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Otu1 oçonco sene. Sayı: 4815-459 
r: J 
Mudanyanın kuJuruş bayramı 

Mudanya, 13 (A.A.) - Dün Mudanyanm 
kurtuluı günüydü Bu 111esut hadisenin 19 un
u yı!dönümiınü kutlad: en halkıınız bü,>ükleıi

mlze ve kahraman ordl muza karşı ıukran ve 
ıı e .. dııygularih• bağ lılıklurını bir Mfa daha 

yit Gyl<'mirJcı· ve Ebedi Şef Atatürk ile li•
l!:_ltlerimlzin t.atıralaMn ı taziz cylı=mişlerdir. _J 

s 
M0ST AKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 o 5 2 o 

'J.'dg. Tasviriefk.ir, İstanbul 

• 
Pazar f 4 Eylul t 941 

r 
Şiiplı11l11rtlen, birer lıain ıibi 

ıiplıe •"i11iz. Bunlar sizi bir İl• 
leı•66is •lmelct•n Jcorlıat111alcltı 
lclUlınacalınız m u "/ / a le ı g e t le r i 
lcörlelirler. Shakeapeare 

($erhi 2 ıncı aahifernızde) 

~~~~~~'!"'""'!!!~~~~~~~~~~~---l!!!lm------mı!!"'!!!!!!!r.~~~~!!!!lm~~~~·~~"!!!!!!!!!~"!-!~~~~~~~!!!!e9~~~-----!!!!!!!9!!'!"!'~~~--------

Sterling'in Boğazlar h akkmdaki ~ 
. .. · • Kiyef-Moskova 

! ~Aı~a-~~- t~bliğf 
' ... - ~ - -- Fe+- Almanla,. 

--- - - - - - - --
1 Sovyet·. tebliği 

-- - - -

Muharebeler 
devam ediyor makalelen mu nasebetıle yolu kesildi 

Amerika büyük elçiliği 
izahatta bulundu 

Harekatımız tam 
muvaffakıyetle 
devam ediyor 

Ding~per nehri 
ıimalden oe 

cenuptan geçildi 

Almanler bir 
mıntakada ricate 
mecbur edildiler 

Kigef cenubunda 4 
Alman fırkası 

hezimete uğratıltlı !.~!!..I!!..~ 
Amerika 
mUdahaleslnl• 
reni lhtllltlara 

1 Bu izah;-göre, Amiralin 

1

1 mütaleaları tamamen şahsi 
mahiyeti haiz bulunmaktadır 

-

ıngıltere Dah li Emniy e 

Na:ı11 ı Morria.on 

MCMkoHdaa Karadeaiae kadar olaa harp 
mıatakannı r3ıterlr barit• 

Almanlar merkezde 6ıı şehri aldıktan •onrtı Kige/'in 
arkasın• inmek içi11 bir teıebbiiste bulunabilirler 

Yazan ı General Ali Ihsan Sibis 

Tasarruf 

MOSKOVA 13 (AA.J -811 
gün öğle vakti neşredilen Sovyet 
tebl ği: 

So\')'et kıtalan dün gece bütün 
cephe İmtidaC.:ınca muharebelere 
devam etmitlerdir. 

Kar.denizde ban faaliyeti 

1 Moskova 13 (A.A.) - Ofi 
.ıjansı bildiriyor: 

Sovyet tebliği fU noktaları t ... 
rih etmektedir: 

Son iki gün z.arfında Karade
nizde bombardıman tayyarclf'ri 
33 tank ile dütmanın müteaddit 
hava dafi bataryasını tahrip d• 

ınİf n düşman qckküllerini da· 
ğttmıtlardır. Bombardıman tay. 
yarelerine refakat eden Sovyet 
avcı tayyareleri 3 düşman tavya• 
resi tahrip e~lerdir. Bir bom
bardıman tayyaresin·n kayboldu. 
ğu haber verilmektedir. Müret 
tebat paraşütle yere inmiştir. 

Bir beyanat 

Londra 13 (A.A.) - Lenin. 
(De11amı ıalıife 8, rihm 8 d•• ...............................................• 

Ruzveltin 
son nutkunu 
Yabancı matbuat 

nasıl tefsir ediyor ? 

NE ~ l OJ.K, 13 (A.A.) 
Nev~ork 1 mes gazete.ııi, Rooııevel. 

tin, meml<'ketın bPkledlği ııoılerl 
sb)ledı •ınl yazarak ıunlan ilave et.. 
ınektedir: 

Alman tehdidi karşısında diz çolrı
mlycccğiz. ve açık denizde sahip ol
dug ımuı Amerikalılık haklarım.ısı 
muhafaza edeceğiz, Hasımlarımıza: 
'Daha uza ra gidl•mezsinlz, donanma. 
nın topla1 ı hazır duruyor, demek 
umanı (l:elnıiştir. 

, lngiltere yine 
şiddetli hava 
hücumları 
bekliyor 

ağrr yaralılar ıliraUe Van Merk9 
hastanesine nakledilmişlerdir, Yar. 
dım ekipleri hala köylerde çalışmnk_ 
tadırlar. 3elzele mınt.alqasıııa me~ 
kezden yeniden 200 çadır, kiıfi gc.. 
lerek miktarda un ve ekmek gönde
rilmişt lr. 

tamamen 
bonoları 
satıldı 

Bu yeni vaziyetin Almanya ile a. 
çıktan At'ığa harp tehli~esi doğura
cngına biç şuplıe yoktur. Bu da Al
mam•anııı blleceğ'i ittir. Amerika 
mill~ti, demokrasisinin müdafaasın. 
da Cümhurreisine muzaheret etmPk 
için ona iltihak edecektir. 

Vekilinin '/16 l • h Almanlar ne diyor? 
!Yla ıye eganatı Berlin 13 (A.A.) -Deutıche 
---------------------- Oiplomatisch - Politische Kor•ee-
"Elde edllen netice vatand••ların mllll 1 pondenu Rooııeveltin nu ku 
müdafaa mevzuundakl alaka ve has•ael- hakkında şunları ya~ıyu~: . 

Şayet Roo .. evelt tımdı mılleti.ı 
Jetlerin& _[9RI bir dalll fa,kll etmektedir,, (Deıamı aalıif~ 3, Biltun ! deJ 

Erzlncandan Ji,ne hiçbir malUmat 
alınamamııtır. 

Dirarbalur halkı•ın 
....... ı,.tt 

Ankara, 13 (A.A.) - Kızılay U. 
mumt :Merkezinden bildirilmiıtir: 

1 - Ercif clvarındft vukubulan 
(D•ıı4'111.ı ıa.llf/ı 1, ı tı.ın ! d• > 

Morrison kışın 
tehlıkelerini anlattı 

Londra, 13 (A.A.) - Dahili Em
niyet Nazın l\Iorıison, alev muha
rebesinin ikinci kışı zaı fında Buyük 
Britanynyı korumak üzeı·e alınan 
geniş öküde tedbirleri bugün bfldir
nıh,tir. 

Bu tedbirler mu<'.lbiııce, nılllctln, 
yangına karşı tertibat scı·vislrrinin 
hepsi yeniden tanzim edilmektcdıı. 

Morrison, şiddetli hava hüc-.mları 
vukuu ihtimalinden İngiliz ınillctiııi 
haberdar ederek demiştir iti: 
Eğer Ru lar Almanlnrn mukavc- , 

met veya onları mrığlQp edebilirler e il 
ne iiJ:l. Fakat şayet Alınanlar, kış 
mevsiminile sığınnbiliı !erse, Büyiik 

(Deva.mı sahife 3, sutun ı de) 

iranda 
~'1.ıliye Vekili Fuat Atrah 

ANKARA, 13 (A.A.) 
Maliye Vekili Fuat Ağralı. tasar. 

Alman ve ltalyanlar 
müttefiklere 
teslim ediliyor 
T•lırandalci Bal6ar 

•/ar11ti de lcapatılıgor 

ı 
ruf bonoları hakkında Anadolu A -
jansına aşağrdald beyanatta bulun
ınuetur: 

(llcı•omı sahife ,f, sutıın 5 dıJ 

, •••••••••••••••• o ' 

Tahran 13 (A.A.) - Rcuter l Bugünkü sp!'r 
ajansı bildiriyor: ha reketlerı 

Tahrandaki Alman Elçiliğinin _. _ 
ıon dakikada ihdasına çalıştığı F L-L -' d • Futbol 

Amluşldi aktafılag.mebnu, Mb h fi ı ı mevsiminin açılma ,enlikl,..ri 

1 
............ 1 ••••••••••••••••••• ~················ .. •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 akışlar~:;;;::== 

iddialar ve 
hidiseler 

Rooaevelt, bir vuruıta At
lantiii ikiye böldü. Ame

rilıı.adan izlandaya kadar u:ıa
nan ıular, arhk, Bir~ıik - Dev
letler donanmasının kontrolü 
altındadır. Zaten bu saha İngi
liz eemileri için fazla tehlikeli 
değildi; Amerikan donanma
aının bunları kt>rumak için in
ailiz kıyılarına kadar eelmeyi 
ıözüne keıtinnesi bekleniyor
du. Bu kadar ileri gidemiyen 

• .Roosevelt, ikiye böldüğü At
lantiiin tclılikesiz parçasını 
kontrolden ba!hyarak ilk adı
mı atıyor. Bu belan da lnail
tere beaabıu büyük bir kazanç 
ve ileriai için daha büyük hir Ü· 
mit. 

misi bahtdıklannı haber ver
di. Yine ayni günde Llndber
sin ıesi yükııeldi. Mcıhur ~ay
yareci, lnıilizlerin, Y ahud:le
rin ve Roosevelt'ia Am~rik•yı 
harbe ıürüklediklcrini, bu:uıa 
için de hidiıl'lcr çıkarmak Q.. 
tediklf'rini anlattıktan aon,. 
.özlerini ıöyle bitirdi: 

«-- İngiltcrenin vaziyeti Ü• 
mitai:ıdir. Hatta Amerika har
be girse de n1üttefik ordulıırt.11 
A' r.ııpayı istila ve Mihver dev• 
letlerini mağlup etmeleri müm
kün deg\l~ir.>ı 

Bu iddia, Alıuan tezinin ay
nıdır; Lir.dberarin de, baıkala
nnın da ag:nndıın yeni çıkmı
yor. Bu nulkun dikkate çar
pan tarafı, Rooae\ielt'in sözle
rile ayni günde aöylenmcsi ve 
ajanslarla bütiin dünyaya ilan 
"1ilme&id!:. 

Y okaa iki tarafm da, yalnız 
Am~rik.-nm delil, dünyanan fi
lürlerisıi ikiye ayıran kanaati 
malUm. Bütün hakikat. bu id
dialarla., bunların pqinden se
len hidiseler ara•ın~alı:i mi· 
naaebette ealdL 

C pn.ıwde laarp bltta flddetile duam eder1te11 harp eaathUlll de ,.aandaka 
,.ırıı .. •unam toplan ltaaarla•akla maıpl4i• 

ı · v 80 ki Tk ·ık 1 ener-çe .,a ı. 
man a ı eaı, a , fımcn- I S 

l
diferıe, Tahrandan h~reket et- aa~elief;n4i kotu yeri: Son 
mittir. 72 Alm~n lngılızlerc. 80 l h f t lan. S t 16 d 

(D..,._. ..ıı.tf• 81 ıutuıt 1 u) a ta a an aa a 

Rooaevelt Almanyaıun At
laıtlik harbini kaybettiğini söy
ledi. Ayni ıünde Alman reami 
tebliğl, ıimali Atlanti"te 40 
dan faıla ı~ıniden mürekkep 
bir dütman kafilesine büaun 
eden Alman df!niultılannın 
135 bin tonluk 22 ıemi batır
dıklarını, aynca 11 bin tonluk 
iki ıemi lorpillecL1derini n 
Alman hava kuvvetler&nin G,.. 
at Y onnoutlı'un cenup tarlma
da 24) itin lonhlk ic tiaınl ... 

Harbin neticesi bu hadise
lerin a!bna mutlak Ye aon bir 
yekun ç~inciyf' kadar. cephe 
............... yananda bu nutuk 
.. ç1arma "mulatevalan hiç 
~ bu münaka~alan 
......._ kurtulmıy&rağaz. 



Sahife: 2 

Sigasi üslup - Taksi muaşereti - Pijama 
aristokrasisi-Tramoagların mahşerinde 

Btirro··zsütcu·~amciyu .. e (_Tarih ve Coğrafya ) :!f:fi Fnerliler 1 

ıt 

Atlantik harbi 

ş.~~~!~~? .ıı.- 0 8 V 8 d 1 m 1 8 f İ 1 8 İ 1 8 f ~ İ Y 8 0 ~~~~~ !~~l~~I~!. R ~~;.r;;,7: 
1 • • rinde bulunduTan birkaç büyük Yafar Sabih Cafer d •• w· • ~ Al 

Siyasi U&IOp 1 sek vicdanınız, hastaneye gıden bır fil 1 d b" l k b' k h b ı 1 k t ' ' e goı meune ragmea manya zavallının yollarda perişan olması- ~~anın _ara ann a ır evere ır a r a m a n 1 r m e m e e Muzaffer llean• Atlantik harbine devamdan feıa. 
V an resmi büyük Avrupa gaze. na mllsaade etmez ııanınm. Herhal. trost halınde çalıştıkları .ve bu aldllar sat etmiyecek aibi aöriinmekte· 

telerinin ve ajanslarının ç.ap. de merhamet.1n1zin menfaatinize ga- suretle memlekette sebepsız yere - Gelecek. hafta başlıyacak olan dir. Amerikalılara ait qyayı hi· 
ra§1k ve uzun cüm • =• lip geleceğine ve bir d~r~ık_ husulüne ·~~ep o~duk: mil ve Amerikanın bir nevi mu-
leli bir aiyaal 11.. s B d• bu lütfu esirgemi. lan gıbı fıyatlan da yukselttıklen Af e t lig maçlannda San - licıvertliler, b.umnisi bulanan Panama bayra. 
lubu vardır ki; bi. erver e 1 yeceğlnize emınım. hakkında murakabe teşkilatına g an l s an klüplerinden ayrılan oywıculan• iını hamil bir vapur, Groenh.nd 
aim Anadolu ajansı Şoförden nihayet birkaç ihbar yapılmı~tır, nm yerlerini doldurmak için b.ir ile İzlanda arasında, yani Alman. 

mütercimlerinln de ı eu cevabı kopa.rıyorsunuz: Bu firmalar Avrupadan evvel- h~~li zorluk çekm~ktedirler. l Bu yanın barp ve memnu mmtaka 
himmetile, en keskin - Haydi, bin be adam! Çok söy. ce ithal ettikleri malları depola- munasebetle, eskıden aene erce il. ett·~· sahan Amerika k 

milli formayı ve sarı lacivert renk an iSi 1_ •~-fınd b" Aıta1• dil-ayet sahibinin bi- Jenmel nndan çıkarmamakta ve kuvvetli I . .1 d f t'" fut sına en )'ll1Un wu• a ır -
ı i · d k A fganlılann yurdu manasını ifa-ı mışlardır. Bilhassa askeri \'ti sıhht en temsı e en sa ama or -
.e ~ın en çı masın.a Pijama arlatokraslsl sermayeleri sayesinde Pa .. abahre b . l "I b .. .. 'd ·ı . man tahtelbahiri tarafından tor-

k - 1 b ... .... de eden Afganistan Asya kıtası- işlerde büyük eserler yaratmıelar~ n n 1 arecı en 
ım an ° mıyan ır fabrikasından aldıklan mallan da 0 cu er ve ugu u ' pillenerek b t 1 t G · · 
ndıana .. ~~aforuMvüel~~ H aydarpaşanm banliyö trenle. piyasaya dökmiyerek. atok yap- •ın istiklalini herzaman mnhafnza e dır. kliklüpl_erbinin bufgünkükd~ş~üğ~ ted~- nasal batınld:;ıı:fu:· k~m:yı~ 

a gew.nr. ese a, rinde de şuna benzer bir lev. k I den sayılı devletle- ' - '"' Afgan mllleti ve eyı ertara etme ıçın şım ı- l . tarafından ;:da . 
buna benzer, az mü- ha gözünüze çarpmıştır: maa·\~dırarA d 1 1 k rinrlen biridir, MeMuharrem Feyzi TOGAY bir hudut içinde den lisans çıkartmıya karar ver-~~ tt Anı hb""kA m~ 
balağalı bir etimle «Vagonların içinde ve hat boyla- d"l ad~~~ d na o uyda k~a .. sev . sah:ısı Türkiye ka yaşadık1a11 Türk mişlerdir. İlk olarak milli takımın ve L y 1 e en,. t eril babu dume ı 

uydurayım: ı·mda pijama ile do. e ı ~e ıgın ~~ taşra .~ ı z~ccacı iar olup 781000 -· lfarrlcşleri cengii. eski solaçığı Bedri, mlidafi Niya- :;ı;u~s:~ ma uma ı e er ar e-
cHarpten sonra Avrııpanın riyıuıı !aşmak yasaktır.> ye fıyatları gunden gune yuksel- kilometre murabbaıdır. Fakat nüfu. ; . Y· AIA . C f 11..1 f mış ır. 

l · k b t · T"" k" ··r üçte ikisini zı. sagıç aettın, a er, ıv uza - • • , • 
ı:e iktısadi pldn~a tanzimi n_ıeae e~ı, 1 Bu levhanın oraya me te ve tröst u vaziyet en istı- su nr ·ıye nıı usunun fer. Sabih gibi eski futbolcuların Bu badıse ıle. a~nı zamanda 
kıt'a miUetlerl.nın ,-ejuh seı•ıyelerılc asılması irin piJ"a. fade ederek Anadoludaki tacir- geçmez. Alman tahtelbabirler e bo b 

· i · .. Şunu da kaydedelim ki Afkan mil- lisans çıkardıkları öğrenilmiştir. • 1 v . m ar-
bu mületleri kendi istıhsal kab lıyet- mayı hafif, zarif biı· !ere istedikleri fiyatlar üzerinde dıman ta ler A ik d lcı-i ıleı·ecesinde bir gayret sı:rrfrna !etinin hepsi de bu memlekette değll. Diğer taraftan, klüplerinin bu- • yyare 1 mer. a ~n 
mecbur edecek "eraiti11. a"ni ı:amanda sokak elbisesi zanne. mal satmakadırlar. Murakabe teş- <lir. Yarısı Yakın Hindıst:ında bulu- günkü vaziyetinden müteessir o- İngıltereye harp malzemesı getır. 

.. " denlerin hatırı sayı. kilatı bu tröst hakkında aeniş k i ı k mekte olan ı_ı_ -purluk b' k 
na.wrı itibara alıııması gibi bfr dıi- lır mikt:ır<la olması hk'k t b l b I c- · nuyor. Hintlistamn tabıi ve as er lan (I liir F encrliler) de bugün Ü 11.lTif> .... ır a-
ıünceden nıiilhe-m ı•e fa.kat bu ırıil. liizımgelir. İki üç ta ı a a aş amış u unmakta- cihetten müdafaası mümkün olan sı. lidare heyetini düsüTmek için a- fiJeye hücum etmişler ve kafileyi 
letlerle kıt'a dı~ı ıııeınleketleı· ara- kişi için böyle blr ilana liizum gö. dır. nırı bu milleti ikiye ayırnıı:;tır. Af - 1 ralarında imza to~lıyarak yeni bir ~~ha~aza ~den ~uvı:-etli bir İn· 
smdaki siyasi ı•e iktısndi mılncuıe. rlilmezıli. Yenı• İstanbul Sıhhat ganistan han yııylasııı n şarka doğ. 1 kongrenin toplanmasına çalıştık- gılız fılosu ıle çetın bar muharebe 
betleri de ayııi ru.h 11c 7ılan dairesin- Pijamanın bir ev içi kıyafeti ol- ru uzanan biı· temadisidir. Fnk:ıt 1 lan ve bugünkü idare heyetinin ~~pmı~~ardır. ~lma~ res~i tebli-
d• tesbit etmeyi ımı.reden bir -istika- M d •f memleketin ş;.ırk kıı:;ını dünyanın en ! .,.ıne gore hacımlen yekimu 132 ~ duğunu. bununla ev halkından baş- .. •• •• azı eye istifasını istedikleri söylenmekte- .,. . ·- • • • 
metin. imcliclr.ıı tauirıi lii:ıwıu üstüıı. k h" k" . k k I u uru v yüksek dağlan ile kaplı bulunduğun- dı"r. bm_ • tona balıg İngıl~z. tıcar~t. ge-a ıç ıın:;ıenın arşısına çı ı amı- Af ı 
de alakadar bazı nıaka111lar arasuıda b } d dan arazinin bu hususiyeti gnn ı. babn•--- k d yııcağını bllmiyenler ~.rle düşünse- aş a I d b h t Scn·lerce Türk ..,..,oruna hiz- mısı ... 119 ve ı ı gemıaı e Jil:fr teatisini icap enirip dtir-me. ]arın öte en eri meş ur şc:..ııa ve ~ -r h - 1 İ ·ı . 
