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39 uncu sayının nef uet ve zenıinliii her 

kesin dilinde dol8ıfıyo r. 
Yahya Kemal size bir bedia sunuyor -

Kandemirin enfea - röportajı, son harp re· 
simleri. 

Hemen bir tane alınız 

-
1 

110ST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 o j 2 o 

Pazartesi 8 E ylUI 1941 
J 

lnN11 gizinde lcendi11i e11 ço/c 
1ösleN11 /e11a ider, 6ıırar, lcorlca 
n z•la• i/adel•ridir. 

••• 
{'91'111 I ... ~) 

Telg. Tasviriefkar, İstaobul 

Milli Şef 
şehrimize 

Bursadan 
geldiler 

\ "' Türk 
lngiliz 
ticareti 

1 

Inönü Bursada 
dinlediği bir 

bütün bursalıların 
hitabede bulundu 

lskenderuna rıhtım . . . 
ınşası ıçın 

müzakereler 
cereyan ediyor 

,,_ _______ Bursalıların mukabelesi '\ 

«Yasa, sağ ol, göz bebeğimiz, Milli Sel imiz» 
'-7 

Fikir kuvveti, 

kıhç kuvveti 

~-----------. ... ._.. ........ __________ _ 

1 

IST ANBUL 7 ( A.A.) - Rei· 
sicümhur İsmet lnönü dün akşam 
Bursadan şehrimize teşrif buyur-

'
muşlardır. 

Reisicümhurun Buraahlara 
hitbaı 

N •polyonu'"l aö::ı:ü mqburciyr. Bursa 7 ~ .A:.A. ~. - ~eisici.ım
Kılıcile on bq aene Avru· , hur !s~et İnonu Cum~unye.t Halk 

payı tilretmis olan bu tarihin en Partısı tarafından verılen 7Jyafet. 
büyük kuma~danı, nihayet yine te Bursalılara şu hitabede bulun-
lı:ılıcı yüzünden mağlUp olarak muşlardır: .. 
(Sent Elen) adasındaki elim esa- Bursalılar, sevgılı vatandaşla-
ret hayatını geçirirken «dünya• nın: 
da iki kuvvet vardır. Biri kılıç, İkı gündenberi aranı::ı:dayım, 
diğeri fikir kuvvetidir, fakat ni- Beni sevgi ile kabul ettiniz. Size 
bayette fikir kılıca galip gelir» çok müteşekkirim. Aranızda bah. 
demi§tir. tiyar bir zaman geçir.yorum. Sizi 

Haddi zatında basit olan bu neşeli ve kuvvetli buldum. Bu
hakikat, bilhassa Napolyon taıra· nunla çok iftihar ediyorum. 
fından tekrarlanmakla bir ba,ka Bursad~~ a~~ıldık~an . s?wnra 
kuvvet ve ehemmiyet kesbetmİf vatanın dıger koşeler.nc gıttıgırn 
oluyor. 1 vakit sizi neşeli ve her fedakar-

Çünkü Napolyon fikir ve kılıç lığa hazır gördüğümü anlataca
"uvvetlerini ayrı ayrı tecrübe ve ğım. 

Son haftalarda 1,5 
milyonluk idhalat 

yapıldı 
Londra 7 (A. A.) - Rcuter 

bildiriyor: 
Son haftalar zarfında Türkiye 

!le Bilylik Hritanya arasında ya. 
ptlnn ticari muameleler, iki nıem 
lckct beynindeki ticari münaseha 
tın ebemııuyetlnJ gosteııııektedir. 

Scın hafinlnr T.arfında, Jngilte
rc Türkiyeye 1600,oOO İngili:r. lira 
lık mal gôndermiştlr. 

(DMIOm• HWI• ı, rihı• r ct.J 

Libyada 
harekAta 
hazırlık 

iki taraf da kış harbi 
için sevkiyat yapıyor 

tatbik etmİf olan nadir adamlar· Bursa:ılar: Sizin rnemlekette 
dan biridir. Franaız İhtilali ke· hususi vazifeleriniz vardır. Bu 
birinin ba,langıçlannda genç bir vazifeyi çok iyi anlamalıııınız. 
talebe veya ıenç bir zabit olan Bursa her zamanki hayatı için gü. 
~0!1apart, etrafını aannıJ olan zel her şeyin Örnt>ği olnrnk tanın
fikır aaleyan ve heyecanının, her malıdır. Tabiatın, tarihin bu ka. 
f ~ve tecrübeg inaan ıihi,. ta· dar zengin vı> s.;iize1 olduğu bir 
" e caz1beitn.ı l:a:pdmıt ve bır yertle her vatırndaş tar Me sevi
n •ç. &ene ateıli ihtilalciler ve fikir len her şeyin örneğini anlayışını 

Milli Şefimiz, Reiıietımhuramua bmet ~al'ai Lon3rt 7 (A. A.) - Duşınanın 
Akdenizdcki .faaliyeti Llbyaya nıu -

Kim kime 
taar.r.uz etti? 

him miktarda sevkiyat yap•lmakta 

I • ı • olduğunu göstcmıekte be de, İngiliz I n g 1 1 z donanması müteyakkız bulunınnktn 
ve duşmanın ic.iııi giiçl~llrm<'ktedır. 

k ilise 'erin_J _ Eir 'ok diiımaıı .{Miailel'Lıia uıalua 
• cre' 1 dugu Trablııs üzerıne yapılan akın-

Klef t•hrinden bir 

c Askeri Vaziyet_) 
-----------------

M o s kova etrafında 
muharebeler 

Yazan: General Ali Ihsan Sabis 
ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

A lnıan merkez ordulan grupu l Feld mare .. al Von ~oc~ A:man şurk 
Snıolensk'in şarkında Viyıısma cephcsınde en tehlıkelı hareke tl~n 

civıırına kadar geldikten sonra l\los- idare ctmlştir. Hunun karşısındaki 
kova ıı1tıkamcilndcı daha iula ilerle- Sovyet orduları, ş.üııhe yok ki, dlger 
mcdi. lkı cenahtan geri kalmış, or. iki Kı:ılorılu!ar grnpuna nf bc•le en 
tası ıılpsı\'l'i ilerlemiş nz;yctlislah et kuvvctlı olan gruptur. D Knıdnn 
meye başlndı. Bu gnıpun kumandanı (Devamı sahife 3, BÜtun 4 de) 

! So_~-yet tebliği- 1 
~ . -· _......__...,._. ---- -- -

Dnieper'i 
geçmek 

teşebbüsü 
akim kaldı 

r~----.. -.-, -.-. -. ~;-
1 Alman·~'. teblig~, 
l ·--- - - --- _ _ ......,_____ - -

Cephedeki 
harekat plan 
mucibince 

devam ediyor 
.,ırlerl arasında bulunmu,. vermiye mecburdur. Burada mek 

~ur. ~nra İtalya ordusu kuman- tep çocuklarımızı da gördüm, 
;"'lıgına ıeçerek henüz virmi I reı1im, elişlerinde tabiata ait her 
~ tı Yatında genç bir zabit ~ldu-

1 
işte babalarının, analarının kan-

Almanlar da kendi 
gemilerinin taarruza 
uğradığını iddia 

ediyorlar 

V. 1 d • • laı· Akdenfzde İngiliz donanmasının 
n.ızııor u ıçın fırnliyctine yardım etmektedir . 

dua edildi (Dmımı sahifs 3, Btİturı l de) 1 Dün 10 binden Fin kıtaları da 

Japonya ile ı fazla Alman tekrar taarruza i~ h~de, tarihte bir misli daha 1 (Devamı sayfa 3, ıütun 4 de) 
goıterılemiyecek ol f 1 . . •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ka d an za er erını 

zan ıktan ve kılıcının ucile en 
fayanı hayret h d Kızılayın 

yardımları 

Londra 7 (A. A.) - B11günkü pa· 
zar günü, İngDteı'c kraliııı"n~ riıDli 
dua güıııi olduğunu aôyliyetl'k bütün 
milleti davet ettiği hnsusi ayine, her 
mczhl'bin kilise rüesası iştirıık ctmfıı-

