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Dünya harhi 11 fM•lOl#f4:J!Q!;Ji.JI 
r 732 inci gtln [ 

t 
Ankarada yapılan afıcJık 
müsabakaları nilıagetlendi 

1 GJllz tebllll 
KAHIREJ 31 (.A.A-> Ankara lJ (AA.) - Anka- ltdaiı üç m.cnm ile 33 pavan ya-

Ortaşark İngill& ~nô ıararga- ra atıcılık aj,a.nl~n.dan: l'~tır. Azami 36 puvan nlın-
hınw tebliği: . ında 24/ 8/941 pazar günü hqla-ıc.iığı.ru& göte vasati 11 vurulmu': 

U~ya.da, Tobruk ~~~ııev- yan İzmir Fuar bileti m.iliıaba.kaaı bu. BUinciEğj 33 puvıınla Seyıt 
d~ttıYt;!Cl'fm~~en ~~ap:nııc;o ve dilş- bugün nihayetlcnmiştir. Bu mü- Tayla.. ilciw:iliği 30 puTar..la dok
z.ıhı aungi. t ::ı1rmf,tir. Bugün ır.ıbaknya 49: erk.ek: ve. ka.clm i~U. tor Kizım Köylü, üçüncülüğü 29 
ınana. zayıa "· ı· ti '- R b" G ..ı__ _ 1 t ı;Uııdfizfin düpaanm topçu Mta ıye rai etti. puvarua e ıı oruon a mış n. 
mutcdll olmu(tUr. Düşman bir bava Alman rretieeleT bugüne kadarıKazammlara mükafatları kaldln
nkını yapnuısa da hiçbir hasar ol- yapılan müsabakalardan çol/; yük lık bir huzurun müvacehesinc:fe 
mamı~ur. sektir. 50 metre mesafede dcs- te:vzi cdılmiştl ..... Hudut mıntakasında topçu düello. 
su bydl'dilmişt!r. ~~~-19ool§DD.-~C::~~~::ıt:m----

Alman tebllGl SOVYET ALMAN 
BERIJJN, !1' (A.A.) 

Alman teblibri: - fngilterenin 
~rk sahilinde. sava:} tanarclcri. dün 
gece. muhtelif liman tes:lsntını bom-

anu !ardır. ~!eııke:ııi fngiltetedc (1 üıai sahijffl.n. det'tı:m) 1 (1 inci •ahif ıd11t. d11·e1m) 
de tılyyll?'e meydanlttrıruı başkaca Budienni Dnieper hattına Ladoga gölünün ı:ıimali şarki,. 
t:ı:ırrmlar yapılmı~tır. hakim sind Fin kıtafnn eski Fin - Sov• 

tehi iği tebliği 

Ahmın harp gemileri H landa sa,. Londra 3 J (AA.) - Son alı. yet hududuna varmışlar ve bu 
hill nçıldarında I! fnı!iliz tayynresi b 1 M I B lıududu bazı noktalarda da ger-ve Alman av tayyareleri de Norvrç nan ha er ere göre, areşa u- ,. 
sııhnlcrl yakınında 8 İngiliz tayya- d.icnni halen Dnicper h,1ttma ha· mişierdir. 
ıı>sl düş rmöqlerdir. kim bulunmaktadır. Fakat Al- Ru:ıların mukabil taarruzları 

İogil :ı bomb:ırdıman tayyarel~ri manl.ano hu m.n~•kada ileri ha- Budapqle 31 (A.A.) - Ma. 
dlin gece ~n :ıli ıtnrbi Almanyada reket! ynpmak için her çareye baş car Telgraf ajansına bi!dll'ildıği
mCm!erlt olarak nçınuşln:rdır. Havnı 1 vurmakta oldu 1~lan a,ıli::ardır. ne göre, düşman butün ordusıle 
dafi top u dii.,eomau tayyareluin - Ruslar tarafırrdan yapılm~ olan Dnieper boyunca mulrnb:l taa:ı
den birini dii iinnüştür. mukabiJ taarruZ!'TI muvnffak yeti ruzlarına devam etmektedir. E~ 

Mülak ta 
mUllkatla 

ihtirrnlleri hcıt.k nd'n sarih bir sasen bazı yetferde şiddetini 
mütalea dcrmt yan etmenin he· kaybetmiş olan düşman hücum-
nüz umanı değilcliı. ları cuma günü büa istisna hiçbir 

Gomeldc l\lmanlum znyiah ttarafta muvaffak olamaıruştır. 
Moskova. 31 A.A.> - Mos• 1 Mütıeftk kuvvetler yeni muvaf-

mukabele kova radyosu diin altŞ<ım Gomel ıfak:yetler kazanmışlardır. I-h:rc.. 
(BG,makalcdsu deı:om) etrafında eereyarı eden munare- k-.h elan devam etmekte olduğun 

lince, yuka.nda el& söykdif!inın belere müteallik olarak (IU ha-
1 
dan bu husu~ta yeni tafsilıit if ,a 

berlcri ver:yot~ edilememektedir. Ef'mize dü~en vechile, bu neticeyi rrsnıi tebliğ-
den anlamıya imkan yoktur. cSckiz binden !uzla ölü ve eair ve haıp ıuab.cnıcsı ın;ktan 

M .h .ı_ ı .. t] n· ki yaralı, takrib 200 zuhh mnba- artmaktadır. 
ı ver uev ... e yapaca arı b '- _ _ b' L •• b ' 1 · · 

• 1 • mahim ld ~ .. İn il- re e nrnoa:ıı. mu ç yllz top, ın. Sovy~t eno uyıab 
"t en, A '?kadır.go azettk, fa~ı- lcrce otomobil, yuz kadar tayya- Berlin 3 t {A.A.) - Sovyet ere '\'e men an ço Uill . • el Com . 
cizli tu1mak itiyıuimdadırlar. o I ~~ ..... _ı~}:ı!~f: or usb ııc:lnt::n el kuvve~cri, SabU1anınkl kl drbndakı 
cihet] Ş_...r_ h • t Lr· · - e- ıçın oucwgı ıya: u ur.> ormanıar ve a a ı ar a ccre-

e KTK cep esı ec gı m L . d "J L... d · b 1 d b" "k • d d Ati tik b na .. enıngra mu anıası yan e en muhlire e er e uyu · 
rın e e, an ı eyan m ... - M k 3 1 A A. R • • l d' 
• d fazla dw-malda bir fa da os ova ... ) - euter zayıat vennış er ır. 
~ ~ y Şimalde Almanla: bataklık a-ı 8 inci fırkanın gedikli mek-
go~uy~1:'1~ I t d la razide Lr.ningr.ıda \•aktaşmak tebi tamamile imha cdilmi~ ve 

b._:r 
1 ~ha~v ef a amkı,daevvde için ellcİndcn gelen bütün gay- cephenin d·ğer bir mahalhnc:Ie 

~l"'e, nı ı za ere a r. e- . f d' 1 F k h ~d b. h - . 6c.O 
h ----- .:ı_ı_• '--t· k la retı sar 'e ıyor .. ~. ıı. at ~r man ut ır sa a '"zenne J vam u~Vl'KIAtı.1 ... ı arar rını . . . . l 

h . d-L- ~~- ı:... la Bu, _ yH"de aynı azımlı muknvl"'metle Sovyet asken c:esedı bu unmuş-
ır iUHI u.u e)'uror r. za k l l • . ~ M kk b 

ten malürn bir keyfiyettir. Harp rşı ası1. yor ~'.d":::__ n~ır 2nymta ı~g1 - 1 tur. ~ ı· ıır 1 kJ~ raphora .~~1za-h 1• d b l h··b" d let ruyor nr, n .. .ı a:nı ~ rıattı r-ı ıçeu e ıran son glın erı e ı mu .ueoc: eT· 
a m e u unan ıç ır ev . •- h Ik k' d" ·ı· ı d 8 . 1 .. 9 k t ·ı· 
·~ b ,_ f- r-- •• - ı· nncoc a sa tn ır. r ramvayııu e 4 mıtra yoz, ara orpı ı. 
auamı S8Ka urıu soz f.OY J}e· h . A .. • 

nıez. 'M. Churchill de her nul- sn aht?nl nkşka_m ;. kad,ı1r kmunt
1
a- 800 den

2 
fa
0

zlda sılafh. l mutebaddıt 
k nd k d h ed!le- ızamn ı eme ecur. _o· n a ar toplar, O en aza ara a ve 

u a sonuna a ar rp ' kt Ü · d d t 00 h · - • d'I · tir c.:cğinden bahscttij!İ cibi M. Hjf_- ~çı ır.k't nı~~r~ le ~b:az ~onuk a t"')'gır 1 •tinarıı e J mı' • 
ler de hiçbir vakit ondı:m a.-:-ağı ı erHvalk·ı 0b .. ~-• u b~ı 1