diiii 1ıa1.:1mıda gazetecı'lel'deıı lıi i ta. !er geı ektiı·: İstanbul Sıhhat Müdürünün te- kahramanlıklannn im:imam eyleme. i t 1 met ederek milli renkleri temsil c:::t .;gratı m~tırİ· ngı t~~e~ın 
rcıfrndan 1rnrıılan bir suale Rorfriuı> - Eh, bu bieemeye 25 kağıdı ba- .. • .. . S h Aıs~·anın ortasında daima büyiik dev eden öz Fenerlilerin çok çabuk . armou ımanı onun· 
Vekaleti rıa1111na k01wş11uyıı su/ıilıi- yıldık ama ala biı· yazlık elbise ka- kaude .. s~~k~-~~erıne An~ar_a ı - ıetİer ara!ıında 111kış1p kalmış olma- aralarına düşen bu (kara kediyi) ele dığer bir ~afile.de hücuma uğ-
yeıtaı" sözcii tarajırıdan §tL cevap ı·e- zanılık Hem rengi de pek hoş: Ye- hat Mudurlugunden şehnmıze ta- sına rağmen müdafaasını ve istikl:i.- 1 b~rtaraf etmelerini temenni ede- nrarak hac~?1lerı. _mecm~~ 20 
riluıi ttı : şil ü:;Uine k.ı rmızı çizı;iler. Güneşte rin edilmiş bulunan Şuayp Barun ! linin daima mahfuz kalmasını temin bın ton olan uç lnıılız gelD.ISl da· 

<- Heııiiz bunım aksini teyit e. kantocu elbisesi gibi pırıl puıl ya. lstanLula gelmiş "\'e vazifesine eylemiştir. Afa-anlıtan haritası rıTz. • • İba babrılmıttır. Dün de doku:ıı 
den bir e 111arnı.i;ı ad1111i mevcııdi11eti nıyor. Hep ip~kli, süslü elbiseleri başlamı§tır. Afganistan araz.ı,;ının teşekkülü eDJS Ş8MplyOD8Sl n1riliz vapuru bir kafile içinde 
lıakkında bfr şe11 siiy1ementrı :::amam karılar giyecek değil ya... Aferin Ekmek flyallarına iııerinde Hindükfış dağ manzumesi verlikleri, vatanseverlikleri büt:\n Sonbahar İstanbul tenis §am- batmlmııtır. Bu hadiselerin ifade 

L 1 giivurh\ra. .. Nihayet erk< kler için h"kl d" B b Jk ·ı-.· cenup geldiği iddiaımıı ı rd 1;P.1f(t ko.nıı ıııa- a. ın ır. unun e CDllı;,l diinyava tanıtmı51,)ardır. Afuanistan pı"yonG•ı Moda denız" klübü kord- ettıg'~ i manaya aöre, Rooseveltin 
de hnfif ve rahat blt" elbise icat et- to par• zam k d . ı· k' kt " ... U<> .. 1ıi11ttinde 1ıer1ıangt bir beJlatıat.ııı ıyısın an ~ımıı 1 şar ·ıye uzama a- mükemmel ve kuvvetli bir ordu mey 

1 

larında yapılmıştır. ihtan Almanya tarafınd• .. kabul 
ti d tiler. Fakat neden d:ıin•;rC' herkes d b .ı G ,_ s f"tk"h rt k 51mı ~· 

nabeme sim olııp oTınadtğtnı a e · Fınncılar Cemiyeti, bun an ir uır. arp .. ısmı e 1 ·u • 0 a ·ı. ~ana getiı ek ·çi hiçbir fe iak" S 1 d M h' · z· edilmemi• ve b:1~1.1•1 Almanlar, bununla gelmiyor? Bir biçimini ge. Kuhibaba ismini alır. Kuhibaba ' ·m ı n 1 ar- eçme er e u ıttın ıyaya .,. U«A 

efmek mevkimde bıtlırnnp tıııluxma- tidp te müdüre sor:ıyım. Kahveye hafta kadar evvel Belediyeye mü- ''en,.el l\lurdal üzerinden (Pamire) lıkt~n geri durnıamıştıı-.. Ordusunu hükmen galip: Rafael Benjame-. Atlantik barbini ıiddetlendinniı 
ıiığımı ıö11li11emem.> racac:t ederek odun fiyatlannın Y "' tımsıkle ve lıalıLLo;u~ Harbıye ve harpı I 6 6 8 ı· J 

A l il Ol• kı' slvasi üship bir de benden, blr de arabacı :\fchnıedin • . 1· ilusak peyda ederken 6143 metre Ak d . . T k b" ı·- 1 ne • ' - ga ıp. o uyor. 
n aşı Y . ' b ğ d "'-ek b" l l artması dolayısıle ıma ıye mas a enıısı, opçu me ·tc• ı, c ıger M h' . R f l 3 6 6 8 R d . kuvv sözün söylenmiş olmasile ı-öylenme. aeana ın an - a ıcemey e ge en y y • iıtlfaa kadar çık.ar Ki>şk vadisinde asbri müesseseler ve Umumi Erka.1 u ı.ttın a ae e • - .• - us ena:ıı etleri ve bahri-

nıiş olması arasındaki faı·kı 01-tndan yok. Daha taammüm etmemiş de- raflannı~ çogaldıgını v~ bu~~~ ve siyah Kuhide, kükü!"tlü kaplıcalar nıharbiye \C'"kili huıousunda ecnebi 
1 

1-6 galıp,_ Makre Alaed~ıne 5-7 ye tayyareleri muhasara albnda. 
kaldırmıya muvaffnk olan tombul rnek. ekmek fıyaL!arına da tesır ettıgı-

1 
varsa da Ba~kır tarafında volkan a- ınwıllimler<lcn ve hevı•tlerden istifa- 1 - 6 galip, Ahmet Dogan, Ed- ki u.ningrada çekilmit bulunu-

ve bomboş cümlelerin ü~liibndur! Fakat, şakayı bırakalım, az kal- ni bildirmişt}. lf.iml yoktur. Tiindükfışun şimalden de etmeyi dilşünme~iştir. Gerek as- vard Ohanesyana 2 - 6, 2 - 6 ga- yorlar. Leningrad ile bunun de-
TakSI muaşereti sın taammüm ecliyordu. Devlet De- Belediye lktısat Müdürlüğü ta- cenuba uzanan kollan Tüılmıen Boz- keri, gerek mülki ve tıbbi teşkilıitta,lip. Melih Nihada 2 - 6, 2 - 6 ga- nize .karp kalesi (Kronıtad) ara-

T
aksiye yaklaşıyorsunuz. Saat miryolları bu yasak levhasını asma. rafından yapılan tetkikler, fırın- kırına müntebi olur. Bozkırda zira- cl.nima Tüı•kiyeden yardım ist.emlş. lip, Rezo Necmiye 1 - 6, 4 - 6 ga- ımdakj Fin körfezi ıark kısmı~
yan inik. Şoför somurtuyor. saydı, belki hem Ankara, hem de cıların talebini haklı gibi göster- at yalnız iska kanallarile mümkün- tır. lip, Andon Sait Salahattine hük- lık o!up harp gunıilerinin manev-

İçinizde bir korku. Soruyorsunuz: banliyö trenlerinde, koltuğa pijama. mektedir. Henüz verilmiş bir ka- dü1'. Afganistan orrlusunda, maarifinde men galip Celal Oluğ Neşet Ka- rasına müsait değildir. Hatta 

(Eskid sile kurulmuo, yakasına bir de çiçek rar yoksa da önümüzdeki hnfta K5.bii civarındaki dağlardan orta ve sıhhiye işi, rinde Türklyeden ~ı-1 Fadogy ana• .3-6 A ,., g~lı'p Hol- v d iI Lenin 
- Şoför! Boı;- musunuz? en takmıa, kumaşının cinsine, rennoine, f d k k f" ti k"I Asvanın en büyü!{ nehri Amuıleryn d L" 1 l • • -ru • n.rOnfla e grad arasında 

bo ? dl y ... zar ın a e ·me ıya arının ı o- · en 2a ıt ve nıua Hm er çok muvaf-ı R D . 6 3 4 6 2 6 b" ük I d . 
~ ş musun· ye so. desscnJne mağrur zevattnn mürek- d 

1 
O ~ h . d'l , ile f ııdus nehrine muttasıl Kabil şeh- mes • ıza ervışe - - - uy · vapur ın·, enı:ıin kanal 

. l d ) k . bl . . i k . . a para arlacagı ta mın e ı - . k fıı k olmuşlar ve A rgan milleti n:ı- : • , 'bi b" •--- d . 1 t" 'l . l 
· ru ur u. ep yenı r pıJaına ar sto ·ı·asıHı . ı-ı cı ar. zıırmcla lıiiyük takdir ve nnıhal·het gaıp: . gı .. ır. llUll~ erm q ın. mlf o an 

---;:~~~~ Cevap yok. (EskL 'J>eyda olacaktı! mektedır. A.!gantı.tamn gerek Tüıklııtan g<'~ knzımıııışlardır. Bu suretle Afgan j Çıft erkeklerde Zekı Rıza, Ha- mustalcim bır hattı takıbe mec· 
dm1ı şofökr yerinden Tramvayların Kuduza kartı r"k Bliie!stan hudutları çöl ve lıo~- ve Türk devleUcri ve milletleri bi- san çifti Neset, Rıza Derviş çifti- burdurlar. Zaten bu körfezin ağzı 
fır ar, apıyı açar, k ld - d k kt D 

muc.,.dele nr 0 ugun an ço aıcıı ır. ı. -ribir»ıe sımsıkı mancvt lı:ı"'lnrla bnzJ ne 1 - n. O - 6 galip. mayin tarlaları ile kapatılmıc ot. 
buyurun beğimleıi, mahşerinde u - t fl k - kl Aç- "' - " ger aıa arı ço sogı.ı ur. ~ .. n- bnmıştır. *DAVET - Fenerbahçe lcfuğundan, Ruı donanması için 
buyurun paşamları K aclıkoyüııden Üsküdara giden Son günlerde şehirde başıboş 1ıır dağlarda ya rlar. Türkis:tRnd:ı Af . . A • k"d ıc 1'I Kl""b" u . ''A . r h k.. b •• 1. 1 
basardı.) t h h k 

1 
b 

1 
k- dola!ıan kedi ve köpekler görül- nliıcistan 1 ududunda ve alelfımıım . ganıı;tanın sıyıısı tarıhi l'<: ı m enç ı c u u mumı ı-..atıı:> ı- are at ıer eshsa ·Ka mamıştır. 

Soruyorsunuz: t 1 ramvaby. ındca ın<lç haa.aı ldüg~Ünden Belediye derhal faali- d:izlik veı·lerde Türkler ve diğer !r~k' Çdinlvtcl ~liııdist.81·•~ lve lürtanss)'a ğind.e?:. ·ı Baltık denizindeki tabtelbalıirl~-
- Cerrabpaşaya kadar zahınet e. ı. çerıye ır a am a a gırcrsc 1 · • ı · ı h •ıı- · c' c erı e nar.acarı ır. on ı Birmc.ı takımımıza mensup bı - • h'" b ti d'-

bu-tu""n keını·l,lcr • . 1 kl y'ete geçerek schrı"n kalabalık o- Turanıler yasnr ar. Bınaena ey 1 i 1 k •·· "h" i d h d ı· nn ucum o arının ve ıger der misiniz? · ça.nc ıyaca ı. ~ "f T"' ı > • asır ı · .... rı ın a 11 t::ı:vıı e ıı- umum futbolculann öntimüzdeki ' • ._ • • • 
Cevap yok. (Eskiden şoför: _ Ne Tam tramvay kalk lan yerlerinde başıbos dolaşan A!ganı~t ... n nu usunun yarısı ur<- gUtere vu Rusya ile olan mü na l·bet. 14 E l • 1 941 .. .. harp gemın:rı ıle denız bombardı-

demek beyim, vnzifemizl Cchenne.. mıık üzereyken, yet- bu gibı kedi ve köpekled toplı-ı 111
" • • lcri işA"al ctnH:kteılir. Dostluk ,. · .. y ~- paza; gunu saat r,n man tayyare1eı-inin Atlantik sa• 

nıe kadar gideriz! derdi.) mişlik, sıska, adım yarak öldürmeğe bnşlamıştıı. Bu Afgan Ye Ttirk hükumet "rının l rtılııf safhaları yekdiğm·ini taklip uçte klup l merkezınde bulunma- hillerindeki Alman üslerine nak· 
Soruyorsunuz: atacak hail olmıynn 1 .. 1 d l k d Ü k . d bir arada kardeşçe yaşamal.ta olma. etmiştir. 1 lan r.<:a o unur. ledilmiş olduğu a~ikardar. Ame-

bir kadın yaklaştı 1 CUlll e en ° arn un u ar, hırı ve aralarında clainıa samimiyı>t 
- Tabii saatin yazdığından biraz ,. Beyoğlu ve •. Sarıyerde başıb_o~ <lo-. bu'uııT!lnSJ Af~anistaııda anasır ilı- Afganlılnr tam bir millet halinı ı Mes'ut bir evlenme rikada milletlerin hiirriyeti ve İn-

fazla verirlm, uyuşuruz, değil mi? ve kapıdakilere sor- inşan 95 kopek ve 21 kedı ım.ha tılifı glbi dahili sh·a ette hiçbiı· .ılnıış ol<luklurındaıı tarih ve siyaset . C I k 1. k"" k giltereye yardım davaısına karşı 
Cevap yok. (Eskiden siz: - Yüz.. du: B 1 k d k üzerinde tesır yapacak bir vnılıkl a atasarayın ıymet 1 ure - Amerikanın menfaatı" ve kendıs' 1•• 

_ Oğlum... Bu etmiştir. u surete ·u uz "a a- zaman zıddiyet ve zorluk doğurma- ·ı · d B h O ı S b h d 
de on vermem ha ... Gece zammı ta. larının da önüne geçilmektedir. 

1 

mıştır. göctermektedir. Filvaki Afganıstan çı enn en e in ruç a a a a - ne bakması naz11.riyeıi çıkmıtbr. 
nımam... Antreyi saymıyacaksın ! tramvay Karncaah.. Fi I il t I I cHinyanın en büyük ve en toplu kı.1 din Öndülün evlenme ~örenleri • . • . • 
derdiniz.) mede gider mi? ya 5 e er Afganlılar sekizinci aı;ıı·danberl tası Asynııın karayollaı·ı iizcr"nıle dün Ünyon Fransez salonlarında Eskı mfıratçı sıyasetı taraftarlan 

Biraz daha kırıla döküle, azami İçeridekllerden biri dayanamadı Halkın havayici zaruri~ c fiyat- tarihte ayrı bir mllli varlık olarak bulund~ğundnn_ -~fgan~ılnr~ıı yuı ~u 1 akraba ve dostları ve bütün Ga- b"! yeni. hareket ve .~eıekkülc gir-
nezakctle soruyorsunuz: ve şu cevabı vercll: 1 k 1 w "d ~;j ünmüşlerdir. Bu millet ulus na- daha zıyadc buyuk fatıhlerın ~e ıc- la1.,,aaraylı arkadaslan arasında mışlerdır. Fakat boyle barel.et-

v ld ' S İst b ' h . arını ·o ayca Ögrenip al anma- mını t.agıvan knbilelere ayrılmıştır. tıı· d 1 . 1 l - • l d b 1 1 - Canım, sise her ne kadar bil- - a e... en an uıun anı,'1 ması için murakabe teşkilatı ta-, " . Gil • y a or narının ge~ıt yer o nıuştuı. 1 kutlanmıstır Genç evliler sa er e mev:ıua ya ancı o an arın 
yük zahmet olacaksa da altındn kal. tra.mvayıııa binsen hıı kalabalıkta Bunlar da.hl Duranı, • ı.aı, usuf. Hıı ahvalde Afgani~tıın ıııiilıim l;Jr '. ·. e - d b k b k d ~ d'" · 
may1z, saatten bir lira fazla ved. Kuaeaahmedi boylarsın! rafından hazırlanan fiyat li~tele- zay, Afıidi ve Mo~m~nd'<lır. l rol oynamamıştır. Lakin Afaan mil. adetler dilerız. c:ler~ aı:nit!ı;ukr:~ugörüld~~i: 
riz. Nihayet vatandaşız. Sizin yük. SERVER BEDi rinin tevzii bu ayın 18 ine kadar Afgıınlar daha zıyaue hayvan ye. Jetinin başına büvfik bir adanı geçip tıütiin İrana hakim olmuşlar~ d R it' · • 
----·----·----·-........ ______ , .. , " ....... _, devam edecektir. Bu tarıhe kn- ti~tirmekle maişetlerini Lemin eder- ı L~ Luna dayanaı·~k hareke•· g""ti"ı· en, d~~eve ınl.«tyleiknı lf»l"t~kamı• 

. '"" ~ .. " Ahmed Şah Efgan mfüetini te~kil na ver 1 o a s po ı ı ası 

Sabuncular bı.rlı'k dar bütün esnaf ve satış yerleri ler. Hnrp oyunl:ırı, gilrco, at yarışı zaman Afganlılar bütün cihana ken- eden kMbilelerden Durani'lerin ı·eisi tr! s sy 1 
• " Böyle ~ey listelerini asmış bulunacaklaı dır. en biiyük zevkleridir. rlllerini t.aıııtmışlardrr. Bu kudrete, idi. na m!"h!llıf olan~ar ~9:. Y~nı hare-

'lr' .,, kuruyorlar Listeler, esnaf cemiyetleri ile i\lu- A fı.ı:anların milli dili Paştudur. 1 A fı?anistnnm C.azne şehrini kP11di- Afgan milletinin tarihi mütemadi kete l§tirak etmıı gorunuyolar. 

O 1 Ur m U ? rakabe Bürosu ve Ticaret Odasın- Damı>ktan konuşulur. Fıırisiden baş ı;lne merkez yapan .l\Iahmudu Gnz-l istiklal mücadelelerile g~miştir. Rooaevelti iliru harpten mene. 
• Şehrimizdeki sabun müstahsil- da tevzi edilmektedir. lıca farkı miizC'kk r ve ınılenne~ ola- ı nC'vi ile Ahmed Şahın fütuhatı ve ı Nihııyelte Amanullah Han muh _ den sebeplerin ve bi.buıua dahili 

l«:ri~in, ar~ların~a toplanarak ~ir ı Fiyat listeleri, vapur iskeleleri, rak kelimelerin iki cin~~. ayrıima~ı- e~crleri biı-er şahittir. telif siyaset med ve eezlrlerine sah. siyaset diifüncelerinin ne kadar 
Bir lıasta, hastane bırlik teşkıl etmıye karar verdik- istasyonlar gibi umumi mahallere dır. Edebiyatı pek eskı ıı·. En eski Dikkate şayan bir nokta da Af_ j ne olan Afganistanın istiklal ve hi, l müessir olup oimadığım yakın bir 

laad-m•sı· tara 11n -'an teri öğrenilmiştir. Sabuncular bu- de asılacaktır. et.lehi eserleri Deyazııl E ısnı ~ i_smiıı- ı gaıılı~ar.'.n cvvel~e. y?bancı me~ı>ıılyet 1 klmiyetini tanıtnnya muvaffak ol • istikbal gÖ&lerecekt.ir. 
• .. I' 11' •• l d 1 ak b" ı·~ de mut savvıfın marızumclcmlır. \•ı.ı kult.urlere tabı ıken Cengız han muştur. 

d- "l le ··ıd- -ı - gun er e top anar ıı ıgin c- Tramvay çarpll . l F k R rd k 
OVU ere O ara lf'Hlf sas nizamnamesini tesbit edecek- .Afg,ınistan askeri dli~ünceleı· miı- ı' ile Timurle~gın or<luları Afgnnls - Afganistanın ta~ii mevkii dünya- a at uayaya ya ımm ç.o 

İzmir (Tasviri Efkar) - Şeb- l "'t k b T" V k• Sirkecide oturan Mevlüd oğlu n! ulınamnk -ş.urtilc ı:tarbın hi.itl\n ~aııı bu tcsırlerden kurtarmışlar ve nın en sarp ve mııdafaası en kolay müstacel ve lüzumlu olması da 
rimiz memleket hastanesinde ya- lert. ve m.~ ea ı en bıclnret kel a- Şükrü Kaya V c:zneciler 'cadde- t ~ernkkh•atını kahulıle biivilk bir ka-1 Afgan milletinin kendisini bulnıaııı. olan bir memleketidir. Afganlılar mühim bir &mil olduğtma ı:ü e 

· e ıne muracaatta u unaca ar- ' · · • • · • ı ı t 'ht " t kili l '-'ili t · t"k1·11 i · h f d --'-1~· tan bir hastanın b'r müddet evvel d B" r~· kT ·ı sinden geçerken arkadan ,., " 1 ~ llyet ~östermıştır. Ao unahmaıı, na ve arı e mus a en ro oyna-•..., ye ve ısı a e!.' nı mu a aza yoktur. Bu yar ımm ~.a mİİ· 

h t h d 1 . d b' . t ı ırb. lır ıgın teş ı ı ı e sabun ve 1268 7 al t T r·-· Hrn mernleketin hem Ruslnrn hem masına yol açmışlardır. 1 için çetin bir surette dövlişmive hazır -kere ı'~n Moakovava gönderi-