A m e r ika askeri imha edildi baıladılar 
anlaşıyor 1 MOSKOVA--;-zA.A.) - Cu-

1 
BERLIN 7 (AA.) - Alman 

ya dıkta arp estanlarım 
k t n sonra, artık dünyada 
- ı ıçt~ bafka kuvvet olamıyaca· 
eı"'i, ınanmıt ve bu kanaatle tam ::f ~f •~ne, yaıti metbur Rusya Ankara 7 (A. A.) Son iki ny i-

Vaşington 7 (A. A.) - Bahriye tir. Her sınıf asker, muhafız etradı, 
Nezareti cumartesi glinil Grccr is - Milli l\lıidafaa lşlel'I harp malzeme ı 
nıindeki Amerikan muhribinin dc-

1 
ı;I fabrikalarının !işçileri memleketin 

ııizııltıya taarruz ett.iğlnc dair Al· her tarafında bu ayi!ldc hazır l;ı,lıın- ı 
maulnr tarafıııdan ılerlyo 11üı ulen nıuşlardu. 

Roosevelt bizzat 
müzakeratı 

idare ediyormuı 

'ı martesi - pazar g<"ces ne ait Rus ordulan Başkumandanlığının teb-
teb]iğinde şöyle denilmektedir: }iği: 

ı Son üç güıı zarfında Almtı'lla- 1 Şark cephesinde harekat plan 
9" erıne ıı;adar 1 d . ' ya nız harp ve 

d~rp ıle Avrupaya, hatta bütün 
unya h~'-· . ya aaım olmak eayesinin 

Petınde kofup durmu,tur. 

iddiayı şiddetle reddetmiş ,.e bidnyet 1rlinda kilisesi reisi cRus milleti 
te denizaltının muhribe hücum ettiği için. şiddetle mukavemet edt!n Kızıl-
ni teyit eylemiı;-Ur. ordu için, insafsız biı· zulüm altında 

Rooaeveltin emri ezilen ıtıillctlcr için, bunlar ara!ıında 
On bet sene süren bu ikı'ncı· t .. bea. . . 

ec:ru ~. ue n.ıhayet kendisini, o 
kadar ıuvendaği kılıcın zebunu 
ederek, yine tarihte hiçbir harp 

çinde Kızılny cemiyeti umumi nıer • 
kezi, cemiyete karşı hnlkın go t.crılı
ği büyük şefkat ve ulakn saye inde 
memleket dahıliııdt biı çok fclfıket -
zedelere yardımlar ynpmıştırı Kızı
layın, temmuz ve ngustos ayları zar 
fındn yaptığı :)Uıdıınların mecmuu 
5fı0 031 liraya l uk <'lnıiştir. 

L-0ndra 7 (A. A.) - Gazetecileri bulunan l~olonya'. Yunıını~tan v~ Yu TOKYO 7 ( A.A.) _ çok ıyi 
knbul eden Ruzvclt, Amerikan donan goı;l:ıvya ıçin:t bılhassa oua edılnıe- b k • .. A .k i 

fDel•ırnıı •ahife 3, •ütım 8 8~) sini isi.emiştir. 1 J,ı aynaga godrek,. :0erkı a lı c 
aponya arasın a ı mıı:r.a ere er 

kahramanının duçar ı d _ s .. . r ~·- be o ma ıgı 
IUZlf 1 -• le uğralmıthr. 

l!te ~apo!yon bu ikinci tecrü- p o ,, _______ , ___ .., _____________ 'llilııı 
beyı muteakıp hayatını cebri bir ,, __ _ 
atalet ve tefekkür içinde . . 
Y hk & l geçırmı- 11nnınıın1111111ın111111111ıııı 
~ ma • um o duktan sonradır, 

lu «nebcede fikir kılıca ı b M •• k il fi • •k• • ti t• ~~~~·. '?ba'zühnü IÖyliyerek :~1Zta~ u e e erın ı ıncı a e ızm 
ucuu mtı ı mucip olu ~L · .1 • r vuııme· 11 

e, yAa~ıgar bıralı:mıttır. b k d ld 
in .. ~~unesil~ diyoruz, çünkü mu··sa a ası u··n yapı ı 

ıgın geçll'diği bunca tecrü-
belere ve fıkir kuvvetine bakim 
olmıya çahfalllann daima uğra· 
dıklan hüarana rağmen, ne Na· 
polyonun akıbetinin, ne de tarİ· 
bin aaydamıyacak kadar çok olan 
diğer emsallerinin. kimaeyi inti· 
baha ıevkettiji ıörülmemittir. 

Cebir ve zorla imanlara mad
deten hakim olmak daima müm
kündür, beğenmedijiniz söaö 
IÖyliyen veyahut sizin beğendiği. 
niz yola, her ne yapsanız, gitmi
yen bir İnsan oğlunu yakalayıp 
hapse atuıınız, birçok eza ve 
cefaya maruz bırakırsınız, hatia 
hazan zavallıyı adem diyarına da 
gönderirsiniz, hulasa onun cis· 
mani ve maddi hayatı üzerinde 
İslediğiniz gibi tasarruf edebilir· 
siniz, fakat yapamıyacağınız bir 
tey varsa onun fikrine hakim ol
mak kanaatini kafasının içinden 
çıkarmak, onu vicdanının emri 
hilafında harekete sevketmektir 
t•• Fikrin İfte bütün kuvveti, bü: 
unn:zirsiz giizelliği, yetitilmez 
~~ı·· İ buradadır. Fikir gözle 
~ w •1;• elle tutulur bir neane 
egı ır, ki onu yakalayıp pran-

l•Y~ YUraaınız ve ona istediği 
fddı vere.· · 

1 
m12. 

manlara tahakküm etmek la
T ASVfRt EFKAR 1 

( D~1JO.I ' fi lı c 

Veliefendide at yarışları, Modada 
yelken, Adalarda da kürek yarışları oldu 

1 
bu ana kadar müsait bır tarzda 

1 foki~af etmektedir. Roosevelt 

i
l müzahreleri bizzat idare etmek. 
tedir. Müzakerelerin teferruatının 
ht: ı ıki memleketteki bu İşe aleyh 

(Devamı sayfa 3, sütun 3 de) 

r .......... -........................... --~ 
1 Tasvirin · 
i 
! 