1 
açı acak·ıır: Bir günlük tayyare zayi h 

kalmıyura~ Almnn m!lletinin .. a ın uy••K . ır ;ı~mı as en Berlin 31 (AA.) - D.N. R: 
ayni azim ve kararda olduğwıu ı rnut~hass 3ların ıdare~ı altında Bildirildiğine göre, Almnn ha. 
tekrarlamak -itiyadınd~dır. 1 şchnn sobl:larında sıpeder ve va kuvvetleri dün 70 SovyP.t 

Tebliğd-e b n..ten sonra Avro- ı tank kap .. n!.ırı kurmakln ıne .. gul. tayaresi düsürmii .. Jer yerde de 
' "it"' d" ş h. . d l 1 -y • 

paya verilecek yeni nizamdan 1 .ur.. e ır _cıv:n~ a o~çu mev- 4 7 tayyare 'ahrip ctmi;JC"rd r. 
Cla bahsolunmalt dır. Bu da bi- zıle.rı ve m t::-al) oz .. Ym a nrı ha- ı Bir gün içinde So .. yct hava kuv
ze yeni bir l}CY öğt'ctmiş olmu- zırlarumıktadır. Duşm:.ı~dan ~lı-

1 
vetlcrinin 11 7 ta): yare kaybel

yor. Atlantik bey nnamesinde- ~~n tan~lar lr- otorı;~l~r yı1ne me$İne mukabil ancak 9 Alman 
ki sulh şartlan nasıl umumi ma- . 1 uşman. and~I ınakntyde. e ısım ar tayyaresi üslerine dönmemiştir. 
h' 'd' Mih br-· iJ. ı e tnmır e ı me e ır. Ballıktak' So t d 
ıy~ttc. ı ıysc, k'--dvekr. ı:. lıgmd.e Günler geçmekte ve Hitlerin S kh 1 a 3 lvy(e\ Ao)nanmasıB 

yena nızam ha ıs;uı a t soz er e .. •. .. d D . t to o m f • . - er-
öyle umumi mahiyettedir. uçunkcu ttanfrrıdızu h n nıel pl'!rfephe: !inden gelen habctlere göre, Tal-

T br-· b" 1 • fa 1 JO\'S c ra ın a arnp o an n rı- r . d"' . .. . Al 
b • c ·~~n toy e y~nı veuk bz'la kalardan bıışka bir şey tem:n et- ·JınınF. l~şnd1~sı uzetınde d ~adnya 

ır ,ey ogre mcmesıne m a ı, k d ı e ın an ıya arasın a ogru an 
iki devlet adam1 arasında Sark ımeme t~r. -d f doğru:ra muvasala tesis ed lebile-
cephesinde ve atq t?,ltmda dört M k esa

3 
I mAuAa )aa!'I R t cektir. Finliındiynya göndı-rilecek 

.. - b .. . os ova . . - eu er . I • 

Dumlupınarda ı 
(1 ixc1 aaAifc/Jwl&: UvtmtJ lüm; !- A.11J11anı!a--· 

Sonra Dı.ımlu yollarını ke mek em- nım!> diJ'e diye öpm:):e, yuzüne ~ 
rini aldık n icstik şu yolları. Ni- z ne '!!ürmiye başladı. 
hayet her yandan atıla atıla buraya - N~ı bakalım koca ça~? .. 
tıkıfan düşman... Senin anlıyacağın B:lk nereden nereye. .. Dai duğa ka
&yımt nes1 ,.ar, nesi po'ks:a hep vn~m:ız ama ... 
burada bıraktı, eridi bitti. - Öyle öyle.- Hamdol~ ku· 

- Anıa nasıl eı:idl, nasıl dovüş· mnnd:ınım, sağ ol kumandanım Hel 
Uin, onu anlatmıyorsun? şu Affiıhm ~ine bakm ela. Bunca yıl 

- (Naı;ıl dövüştün) ii var mı bu sonra, yine burada lıtıl;:ıştuk. 
işin a Bnyım, vatanının yani her - E, koa. (nvuıı... Nuıl, o gün
ş~ elden gittiğini gözlcrile gö- kü gı'Di duvü~ yine hazır mısın? 
ren insan ı:u131l dövü~rıe i~ ~:ylc, -Koca taTiıGu bilme%, Qnmıaz gi.. 
cil;imle, tırnnğımla vur ha vur. Ole- bl sO.rJ1rmı kt?mandnmm... Hem bu 
siye n öldüresiye döviiştfün Bayım! sefer yalnız da değilim... Anlanlu 

- Ya düşman? gibi bc11 oğlum d:ı ••• Daha bakar-
- O ••• e~ırmıştı! san toruniarmı da var. 
- Neden? - Hen de liyle koca ça'VlJŞ... 0i;'111 
- Nasıl ~şırmnsm ki... Karşı- larımın ikisi Harbiyeyi bitirdi, birl 

ıııında Tiil'kün özü vardı. Nasıl ııaşır- de yedek suhay. 
ma:nıı ki böylesine savaşı difnya gi.ir 19 yıl c"'·el, bu ~pelerd yan;ra.
memişti. Karşımızdaki colq üstün, na har~miş ve ZlÜC?rc kııvuşmu~ 
bizden kat kat kuvvetli olduğu halde bu kumandanla rııvuşu ba1Jh:ışa bı
ağustosun 26 sında başladığımız tn- raktım. yavaş yavaş tl'Peye çıkpuvR 
arruzu 30 unda iate ııu tepelerde başladım. 
şanla, ıcı:eflc bithcllk. Etraftan sa- Meçhul kahrnrnnn ibide tn1n etra· 
rıla ı;ıırıla dört bir yanı çcnilcrek. fında, başta ordu namına hazır hu
şu dnracık yere tıktlıın ve burnda ı !anan General Talılt Sıra.it olmak 
sık boğnz edilen dü~manın gayri bfr Cure ~omutanlar, vtıliler, mcb;ıs'n_:, 
yana kım.ldıyacak m!'<!Jlli kafuuıdı. 1 profeotler, talebeler vudı. l ö~lu. 
Başkuın:ından ~rustafa Kemal Paşa !er henüz abidenin etr:ıfm· saran 
30 ağustos günu akş:ımı işte ıu te- uımn duvarların dışında bulunuyor
tıenin üstünde. şimdi meçhul kahra- !ardı. 
rnan abidesinin bulunduğu yerde e- Merasime ~!anaca ı sınuia, Ge
linde dürbün ayaklarmm altında u. nHal ynverıni ÇRğınırak, yalnız o
zayıp gid"n. 'mahşerden ornek man- nun ve ptr.mdakılerirt işit bilccek-
urııya bakı.yoı·du. leri bir se.,le: 

