rüksyonularının a~uda~e rnuharebel~r \'erm~ş!~r-
!l1~haf~za etmeyı tercd-. eyJemesı 1 tercihan yapmakta olduklan tah dır. Kara kuvvetlerım zle bırlı~-
thtımalı \•ardır. - -·- - ınine rrıgınen Amerika nıuhrib'ne tc hareket eden ha\'tt kuvvetlen· 

, Ya-lnız bizim anlayamadığımız Ankara 12 (1 {ususi) - Be-, Hakkı Altı ay, Hüsnü üç uv. diğer onu batırmak maksadile, hnber n~iz d~şmanın zırhlı kıtalarına, ~

1 cıhct bu defa itin &abtr v~ ıük~t- den terbiyesi genci dırt-kldrluğü oyuncular da Üç ayla, altı ay ara- vermeden, ilk olarak silah atmak pıyndesme ve topçusuna darbeler 
la geçiftin1miye artık imkanı ye 1 me. kez ce7.a h .. yeti Ankaldd<1ki 1 sında tclıali.if eden boykot <.eza- sertliğini gÖ$tcrenin AIO\<ln deniz indirmiş ve tayyare meydanların. 
ıneyd•m kalıp kalmadığıdır. ı maçlarda hadise çıkartan Bc-!;ik· 1 ları almışlardır. ı nlısı olduğunu tekid ederim. da duran hava kuvvetlcrıni iw- ı 
Çünkü M. Roo,evelt Am~ika I ta' takımına verdiiti cezıtyı paznr ı Ankara Cençl.-r biıliginden Bu denizaltı gemisi 0 d ha elmıştir. 1 
donanmMının, Atlanıik'..en ya•nız j tesi glinıİ ilan ede• ektir. Mustafa kend:sine atılan tekını:ye Birle!!ik Amerika hGk. sırt~ ~· 9 Eyll'ılde hava nıuhnrebele· • 

T t i - · Ş' d 'd ·· ~ d' · .. ' k b 1 • W • • • b I 1 ' ume ının · d d.. d 1 ASV R EFKA~ 1 • rn ı en o~ren ı gıı ıı.. gore ımu ·rı e c ~ttıgı ıçın C{' ay ık bir kendi üdnfaaııı için el:r ld rın e uşman ta)·yare mey an n-
(Dntıtııt ııalıife 8, •·ituıt ı de) vakanın nıüscbbib1 Halı! Ü~ sene, boykot cezasına çaıpılmışlır. 1 (o':vamı ıeyf• 3, sUtun ~r;:•)<> u rında ve hava dafi bataryalarile 

Göklerimizi koruyan kartallar 
-o: 

61 f ,lman tayyaresi tahrıp edil
(Dıwamı ıaldfe ·'· aiıtun 8 de) 

Arnavut ve Yunan 
çetelerinin faaliyeti 

TDrkleri 
yenmek 
zordur 

''Türkiye şimdiye kadar 
muvaffak olan siyasetine 

devam edecektir,, 
Clennont • Ferrand 12 (A. 

A.) - Picrre Bornua bugün 
Journa! dea Debat'da yazdığı 
bir makaled~ d .yor ki : 
Ti.ırkıyc krndini harbe aü. 

riııdıyt-cek hiı;bir 4eyi yapma· 
mıya hr-r zamandar, ziyade 
azmetmiş bulunuyor. Türki
ye hndi üzcıiııde belki de 
tazy:k yapıldığ-ı eayin!arına 

( Dr• "''" ıa11I• 1, n'ltiı• '1 N) 

e> ~!: O 
Ber linin tekzibi 
-----------------------Türk-Bulgar 
hududunda 
asker tahşit 
edilmemiştir 

: - .:, __ --- .. -· -~ - - -

Düşmanın 
mukabil 

taarruzu 
kırıldı 

Harekat müsait 
bir ıekilde 
inkişaf ediyor 

Brrlin 12 (A. A .) - Alman <'Mı&. 
IAn baıoftumandanlıK'tnın tebliği: 
Şarkta hıwa şal'tları •e arazi mut 

klliitına rıığmcn taarruzI barcketie
rim!ı: iyi inki~af etmektedir. 

Ruıların mukabil taarraı:11 
Berliıı 12 (A. A.) - D . .N. B. ııln 

askeri knynaklardan öğrendiğine gi 
., re llclşl)Ylkler, Sınolenak'ln 60 kilo.. 

1 ımetıe şimali şnkis!ndcki mınt3'kA.. 
ı da, tankların rr.üı:aharetile, ... !mRn 
l ın<ıvzllcrineı hücum ct.mi~lt>rdir. Bü • 
, tun Scıvyct hilcumlan, kt.:V\'Ctli Al. 
ıııa A müdafaası kı! rşıs•nda kı,.ıl:n·ı 
tır. SovyeUcre kanlı zayiat verı!!ı il
miş 'l.'e bir ~olt tank iınba cdilmiştır. 

Yeni taarruı baurlıfı 
Ankarn (flndyo Gazetesi) - Alı. 

nan mcvırnk habc,rlcre giSre Alman • 
l:ır Gomelln cenup cfoğusunda ~ni 

bir taarr.ız ~rekatı için geni~ ıu1k. 
yasta h:ı.zırlıklnr )apmakta \'e bu • 

(Dtıtıcımı •alıife 8, sütıoı 6 bl 

isyan eden 
Sırplar 

BEJU.tN 12 (A.A.) - Al
man Har.ciye Ncurctiniıı fÖZ

cüııü, Turk. Bulgar hududuna 
sö1.C"te Alnıan askeıi tabş:datı 
yapıldığı heklcmdaki haberleri 
rcsmt-n ve kntiyen tekzip ey-

• Moskova 12 (A.A.) - Yu· lem.iştir. Bu şayialar, Türk • Bir hükumet teşkil 
1 nan ve Arnavut çeteleri r:-enıle- Alman münaac:bctlerin.i boz- •k 

Kadı• ta7 rareeUerıml• Sabilta G~kçenln etrafında 
lnönu l&arnpına hueuet aurett• gönderdlllmlz 
razuıuu 3 UçUncu sahifede okuyunuz! .•• 

keti istila eden Alman ve ltalyan mak ve nazarı t:iikkatj İran ve etti ten sonra 
lnra knrşı de\ anılı ve munnnida- Suriyede cereyan eden hadise dağıhlmışlar 

ı' ne bir fturette mukavemet ediyor. lcrden çevirmek gaye.ine ma. Z" ih 
12 

(A 

'

!ar. Son üç giin içinde Seliıniktc tuf şiddetli propagımda nef· ur .A.) - B >~n a. 
Halyaya hareket etmiye hazır riyatandandır. Uşta'i komiaer.i, Hırvat hıı.rclı:t>tİ• 
bulunan nakliye gemileri civarın· ni.n başlıca gazetcai olan Usta .. 
da iki büyük yangın çıkmıştır. fDe1;amı ıaJı.ife 3, aütun 8 de) 

~:!:r.~~~~;1~1~.::1;o~:d.E Bayan Naciye Halimogvlunuö 
Yunan istifçileri grev yapmıtıtır. 

İ ro .. ·nm.,oMfo ı, oiltu• ?do) , v a s 1 y e t n a m e s i d Ü n a ç ı I d 1 

. J r-ç:;:~~ç·~:~am 1 

•rk•~~;ı.~;;m( ı·;c dçe'i 'iif i ık n ı · 0·;:;:;r·~i~i~~·j 
Zevcinin vekili vaıi~din kanuni eşkile 
uygun olmadığı iddiasında bulundu 
Bayan Naciy• lla!Jınoğlu adında ı Naciye HaHcotlı:nıın vasiyttnil • 

zcnı.:ln lıır kadın ıki ay kadar evnl J DMAi d •11 ı<abııh Heyojlu darıift'llq 
olmuş ve ıı •• raınıın bir kı!lmunı b-.

1 
hukuk 111~lı~u1 ..... •nde açlllJUi, okun. 

yır ıııtJe ~ ~c'<'rıne t*1-nı et.aiaMıt• ...-w-. t0."•"' 1 •l'f• 1, ••tvn .a el~ 
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Adalar halkının lstanbul 
Mebuslanndan dilekleri 

• 
"SİYASİ VAZIYET 

Evlenme müessesemiz hastadır • . h 
ölderi içtimai ı.,111ıeazm derinlikleriae kadar inen, .... Kınab, Burgaza yol, su şebekesının ısla ı 

K zam bir davaya, kimse korkusundan.~· ıüre~İ?'ordu.(kl A) elektrik limbalannın çoğalblmasa Ç k A d diiaya IMıiyük tlevletinia ..... cllıd 
d ı Lö it - --• ••..n..ti, evlenme mueaaeseaanın, an - o u il ' iWi ..,.7.. -3- •--d • 

11ıiiD7eaindG.i sibi uadopme (içten evlenme) olUfu,. ILil ınm 11-

tilaılalcle IMr ilet • .-.- aörmeıi, iW •• ~ ~ ı.ay.W: 
• • luıcllır -*uyordu ve ao~or- Mevcut bir balin Pl'J11111 
IÇJDe -- .__ -:.w&. 11..;..,... .-deni bmmile aramızda me-ya anır_.. llUfUD q--, ·-r- , 
ufe Wuachliunu itiraf etmek ft ia'amndan siyade kalbile ı.o--

'-- __ L._.JI (n*teci!) dampaını yemek yardı.. Yahut 
,.0 _. tanınuuan •. rmulikt 
da imam aikihl...., pyri metl' u t.cldüdi zevcab ao ~ 
ıelerek, ve yarayı dqmekten lı:o rbraılr fayd..a merhem tedaYlll 
)'apmak... _ • ,_ 

.,. -'.1.........11 ttii • · ..,.. .___.__ 111rdelret biiat ı ı • ma...-~~ ft nam -~~ • 
bakat.ın tetkik edecek kadar bir zaman fualaaanm ötesine ıelmıf 
W...,on& Mevcut f'di iaallerle matbuatım~ _ve .~~un~

laai eriftinnek iatedilderi me deni mevkilen goz onune püre· 
: eserler ortaya koyacak hukuk çulanmız da elhamdülill~ yetifti. 

' Çekinmeden söyliyelim; med•.ni nilah müeueffmn hasta
dır. Biri (imam aikiln) iamile, diğcai (noter senedile metres) 

namı altında iki ars:ı bu hastalığı gözümüze sokuyor.. • • 
Te hia tedavinin dörtte üçüdür; belli ki, Adlı>:_e Vekaleh 

• f ·h • t• il haki1·atin i-ine girmek ve adlı olmaktan yenı yapıcı zı nıye ı e ::ı. -. • 
·-.ı · t" • •-- bu derdi temizlemek istiyor, Memlekebn net-zı,.. ... e iÇ nnaı 01UJ • • k ·-

1. · korumak istiyen gayri metru bırlctmeyı ayıp saymama -y_o 
rnı ' • el •. k be k bu •ate landaki llötii 1Nr te.miiliia ,~~., ea ur ~ • r .es "T" 

Adliye Veki!etine bütiin aç1k kalbliliii ve. umınuyeble yardım 
etmelidir. 

m [* ] IOD1'aki ıiyasi İltİluılMtilli ,c;.t .. o c u a ;-~"'!':i:'..~'~ z 
Dia ..nu.Jar Biyibdada mbte aoy belediyenin bir sene •rlında A- merikan ticaret pmilerinin ba 

hipler1Je tem.uta bulwımuflar ve ada dada yaptırdı~ yolların_ semt ve tulü B. belll k' Orhan Seyfi Orhon'., çatışmalarının neticesinden başka bir denizlerde hiçbir miid.._. .. 
lılann ihtiyacı etra!ınc!a görü§müo- nfi, banan için aarfedılen paranın ese 1 ik kul becerisizlikler memnuiyete manaz kalmak11Z1D 

milı:dannı, nerelere ne kadar llmba un bu romanı, kendi hayatıdır. şey olmıyan or ar, 1 . • ıs' tedilder"ı .-:&..: ı•ımıleri davasa !erdir. Toplantıda Belediye Reis mu- · hakı'lcatln sil C1D •-

avini LGtfi Aksoy da bulunmuştur. konduğunu izah etmiş, tamiri iıtenı_ Birinci kıamm ço.. · · k beklendiği vechile nutkun esasılll 
... dalı'-- dı"Jekl"rl·. ı - Kınalı len yollar için de icap eden tahsisatın cukluğa alt kısa Peyam·ı Safa :ı rıten dçü~yuay teı,kil et-:...:,. Roosevelt Ame-

A ~.. ~ tefrik edllecetin1 .clylemlotir. parçalarını okııT- ·um er - ••-r-
ve Burgu adalannda yol 7apılması, Bu fıahate nazaran 940 maU yılı ken, taaavvuıdan • ıındayız • rikanın bu anuaevi siyasetine d~ 
2 - Elektrik lambalarının tezyidi, ile 941 ııenesinin fiç ayı zarfında A- . ade lyethl uktile muharrir' Otobiyografik Mnilen ba tirli e- vam etmek azminde bulvnduğu-
3 - Köpr6deki Ada iakeleshsin kış. dalarda ylnni bin liralık yol yapıl • :~afın::: Yata~ığlna biç ıüphe Rerlerde samimtlik ve itl~af unımrlL nu kati bir ifade ile söylemifiW. 
lan teııhinf, 4 - Bfiytikadadaki su mıı Adanın muhtelif mahallerine bırakmıyan intıöalarda ve hldi.cıeler- rı, romanın zamanı mazıden lıale n Bina~aleyh Amen1can geıai
tebekesinln taftil... altmış iki elektrik Jambaaı konmuo-- d hildm unavr olduğunu görilyo- romanın kahramanı çocukluktan er- lel'İnin Jnsiltereye ve miittefı1'1• 

Belediye Reis muaTiıd L6tfl Ak- tur. :r:z glnllğe doğru yaklaştığı nlabctte a. ı·ine harp malz~si aötürecelcl .. 
....... - .. ·-·-··-·-.......... - ................ ·-·-·· ....... - ......... -....... Bu kısım pha! olılulıı kadar da :ıalır. Rouaaeau'dan baflayıp Andre rini " bunlara yapJacak taarnl" 

lstan~ulda bir 
ipodrom yapılacak 

Maarifte ı m11lidir. cTelgra! sakatı> nın adını Gide'e ve •!mdiye kadar deram edb~~ 1 zu Amerikanın deniz&erin ıerl>eaı
değiştlriniz, ona cocukluiımıızu ya- itiraf dedebıyatı:ın buİ ~e:. ~~z iti 1 tisi davasına kal'fı bir tecavüz sa• 

K t ı b k ı"k oadığınız sokağın iıımini veriniz, bu ltanıın ar; ve unun çın ır • • ani t-··• R it J!tı 
iZ a e e as er 1 roman hemen sizin de hayatınızın hl raf Tl)manlarının çoğu hudutlarını 7acaauu a .. ~ır. ~ve • 