: 

Yeni 

Romanları .................... 
Abdullah Efeıdioia 
~Rüyaları~ 

EDEBi ROMAN 

Yazan: A.H. Tanpınar 

................. 0 ............... . 
KAN DAMLASI 

Zabıta Romanı 

ç:~::':R:::~:k 1 
tefrikasımn ikinci i 1 

kısmı da başladı : ~ 1 

CEMAL PAŞA 1 
RUSYADA i 

Yaa: KANDE : ~IR İ 

"' 

ıın Dnicper nehri üzerine köprü mucibince devam etmektedir. 
kurmak için yapmış oldukları ı (Devamı .a.hife 3, sütun 8 de) 
dört teşebbüs, asteğmen Pctrou· 
nicho'un bataryaları tarafından 1 1ran1 n 
akim bırnkılmıştır. Bu bataryalar 

Alm;ınları:ı 500 ıstihka:u ve pi- ı d d •• d •• 
yade neferi.ni öl?_ürmü,. 45 ko~- 1 t e re u u 
yonu, 3 mıtralyoz yuvasını, bır 
çok hücum arabasını v~ m\ihim 
miktarda techizntı tahrip ctmif· Almanganın mukabele 
tir. 1 bil111isil tedbirleri 

Dniepcrdeki Rus fılotillasının olması endişeıinden 
tayyarelerle birlikte vücude "etir-ı ileri ıeligo~maş 
ııUş o.lduğu _"tef barajı, Dnie;ıeri Nevyork 7 (A. A.) _ Tahrandan 
gcçmıy~ •• u~ratan . ~lmanlardan alınan haberlere gore, İngiltere ve 
3500 nu 1tlaf etmıştir. Sovyetler Blrlıği Alman kolonisinhr 

(Devamıı •a1ı.f/e 3, rituıt t de) (Devamı Nyfa 1, ıOtun t ille) ····-·-----·,------··------............. _ _. ..... ._ . ..._.._ .. __ 
Saı<ışlsr ... ____ _ 

Bizim bu harple 
alakamız var mı? 

B AZI pzetelerin bat ya
:ulannda fU tekerlemele

ri ıörüyoruz: «Türkiye bifa· 
rllfhr. Bu harple bizim alak&.
m~ yoktur Şu veya bu tarahn 
zaferi bizim için müsavidir.» 

Bu ıatırlan yazanların, har· 
bin bafındanberi Türkiye iç:n 
bitaraflıktan batka aeliunet Y'>· 
lu olmadığını söyliyen muhar· 
rirler a-ibi dütünmiye batlRma
lanna memnunuz. Nihayet iti· 
dal yoluna giren hu arkadafla
ra bizden koca bir aferin! 

Türkiye bitaraftır ve tecavü· 
ze uğramadıkça da öyle kala
caktır. Fakat bizim bu harple 
alakamız yoktur ne demt;k? 
Türlciyerle ya,ayan insanların 
değı1, Türkiyede çıkan arpala· 
nn, bnğdaylann, P9mulr1Man, 
fu,dıkla.tın, ~vdaa·I""" bile bu 
harple alalc~ı v.-rdtr. At., 
............ clolat .. 

ujtnı kabul etsek bile, komfa
lanmızda yap•;ağı deiitiklill
ler bizi nasıl alakadar etmez? 
Tiirkiye, milli davası, milli po
litika411 dünya müvazenesinde 
ht~bir mfü:bet rolü olmıyan. 
(lümf"nsi.z ve istikametsiz bir 
mr.mlt:kei ınidir? 

Yer yüzünde böyle bir mÜa• 
takil memleket yoktur, 

Şo veya bu tarafın zaferi de 
ne bizim, ne de bafka herhangi 
bir memleket için müsavi ola
maz. iki hatta üç tarafın kur• 
mıya niyetlendiği dünyalar ara· 
sında büyük farklar vardır. 
Bunlara göz yuman bir mcmle
kl tin kör çocuklan değiliz. 

Biz hitarafız; fıtkat hu harp· 
le ye..kındM ve tiddet1e alaka· 
mız vardır. Bunun içindir ki 
daha harp çıkmadan aylarca 
evvel bir talnm Mkeri taahhüt· 
lerin temellerini attdı; harp 
patlAdıj1 cüadenberi her ihti
male karfl aili.blanryor ,,. ayak
ta -.:luruyorus. Alik .. s n ne
me JimmCI IMr polit!ln.nuz 
)okt.. Bililla en rusin dile. 
........... harbin inisi

.. .,.., p~ 



au 

1f ilim· ve Tababet JI' 
D •• k•• k 1 k 1 

Afganistan 

TASVİRİ EFKAR 8 EYLÜL 

sİYAsi~ 'yl(ziVET~ .... ,,. . .... . -:·· 

un u oıu ar ço Bogumacan n tayyare ·,--.,t~reeı'lehSoavyretpRua.a, Tefrika: 89 .!.~~~: .. ~~.~~~~~~ heyecanlı Ve SÜrprizli oldu 1 Af;~tan bükümetin-den 

Çlçerlnln faltafl gibi açllmıf gözleri bu 1 - . memleketindeki Almanlarla İtal-
ö I d ki ili ti İıtanbul vilayeti tarafından 13 3 puvan ile birinci, Liman d • • yanların hudut haricine çıkarıl-

yırllk donun bir k ,as n 8 Yamaya ' tertip edilen at yarı~lannın ye- gençlik. ~lü~ünden Behzat 32 p·~- uc usu ı• e te avısı malannı talep etmiflerdir. Af· 
dincisi dün Veli efendi koşu ma- vanla .ikmcı, ve Galatasarayıhın B.. -n: ... an hükumeti iranın akıbeti-

ikl yoldau hayretle sarsılarak bir- M •- ... ~ 
hallinde yaphdı. ahmut üçüncü olmu~br. nı' m"'u'' 0··nu" .. de buludurarak in· bırl~rinıı bakı§tılar. Rozenberg ÜQ • J •-• .. 

dört adım i!.rrllyerck bu adamın deli Büyük bir kalabalığın hazır Bu ıuretle 941 aencsi stanbul ciliz _ RUI talebini kabul etmek 
olup olmadı~ını anlnmak ister ctbi, bulunduğu yarışlar, çok. heyecan- yeiken şampiyonu Galatasaraylı 1 iate<liğini bildinn~tir. 
onun knrşııuııa geçil. Çiçerin aya- lı geçti. Samim olmuş ve ajanlığın şildini 1 Son günlerde umumi bir alaka ile karşıl•nan Fabl bunlan doğrudan doğ-
ğa kalkarak. göz.luğünün arkasından Birinci kofu: İki atın i~tirak almıştır. nn.'8. lngifo;lere veyahut Ruslara. 
bnkı tarını bu pejmürde esirden ayır ettiği bu yarışta Suad Karaosma. Mükellefler atletizm bu mevzuu aşağıdaki makaleden mükemmel t~lim etmenin memleketin feref 
madnn ve clile onu göstererek: I nın He~esi ı .~2 dakika He l;>irin- müsabakası bil' surette kavrıgacaksınız I lvfl nrr.ıUAuua uygun düv:ıiyeceği. 

- Siz ... dedi, ııiz... Siz Cemal ci, Tevfık Galıp Çınarın Delıkan. Ktı1mctli Miinakalcit Vl'ldlt lııccdavı'ya. ni dütündüfünden Afganistnadan 
Paşa mısınız? 1 lısı ikinci oldu. Ganyan 125 ku· Mükellefler arasındak; ikinci .................................................... çıkacnk Almanlarla İtalyanların 

Öteki, sırtındaki sa~ tarafa fazla 1 ruş verdi. atletizm müsabakası dün Fener- lrknç gün evvelisl gazetelerde l ve düşunccsile 2000-3000 metre irti :ıa'lınıeo. mt-mleketlerine gitmele• 
yuklencn koca torbayı, hafi! bir o- ikinci ko,u: Prens Halimin , bnhçe stadında yapılmıştır. Ne- intl:ar eden blr hıı.bcr, İstan- fada ve 1 1r..ı saat. kadar berubcrlc-1 ri irin teminat is:em~tir. 
muz dıırbcsile dillcltcrek Ct:ıYap ver- Melikesi 1,27 dnk;kndtı birinci, tıcede Eyüp kazasından Fcshane lıul muhitinde oldukçn v lvclclı bir rınde uçurdukları yavrularının bıl' Al anlarla İlalynnlar Afganis· 
dl: Şevketin Kuruşu ikinci, Sedadın 1 gençlik klübü birinci olmuştur. akiıı bınıkarak )ayıldı: •Devlet bn- kuç uçuş onunda ~üziç öksür~klc- tanı :nuptan terkedecek olsalar 