aıı ane a eme erın en ırı a- sa un uk zevLinya y · . 1 d numar ı va man ev .~ın .' · k 1• d" 1 • - -,• ., 
r.-d d'" ""}d"•·· b .. g pıyasa arın a "d · d k' 60 l t , •le Ingillzlere karşı nıüılııfuası icin Afgunlst:ın Jdih İrnnm, kah Hin- ve a< ır ır er. Pek pahalıya satın lecek Amerikan hel•etinin h!re-

dra.rın .. a1 .~ .. 0 vu ubgub" ve u . 1Yd~~: / faaliyette bulunan bazı mütevas- 1 aresınbe .ı dnum8:ra 1 ram- · iıuduthmn dcmh-~·rılo \ 11hut diğer distaııclnki Turani İmparatorlugu. I aldıkları istiklallerini ölmeden ver. 
en 0 umune se e ıyet ven tgı ti d k ld 1 y vay ara asının sa mesıne maruz . ~ . _ 1 k k 11 d b"I keti tacil edilmiı olması ve Va. 

h kk d b k
. I ""dd . l sı arın orta an a ırı acagı -ve k l b d I yol ula ha1·ice baglımmı.sına tarııf- nun bner eyaleti oldugu zaman ar ~ a ı arın an ı e geçmez. Bu tingtondaki 50, ... d Sefiri Unu~-

a ın a azı ımse er mu eı- b ti f" ti d k" b . a mış, aşın an yara anmıııtır. tar olın::ımıştır. l\lanhaza meınlı>krtin ela olnıustur. Fakot on sekiz.inci n~ır ıtıbarla Afgan milletile Türk milleti · J 

•liğY b" 'hb d b j u sure e ıya a a ı se epsız ş··k ·· K d h 1 h t h ' · · · niski'nin bu heyete refaka..: yar-umumı e ır ı ar a u unmuş-. t ff'"'" . I dil •• . 

/ 

u .ru aya er a asa aneye ve halkın menCaatinc yarıyan büt"Jıı ortalarında Ahme<l Şalı. Hındıstanıi :ı.rıısında bir ruh yakınlığı da var. .. ~ •"9 

)ardır. er~ uun 1~8 e e e<:egı tahmırı kaldınlmış, suçlu vatman yaka- tesisatı kabul etmiştir. Halefleri ise istila ve pnyita htı Delhiyi iki de fa ı dır. dımın suratle yapılması lazımgel. 
Müddeiumumilik bu ihbarı ' edılmektedır. !anarak tahkikata başlanmıştır. lnı teı akk1 yolunda dev ndralıırı at. znptetmiştir. Afganlar bir zaıııan Muharrem Feyzi TOGA Y diğini ispat edjyor. Almanyaya 

nazarı itibare alarak derhal tah· harp ilan edilerek timdiki gıbi 
kikata başlamıştır. iddia etra- Tasvirin Edebi Tefrikası: 9 1 kaı·mıştım, takmayı unutmuştum. dilııyanın en acayip ve korkunç rak-1 çocuk şiı:di uyanmış, oturduğ~ se- yalnız timali Allantiğin, b~tün 
fmda bazı şahısların malumatına fi\,-;) Q ı Kızların eline geçerse nıahvolduğunı sını :yapıyorlardı. Bu ne çocukken <lirden el çırpmıya başlamıştı. İkide bu Okyanusun harp sabnesı ve 
müracaat edilmiş ve mezarda bu- ~&C!J(bfl /~ flll Rf;ı{;rı('fi~~:u gundıiı' ... Klınbilfr belki de almış. ıllnled:iti ımısallarcla şamdıınlaı ın bir kii\ük cüssesinden hiç beklenmi. geçilmez bi~ ~ha olı~a.sı, Rusya. 
lunan ölünün, otopsi yapılmak ~WW ~Lr' l:JWl.!YLJ '"'"'• l lıırdıı· bile ... Alı, Yarabbim, şimdi ışığından fırlıynn aşırı renglleı'in yen dik bir sesle (Yaşa Kostl!) diye ya yardımı ifkal ed~bılir. 
üzere çıkanlma~u kararlatılınlmış- ~ aü~·LARI •• ~ ben ne yapayım? .. ve dövünen ka- rııksı, ne de kitaplarda okuduğu ve bağırıyor, ve muttarit, muntazam, Muharrem Feyzi TOCAY. 
tır. Netice yakında belli olacak- ~ T.. ~ 1 ılın, LlıJenlıire kendine gelen Ab. eski rcısimlerde ~eyrettlği is~clctlc- l'Jçbir ritmini kacırmıyan bir şekil- ====-

clullnh Efendinin ş şıl'llll gözleı in_ rin çılgın ve zalım, hayatla ıstlhza de elini çnpıyordu ve muttasıl gü. _..,, .. 1111111 .... ,1111111,_11,., .. 1,...,,: 
tır. 

Zararlı yağmurlar 
lzmir (Tasviri Efkar) - Bir 

kaç gün evvel şehrimize ve mül
hakatına düşen yağmurların mah 
aulata zarar verdiği aniaşılmıştır. 

Fakat yağmur bir kısım mah· 
aulata zarar iras etmekle beraber 
diier bir kısım mahsulat için de 
çok faydalı olmuttur. Bilhaua 
zeytin ve pirinç mahaulü yağmur
dan azami derecede faydalanmış 
buna mukabil Kuşadası, Tire ve 
Ödemişte ve bilhasaa incir mın· 
takası Aydın ve havalisinde he
nüz sergide bulunan incirlere yüz 
de yirmi bet niabetinde zarar 
vermiştir. 

Bazı mmtakalarda koza açan 
pamuklar da zarar görmÜf, fakat 
koza açmıyanlar yağmurdan jsti· 
fade ctmiztıir. 

iTiZAR 
cEnver Paııa Rusyada> te!rikamıs 

~azımızın çokluğundan b~n kona
madı. Karilerimizden özür dileriz. 

Yazan ı Ahmet den tek memeli s:ıkııt göğsünü ı;ak. I ederek ölümün .zaferini terennüm lüyoıdu, hoyrat, k11.ba bir çocuk ağ. Vecı"zelerı·n !l:&rhı" • 
Ha mdl TAN PINAR lıynrak kapıdan fırladı... eden oyununa benziyordu. Dümdüz, :mıda insannı kınımı dor.durcıeak L T 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.ı••••• ••--•-•••••• k •d• hı" b t t lb" k 1 ekUd t '"b•l" b" ~'llM ) gülü t .. .. . . . Başka bir zamanda bu takma gö. ço a ı r şara ın or usu g ı ~- ş · e ecru ~ ı "ır 5 .. ıış e _ 111111111 ____ "" _ "'""'· 

.. A~zunun butu~ uzvıyetınde bu: 1 kadın vücudunu kcşı!cdiyor, daha ğüslü kadın .Abılullab Efendiyi çıl- ba,. sade:e ımı hoş etmek ve kcn~ı- yord~ ve o gill~ul:çe oynıyanları~ Şüph•lerd•n, birer hain 
ıksiı gibi dola~tıgı Abdullah Efendı doğrusu arzunun yal'atıcılığını art- dırtruak için elbette kafi gelebilirdi, ~ln~ hemız ha~kile idrak etme.mı~, neşesı artıyor, zıller _ d_:ıha _şlddetlı 
masunıun oılııda olmasına i:stc- tırdığı muhayyilesile onu yeni baş- f kat 0 bu geceyi öğrenmişti ondan ınsıyaklardan oteye geçememiş ıptı- çalınıyor, karınları buyuk bır ma. 6ibi fÜpla. edinis. Banlar 
~ılye ist;miye ~azı oldu. Niha:,.~et, tan yaratıyordu. ! her~.cy beklenelıilil'di... ' dai. bir ruhun _ilcalaılle dolu bir, baret ~e flÜratle bir u~ta tefzen •İ%İ bir ip t.t.bbü• •tm•h-

ilçük bır çocuktan ne çıkaı·dı.... Bu humma içinde kahramanımız. B1 d b" . • d'· t~ğ- k . raksı, velhasıl hıçbir sırrı olmıyan, j elinde donen bir t"f gibı dönüyor, ten lıorlıutmahla ka.acrnaca• 
Asıl mesele bu münasebetsiz geceyi vaşadığı gecenin kendisi için koı· 

1 
1 en ıret !çıne _1 uş u uk, da~r.a~ hiçbir büvük hakikatle biı'leşmiyen ! bl:riblrlcrJne attıkları yan bakıf]ar 

bu kadınla berabe bitı' ktl ş· dl . . - nı maz man ıgm ag arıııa en ısını bl t i - d' b d h f~ k 1 d lınıs muvalfakıvetl•ı i k/Jr· . .r rme . ım kunç bir gece olduğunu, insafsız bir kantırJığı bu gece kimbılir daha r ep nmcy ı u. a a grenç, yapış an o uyor u. _, 
onu .len~ı ellerıle, ravaş yava!, kaderin yanıbaşında, yürüdügümi neİer ne tecrübeler doluydu? Ve Ve Abdullal1 büzüldüğü köeeden Abdullah şaşkınlıfın ve korkr.nun letir/.,.. SHAKESPEARE 
g_~mç ve eıns h~~an vueudunun bu- ve her aydınlığı, her vuzuhu hır nn. Abd~llah, gördüğünden tlj•ade gö- dişleri_ biribirlne çarpa çarpa onu son haddinde bu acayip manzarayı Büyük İngiliz pirinin bu de. 
tun g~ze~Ukl~rmı. seyreıle ede soya. ela karartacak kadar bulanık ııcie- ı·eteü-i şeylerin korkusu içinde bir ı;eyı edıyordu. uzun bir miirldet seyretti. Hakikat.en ğerli sözü, insanın teşebbüs ku-
cak, kuçuk hır l~mbanın yarım Y~- sinl zaman za~an alnına i.iflediği~i köşc;e büzülmil~, ne yapması lazım S!vri ökçcleı·inin tistünde külhan- ne yapacağım bilmiyordu? Odanın biliyetinl körleten vehim ve ves-
m~lak aydınlattıgı bu_ od.ad~ omuz~ unutmuş gtbiydı. Sadece orada, ku. geleeeğini düşünürken hakikııten bcyınin attığı mütevazin, kıvrak a- kapısına kadar gltmt>k, onu ~çmak, vcselerin tesirini çok güzel an. 
laıını, olgun ve taze goğsunu, çıplak çük lokantada, masanın başında yıı~ korktuğu ba,.ına geldi. Filhakika dımları, iini ve sert döniişlerini, şiş. o dar ve tahta merdh•en1 1nmek, }atıyor. Bazı insanlar bir iııı 
karnını uzun uzun_ ~eyreclece~, ~k- pnyalnız bıraktığı il]lt varhğının duvardaki reslnı birdenbire canlan- ınan kadının erkeğine yetişmek için tekrar o tulumbalı taşlıktan i'!Ç- ynpmıyıı karar verir, karar vor. 
şıyacak ve sonra butun bu güzellik- y . bb' b ı · · . . f ·ğ· l b b k = bu u yapamı ktı 
1 

. 
1 

• ata ım, una nası ısım "erme- ınış yeni evli kaı·ı ko~n rlclıce bir ı;ar ettı •ı gayrete era er, son de. me ... rıayır n yaca , dikten ve kararı tatbika hazır. 
er ıç n~.e zamnnı~ _rı:mını kaybede- llydi? - asıl hüviyet!nln yanında rak~a başlamışlardı. Abdullah ilkön- recede vazıh görülüyordu. Hor lkL zaten artık kendisinde hiçbir ~Y landıktan sonra türlü türlü ve. 

ce'ktl. Guç zaptett!ği bır. iştahla genç bulunmadığına nıllteessirdl. Birden. ce buna inanmak istemedi, ellerile sinin de elinde ziller vardı, her ikisi yapmak için kuvvet bulamıyordu. hlmlere, vesveselere kapılarak 0 
k~ına yll1faştı. Kadın.' ıçinde geçen. bire şu anda doyduğu hazzı ona da gözlerini oğuşturnrak t.ekrar bakı· de naralar atlyor, biribirlerlne göz Fakat birdenbire erkeğin ıı;öz silzü;ı- işe teşebbüsten geri kalırlar. 
lleriı hlssed yormuş gibı onu hareket. gecirmek istedi, asıl benliği o idi ve vnr (nrtık bu k:ıdarı olmaz ) diye sfü:iiyorlar, ve baş döndürücü bir 1 lerile karşı karşıya gel1nee daha Bu çeşit vehim ve vesvesell!r 
er nde serbest bırakmış, sanki mev- d hl ı 1 ı ı . ı B ·· h • . ' ··· 1 ·e1· b ıı ~ i f ı t h ul d · ğ" ı 1 ud ve müstakbel hatların arkasından °. a k s~es n : ma ı) ~:·. u

1 
ŞU"J. e öylcnıyordu. Fakat, heyhat ki göz- ıaı .et o ugu çlnde oynuyorlardı. daz~ a n~~A e d em;ec~ ın a~ a- insana karşı sinsi bir pusu kuran 

kendisine gülilyordu, sı.;-
1
ço

1 
. kısa ır da~~ 1~ e 0 k·. Y• !eı·i onu aldatmanııştı. Gördüğü sa. Erkeğin ımğ eli ikide bir boğazına 

1 
ık. bııçml a azbımbı.kı 

1
°r u, şaşd~nğ: birer haindirler. Bunlardan sa. 

Abd 11 h . goz er nı apayıp uşunnıes -.ı Y· el l'C hakikatti Ru erki ve soluk io doğru yükseliyor verinden fırlamak ı · un :ır, u 8 ş arın -rer ı 1 kınmak ve korunmak, teşeb'.>Us 
u a Efendı parmaklannda d' · · u - • ' • ' ıs~•k h hl 1 · 

birdenbire bulduğu bir maharetle ı. toi"rafın sakinleri, bu lfıtamneı kı. bir taraflara gitmek, ve belki de w ra ss nın yanında minası~, kabiliyetini kurtarmak için l&-
- buna kendisi de pek şaşırmıştı _ Fakat genç kıırfıııın nttığı kc kin yafetli erkekle, yanıbaşında bir man ka~bolm~k tııt1yen. ~rtlak kemiğini gülünç şeylerdi. Bu odada biraz da. zımdır. 
onun ipekten ve tülden yapılmış el- çığlık bu amc11yevi yarıda bıruktı: kcn cans1zlığı içinde duran şişmAn cskı yerme yerle!]tırıyor, sonra tek. ha fazla beklemek delilikti. Fakat Yoksa ealrln dediği gibi te-
biselerlnl teker teker çıkarıyor. Ya- - Aman Yarabbim, sağ göğsüm, kadın - başındaki tın ve eeJ.enkle, • rar zillerini şıkırdatıyordu. İfin da. acaba kaçabilecek bdar kuvveti var şel:ıb3s kablliyet!nm körleşmesile 

-ıı. k · _. muva!fr.l:ıyet volu rlR kannnır. vq pvq ~ pal'P pa~ bu taa - ı:öğaiim yerinde yo , demıa çı,. dirilm1oler, ıimdi mele, yan;rana ha korkuncu demin uyuyan kü~k DUJdıT (De'IHltM 1Hltr) 
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ASKERi VAZIYET 

f 745 inci .... , r ,, 
ı Bir Amerika Asker aileleriıe yardıı 

Çernikovun 
sukutu 
(J a..ı HM/etin .._) 

sukut ettirmek içjn Almanların 
Gomel tarafından yapmalan icap 
eden hareketi evvdki yazalan
mızda izah etmit ve ıon de.Ea 11 
Eylul tarihli ve Dnieper müdafa
ası ba~lıklı mütaleamızda Gome· 
lin ccnubundalci araziden ilerliye
rek o taraflardaki Sovyet kuv· 
vetlerini K.jyef şehrine knpatmıya 

lnglllz tebllll 
KAHiRE, 13 (A.A.) 

Ortaşark İngiliz kuvvetleri umu
mi karargahının tebliği: 

Tobr11kta keşif kollarımızdan biri 
,,lr Alman kqif koluna tuadlü' e
derek toıha etmiştir. 

Alman tebllDI 
BERLIN, 13 (A.A.) 

Alman tebliği: - Dünkü tebliğde 
zikredilen düıman ~ bfilaine 
yııpılan yem hücumlar neUceainde 
Almnn denlzaJtılan ceman 10 bin 
tonluk ticaret gttılsi ,;e kafileyi hi
maye eden deniz birbklerinden üçü. 
nü batnmışlardır. Bu suretle bu ka
fileden ceman 164.000 tonilatoluk ti. 
cnrct gemisi tabr1ıı edilmiştir. 

Dün gece Alman hava ku,,.veUeri 
İngiliz adnlarma karşı :yapılan t.a
arrtlZ esn:ısında Grcnt Yıırmouth'un 
şarlcında giden hlr dli~man ı::emi ka. 
f lr ine men up üç buyuk tlcaıet ge
misine tam i abctlcr elde etml~ler. , 
d~ 1 

\lcıkui fngilteredckl tnyynre mey 
dnnlnrına ve c.-enulıa şarki İngilte
rcdc bulunan o;llah fnbrlknlarına ve 
b r petrol depo una da tes!l'li hü. j 
cumlaT ~ npılm11mr. 

Dun günduz Scıırboroush'a yapı
lan bir taar 1ıla Alman savnş tay. 
31aıelcri bır fabrl ava agır (npta 
b • balar atmı tardır ve tnm isabet.. 
kr <ide etml erdir. 

Amerika 
mDdahaleslnln 
yeni lhtllAtlara 
sebebiyet vermek 

fJapuru daha 

batırıldı -Amerikan şilepleri 
silahlandırılacak 

Vaşington, 13 (A.A.) - Ame
rikalı eşhasın malı olan Panoma 
bandralı Mont.'lna vapurunun A
mel'ikııclan İzlnndnya gıdeı ken 
yolda torpillenerek battığı Hari. 
cıyc Nezareti tarafından bildiı 11. 
mektedir. Vapurun ylı mi altı ki
şiden mürekkep tnyfnsı tamamen 
kurtnrılmıştır. Tayfadan hiçbiri 
Amerikalı değildı ı. 

Hal'iciye Neznrct1, Montuna. 
nın cvv~lce Pau!n ı imli bir Ua. 
ııiıııarka gt' m~l o1daguna ve De. 
ııiz KomiS) onunca miisadert' e. 
d:lclığiu; söyleıncktcôl•. 

l\lontana, İzl nda hukumetine: 
nlt kerc•lc ~ ükılc: 29 ağustost11 
\\ilmin t.on • North • Carolina. 
dan İzlaııd. 'a hnrcket c:tmlştı. 

Amerikan şilepleri 
silab.landırılac.ak 

Vn lngton, ı. ( ~ A ) - h 1 
hnbcr alan mahfili ele bevan e. 
dildiğinc göre, Amrriknn • .rl'mi. 
lerinin ilk olarak ateş cdccrkle. 
rlne dair Rooscvdt tarafından 
yapılan ihtarın t:ı tl:ılkı için hu
kuınet yakında Ameı ikan şifop. 
}erinin silahlandı rılmnsını talep 
edecektir. 

Dalıilige 
yeni bir 

Vekaleti Valilere 
tamim gönderdi 

ANKARA, 13 (Huımet) 

Dahl11ye Vekaleti asker 1&ilclerin
den muhtaç olanlara li&pılacnk yar. 
dım için toplanan paralarııı kafi ge.. 
lip gelmediğini oğrcnmek maksadile 
Vilayetlere bir tamim göndermiştir. 

Bn tamimde nakil vasıtalan, hava. 
gazı, elektrik flyaUarına; ( sinema, 
tiyatro biletlerine ne kadar ıam ya
ptld ğı, bu zamların bir sene içinde 
.ne kadar p:un gctirecef,-t., a!lgari 
maişet haddi olarak aile başına kaç 

1 kunış tc bit cclıltligi, nE'.'ll tos arın. 
ela muhtaç asker a1lelerlne ne ka
dar ~ ardon yapıldıgı ve bir ailenin 
adedi sorulmaktadır. 

Öğrendiğime göre Belediyelerin 
gelirleri muhtaç asker ailelerine ye. 
tişmiyecek olursa Vekalet, geçen ay
lardan artmış olan paradan bu be
lediyelere yardım yapacak ve asker 
11ilelerfnın istihkakı .Urtıncemede 
knlmıyacaktır. 

Gümrlklerdu alman 
belediye blaı .. 1 artb 

Anka-ra, 13 (Hususi) - Veltiller 
HPyetl, Gümrükler İdareııince verg1 
olarnk alınan yüıde ıo Belediye lıhı. 
sel rini :ı;üzde 15 e çıkarmıştır. Guın 
rfik eşyalanndan abnacak bu fazla 
yüzde beşler asker ailelerine yardım 
para«ı olarak kullanılacaktır. 