ı•mtı•hanlan nycs o maga . ' . b • •• d d . -'tMt k • 1 ı ~ baılar İstanbullu nıu müra.hiklik çağında bularak çncuk.. I merikamn bu davuınm ihlal edil-
suııuz? uÇi!te klifıill iki elnnekçı hığa. inhlsa:r ederler; ve yıne _ una~ ~esıne muıaa e e emıyeces 

Vaii ve Belediye Reisi Doktor Lüt- 'Üniversite Askerlik deralnden tk.. beygirinin çatıştığı> bu dar sokak- l~!ndır ki c Çocuk Adam > ın uç?ncü bır sebep olarl\k Almanların. ev• 
fi Kırdar, alAkadarlara emir vere - rnale kalan kız talebenin ikmal imti- !arı, cEsmer kaplama tahtaları gü- ve son klımmda, muharrir, şenıyct- 'lveli Atlantiğin p.rkında denızie
rek lmar p~anm~ yerl ayrılmış olan hanları 15 eylfildcn 15 Birindtcşri. ncşten kıvrılmış ve yer yeı· çatlamış le tasanur araıımda ıııkı~rak lç~l- rin ıerbesti~ini ihlal etmekte• 
İpodro~ lçın, y~nıdı-. tetkl~ler ynpı!- ne kadar devam etmek üzere bir ay nralanndan kertenkeleler kaçışan> mai tazyik -niınd' pek çok tcrlcmış, cesaret alarak Amerikanın sula• 
ma mı ıstemifUr. Daha m~asip bıı· sürccektiı. İkmali olan taltıbl• bu evleri, cbir çukurun bnşına çlimelmlş Hatıralannı Saııc;~rden ~çlr~r~~ de lnna da tecavüz edeceklerini ileri 
yer bulu~urııa planda tadılat yrırı~•· ı müddet znrlında Ünıversltc Tnlim nıh::ıtça zıpzıp oynıyan> çocuklaı1, r!n r_u~t muhteva arını ny e ıreu sürmü ve bu suretle Amerikal• 
caktır. Şımdikl Koeu yeri olan·' e_ Taburuna müracaat edecektir. onları "nlıancı mahallelerin başarıla bır rotuşe mahkum etmi~r. l kf d. k tal d b b rp 1 f d h 'd 1 d önü J • ıı k • ara en ı ı annın a· u a • 1 e en i ııa asına e;ı .e~ yo a - ' *ı·eni aene ders programlan - nııa kar§ı hımaye eden maha e o- Bu kıııımda roman vakHtnın adt 't t .. w .:ı:..- anlat 

Cihad BABAN müıdekl . yarış _me~sımıne kadar ta- Ortn mektep rnüı!Cirleri diin saat 15 pcgl Karabaşı tanımamış olabilir bir rapkmlık ve ihanet lıik.1yes1ne l e ~avu~ .uva7ac.,. ... ı • 
==========_...""""-..-========== ======1 m::ımen ınşa edılmış olacaktır. . • de Mnnrif müdüriyetinde 'l'evfik misiniz.? Riz. İstanbullu, heplm~z bu tereddi etmesi ve nihayet, muhıu rl- mak ıstemıfttr. 

• Valı ı;enl bir ip~ro inşası ıçın J(ut'un riyasetinde toplanarak yeni telgraf okağında doğduk ve büyü - rin hlç yaşamadığı ve dul madı~ı ka j ROOMnlt AmerikJ. lntUUllll 
koorcl!n~syan hcyetınden de müsaade sene pı·ogrnmlnrı hakkında görüş.. dik. Uçla11 ay yıldızlı kaş.aklarla, ba bir melodram sahnPslle bltmC'sl, Alman tectı.ıvüzüne maruz kalaca.-

Tefrlkaı .. .!.'!:!~!!.:-... ~~.~~.~.~.!~ 
lnglllz _ Algan hududundaki çarpı,malar 

pafayı çok alakadar elmlttl 

istem etır. nıü~kı ılir. pekmezi durursa mı.hallc\ıisi kayan, lınlin mazi kadar açık bir itiraf mı;v. ğı iddiasını takviye için yeni dün
mahallrb!si durursa pekmezi ak.an zuu olmnı;tndakl imk&n~ızlıktandır. ya memleketler:nde, Almanyanıil yardım Sevenler Beledlyed• pekmezli nıahııllebi )"Cmcnln. hnn.eıınl nurada c6retli muhayyele, itiraf ve milli aosyali11t tqkilatının entri-

. • K d k" hepimiz bu sokakta ağrcndık. 'iirmi dil . h kik t" "ttlk'"e ·a_.ı__ • d'~· • L-11 •• cemıyetı 8 1 Of paraya macuncudan hem bir Cezayir tahlil e emıyen a. a ın gı ~ ~MU" _çenr qım~. ve -rp. una~ 
b 1 Tahsildar alınacak mar ı dın1e en hem de çeşiui ma- boş kalan yerini doldurmağa koşar .1e atüadar mueueseıen tahrıp 

§U besinin a OSU 1i . y kabakçl arabın blak- hissedersiniz ki muharrir u:vduro~or. etmekte bulunduğunu ve batti 
Eyhıliın on bcşincl pazartesi günü Belediye hesap i~leri müdilrluğü L ~~o~~ Y~~~~;ır Oyunlarını scyredenk ç?fnkti .~:durrrıadlıelıt~dyerl~-~~~takıdkıaıt 1 (Panama) kanalı civarında hava 

l kt 1 ı araııında h i · ı ·ı aye .... ~ ve • .. e ...,"..... · • d!'-J · • akşamı Moda deniz kuliıııilnde bayan ç n orta me · ep mezun ar .. yalnız muharrir değll, ep mız z. meydanlan vücude ptir "' ermt 
tsmct İnoııünfln yuksck hlmal'eleri 1 seyyar ~ahs!l memuru alın~ak uıere Muharririn çocuklutanu geçirdiği Bununla romanda mohayyelenln ro. öğrenmit bvlunduiwıu aöylemif· 
altında tcsckkul eden Yardım Sevl!ll- blr imtıhatı açılmıştır. İmtıhan 1~ eski Tiirlı: evi hepimizindir: Kapı a. !ünü İnkar etmek niyetinde olduğu. tir. 
ler Cemiyeti Kadıköy şubesi tarafm- eylülde y~pılacak, kaza~lara. 50 lı- çılınca çiğnene çiğnene asfalt ıu:sn. ma hükmedilme..cıln. Romancmın mu. İngiltenye harp malzemesi gö-
dan bir balo \•e.rilecektir. Esbabı ha. ı·a aylık ücret veya 15 hra aslı maaı mit toprak avluda bayatımıam dort- hayyeleııi, gerçek unaarlan muhay- t.. ek A ika ba - h 

1 
be 11 k k yır tnı···fındnn hediye edlJen zengin vcrilı.'Cektlr. te biri vardır. Ucu kapının klUdine yel örneklere ıröre terkip eder. Ro- ~ec mer . ~ yr~gmı a-"'-d '--- tarzda muhtaç etmeden s yece anca 'c- " ı ı d ğU mıl -parlarla bırlilde dı.,.er de,,. 1LJe ya ~· En uu -• k ı r. d Dü bı'r pl.,aııgo da "apıln""Ktır. + 11fı81rrar.,.sı - Belediye Fen bax.11 çama11ır ipini, merdiven başın.. man vakasının o mu~ oması e • ı y... . . . .., . - vy ••• ..• orum ve buu\ar nin sayln ve ça.ıı arı ıı;ın ır. n- ., ı ........ "' ... ı,; .. b 

1 
J 1 le d A k 

..lt.J i Ult dc!a ışıtıy ı k d. -" _. d b k h ki lhtlklr Vak'alarl heı.•etiııin yaptığ~ ~ctklkle_ r sonund. a daki kfi,.fik k""e par,.asına ayağını olağan olması şarttır; fakat u o a. et erm eemı rını e merı a• - er ım insanların ar. yada ·en ı DA)'ın en . ae a ıç m- J - - ~ ~-. " h ük k b" ' L!__ ınüd.-
ancak olumll yaklaş s"-leıi 0 _ aeye gfivenme Hiç kım .. eden on pa. Mısırç:ırşısının 2o9 ı88 lıra sar!ıle silmeden yukarı çıkanlara titizlenen ~anlık, ihtimali esapta Y se ır ı donanmaaınan -ye ye d b 

k cak\arına son w. T;ıtün gümrüğftnıle Danyal 1smin. yapılabflec.v:.ı anlaşılmştır. Burası. bü··"k hanımı bilmez, tanımaz olur kemiyete kavuşmıyorsa, eser ildt bir faa etmesi i.-in emir venniftir. ka :ı ııa n k da oalyetname- ra bile isteme! Kazanırsan on'arı d b" . b' 1 21 li-ya sat "2;' .YU -~· B
ak e a r v.- e ırı ır çuva unu '" • nın in11aııı Teşrinevvelln ikiıılnde i - muyuz? . romantizme dllşer. A-lman harp m----Luı ~h!'in. Jabittr. • n anan ve kadeşlerin için sakin,, sen mış olduT ..... ndan ihtiUr suça ile ad- .. k . 

0 
h S f ın.- va u 

b nıiyor' k bl b 11 ~u hale cdilcce tır. Muharrirler arasında r an ey ı Orhan Seyfi Orhonun birinci kıs- de L--lunan lzlanda ile Amerika ,. e . babsl degiştırmi~ ve gayet fa irane r ayat geçır. er llyeye verllmiştil'. ek' li h ed b" 1 ha 1 uu 
P•ta hemen Do" rusunu isterseniz şeye tahammül et, fakat ananı aç ••• +Mezarlıklar - Eyüpt ı u a. Orhon, yabancı e ıyat arın yıı· ı mmda bir hirika zirvesine cıkan ro. kıtası araııındaki fİmeli Allantill suluşnıuştuk. g hl b". düşüncryle bırakma, namerde muhtaç ctnıe- Murakabe Komisyonu Akhisarlı riye ve Bostan iskelesi mezarlıkları oldutu kadar da zararlı tesirlerin - manı, üçiJnc6 kısmında, fethettiği aulannda tesadüf edecekleri Al· 

o !:Cin ben P~ş:ının aç ıc\-ıe •le la! l 2 - Eğer ben ölunıem nnncn va. bir tacir grupunu -nlı• fattırn ver_ geri alınacak ve etrafına duvar ya- den nasıl uzak ve ~sun kalmışsa şahikanın eteklerine yuvarlanmıştır. it 1 t • t lbabirlcrinİ 
l d 1 ucun g ~ • .. ~ .. pılacnktır. istnnbulun eehir tnksımatı arasında man ve ayan ~ e • değı • 

1 

mı~ 1 aöy~Pmiş ol- tana tlönPcek. Sen tabsillnl ikı ı:ıl mek ııurctıle aldatan bir kaç kumaıı + Gazı' Bıılı•arı _ Gazi Bulvarı _ da Türk mahalle!i bütün kapılarım llu romanda iç kımıldamljlann~ bil- d<!!rbal batırmak IÇID de Amer .. olsun dıye böyle ıey er ka ... ·a ettikteıı sonra annenı"n yanına "'idcr, • h kkında tahkikata baı:ln · ' ' ı· k · sJl k dl k ndl ı olan il · ·ı · 
., nııcdıyoı- ve ışı ~ "' b • ~ 1 magazası a .. • nın Saraçhaneye kadar olan 568 ve pencerelerini garp nufuznna kar- 1.s me anızmrı e eı_ı e 5 el kalı harp cem eri Iİlvan erme 

H buki o blı h ssı- onunlıı bern er oturur, lu:ındın ş rnıştFıra. kir çocukların ınetrdlk kı mı 79487 lira aarlile u- ş1 ıırmsıln öyle kapamıştı. Eter ede.. b1r cçocuk>, bir de bıze dernnth nka- emir vennİftİr. 
d kuyordum. b:rcket 'edı~ormuş. bulursun y pacağın tahsıl ziraat faltlanacaktır. ı bi"ntımızda Türk mahallesi, Hüseyin yetlerindcn r.iyade, bunla,rın - <'r .~s Roosevelt Almanya i1e harp 
kablelvultu ılr i olduğ ulçln trrf'll'ak jtr nd n başka biı sünneti ı J 1 k l o terek olduğu iı;ln milzere ... c 
Çunk6 Beılinc gider gitmu ilk iş şeye ehcrnmfv t ver:ne! nu' mc kk' +ç·çekpa.zan - Eminönü V Ban Rahminin ııert hicvinden kortu arn ' ~ ın ş b" İ- ' d etmek istemediğini nutkunda tas-ta Zl·ınl olmtı" Bu 1 Çaıaıknpıda Fenni Sünnetçilik evi kası arkasındaki Çlçekpazaıı genlo--ı ilk defa, bütün havası ve ruhu, bil- rındleltnl b~ş.ka ırl e

1
C..Yd 0 sme:ır~nzeştl'nışi1 rıh etmı",tı·r. Fakat yukarıda zile• bir vasi~ tname n ~· ttnl ve a 1 nl peK iyi v. ı; ndirebl!ir. "' o h tcce crını ve a a e .,. .. 

'\'& ·~etnnm de Paşa her ş l nı bana j 3 - Azmet u anına Dnhna mnh- ahlbi Avni Türkcan 20 ~JUi 941 letJlecektlr. tOn rc.nklerl ve bondlarlle ı· nn eti de sahte bir ca.. redilen karar ve emirleri Ameri-
kl ı ı .ı otuz cı. ı t i gunü ~leden sonra Çem- + Cezalandırılan otobusçuler - ; Scyfinin eşııiz kitabında unutulmak. ı:röAtermck gayı' k n h iıi bi j k . h be •. ··kJiyecek 1 

k d ç b ·~a r:ndık ve muti viyetkilr 
01

· Hiç km nın kıılbiııi beı şta tı·amvay caddesinde Atik- Kere teciler • Eyilp hatbnda fşle.. ı tan kurtuluyorsa, bunun sebebi, mu. dom> vardır; fa nt nıni tenrd~ n zc ayı. çııresı~ ar ıuru • 
' ·na n ar F k t lher ineıtmc. Karde l rlııle d:ıi:mı guzel Ali p. şa camii ~anında Aile bahçe., yen o obii 'erden altısı müşterilerim• hanirle mevzuu arnsındaki milli pdkoloj s1ni t~nıtmak s ıfi cço- lmahıyettedrr: •• kalmal;rı~ı em:~!y~r. n a:L ııki Pa- g in. ?nl 

1 
<1 n himayct et vr nd fakir, yok u1 ve k"m csfa ço- bilet k qnedıkletindcn yirmi ıı:tın için ı halh•1yyet benzerliğidir, hiç şüphe et.. <'uX adam> yoktur. Rooseveltm nutkunda so!led~ 

) er en, z H p onları kıms )t' ~ m tm ! kla 1 para.,ız olarok unnet etme. nıhsatnanı<' eri ıstııclat olunınuıJtur. mcın ki Ti.irk mahallesi, Çoktan ter- Ne znı'llrl lüzumsuz bir kuyruktan ği sebeplerden bafka, yenı ~ır 
n hır ııerv i vardı. ayır, a- 4 Vatan muh ti, Turkıuk gı kabul etmi tir. Duğtin gecenin i- nund n başka otobüs tahdidi ka - ketmlye başladığı an'anevi hayatını haşka bir eey olmayan bu fiçtlncu karar da miihim bir harp sebeb•ni 

.. pandon d••m• nofr t ~ rıh. Ba- rnnh,hb<tl """'" '" bO, "' 'ynotln k> in kadar dev•m "'"""''· Mb- ,.,.,,.m.,,ln• •yk>n olanok loleyon Uç obodl bl, kltopta dovam <ttlrmok 1- »•m> ve "klnoonm bH> P•'<•l•nm lhd .. et.üt olUJ'O<- MalUm bita
na k ~ defa şoyle denl t: - ol un. Vatanını, Türklüğtınfi lıcı· teneni lcncclcr vaıd r. Kayıtlar 0 his te yakalanmı, ve haklarında çirı Orh11n Seyfi Orhon'un eamimi kesiniz, m kemm 1 bir kifayet doım rafhk kauunu Amerika tebaaı .. 