- Evet yoldnşı Çlçcrin .•. Ben Co- Süleyki üçüncü oldu. Teknik dereceler şunlrndır: vnl yoıluı:ının bi~ Ç k H ki • r.mbin 1 .auıhldıf~fınl ı, ı Hindisl2.n ve Rlıjcistandan geç-
n1al Paşayım! Ganyan 100 kuru,. verdi. Bayanlar arasında: yo eu tny! aresı ocu e mı no et erın :ı. ı le- k b riyetioded"rler Bu 

Ve sakin bir tavırla ilüve etti: v 100 t a· . . S . (f 1 uı gnje edilr;rck dii;inı dolnyı. ı e,, me mcc u • • 
Üçüncü koşu: Suad Karaosına- h ) ırn5erYeR: ır2ıncı .. aozıyde k es hur··nıucalı bir "'UV Dr. Ahmet AKKOYUt\LU kusmı:.ıann kesil- ralan i~e İngilizlerin askeri ve si· 

- Şimdi Almanyadıı.n gcliyo ~um! B b ı 21 d k'k d ane u u yan "' " k manın om ası • a 1 a a • • •; - . Ü .. ru teılavl mnksu- lliğıni hııyretle mil ·ı yasi kontolleri altında bulunma. • 
Çlçcrin yerine otuıdu ve inanmı- A k" ı> d ( B 1 ) 3 Ad 1 ( sku 

k ı. birinci Fahri ti .ın ar onu eyog u ; - 1 e • dılo A11knuıdan şnhcdıı cdıyorlur. tadır. Filvaki Afganistamn dig"er 
3 un ıı; zkı le bu karmn anşı", o ' d ) ı 
meşhur sakaldan ve burulmuş bıyık~ ikinci, Kadrinin Yavuzu uçuncü ar . 1 tanbula uçurulmuş... Bn\ınc;ının runu duyıın d'~cı· bogıııaealıların 1 hudutları iki bitaraf memleket 
lardnn er k lı.ııunı~ yüte bnkarnk Cemal Paşanın barpden conra oldu. Ganyan 375, çifte bahis El topu: 1 - Sevim (Fesha- lfad .ne göre çocuğun uksuruğü l cbevr-yııi -bo maca sari lıir hn~talık • • l e Çi Türkistanı ile 

A d ık lı 375. l·ı.ı·ı·ı bahı"s 380 kuru• verdi. ne) 43 53 Y.R.; 2 - Kaıniye 1 enıkonu azalmış, uçtu uçalı çocuk !th undnn t~p idlr ki, konu komşu yanı.1 r~nt. v Şn k ..ı ki wkrar sordu: Trupa a en a nmıt " .., • Ü .. ki d L 1 b • çevn mı~ 1r. u acar var 
bize Dördüncü ko,u: Prens Hali. (Feshane); 3 - Samiye ( 1ku- l'nhat etmiş!! ... > ~ocu arına a. u aşmıştır. u va. t d i . d• R 1 J 

- Cemal P<ı oldufunuzu ukaluı bir resmi 2 28 d ) 1 Hu hnvndis efkanumum!yeyi o Jldc lıukumet nczdrnde teşebbiıse bun ar an ran fm1 ı us ar a 
ne ile isbat edehnl~iniz? min Poyrazı iyi bir farkla • arY.-'k k I l K d • kadar alakal:ı.ndırmış mcraklandır- ~ırışcrek evvela Stutgnrt'dn vo lngil•zlerin İfgali altında olup 

Oda;!i 1 bl!'nn. bir sesslzlık kapladı. 6 u ... ... mı aş ı a ı a a ınncı, · e ' . . mı ola::nk ki bn7.ı gazetclerlıniz va- ımııs ıemın {ırma111 tayyarelerıle. gamstanın garp u u un a Bu...nn a"·z ..... tanı n benı b ı d k"k d b" · · M Ç leb"ın"n u se at amn: - a rıyc ' H K' · . ı Af • h d d d 
Sonra yabancı ve meçhul adamın diı(nıanları dn onlllt'dır. Şu nndo Olgası ikinci, Talatın Cesuru Ü- (lpekış} 1,20; 2 -.- Sevım (Fes- kıiyı naklet~ckle knlmıyaralf knr. ve echır ço.cuk yuvası şefi Dr. Lempp 

1 
lntn hudut muhııfaz.a kuvvetle~İ 

m.lyçuı; 11· eda ile, uvumuşnk bir çok sevdiğim büyük Mustafa Kema· çüncü oldu. . hane); 3 - Macıd~. (~eshıın~) · i terine tatminkıiı· bir zııh ynn:ıbılmlş 'in neuıret.i altında olmak uzcre, I yerine Kı:r.ılordu kıtalan ve lngı• 
aı enk alan sesi duyuldu: lln karşısında onu boğmnk istiyen Çok heyecanlı geçen bu. yan- Uzun atlama: Bırıncı Sevırn 1 olmak kaygusile çocuğun babasile sonralan, Almanyanın diğer ba:tı l liz kuvvetleri buhmuvor. Bina• 

- Musaade edı::n;miz, bir kenar· k~vvetler de ~~ne bunlardır Ben do şııı Poyrazın kati bir galebcsıle (Feshane) 3.66, ikinci Safiye 1 müliıkntlaı· yaptı, fotograflar bAot: şı hirlcnnde tccrube uçu !arı yapıl- . ,....aleyh Almıtnlıu·Ja · İtalyanlar 
d:ı pantnıonumu çıkarayım. 1 gu~ümün yett gf kadar ayni dllşma- geçı·ı. (!peki .. )• ü"üncü Şaziye (Feshn- ve hnttıı yn\•rucak tanınmıtı Ycşilıı~·· ınıısını temıne mu\•affak oluyorlar f .. • d l k tl • 

1 k 1 k .. ' " · ' ki k ran uzerın en mem e e erıno Yoldaşlar tekrar birbırlcrine ba. na arşı ça ı,.mn ıs.ıyorunı. Bir 
25 

k d" ne). 1 cı bır doktorumuzun muayenesinden ~ocu arı ııçurııca tayynre, bent.in, .. 
kıştılar. hayli düşündükten sonra ben de bu Ganyan I uru~ ver 

1
' 4X 100 ba rak. Birinci Fesha· gcçlrikrck tedavi mnksııdınm cide pilot. hastaları yuvadan (tayyare donem~7le_~· , . • • 

O 1 e, sırtındaki yünlil torbayı maksadlıı Afgnnistandıı çalıormnk Betinci kotu: Ahmet nğanı~ 64 l 'k" Y. (İ k' ) •. .. .. edilmiş olup olmadığı hususu tesbit meydanına ta:ıyaeak otobıis, çocuk. Şarkı Turlm.tRna relınce fımdı 
· d' i k 1. t. · d ~ tü koy .., Özdemiri 1,59 dakikada birincı. ne .. ' : 1 ıncı pe ış ; uçuncu edllmck istendi. lıırm ı:;.igoruısınılan nıaadn beraber· burası laf;ıi olarak Cinin hüküm· 
ın ırm ş, as .. e ını e us ne - kararını verdim. Bunun i'ln Af - A · (Ü k d ) l ~ muş soyunmıya hnzırlnnıyordu. ı 