- O gün nasıldı buraları? - Halkı da itcri nlınl- emrini 
- 30 ağustos ak!!aım mı? Dedim vcıdi. l'nkat. yaver hcnill iki dlm 

ya, mabsenii Bayı,; nı:ıhşer. .. Şaka atmamıştı ve kimscıye tek !ke1rmc 
mı bu, alt.nıış bine yakıa dı~ıır.ııı tı- söykınlye vakft bulaınam~1 ki halk 
lnlnuştı bu kapana. Topları, tüfek· sel gibi d\I\'arları nşarak içeri dol
leıi, otomobflleri, arabaları, atloı,, du. En önde gelenfore sordum: 
kısrnkhln1e, her tfir]ü levnZlmatıltı _ Size içeri ~frfn diyen kim? 
altmış bin ~inin ana baba günü - Komutanı 
içindeki halini düşünün bir kere. - Nereden duydun\12? 
Şu dağın ardı kan dell'llBI, ııu ya- _ Hey bayım, gözlerimizi onurı 
mıı~lıır. şu bof,rnz da esir deryası. yuzunden a;prdıfunı:ı mı var ld. O 
Ölillcr serilmiş •kalmı;ı. yara.hlar fer şöyle kolunu kaldırıp elile bizi işuret 
yat edip durur, Cst yaııı kollar, hn- cdınre ve dudaklarım kıpırdatınca 
vada te&limüz.! .. Teslimüz! diye ban- ne elediğini anladık gitti. Ne edelim 
gır bangır bağırır durur. Bu mey- bize Kocatepe ve Dumlupınar çocuk 
danda ne istersen vardı: Silihtan 

ları derler ... 
tut, üste başa, ylyectk iceceğe, hat- Nutuklar başladığı zaman, hele 
ta saza d:iiınbelet"C kadar elındc nesi Başkumandan meydan muharebesi 
var nesi yoksa, düşmnn beps1ni dnr- esnasında garp cephesi kı:m:ıandan. 
mada~ıu atm~ aaçmıştl. Karşı kôy- lığı harekat şube;ıi müdürlütrüııü 
ler gibi benim koyüm de alev alev yapmış olan Atntürkün eı;ki umumi 
yamyordu ama, Allah bilir )·a mal katibi TeYfik Bıyıklıoğlu, liı:ıümGzde. 
kaygısı aklıma bile gC'lıuiy'>ı:du. Şu ki t<'peleri, cağımızclııki solum zdaki 
kayalardan bn·inc ilişmiş, tabakamı sırtları, arknmır.dnki cteklcrl goo
çıkarmış. bir kalın t1igarn sann~... tere göateıe 19 yıl e\•clki hnrbl ı;ok 
\' c keyiften deliye ıhmmuş bir hal- temiz bir üslup ve guzcl buluşla1 l:ı 
de, fosur fosur dum:ınını ıavurmıya 'd 

gözlerimizde canlandırırken ikı e 
koyulmuştum.> bir. elimde olmadan onu dinliyen 

Afyrından gelen trl'n, olob!is ve köylülere bakıyordum. 
0~~~~lle~, iiç düı·t giindül' 1 bültüıı İşte plyndelcrlmiz '!lll nrlnn bü
\·.ı llJ'ıe bcr en orn;:ı."ll akmış u ~n ı°rı cumn başladılar... Akıncılarımız da 
~!m . ~rnvb. nal taşıyıp ddurhnıni·k.al nal'., şı.ı noktndım saldırdılar. 
uıcrn,.ıının n'i'amnsına ıı n " • _ 
at kadar olduğu halde tepeye do "ı u 1 D rken, koylufor Yl'!':"rlnde dura-
tn mannnlar arttıkça nrtı'.'.'or. ınıyoı lnr, gurur ve S('Vınçle ışıldıyan 

· ı bak larmı işaı·et ed.len noktalara 
Ağır ağ'ır ilcrliycn altm'IŞık b r . k 1 Aı:ı 

0 
"ana ntılııcıık-

k l u1 'b nüm JZd çevnert' • lC'Tll.- ·' ca etatay ı yor muş gı ı 0 1 
•0· dikT r geriliyorlardı. 

durdu iki ~li:y le ba tonuna nb n:ırak mı~ 1!1 1 1 ı:yo ' _ 
117.un uzun İsa Çavuşun ) {ızüre bıık• Ataturk c aza aı·ka lı:ıonu: 
tr. Sonra sol elini belin" dıı~ndı. Sa~ ııun gl'ç•id ).oI~n.da, dlnlendıklen 
t'llndekl bastonu uzaup, s:ıllıyarıık yerleı de, haıbı ıdarc cttıkleı 1 tcpe
scslenrli: !erde. zafere ula~ıklnn meydanlar-

- Hcyyy ..• Koca Çavuş!.. Kocn da .•. Ve onlann hı:r işatctle.ı·iııl, her 
Çavuş! arzularını ~e ı:mhlcrini kahramanca 

Isa Çıwuş kennrlnrı yırtık, Tengi 1 ~·erine getırmış olanları~ hav!'sın
ııoluk, her yanı buru~ınuş fiitrüni.ın dn yaşadıktan sonra; Türk mılldi· 
a1tında güneşten kıpışan gozlcriııl ııln, tlılcdiği ~ndn takvimin her Y P· 
açtı, başmı kaldlrdı, bir hnba şef- rağını bir {30 Ağır.ıt_?!) yapnenk 
katile gülüm.,iyerek kıırşısıncln du- kudrette, nzlnıde olduguna yepyeni 
ran adaıra baktı ve birdenbire ye- ve sarsılmaz bir imanla inanmamak 

KANDEMiR 
rlnden fırlıyarak bastonlu ele l!arıl- 11ıünıkün olnmaz. 
dı, yerlere sürünü rc:csine iki bük-gun suren u mülakatta, Rus Od d .dd tı· h b 1 yenı kıtalann ve harp ma zemesı-

h b. • L......!!_ -'-- eııa a t'• e ı mu are e er . ık I t . 
1 
.. 

ar ınm """51111 aunlf olduğu te· l kt d Al b b t nuı art sveç en geçmesıne u-

1 .kil ib"barie çok mühim müuke-
0 

ma ~ ır. .. mnnh om a ay- zum kaım1yaca1ı: ve bu ııuteııe Pamuk rekoltesi ranta y apllecak 
reler ..__. tt••' -•• vardcn her gun ~e re taarruz et- 1 o b"ta n • 'hlA l tehi''- ' 

--,, ... n e. &gme ve •er- ı-:__ -•- • d So sveç.m a ra ıgını ı a ı..:csı (1 inci sahifeden de1·e1mı lh rtları 
harp, gerek siyaset noktai ~- rne&te 'SC:.d ef vyct avc:~nın vt de bertaraf edilm· olac:akbr. Buna göre bu ııeneki rekolte S U Uft ŞB 
nndan mühim kararlaı da itt;Jıa.z hava mu. adaasını~._ m~ emme Finlandiya körfezine dökülen geçen seneye nazaran yüzde 30 (1 incf ~ifednı clevam) 
1 _•_ı ~ .. h • 01~u saysın c ancaıı; pcK az mu· I - S ,.

1 o unuuguna •up e etmemek la· • . ti ld ckt d. mayn ere Tagmen ovyet ıı osu n:Sbetinde noksandır. Buna ıe- Ruılar petrolları yakmış 
atım~~·. lvn~~:: %:rk~~: k:dıı~ları ~aHin ili~ Helsinki brasınc:I~ki c:Ie- bep de bu yıl vukua gelen kurnk. Tahran, :ıı (A.A.) - İngiliz-İran 

Bılıltızam cephede ve a~f kl ··td" b' Al nız nak ıytaına aca a ne oerece- hkıır. Buna mukabil verim ve petrol ~lrlretındm hlldirildlğine gÖ: 
kartısında yapılan bu müP'--t- ve c;ocu •

5 
arı 0 uren I ır 

1 
mfan ye kadar mum olabJccektir? i rd t t rl 

t 'lk k d L_1._. .......:._!bataryası ovyct avcı arı nrn ın. S fil t Le . d evsaf bakımından mahsul geçen l"l', rnn o U.."ll ca eş es> cm nı 
an ı ma sa uoe •t Atla&t. f d"I . t I ovyet osu şayc mngu senekinden çok yük.sektir. Bu 

1 

nldıkt.an 2-' aaat 
1
on

1
ra S

1
üovy<>b: ı1)(JIJl-müliık&trna btr mukabeledir. Fa· dan keş e 1 mll ve ıuıı uru muş- meydan muharebesinden aşağı I , h t k barılınıan tayyare el' ı n ın erce 

kat Atlantik mülakatı yapılma- tur. yukan ıağlam ç.ıkarsa ya mayn sene hasta . .'.t ve a~?r~ a . arşı litre petrcl talırlp etmişlerdir. Şir -
K d nl cocuklarla ~ehrin l yapılan mucd~le c;oh ıyı netıcelcr k~t nıu··ın~<>illcri mevcut pctNl sto\c-mıf olsaydı, M. Hitıe .. le, M. 8 1 ar ve barajını zorlayarak ııveçe iltica • 