Öl ı-sem, lhnkk a türlü tllrlu ' \den zıynde sev. Ve bu tkisl için nı;ıktır. H ymıevcr sünnetçinin bu takibata bn lanmıştır. dıMıletinl bekliyordu. içlnde kınd1 kcnıllnc kalat!ak olnn mn muhnıip devletlerin ve nws .. 
y iy n bulun blllr. Takip e u: hl b r fedai. rlıkt!lıı çekinme! llc>n te ebbüsu takdire dC'grr bir harC'kd- - Birinci kısmın tipler ve hlidiscler ı·omnn, edcb'vat n zın ölınlyecek <'· la İngili7 tranntlantiklerinde se• 

tim ıi~n tten bah cd rler11c bdkı ölduktcn sonra benlm şimd·ye kaılnr tir Pollateı olarak mevzuunu tekrarlıyacak de_ serleri ımn ki hyakatindcn !ılı; ıJı t I . . t • tt" 1 a k i

lik h vn- t ki tt"ğ" 1 d t k" • · . . k 
1 

1 kl' D 11 · y at e me erını mene mı" ı arı a)' ıınazı n, n P c m yo u sen e a ·ıp e• Sirkeci gar•nda ğillm. Yarnbbi, bu ne kadar bizim bır !ICV ny tm )'l.'Ce ıı-. <"g r.u .. .. • arbe A• 
tundan bahsederlerse bek Y n 5 O!mcı de sağ kalır, ~ine s ze F 1 b• k hayatımızdır! Her parçasını hafıza. ki Orhnn S vfı Orhon, çocukluğumu. • Çun~u geçen Umumı h 

1az;; .n faka " blld in, kavuşursam, seni i"tednm gibi; posta 'Ub8&1 8C lr 8Z8 mızın kuyulanndan fıekıran sayısız zun yok oln a •a nnmzrt intibalarını 1 ~enka .Aln:ıanlar. !•rafından to~· 
d n ve daima bilmeyenlere bil- çl şkan, mrrt ve namuslu bir genç Posta ve Telgraf ve Telefon idare. Bir kız çocuJıı tramvag hatıralar fıskiyesi altında, gözleı i • vr ht'' nlarını Mt% havnsı v<' p1Uenmı' bır lnailız transat1antı• 

p nnlntncnğın h'r nokta va,.dır g rt m çckUjim ve bundan sonıa si Sırkeei gannda dCınden itibaren mlz. dalarak ve çok defn da gözleri peyiznii içind \akalamağa da, yn. ğinde Amerikan yolcularmın hu• ltı da kursaı'.;,11na al il t r1mln mab.. çı.>kcceğim bin türla meşakkaUuı halkın emrine amndc tutulan bir şıı- altıntla ağıl' Arette miz dolnrnk okumamak ncmilmkün l şatnı ığa ınuvaffnk olmuı, edebiyatı. lunup boiulmut olmalanndaa ıuhı olmıyan tek b"r lokmanın gir • 1 ki'l ilen nnutaca ~m. be açmıştır. Bu şube her gun sabah gara/andı Bu kısım, edebiyat baknnından dn mıza ıı v'inde e iz ve bi~ nıcrhal·' netet etmitti. 
m ldh·. ! f,te yavrum sana söyliyeceklerlm rklzdcn •ece 24 e kndar dahili ve oriJ"inallikle ııadeliğln şahsllikle umu haşı nlmafra Uiyık böyl bıı· eser kn- ş·ımdı' Amer·ıka hu··'-umeti mu-ü d a h i · t k ı k e b.. Dün sabah, Alemdar caddesinde D k 

1 
ç k K 

Filhakika Pap, ölüm n en sonr bunlardan ibarettir.> ar cı pos 
8 

ve evra a aca v u· miliğln mutlak. a birbirine zıt ıcyler z.andıı·mıştır ? u ne arı c ocu , h .. r.ıp devletlerin •emilerinde ve bu husu ta bir itham lıatt!ı şuph ye ••• radan şehfı·lcr ara ı telefon muha- feci bh- tramvay kazası olmuştur. b bese hile "" d ı .. .. 
beresi de yapılalı l <.:·•ittir. Alemdar Soğakçeşme yokuıunda folm:ıdıcdğını kıl: ikıa "kr vul:ıı:lu U Adam> 1 yaııtı5.mızın yanın an ayır bunlann arasında İngiliz vapur• nuıruz kalacağını aklına getırin. c ı Cen1al Pa•a, J•vl,,.rcd-1

··1 )\'losters spnt en as mu emme ye n ı l ğ ete de rta• .__ 1 
d w " ... l.!I\ Kalb eekteslnden 32 numaralı evde oturan 6 yaşında . mamııa man o nıa a y r a • ı lannda Amrilı:a teD11allntn J'O cu-h o u l ı Ve ~ ınc bu en ışc kövfin l • 1 met beyin anllltlığı gibi d •--'-d zırvcaine ~ıkmıotJr. b'I ı 1 al ... __ ..ıı t • 

n-·" ki b mm mücevherat nlmn na sc. 1 d O Sıtkı kızı Tunçay alemdar ca '"""" e Ne yazık ve yazık olduğu kadar ı e. uk yapm arına m...ue e mı .. UC\Ur • 1 yaşıırkcn bir gün po~tacının getirdi. u b f d' To f k PEY .. Ml S .. PA 
bile maani olmak fıı;terdı. «Herkes Jr.i gaz tclerden ıı·rindckl bir kü,,n. ır tnra tan •ı;er Uırn a geçer en, da ne zarurı ki romanda büyüyen " "' "' tir. 

h it d ya nya 6 ,.u Hayriye adında 57 yaştarında bir Gulhane parkını inmekte olan vat - rocukla bir htzad' a, muharrir, cemi- Bu ıwetle herha .. i bir l111ıili:1 ne der, ben şQp e a ın a • • cfık halı,,rle fazla meşgul ı.?örünclii. kadın dün köprtinün Adalar iskelesin ld · d ki 185 " 
rAam> derdi. Ben de clyi amn, ne 1 Adeta gazeteyi elinden bırakmıyor. de vapura binerken, birdenbire Oze. mım Al! Sönmezin aresınT e yete ve okuyucularına karşı dikkati (•) ItltcAarrlı Or1tmt S-rli Orlıon ,yolcu vapurunun batınlması •• 
olur nP- olmaz belki bir gun Işı> y:ı: du. Okudu okudu, sonra gazete"! rine fenalık gelerek düşüp lllmfiıtilr. nunınralı l\façka Beyazıt 1 ,.amv~yı nl arttırmağa ikinci kıııımda, insanı l içinde birkaç Am~rikahn1n ba-ç 

kl mız vnr inııan halı f , .,, kıza çarpıp dfişilrmQş ve n tına a - insana karşı kapayan ruh tabiyeleri. tab'ı SemO& L!ttff K1ta.bevl 1 lunması, Amerikayı h arbe ı.ü-rar. ocu arı • m t beye uzatarak, sordu: Kadının ttııedinl muayene eden mıştır. Vatman arabayı durdurnna d h 
1 

k it b 
bı l ora btra1 hır ~ Y koy. N d rs.i 1 adllyP. doktora kalb durmasından öl. kndar ••v•llı kız bir müddet sfirük- nln emrin e eımp ı onuşına a aş_ MESUD BiR DOGON lrükleyebilir. Rooseveltin nutku .. 

'- > dedikçe o kızardı. Ducı:OnOnüz - e e 
11 

'"" " lamı.,tır. Fnkat bu kısrmda dn çocnk l .
1 

d d • L • n-1. .... ald--
"·· R t diığilnfi teııblt; etmia, cesedin defnine ı ı t" " 1 nm tere e erın vır cı-... ·-kl Umumi lfarpte r.emal Pnşanın u, ı r !erin Hindistan hu<ludun. " enm • ır. ~llflvetini ergin adanı ruhunda de - ... • 

300 altın ftylığt vard . D • u da Afganistana karşı bazı harekatta ruhsat vermiştir. Bu suretle ba,ından ve vtıcudilntin ı vam ettiren mürnh1kllk ça~ının Bayan Ümran Bali iJe Tiitün mıt ve ıevınç uyandır~ıstır. Y 
td zabitanı maıı tannı hen nltın bulunduklar•nı ve müsadeıncler ol- DUiUn mera•lml muhtC'llf yerlerinden tehlıkeli ııuret-1 buhı·anlı ve bulanık fakat yine ma- tüccınlarımızdan Bay tSMAtL 1 Muharrem Feyza TOCA :ı:ı;ak alrrlardı. Yine lıat rla !! nız du unu 1:.lld n hir ajanstı. Galatasarayın ve mülkiyenin ye. tc yaralanan Tunçay derhal E31ıaf ı;um ve samimi belirlı.l<'rine sık sık KADRİ TÜRKMEN' in düğiinleri 

k1 'tınla kix.,t "'ara arasındıı b ı, Gk Cmınl Paşa günlrrl(.; bu habeıl tiştirdiği kıymeUI gençlerden Mallye hnstnhanesinl.' kaldırılmış ve suçlu rasUoınıyor değ!Uz Rurnda ille a~k- C h • d C l"k p ı t '-' d · · SPOR 
a "'' ,. dil dO ht 1·1 1 l t kal t • k '·l"k 11 ı angır c e ı a as AIU aıre- .......... .. b r farlı: vnrdı. o snndn biıçokları .un • mu c ı vcsı eler e hep rnufcttişf Hüsam ile emekll general va man ya anmış ır. lal'ın veni dofan er <'ı< ı gmur e I . d k b d l ·ı b' d t I I BSI 

a!ıl kl rı nltınları knğıda tahvil e. bu h:ıbC'ı·e teın~s etti, eline rJ eli- KC'nıal'm kerimesinin dün nkşam * Otomo1ıü çiğnedi - Don sabah 1 . . etııı e n ·ra a ve ost a~~ e 1 ır Mo a en • urnuv 
derlerdi. :Rlr kere ben de hi:iylc ynp. ğ haritaları onüne sere!'f'k A"Y9. 'J'nksim Belediye gazinosunda düğün- Beyazıt meydarııudan geçmekte olan niıı allındn kalarak muhtelif yerle. ~ok tandmış zcv~t.1 ~et' tucc~ a~ Bugün cumartesi 

13 
eylillün prog. 

tım. Paşa bunu haber ahrca k1 ra- 1c ııleketlcrlne ve hudutlar na uzun lcıi icra edilmiştir. Saclde isminde bir bayan şoför Ke-1 rlnden yaralanmı~ ve derhal hasta • u~urun a ıcra f! 1• mı~ ır. enı ramı: 
meti kopardı. Bu yilıclen n:ı k:ılsın UZUQ daldı. (Devamı 'Oar) Tarafeyne saadetler dilerlz. malin tdareııindek1 taksi ıo'tomobıll • ı haneye kaldırılmıştır. evlılt're saadetler dılenz. Saat 

15
. Muhittin, Ziya Rafael • 

üıııtllne titrediği yuuyı yıkıyordu. __ ™-- - Benjamen Saat 15,45 Ahmet T ndo. 
Çtinlciı lki yaverini alıp eve geldi ve Tasvirin Edebi Tefrikası : 8 l yordu, yarabbim bu gP.cey1, bu sıııik' dullah efendi da_r sokakların ~oran- tağı~ karşı~ında ıokai!'a ba~an pen- ğan • Edvard, Mellh - "Mithat saat 
b@nl onlara g&.!tererek: •~ıı, a;tm ihtiyarı, onun yapı§'kan kahkahaln- lıır Jçlnde, kendıslnc bu geccnın ı;c. I ccrlıcıın oııunde alçak hır sedir lG,80 Necmi, Celal U. - Nceet, llRM 
paraluı kiğıtla değ 'iUrn io. •• Şalüt oo•. G')mfl f\ /'")\ f1Jl ~RRf'fl~~i'u rını, bir mE!2ardan gelir ~ibi clüıııü fal<'tlPrlnl unutturacak kadın vücu- vnıdı. Kfiçıik blr çocuk orada uyu. 17,15 Rlza Dervie • Bambino, Sal' 
olun!. Blr daha bliyle bir teY yap- 'L!İ'\:/~~WW L:ıLr' L!>W&;ILI nfft beraberinde taşıyan sesini unutmak dfınü, efsancv'i bir kayık gıbi yaşn. 

1 
yorc;lu Abdullah efN di bııııu ı;ck S. _ Z kı Rıza, saat 18 Mc. Rey - A 

tıtını işitirsem aramızda htçb 
1 

mü- i !çiıı ne yapmalı?> Hangi tılııım, han. dığı anın karanlığına aydınlı~, lıu- mtinasebct iz buldu, mu!ıakk;ık onu liır.ddln Semih Silıevya - Osvnlt. 
na ebet kalmaz, kendisini tafük C- ~ R ~.&LARI •• ~ gt imkansız kudret ona bugOnü zuru ve aşkı taşıyacak olan nnrln dışarıya çıknrmak liizımriı. Knp nm : =::s 

~m I ~ - k k d I d - • cf b" w { k t ..-..""'"""'"'""" ... "''"'11111111111111111 1•: derim.> dedi. unutturabDlr, ruhunu yarına bu ı:re- mahluku tahayyül edere nr n aş a. yanın a, u~t.ıı• e ır yıınn u n C· t . 