1 
c,; ga Hak~.ının Mimozası jkinci, vnı- 8 u ar · Hakikaten bu niıdisenin, bilhRssa !erinde uçncnk ncuıretçl henışire Vl' r"nlıiı altında ise de fili olarak 

Yoldaşlar susuyorlardı.. n stana gitmek füı:ere buraya geldim. nin Yetişi iiçüncü oldu. &kekler ara.sı.nd~ • ı' bizim memleketimiz için, iki bakıın· ı Joktorım sigoı tası, ebev~enin ahrirl Sovyetlr.r Birliği hüku?t'etinin si-
Yavaş yavaş köşedeki paravana· ı Cemal Pa8n bn fikrini Çiçr'rine Canynn 450, pluse 225 ve 120 Bomba atma: Bmn~ı. ~amız dan ycnltği vardır ve bu ~Ubar.la dn mu,·affaklyııtler... vcsaıre gıbi esaıı yaai kontrolü ve askeri m1tlıafa.. 

nın arkasına doğru yOrüdO. ıaun ~n~ıyn anlnttıktnn sonra sus-.- kuruş verdi. (Sanyer) 54.39 Y.K: ıkıncı Nu- kalııbnlık bir meraklı kn!ılesinın lıu 
1 

ıı. form lıtcler \'C lcaplu• ho.llediJ. uısı albnda bulunuyor. Binaen• 
_ Bir dakika mü aadc ediniz... tu, Çı\cnrıln cevnhını bck'edl. ikili bahis 650, üçlü bahis teddin (Feshene); üçüncü Rasim (pek ol"ijfnal) hudlse e~·afındn top., dı~t~ı :.onra (u~~ll. faktörlerinden aleyh Afganiıtandan çık:ıeak Al· 

k d d
. 1 Zeki Har;cı., komiseri vazi.._. .... : 23,50 lira ··erdı.' (Sanyer). lnnınnaını pek tabii ı:ormek le~ 1 t~ a:ına hnngmnın boğmaca üze. 1 la l•-1 1 ••rk" T •• kia• 

11uraC1 ta c ı. d h , ,,cw • T k d a· . . Eth (F~s eder l'ınde amil oldu~unu> va:z.ıhnn tayın m<".n ar .... yan ar r- ı ur 
v ' er al knvramı-u Bu se"'- ı c G 5 d 5 im e a ını· ırıncı cm ... • •· • d b"t f b" eml " w ' u.:p e e- • ar ay an am • , . . .. Bir kere bizde yaşını doldurma- ve muhtemel itirazlara cevap vere- tan UZCnn Cn 1 ara lr ın ee 

Ve, iki uç daklka sonra parnva- mııl Paşa ill' pek çabuk nnln~tılar. lstanbul yelken hane) 5.3_5_ : .•.kıncı _Kazım (Fes• nua, .;;., ;üt kokan bir yavrunun bllmek içın boğmııc:ıya mUes"L.- oı-1 kete gidecek vll%İyette değildir-
nanın arka ındnn çıkan adam ~indo - Mutnbıkız Pnşnm ... Şimdi söy- h ) ü R (S ) w _... 1 
tuttuğu donunun arknsmdakı bir leyiniz, bu iıte muvaffak olnbilmck ane : çuncu . ~"it? arıyer · , çoğumuzun binmediği ve eluıerlyeti· n~ası melh~z ~e burnda tnfs1lleıinc ler. 
yamayı Çiçer n yoldaşa göstererek: j için evvela ne istiyorsunuz? ,amplyonu oldu 100 metre: Bmncı lıımet (Fa- mit.in binıniye cesaret cdemcdtKi ve luımın orulmıyen diğer başkn fak- Fakat İngiltere ile Rusya hcnüa 

_ f~t ı ... dedi. İşte huviyctlmi Cemal p t cddü ~ Su sporlan ajanlığı tarafından tih) 12 Y.K; ikinci Koço (F.B.) halbuki münakale vasıtnlanmn .en törler ~karte cdil~ıck uçuş ıu ıckll. cevap vennemİf olmaklıı Afga• 
lsbnt eden \'C!ıkn ! • 1 ~a er t ctm en ce- tertip edilen latan bul yelken şam üçüncü Kazim (F eshane). j mfikemmel, en enıln ~e en rahntı bu, de tertıp cdilml~tır: nistıından çdcacak Alman! l'la 

Çlçerlııfn faltaşı gibi açılmış göz-! vııp veı:_dl: . • piyonasının üçüncü günü ınüsa- 400 metre: Birinci Foti (F.B.) ~unan t::ıyynre d~ığımi~ vnsıl:ı YÜKSEKLiK: Arz ıtnthındnn İtalvmtl:ıra teminat vermekten 
lcri bu yırtık donun bir köşesindeki - Turk zabıt!, siluh teçhizat ve baknla,.. du"n Mo.:ıa koyunda 15 55,3 Y.K; ikinci Kcmnl (Keten· ıle uçmuş olması hır (yenıllk) oldu (400 mctı·e), (2500-4000 metre). • ,: cd l l • l ha• 

• ., o . .. .. •. , 1 ğu gibi, çocuğun (boğmncn) hnsta. ·• . . ım ına ece' en son ge en 
~·amnyn iğilmfşti. Ve çok geçmeden ı para! sarpin:n iftirakile yapılmıştır. kendır). uçuncu Nık_o?'o~ (OF.D.). lığınm tıcdnvisi niyctile uçurulmuş ilk.Hı Dl D2ET.t.Anm edilen yüksek- berlerden anlnfılıyor. Fazl:ı ola-
bu yamnnın üstıınde meşhur (Ra· Bu da kabul edildi. · .. . . . •. · d 1500 metre: Bırı:ıcı rhan .. .e - san k Af • t ktiil ")t' t 

ı t lf Dort dcnız mılı uzerın e yapı· . olmnsı da ayrıca ve başlı başına mu· Mrı:sJ•ı 8 b h ğ k ra gnnts :ına va e ı ıca e • 
dek) yoldaşın mznsını aşıyan ş ro 1 Ertcs' ....r: .. S rd 1 k 1 (Usküdar) 4 44 ikinci Sadık • J : on a a11n so •u. ve b 1 1 ki F'l" . 1· 
okunmuş ı.·e bu (esir) in Cemal Pn- S1 ı;unu, ovyet o u art Baş ilan bu müsahnkalar ço ıcyecan- .. .. .. '.. • •• . ı tnlcıı~a değer yeni bir mevzudur. günc~li giinil -öğli!dcn <:v\·eJ veya mıt u unan ra ı ve ı .stın ı 
en olduğu tahakkuk etmişti. 1 kumandanı .yoldaş Fronze, Cemnl lı olmuş ve yarış esnas.ınd1t mu!~- (Uskuda~). uçuncu Remzı (Ke- Yok~ Uıyy.?rc, ~arp ve sulh zn- s<>~l'~ olmasında bir fark goooüimc- ve ~t:~i~e.li siy~si m_ültecilerin ~e 

Paşayo. vcnlccek eflah ve tcehizntın, telif rüzgarların esmesı yelkencı· ı ten kendır) • . • . . munlıııımlu gor~figu snyJsı~ ~lzmet· mıştır. 1 teshrnını ıstenuilerdır. Af ,nnıs• 
lf.l/o'I- , hazırlnnm111<ı için icap eden emirleri 1 ıeri bir hnyli miişkiı1iita uğrnlmış- 800 metre:. ~ırı~cı Fotı (F.B.) !~-den. başka, bıı: de aşı gıbı, vltn: ( ÇUŞ ADEDi: ı _ :; Kere. Öç tan Almanlarla ltalyımlar hak· 