~~~--:::::ıo~~~<;::;a::----~~~ 

ALMAN 
tebliği 

SOVYET 
tebliği 

Tefrlka:&a Ziya Şakir --- --.... ......... -
Tal6t P•••• Sadiret fermanı okunarak 

tebrlklerl kabulden sonra Bibılllde durmadı 

ve onlan da bu suretle imha el- Diye, onun ısrnnna daha ıiddet i bir kaç arlrodaşı tarafından istikbal 
· 'h bir ısrar! mukabcN gosteıdıler. cdıld. Onun hal ve vaı.iyeti iki aaa* 

mıye ve nı ayet Dnieper müda-
r 

Talat bey, bu ısrara dayannmadı. CV\ el sadaı et fermanı okunan bir 
aasını da sukut cttireıek biı · Sau re.ti kabule mecbur kaldı. SaH (Vctlr ilum) a benz.emıyordu. Çeh-

hamle ve gayretle iki mıı,__adı d k ~ıı.o. b tte d 1
-~ Halim Paşa istifa ettirilip de. Tala• r ıı e pc a~-r ır sure , er ... 

birden temin cylemiye çalıştıkla- bey (veuret.) ıiit.besile ve {Ta a r uz unl..ık gorunfilorda. Her aa.. 
nnı izah etmiştik. Pa,.a) unvanne Bnbıaliye gelip ıı.. munkı gıbı, mutadı o!an odada ve 

Dün gelen haberler bu taarru· daret oda ına ginliği z.aman, (':ılit- ynı saııdnlycde oturdu- ar'kadaşla
zun inkişaflarını bild rdi ve Rus hat Şuknl bey) onun refokalınde rıııdan bırlsı (Galiba, lılıl.hat Ş ıkril 
tebliği şiddetli muharebeler neti- ldl. 1 bey): 
cesinde Çemikov şehrini tl"rket. Talat Paşa, -nktile S linlkte, ı --: ~ ... konağa ne zaman naklede. 
tiklerini ilan etti. Bu suretle poı.ta idaresi başkçtiplık sandalyesi. ccksın: • 
Desna nehrini cenubu d(); r..ı ge· ne ne kadar tab'i bir tavırla otur. Dedı ... Tnlat Paşa, dslgın dalsıa 
ren Alman taarruz kolları KiyNf duysa. ayni sakin ve hcyecansı1. biı onun rr:ı;\l:ıunI kbakarak? : 
" .... d 1 d t k 1t x... ı ti - ng ·cına•r ..• 

h . . k f k I l l 1 e a ı e, sn ore o 116 .. na yrr.e~ . n· 1 \' h t b 
\)C nnın şar ıarn ma o ı:ıy ı ~ a Adetn, mü tchzi bir if, de ok·ı.,ıııı ıye ııua elU c mu a a ının: 
gelebilecekler ve o tar Elard:ıki 1 d ld zl 1 - Canım ... sadrazam oldun ya ... 
Sovyct kuvvetlerini hu şehirde nuar ardı~ı,d.0 a5nın y... ~ 1 1 tabvıın a- Tabii • rl r t k nno"lna geçecek ·n. 

r na gez ır ı onra mana ı r te- D m i rln<· T ı t b • ....ı 
l.apanmıya mecbur edeceklerdir. b üml uı ı. ş k - b ı rı a • a a c:ıı n r ı>• e e ... t .. at u ru e) n Y ız - ı. eli kıpk ""z k ıfid". Derhal: 
Birjansk s,ehr:ndc-ki Sovyct kıta· b k lı: ne a ara : • . 