Bsyftn Seniha, önundekl mektup cenin korkunç tecrübesinden temiz. rını takip cttl. Bütün bunları c1ı:ı,n. fek bulunan fersiz aynalı t>.ski hlr li Vecizelerin şerhi 
1
-, -J..nından blr ... rf "ekcı-ek: Yazan: Ahmet Ha mdl TANPINAR lenmiş olarak çıkarabilirdi. Bh de- nUrken, o sefil odada bfle ar?tınun konsol duruyordu. Karşı duvnrı'Jıı ~ -ı•a• ,... ~ f 1 k tNltttlUHUU .... fWlllWMllM 111 .......... Hlll _ İ•te, btı da Moskovadan bfiviik ••••••••••••••••" 0 "'"'• 000 """""" 00 ••oı 00 •• 000 """"""" 0 •• 00••• 00 •••••• li gilı! kendi kendine sayıklıyoıdu. kendisini biran terketmemlı o'Joiru- ise çoğu e!lki nagaz n rdcn ·c 'ln 

w ı d b" ğ ı ı ı Ab • 'l ı Dimafını:sı n• kadar ırol. otluna yazdığı 12 mayıs Q20 ~arlhll Bu çehrede iki sönük çfzgl haline ı - Vire sen beni görmedin, ama 1\Iarlka, Eleni, Kalyopi, Artemız... nu, biraz da hayretle hatır ıyor u. ır yı •m r"ıı m nsı ıyc ı. ••il n T kl bl b 
k d bir gi ı "-! d d ı ba h hunlRrdnn yalnız bir tnneslne, iiz - iıletir o~ ltullona•anı:ıı, dı-bir m ktuptur , r n ırn an rm ş gv,. er en ve son erccec o ben gordum. Yatakta kıyoıdun a Al'kada,ıon gülerek: Hepsini mi? _ 4 -

vasiyetname de uyı1abllir.> korkunç, müstekreh 'e sinik gıllfişıle vire kayrneni bu yatak ki var, ben diye ıordular. rinde 1111 ma işlemeli tozlu bir peşkir mafını:ıı o niahette inlftıol 
İkinci ev birincisinden bfisbüUin baş. gerilmiş olanına baktı. Bıı ortadan Ce

mal p ..... nın Ru yadan Afga- en .feci yara manzarnsı nrzedt'n a z. ~aptl oracla çok amur. ?llarika, Ele- _ Ha••ır, diye cevap verd"ı. H,'ç k d D h f'ldl n a kadın H •İac yardım eJn / 
-.- d ,, ay ı. a a az se ı ' RO r ayrılmıs ııaçları her iki kaşının ils 0-ni tana giderken yazmış olduitu b:ı an başka canlı hiçbir V y yaktn. ıılça, Eslmenyn, Kalyopi, Artcml?.a, blrfnl... Hiçbirini beğenmedim . Ve lar daha gOzeldl. Onlan b!r kııyu ne gozlerini örterek gibi dO mut-. Georıe DorHy 

mektubu isterseniz birlikte okııyo. Tele bir diş güldükçe bil' yara gıbi Bnreşkevl.. Çok :yaptı amur... kaçmak istedi. Fakat yakaladılar. tulnmb. ı;ı ıl uzcrindc bir dikiş ma. uzun '-"''zlil, dar alınlı, kOt bıy klı, 
1 genJ 1 i b ü bt :ı:... h b' fbl J"U Dimağı it etmek ve kullanma lım: e) P .., Y n ı a,;.r.lll ortasın. Ve tek dişlı l tıyar ır yıtrn g cO halde seni mutlaka baska bir ye- klnesi bulunan küçük bir maunm genç bir adamla yanı baeında bir onun kuvvetlerınden, onun bıl 

cSevgill otlum Ahmet; da saHanıyordu. Daha fazlasına ta. açılan afıının bütfin genlşll~lle gü. 1 re götureeeğiz .. > dediler. Başkn bir k m ldnna k bir yer bırakmıyacak mnnken ağırlığile duran bf!)·as gelin. !erinden iııtifade ederek yeni ye 
Ben uzun btr seyahate çıkıyonını. ~":ım~l k edemiye~ Abd:ı;!lh ~ile ile lüyor ve hatırlıyordu: yere gitmek .. Abdullah efendi, demin kadar doldurduğu kliç6k bir taşlığa ilk esvaplı ıişman bir kadının reııml tecrübcler kazanmak demektir. 

ihtimal ki ıfzt uzıın bir zamım gllre- z nu apayıp açma Ledı. Fa- - Ah gençlik vire •. Ne gUzel A'On- kilçük lokantada iken damarlarında aldılar. dl., Erkeğin belinde bir kuşak var. Hayatta çalıtmaktan yorulma 
nıiyecetfm. Ve yine ıhtiraai k1 t.en. kat ses bırakmıyordu: leı·di ... Şimdi yatıyorum bu zeınbil .• I tutuean ııcak raeeyi tekrar duydu: • Kendisini birdenbire yirmi yaş dı. Çok husust blçmeJI ceketinin al. yan, yoruldukça yent yeni kuv 
den uzun bir zaman haber de alamı- - Ah, vire sen bilmczshı beni? Ama her ldze bakıyordum burııdan... ne garip ıeydl bu, arzunun lıu k11dnr gençleşmiş bulan Abdullah efendi tında 6ııt düit~I çöz!lk mintanının vetlerlnl ortaya dökerek )'lpran-yaeabınız. İşte aana bu mt>ktupla - Ben Elenlçanın dedesi. Vire var aok mOsteri yapıyor amur... ısrarla lcendlslne hAkim olduğunu hemen oracıkta iken kızlndan birini yakaııından gırthık kf'mljtl fırlıyor. mıyan bir dinçlikle çahean bl bası 1laaihatlar vereceflm. Bu allz. Ba ıea bu çehreden de e kiydi; 0 Ama yok Marlka, Kalyopi... Ve Ab- bilmiyordu. Bfitün uzviyeti ancak uzun boylu, taze bir kadını seçiverdi. du. BütOn halinden bundan yirmi, kuvvet varsa, dimağ kuvvetidir. 
leriml can kulatDe dinle. o~l81'ın kadar ihtiyar ve mecal!llıdi ki fıde- dullah efendi dörder dorder atladtğı bir kadının huzorile tamamlanacak Kaılıdan dnha girer girmez, oııun 1 otuz ıene evvel fstanbulda sık sık Dimaii' kuvveti iııledlkçe_ açılır 
haricine çıkma 1 ta ağızdan çıkar çıkma7. odanın ıe.<ı- merdivenlerden inerken ihtiyar halli bir eks•kllk içinde kavrulu)ordu, m!ltcvıızin ve ahenktar kalçalnmıın görOlcn klilhnnb '\ lerlnden .belki de kul'andıkı;a lnklısaf eder •• fnkı-

1 - Oğlum, 1ı1n benim en b6yilk ıizlığl Jçınde çok eakı elle dokunmıya sayıyordu: cMarlka, Elen!, Kalyo- evet, gitmeli, bir başka yere gitme- hareketlerine, dolgun ve gllzcl kolla. bir latarnacı oldo(Cu anlaııılıyordu. şaf ettikçe insana mOflt o1ar. 
evlidıms n. Benden ııonra ailemizin gelmeyen bir mumya g bi dağılıyor, pi, ah vire yaptı sok amur .. > Ve b\1- liydl!... Bu ~ecenin münascbC'tsiz rınn hakikaten anlayan bir gJzle Abdullah efcndı bir elini beline dola.. Bunun akıılııt ı.e tabii akıl ne. 
erkeği 11engin. Sana ismimden haş4 bir yıfın toz halinde yukarıdan aşa. tün bulsimler, ihtiyar zamparanın talihini behemehal yenml'k ,tatının bakmı•tı Ve ılmıti perdeleri sıkı mıı olduJu genç kadına yavaşça: 

1 
tice verir. Kafalannı ieletmiyen_ 

Jra mira<ı bırak&cak hiçbir IJL')'im y<;k. ğıya ııerpiliyordu. Fakat anli.iıl. sefll ve biçare arkadaşları blrbırl edilen etin yorgunluğu lçiııde bütfin sıkı indirilmiş büyükçe odanın mah- - Çocutu baeka yerde 7atırmak ]er, kafa lcuvvetlerinha sltb1r.çe 
tur. Bq paralık bir servete maıtk mn bir mucize ile Abdullah k ııd sL arkasınca sert, buyuk klremıtler gl. bu kötQ teaadüflerf unutmak llizınıdı. rC'miyetl içinde beğendtl bu kadın kabil değil mi? Diye sordu, Kadın eridiğini görfirler. BOner, her ın-
değllim. Ben ö!Grsem annenin l.ir bl Abdullabın lıaaına dtltftyor. Onu Unutmak, bu ancak aşkla münıkün- va.ıd<'ttiKi bütiin h:ızl11ıla kendisinin çok nazlı bir sesle ona cevap verdi: sanın kafa.ını naaıl ftlet.ecetJni, 
ka,. """rça elması bütün aUe,71 anca!< ne ulqmadan nvel daha haı 1 

yolda sersemletlyordu. Kapının ön6nde dü: ÖmrOn büyilk ve ıerin pınarı, olacaktı. Abdullah efendi içinde lıu naali kullanacag· ını anhyarak ba 
" ..- b" ı - Ne lllzuma var, eelcarim. masam Oç ne kadar iaşe edeb ır. Ondan ır o üm gözü hallne eelen bu ıesJn arlcndaşlannı buldu, hepat ma•a!- her tecrübeden blzl daha genç, daha 11aadeti tac1acatı odaya bir göz attı. bitmez tflkenmea baılnedeıt lstl-

eotra ananı, blıını, bOyfik nnnenl 9Öyledij1 feyled itiUyor Ye anlıyor., faldyC?tlerinl anlab7cmhı. diri, d!lnyaya hellils pimle dbi ahı. Ganit, temlıce bir yatak duvarlardan varııın ııyuıan... fade etmestcftT. 
lıımaye edecek, onları hJç khnseye ~u. Abdullah .-.: cV.-.U, dJ. de •• ..Ut~ O)'du. Ve Ab- bJrls.irri batan bata kaplıyordu. Ya. (Dıtıamı ww) 
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I~ D_ün_y_a -ba-rb-i 11 fil.1•llm#M:JMU !$9U 'Göklerimizi koruyan kartallar' Zelzele 
Şimdiye kadar 194 
ölü tesbit edildi oa 

köy harap oldu 

Firkleri 
yeııe~ zır~ır l 11"-• .... , Büyük . Millet Meclisi ..:.~~-:=:-t.:--=::=.-;::.:; 

vWı,attali meaaiaile ötfemete çalJP- au....k Wdılr llia f...alide ..,.-

p a Z a r f e S 19 ye açı l ı y o r JOh..a ilaftcJllll )(_,mı• Msll Wr :İ O~=·::~l~~ ...:-=~ Eerllı: 12 (A. A.) - Alman tebll- iman havasın içinde çalıftığ'ını kolay lak onlar da bizlm :meral ve ~a. (J .... «ılrif.._ ~ 
ii = ca aalıyak.&mek ~ .. ild rakam ._ nnrııza 0 kadar ha;rret ediyodar. eY 7Jkılmı' diPr birc;ok evleriıt 

...... , ...... ,, ... al :W' ... ......, 
rağmca fimdi endifeli ~ 
müyow. S.nlaıma s öre fftllil. 
tere T üriiyenin ı..he ıi,_. 
aım arzu et.mek~aii7. Oiia 
bazı kimseler de ileride r ... 
kiyeyi tazyik etmek içja Al
mu lotalarmm Tm - But.
hududunda toplandığım .ay. 
lüyorlar. 

Alman denizaltılumıs pmali At- :raaındaki farka bit p atmak Wi Öğleye doirtJ kampa, Ankaradan de duvarlan f&tlam.,t.. 
lantıktc Korvet ve crestroyel'leTiıt ANKARA f2 (Hu.asi m u&a- ı Almanya ara.sında ticari müba- geUr: Biitftn ctltı}'ffa, h rfltl kamp lredl tayyaraile kıymetli tanared- Nahiyeye ~ın Caai& .e Tuz-
kuvvetll himayesinde seyreden ve 40 ~irimizden) -Tatil devresini bi-

1 
defelere m ütedait meyan kökü !ara devam ilim pacladen ancak .m SalııDla gakçen de geldi. Beralıe- la kö,olerinia binalarmd. ehem

d.an fazla pmtde:a mfrrekki?p olan tnen Büyük Millet Meclisi önü. ı kontenjanının, meyan hu1Masına %64 ü rnuv&f!ak olabilmektedir. ~ )'ine pnç bduı ta;nvedleri- meiyetli. buar olm.,t11r. &ciJat 
büyük bir düısnıaıı gemı kafflcsine ·· d k Törlriyede ise f>u muutfaktyet nis- mızden Sahavet Yılmazttirk te -nr- kazasının Kocapınar nahı"y••ı'ne 
h .._. .nı· "-'~ muz e ı pazartesi günü saat 15 Te baLna tahai:ıi hakkındaki lıeti n cı., ü ,.•ıy-. .ı 1 ....., ucum e....... ır. g ........ tce 5Ül:cn d ·ıL ı 7o-> ..... - u. b ·ı •-·· •- b l ıetın muhucbelcrd 

11 
sanra dmhı1- e 11.,,.. topranfmrn yapacaktır. notaların wdikine, Türkiye - Is· Bundan evveJkt yamnda da söyle. Sabiha Gükçeıı her :saaıanki tem& ag t

1 
on a.:;,: ı.oı.mah~en • ~rap0o - Her ~ oıabtliT. Ancak 

tıları 135,000 tc tdohık 22 gemi Medwn bu toplaıttısında ölüm viçre uasmdaki ticaret ve t~diye elifim gild gün~ Witİİll n.ialldaşlL ve mfitelıesaim 7Uzjle arammda cıbı- muf lir. ırın.., na ı·usınnt tar 
lıatırmışbr. \:e eeman ll,000 tr,nluk ıce:za~uıa çarptmfacak birkaç ph. anlaşmasınıa tcmd:.cline ve Törlr.i.. rın -:fazla değil bir ıaat.- bu kamp ruyor. Uzun nıüddettir antreneman köyi.nde yafnız iki günde tesbit ı 
dlfcr ık! gemıyl de torpuUcmişlerdir. •n art tawelfllc İçel mcbu- ye ile Macaristan axaaıudaki tica- taki mesaiyi giirmelerini o kadar Jıı... 1apm&111Jt o1maama nğmen yibAıade edilea ölü miktarı l 9l kij•yi bul. 
Bu iki gemm n de zay oldu.,"11 zannc.. su Twiınn Cemalin teflii mnsuni- ret ve tediye anlaşmalannın tas- terii ki._ hiç bir yorgunluk alameti yok. Her mlJ'ffUr. Erciyllf kaymakamı ve 
dlmcktedır. yeti::ıin kaldmlmaST hakkmdali dikjne m ütedair kanun Jayihalan İnenhdc ı;yıe btr eafıfl?la h1lvuı kea bir sual soruyor ve o ayni neza- bük.Umet doktoı:u derhal zelzele 

T ark yenin tehdide boyun 
eimiyceefıi atikardır. Türki
ye vaziyetini ar,,Jkça ta3"a el· 
ıniştir. Herkes bil r lci Tür
kiye siya.si istı"\:f alme ve top
rak bütünlüğüne taarruz edil
mes·ne ka111 ~lrtlT'. Biaa.. 
enaleyh onu evveli mağlftp 
etmek liztmdn. Bu ıfa mı 
bir iştir. Türk zimamclarları
nı.n k.eııdilcri içiu seçtiklcıi ze 
minde aültiıne~e cfonnalan 
gayet tab idir. Bıuan lüzum
lu tavizlerde halunnvorlar. 
Fak;ıt memleketin ş~refina 
dokunulmasını asla kabul ee
miyorlar. Her ~ey Türlr.iyeni• 
şimdiye kadar muvaff k ol ın 
siyasetinde devam ede::eğini 
göetermektedir. 