Musıolininin bugünleıdr. yin•_ müdafaasında zaruri olnııyan etmek veya kendi kı-nd.ini batır- vermiştir. Jarının SoV)·et ihüyaı;;Tarına tahsis 
k 1 R r·ı n hı'n1a'-·esi Ger•n sene 70 bin doniimlük eılılebı'lccei'!ind"n •--.1zvin boınbardı. hulu~up gör" mclerine intizar e-t- iınııe er us J oıııınu " mak mecburiyetinde knlncakiır. ...~ - .. "' 

l•· d t Lj' d'l ·.,tı'r Fnkat ara~:de ynpılan mücad'"le bu se- ııınmrım bir hata oldugunn s.ıyknJıı mek icap eylerdi. a ı.m a an ye e ı mı, · Ukrayna .... 
h ) d ··d fna a' ne 200 b'm dönümlük bir arazive lcrd"ı·. Çünkü Şark cephesinde harbin se ri sonuna .n ar mu 8 ,. &rlin 31 (A.A) - Ukıay- ,, 

· k · '- t• imam ıştır teşmı'I ·dilmiqtir. Bu sebeple So.-w etleria iu•al ettikleri ıeyri hakikaten beklenmedik bil' me azını ıca ıven sanıı · nadaki 1 2 vilayetin 7 si tamnmi- ~ "' - " ... 6 

tekı1 almtfhr. Cephede ileri ha- le, ikisi de )'an yany Alman- hastalık temini gösterememiş ve tehirler 
k ı Jaıponyadakİ ink"şaf tabii seyrinde devnm et- l\losko,·a, aı (A.A.) _ Gece ınti. 

re ~l er ve muvaffılllivetler ~Üp- ~ larla müttefiklerin;n elindedir. mi~tir. Bu yıl Adana mıntakn- şnr etm·ş olnn tebliğde Soryet kıta-
hesız devam etmektedir. Fakat 1 n g 11 1 z 1 e r Bu yedi vilayetin ısimleri şu- sında kuTaklık sebebile mahsul at ıı.n Iı-andn Zemj:ınrec-ht, Rı d ve 
buna mukabil kıt da ıı.dım adım 1 1 dur: Dnieperopetrovı:ıl<, Jitomir, erken hasad edilmiştir. Saftt rdu işgal etmış olduklan bıldi-
yalda maktadır. Ru vnziyette 1 ayrı 1 yor ar Domenez. Podolsk, rkolnyef. Diğer taraftan Ege ve İzmir rilnıcktedir. . 
iki M:bvcr devletinin nıukadde- (1 incl '?lıifcdrn deva.~) • Odesa, Çermikof ve V ııitzadır. mın akacnnda bu aenelci pamuk tombardımanlarda bırçok 
ratına hakim olan M, Hitlcrle M. Japon gar.et.den hu kaı·~ra sıyası 1 Bu yedi vil;ıyetin mesahcıi sathi- mahsulü hem miktar ve hem de siviller öldü 
Mussolini çok esaslı ve müh:m bir ehemr:ııiyet ııtf~lmcktcdırl r. Ga- yesi 264,GOO kilometre murab-

t ı l lteı·cnm bu harcketile c.•Haf bakımından diğer yıllardan Tnhrun 31 (A.A.) - Gecıkmlşl:.a'. 
• rru-lar olmak mecburiyetinde- ;1~: r.:nkın

1

~~
1 

Uz~kşarkta bnzı lhti -tb~rdır. 
1 
Sovyet jstati~.vklerin~ Ea7.ladır. Bu sebeple umumi s- Pars ajan ı b!ldi.l~or: 

dirler. . • Iiitlar olabilmesi ihtimaline dünyayı gore bun arın mecmu nu usu 1 tihsalatın gcc;en seneden az ol- <İıan> ve dtlıı:ıt> ı;az<i!tcleri, açık 
4te bilhassa bu ıhharla Satk innndırnııık iııtedrğlne iearet ediyor- milyon 724.000 d r. Ukraynnnm mıyacağı tahmin edilmektedir. İrnn §ehirleriıJıı bomb;ırdımanları 

cephesi mülakatı hususi bir ehem- lar. ç heyeti umumİy<-!li Besarnbya ve Buna mukabil bütün mıntakn- hakkında n~rettikleri makalelerde 
miyeti haizdir. Bu mühim müla- HaIHıazırda Japonya ve l\lançııko- 939 da ilhak edilen şarki Polon- !arda tohumların büyük bir kısmı B,ndeı· Pehlevi, Gazayan gibi dii,-cı
katta naSll hayati yeni kararlar da lngillz tebaalarının mevcudu bin va dahil olduğu halde 55<.ı.OOO ıslah edilmiş olduğundan en iyi Awrbaycan şehir! ıınln bomhnrdı • 
ittihaz edilmİJ ofdcğunu ise bize kadardır. Eunlardnn iki ~fi~ii kndın kilometre murabbaıdır ve 40 mil- cins Akala 'lre Gleolnnt pamukla- mnnını tenkit ederek bon,b:ırılıınan-
anc:ak önümüzdeki hadiseler ve çocuktur. ~unları ~otürecek va. yon nüfusu ihtiva eylemel;tedir. rındnn bu yıl daha fn-'a elde laı C!'nnsında insanca du bır çok tc-

.. k • pur ya Bırl~ık Amerıknya veyahut Uk d ••f k r t• k'J .... LJ lefat olduğunu Ve muazzam basar 
gosterece tir. . İnglltcreye gıdecektir. rayna a nu us esa e ,1 ı 0 edilın ştir. vulrnbulduğunu, bu bombardıınanla-

T ASVİRI EFKAR M-d _, l fki metre bn'llna 70 dır. Nufusun :.:.:;;;..:.:.:~------~--- rm harp prenslpler1ne muhalü ol -
...... -..... u av~e • ., · d ı._ • Uk 1 •• d b 'lh • l k ""•••••••••••••-•••••••••••••••• Vaşington, 31 (A.A.) - Cordell yiız e se1'Jıem •. rnyna.ı, yuz ~ Birliğinin ı assa şıma i şar isi durnnu yazmaktadır. 

Tasviri EfkA.r Holl, gazetcc!lero b ~montta buluna. dokuzu Rus, vuzde 4. 5 ı ya~udı için bir hububat ve et nnbarıdır. Gazeteler, bilhn:ıııro İngiliz ve Sov. 
ıak Amerıkan - J:ıporı konu~mala- ve yüzde 4 Ü Almandır. Şehırle- Ve Sovyct Birliğinin en mühim \"et huku:metkrinln frnrıhı h:ırp ba-

i h 1 · • .. d 40 b.. "k 1 l İinde olmadıklannı ve haıılılnra nmn miıdavclei efkar mnh )'etinde rin a n ısının yuz e ı uyu z.irai istihsa ut vnpı an mıntnka-
olduğmıu ve hangi sarih noktalara Ruıı ve yüzde 25 i yahudidir. Al- sıdır. Ukra'-·nad::ı.k şeker ııanav. ii karşı du~manlık beslcmcdiklcrmi 

ki h kk d b. " mukerreren lliin etmelerlnd n " nra matuf oldu· an a ·ın a ır şey man ırkından olan ahalinin çoğu de husus·ı bir ehemmiyet· hnizdir. k b ı k" 
k · k · hnklı r;ostcı·llcnıiyecc u ıım. atın 

söyi('mek için henüz va tın ~_en şehitlerin dışında yapm ktadır. Mukabil taarruzlar sebebini bir türlü izah ed('mlyorlar. 
oldu.ı:...nn söylemiş ve şunlan ılave 1 1 

(A i\ ) R I 
;.;... ar. B ... rlin 3 · · - us ar l k .. tl•rl p•trol etmi tir· "1 . 1 Od k 1 ... k d k b ran llYY" ... ... 
• . 1 1 1 l . ı münnı1che. il arıupo ve esa mınta a a- Kiuef mıntn asın ıı mu n il ta- mıntakuı haricine çekiliyor Roosevc t n ş ınyı nm 1 ı d·- ,, ı 

... ~ 1. ~ nutı-'tn bu rında ,yaşayan A man arın ıger nrruza geçmiş er ve Dnicperi Slnıla, 3l (A.A.) Hind !!tanda· w.ıc yarın soy ıyecer.• ,.. . h . .. d O 1 k 
mevzudan etraflı bir suretle hah - halka nazaran nıs ctı yuz e 1 gı-çmek için lirço gemiler kul- ki İngiliz kuv\'et'l'ri uınunıi karnr-
setmesi miimkündiir. dan fnzladır. lanmışlardır. N"hri gecmek için gnhı taı nfındıın bu snh: h n • 1-

Nüshan (5) Kal'ı:ıştar 
, . 1 Tür~• Hariç 

Abone Şeraıtf ifi_n tçin 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb aylık ............ 750 > 1450 > 
'Uç aylık ............ 400 > 800 > 
llir nylık ............ 11>0 > yoktur. 