1 
- B t le olny mı edıyor un ... 

lannı muhasara eden Alman kuv. - Hey gldı, dünya bey ... Sen ne Yer d 1 !"llli)il' ne )uzum "Yar. o • 
(1 mci sahi/eden cU '4M) (1 ine! ıahi/edm devom) vetlerl Kiyefin ~arkına doğtu } a. der in hu ışc?... tuıd um ,. bnna çok bıle .•. 

iğtinam edilen atların sayısı gradın, memleketin diğer aksa· pılan bu taarruz hareketlerinin sol D di. Dı:ı;e cevap verdi. 
sekiz bini, arabalannki bin l.eş mile irtibatını kcatilderine dair o- yanmı ve gerisini tcmın vazifesini Ne den bilirdi? ... Talih Ye hfıdl- (D mı 11a ) 
yüzü mütecaviz.dir. larak Almanların ileri sürdükleıi de derutte etmişlerdir. Mnt"!ml sn.tın tesadüfleri, kendlsnl n h 'et • • 

Bundan başka, harbin bidaye-- ıddialan Lovo%$ki, tıdsilata gıriş. Timoçenkonun kah Smolensk'n koca bir tmparatorluihın en yük dı. Ticaret Vekaıeunın 
•= d b · F' l" d" ı ı t 00 makamınn kadar isal e•m;"··· Fnknt bir tavz•hl 
un en en, ın an ıya ı ar memckle beraber, reddel:nişt.iT. cenubu şarkısine kah ıı,imaü şarki. v • 

b
• d f 1 h ona mukabil de omuzlanna tarıhin A'N ... ARA 3 (A ) ın ton an aza gemi ta rip et- Lozovski cbunda çok mübala- aine doğnı )aptndığı mukabil ta. ; " ' 

1 
.A. · 

1 
d' en ağır blr yükünü yükletmiıti. Ticaret \1ekaıecnld4m tc mış er ır. ğa var> tabirini kullanmış ve fU arruzlar Budienni ordularım taz· 

0 

"-

Finlandiya bahriyesi, ; 5 tane sözleri ilave etmiştir: yikten kurtaramamı~tır. Şimdi ••• İ~~~~ulda .ıntı'uır eden 

hil b t 
· · 14 Al Merkezi umuminin ~ ytlzilnü bi- ...- cTaııvld 

aa a arya gemısı ve tayya- c manlar, şehrin çok yakı· Mareşal Budienni ne yapacak) O Eflı::.ır> razete;,inln 7 eylul 1941 • 6

-

t 
t • t' d lenlercc t'laliimdur ki, orada garip .._ 

re aurıp etınış ır. nın a olduklarını jddia ediyorlar. da Voros.ilof g'bi mukavemetinin rıh.Ii nOshasının birinci •"bifesinde, 

L d 1 d F 
bir hususiyet vardı. Heyeti merke· -

a oga gö ün e, inlandiyalı. sa da Lcningr- .11 tavvarderle sıklet merkezini büyük -hr ... Ki- cTıcaret Ofısl Umum Müdürd baL l IHI ,,,, ...- zlyeyi teşkil edenlerden .heıısi değil "'" 

Z 1 1 
• ar 1 O tane gemi ve topçeker, 3 bombalamıya muvaffak olama· ycf tarafına mı koyacak) Yoksa ısc de- bilylik bir ekseriyeti, ayn ay. kında tahkıkat ~dı> bqlıfı .ıtın. e ze eDJD büyük duba tahrip etmişler, ek· mı,Iardır. Leningrad iyi miida- Kiycfi müdafaaya elveri!lli mü. n horoduk taslarlardı ... Sabah olup da ve çerçeve içinde Ankara hususi 

seri~i motörlü küçük çatanalar- Iaa tertibatına sahiptir ve Bel- nasip biı kuvvet bırakarak Har- da kim erken gelirse, o ötmeye ba-,. mubablrınin telefonla lt'arına at.fea 
(B~ .. ıUv-J tahrı•batJ dnn ibaret 42 gemi iğtinam eyle- grada benzemez.... kov tarafına mı çekilecek) Esa- lardı. ZAhlren yalçın k!\ya gibı bir haber çıkmıştır. Bu haberde, enıel harbe müdahale meselesi ._

1 
d " 1 - Tk~ret Ofisinin, iki tacir. 

lu..I. • • m ~er ir. Almanlnnn aşagwı Dnieperi geç- sen Uman meydan muharebesin- yekpare görünen heyet erkanının, kında bır tetkik yapmıf, neti- (1 incf ııalai/eden de~aın) H k tl h den pıyaaa :fıyatlanndan yibde 8 il& 

lhtlmall 

_.ı --=•·ald ak ava uvve en ve ava dafi miye muvaffak olup olmadıkları den ehemmiyetli zayı'ata du~nr tfirlü türlü k:ıprlSlerl vardı. Bundan -"l--'- 10 f-·'asile 31\Ll..000 liralık ••• 
ıcc:ue Amcna ann anc yüıde zelzele :folakcuedclerine karşı Dl- 1 2 ::I"- ~ "" .....,. · · be · • ha be · k :.. lı k h lk top an, 5 Hazmından 11 Eylu1e sualine, Rus so"z,.u"ıu··, muh rebe olmus. olan Budienni ordulannın dolayı da muhtelif meııelelerin mü- ''k aalın ald·ıı:.ı·, yınnı tının r ıırme .... e- yaı :ı ·ır a ı goz ~aşartıcı bir " k 1 k d ""l ... 'l!O · • ha ı kadar 120 bombardıman tayya- gece gündüz devam ettiöi irin bugün taarruz kudreti olsaydı, za ere eri esnasında apan 

1
• arı 2 - Ofisin, bu müba-" içln cıı. dığmi ıörmüt, rakamlar elde e- ssas yet göstermış ve mahalli . ?S 1 t . 23 k 'f t f 1 "' odalarda ekseriya çok ıiddetll nıüna. ,.. taciri h be d ,,_edi 1 

dı·p L--u da u:.- eylemlf· ta.' Kızılay lllerk(.'Zİ va ıt. ıle drı hal n. resı, - avcı ayyaresı, eş.ı tam a s1 at almadıiiı, fakat Al- I Kiyefin şimali sa. rkisindcki Alman ır.er erı a r ar etm ğ, - - · 5 b - 1 b 1 - kaşalarda bulunurlardı. 3 O! b 

Re:.~•mbur M. Roo•""vel•ı"n ralnrmda bin lira toplı;nıak telgraf tayyaresı ve tane ag ı a on manların nehri geçmek t.--bbüsr taarruz harekt-llerine karı1,1 Tımo- - ıs ınu ayaatını üç kaltte -- ~ • k 
29 

-T- Fakat çok gariptir ki, bu Sad· 6 ı d ı k .. 250 26 
.:.:ldetlı' natuklarma rag·men, A· havalesile gondermi lı:ı dlr. i ceman 4 tane hava vasıtası lcri Ruslar tarafından kınl:nokt ,.enko ordularile işbirligv i yaparnk zer n en oma uzere ' O .,. .,... 2 Dil E . d t h . l 19 ~ riızamhk meselesinde en küçuk bir 270 ku.....+•n yapmı• oldo.ıı... hal...._ 

_....:a.._da ·· ül' d · • dd.. - n "ıcışe 500 ça ır sevk a np etmiş er ayrıca t•yyare, olduğu volunda cevap vermis.tir. müs.terek b r mukabil taarruz ya- 'h '!lif bil h 1 ı K ... ,._ v .... ... mcnaa ıor en aımı t.ere at elmiş olnn Kmlny Umumi l\lhrkezı' 5 b 1 l J ı tı ı e zu. ur e.tmem şt. ara ayni 1n3Jlan lırtanbulda 8- 10 tu""" ı_ -'ık 1- t' · fk" " a on iğtinam ey emişlerdir. Kınlan Alman t••rruzu parlar ve Almanları magv lu" p ve K 11 t kllf ,.__ h 1 ·-.. ,.e aarauı:u aanaa unızce e an bugfin de 60-0 knt çnm,ı ır, 
300 

ta. Es - .ema n e ı ıu..:;rtne •• er meal' e· ı noksanına vumiye hasır bir çok ta. 
umumiyetle vahdet bulunmama· kım ellıise ve 300 çift ıı;akkabı gön. irler tarafından Vl"r:lc-n ma- Moskova, 13 (A.A.) - fzvestin tardedemeseler bile hiç olmazsa vı az çok münakaşa mevı.uu yapan - cır bulundugu, baU.i Ofla nı.üb a-
sandan ileri ıeliyor. dernıi§t.ir. flımata nazaran, esir adedi de gawte,,i muhabirinin bildirdiğine ~ö tevkif edebilirlC'rdi. lardan- d ktor Nazım. Bahaeddin ı atını d ğı-udan d gruya müıt.&h • u. 

Nitekim mqbur tayyareci (Lind Patnosl'!!.. pek fazladır. Bi.ıtün üseraııın sa- re ~rios'un 100 kllomct:c eenubu Sovyet tcblifrile jlun edilen Şakir, doktor Rusuhi, Ziya Gokalp, dcı~ yaı.ınıt olsaydı, kiloda 70 • 80 

1 

u yısı henüz tesb't d'l · ı· :l"'nrb· inde kain Tru""evsk •ehrl ö- r" 'k k'' • B d' I'th t Şukrü ve Hılmi bevler derhal k k b'l ği 
berg) gibi kuvvetli ve kahraman Patnoı (Hususi) - 1 O 91 K' ef M e ı memış ır. nünde fJddetli muha;;bder ~ereyan v•rnı. ov mev ıını, . u ı nnı or· k b 1 iki l 'bi led h be uruo aznıııı ı ece' ' 

b
• h . t d b" t--'- . d e ıy • k~•silkdoiva yolu et~ekted'ır. ıdulnnnın merkezdek Timoçrnko u ett er f.n 'mese en a r. 4 - r ul üz olan bu vaziyet kar ır ıa aıye e ır nu "" ıra - 94 J gecesi saat biri be , '""' "' dar olan Enver ııaşa da. hiç bir iti- şı ında 'I leııret Vekaletince Ofis u: 

badiyıor· ve Al vrupal" barbinle ~müdda- 35 saniye kadar devnm şc~~~er:~ B d 13 (A ) Almanlar iiç giln mUtemadiycn urdl larmd.a~ ayn ~ü. melcrini ve raz go te meden: mum Mudurlugunden malGmat s.. 
enuı ya nı:z uzumsuz ugun an .. u ape~te .A. - .AL şehre gı'rmek l"ın bu~··'- "aurrtler Moskova ıstıka.netınm Kur k tn- p k ·ı· k · · ld 

b
-L--t kl k 

1 
f k bu şiddetli bir yer sarsıntısı olmus, k t ı M k ~ J "" ., J - • n ço ıyı 0 

u. tendi •ı ve mum:.ıileyh hııkkmda tala.. 
aoao: me e a mıyor, a at k d h''k. b " h 

1
. man. ·ı a an • os ova - Kıyef sarietmi !erse de şiddetlJ bir mu. rafından acı masmı mucip olabi- DiyE' mukabele go termiı,U ••• Bu- k.ikatn te~S!!Ul dlundnx.u blld riL 

''d-L-l • 1 ·ı . k ·aza a u ·umet ınası nrnp o • demırvolun knd 1 . 1 d' k t k E Al 1 b ti mu wı. enın ngı tereyı urtara- j K . •J a ar gc mış er ır. av<'mr ve arkasından da mu nb 1 lir. v ('T man ar u taarruz nun b., ' n l!ebeb' Talat paşanın m ktedır. 
mıyacağını da söylemek istiyor. muştur.k . nzn m_erkc~.ıne ·.·e kn- Bu suretle bu iki şehir arasındaki 

1 
ta:ırruzl:ırla knrş•laşmıelard:r. ha•ckl"tlt'rıne muvnffaki} •tlc de- r ndalc' husushetti. Çunkü o, brr Bu n riyat üzerine keyfiyet Ye-

Amerikada böyle bir vahdetin za mer ·ezme baglı koylerde on şimendifer nakliyatı durmutıtur. D dunc(i gün k lf kollnn, Sov- va.m edebil'rl<'rse Ukrnynn top • kese m lr o!:ın bir kuvvetti. Ve kiılctçe t tk1k olunmu~ ve aşag da 
bulunmadıgını iıe, yalnız Gallup ev kısmen yıkılmı,tır •. Kaz mızın Dnieper cenuptan da geçildi ~elt kı•alarının taıyıki k~rş ı:ıır. ln Tnklann n ri knlıuı kmm da nvn z "' <!a, em li pek nz ynratıl. yazılı netıec)e varmı .. u: 
mües~sinin ikide birde neşret- Dedeli nah ye merkezıncle l 5 or- Bul r. 13 (AA.) - Almnn r mi :ı arın ncat. l'tilklennı v ka k 1 Al . r b 1· <! ~ur vem ·n~I ... Fa- l -- Ta "iri Efkiır gazet ta 

Ü

·-· k 1 d il fak t M R ta Ancını köyi.ınde 1 O Hasan t bllği h ıkk nda D.N.B. )e bu un ala. ·ı birer birer tahliye ett k • L .. !~.~ ....... ~~~.!:!!? .. 1.~!:.~.~~.: .... 1.~·. rd ı d h.a yilk k b r m~ - n rctt •ı tui.dı 1 ı.aubulda cere~ a 
gıra am ar eg , a · oo- D 1 k'' .. • · rin' bıld m le dl " lt il . .. d M Lindber o u oyunde S Kurden Gazda şu malumat verilm•ktedir: 1 ı'l" 1 r. -ç rd• k• o d antana ve ti J hald , haberin Ankara m a. 

:::ede lae bayannı tgaubnanea :z;d bir ~ 3, Devecikte 4, İ-:lakindc 4 ki ce- $ark ceph sinden Alman orduları, Butün bu mınt.aknda köyler Tasarruf bonoları mı acak derecede mubn bırı tuaf ndan gBZC'tcslne Ank ra-
.. -. 39 k J ('ephcnin bütün bölgcl rinde ileri kasnbalar :ı;nnmaktadır. • tamamen sat•ldı f :ı:.ı.kar ' f 'nd!! en kü~lc bir pa- dnn bı dlrilme"i ve Tıearet Vek e-
tuk aöylemif olması İspat eder. ı man ev yı ~. ~~ştır. Bu nahi- hareketlerine dl'.'Vam ed yorlnr. 4 Alman fırkası hezımete ıı rn hı l dovmıyac.-ak kadar kanaat tin bu hıı usta tahkikata gir U. 

B üd b l d b
• h l ye Ortaancın koyundc bir ölü 3 - t ld u m a a e en ızce usu e l . b . • Ağusto ayında cenupta Nlkolay<'f ugra ı ı (1 inci sahi/cde11 de am) kiT im idi. dlğ ne! n bahsedılmesi mevzuun Ti. 

gelecek en bariz netice de, dün ~a~a 1k.~11~.e d u b~ah.·~~nın Has:ın· işgal edilmiş ve şimalde lsc Alman Londra, 13 (A.A.) - Gl.'neral H::ısılatı milli ınuclafna ıht.i~ ıç a. T.ılet. Pn!ln, l'ladaret fennnnı oku· c:ırct Vekaletinden ôğrenlilmıı ol. 
de bu sütunlarda söylediğimiz 0 du oyun e ır ~ u .. bir \'oralı ordulaıı, Peipus gölii ile İlmen gölü Dobroııserdaov cİzvcstla> ga7:ete in. rına kaı(ıılık tutulmak u cıc 4058 n3r k t h kl<'rl kabul ettiktc>n son. ma ile izah edilebilirse de, Vckal"' 
veçhile. mevcut ihtilatlann art- var 1 ~· •• Sarısu nahıy<.'sınin lfoke. aıasındn Lugıı müstahkem mevkii. de yazdığı bir makalede şoyle de. numaralı kanu!lun vcrdlgi lalıi)c. ra. Bnbıil de durmadı. Derhal recımi bô1le bir hadiseye, gaaetenlıı ha 
masından başka milletlerin batı· sar koyun~e ı.o ev yıkı~mlştır. ııin önüne varmışlardır. mektedir: te istinaden tasnrnıf bonolaııııın 110• C'1hıcıe nl d!'fl~Pttk merke-zl umumt- haberi neşrcdlp ctmE'mcsi husu ua. 
na da yeniden gaileler çıkmasın- Bu nahıyen n muhtelıf köyle- Dnleper, $\'erek cenuptan, gerek cKabranuın piyadem12 paılak bir tışll çıknnldığı malumunuzdur. Ma- yegeldi. O sırada, dairede bulunan da t tanbulılan telefonla vaki ı tırn-
dan ibaret olabilir rinde 51 yaralı, 14 olü hoyvnn şimalden nşılmıştır. fnnllvet S!'Ö"teren t.oJ>(nm\Jzla işbirli- kC.· kanun bunun azami h dini 26 zacı esnasında muttali olmu!t Y9 

Ç
ünkü Almanya. bar' Amerika vardır. insanca zayiat yoktur. Leningrad çemberi _gittikçe dara- ği yaparak son zamnnlarcla cepheye milyon lira olarnk tı bıt eUniştlr. lranda Alman ve mer't mevzuat ve talimat dahilınde 