Düşman iaşP gemilerine ka~ ya_ Ba,.vek:ilct tezkeresi, Türkiye • 'Tardır. vaı ki, doğrusu, b11ı eanh ve aarek t.. ketli tcbessümile hepimize cevap ye_ mıntalcasına gitm~lerdır. Yaralı-
ptl:rn mücadclcde Alman havn kuv _ li havaya uymakta büvitk bir güçlilk tiştlrDlt'ğe çalışıyor. lann mer'kezc sevki içın vasi mik. 
vetleri dün gece Gre:ıt Yonno:rtPr'ın ~ rektlk. Sabehleyın ğ.ftn doğarken c- U~lanmm mecmua 1000 sa_ arda nakil vaSltam ze17.cle mmta-
~ubu şarkı ine!· bir ı.:cıni kafilesL Rooc:.evelt'ı•n s Q v y ET baJl'ai:ımu hafif bir l'iisl;er1a dalaa- ati .buldu. Bir harp vukuunda c~er kasına aevkedilmiş. derhal teşkil 
ne mensup C('man zo, ton liitoluk _ lana dalgalana dh·eğe çekiliyor ve THife. almam icap eden~ m6dafııa- edilen yardım ek pferi enkaz al-
8 ticıuct gcnıısi hatınnışlaıdır. n utk u yti:ıılerce göğiiaten fıPn"a• İstiklal dan zıynde hücumu tercıh ed~rlm. t d kal 1 

Ayni mıntakada biı tıı '.z kruvıı_ t e b 1 )• gv )• marşımız geniş ovayı çevreleyen tc- Fakat benim istediğim hilcum, gidip m a an an kıırtarmıya çalış-
zo

...r. b bal pelere çarparak ,_,.ı•aı ivor, etrafa herllan'"' bir -lrri bo?WbQlaııı~~- "- _ mışludır. ı 
;unc om aı· isabe:t e ntlş ve ge .,~ •. il' " ı:;• ,~ .... ..... K l 1 

nnde tıua.r olı Uiluı·. Alnwick'in ı;i.. (1 mci ~ah /cde:n cN'O&m) 1 (l üıd aaJı.if~tSr& dt114m) çnrpnnık YRY1lıyor, Jıer tarafı kaplı ğild:r. Vatanmıa tannmı cu 'et e- rzı a) gene merkezi diirı Er-
malt t!lrkiııinde diğ<'r bir ticaret ge_ ğunu b Jdirdiği sul'ıuda burunuyor 1 miştir. Biz.im kayıbımız 4 t tay- yorıin. çok uzaklarda, pek ~liiklo dttelı: olan herhangi bir ditşmanla ciyaş felaketzedeleri için 500 ça-
nılst d h ra u:Prattlm tır. du.:ıı lyal'edir_ s~ilebffen Ttöylfilel", arabalarını dur_ ~arpqmalrtır.> dır gönderm~ ir. Ayrıca para 

Bir Alman ,., · kaflles.ini ht'"!!ayc cBıı hadıseler kar ı"ında, biz Landra 12 CA. A.) _ Reuter ajan c:hırıırnk marşı dinl~yorfar. Dunya rekoı-ları kırmış olan mu- yardımı da yapılmaktadır. 
cdl'TI Almnn hrnkol ırı:-ınifori İ•~li.z ...\merikalıfar. aülcfmel uni7.ı muha ımım lı1 vn hususi muhabiri A _ Sabahın insana garip bil' hüzfin alllm Ali Yılda da pllinörla ha.vnda Ağrı vilayetinde zelzele Pat· 
h cumbotların rı l" ,... klnrı müte .ı. fnza ed"yon.:z. Münferıt bir va- I leksander Werth yazıyor: veren. nı.sızlığı içinde geçen bayı'tlk Akrobasi numaralan yapıyor. Ayni nos ka7..ası ile bu kazanın Dedeli 
dit hucııml.ın t.ar tm•·• r ve tızJ.r- kayı izam etmek, yal1u.f' s._...:-_ b'" L t E to b ta b merasnnı sona erer ermez, sankf si- sahanın üstünde, Edıl>e Snbaşı, Sa. nahiyesinde bilhana ..tddetli ol-

e!! ..,,. ~- . .' . ~- onya ve .s ~ya:ı aş ~ a
1
- birli bir rüzgfir esti ve ortalıktald haHt Yılmaztürk, Naciye Toros tny r 

ruz dtiı n h botlarından hareket ka~nda parbımak bu- ... k,ıtcdcn demıryo.laıına sahıp o - sakin ha- b"rd-... i d ~ı t' ş· d" I ~•-....n ...... _,,., _,__ muştur. Ağn valisi ze~le habe-5çünü b rm rd k .
1 1 1 

T _ ·---' Ta ı ~w re eg ş ı. ım ı yaroı:ııı:,ı-... e m .... u:u.ı. uçu_. yapıyor- . · I l d h I 
a r. yük bir nullete yakışmaz. fakat nıa surl-1.ı e A nıan arın .ı...ocnı•>;!;•.... yüzlerce gen r le i 1 nm a ır a maz er " ontya git-

Sahıldcld bahri e topçusu muhare b b • b k .. _ t • d I mıntakas:nda bilyilk kuvvctJcr talı-! 1 ç, grup grup p anor 
1 

n ar', . . . m f ve felaketzedelere yardım 
beye n 

1 
it 

1 
d u g ı 11' va anın mum:crıt e- it tfkl .· ü h ktu tayyare erin, pnraş{ltlerın başında l emek vakti gclmışti, Kampana A Y 

' a .le e c 1r diwer du man ğil, belki umumi bir plana dahJ 1 ş e 1 cııne § P c y~ r. 1 uğraşıyorlar, didiniyorlar, koşuyor - cahnıynr. Meydanı dolduran grup :ır için ilk tedb"rkrin alınmasını biz.. rnavut ve \IDAD 
~nu1 in kaç nnağa mecbur et.m"ş_ olduğunu ı.> teren beda)et karıı- ı Leııln~rarldan geleb!len haberler lar, plllnörlcr, tayyareler havn1nnı- koşa koşa yemekhanelerine gldil!or- zat emretmiştir. Patnos k.:'l7.ası } • • f 1· • 

r. sında, bu hadiseleri azınısam~- ıl bfuikşedhı·ın bazkı mıntak:ılarıknda çok yor. Beş tayyudik bir filo yfikııcl- lar. Burada jilrllmek denen şey yok. iı-ınde zelzele hafif b'r surette çete erlOID 88 1yeti 
C mak ma ""rüleb"l ek b" . a uşman uvvctlenne arşı ma- mcğe başladı ve bfiı metre irtifada Herlıo, nereye oluna olsun koşarak hl.edilmifti'r. Yalmz üç yaralı (1 iwci ,,.Jt"f.,J- tl•va.J 
..:!'!!~f~! .. ' • l 2.Ur go 1 ec - ır cın. 1 hnrcbc1er yapılmakta olduğunu bil- beş papatya birden açıldı. sençler ~idiyor. vardıL. ltalyan malcamlan da Mma-

net o ur > d. • n ] 
Dit.mat R 

· J • • ırıyor. paraş te ae-ağı atlıyorlar. Arkndnn Yerqektcn soura, bu alıtkııı olma- r.._..ı_ı, L· • d 1 l L , _ serbest bırakmıya mecbur k.&-
Olll8 ooseve t~ ccnubı Ameııkanm Almanların Selılıwıelborrı aldık- bir tayyare daha havalandı, Türk dıi;"lnıı'L hareketli hayatın sadece LA:uıeu nanl)'esm <e • &Ö'.)'~ 

muadll muMeli-! ~dE.etkıinde vulb:a larm1 teyit .edici haberler yoktur. kuşu. genç muallimlerinden Riiatem seyrinden doğan 70~1'tıfumuzu rinde de 1 O ev kısmım harap ol- ı mıflardır.. • 
grten hadıselere de temas ederek R~lar, Lcnınırad ile muvnsn.layı te l\Iavı Tuna acıta aanlye t.ehidi bir gidermelı: Ic1n iki mat lla4iar :iat1ra- muf, nah"ye merkezinde bir va- ı Sabotaıa marnz kalaJt gemil.rri 

b f r na fak Almanyayı, cyaıİ dünyada istinat ~ın eden dcmı_:yolu e:bekesinın elle. aUayıı yapacak. Tayyare yükseldi, bat ettik. Fakat lıavacı gençler için tandaşımız enkaz altında kalarak muhafazaya memur ltalyan subay 
(1lcıtmaka.ledm d,va.m) noktalan 'Y ltôpriil:>~ları> vücude rinde halundu.,unu soyUlyorlar. yükseldi ve binlea ai.,all bir nok:a bu menuubahis değil; onlar pekaz ölmütfür. lan gemilerden bir:ni kurtarm179 

Amerilıa ve İnailiz pmile~ de- gctırmeyi istemiş olmkla. itham llıl.oskon 12 (A. ~-) - Ukra~a boşluğa !ırladı. sayıyoruz. Blr ... İki- 90Ua meaai.Mı-ine bqladılar. Şimdi Diğer .iki köyde ele iki ölii .,,. muvaffak olm~şlarsa .ci~ Yun-
iil, fakat L~--: '---ı. -•L---da etm;.,tir. cemıyetbı.iıı .a;eterı u.aı~ bqün Üç... Dört... Beş... arbdqlarıma 16 p1Janör havada uçuyor; tekrar üç yaralı vardır. vatanperv~rlerı gemıyı tek.,. 

~ U&, • .,.., 1UU11 Bundan C.. . . Pravda gazctcsınde çıkan hır maka_ baktım. Hapsinin y6d takallus et. taııyaresine atla11U1f olan Sabiha S . yakmıflardır. 
o!ursa olsun, diğer gemimi de it . 80tıra. -~hun.~, lesinde ~al~z ağustos aymda Almaa mit, heyecan içind4!let:. Gösiim kam. Gokçen de Akrubaai numaralı )"a- arısu nahıyeai merkezinde 1 O Arnavutlukta çeteleri tenkile 
~?2>~e edecejint lcafi bir lisanla tiha::o:ı:u tasav"uı et~~ı t~d~.ey larm Kıye!ı zıptctmek için y~ptJk- pm kumalldanı, kıymetli hancıları pıyordu. :Bizde bermotad kafamız e:ı.:.kılmışbr. Sultan Mut nahi- memur ve aralannd.ı silahendaz • 
•oyltiyw ve ha vaziyet karpamd. d~n _bahsederek fU sozlcn eoyle- lan teşebbftsler ~a~da 36 bındrn m1zd~ ~avniye ondan difer muallim havada, hayret içinde seyrediyoıu:a. y e de bazı evler hasara nr lar da bulunan tedip kuvveti be-
Abnenya eicr behcın Ll A nuştiT: faıla zayiat vcrdilderınl yazmakta- lere gıtti; hepsinin ball havada fa- U ~1 t. 18 d b"tt" ramıştır. . w t l b" !J_. 

-!il_ • euil - H" ha "dd t ıihafe hare- dtt kat b"zl ks b ~~ar saa ~ ı ı Te spor zmıete ugra ı mış .r ve uu ey• 
m~.lle de bir pile ~dla»Hlllia"- k ~ iÇ fl e v e · sim ~z~ ~ i~e yil::i :: eıecf saati başladı. 250 genç muhtelif ıı.. . Er~ncan ve Malizgirdden yeni lulde bu kuvvete ait cebel batar-
ı.. ikaten çekiniyorsa. At.laa- e : lsya n eden t 'k .. r b~ar ı~, • uı 1 1_.1

8 
den hareketleri yllptılıu. Bu, o kadar hıç hır haber alınamaıııifbr. l yası tahrip edilmiştir. 

tldeki 'bütün tabtelbahirle i i 1 - Hazp malzemesi sevki e _?le ıç~n ır sanıye kafi ge .m~.... canlı fdi ki, ağır başlılığı ile tanın- -;;:==;;::;;::;;::==;;::;;::================;.. 
derhal Alnıanyaya vdet etnıd n 2 - Gemieıimizin açık deniz.. $ 1 r p 1 B r ~?.ıltrlm~ ~rar boşl~~a "çe.vırdım, ınış olan cYcni Sabah> refikimizin ,..-
ri emrini vermek a • • e- de serbeştisi us cm . avı Tuna hala duşüyor ve 11ahibi Ahmet Cemalettin Saracoğ)u e A e 
dir & . mecbunyetmde- Noktalarının teşkil e+teği mü- (1 inci sahiffldtm d~vam) janıı:ndaki arkadaş, -sanltt düşen bile dayanamadı ve en sonunda ken- MiLLi PiYANGO 
d • emır verilmediği takdir- dafaa surlarımızı aapsaiilam mu• isimli gazeteye, Hrrvat çete harbi ~end~i imiş glbL ellerile hasır koltu disinl bir boranda bezi ile havalara 
h:; tA~aiknl ~1htel~alı:rlerinin ha.faza etmekten bizi menede- hakkında beyanatta bulunmıı~tur. ıç::ı . en;r~~rına sarılmış sayıyor: fırlattı. Bizim tabirimizle caltı ok-

ras .. ge ı . era ngilız gem:sini z Bu be:,:<ınata göre isyan hudut ı... c ız ... Dokuz ... On. len yaptlrarak canlı havaya uymak 
v.~ hatta İngıltereye gittiğinden meK l k k l ş· ]" 1 yakınında Her~ekl Kn da. Nihayet ı>araş(it &4ılch va :Mavi ihtiyacını biraz olsun giderdi. 
f'lphe e}led"lderi ba,ka cmi!eri 1