İkı saat sonra yıkanmış, tım1ız. veriyordu. t Hatta bu yüzden ~ampiyo- 2, I O, 7 Y.K; Jkıncı Cevat (Fes- mın gıbL:. Bo~mncn hastalığına dnfc tt-rclh edilmelidir. İki!!er saat - landa sonuna k:ıdar ın.ar etmese 
lenm ~. trnş ol mu ' y<'nl elb: <'lerlo p h d ır. "lk "k" gu'"nlük ;arıslnrını 1 hane). üçüncü Vurdik ( F.B.) knl'ş-ı ~ lr ılaç, bır deva olarak kulk· tik ilu ı çuş ,•eya 5 - 6 sa;Ulk bir u b"le müslüman miiHP.cİlP.ri teslim 
k d' Çt'kldl z n v ın ~ ve biran· ara zaten nzır ı. nanın • 1 1 ,, • 300() et.r a· . . s k l'd' lnııılnc'lk llir mahiyet mi knzıınnıa . • 1 
!'n ıne ı T-rk b"U • b" . Tkl bitiren Behzadın idn- m e: ırıncı a ·n • ıs rı ered" ? V b b • çuşun kufi gelıp ge.lınıyec<.'ği tecrfibc etmemek hususunda sonuna lm-

u ı eanlanm1ş olan Cemal Paşa ilel u za ı en de Rusynnın her ırıncı.~. e ... k. t (Taksim) 10 02 2 ikınci Nuri ız ır..... c nen .a ogmncayı cclilınPmlştır. ld k d" • t . .• 
Çlçcıın ~·oldaş a~ni odndn karşı kar- tnrafındn, bilhassa Afganistan yo. re ctngı ~rpı dun :u _ynnş a an- (B 1 b ') • .. • .. ' .. F 1 (Ü - mlıa)yl'n bı~ müddet ı~ln mua)'.ycn ı·çuŞLAR AT'ASl"NDAKJ FASI .?r •• aya ucmıye azme ID1' go• 

1 oturnııı lurdı .. . - cnk yedincı olab.lmıştır. ey er eyı • uçuncu az 1 s b ı· ~uk ckl!ı;c (uçurmakla) bakıkn- • • runuı.·oT. 
ya ş . k - l- k hı uzerindekı Turklstan ve Buhara- Teknik dereceler şunlardır: küdnr). ten iyi etmek kahil nıldlr'l... LA: nm_ çok gC!Tllş ~ırak.imama ı ~a-j ~ıl Hindistanln Afgıın":stan 
Ccmnl Paşa mert, tc soz: u, açı da bulunan c aretten kurtulmuş o-

1 
F (D · ) 1 Yüksek atlııma · Birinci Kemal ~cbebiyet. verdiği komplıkaı;yon- yı:.nı tavsıyl'd.r. - I• r nn ruı,·a lllfi'>tcs- h d d d k" ..... k d 

k • k b' d 1 _ eyyaz emırspor • · "' · 1 r. b 1 t d h'l d 1 ı u u u arasın a ·ı mın... a a 
\C atı rnuşan ır n nmc 1

' • lıınlıır arasından seçilebilirdi. , a (F.B.) I, 5 O. ıkinci l\ uııtnfa (Sa. lıır neticesi ku~ ımlazından, kızıl- 1 
• • •. l er:' n 1 ın e u~~ru n~ ve Afridi ve Mak!udi gı1ıi müsclliih 

Çiçerln )Oldaşa evvcla bu h:ı.lınl Bu hnzırhklnr devnm c<lr:rken Ce- 9.228 ~ ~nmim (Gnlntnsaryıı) 1. rıyer) • üçüncü Selçuk (Üsküd~r) dan ve tifodl ani ve bfazlha çtoclt~~' ölbü-, ~n5 ~.~çş~~~n .,b~l~:!~· l~ıı~~c~~g~~~ü h~ kabileler yasamaktadır. Bunlar 
ve huylarını nnlnttıktan sonra dcdı ı p d S . O d B · · Elt f ( F h mtınü muc p o an u ns: n ıf('ı'l u ' " " . 

1 
ma aşa n ovyetlenn has misnfi- 9 45 saat ç a ım: ırıncı El es a- ted . t h kk d t b beti b men hepsi tayynresinin hnvnlıınmn- yanm asırdMJberı 11k sık ayak· 

k" 1 · ) 1227 YK 'k" · M 1 f avı nrzı ıı ına na ıı u 1 : , ıi o arak Moskovadn oturuyor, ya- 3 _ Mahmut ( Galatnsrany) ne • •. :. : •. ı ıncı ; us a .~ giınkü telıikkilcrine uynr bir izah smdan yeı inmesine kadnı·, uyumuş lanmakta ve sıkışt~kça reis!eri ve 
- Şu milşkul . znmnnınn:da ıılzı 1 pacağı iıler hakkında planlar hazır. 1. 10.1 saat. (Snrıyer), uçuncu Hamdı (Üsku- yııııarak kafnlarda taze blr istihfam lnr, uçma esn~n~n. veya u.çnından ı elehaşıl~n Aft:nnı~una iltıca et. 

çepçevre "nnnnk ı,tfym C'l'lperyıı- lıyol'du. Üç günlük müsabakalar netice- dar). . . . hallnde yer etnılye haşlıyan bu s~.n.ra çc.ğunda oksııı·ok nôlıeti ya hiç mektooırler. Şımdıye kadar Af-
listlcrin kımlt'r olduğunu blliyoruz. I (Devamı 'Car) sinde· Galataaaraydan Samim 200 metre: Bmncı İsmet (Fa- mevzuu elimizdeki imktinlnr dalre • g~ıfılmcmlş vcyn ı;ok hnflf geUp geç gan hükumeti bu mültecilerden 
=-ı 1 r . ltih) 24.5, ikinci Koço (F.B.). sinde deşmek, (havatnndınnakl) ye. ınışti~.. . . . " \hiçbirini ingı1izlere teslim etme• lk oku) ta}e be -, üçüncü Kemal (Keten kendir). rlmlc olur kanaatindeyiz. nu.ııı a :. ç.ocukların bırı sıııde n;ı- mi tir. Yalnız bunlan hudtr4lar• 

Klf mevsımıne h 1 olan 4X 100 ha rnk. Birinci Üskü- İlk n~"'lzdn şurasına işaret edelim: betlcı m aşıkal' olarak adetçe ve bıl-1 ş ----'-1 l k . • . 
k t ı a r 1 azır anm•• y . n • d ·ı "'k - . ,_ hn~ıı şfddetçe azaldığı ve bu snlfıhın dan UZClll aştınp meme etın ıçın-a y ı d 'k' . F nerbah,.e ürüncü ogmnca enı en o surenı yıpra .... n d t t • t" 

S U M E R S 1 N E M A S 1 
ar, ı ıncı e " • .., v ihtllut1le öldürebilen ve dinllycnl hir kısım cocul:ta birincl, diğer bir e o urmıya m«:mur e mtş ır. 