P 
ı_ d b d b k lıyor. Bu son gunlerde bu şehir Al. aevkedilen dört Alman flrkn!lını he-1 lkı a)dan kısa bir ıaman ı('lnde bu neşriyat yapmakta aerı-t olduğa 

nıüdabal-"ıne dogru· dan doÖTttva • atnos Jı;azasın a u.n an aş a h k · w t t B 1 b da b k - e·-~ h man ava uvveileri tarafından beş 1 zımete ugra mı" ır. unlar 90, " mıktarın tamamrn satılmış olduğu. talyanlar te&lı·m 1 ee"Ya ın n aş a .gazete:re tahkıkat 
.. ukabele etmek imkin ve mey- ınsan ve ayvan zayıa•ı yoktur. defa ve Moskova ise altı defa bom- ı ve 'll in<'i fırkalardır. Bu fırkalar nu ift.Jharla soyliyebilirim. Binaen&- hakkında berhan1r1 bJr mallimat v• 
danaıa malik değildir. Amerika Hafif olmak üzere birkaç defa bardıman edılmiştir. Kiye.f cenubunda mevcuUarının tak. leyh bono aatıtı kapanmıı bulun. ediliyor rılmem.lş~r. 
ile her~ bir cephede kartıla- · yer aaumtısı olmuştur. Alman hnn kuvvetleri btı son riben yllzde 70 "Yeya 80 ini kaybet- maktadır. (t • . tılı. '/Ml. cl..v ) 2 - :Neşriyatın vukuundan sonra 
pp onunla boJ ölçiitemez. O bal- s,'linlerde 210 Sovyet tayyaresi du. nıişlerdlr. Vatandaşl'lnD bu hususta goster- Al d R"' l • ı f ~"' . Ticaret Ofisi nezdinde icra lnhı aa 
de mukabeleyi, Amerikanın ib- R u z v e 1 f 1 n şünnuşlerdlr. Elde e<ltlcn vcsika1arla mektup - cl'kll'ri emsal iı rağbet Ye alükayı . man a us ara tes ım edılmıt- tetklkatuın, Ofisin Tlrtlk İhTM:ll~ 
raç yapabileceği cephelerde ara- &On nufkU Bu hifdi clE'r karş'l!!ındn Sovyet lardan ve esirlcıin ifadesinden Al- ş k .ıda kaydetmek isterim. Satı§ın tır. Kudüs müftüaii lrandaki l Byalrtllaığin,Uemldaemkll sKtoiklUarpllğı1_:et1!~lkı•·I~ 
nn ha ] ed idarecileri fark cephesindeki yeni manlann uğradıktan müthiş ı.nyist yüzde doksandan fazlası bir sene ~ .... "" -
b" ra. hra ae mİyen batka t • o inci ıahifed~ devam) harekatı biiytık bir cndlş.c ile bekli- dolayısile maneviyaUan pek ursıl. vadelilerden olmuştur. Dllnya buh. Alm~n Elçiliğinde fakk nda temastan sonra J'aPtıla 
Bır er almıya mecbur olacaktU'. nin önünde yalan beyanatta bu· "yorlar. mış olduğu anlaŞthnaktadır. ran nın doğurduğu mali ve iktısadi Kfthi1"e f 3 (A.A.) - Bağdat- muba1aatın ipa olunaa fiyat had. 

unun böyle olacağına adeta ri- şıırtlıır kurşısındn halkımızın 3 ve tan rrt"l(m haberlere göre, lrakta- kriıe hl(bir mllnasebeU olmadı~ ve 

Yaz• b' k ,. ,_ 1 b' lunarak muh 'k göstermİyc çalış- ., . ı ır at ıyetle bü"'mo una ı- G ay vadeli bonolar d:ı m vcut ol. kı' 1·syanın ba•lı'"• mu''rettiplerı' hat.ta mü tahsilden müb&raa imkibı.. 
lar Ç" k" b tığı atef açma emri ile dünynva y ı t 5 o b 1 f " .... 1 d hi O • un Ü u harbin batından- una n 1 s ana 1 n on duğu halde en uzun vr.delilerc rağ. 1 1 k 1 b k' . arı a . fisçe derptı olunarak ne. beri tutulmut olan yol bundan i- yeni bir şey öğrettiğini zanııcdı- bet gi' termcsi C mhuriyet mall:ı;e- ~·up rn.na çı mış 0 

an et ışı tıceden ihtiyar olunacııt munzaıa 
barettir. yorsa bu da bir hatadır. Zira ı'ne olnn emniyet ve itimadının yeni ıvanı harp tarafından nıuhake- tcıı:kıliıt vr i lt>tme masrııflan d la. 

Evvelki sene Almanyanın Le- hakikati halde haftahı dnnberi - bir tnahün dür. mc edi1mck üzer~ lraka avdet ar. yı ile ıııerılen fıyatlann daha t'-

hiatana tecavüzü üzerine İngiltere Am.erika donanması bu hususta d Elde edll n hu netice, blr .taraf. zusunu izhar etmişlerdir. saplı bulunduğu wblt olunııluktur. 
1 l b l d F k gl a maddesi• go"nderı• ıec k tan ta nrruf fJ...'Tinin m mi ket e lrıınn kaçını• olan sabık Kudiis s - Stata mucibince hüküm ıe. 

Ve Fransa elele vererek Alman- enur er a mış u unuyor u. n ·at e ... yaya harp ilin eylediler. Bu ilanı bunun resmen b tdirilmesine ce- snsh bir suıE'tte yerlcşm kte oldu. müftüsii. müttefikler Irana s:ıird it ald ı saluhlyetler dahilinde yııp ı D 
1.-- d'I . • nu go!ttermekle b rnl r dı "r ta- lcri zaman memle\ce•ten kar,.ma. bu nıuamele Ticaret Ofisinin iı r .. 
·--P üzerine bütün dünya yalnız 1 saret e 1 ınemışti. j ,.... k k b l 

A k R 
r:ıft n 11ntanda nn" milli mudnfaa mtştır ve 7.annccJil.:f:g-ine nöre et tnrzı u ,,.e yerinde 1'ulun.. 

bu ÜÇ milletin boğu•acacnnı zan- m ri a eisicümhuru, "•kıa. ı k' k h · ı "" ' t .. 
0

• ) d h ·n • Aı\'~ARA, 13 (AA.) l komitelerinin verdikleri paral:ırln mevzuun• a a a ve Hsasrvn e. ş' d' Tah nndak' Al El T mua ur. netm.İf ve bu kuvvetli oyunu sey- ~r ata. n ~re j~ti.na.t e~erek bü- 1'ananhıtan la ı hnrp kurbanları- Turki~cden sabn alınmıa Tur:C mııh- ı ı nıv'ietli htr d hl t.t kıl etmesi ;.m ~ . r ı :r.an çı ı· Ke rt~ Un bu yolda tavz'han a. retmıye hazırlanmıştı. Halbuki tun denızlerm hııkırnıyetıni kl"ndi nn ve .. htı halka yar hm için Tur. snıüdlir. v 1 1 rlle de takdir "nva -lır. lfınc ıl~c" 1cdenler meyanında bu. len·~ te va 'ınn Ticaret Vekiletlnee 
öyle olmdı, Alman ordulan sine hasrctmeği ve hoşuna eitmi- kiye Cümhuı-lyet hllkfim tinin ihra-ı Bu Tü:k mahsullerinin Yunanlsta- . f 1 . unma ·'acır. lüzum g6 lmüşt'1r. Franıız topraklanna m-cekleri yen her ~eyi bu denizlerden uzak. d ttı•· · k h h n• tı muvn acat clm ş bı.lıınu:ı;or. Tahranda Bu~ar sefarethl\neııi TASVİRİ EFKAR - 7 e-'01 .__ 

0 
.. - l cına mu an e ~ gı yıyece nkkın. na sevki bu U"US içln Türk Kızılay B ynclmilel Kızılh:ıç Cemiyeti, iş. d .... kapatılıyor r hll n ah d k d tik ..,'. -

Yerde, -eıa· Danı'marka ve aştırmayı istemek teşebbu"s'u"n·le dn Anadolu AJansı aaa,.ıdak' ı· c · tl •n f nd k' 1 "' amız a ay et h ..... .. ~ w ı; 1 ma u- eınıye .,..ra ı nn ·ıra anan Adn- gal kuvv tl<'rlle ve Yuı.an Kız:ıJI nçı Lo d 13 . ' ımız a. 
Norveçi, daha sonra da Holanda bulunuyor. Bunu Amerikanın, m11tı almıştı:r: na vnpurlle yRpılacaktır. .1 Jı' ilkte k h k .... 1 n ra (A.A.) - Tımea valli 1 Tıcaret OJ'isınln gu.etrle19 

1 1 
.,.. • ı c ır erza ın arp un.: n :ı. 4 • • • • uh b' • d nıı·· bl 1 -

.. e Be çikayı iatili eylediler. ~im- muharip bir devlet' ne rahntsız ı unanıstann gönderilecek erzak Se'ikin şsrUanna ait müzakereler nna tevz'ine ait teknık husu atla gu.-..t'aın n aıyası m a ın yazı- gı.ıı ı r teb !~den öğrenm·ı· 
di Ame.~ il~nı harbi veya mü-1 edilmeden harp malzemesi gön- 50.000 .ton kat'nrdır. Ru erzak İnı:dl-ı bir taraftan Türk hfikOmeti vasıta- m• ı•ul ol caktır. yo! :. tik. Ynk~rıd:ıki sııtırlardan anl•yo. 
dahalesı uzerme, pek tabii ola- derebilmeai için istiyor ve buna tere Tıcaret Koı poraı1vonu tarafın· sile, diğer taraftan da Cenevre bey. Dii;-er taraftan Türk Kızılay Co- 1 ahranda Alma"· fttılylln, Ma. ~~7. ııı: bazı tüccıırla~ Lar:ı{ın~~ ya. 
rak bu yolda yeni ihtilatlann zu- cdcnizlerin serbestisj> adını veııi. dan ve ~rnlarında .Yunanlst.nna yar nelmilel Kı.ıılhaç cerniy ti vaRıtasiltı mhe:.1, bedi~ e olarak bllhas a ço. cat ve RuMen ıefarc~hn-ıclerin- 1 '~1\ ıddlalnrda o.rısln idare: l~nnl 
bur etmemesini biz imkansız gö- yor. dıın ceı~ıyetl ve bır de ~vustralya 1 Alman ve Italı:_a~ hUk(ımt·llcrlle ya. cuklar ;çin Yunan Kızılhcç•na 25 dc-n sr,.ıra Bul['ar scfarcthnne"i-1 m . ~· edebllecek bır cihet go.,.ü ~ 
..::ı.m..... Bu ihtilitJaıun neıledıe, komltcsı bulunan muhtelıf İng11iz pılmaktadır. Hnyuk Britanya hük{l. ton gıda maddeleri Jl'onderccektir. ni d·· k . t•l ~ •.• ··t . . nı1 tır. Esasen bız dt" ancak 1dd', ı .. ""'.7""- ~ n · apa aca&ı ogr-:ı ı rruştır. -rını kayıtın iktifa etmiı ve Tic nı1 

ne vakit ve ne ıekilde zuhur ede- B k > _ ı Veklll tinin yukandaki tebll!in • 
cejine gelince, bu hususta pmdi- ÜgÜ zabıta romanı : 8 Muhakkak burasını birisi kanıtn·mı~ • le:rl menfaaUne Algonguln haplsha. Müdc!eiumumi Uurne l~ğırdı: de ar.la ldığı vcçbıle hadisenin tab. 
den tahminlere kalkışmaktan ise, - olacak. ne inde yapılan e.,«yalan pazarda sat.. - Bir m,.t.•UJ> mu? Bn C'>k mü. lcık C'<ll mekte oldu ur.u bildirm k. 
aaallerin cevabını vak'alann ver- 1 r. , 1 ~ , ~ 1 ~ Polis tef1 Kenyan adamlanna ıes- m •a bıışlnmıştı. h m 1 N ' n dn'1a e1."Vd e-:;ıemetlinlı? Tah.k!kat Ofis idarec11crintn ad mi 
mesini beklemek daha doğru olur. ltı..7.!._ '1 • '.L~ • •. ~:' ı _ lendi: udc c umumi sabırsızlanıyordu. Nt'rede bu ID•ıtta.p ••• Okudunuz mu mc u!i~cti hakkınd& mu bet bır ._ 

TASVİRİ EFKAR - --- - . ' --- - - ::!_,_,_r1 - - Bu gıizü kan~tıran oldu mu? - C3nım bııııları bırakın; kı:t.u iı!!? fçınde ne yaı•yordu? tice i'elT.IİŞ hulunmıı.ktadır. nu u. 
L ~ ~ BÔLENT BVLAK...C ' Bir sllrfi cbayır:ıı lşlUldl. Bunun ile alıık11sı ne? Cornlchacl mfıteessir bir tanrl111barla ona Müı.lü~, kendisinin dii. 

lngiltere fİddetli üzeri~e müdd:ıumumi Hume tektar - Mıster 1''awcctt bir ay cvl'el, beynL!r..a b31ıtft: ru:ıt blr surette ~ıştığını ve yar&-
- Demek ki bunu, ya l\llıııter Fııv- ıunuz. B Cornıchaele dondü: 1 hapishaneler umum mıidıırıınü ruı - M:.at~süf bilmiyorum. Ciln-ılan fddfaların hilafı l'.akiOt o' U• 

hava hücumları eett lcaU!e, yahut da katil ?ılistcr j F . o kutu ı>arçası hattalırcs - Şimdi ba kutunun hikayesini 1 ederek Algonı,.'llin haplsha.ıeslı de bir kil kı.:tu Ttı mektnrı Mhter Faw"'t't- tunu wylt eden böyle b1r v-sl!.. na 
b kr Favcett'e gostermek için ortayn çı. ld~.vce;:~ uYS::,.hdanesinin gözünde anlatınız! ı teftiş ziyart'tinda buıuuc!u '"e h.J!ll • tin şahsına gönderilmişti. Ben dııı ~aı.t>telere Ticaret Vekaleti tar f ..._ 

e ıyor karmış olııcıık. Bu, sıze ehemmiyet 1 ' 6VZ e... - Benim ~Udlğirn pek fazla bir hane mudürı~e. buraı!a yapılan e~y:ı. de tuca kendisine götürdüm. llu J!lll-ı da·ı . ıronderilmiı olma ... ına ~b • 
(1 inci 11a1ı.i/d.nı deı·am) il görlinmOyor mu Mister Humc? Corn.lehael gösterdiği ~ekmecey1 ıey değil. Bırkaç hafta evvel z n. ları satma\: ıçın anlattı. Hlr sanJık •"d• oturuyordu. Pn!<etl açınca ver-1.ğlrrıi: 1çin Tasvir! Efklra el. 