I>h<KAT: 
,!;crcolunmıyan evrak iade olunmaz. 

Sahife.:, 3 

reisl~rinin hayab 

Tefrika: sa Ziya Şakir .............. -................. -..... ··-···· 
yallt Bay, evvela Edirne mebusa allaUle 

Mecllal Mebnana ı rdl 

Diye liilbaliyane hitap eden o ka- eden, :r4ra ve tebıuıbwı cereyanlarına 
Ienderane edalı ve kıynfetll phsuıt girmiyen bir adam olmak gel"t'kti. 

••• (İttihat ve Terakki Cemiyeti ~ • _ 
a.isl- ve, erkez:i Umuminİn aıurab- Talat Bey, eTTelii (Edirne bu
hası !evlbillid ") olduğunu hiç kim- &U} aıfatile Meb n Mecllsin gir
e bilmiyordu... O, o alq:ım na ıl d1. Bu Meclisin nyasct anndal ine 

büyük bir kayıWzlıkla trenden lndl oturmak ta, tamamilc elindeydı. Fn
ise, ertesi cün de ayni lfilmydi ile. icat o, burada da tcv:ızu gtı rdı. 
(B:ibıtıli) nin kapısmdan girmiŞ:.i. Riyaset mevkllni, kendisfudcn d::ıh.ı 
Ve yıınında bulunan üç nrkadqı d kıdemli ve emek ar _ol:ı.n Ah~t Rızn 
[JJ kendisi gibi tcvazulanm muba- Bı..'YC terkedeı·ek, (lk.ncı RC1ll) l1klc 
faza etmek~lerdi. Hat.üi bu dört iktifa eyl di. 
znt, (Scrvct.ifunun) mecnıu:ısının Tnlat Beyın ~ ı,. h31·atı takdir. 
sahibi Ahmet İhsan Beyin deliletlle lcrlc karşılanacak derecede ~ geç. 
(Sadıı-nzam Paşa Hazretleri) nın U. Vuifeslni, h:ıkıkaten dlr yttlc 
odn knpısınn. doğru yür.nlerkcn, der. ıfa ederek, J.."1m enin hakkını k:ıı 
hal karşılarına bndemcler clikilınl.ti. ye geçirmedi. Hiçhır Iıa-n!ket:, h ç
Eğer hadentclcr, Ahmet İhsan Beyi bir kimse tarafından ten.Itit ve- mu
tunımamış ols:ıl:ı.rdı, ihtimal ki bu ahazc edilnıcdi. B akis, gun gcçtık
döı t zatı, bekleme salonuna bile ka- çe cmp:ıti a rtanık, tam mana. l(' 
bul ctmiycccklcrdi. (kzıJblcrin mahbubu) ınertebcs: Ih. 

Fakat Ahmet İhsan Be:fin, Sadı.. raz. etıJ. _ 
razam Sa it Paşayn gondcrdiği kısaca :ı; akat... . (Dahi P N ) o1uı 
bir haber, Sultan Hamid.in V<'Ziria. olmaz, vazıyet d • b. 

zamıııı yerinden sıçratmıya ldiii gel- Altl asırdıınberi J>a:"I rı~ ve ~ ıp. 
dı. Otuz dort ıırn.e zarfında vakit va. nınmış ~an (dcdet itlare mnld!Jc ı
kit Sultan Hamide bfle kafa tutnn ni) matlup olan der~ ~ ~ , 
o nı~hur Sn't PıISa nıha)ct sabık kuvveti kliı gelmedı. 
postıı başkii.tibi T 'uit ~yin karşı- Mcşrutivet ıloın edfmt'k!e, bu rrn-
sında yerltre kadar egı1crclc: kin de hiç r naslı t~dilat viicuda 

getirilmem· ti. Endec:e bir lld vida ı. 
-. Buyursunlar . efendim... . ~oş bir fk1 çaı kı d"ğiştirihneb.ie iktlfn 

geldıniz. Sa!a g~ldıniz .. ; Ç.ok. aükür, cdfln1i~t1. Fıızla olnr:ık, memlek tin 
bizlere bugunlerı de gosterdinlz. her Uırnfln<la hüküm SÜrt'n aruırşi-

Demek mecbııriyetini hi etti. E- nin sık! U de bu köhne ve harap 
fcı· şu anda Taliit Beyin yerinde bir m:ıkinenin üz;rine bfnnıfşti. Ru k:ı
başkası ol!aydı, aiç fÜp~atz ki b:i- 1 dıır ai;>:1rlaşmı~ olan b·r iılct.i idare 
yiik biı· gurur hisseder, kendi!ıini de, Mı!bilmclt için Tnliıt Beylrı n yuk
gcrim gerim gererdi! Halbuki Talat sek vatanp rvcrliği ve. n de b nü. 
Bey, fidcta bu sözleri i~itmem.ediktcn niyeti kafi gelc:ınadi 
geldi. Selünikteki Banyo gıulno ~- Şu lınklluıtl de söylemek liWmdır 
da, herhangi bir umlmt dostu ıle ki, Taliit Bey bu mcv:lde. kcndf ar
nasıl görüşüyorsa, Osmanlı İmparıı- zusile gelmemişti. Hat.tli, hiikfuneti 
totluğunun ~hur Sadranmı ile emniyetle idare ecwl>llmek: için ken
do öylece samimane ve kalenderane dlsln1 bu mevkii kabul etmiye icbar 
muliikata girişti. eyllyen arkad~larına: 

İlan edilen (meşrutiyet ve hfirr~ _Yahu! .• Ben bu işi ~apama'."11, 
yet) ten, - Sultan H:ımid kadar b11e - tecrübem yok. 
boşl:ınmıyan Sait Paşa, (cemiyet) Diye itiraz gostermiş... fakat onla
namına kendisfle temasa g<'len bu rın ısrarlarına mukavemet edem.~ • 
toy ve acemi (siyasetçi) lerin içyüz. rck, 0 ağır y(ikün altına girmi}ti. 
lerlnl anlamak- onlnrm zayıf nok- Ha Ne:r.arct hayatının dnhn ilk 
tnlannı ö~re~e.rek, icabında bir ~am nylarında, Tnliit Beyin - M'Cclh ikin. 
lede kcııdilttine gıılebe. calmnk ıçln c:i rendi •inde - kıızı.nmış olduğu şolı
hcpsine nyıı nyn sualler sormak <!!· ret snrsılınıyn başledı. Etrafındn 
tedi. Pakat Tıılat Bl!'y, mahir bir lün·miye bnş1ır11n muhalefet un ur
siyaset cambazlle knrşılaşacai;"lnı )arı, arttıkçn arttı. Buııda, 'l'ı lat 
be1·balde evvelden k stiım1ş olacak Beyin Dahiliye Neza etine ldfa~ct
ki. birdenbire S it Paşanın s ztmü 1 sizllğlndcn zl\' k, bf C-:ıinl t kip 
kesti. Gayet tabıi bir eda ile: eden fena te adiifl rin ve koıkun~ 

- P şa !.. Nafile bize ayrı ayrı had' el rın rl t ""rl vaxıh. 
ııual sc.rrnn>,n... Çünkü. sözlrrimiz- (inkıliıp) h çbir f~yz_ ni g6!rteı e-
d ve fikirlcrimızde, tnmamfle itti- Mlyordu Yiliil l ı-deki anarsi, 
hat etmlı bulunuyoruz. den güne grnt-: rdu. En tar f, 

Diye, nrnknbclc etti. Otuz dort sc- i l · nlnr ve n tıliin rl snrsllı~ oı du. 
nelik hayatını siya et oyunlanlc gc-- (Ana ır) nıilradc>lah, dn•l ın ı tık

çirmlş olan mahir camba%1n atmak baiinl tehd t cde«k tehlikcl ı doğ. 
f. ted ıri percndentn önüne geçti. rn yuriiyordu. 