ilk okullara talebe kavdı 15 Feshane. efdden üzen ve muzfç de:-dln : kısımndn da iklnei veya üçüncü uçuşu ı Afganistnadan müslüman 
Eylulde ha byneaktır. i kokul Kürek yarışları difteriJe serom, sıtmadn kinin gtbt müll!!ıkip. huııule geldiği mfışahedo ve siyasi mülteciler talep ed;Jdiği 
ikmal İmt.hnnları t.ylulün 22 sjn. Yeni sinema mn5imini ftll'lft akşam açıyor. hastalığı bıçakla kökünden kesaı tc bit edılmiştir.. . ızaman lrandaki siyasi mültecile· 
de yapılacak, 29 Eylulde mek- Errunönü Halkevi tarafından kati şlfnli bir ilacı henüz k~fedilmlş Bu tnr:ı tooımde mOessır olan :fak rin teslimi de lran hükumetinden 
tepler tedrisata geçt"ceklerdir. Bu şirin ve nezih sinema alonunun faal müdürJyetı, geçen sene- tertip edılmiş olan Adalar arası def'lldir. Bu hastnhk dünyaya ayak t6rım mı olduğunu kestirmek mfim- istenmesi için Tahrandaki lngil'z 

lc:rde olduJ;'\l gibi bu sene dahi mütenevvi, hareketli, zengln ve mub. kürek yarışlan dün yapılmıştır. bnstı bacınlı, iptidai Hncı baba ma- kü~ olam::ırmştır. Yalnız sisli havada sefirine Londradan talimat geldi. 
Erenköy aanatoryo- teşem progrnmlnr takdim edeceğini vadedlyoz. Bayanlarda: Galatasaray birin eumından, tüt~üle~en ve muskalar- az. ırtifndc VI' usta olmıynn pilotlar- 'ği haber verilmektedir. 

muna bir pavyon Knrilerimlzln yeni ve müntehap progıamlz.r hakkında bir fikir ci, Eminönü Halkevi ikinci. dan tutun da fennı a~naına luıd:ı.r, la y:ıpılan uçuşun açık havada, B "it ·1 • ba d K d'" 
cdinınc!erini tcmıncn islmlcrlni öğrenmeğe muvaffak olduğumuz ıa- Erkeklerde: Bu müsabakaya bir sürü füıçlıır ardı nrdına piynsn- 2000 metre il tünde Jatif ve Yllm.uşak •. ~. ~u e~ enn .. fın. & u uı 

Uive edilecek h""erlerı"n bıızılnt"nl bildı"n'yoruz, G E ya çıkarılmıu. kliniklerce tecrübe uçuştan d.ı:ıhn llZ m.u".·nf!aklyet va - muftus~ .E'."1ın Elh~~ynı bulunu.-
.... ·• Gal:-tasaray, iınt:ş, minönii <l tı"-I r r1 d b ı F 1 sti d t il - 1 k ve ist:ıtisUk!cı·e dnyaruırak bazCJI şu et ı; nl ı a r. c t' ı ıyoru~ yor. ı 1 n e ng ı~ere Rl"fl 

Verem mücadelesi cemiyeti. 
Erenköydeki sanaloryomn bir 
pavyon daha ilave etmiye karar 
vermiştir. Bu pavyonun temel 
ntmn merasimi 12 Eylulde icra 
edilecektir. 

Telefon şebekesinin 
t ev i 1 

lstanbul telefon şebekesinin 
tevs"i ve Aksaraydnki santralın 
insası için görüşmek üzere şehri
miz telefon mudürü Niyazi Tezer 
Ankaraya gitmiştir. 

Bakışlar .................... 
Bizim bu harple 
alakamız v r mı? 

f<lf ını takip ettiğimizi devlet 
adamlarırr 'n, ilk ve son, her 
nutkundıt bd.a\!ilirainü.. 

Bizim bu oıırpıe yakından 
ve fiddetle alakamız vardır; 
fakat bu, müteaddi değil, passif 
ve tedafüi b!r alakadır. Çık
masında hiçbir dahlimiz ol:nı
yan bu harbe müdahale etmek 
istemiyoruz. Bu dramın ne mü
ellifi. ne de aktörüyüz. İki la· 
rafm da i!ine zerre kadar karış
mamak yolundaki selamet po
litikamıza daima sadık kalaca
ğız; fokat bu harple olan pek 
yakın alakalarımızı inkar ede· 
rek, Utarid yıldı:aında im.işiz 
gibi, kollarımızı kavuşturup o
turmıyacağı.z; her gün dftba 
alaknh ve daha uyanık, sınır
lanmızı dolafan alevlerin yı
lankavi damınd.a ıözlerimiai 
bir an •YU'llU)'acajıa. 