1

1 ır yrmıya ım. una 1 ve n d G .. e. . rıı ~ Tuna ağır, nğır bizden üç yüz met- Bwer de kamp mnal imlerilc bir 
de }akaladıkça b 1.ır caklg - cen i Ame1ıkanın onuncu taar· 'rasın a . azko bolgesmıde baş- re kadar ötede yere indi. Doğr~ unu voleybol maçı yaptık ve tabiatlle 
hesiz.dir. Bu ba, 1rrı: an !UP: ruzdan sonra ~ yoksa }'irminci lamış. es~. Yug?sfav ordusuna 1 soylemek Jazımgl'lfrse, kcndısinı hl- nınghip olduk. 
devam etti' .. t kd" d d ameliyesı taarruzrbn sonra mı kend~lez"ni mensup muteaddıt subay ve efrat 1 raz heye<.'anlı bularnğımı r.nnnPdtvnr ••• 
oseve!tin s~zl a · ır e e, M. Ro· müd faaya başlamalan icp ettiği ormanlara aaltlanarak civar kusa.. duın. Yanma git.tik; a•da şım; fııtanlml İzmir ve Ankaradan 22 
rifca dona: erme .ha~. n Ame.. I ni düşünmiyelim. Kendimizi fan] halara taarruz etmişlerdir. Boşlukt~ lki yüz mctıc !! yakın .b"r go ~cin~ davetli bulundnğu kamp
iee kan'1Dlf m_;:~ :t anikiŞ su.;t\fdte ı surette müdofaa :znmnnı hali ha- isyan, Hers<'kin diğer bölgele- ~r:ıfeyıb parnşfitünü kullanmnı:ı n tan tıabahleyin ayrılrlık Burada, Ha-
Amerika il AJc ır. u e zırdır ! rinde de yapıl~tır. Askeri te.- tlt en u genç~Mandaıs kdadyükbelk va kurumu umumi kAtfbı Server zı_ 
d 

e manya ara•ında 1 A k k"l" hih • ·ı . 1 . 'd . a ama yapan OJT ııpoT'cu :ır ı \'a k k d S . 
a nihRyet resme h r : • 1 c mı:-ri ·anın müdafaası için ı at~ sa ası erın e crını e ışa. heyecan ve tcliş yoktu. ilk T ğe gi. • ' amp. uman anı a~ı vt' 

bu, usulü d . . nd a ~ •• ba fara ıhayati eh<"mm")'eli haiz. telakki ret cıhazları vardı. Bunlar müs- r i pek fazla olmnm111· biz m mc - kd mlp mu:ı ı1mlerlne, yolda mıhman_ 
. aıresın e ı am harp ·~· I tahk ·ı · 1 d" I ı v• ar k eden stanhul Hava Kurumu 

ıuretıle dt-ğiJ, an k bil.c .
1 

b' ettıgı su ~rdn, Amcr:kn gemileri em ;nev~. er ışga ve ıyor ar- r~kla dolu suallerimize hayret eden mııhnsebecllerln<lcn Hilmi Atamrr 
leeavüde ha l cba lunı 111 ır ve Aınerıb tayyareleri ilk dar- dı ,.c mıtralyozlerle, a ır ve ha- bir hali vardı. ve t tınbn un mcıktc 1 bh fi 

M 
'lllntf u acaL,r b . .. . . ' ff t""f ki l b" k f k . . ı P er urosu şe 

• Roosevcl•in l:ıu • • -ı .e~ı mutearrız ge~ilerin indirme- ı u e er. e ve.. ır. aç u a pı- - Bu hl~ şey ~eğıl ki diyor. ~ı- Celile bizlere ka.,. ı gösterilen hü' ük 
kundan sonra h" h yenı nut sını. artık beklemıyeccklerdi?". yade topu ıle musellııhtılnr. rasında, emır verırleı:se PlU san ye ınisnfiıııct"verlıkten dolayı teşekkürfi 
netice bunda ız~ ası! oJnı:_n~ Knrnkol gemilerimiz. tnyyare- 1 Asilerin umumi karargahı Sır· tehirli de a:~n~ın:ı: Şimdi on e~niye ı' borç bnirirn. 
Al~nyabundn 1 arettır. Yanı Lerimiz -yalnız .Amerikanın deg-il bi.stan gibi görünüyordu. Ağua..Jsonra paraşuttimu açtım. NECDET BAYTOK 
1. an sonr • • • t-!- • ~ ığe vursa da vu a ışı pı Kı~· müdafaa sularımızda ticaret ya· ! tos sonunda Bosnalı 'i~iler, l\1ng- ............................... ....... ... ................ ....... ........................ ...... .. 

kaya ka~,1 da 20ı;11a~a~: A~~rı: j~an fıerha~ ~1~m~eketin- biitün laj i.le Dodol ara~ınc!eki baş'ıca Mü,.,im bir karar 1 Alma n tebfiğj 
lenrnck üzere bul e suruk ti •aret gemıleonı hımaye edecek. , demıryolunu keamıyc muvaffak L 

Amerikanın unuyor: 1 lerdir. oldulnr. Maglajdaki demiryolu- (1 i~ ft1.1ı.i/edcn dtS114'!1) - (1 inci saltifetftm. dera.m) 
harbi kar•ısındbuddclaki Avrupı c:Müclafaamız ir;in hayati ehem nun posta telgraf ve telefon tesj- duğu takdıTde beyana tabi tu. traJ- il.ğer ccpkhelerden taa!rT11f et-

t ki 
-r a a aylard b • . . . . . tı k h . t ı ..+.. lııı;ı muazzam uvvctler yıgmakta • 

a p ettiği • . an erı nuyeti harz denı.ı:lerı bımnyeye sa "' ısmen ta rıp ederek ora- u mu., .... r. d 
~arl>indeki :i1;:::~~egcçeıı Cıh;ın karar vermek bir harp yarE>l.eti da kc'ldi hük~ımetJerini kurdular 2 - Beya!'na?.1~!e r l 3 Eylul ·~~ kuvvetlerla Bud,nl Ol'dıılartna 
rı:n hiç hata etn; edikl b.eı:ze!e~ e· dcğjldir. Hareketimiz sırf teda- tve yuK.anda Zlkri geçen Levanata 941 C11marteaı ganu .. ıı:at ~-3 .e karii Ki)"1tf _ Hnrkof arasındaki 
her gÜn biraz da .er ru had sat füidir. göre bu hiildimet dağıt ı ldı. kadar m ahatJin en buyuk mullt:~- geniş sabada büyük bir meydan mu-
tcdir. Ce d ha ısbat etmek· cŞu andan itibıuen, A lman, Beyannlta Hırvatlann, Bosnalı ye m emuruna makbuz mu((abı· harehesı yapacakları tahmin edilmek 

hep bu t~~ l~a. da, Amerika, altlyan harp gemi' "ri. h imayesi asilerle Karadağ ve Sırp bilerini linde ve:ilrniıp Mılı.macaktn. t::e::d::ir=. ============ 
~unden bö;le \ ir h~ . harbi yü- Amerika müdnfaası i~ı·ı elzerc o- tbirbirlerinden ayırmağa muvaf- ! - Beyann.amc~erc mak."ne Hortl • Hitfer 
ihdaa ettikt •uru meseleler lan sula:ra girdıkleri takdirde bu fak olduklarını. bununb berabeT, yağlarının bang:ı tarihte Te kım· 
tı~kı ı'mdi eM. ;:OM. V~:son d a hareketin bütün muh:emd muha-ı Bo~~.a~~. çarpı~maJ ... ~ın devam den .m~ba~a olundu~ •. mik.tn~ mülakatı 
llgı gibi b' k ~veltin yap· tarası kendilerine racı olacaktır.> 

1 

ettı~Hn ıJave etmektedrr. ve cınaı, mubayaa tar ıh ı ve l1ati (1 üıei •tMıiftdtm tM'IJMfJJ 
tuklar .Ü ~ un Iıeyecanlı nu· 1..inclbergin t"nk"di Asiler, Bosnadn. Zeniza ve Va- yazılacakt.r. Beyanname nıüıı- tı r . Bilhassa bu görüşmenin Ma-
nnı lrıZJ,:rdtktck >.merfb f'fki.· Dcsmoines 12 (A.A.) - Al- rcş maden ve sanayi :nmtakala- d~recatın ın tev~k~.icap ettiqi tilk car Genelkurmay baskanının ist _ 
bir Riin İngiı' ~ sonn niba~t bay Lindberg, «her şeyden ev. 1ı mn U.gale teııebbüs etm"sleTd:r. dırde evrakı muabı~e~er talep 'u. fasından sonra olmas'ı bu alakayı 
tihak eitnj fız • raıtS&Z aafl!la ti· veb Amerika> kom:tesinm tertip Gazete, Hırvat nskerlcr"nin kuunda. derha.t sal ahıyetli mı:ka- daha ziyade a:-ttınmıtt r. Veri-

A ~r-! ı. . • etmi~ oldu'hru bir mitinrrrle hır nu- [pusuya sürütiip öldtiriilmelerile ma v•İkcektır. kn habcrlexe göre mülakat Hor· 
~Ö~le fülcn niı~İra~ntilr harbıne tule racf ederek fÖyle demiştir: , n~tic:Ien~~ bir takım h;ı~isclerin 4 - Beyanname verenler bir tiye Rus cephesine daha fazla 
•tnın Alın f ~r verme- cAmen"k,yı harbe doğru sevk bıT l:ıstesrm ne~etmektedır. hafta müddetle malt rı üzerinJe Macar kıtalan gönderilmesi için 

b .. . ! anyanm vaZIJ'!t:ni büs- d üh" · J_ h h b. f b 1 utun güçle f •. . h e en en m ım uç grup v ... r0&T. B N . er ııngi ır tasarru ta \1 unnmt- yapı!an müracaattan sonra ,uku 
tur. Fakat ·~~eceg:ie '~;.yok ıl~g~ızl'er, _yııhııdı er ve Roosevet ı ay a D a C ı y e yacaklardır. Bu müdd't n hrta- buJmuştm. 
lıuınm d Al mttn CT t Mn- tın ıd<rr~ı. (1 (ııcl sahifedtn devam) mından evvel, mallarına el kon· f\'liıcar.istanın halen 500 b n as-
. · a, man erkinılmrbiye- N odr J? (AA) B d v t bl"~ d"lmed"·· t-'-d' d '- F • nuı de, eğer bir Amerika laar- f!V"J w • • •• -.. •• azı .Mel'hume Bayan Naciye ameliyat ugu e ıg e ı ıgı wı; ır e. ~eri me\lcuttur. akat bunlardan 

runma da d L __ ._ k gazcteic-r. Roo n el .:ı oın:muzde olm~ dıın lki "'tın evvel yazmı" oldugu elakadarlar mal'ıın iizerinde ıt>r· bilfiil Sovyct harbine istirak eden 

b 
•çar cıun•rsa nıu a· L· t · - ·· k d L. " " b f h kk h · il b!r takım tedbirle ba rl "" pazar esı gunu on.gre en. l'J - va :,rat.ruı t: nde şunlau l z yordu: e"tçe tasarru a ını niz ola- ı miktar 50-60 bin kadarda. Ge-

IİU'llt9 ve 
1 

d r b 2 adık· traf ık kanununun feshedilmesini İ Ka ıyftk el k1 evıni Ço. cnkhrrdır. nelkurmayın ;stifosı da bu ınesele 
helerde r::: ann ~r lltka cep· ıstiyeceğ"'lı y.u.ın k adırıar. l cuk 1" · eme Kurumuna, İzmlrd ki 5 _ Gerek sanayi tnÜf'ssescle- ile alakadar görülmekt~dir. Ma-
lanna da ma1ı':~ıı.k e. çı _ınacak· Amerilia H l' c·,-.e Nazınnm 1 T1 11 nı Gurl'.'ba hn3tuhanc ine, rinin çalışamalannın vegerck kara carlann cepheye birkaç kolordu 

k 
:y_t' n~zl\rıle bak- &eyanıtfı .Pnrbb S"p ıl oca • k•ır • ııdnkı kil l d h d 

ma • IK ıza edeT' •• Yanı M. Roose- Va~ing'ton t 
2 

A ) _ Bu evi . Dnrti iicezcyc, Bcıyo~luııdnkl ve deniz na va ıta arının sey- a a gön ereceği tahmin edil-
'Ye)tın bu defakı nutkunun yalnız gu""n t l b · ·t b ._vini Hn hl ha ahnne ınc, bırakt• rÜsl"ferler'nin inkıtaa ~?ramama- mektedir. 
SO 
.. d 'b t k 1 _ı..._ • gaz C'CI l"re ~an.ı a 111 - • • b name V'"• • ı .61'·------------, z en ı are a mıy.uaK hıç oan A k Ha N , ırrlu. E ·nhınnı b r p rl:ır tı ıçın eyan .._.nuş o an .. 

beklenmedik batka sahalarda ye· d il Hı 1 ı~ :/C z n Cor 111 Ad d k1 k alakr.darll'tr Petrol Of"si umum SiNEMA 
ni ihtilatlara sebebiyet .-emtf'si • e , manya r .. ıafmdan ok ı müdürlüğünden alac.ık• n müsa. j 
ih • 1

• • .. att)ın ed ek d · ·· ı··k f" l ı. tima mı go2.deıı uzak tutmamak tin Ameri a e üzenne gun u ııar ıyat annı 
la- d istihl5k edebilecl"klerdir. ı 

-m u, <mudafua 
TASVtRt EFKAR tayin etm 6 - El konan makine YAnlan 

............. - ............................... r a değer fıyatı mukabilinde Petrol' soy '-'1 u ır. na r:. d". 1 
Ta~ EfkA• h Ofisi umum mü ur Ü-Ünce mü-

. ....... •• nın arp gemı e~ ne ilk: ateşi aç bı bayaa edil--cf'ktir. Dı:- ~er fiyatı 
Nüshan (S) Kii!' ttap Bu cm·· eh a 

5 
malın men-;:eine göre, Petrol Ofi. 
sın murakabesi altında halen sa- ' 

1 A bone Şeraiti 1 T"~~V- Htıriç w. • . _ tışa arzolunan ayni cıns yağlann 1 
- '"111 t,in 

1 

dıgı :z.ıman Hull dem ır ki: d n evvel vaqivcıtnamPsini vıızmıık el kondu~ b"' ;len .glindelik 
~elik ............ 1400 Kr. 2700 K1'. cUUDtmam~ır A . c "ka kı- ı loı• • ·., lı> l: ,,ı ır.•h 'llnu v v., 'v"tnıı. fiyatlannİn ayn. ıacaktır. 
•~u.ı aylılı: ............ 750 > 1450 > • talan ve deniz CT;, fe hetm .. k mal: ' mC!'ınl okunan şekilde yazdıktan son I 
".. h 400 ı t 1 ..ı • 7 - Beyannamt"' eri alan ma-" ay k J) 800 ~ aadi c vapı!.n bir dün'-"il k"v et ra ırızn ııuıgını SÖ\·'emi!~lerclir. IU .... ....... ' " " "" T3 il hallin en büyük mülk:ye amirı· hu 

r aylık ............ 150 > yoktur. bareke.inia hu~adu üz11nide bıılu- un 'ln sonra Rn:ı.·an Nady«"nin 
!> D1XKAT: auyor.> ko<'a~ı Zekinin vekili sl)z almış VP beyannameleri peycl .. ıpr.y derhal 

Gençlik, • lne ma, 
m oda mecmuası 

Sinema prest41uirları
m n 1941 /il111ln i'lfi, 
Holfoad havadislerini 

öğ re nec e kleri 

yegane derıi 

4 renkll neflı bir 
kapak içinde 

Bugün çıktı ,..:rcoıunmı.,an enak iade olunmas. Bir bn vmıtyetnamenfn muteber snvılamı Petrol Ofisi umum müdürlü~üllt" 
-= ~n genmn va<.'ıı;;,nı ç(lnltü usnlü dnircqfnde tan makbuz mukabilinde teslim ed 

ITJZAR .:: "Siyasi &rica daha balınkfı ım ?.~"Ti eıflmcclft-;nı, yazılcl•ih sırada bir cekL.r. e.-ı Tan esi 15 kuruştur. 
relal l 

1
_ V a,ington 12 (A.A.) _ Ha- r kimm balunml\!!ı l.izımgeUrken 8 M 11 J 1r d _ 

e r •au h •yah ., ve "Kan . . 1oJ - c ;;....., ':'T'l'rl rnı ~livlcmi.,tı"r. . - a .. a .. ra e .. o.n ugu, ma-
•-'- ncıye. ncu eli, Bırlcş'k Amer.- "' h lJ b k lk Btltthl mı •eızflerden 

_.. • .,. Wmli te'rikalarımız lıadan İzluııcfa._,. gı"tmr:kte ol•n Mnf akibcn mahkeme vasiyetname a ın en uyu mu !)'e amiri ~-
,.__ •okla.ıtn-.ıan k-- A _ .r ve llnl"Pl 'fl,.rhıını?i bir kimsenin Aı _ Tafından ala~ada~lara tehl ğ olu- arayınız. 