Şimdiye kadar, asınfide Biı.bıl\li fııtanbulda da ayni anarşi hiıkfim 
nin kiıhnc çatısının altında bu kndar gfirmlye ba lanuştı. ( tufrit ittıhat
tok bir sôz söylenmcm!şU. Bu st.ıleri çı) denilen taşkın ruhlu bir un UT]a 
sliyllyebilmek için. hiç ş.üphesiz k (mutedil hfirrlyetpeı·vcr) ler ve bil
Taliit Bey kadar fikrini açık ifarl,, l 1ıuııa (muhalifler). fmıt lm!de çar-

- pı,ıyorlıırdı. (Ahmet Samim) i n. 
[1] 1'Jt14takbcl A!cıli1!e Na::ın (Ca- de genç bir mubanir, giipegfinıfüz, 

ııit Bey) • '11U$takbrl ordu A.-umarnlanı Bahçclropıdn lmtledildl. Kıı.Uller, va-
11e damadı ıekrivari (H4fu lntıail 1 ka m:ıhııllbıe yirmi adım ılcrlde bu
HGkT.., B >- wı~tıskkl Bd.riıJş Na- lunan karnkola girlvermiş erdi. •• 
cın (CAvı.a.l Be-:1). (De amı <r•r) ....................................................................... -···········-··· ... ···· 

f ;AT YARIŞLAR~~~ 
D ünkü koşu lar 
heyecanlı oldu 

s~kizinci hafta a.t koşularına dun Ü\.ÜNCti KOŞU: l\Iesafoıl 1200 
kalabalık bir seyirci kuUcsi onfinde metre. Koşuya 5 nt işt!rnlr etmirtır. 
'' lıc!cndi L:oşu yerinde y:ııpı!ıııı~tır. Birhıd De t. ıt"nd Çobank:zı, fi. 
Yarışlarda bir (Ok siirprirler ofdul:"l.l runcu Buket. G nJ an 200, ~ & o 
halde, hsı nıilşt.erckler fazln para \•e 100. ikıll Lahis 14,2.) lı:u Uu t (te 
' rm ıni t r. balıl!ı 240 kuı uş H'rıni •ir, 

BiHINCt KOŞl': Dört h:ıy\•nnm :>ÖRDitNcü KOŞl;: l\!P af !l 
i, • rwk ettiği 1!00 mc.tre mesafeil ::!000 mı:tre. Ro um alt? xt ·, rak 
bu ko uda bıri'1 i Ta~ıı, ikinci Ku. ett.1. Binnci Karanfl, lkiııc' Ddans, 
ro~. üç:ınr.ü Siileyk. I ~ ncu Daııdi. Gan~ ar. 200, p·a • 
Gımy:m: 100 kuruş, pliise 100 vel l&IJ \C 100 kuruş. 

25(1, ik.ill lıahlı 200 kuruş BEŞİNCİ KOŞl': Me~nf i :JOOI 
tld~~Cf KOŞU: Mesafesi 1200 nıetre. KoşU)"11 G at lştlı k c Hi. 

m trl'. Ko uya 4 at lşt'rak Ptmiştir rıncı Bozkurt, ilı.ınci Sıı\'a, uçııı eli 
Birinci Elhan, ikinci Hcv '"• üçüncü Eora. Gımrnzı 9 O, plib 2 o V( lf\O 
Dell!>anh. Ganynn: 100 kuruş, pr e kuruş. ç'ft.c. bahis 19 50, lkili lal•ıs 
100 VI.' 125 kuruş 9, fi~lil bahls 41 lira v('rın·~tir. 

Fr nsa H rbiye 
azırının Suriye 
halkına hitabı 

(J i7td atr1ıJ/«lnı dnom) 
n~ olursa olsun Frlllllanın ıı1zi unut. 
madığını ve her tılrlU tneylk ra{: -
men sadık kalan sizlerin harektitını 
uzaktan takip ettiğini bllmi:ı. Bir 
giin bayrııklarıuu:ı tekrar Suriyeye 
doncccktlr .. O gün, ihtiyaçlarınızı ve 
eııı lleriııızi bilen bizler, size yalnız 
r.ı dlcr ve güzel sözler getirecek 
de., ·ı, nsı rl:trdanberı ıs üren dostlu • 
ğumuzıtn yeni bir merhaleyi birlikte 
nv:ıb lmekliğimiz iı;;in feyizli bir itti. 
had n canlı bir surette tahakkuk e

Petain bir nutuk 
söyledi 
(1 inei nhi/edcn ıım) 

vam eden b-tfın gayli nıemnu an 
ve btitım çnldngen insanları bize 

bağlanmıya davetı etrnu. Onların 
ııinsi ve &ürültiili teukitlerini sua. 

turacakauıız. Memleket! niZanı ve 
anlaşma :yolunda tutmak için bize 

yardım edee -~ıa. Hük10mct mle 
birlik olarak iet.cdlyimiz buyfık gü

nün eln:ıesi içhı çahşımz. Mu ha· 
ne ve 1~t:imat fanl"yetfoiı: Jrim:eyi 

endişeye ı:!üljürmi} ccektir.> 

iTiZAR : 26 • 30 ağuatoı 
mubal"ebe.t iıaılndeki yaıının 
devamı, llliinderecab mı ı ı n 

çoklufundan ga:ır;eteye ıire
aıemfştir. Ôzür dileriz. 

uk b 'lh h b b t · 1 b taarruz nk' k 1 lnıı •··bliğ, kuç" uk b!r İrıın ask ri Gidi içtima ·rayna ı asııa u u a ıs- yapı an u 0 ım · .:ı ınış· .. ... -
1 'i' zc in ·n b:ı~ r '·h <!.ırak Ker· r.ıekt dir. ı,.~al harekatı esn:ısmda 

Tokyo, 31 (A.A.) - Domci ajansı tihsat edilen b.r memlekettir tır. nınnşah~ k~lm:ı..- mı m aı' t'il l- esır edilen 1r n IU';.a.cr eri umu yu. 

d ... ~q;ı i l:.bnt edeceğiz. 

Nfşan 
bndl.rı'j•or·. Almanyada. hububat ekimi Cephenin m,.rkcz mıntakncıın- p ı 

1 
bak b 

1 gi hı' rll k•e lır. r • ıın • e ım ı.z ulunu~ordu. Kiiç k b#-
Öniimüzdeki hnfta Devlet Yük~k memleket topraklarının yüzde da Rll!!lar muk bil t arruz r.eoç sındaki d ~r İran k taları İran 21 gruplat> rnikadd<' etmek i~tcmlf-

Şiırnsı gizli bir tçtlmn akUdecck~ır. 40 1 nisbetinde 1 ;, saha knpla - mişleTSe de o.~ B. ajan n:l r:ö (' 1 an<l:ın • 1 (' d buyuk kııtmı an"Gd ne mu-
Başvckil Prens Konoye v~ Hnricıy~ makta Ukraynada ise bu nı bt> lbu mukabil taa "t7.lard) A 1r n- ıar 1 ., a"ln 'lıı n u ., 'n e pe r' ~ .., m,.•e ~raftar gtırlin~ler-
Nnzın, Roo evelt!.' göndcrılen nıe;;aJ ı .. d ' 83 diır. Ukr. yna, 50 .,.; et hır tarafından durdurul tur n a .ıı ı h:r!'ic nd kı yr.rl re çetıı. ' d:r. 
hakkmda beyıın:ıttn bulunacaklardıı. yuz e 

Vctenn•r hekim Mehmet Altıntae 
flc r.a~an Hamdıyenfo ni nn törcn
Jert d n Çengelk yünde n!!2.1b bir 
a c ttplan .. ısmd:ı t i ed lm ıtır. 
Tclırik ed ::: 



Sahife: ZE2W & 5 1 TASVİRi EFKAR ı Eylôl 

Salih Necati Eczabaıesi lahçekapı~a Yakıl•ı karsısııda sek erci Hacı Bekir sıkağı hasııda~ır. Baskı yerde sı~esi yıklor. 