Britanyayn hücum için, şark cephe. - Belki de hakkınız var mOfet- açtı. I~riıl karma kanşıktJ. nederim tıç hafta oluyor, bu' k:ra o~u:ıc.ei';ın içl:ıdcn de ci)rdt.r,-ünüz ~u !çinde bir de mekbıyı oldni?11nu .. 6r- h~+ rnilt~. e~klr ve minnettar '•,.. 
•inden belki külli.veUi miktarda tny. ku · dl küçük kutu çıktı d n "" laıı 1 ti.ş. - Birisi borasını kanattrmı• de- tu eve sır ve... . rıı. o Mrr.da ){•!iter F • ••ı nıv.-e ır. 
)'are getireblleceklerdlr. A11e yuva. v " Balıam ıdu fı o ba - a.ve-:t~ n ı ······ .. ·······-·······-······ .. ·····--larının ve çalışma yerlerinin aıya - h' -b Bul kuk tu parrasının clnayetle di. ' latan:ıhma.:tyisl ıize her ıert bqtaa an. - Siz bs:n·u ~creder. blllyorsurıuz? ~;kt~~u eÜtıe:;ıı 'ıı·t~ı~v"e:krl "çotlım~;tuı. I Tst•vfrf E~ctlr 
ııetı H"U k cfl' b ç r a il ası dn olmı••abilk. f'akat N bili " G ı k ı ' ' '" •• """' ' ı ere arşı şer ı ır mey. J - e yorsonuzT - Sizi dinUyorn:ı:! - E' en utu arı. be? lt\:!)'<rdum. zamanda bana dı-:,;.. rıknıa.:._ı .,. . Nfi•lı•a (S) K"" ~t"'" 
dan okuma hareketi oldüğıınu mille. tecrulx-lerim bunun bize bir ip ucu - Miater Favcett intizama çok F • - PPkl l\ma, bn cı~ c f.~:-! .le bn. d c' kı:tııla k • dl .. ... vr 
tin hlssetmealni ısterim. ı veı L •I hi sıııl 'eriyor. Karar meraklı idi. Her ıeyin toı1lu ve - Mister awcctt bu tıefmt lıırl- Jilete S:l'lmişU değil mi; fcı;kıılide'!fi !'Ö\•l•il n en sinin açarağını Abo ~raı i 'ı f', r H·•f'ft lılorriaon 

1 1 0 
d 

1 
veı. ı ~; ben bu tahtanın Bzerlnde hapu çok kuvvetli bir ralti)lle kar·ı- ı neı de? • • .. .. ' __ '" 

lrlilli servWnı!•::om ı:nr ak;.,rdc:a meü~' du' ı •. ını J.stlvo m. muntazam olmasını ist.erdl. Bir ,ey la~ac:ığını b Lyordu. l' .. l ı"l.)cUn - Bu kutu ayn b1r k<\v d "" l Muotfe.lumum1 Hame: ı&enell:C -
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.... 1 Co h el d l alırken daima dikkat. eder, gıt~leriııin :revıni Y hut s " . in• ka 1 l !! '· g " .• rı • - Ç l fena d,, e s·\"'--n.- .,.,._ ••....•.••• lif K r ti•IO ~. 

re ep "e yan"'ınlarla mu~cadcle ı,.ı·n mıc a e ifa karıştı: bozul h' 1 · • ı< r ı mı" ve ~tnne .:u~un k 
1
c 1 \l • ı ~ '" ua. uw- Alt. a-'alr '1 n > ·~"" 7e ... .. ~ .~asını ıç aevmczd . Daha <iun bir t rhlıuste buhıııdu 1\. F ' 'I . • '" 'Ti e '1.l'r mek meı-t-JlJtın kimd"ıı .gl'ld'f:.ıl. ~ ::I' ··~········ •• .,,... .. 

bJ ry zunde nıevcut en büyllk tete1'· ı -Karar nrmeden evvel benim aonium, buruı pyet düaciindu. Bıı f•ldrl;ri himaye ettı;~ ' . Pi d etdı n • ..1~~mt 1 yFıı~ılmıştı Paketin j' hut 1cerlı1nde ne ruc:hfım Wimfyor. Oı a7lık ••..•.••• •• 4tMI > 00 .. ald~unu ilive etmiıtir. sösleıfml clinlenenb bi atmiı olur· kan 1d :ı:.. u-· .. _ F 1 e;• K ı~ n 1! e m"" er awcettt- bir mek- ..... _ •h• •1 ık ............ 160 • 70~ 
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Snldan sağa 1•11 JJııl.-rırıdan aşııgı: 

1 - İl - Bir harfin okunuşu. 2-
Horozun ba~nda bulunur - Zabıta. 
3 - Dil ilmi. 4 - Aknılemiye nıen
snp. 5 - Haııgisin~e - Habıt edadı. 
6 - Oldukçn baiıı mizaçlı (İki keli. 
ıne). 7 Ters't kimye\'İ bir unsur
Zanııet - Su. 8 - Fııkat - Lfaaıı. 
9 -- Çalıçırpıdan yapılan rluvar -
Hazım C"ihıızımız. 10 - Rir soyadı
Sefillerin içinde bulundukları vazi -
yet. 

Geçen bulmaeanıa halledtlmlt 
fekli 

1 ' ~ 4 s 6 7 8 Q 10 

Muelkl s an'atkir
ların.ın lmtr h anı 

Musiki Sanatkarlan Cemiyetin
den: lstanbul Belediyesinin tami. 
mi üzerine umumi mahallerde ic. 
ırai sanat eden musiki saııatkarla
nnın :mtihanları icra kılın:ıcak
tır. 19 /Eylul/ Cuma gürV saat 
d okuzdan on ikiye ve on üçten 
o n yediye kadar her cuma Tür
b ede Birleşik E naf Cemiyetleri 
binasında yapılacak imtihana a la
kadarların gelmeleri. 

Belediyenin göndermiş oldıı~u 
tamime nazan.ın ehi yet vesikası 
alamı anlar icrai sanatten mene
d ileceklerdir. 

f 
1 

ASKERLiK 1 
Taksim A.ıkerlik şubesi işe baş 

ladı: 1 - Şişli, Taksim, Hasköy, 
a ahiyeleri hududu dahilindekı 
biitün esnan erbabına (yed<"k su
b aylar hariç) müteallik askerlik 
muamelatı yeniden teşkil edilen 
ve 15 Eylul 941 tarihinden itiba. 
r en l.ıaliyete geçecek olan Sipahi 
ocağı binası dah.lindeki Taksim 
tubesince görülecektir. 

2 - Birinci maddede adı ge
fen bu Üç nahiyede ik-ımet edip 
d e hiçbir şubede kayıtlı olmıyan 
yedek subay ve erler }- enı kayıt
larını Taksim şubesine yaphra
cakları gibi, taşra şubelerinden bu 
üç nayiyeye yer değiştiren vedek 
1t1baylar dahi kayıtlanm Taksim 
tube inde yaptıracaklardır. 

Kt-yfiyet ehemmiyetle ilan olu. 
n ur. 

Y~Nİ N~RtY~T. 
Ha,im Nah id Er-Bil'in ( A vru

pa buhranımn psikojik sebepleri) 
- B u muharebe nasıl bıtecek ?
ünvanh 33ô sahifelik ilmi b ir 
eseri çıktı. 

Eser, uzun senelerdenberi, Av
rupada ,.e burada yapılan ilnıi 
t etkiklerin mahsulüdiir. Avrupa 
v e Amerika miitefekkirlerinin 
d ünya meseleleri ve yenı nizam 
hakkında söyledikleri muhtelif 
sözler karşısında elbet bizim de 
söyliyeceklerinıiz. vardır. İşte bu 
eser bu vazifeyi yapmıya çalış
mışhr. 

Eserin ehemmiyeti hakkında 
bir fikir vermek için muhtevi ol
duğu başlıca bahisleri burada 
z ikre d iyoruz: 

Muharebenin sebebini insanın 
4lüşünüş mekanizmasında arama
lı -iki türlü düşünüş. analoji ne
d ir ? -Analojinin ilimde ve felse, 
fede yanlış izleri- Maşinizm ne
d ir? -K ari Marks'ın dünya görü
tü ile Materyalizmin tenkitleri. 
ilmin menşei, tekamül, rönesans, 
örf hakkında yeni tezler -yeni ni
zam - yeni görüşler - iktısadi içti, 
maiyat. 
Zamanın ha d isat.ile yakından 

alakalı m esele leri ö zlü fikiılerle 
tahl<il eden bu kıymetli eaeri k a
rilerimize tıavaiye ederiz. 

+YA RIM AY - Bu aile ve ~enç
Hk mecmuasının 1enı ıayısı dolgun 
bir münderecatla ve güzel bir kapak 
içinde. intişar etmiştir. Bu sayıda 
Rlfilıderecattan bazıları şunlardır: 
Döıt nefis hikaye: Hırsız (Ca

Wt U~uk), Garip bir kin ( Ragıp 
9"1ı:1), Saat 12 (Ekrem Sabit), (Kı 
lıç (Sellm Ser.cin) - 4 enrore -
lan röportaj: Türk _ İslim müzesin
• (Sallhaddin GilDaör ), Ahmet Mit 
.. t Efendinin oğlu (Enver Naci) . 
İfftin booanıyorlar (Rahmi Karaca ), 

TASVİRİ E1'"KAR o 

Meşhur Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı 
: 1 İstanbul Defterdarlığından : 

K U R A N 1 ·K E R İ M 
Fotoirafla alınarak, ıayet nefia bir surette 

btanbul MAARiF Kitaphanesi tarafından basılnuttır. 

20 santim boyundadu. Yaldtzlı, bez ciltlisi 

100 kunıttur. Tafra için hediyesi 120 kuru,tur. 

AYRICA: Yine Hafız Osmanın secaventlerini havi 

KUR' ANI KERiM. Türk harflerile basılrnıttı.r. 20 santim 

eb'adındadır. Yaldızlı bez ciltliti 60, tafraya 80 kurUJtur. 

O• kk t Bu KUR' ANI KERiMLER yerine bazı 
1 a : satıcıların bez taklidi kağıtlarla ciltli 

Kur'inlan sathkları a nl8fd0Ufhr Aldanmamak için 
Kur' inlarda MAARİF Kitapbaneıi adına dikkat edilmelidir 

Yüksek İktısat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlügünden : 

Talebe kayıt ve kabul muamelesine 15 eylül 941 de başlanarak 5 
Birinciteşdn 19·11 de son verilecektir. 

Kayıt ve kabul için: 
a - Lis~ bitirme \'e olgunluk diplomalarını haiz olmak. 

S.N. lsm.i 
1 Yusuf Dağlı 

2 Ali 
3 Hasan Hüseyin 

Sözen 

İşi 

Kahveci 

Kahvci:İ 
Mobilya 
İmalı 

4 Yorıd Kostanthıoplu Kııı·t

poı;tal 

Makine tam. 5 Ömer Akbaş 
6 Bülent Ege 
7 Aslan Berkman 
8 Musa Yeğit. 

9 Yordan Apostolidis, 

10 Tahsin Parsadan 

11 Aleksi :Miho!'4 
12 Hüsnü Gümüşkıhç 

13 Hüseyin Gülay 

Kutu imali 
Kunduracı 

l\lana" 

Cilacı 

Ku~·umcu 

Mezeci 
Kahve 

Berber 

14 Nikola Yorgf 'Ter-ıi 
15 M. Afendolis Mahrukat Dep. 
16 Mehmet Hayri ve 

HüMl·in Avni 
17 'Melınıet Ali ve 

Aşçı 

b - Ticaret liseleri bitirme im tilıunını vermiş olmak lflZlmdır. 18 
cKayıt olunmak istiyenlerin pazartesi ve perşembe günleri saat 19 

Hüseyin Avni 
Apostol 
İbrahim Veresesi 
İbrahim Veresesi 

Aşçı 

Kiimi.ircii 
Maranıı:oz 
l\faı·ım~o:ı; 

Tiitün, 
Mii1'kiı'at 

'l'ütiin, 
Mfüıliirat 

9,30 - 1:!.~lO arasıııda mektebe bizzat miirııcaatları. (7892) 20 -- -- - .......... ----
Üniversite Rektörlüğünden: 

21 Nurettin Şenyurt 

1940. 41 yılı askerlik dersinden ikmale kalan normal ve anormal 22 Nurettin Şenyurt 

kız talebenin ikmal imtihanları 16 Eylülden 15 Blrinciteşrine kadar 
;.apılacağıııd:m alakadarların bu müddet içinde Talim Tabucu Komutan- 23 

lığına müracaatları. (8089) 24 
25 

İstanbul Deniz Komutanlıg"'ından: 26 
27 

Deniz gedikli orta okulu b irinci müsabaka imtihanına ,giren 28 
okurların kabul listeleri ııelmiştir. Alakalı okurların hemen latan- 29 
b ul D eniz komutanlığına müracaatları. (8023) 30 

Birçok Genç Kızları 
Ve Genç Kadınlar 
Gençliklel'ine mağı·ıır olarak güzellikleriııın temadisini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalma
mışlardır. Kndııııla di '.kut edilmesi pek mühim olan 
nokta: Cildin incelik •e taravetini ebediyen muha
fazn<lır. 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan genç 
kadııılnrııı biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve dimaği 
yorgunlukların netice~· guddeler, elastikiyetini kay. 
bedcrler ve ciltte (Le 'eı di;.·e tavsif eılilen nvarı;ı:ı 
( Rüzgtu· ve güneşin J ~ tesiriyle) lıusule getirirler. 
İşte bu gibi hlillilta v bu gibi avarıza karşı Krem 
Perl~v; terkilıiııin· ku ~·,·et ve kudreti sayeslnde cildi 
besler \'P lıurabi<len k urtarıı" 

Yüz binlerce karlının tecriibe eltigı ve sevdiklerine tavsiyeden 
hali kulıııadığı KRE:\1 PERTE\' ile !dinde yapılacak 3-5 da. 
kiknlık biı· ıııaı;njııı ne gilıi harikahı.ı· yarattığını pek kısa bir 
zamanda siz <le ınuterif ola,•:ıksıııız. KrtE:\1 PERTEV'in ya. 
rım asırlık bt•ynelmilel şöhreti asılsız değildir. Ond.ın istifade 

31 
32 

Movses Dimici Kunduracı 
Nuri Saygun Tütün, müskirat 
Zareh Kalpakçıyan Terzi 
Nuri Baykara Snndıkçı 
Celal Şişman Sob~ lmıı!i 
Emrullah Karakag Gömlekçi 
Nuri Bilgi Rcrber 
Baras Eskal Munmeleci 
Zaven Pomasyan Terzi 
Hilmi Yumurta, tavuk 

Mustafa Topuz 
Mustafa. Topıız 
A l"'\Rtas Ro~oplo 
Efraim Sulam 
Hakkı oğlu AH 
verı>!;E'~İ 

İsmail Gür• 

f !'4ma11 Giir~ 
Ahmet Solgun 

cınn n ,.t.çi ~i 
Kahveci 
Knlıved 

'l'ı>ı-zi 

Yağ ticareti 
Kahveci 

Ben?.inct 

Benılnct 
'Kahveci 

Ahmet Işık ve Arif Ter?.i 

Ahmet Jı:ıık ve Arif T,.r;ı:i 
M . Şadi Erduman Tütiin Tic. 
H ·ant Ultifyan Otomobil tam. 
Boifos Rı>lsyan Dellii! 
Celil tnı?er veresesi Seb7.Pci 
Bebiye Pokava Otelci 
Sinan ATdıın 1,oknnta 
Sinan Ardan Loknntu 
l'ıfanta oğlu Hlristo Kasap 

ediniz. , 
51 Alekı:andris Parisi İplik sarıcı 

lstanbul Deniz Komutanlığındnn : 52 Rıza Kerim 

Deniz liseai müsabaka imtihanına giren okurların kabul liste, 5" 
!eri gelmiştir. A !akalı okurların acele İstanbul Deniz komutan- 54 
lığına miiracaa ti arı. ( 8 1 7 1 ) 