Y ... ncı - ·""Yl .. rikah Ar ait Panama bandıra ki .. L d • f t • Çık Qu.ıs ~ \ '11 ı 11 fhP. A. •lp ..a -a... Jı ... t • ,,~ Tal"S8 de ay zarflnda dava .,._ naca& ve eger ıya ı muıı:.abi n- aFM ~ •--
- V c:n -rQI. «.nıon ıııwt> vcıpuı-ıonun tor.,.il- '-""' p ol 0 11'.!-,. mas! ıe·n muhakemeyi Oc &J sonraya d e d erhal e tr uai umum lllİi- • •ı-a... 

ba ıuı ~ d"mıekte.. t.ıılk etmittfr, dürfüiiiae tellimi bildiıilec:ekw. .... _,aı du 

Bu sefer 7. Eglfi.lde değil 

15. Eyliilde İzmirde çekiliyor 
Bu sefer Piyango 7 Eylulde değil 15 Eyluldedir. Bun

dan maksad Zafer bayramı Piyangosile 2 nci çekilişin atası
nı biraz açmaktır. Fakat az yine Piyango biletinı almak. 
ta acele ediniz. Çünkü büyük ikramiyeler belki bu teahh~ 
rün farkına varmazlar daha evvel kcfide 7 Eyluldedır diye 
başkasına kaçıverirler. 

Unutmayınız ki büyük ikram"ye bu ııefer (25.000) 
liradır. Ayrıca 3 tane ( 1O.000) lira, ( 5) tane ( 5. 000) li
ra, 40 tane (2.000) lira, ıeksen tane ( 1.000) lira vardır. 

ÇINARALTİI 
Bugün çıkan 6 ıncı sapsında 

E.,ellu a • • • r a ı tt. E. E ... l•t -
Profesör Dolltor Kızı• a...au 
HUseyln Namllc Orkun • YUksek 

~ Mimar S•d•I ç.uat ... a ..... 
Atala1m 111allaleterl • Şair Zetrt 
Ömer Defne, Şair Edip Ayal' .a 
• llrlerl - Kadri 86kalpw1 .... J' ... 

1 
Orhaa Seyfiıia (Sabab türküsü) 

isimli enfes şii r i 
MilHyetd, fikir ve san'at 11ec111ası , KUŞ TÜY Ü ND EN 

I YASTIK, YORGAN. YATAK kullanmak hem kesenize ve 
'\ 

hem del 

faydalıdır. Bil KUŞTOYU YASTIK 1 LIRADll 1 
•ıbhatlnize 

Yastık, yorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 
Ömer Bali, 'Oğlu Kuş Tuyil fabrikası. Telefon 23027 ' 

. . . ~ 

st an bul · Bel ediy
0

est· llanla_, ı 
İtfaiyeye ait muhtelif tipteki .. siler üzerine ynpnrılacak 13 t 

karus ri kapalı urf uıulü ile eksılt meye konulmuştur. :Mcemuun~n ~ h.. 
mln bedelı 87'76 lira ve ılk teminatı G58 lıra 12 kttnıştur. Şın·tn z 
bıt ve maa111elit müclfirliiğü kalemlıı de rôrlllebl lr. İhale 22/!l/94~me ıı. 
tt'si günü saat 15 de Daimt Encümende yapılacaktır Tal ı rl lkp 'znr-

kb 
· ıp e n ı te • 

m nat ma uz Teya mektuplan, iha le tarlhitıden eek1z gü 1 bel 
ye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaktan fenni hnı· evve edl. 

1 it Ti d 
c ryet ve 94'1 

yı ma a caret o ası vesikaBJ ve kamınen ibrazı ı· 1 ealkle 2490 numaralı kanunun tarif atı azımgc ~n difer .,.. 
mektuplarını ihale günü saat 14 d k dcevreslnd~ haz1~~ayacakları toklft 
ı · eh e a ar Dalmı Encumene nrmeleri 
ımm r. ('1S39) 

YENi EVLENECEKLERE -
Sandalyalar, K aryolalar, Po rtmantofaT v.-ir Ler nevi 

f)k mobilyalar fahri ka fiatıoa satılıyor. 
Asri Mobll~e llai1112••: 
AH EY FEYZi 

tıfanbul Raza !No.~p~iiiiiıiilliil .. : 



TASVİRİ EFKAR =- x:ı • a 13 EYLUL 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
c • • . - 1 . •• • • • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
lcabanda Pncfe 3 kate almahilir. T AKLtrl.ERJNDEN SAKININIZ. H• ~· ..U• btulan 

11rarla iateyinia. 

' . . . - -- -~ - - -- ~ 

n~ır AIM~lWl6, AIMI~ftn~"INI' ~-@lbm:Jı 
.,. I"' .,. 1 S M I Amerlha Kıı Koleji 
~ ... ft : Araıntk6y, Tt!. ~.160 • Orta kısım -Lise kısmı - Mühendis kısmı 
Leyli ve Nehari bütün kayıtlar kapanmıştır. 
Derslere 25 Eylul Pertembe cünü baflanacaktır. Leyli talebenin 24 Eylw Çar,amba akf8mı 

mektepte bulunmuı lazımdır 

ECDf OJ KA YIT·ERKEK KISMINDA: 22 Eylul Pazartesi .e 23 Eylul Sala günleridir. 
"KIZ KISMlNDA 23 Eylul Sah ve 24 Eylul Çartamba cünleridir. 

Yeni ve eski talebenin yukandeki tarJ.lerde aon kayıt için müracaatları sereldidir. 

iıpit. 

C ns ve miktnrı yukarıda yazılı malzeme hizalnrında sö.oıt< rilen gun ve saatlerde Askeri Fabri
kalar Umum Müdürluğü rıwrkez satın Almıı komisyonunca pcızn:' ıkla ihnle edilecekt:r. Muham-
men bedellcrıle kııti teminatl.ırı ve şartname paraları hiznlarınd.ıgösterilıniştir. ( 8045) 

lf •• , 
200 M3 Çam veya köknar tnhtcl '3.40 :4X0.25X0.02S ebadında 
600 > > • > > 3.40 :4X0.22X0.025 > 
700 » l> • > > 3.40 :4XU. l 5X0.025 > 
JOO > ~ > 11 't 3.40 :4X l'>X0.03 > 
100 > > > > > 3.40 :4X0.22XO O'i > 
150 > ı > > > 3 40 :4XO. 12XO.OH > 
700 > > > > :ıt 3.40 :4}.CJ. l 8X0.025 > 
250 > > > - > > 3.40 :4X0.20XO.OlS > 
3000 
200 • > :ı> > kala.- 'i. 50 X0.22XO 06 > 

. 200 '& > > > > 3. •:;o X0.18X0.05 > 
200 • > > > » 3.SO X0.20X0.04 ... 
200 :ı> > > > - > 3.50 X0.25X0.08 > 
3800 

Tnhmin ed len bedeli ( 200.640) lira olan cins ve mikari 
eb"a•l ırı yukarıda y zılı 12 kalt"nı \'e cemı>n 3600 ~13 çnm vey~ 
kökn ır t htası ve knlc1 ı Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüV.ü mer
kez sntın alma komisyonunca 30 9 94 1 salı ciinü sa ıt 16 d ka
palı .. nrfla ıhale edıleı:-,.k•ir. Şartname ( 1 O) linı (04) kurustur. 
Muvakknt teminat ( 11282) 1 radır. Teklif mektuplarını me~kur 
günde saat 15 e kadar komi yona vermr-leri. (8046) 

Ana .. lik - Oda ue Lise 

~:keke HA YRİVE LİSESİ 
Fatih: Saraçhane başı 

Yatalı •• 
Yatnıı: 

Kayıt için her gün 1 O dan 1 7 ye kadar mektebe mü
racaat arzu eden talebe mektebin hususi vcaaiti ile snbah ev-

• lednden alınır. Akşam evlerine bırakılır. Telefon: 205 30 
.--- ---
Yüksek İktısat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlücünden : 

Talebe kayıt ve krbul muamele11ine 16 eylfıl 9.U de baelanarak 6 
Bırıncitcşrin 1D41 de ı;on vcıilccektır. 

Kııyıt ve kabul içıu: 

a - Lise bltiı nıe ve olı:unlulc d iplomalarıııı lııılz olmak. 
b Tlcuct liseleri bitırnıe imtihanıııı vtıml, olmak li'ızımdır. 
cKayıt olunmak isUyenlcdn pa zartc"ı vr perşembe günleri sıınt 

9,30 - 12,30 arııs~1:kwbe bizzat müracaatları. (7892) -----
Devlet · Demiryfcoolları lıan·ıarr . -

istnsyoıılnı·ınıızdcın Şum - Hama Vt! tcmdııli demiryollan ucbekcsin
de Şam, Tı·ablusşl\m, Sam:ıh ve Na9ib istu~yonlnnnn ve hak denıiı;·olln
n şebckl!Alııde Bagdat - Tclkoçek kı smınd11ltl l.ılit :ıı 1stııııyonlaın ve bll-1 
mukabele bu i tasyoıılnrdnn istns)'Orılarıınıza tam vngoıı yüku halinde 
ve bazı şartlarla doğı u rıakliyntıı baıhınmıştır. 

id'.l remize aft nıe:ı:ıfelcr ıçin tam vagon yükü iıcı etleı·I dahili mık. 
lıyntbı old.uğu gibi tnrifelennde tay in edilen asgnri mikdarlaıdıın m: ol. 
~ııl: knydılc hakı_ki ıklet m:eıinden hcup edilir. Ynlnız diğer dcmlnol 
' t!\ ) onlarından tstaııyonlarımıza gelecek esas tarifeye tabi Jııımul •lenJen 
bu :ı grıri sıklet kaydı aranmaz. Diğer demiryollarına aft me nfrk r 1• 

çı~ tanı va~ıı yükü ucretlcrl de; Suriye ve cenup deınlryoll:ırınıı Iı akla j 
alakalı naklıyatta c611 tondan ve Şam • Hama vo temdidı d"miryollıırın
da 10 -15 tonluk \"agonlar için «5> ve 20 • 2G,4 torluk vagonlaı fçln c8t 
ve 25,4 den fazla tonluk vagonlar için <16> tondan az olmamak Ozere 
hakiki sıklet. uzerinden he ap edılir. 

ipek kozası, Suriye ve cenup de mirvolların:la tonaj kaydına tnbl de. 
fildir. Doğru nakliyatın hnngl istnsyonlıırdan kabul ~ilecel?inc, ücretle. 
Tin ne suretle tediye edıleceğine va diğer tatbik şartlarına dair ı11tc.ni. 
lecek fazla tafsllilt için istasyonlara müracaat edOnıe J rica olunur. 
~ (fıfi38 - 8101) 

f stanbul Defterdarhğından: 

ga rtl'si 
1:;,45 Hn~l'ler !!O 1;; l\Iuzlk 
14,00 Muzık 21,10 Zııııat 
14,:;o Muzık tak\rnıl 
15,:)0 l\Iüzlk (Pi.) 21,10 l\lüzJk 

* 18,00 Program 
18.~0 l\Iuzik 
18,40 luzlk 
l!l,00 Koııuşmu 

2l ,4Ci J\onu~nıa 
:?2.00 Müzik 

1
22,30 Jlabeı !er 
22,45 l\Iilzik 

TÜRK BAYANLARI 
Biçki - Dikiş 

TERAKKİ-YURDU 
Biçki ve dik.işi hiç bilmiyenle

re 9. bilenlere 6 ve dikişi bilip 
makasdar olmak istiyenlere 3 y. 
da bütün incelik ve tderruatile 
esaslı surette ö[!retir. Tasdıkli 
diploma verir. Talebe kaydınıt 
başlanmıştır. Cumartesi ve Pa
zardan maada saat 9-12 ve 14-1 7 
ye kadar her gün mürncant olu
nur. Beyoğlu Altınbakkal Bab'I 
caddesi No. 63. 

it~~~~!!~~ a.~~~~!~~-l ı 
tehassıı bahçıvan iıteniyor. 
Her gün öğleden sonra Bey-ı 
oğlunda Buket Lok ntasııı 

müracaat. 

Ali HAYDAR TANER 

Yabancı 
Kelimeler 
LÜGATİ 
Sıyasct, ticnl'et. ve ikti ut sahn

sındıı kullaııılınalcta olun bı:•yııel. 
nıilel ltdinıeler dllinı:z.ıc de yeı-. 
le•-ıımş bulunu) or. Gn, b ıı ıllı ) "nı 
l l'lınıcleı·e gazetelerde \"e l.ıuıı.ı • 
laıda da sık ık tesadüf l'tn ktc. 
~ ı. Biı- çoı·lnrıınızca bunlıırın 
hakiki nıunalm ı bilııtıncıncktcdır. 
Bu defa neşredilen 

Yabancı kelime:er 
LÜGATi 

dilimize geçen yabancı kelimeleri 
izah ve bunlnı ın ekserisinin fran
sı7.ca, İtalyanca, İspıınyolcll, fngi. 
ltzcc ve Almanca kııı·şılılUarıııı 
•ö tcrmektedfr . .FJyatı 276 kuı·uş. 
tur. 