BEY AZ ı · o 
·······································································"········ 

Marmara Gazinosu 

lstanbulun en güzel manzarasına maliktir. - - - -·-·-----~- --- -·- -·-·- - - -·-· 
Beyazıd Marmara Sinemasının üst katı 

······~·~·~•"*"·~·~·······--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···~·-·--·-·-·-· 
Adalar, Marmara denizi, Mehtap, harikulade manzara ................................................ 

2.000 kişilik taraçalar, lcapalı ıişe bira, nefis soğuk geme/eler 

p~:~?:~:~:~~~:~~:~~ıJ r t iLK.-O:TA LLı~SsEesı· Yatıh 
1 2 3 4 S 6 7 8 ~ E r k e k S tJ klal y _.

111
z 

1 Talebe kı:ıydı ıçin hergün müraca~t edilebilir 

, 
ŞEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

Telefon: 22534 ---
E N 

eczııları her nınrka yanı,rın 
makinasına u~aı. 

Hidayet erkan 
Halil Paşa sokak, İntibah 

han No. 6 

SANiN 
DIŞ MACUNU 

O islere hayat verir. 
rANCAK:~ 

1 
Her •abalt, 611• &1• ak
ıam, iter yemekten •onra 
mutlaka fırçalamalı ıart· 

trr. Bu a•ulü ıaımaclan, 
munt.o.aam 6ir metotlla 
talrib edenlerin Jiıleri 
mikroblarJ""• laa•talık· 
lordan muhafaza eclilmiı 

olur, paJanmalrtan &1• 
çürümelrtcn lturtu/ur. Her 
.acman temiz, par/alt oe 
pzcl olarak kalır. 

ile •abola, öf le &1e okran 
iter yemekten ıonra günde 

l Jefa 
Enaaelerle büyük ıtriyat 
matazalarıada bulunur. 

~ r 
Devlet Denizyolları 

Umum Müdürlüğü 
ltletme 
il ini arı 

1 Eyliılden 8 Eyliıle kadar muhtelif hatlara kalkacak va
purlann ilimleri; kalkıt gün ve ıaat1eri ve 

kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hat.tına - Pazartesi 17 de (Tarı), Peışembe 17 de 

Bartın tıattına 

İzmit hattına 

\Karadeniz). Galata rıhbmından. 
- Çarşamba 18 de (Dumlupınar), Cumartesi 

ıa ae (Aıınfarta). Sirkeci rıbtımındırn. 
- Salı 18 de (Saadet), Perşembe 8 de (Bar

tın•. Tophane rıhtımından. 
l\ludanya hattına. - Salt, Perşembe ve Cumartesi 9 da (Ça-

nakkale). Pazar 8 de (Marnkaz). Postalar 
<.alata rıhtınıından kalkarlaı. 
(NOT: Salı, Perşembe ve Cumartesi gün
l~ri cı:.as ııostnlara ilaveten !mat 10 da Ga
lata rıhtımından ilave birer vapur kaldırı
lacaktır. İllive vapurlar ayni gün Mudan
yadaıı 16.30 da İ11tnnbula ıloncceklerdir. 
'Bu EUretlc Mudanyadan lstanbula hcı gün 
vapur vardır.) 

Bandııma lıattına - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8 de 
(l\lal'akazı. Cnlatn rıhtımınd.rn. Ayrıca 
Çarşamba ve Cuınnrlesl 20 de (Konya). 
Tophane rıhtımından. 

Karobiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar}. Tophane 

lmroz hattına 
Ayvalık hattına 

rıhtınıırıdnn. 
- Pazar 9 da (Bartın) . Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 12 de (thgcııJ, Cumartesi 12 de 

(S:ındet). Siıkeci rıhtımından . 
İzmir birinci l!Ürnt - Pa7.ar 16 da (Jznılrı. Galata rıhtımından. 
lzınir illi ve sfirat - Saıı 18 de (Tırhan ). Galatn rıhtımından. 
İzmir ikinci sürat - Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtımın-

dan. 
/\'OT: 
Vnpur sefl'rlerl hakkında her türHl malümat aşağıda telefon 

numaralaıı yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 
Ualuta Bnt Acenteliği - Galata rıhtımı, I,iınnnlar t:mum 

Mfidüı·lü •fi binası altında 42362 
Galata Şube Acenteliği- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 

Reisliği bınası altında. 40133 
Sirkeci Şube Act•ntellği - Sirkı>ci. Yolcu !!&lonu 22740 

{7694) 

1 Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonu ilanları 
12.000 Kg. sade yağı Beher kilosu 1 70 kuruştan 
6.000 > zeytin yağı » > 95 > 

10.000 > beyaz peynir > > 60 > 
10.000 > Toz şeker > > 48 > 
Tahmin edilen bedeli ( 36.900) lira olan yukarıda yazılı 4 

ltalem erzakın Askeri Fnbr kalar Umum Müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 8/ 9 941 pazartesi günü saat 14 de pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname ( 1 ) lira ( 85) kuruştur. Kati temi
natı (5535) liradır. Heyeti umumiyesini vermek mümkün olma
dığı takdirde ayrı ayrı da ihale edilebilir. 7 5 28) 

Alaturka - Alafranga 
MÜKEMMEL 

YEMEK, TATLI ve 
P A S T A l A R 

Ycrzan: Falırige Nedim 1 

Yemek kitaplarının en mükemmelidir. Gayet fünalı basılan 1 
11on tab'ın ı isteyiniz. Bugün ne pişirelim~ diye düşünmiye lüzum 
yoktur. Bu k.tapta mevsimlere göre pişirilecek ycmekleıiıı liste
sini de bulacaksınız. 

Neşreden: iNKILAP KİTABEVİ 
Kitabı alırken buna çok dikkat ediniz. 

Fiayah 100 kuruftur. 

Deniz boya imalathanesın n maimukattar makinesi soğulma 
cihazının kurtıun borularının C'l m boru ile değiştiri!mesinin 3 9 
941 Çarşamba günü snat 14 de Kasımpaşada bulunan Den z Le
vazım 11<1.tın alma komisyonunda pazar'~ı yapılacaktır. istekli
lerin belli gün ve saatte mezkur komisyona müracaatları ilan olu 
nur. (7666} --- - ---
lstanbul Deniz Komutanlığından: 

Deniz Gedlkll Ortaokulu mUsabalia imtihanı 
1 Deniz gedikli orta okulunun 18/8/~ı.u de yapılan müsabaka 

lmtıhanına yet.lşenıiy nlutn 10/9/!14 l günü saat 9 da yapılacak imti. 
hana glrcbilml'lcri ıtin şimdiden kıı yıt.lannın )·aıılırılması. 