1\Turi Rü~·iiktıına 

M chnıet Ilayri ve A \'ni 

Garaj 

Berber 
Aşçı 

Tiı;aretgiıh 

Jidresi 
M atra,hı Kaza ııo. Bulının. 

~~~~~~~~~ 

Kılıçal! Medresesi 
18 
> .> 6 

Necati Bey cad. 
499 

N t-catı Bey cad. 
166 

Mumhane 37/1. 
Nomiko han 3/19 
Nonıiko han 4/31 
Abit han 
Kapu ağzı. 
Hoca Tahsin 38 
Hoca Tahsin 
Meb'usan yo_ 
kuşu 32 

38 

Halit paşa 28 
Kabataş iskele.. 

si 8/2 
Alipaşa medrese. 

si 26 
Havyar han 811 
Meb'usan C. 113 

Meb'usan C. 172 

Meb'usan C. 172 
Hoca Tahsin 86 
Karn Abalı 42 
Knra Abalı 42 
Meb'uı:ıan C. 98 

Meb'usan C. 98 

Necatibey 214 
Meh'usan cad. 98 
Havyar han 1/6 
Akçe sok. 9 
Hnvyar han 2/7 
Havyar han 2/7 
Necnt;hey 276 
İktısat han 1/4 
Tur han 4/12 

İntih:ılı han 
İntibalı han 
Hn!'lrrnııaşa han 13 
Giı'it han 2 
K. Kalafat 18/1 

K. KP.~ Cad. 
4-6-8. 
> > > 
> 12-14 

H am paşa 'i 

270 

324 

225 

57 
5 

(60 
(CO 
3G 

ıoo 

324 

60 

60 
180 

96 

4 
60 
45 
45 
90 

90 

63 
90 
60 

120 

45 
306 

28 
38 
90 

48 
i8 
60 
60 
60 

450 

450 
891 

100 

Ha111 paı,a 7 100 
Yemişçi han 1 /8 157 
Nccatibey C. 399 72 
Havyar han 35 135 
Meb'usan C. 131 81 
Necatibey C. 188 738 
:Havyar han 45-47 600 
Ha"~·ar hıın 4!5 -47 360 
Naci Kanı.tlut 11 1:iG 

H. Tahsin 42 

Neeatihey C. :157 

Neeat:bey C. 186 
l\Ieh'usan cad. 

172 

20 

160 

lRO 
96 

0.17 

0.81 
24.41 

101.25 

37.'W 
2.8·1 

H.74 
l.14 

3.75 
18.-
10.0'1 

28.94 
1,25 

2ı:l.25 

11.34 
ıı.s:ı 

30.-

13.97 
5.95 

1:1.50 
9.SS 

22.üO 

0.31 

22.71 
8.47 

12.20 
9.
o.:ıo 

!•.Ol 
5.87 

ln.ı;o 

5.A!) 

3'l.3'7 

9.R5 
12.ll6 
15.lit 
27.-
13.'~9 

157.50 

r..47 
311.R5) 

77.:'r.) 
17.42) 

4.31i) 
37.ı:iO 

2'>.!18 
1042 
4(i.!1!) 

20.2:3 
!ll.1!'1 

124.27 
7.1,~lj 

( 2 t.'..!'i 
( r..:~ı 

( 1.0G 
( O.:?ô 
o:;.2ı 

( 3 °'1 
o.~5 

24.-

O.Ol 

0.16 
3.!H 

16.20 

7.44 
0.57 
2.ll5 
0.23 

0.71> 
3.60 
1.61 

.f.63 
0.20 

.f.20 

1.81 
2.37 

4.80 

2.24. 
l.19 
2.70 
1.98 
4.50 

0.06 

3.63 
1.3G 
1.95 
1.44 
O.Oli 
1.44. 
1.17 
l.li8 
1.13 
6.30 

un 
2.51 
2.50 
6.40 
2.66 

31.50 

1.29 
62.37 

3.4.8 

6.-
5.20 
3.28 
9.40 
4.05 

1 fi'.:() 
24R5 
1.ı.:ıt 

4.25 

0.21 

2.65 

0.07 
4.80 

Kemankeş 

0.15 Kemauke!} 
4.25 K. Ali 

6.69 

2.29 
0.21 

Kemanlte, 

> 
> 
> 
> 

> , 
1.74 Ömer Avni 

Kemankeş 

Ömer Avni 

Kemankeş 

Kemankeş 

2.13 Ömer Avni 

2.43 
1.06 

1.78 

Ömer Avni 

Ömer Avni 
Kemanke1 
Öıner Avııl 
Ömer Avnt 
Öuer Avni 

0.05 Ömer Avni 

1.57 
t.05 

1.02 

1.78 
2.26 

2.19 

2.ns 
8.46 

1 r.Ai 
22.~7 
l~.42 

4.63 

Kemanke' 
Ömer Avni 
Kemankeş 

Kenınnkeş 
Kemankeş 

Kenıanke~ 
Kı?nıankPş 

Keman kes 
Kemankeş 

Kemanke!J 

Kemankeş 
Kemankeş 

Kemankeş 

Kemankeş 
Ömer Avni 

K. Ke!J 

> 
> 

> 

> 
> 
> 
> 

Ömer Avni 
Kemankeş 

Kemank<"~ 
Kemnnkt>' 
K. Ali 

K. Keş 

K. Ali 

K. Keş 
Ömer Avni 

~39 

Ml 

938 
9:l8 
o:ı& 
939 

9.10 
!140 
P40 

940 
940 

941 

940 

940 
~39 
9'\9 
939 
939 

939 

!)41 
9·10 
940 
940 
P40 
940 
93R 
941 
~as 
941 

f•~8 
9~8 

940 
940 
938 

940 

910 
940 

940 

940 

940 

- . . . : .... 
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ist~:. De.niz. · ~lv .. s~(matin~ ..... ~1>misyon~.::~.i .l~n ta~ı 

Tophane maliye şubesi mükellef terinden yukrwıcla adı ve tlcarel!"nh adrc·clert yaz1lı ~nhıslar terki tica
retle yeni adreslerini bildirmemi~.Jer ve teblii!'<' ı;ııl:!hiyetll hir kiıı-r de l!Ü"tenııeınişlcr ve ~·apılan araştır. 
nııı' ırda da bulunamamış olduktnrı ndan ilıbumameler bizz:ü keııcii!P!"iıı ıı tebFğ'i nıümkiin olanıaını~tir. K<!y. 
fiyet :lfül2 numaralı kanunun 10 ve 11 inci matldeleı·ine t.uvfikan h•lıliğ yerine kaiın olmak üzerr ilan olu-

1 O adet Dekvaç 
12 a d et fil ika pusulası 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya 18 Eylul 94 1 
perşembe günü saat 14 de µazarl ıkla alınacaktır. 

lsteklilt:rin belli gi.in ve saatte Kasımpaşada bulunan komis-
yond;;ı. hazır bulunmaları. (8149) 

lstanbul Ha va Mıntaka 
A 

Depo Amirliğinden: 
- Bir adet otuz tonluk deniz motörü tt:kneıi ve motörü 

tamir edileceictir. 
• 2 - İk i yüz yetmiş beş 1 raıık Bakırköy Malınüdür::iğiine ya. 

tırılarak 18 9/94 1 per~embe günü '.'laat 14 de Yeşilköy hava mın
taka depo amirliği satın alma komi~yonunda bulunnıal~rı. 

( 8()(,4) 

..... 
İLE SABAH, OGLE VE 

Bar yemekten 10:ıra ı:ande üç d .. hı mua ........ 
cti~lerlnlzi fırca~ayımz. 

• • • "' .. • ~ ~ ~ • •• • - • ., .l'J, : ~ • .,, 

Muhammen bedeli (4400) lirn olan 200 adet yangın söıııliıl'lne aleti 
22/9/941 Pazartesi giinü saat 11 de fü.ırdarp.ışııdn gar binası dtıhilinde
ki komisyon tarafından acık ek~iltme u~uHi ile s::ılın alınacaktıl'. 

Bu işe glımek istiyenleıin 330 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksilme günü saatine kadıır komisroııa mü
racaatlaıı lazımtlır. 

Bu ive a it şartnameler komisyondan paraınz olarak dağıtılmaktadır. 
(7ll~l) 

••• 
Muhammen bedell (3000) fü.ı olan 1000 kilo 3 m/m kalııılığında 

levha amyant ile 500 kilo 10 mim lik dört. köşe grafitli amyant sal
mastra taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi naııı ve hesabına (:l0/9/ 
1941) sah günü saat (14) on dörtte Haydupaşada gar binası dahilin. 
deki Komisyon tarafmdan açık eksi ltnıe llsulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2~5) liralık muvakkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekslltıne günü saatine kndar Kont.is. 
yona müracaatları Hi.zımdır. 

Bu 1oe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak clnğıtılnıaktn. 
dır. (8167) 

-
Ankara Hıfzıssıhha Enııtitilsü (Ni-
yazi Acun) - Bundan başka dağ in. 
sanları (Nihat Tangüner) - Tarihi 
çehreler (Şevki Yeşim), Matbuat de
dikoduları (Sabaha ttin Osman) -
Sangın melek: Romnn ( Ragıp Şev
ki) - Yeni bir tercüme, roman tef-

rikası: Alçaklık (Nihal Yalaza 
Özlü sözler, F ilm deneıııeled, En gü. 
zel Aşk mektupları vesaire ... 

Gelecek sayısından itibaren 32 sa
hife olarak çakmağa başlıyacak olan 
bu mecmuayı bütün okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

nuı'. (814~) 

'i 100 liraya ac:'İ:"ı! 
satılık ev 

4 oda, 2 hela, mutfak , bod 
mm, bahçe. meyvalı ağaçlar. 
kuyu. elektrik. 

Görmek ve konuşmak için: 
Karagümrük ilkokul karşısın
da bakkal bay Ömere müraca-

1 at. 

İstahbul Aslıye mahkemesi 9 
uncu hukuk hakimliğinden : 

Davacı: Beyoğlu Firuzağa İl
yas Çelebi mahallesinde Miralay 
çıkmazında 7 No. da Şevki Sel
çuk. 

Dava olunan: Hikmet İçmen 
Tophane Necati bey caddesi Salı 
pazarı yokuşunda 9 No. da. 

K arar : - Kan koca oldukları 
anlasılan taraflar araııında müste
rek hayatın çekilmez bir hale ~t'l
mesini mucip olacak dercc"!de 1 
s'ddetli geçimsizlik olup karı layı. 
k ile evine bakan kocamna karııı 
haşin tavır ve hakaretlerile ve k~- 1 
casının izzetinefsini kıracak sözler ; 

• J' ·ı b • • ı•v h I istıma ı ı e u geçımsız l!~e sc e- 1 
biyet verdiği ve. hadisede kaba- , 
hatli bulunduğu v~ bundan sonra 
barısıp karı kocanın bP.n\bı·rce 
ya~a'roalarına ve müşterek hayatı 

1 

idame eylemelerine imkan olma- ' 
dığı ikame edilen şahitlerin ~'uha

datı ile mahkem1eye bu bapta tam 

kanaat gelmiş ol~uğundan K. M. 

1 34 ve 142 ve 15 O inci madde

leri mucibince tarafların boşan

malarına ve keyfiyetin nüfus sicil

lerine dercine ve kabahati: olan ' 

ka rının bir sene müd detle ~vlen

m emesine ve 400 kuruş ilam 200 
kuruş suret harcı ile aşağıda müf

redatı yazılı 11 12 kuruş mahke

me masraflarının m üddealeyhe 

aidiye tine kabil i tem)' iz o lmak 

üzere 25 /6/94 l tarih inde müd

d ealehin gıyabında karar verildi

ği v e ~şbu ilamın on beş gün za r

fında temyiz edilmed iği takdirde 

kesbi katiyet ed(!ceği ilan olunur . 

,( 41 ı 141 ) 

lstanbul Fiyat 
Mürakabe Komisyonundan: 

110 No.lu ilan: 
Ellerinde yüz kilodan fazla buğday. a!'pa, çavdar, yulaf, mısır Ye 

bunların unlarını bulunduran haki ki \'e lıükıııi her ~~ıhıs mevcutlaı·ınııı 
nev'i, (:İn~i. menşe, miktnr \'e hangi ~ene nırılı::;ulü olduğunu, malın ki
me ait bulunduğunun ilfln tarihinden itibar<'rı 22/9/!J.11 pazartesi :ık. 
şnnıına kadar bir beyanname ile İstanbul Gel<·<liye hudutları rlnlıilindc 
Viliiyet faşe l\fiidürlüğiine, kaz:ılar da ınal ıılli en büyiik mülkive ami. 
rirıe bilılirnıeleri ve bu müılıletin sonuna kadar mevcutlarını ba~kaları. 
n:ı "Rtmamaları hu•usu ehemmiyetle iliın olunur. (8150) 

İstanbul Ha va Mıntaka 
" Depo Amirliğinden : 

l - Bcı:; kalem oto mcılze-rn e!li alınacaktır. 
2 - iki yüz yetmı'? altı lir11lık kati teminatın Bakırköy Mal 

müdürlüğüne yatırılması ve 18 9 9 4 1 perşembe günii saat 14, 30 
da y eş !köy hava ınıntaka depo amirliği satın alma komisyonun-
da bu!unmaları. ( 800 3) 

,.-- T ürkiye Cumhuriyeti "\ 

ZiRAAT· BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Scı may~ııi: l llv,Ofı0,000 'fürk lirası 

Şube ve A :ını; arlcdh 26ö. 
ZİRAİ ve TİCAHİ IIr~R ~ ı-;n i-:.\:\1\.\ l\flJAllTBLELERİ. 

Para biriktirerılere 2i>.l<OO llra ılı.rıınıi}'t. veriyoruz. 

~ -~ ~· 
ı;t • 

.~ 
\ J .. 

Ziraat. Bank•sında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesap
larında '"n az 6A li:·ıışı buluna !ara sened_, 4 defa çeklhcek kur'a 
ile aşağıdaki :ı;ııana göre ikrıımiyo dağıtılacaktır: 

4 aQet l.00" lıralık 4,000 liı'a 1 100 adet 60 liralık 5,1100 lira 
4 > 600 ~ 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 , 

40 > 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 

aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile vel"ile
cektir . Kur'ala r senede: 4 defa, 1 Eylül, ı Birinclkinun, ı )( 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

BUGONKO PROGRAM 
8.30 Program 
8.83 Müzik 
8.45 H:ıbcrler 
9.00 Müzik 
9.30 Evin samti. 

* 12.:lO Program 

18.40 FaSll eazı 
19.30 Haberlcı 
19.45 Seıbt·ııt 

10 dakıkn 
ır•.;j!) i\lii1.•k 
20.15 Konu~ıııa 
:~o.:rn Şıırkıınr 
21.00 Borsa 

12 33 Şa rkıl:ır 
12.45 H:ıh<'rler 
rn.oo 1'ıirkiiler 
ı:ı.aıı Orl<ı•stıa 

* 

21.10 Şarkılar 
21.35 At yal' şiarı 
21.4il Orkestra 
22.15 Müzik 

l 8.00 Program 
ıs.o:ı Orkeı1trn 

l!~.~O Halx!ı:ler 
22..15 Spor :<E'l'vlsJ 
22.;;s Kapanış. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKhıl 

Dahiliye MütehHIUl 
Divanyolu 104 

• 
Muayene saatleri: Puar hariç 
her gün 2,6. Tel: 23898 

-

lsL Lv. AmirUği Satmalm 
· ·t'l'mllro·iül lltala'tt 

iki adet komple emme basma 
arabalı yangın tulumbası ve bir 
ad•~t tki tonlı:k ııu tankı alınacak• 
tır. Pazarlıkla ekailtmeıi 16/9/ı 
941 Salı günü saat 1 S de Topha• 
nede Lv. amirl;~i satın alma k<>"' 
misyo nunda yapılacaktır. Hepsi• 
n:n ta hmin bedeü 11 SO lira kati 
teminatı 172 lira 50 kuruştur. 
Evsaf ve '8rtlan komisyonda gö. 
rülür. İsteklilerin belli saatte ko• 
misyona gelmeleri. (243-8 l 20) 

••• 
Fenerbahçe Kavak ambarında 

(1102) ten (800) kilo demir ve 
kereste mavnalara tahmil ettirile• 
cek tir. Pazarlıkla eksiltmesi 1 S /ı 
9 /941 Pazartesi günü saat 15 d e 
Tophanede levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
lstekl ledn teklif edecekleri fiyat 
üzerind("n 7ı 15, kati teminatla· 
rile belli saatte komisyona gelme• 
leri. ( 8 1 2 2) 

*** M aslakta pra,•antoryomda h11-

lunan su motörünün pazarlık}~ 
tam:ri 16 9 '941 salı gü:ıü saat 

1

15.30 da Tophanede Lv. amir'iğj 
salın nlma komisyonunda yapıl>t. 

j caktır. Keşif bedeli 286 l'radır. 

1 
Kati teminatı 43 lira~ır. K.!,fi 

; 1..ornisyonda görülür. Isteklilenıı 
belli \'akille k0misyona gelme!e. 
ri. (246-8158) 

ALI HAYDAR TANER' 

Yabancı 
·Kelimeler 
LÜGATİ 
Siyaset, ticuret ve iktisat sııhrı

ındıı ku'laııılmakta olan berncl
ııi :el kl.'linıcler dllimizde de yt·r
Jeşıııiş bulunuyor. Garb asıllı yen! 
kelimelere .cazetelerde ve kitap -
la rda da sık ~ık tes11.düf etı.1ekte
yiz. Tiir çoklarımızca btınlat•ın 

lınklki maııuları bilinmemektedir. 
Bu defa neşredllen 

YabanCI kelime~er 
LÜGATi 

l
dilimize geçen yabancı kelimeierl 
izah ve bunların ekserısinin frnıı. 
sııca, İtal:rnnca, İspanyolca, İngi. 
lizce ve Almanca karşılıklarıııı 

l
~o!'.tcrmektedlr. Fiyatı 275 kuruş. 
tur. 

Kanaat Kitabevi 

13 • 9 • 941 muanıelıni 

' ontfrt 
Nf!•V~lıı 
CeneYr• 
Madrtt 
Yo1.o'ıa. 
~ tolıh<>l. 

1 Ster!l 'I 5. 24 
ıoo Dolar U2. 2•J 
100 ı ... ' •· - -
100 Pe:ıata 12. 9375 
100 Ye. 
100 na; ~r !1 097S 

FSHAM VE TAti VU.Af 

Yü ade S !kramlt•U 93' - . -
" S 11 1933 Er~anlA.S.C. - .
" i 934 ~ıyas 0Ersur11 19 1 - . 
.. 7 .. '2 lll 7 - .
" 7 ,S 913 T ürk bol'cu 

Traat 2 -.-
Aua. De. yolu 1 H 2 -.--
T. C. Merkeıı: l!ank a11 121.-

rfborsa harici altın.fiY;ti] 
Re,adiy • 
Kaha s.,ıblrlllll 
l(iilçe &itlD &'l'Hll 

2S Liu 7> ;{ fo 

117 .. - " 
s " 55 .. 

13«h H. 
ŞABAN 

22 

l.İtlll : 257 

Ey hil : Paıar 

14 
GUnot ~'V •Hıa.W ıı 

Öil• s 
llL1.dl 
Ail1&• 
\•ta 1)1 

•IDUk (YanakO 9 

1357 
Rumi 
EylQI 

1 
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10 
42 
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--Sahibi: Z. T. EBUZZIY A 
Neeriyat Müdürfl: C. BARA 'J 

Basıldıiı yer: Mııtba<&i EBI 'Y.ZJfA 
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