Kanaat Kitabevi . ı:::~ıı. ıtya Maliye o.ıbe binasındayaptııılacnk (806,13) lha kC'şifli ta. 
1rıır ışı J 5/0/941 pazarte 1 gtinü aaa t 15 de r.mır Emliik mOdürlüğfinde ı 
toıılnrıııenk ola_n ~o~lsyondıı açık ckı<iltmc ile ihale edılccektir. Mfinaka- ZA "'! - Petürge mifus ne· 
ı;:ı ('\ ı akı l\1il!ı F.mlak idaresinde gö rulcbılir. Muvakkat tC'nıln:ıt (G0,50) murlugundan almıf olduğum nü-ı 
llmdıı. 1 teklılerfn en az bir teahhütte (500) lirnlık bu fte bcnzcı iş yııp. fus tcı:keremi zayj ettim. Yeııisi
tıgıııa dııir 1d:ıı·elcı1nden .alınmıe v.eı;ııika nıü~tenldcn İstanbul VJliyetı- ni alacağımdan eskisinin h ükmü 
n~ mu. c.aııtln ihnle tıırfhınden .taül guıı1eri hnı iç. 3 gün enet alınnııs yoktur Kedikpafa Bostan 
c •) ·t Vl" 1141 yılına alt Ticaret Od uı nılkaııı ibraz etmeleri mktezi- kajı n:.U.ra 5 de Abb ~?· ı 
dır. (7561) HHLr. a• ogı\I 

f':'eşhur Hattat Hafı~ OSMAN'ın Yazdığı 
Türkiye kömür satıs KURANI KERİM 

Fotoğrafla alınarak, eayet nefis bir surette lıtanbul 
MAARiF Kitaphaneai tarafından baıdmıthr. 

20 santim boyundadır. Yaldızlı, be:a ciltlisi 100 kul"Uf• 

tur. Tllfl'a için hediyesi 120 kun1ttur. 

AYRICA: Yine Hafız Olmanın secanntlerini havi KU

R' ANI KERiM. T'ürk harflerile baıdmıttır. 20 santim eb'a· 

dındadır. Yaldazlı bez ciltlisi 60, lafraya 80 kunıftur. 

Dikkat• Bu KUR'ANI KERiMLER yerine bazı sah 
• calann bez taklidi üğıtlarla ciltli Kur'· 

anlan sattıktan anlafalmlfbr. Almanmamak içia Kur'anlarda: 
MAARİF Kitapbaneai adına dikkat edilmelidir. 

• •• • ve tevzı muessesesı 
Beyoğlu ve Kasımpaşa bayii 

Ali Hüsnü Türkoğlu 
Tirle antrasiti (Sömikok), karabülc, gazlallM 

•• bil'umum kömürler 

Belediye aarbı üzerine derhal teallm edlltr. 

lstanbul Belediye Riyasetinden: r Temiz kömür ve ~ 

l DOGRU T AR'IlJ Hesap ~lcrl müdürlğü kadrosunda münhal bulunan (50) lira ücret
li ve ( 15) lira maaşlı seyyar memurlar için 18/9/941 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 de yalııız orta mektep mezunu erkekler arasında 
müsabaka imtihaııı yapılacaktır, 

Galata, Karamustaf a paşa caddesi 
lktısat han No. 5, Tel. 43858 

A&ugıda yazılı evsafı haiz olanların 17/9/941 günü akşamına ka -
dar Belediye riyasetine istida lle müracaat ederek istenilen vesaiki 
vermeleri ve tayin edilen gün ve saatte Belediye merkez binasında hıı-
zır bulunmaları lazımdır. • 

1 - Türk olmak, 
2 - 19 yaşına girmio otmıık, 
S - Askerlikle alakası bulunmamak. 
4 - 30 ya11ındnn yukarı olmamak. 
İSTENiLEN VESAİK: 
1 - ıf üviyet cüzdanı, 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Mektep tah111l derecesini gösterir Tes1ka, 
4 - Doğruluk küğıdı. 
5 - 4, 5Xfl ebadındıı dört fotAğraf, 

Her pası r aaa t 1 S ten 19,30 a kadar tan bari 

Saliha ti Pınar idaresi• de Bayan n Baylardan 

7000 kılo kuru fuulya alınacak 

l - 15 Eylul 941 pazartesi günü eaat 15 de komiayon 
mevcut evsaf ve nümunesi gibi 7000 kilo kuru fasulye pazarlık 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyat 
rın % 15 nisbetindeki teminatlarile birlikte Kaaımpaşada bulun 
komisyonda hazır bulunmalan. (6024) 

~-----------------------·--..... 

~tanbuf;.tv;~Amirlijı Şabnahna. komis10nu 11Anlan 

. mühtekkll oD altı kitillk mükemmel aaz beyetile . 

ı Birlikte MÜZEYYEN SENAR'I : l Zevkle dlnlem~k fırsatını kaçırmayınız ~
~ Meşrubat dahıl her taraf 55 kuruştur ~-

.30 adet yangın söndürme ale- j misyonunda yapılacaktır. He iti alınacaktır. Pazarlıkla eksilt- nin tahmin bedeli 1 150 lira ka 
mesi 15 9/941 pazartesi günü tf'mİnab 1 72 lira 50 kurutt 
saat 14 de Tophanede Lv. umir- Evsaf ve şartları komisyonda g 

IJ ği satın alına komisyonunda yıı.· ı rülür. isteklilerin belli ııaatte k 
1 pılacaktır. Nümunesi ve evsafa misyona gelmeleri. (243-8120 
k . d .. "')"' ••• 
omısyon a goru ur. 

Taliplerin teknrrür edecek ~t 
bedel üzerinden ilk teminat- 60.000 10-15-20-22-2 
larile belli ı:nkitte komisyona 35 milimetrelik. 
gelmeleri. Evsaf ve nüınunes. ko. 10.000 IX3-IX35 milimetr 
misyondu görülür. (235-7962) relık. 

,,ıtdftırfrnftı.,~t!T!t·tlf!NO~·Orf'!toO#nrtırf!ft~~f!rwrtfl 
""'°"" S,000 1X4-1X4.5. nailime 

2500 kilo yataklık pamuk lik. 
600 adet porselen yemek ta· ; Yukarıda yazılı 75.000 ad 

Üniversite Rektör lüğüncien : bağı. m'lntar alınacaktır. Pazarlıld 
200 adet çatal eksiltmesi 19 9 1941 Cuma gün 

1940 - 41 yılı askeı·llk der inden ikmale knıaıı ııoı mal ve .. rıoı mal 1 
kız talebenin lkınal imtihan arı lG E\ lulden 16 Blrıııciteşrıne k drıı· 
yrıpıtııcağındnıı ulfıkatlıırlnrın bu nıüddet içinde Talim Taburu l~omutıın. 

200 » kaşık snnt 1 5 de Tophanede Lv. Am' 
2 50 » su bardaKt li-·ı s tın ıılmn komisyonunda ya 

lığıııa müracaatları. --- ---- ~~) ı 
25 z. tuzluk pılocııktır. Taliplerin getirecek' 
30 » yemc.k tevzi kep• ri niiınunelerden beğenilmek 1111 , çeııi. retıle alınacnğındnn istekli1~ri 

tııı ANA • iLK • ORTA - LİSE •••-... 1 40 > sürahi. ntimune ve tcminatlarile belli va 

Erkek 
___ ~ 1 250 > çay bardağı, por- kitte komisyona gelmeleri. 

BOGAZICi LiSELERİ Yatılı ve 'ı :eel~:şık:aa tabnk ••• (244-8121) 
Kız ve yatısız 

A ı ı a ·ııtkuy - Tı aı •cıv ccıddtsi : Çiftesara:ılar 
Kayıt için her gün mektebe müracaat ('dilebilir. İlk kısım 29 
Eylulde. Orta '\"e LiRe kısımhn 25 Eylülde derslere bnşluya
caktır. istiyenlere tar fname ~ör.dcrilir. Telefon: 36-21 O 

1 60 çift takunya. Fenerbnhçe Kavak ambannda 

1 
2 adet çay semaveri. ( 1102) ton (800) kilo demir ve 

r,._ ... Vatı Mekteplerine.-
Çocuk verecekseniz: Yatak, Yorgan ve Çarşaflarile 

Yukarıda yaZJlı malzemenin kertste mavnalara tnhmil et~iril~ 
pazarlıkla eksiltmesi 15 '9, 941 1 cckt"r. Pazarlık! eksiltmai 15 I 
pazurte•i günü saat 14, 30 da 9 941 Pazartesi günü saat 1 S de 
Tophanede Lv. am.rliği satın al- 1 Tophanede levazım amirliği aa•111 
mn komisyonunda yapılacaktır. • ima komisyonunda )'apı1amkhr. 
Her kalemi ayrı talipten alıncıbİ· lstekllerin teklif edecekleri fi)·at 
lir. İsteklilerin kendi nümunde- üzerinden % 15, kati teminatla .. 

örtüsü, Bnttaniy~. Havlu \'C Bomozlnrını ucuzca mn{;aza
mızctan alırsınız. lstanbul Sultnnhamam caddesi i'!o. 4. irile ve tekarrür edecek bedelin rilc belli saatle komisyona ıelme• 

rtl' 15 kati tminatlarile belli va- lerj. ( 6122) 
kitte komisyona gelmeleri ::============::: TEL: 20625 

1 (236-7963) 
••• BURSA PAZARl:SIPAHI oiluH.4SAN HÜSNÜ, 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz gedikli orta okulu birinci müsabaka imtihanına 

okurların kabul listeleri ce!m.!'I ır. Alakalı okurların hemen 
bul Deniz komutanlığına ınur.:ıcaatları. ( 8023) 

Beher kilosuna 200 kuruş 
tahmin edilen 800 kilo kundura· 

. lık ağaç çivi alınacaktır. Pnzar-f ren lıkla eksiltmesi 16/ 9 / 941 Sah 
ııtan- 'günü aaat 14 de T ophancde Lv. 

amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır Kati teminata 240 
liradır. Nümuncsi komisyonda İnhisarlar Umum 

Müdürlügünden: 
görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

(237-7998) 

1 1 *•* mtihanla memur &hnacaktır 1 Beher k ilosuna 56 kurut tah· 
ı _ 'l'e~kiltıtımızdııki münhal memul'iyeUer Jçin milsauaka imtiha- nün edil~n 20.000 kilo karaman 

nı ynpılacnktır. .koyun etı alınacaktır. Pazarlıkla 
!! - Bu inıtllınn 25 11/911 perşembe ı:-ilııü 1stanbulıJa Sfrkecide IIa- eksiltmesi 16/ 9 / 941 salı günü 

nııdı) c c:ıdılesıııd • ıııenıurln kuısu bı nasında saııt 18 de yapılacaktır. saat 14, 30 da Tophanede Lv. 
a Tulip Qlaııluı biı· dilekçe ve e\•ıakı müııbitc ve iki fotoğrafla amirliği satm alma komisyonun-

bfrlıkte Unı.ıııı i\tuJiı .. uk Zat işleri şube •ne müracaat etn1eJidlrler da yapılacaktır. ilk teminatı 870 
4 - İmtihan gırmck i tıycıılerfn ıı,ağıda yuzılı evsaf ve tııırUan liradır. Şartnamesi komisyonda 

hnız olınn' ın liızırıdu·. görülür. Jsteklilcrin belli saatte 
A. - En az ortu t.ııhsllinl bitirmiş olmak. komisyona gelmeleri. 
B. - 21 )ıışındnıı nşıığı ve otuz ~aşından yukarı olmamak (240-6027) 
r. - \'nzı(e ifnsınu mani bir lınli bulunnınmak, ' ••• 
IJ lkr ıklım•le \"Rzlfc görebilecek derecede sıhhatli olmıık B h k"I 165 k t h 
L' Ak b d 1 . j'-. • e er ı osuna urut a -
'"· ın &'!in ıın o nıa)an "I zatı da rcferanıı olnrak gostermek · d"I 15 d • l 
ı~. - Askcıliginı yııpnıış olmak \eya müeccel uu1unnıak ve hilhass~ mın c ı en ton sa e y~gı a ı: 

her ıkl halde ele son yoklanınlarını nüfus cOzdaıııııa ka d ttl. 1 1 nncaktır. Pazarlıkla eksıltmesı 
anıık. Ye 1111 ş 0 

- 16 9 941 pertembe günü saat 
6 İmtihan n1CVZ\l\I şunl11rdıı·: 15de Tophanede lst. Lv. aınir-
A. Hesap ve hcndc.'!e, liği satın alma komisyonunda ya-
n. - Yazı, pılacaktır. Kati teminatı 3712 
C. Pmum' malumat cHayııt bilgisi, Coğrafya> lirn 50 kuru,tur. Şartnamesi ko-
G - imtihıında knznnn.'.ılııı:ın muvııffııkiyct ve tııhsn vaziyetlerine misyonda görülür. lsteklilerfo 

göre Bnrenıdckl dereceler uzerınde ficretleı i te!!bit edileı·ek sımsil ta _ belli vakitte komisyona gelmele-
ylnleı i yapılır. · 2 2 6088) 

7 - Tayin edildiği mahııl ve vazifeyi tcbellCı tarihinden itibaren rı. 4 
- ••• 

15 gfin zaı fıııdıı kabul ile vazifesi başına gltmevenlerfn tnyfn Te imtl 
han h:ık1arı iptal edilir. • • iki adet komple emme basma 

8 - Yul.nııclnki şaıUar dahillnde 10/9/941 de Erzurumda l5/9/94l arabalı yangın tulumbası ve bir 
de Samsun, Tok ıt, Buı nda 20/9/9.( 1 dtı Zonguldak, Kl\}'.seri ve lzmirde adet iki tonluk su tnnkı almacak
' 'C 25/9/941 de lstanbuldan maada Malatya ve Koııyııda ve 80/9/941 tır. Pı.ı7 ıılı:, ı a eksiltmesi J 6 9 / 
de Dıyarbakır ve Adanada da memuriyet imUb nları yapılacaktır. 941 Salı unu cıaat 15 de Topha-

(7QO) .nede Lv. ünıır ·i sahn alma ko-

BORSA 
12 - 9 - 941 muamelttl 

r .. dn 1 Steri!• S.22 
llleY'J'•ll He Dolu 132. H 
Ceae.r• llO in. 'tr. --. -
M•drft 190 Peseta ı to it 
Vokoh1e 108 Y .. 
Stokho\. 100 lıvs; •u so 75 

ESHAM VE TAHVlLı\f 
YUıde S lkramlya!I 'lJ lf.M 

11 5 ,. 1933 Erıan\A..S.C. -.-
" 7 934 Sıv ... Enuraal -.
., 7 "2Ul7 -.
., 7,S 915 Tllrk borcu 

Traat % 
Ana. De. 7ctlu 1 we l 
laten bul Rıhtı•, dok •• 

antrepo tahYlll 

![Borsa harici ılhn fi~ 
Retadlye 25 Ur.ı 1J "'" 
Kab• S..lblrUk 117 ., - • 
Kllçe altıa rr•ım S ., 55 " 

Eyl\ll : Cumartm 

tS6n H. 
ŞABAN 

21 

(;On: '256 
13 

1557 
Rıaıal 
Aı---

11 
'ntr ıii 

\. okı"tl• ı::zal\ v .. tı 
s DS D 

Güaet \'f itH&UıUİ 11 • Öil• 5 u 
lkladl a 
Akta• 12 ti 
\ 1ıt..ı :ıt • .a;uk <Yanakll 9 .. 

Sıılııbi: Z. T. 