, 
tMA• · 

~ 

En idareli 
LAMBA 

a!l•A:e 
BUGUNKU PROGRAM 

7.:rn Program ,18."' Mıizık 
7.33 Milzlk 18.30 Fasıl sazı 
7.45 Habcrleı· 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.46 Konu~ma 
8.30 };vın snatl. 19.55 • Iüzik 

+ 20.15 Radyo gıu.~ 
12.SO Program tc i 
12.:ın Peşrev ve 20.45 l\füz.ık 

snz semaile:·i 21.00 Uor~m 
12.46 Habc!"lcr 21.30 Konu ma 
13.00 Şarkılar 21.4G OrkC3tra 
13.~0 Milıı:ik. 22.:ıo llabu l<'r 

+ 22.45 1 üzik 
18.00 Program 22.55 Kapan~ 

Dr. Hafız Cemal 1 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye MiitehH1111 
Dlvanyolu 104 

1 
M uaycne aaatleıi: Pazar harie 
her 56n 2,5. Tel: 23898 

ZAArevi cıı cilt haıtahklart 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyotlı.ı Ağa. 
camii karıısında Haııanbey Apt. 
No. 33 Telefon: 4f<j'ı6 

Solda" aağa rı ~ukorıdaıı ~ag : 

1 - Lime hme (iki ayni kelime). 
1 - Aptallara takılan iıı!m-Yet·altı 

nhlre ambarı. 3 - Fazla inhinalı -
Bir harfin okunuşu - Göl. 4 - lfeş

guUyet • Kund ıra parlııtır - Ter
etnden ekmek ~ ılır. 5 - Ta~ üze
rhN blkkediler uılar. 6 - haret. 
'1 - Umba ı •sini karartır - Lü-

Karalcöy, Galata adresine 
müracaat ediniz. 

-------ı 

2 - Okurlarııı ııynl gün ve saatte Dcııiz ı~cdikli okulu binasında 
bulunınalan ve yanlarında cmürckkepli ve kurşun ktıleml ve lbtlk> bu-

• lu!ldurmaları. ( i5!?4) 
1 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plim 

••• 
2000 kilo balmumu. 

800 kilo ağaç çivi. 

3.240,000 adet kapıol. 
864,000 adet torok raptiye. 

Lv. amirliği satın alma komisyo
--... nunda yapılacaktır. Nünıuneler• 

µ_,.:;;:~~-::-t'"':'""l'=-t-:--ı-:-;=-t-":"-t.=I komisyonda görül Ü r. Is tek lilerin 

a=:.r:~~-:-t:=:it=:t:-::-t-.-t-:=+=-1 belli vakitte tekli f edecekleri fiat 
üzerinden ilk teminatlarile komis 

~IE~~-f-"'-1·=1 
yona gelmeleri. Her kalemi ayrı 

ayrı talibe .ihale edilebileceği gibi 
ı.:;:~~M:::-:i-rt:-.t-':"Tim=t~ her kalemi ayn ayn partiler ha

ı=:ı.,.;;~-t-.,..+=-1~~~+~ !inde muhtelif taliplerden de alı-
1-=-~..ı=;.;.ı.:-;+;::;..ı.::+;.FT--f-:.-=-i na biHr. ( 2 O 2-7 5 4 2 } 

••• 
------------- Miktan Kati teminatı Cinai 

Daktilı ıakiıesi .-~-ooo-~-~s-K~-5 ---Sa- m-an 

arallylr 21,700 236 kuru ot 

Yukarıda yazılı mevadın pa
z.arlakla ekı.ltmeleri 2 9 941 Sa-Az kullaıulmİf bir daktilo ma-

L ! • 1--L ".L.~: (ALd h günü ıaat 16 da Tophanede 
&Jneaı a IDtl6 • .,.yorum. ili. e• Le • · ı·w · 1 k vazım anur ıgı ıatan a ma o-
aiz) rümuZJlt ~-vi'l'i Efkar ıa· misyonunda 1apılacaldır. Talip
zeteaine b.ir mektupla müracaat lerin belli vakitte komiayona gel. 
etmeleri. meleı.i. (221-7693) 

Dr. Rıfat Çağll 

Sinir Hekimi 

Beyoğlu f ııtiklil caddesi Elhamra 
apartımanı (Sakarya sineması) 1 

Numara ı. Telefon 44445 

TUrkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluı tarlhı 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk llıası 

Şube ,.e Ajaııs adedi: 261>. 
ZiRAİ Te TİCARİ HER N EVi BANKA MTJAMEI,ELERt. 

Para biriktirenler-. 28.800 lira ilcrıı.miye veriyoruz. 

Keşidcler 4 ıubat, 2 mayıs, 1 aius tos, 3 ikJneitqrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
l adet 2000 füalık = 2000.- lira 1 8 adet 250 liralık = 2000.- Ura 
8 > 1000 > = 8000.- > 85 > 100 > = 8500.- • 
2 > 760 > = 1500.- > 80 > &O > = 4000.- • 
4 > &00 > = 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- > 

Çocıık Hekimi 

f DOKTOR ' 

Sedad Kumbaracılar 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Tallmhane Palas No. 
4. Hoetalan her giin ııaat 15 
ten ııonra kabul eder. 

BORSA 
29 - 8 • 941 •aamel•ıl 

1 

ÜROI .. OG - OPERATÖR 
ldra.r ttolu ve te1wBtil hastalık-

ları nıute/ıassın 
Adem_i iktldar ''e belgevşckliği, 
gece ışc~ l'll çot'uklarııı tcdavisı. 
Sirkeci, Ankara Cad. Sl'm.h 
Lfü.fi apartımnnı. (Tan l\lat.. 

baası karşısı). 

Doğum ve kadın 1 Ziraat Barıkasıud11 kuı ıoııralı ve kumbarasız tasarruf hesap· 
hastalıklan larıııda 'n z 60 lirası buıuna lnra sened-:ı 4 defa çcldbcek kur'a 
mütehassısı ile aıatıdakl p.anu i{Örft ikraıı.ıy<" dağıtılacaktır: 

4 > liOO : 2,000 > 120 > 40 > 4,bOO > 
o,,.ratör Dr. SAIP ALI 4 adet 1,0("' liı"alık .ı,ouo ı.ı·a 1 ıoıı adet 50 liralık &,r.oo lira 

ll Ö L B A K 4 > 250 > 1,000 > lfıC > 2Q > 8,200 > 

apartıman No. 2 DİKKA'l': Het;ııplıırını:S~i paralar bir sene içinde liO liradan 

Tel: 40127 

E1lül Pazarteel 

1S6') 1 ŞABAN 

' Llft: l4l 
1 

\ ı.Jk,t/u ı:a 

s 
{;1.ne.- •:ı •• ı ..... ıJ 1} 
(..gle ıs 

iMQ.Jl ~' 
A•"• ıı 1~2 

\ı.uı Jl 

maak <Yarınk\ı 9 

l 
13S7 

Rumi 
Aj'uıtoı 

19 

ı:ıır 119 

v .... u 
DS D. 
46 )(i 28 
31 l ııı 14 
12 16 5S 
Ol 19 43 
36 .ll 20 
Ol 04 41 

Beyoğlu Tünelbatı Tfinel 40 > 100 ı. 4,000 > 1 

Ptızard4n maada MT """ öll._ aşafı diışmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde '7o 20 faz.IRsilo veı ile- ::============ 
cin •ottrcı "4.talcınJH kabul ~kUr. Kur'alar 11en,.dc: 4 defa, 1 E~lul, 1 Birinclkimun, ı Mart 1 Sahilıl: z. 7'. EBÜZZ}YA- -

1·••••••••••.. ve 1 Haziran tarihlerinde çnkllccektlr. Ne,rlyat Müdurü: C. BABAN ·-----------------m·----.. Buıidıeı yer: .ll11tb4Na EBÜZZlrA 1 

(eaıfn J Stertl • 5.24 
Ne.,.,•- ıto Dolar 132,20 
Ce•en• 100 .... ''· -.-
tı:achlt ıeo Peaetı 12. 9J7S 
Yokoh• 100 Yea -.-
Stekbol. 100 lınc; lır sı. ooso 

ESHA~ VE TAHV,LAT 
Yüz.de S lkramlyell 'JS -.-

" s ,, 1933 Er~anlA.ILC. 21.ıo 
11 7 934 Sı.-u·Er•11n•l -.--
,. 7 .. 2 20.ı• 
• .. , 20.ı• 
• • .. 2() it 
• • 1 20.19 
.. • ' 30..1' 
.. " 1 201' 

Ana. De. yolu 3 45.-

1 

TGrklye lı B:ıakası nama -. -
Merkez Banlt.uı -.-
lttihad dei.!.!!"~nelllk -.-

rı:~orsa hlrici altın fiift.!I) 
ltefadl1• U Ura 6S Kto 
Kalua S.tlWrllk lU " - • 
K~ altıa sn• 1 • 46 .. 

' 