1r!ARLENE DİETRICH Uırafından yarntılan YEDİ GÜNAH • l lalkevj, Fenerhahçe k)üpleri iş- bazen ııtekl spesiyalitenin şi- Alımın bu iy; nctiel'lcre mukabll, yapılan müsellah hareketi ıene-
KARLAR, < HAR.LES TIOYER, ::ıtlAHGARET SULLİVAN'Jn mliştc- tirak ettiler. falı tl!'!İri salahlret sahibi oloritelu cliğel' tmnftnıı :n çocuk üzerinde ya-ı lerce idare eden bu eski Ulhit 
rek temsllkrl llACI\ STREF.T, her vakitten clnha schhnr ve daha şi- Galatasara; tek çiftesi birınci tnrnfındnn rrünakaşa, kabul veya Jl~lan n~ ni tecrübelerle hemen hiç fngilterenin buraya ordular yığ• 
ı'İn DEANNA DL RBİN'ın yuattıi;'1 en son iki filmi BAHAR RESI\lf olarak Kınalıdan Burgazn 1ıcldi. rrcldl'dilmiş VI.' nihayet: (Roğmaca-ı lıır, ivil k kaydedilmemiş ... Nihnyrt, 1 ması üzerine Suriyeye iltica et• 
GE<"lDi ve AŞK ÇİÇEÜİ, CHAR LF:S LA UGHTON'un oynadığı Vic· , Burgazdan gene Galatasaıayın iki nın kati iluCJ yoktur, ancak, nşı Ber. nd • çocu~ hekimleri cemiyetile ı mi,ti Oradan da lraka ~cbil
tor Hugo ılun m!'QhUl' v~ liiycmut eseri olup sinema aleminin buyük ı iftesi birinci olarak Heybeliye ~tb'katı ile ve bazı iliiçlar i tlmn- d"ktorlug ın dığcr şubelerinde. nktcdl i ti: fraktan İn iliz iskerin'.n 
h~rlka ı NOTRE DA)JE'ın KAl\rBURU. güzel orveçlı yıldız SfG _ ç . ld b tt b .. lıle bu hnı:talı~ın nvlnrrn sGren im lçt.nuılarda bu mcvıııa nıt mus-ım f • g • 
IUD Gl'RİE'n n fı:v\ıı'ude tcnıs'li llNUTULM"CŞ KADIN, GARf g_elırke~ yo. ~ .8 ı: .. ~nu~ m·~· ı muhtelif devrelerini kı :nltm!lk, ok. pet, menfi r:ıporlar okunarak ınfına- transıt olarak geçmesınden çıkan 
C...R \NT vc iH l'.:NN ı: Ot: NNF.'n:ın muhteşem tcnuıiJlcri iLK GÖZ 'nne Gu~e_ş ı~ı ç ftesı ıkıncı vaz~- ııiirilk nöl•cıt'erinf hnftflc>tınek, ihti- kaotnları yapılmış, (boğmacanm ihtilaf üzerine bir ay devam ede~ 
A~RlSI, l f:Sl 1 E HO\\' A RD'ın o~'?lndığı Bernard Shaw'ın şaheseri yetıen bınncıye ~eçeTek Heyhelı. ı; ti nnı önlcmrk çok vnkit mfimkiln b yle cyilksck uçuşlarla> iyi edilemi- bir harpten sonra Irak hüktımeti 
BI P. KADIN ) ARATTUI, ALLAN JONES ve orke trnsı tarafından ye geldi ve buradan Güneş dört olmakla bt'rnber; en iyi çare, (OCll· yeecği mnamaCih bu tarzı ted:ıviyi is eric:aoı ve kumandanları lrana 
MAVİ Rl l\tBA, musiki \'e dans amatörleri içın JACK HİLTON ve teki Büvükadnya giderek ~arışı ı ı:u, dal: veya d<'n'z gibi havası tcmi7. tlkbalde tccrühe. etmenin muvafık iltica ederken Kudüs Miif'ü ü 
oı k trn!ı ile Rıtz Brothersler Uırnfından ARJ ANTiN GECE! ER.İ, birinc"likle bitirdi. ,·rrlr.tc ~ötürerek cacık hııva> il!' bu~undıı •u, şfm_dılık yalnı~ bunn .be~ belli başlı Filistin rüesası ile hir-
CA ROI.r: LOMBARD'ır )'Brnttığı GECE :-:ÖHETÇİSİ, KAY ı r: \,' Bu yanşta diğer kliiplerin iki kucak kucağ'a bırakmaktır) kanırı. bnı?lnmnnın dogru olmıyııeağı) :fıkrı likte Tahrana gİtmİltİ. fngil ere 
CİS tarafından .1ASKEl.I İFRİTLER, LİL1AN HARVEY ı.·c \\ iL 'f ) . b tt w • • ·k· · •· •· rı'l vnnlm· tır. rk ,.h t kazanmıştır. . • • ·~ d'" · çı tc erı a ıgı ıçın ı ıncı ve ucun . kendıs;nın bıaman usmam say• 
LY FR1TC"H'ın rnuht~cm tr1Mil eri, MODERN HAYAT , TIF..NJA- •• kt lı.tr hu l'"ia~a d:ıynnnn (tavvnrc ı; ıı en tababet: bır hastalıı:;., nvu- .ft..1. k" t T 1 it 
l\lfNO Git.LI taraf•nclan YANAN KALPLER, leni DfAN~ Dl'R- cu yo ur. fl!' '" 1 vfl) usulü rlc 1P17.Hl'lıl ı;('. cu iç ndc vem iikçcsl altında ı>zebtl· dıgı ve ,..... .. ta 1 ngı ız. ıt ey 1 an 
BiN GLORIA JOAN'ın 1 l\'o Vl' -şarkı kralı BİNG CROSSRY ile be. GI k şyas nele inılC' Anm·ika -ve b·ınrlan hıı. nıt'k için c hn"lalığın ü~Li.lnc ekseri- büfün harel:ıltta parmağı hulun-
raber yarat• i';ı YILDIZLAR .)ı\RKIST, ANNA NEGl,E tnrafından yece ına bt'!nılz. Alma11"ndn bir k~ııdOf c_•t-"l ~ıı mulıt.clif'. ve bazen de maaklsi yol- duğunu unnettiği Em!rı E'h .. scy. 
çevrilen ve şıkların filınl olan İRENE ... vcsnir dala bir ç:ık güzel fiyat teshil ed.lecek tntl:- k rd lmlve bnı;lnnrrı~tır Tc .. n. lıırdnn çullanm k, snvlct etmek va- ni ile esH Irak devlet adamlımnın 
filmler ve f.:ıhe ' drn miirf'kkcp uzun listenin biltün isiınl rini ka. Gıda maddelcrının en mü~im- dü{ 'iiivlr nluyoı-: Çocukları bni?ma- zıfcı:lle mOkelldtir. Ve hııyırh neti· ve kumandanlarının teslimini ka-
yıt etmr"•e )' ı·"miz rr.'l!!n1t olmadığından zikredemiyoruz. :\tnmnfih en I b d I en grçlrmckte h11hınan bnı• pllo~ nr rryi r1l' nn<'ak bu snyede ba•ıırııbilir. ı·ı 0 J .... •k Iran hu"kuınA etinden ta• 

i
lerinin fiyat arı tes ıt e i dikten ., .... .. 

ı1on iı.tem mnk'nrlrı le miirehlıcz şl'hrimlz111 bu güzel sinemn salonu va nnnenin ~·ilkünü ve ntırnbını Uiıınenaleyh, hoğ'mncn öksül'ü:'•!ı de l d' or 
d 11 il ff ki 1 -'· 1 b d b 1 sonra avakkabı, kumaş E:ıbi giyl'- h ,.. 1. ep e ıy • ııımn o< u •u I' ıı ınuvo ıı ·yet er ve r.,..or ur aşın n u un:ıc•aı'1na J nwltnınk ""rn ut C:"'IC.Uı,;Un 1' ~-.ı ı 

1 
bu ka denin dı,ında kalımııyor de • M h F • TOGı\. y 

şüphf' vokhır. cek c yalann Hyatlan tesbit cdi· yet 11ahnQını dci!Istlrı-l"f'k :ılftk:ı9ı· mektir. Çocuk Hel..imf ~1 arrem eyzı -== 
1 _ 1 Iecekt". "' hn•k• tnrafa ımnle etmok h•hano Dr. A>m.ı AKKOYUNLU rfli •V;~ı~;ı·;·;i~'""Ş;~·h1l""l_-_· 

Tasvirin Edebi Tefrika5ı: 3 lamış tohumlarını bile set.ip gören\ beri var<lır. Evet, odasında ynpa güıilltü ile cılduğu yerde mıhlanıp 
b,r cskı zamun bakı..,ısı gibı Abdul. ynlnız, bir türlü gelmlycn, bir t• ı lü kalmışb. -ınmnı ...... uıııuı;ı;ıuıınnınuıımııımr 

~ID'LVCD l1&DD ~(1(]aJU>Ünin 
lif~I ARI •• ~ 

) ıh •#' '1d 0 d -1 nıdl, k"lldi k fas ll- roı UI ~·en bır SCV"'Iliyi beklerken /naan J'Ü%Ünde hene/ini 
'I' "' " .. Ne olul or! diye başınJ kaldırdıfrı 

da bütün hnkikaUan ~ırçıplak bir bırcienbıre tepesinde apıırt.ımıının ça en çok göateren fena i2le., 
1 d zaman tavanın tepesinden uçmuş 

kılrııfettr. ve haZlr bu u~ r u. tısının uçtuğu, ve oc!.a.,ınn vıldı.:lnrın gurur, k 0 r k a ae su 1 um 
O doğrusu ~te.11irse butıln omrlin. dolduf;'ll o biiyilk gcccd nberl Abdul. oldtı1,'llnu ve yıldızlnnn elle tutula- ifadeleridir. ••• 

ce bundan korkmuş, bir vün fns~nl ıı ı, m ile arasında hiç tc te _ cakmı~ gibi yakından odasına ııark~ 
ve eşya ile olnn müıın cbl'tlc~ ·n n 1 menni etmediği bir şekilde k'.lvvetlı bklarınt gördu ve sonra sevdiği ka· İnsanın yüzünde kolaylıkla o. 

Yazan; Ahmet Hamdi TANPINAR ihsasların sat.hi pllinından ~·k dahıı ve derin bir münnsebeUn başladığını dm hu yıldızlara basarak onlara knııan t:fadeler hakikntcn bunlar-
··········................................................................ derin ve çok başka bir ııcYlyeyc gei- ı his!lctmiştl. tutunarak, onlnnn ıeığile sarınarak dır. Bunlann üçü de birbirinden 

Abdııl/ah rfuı eli /d ı•dir? Belki it b b ı · d bi •-J ·ı güzclllğını veren büyü sı.nn, ' t ••• disl de pek kolay nnlntamazdı Sade 
(ÇIKAN KIST.lll.4.RfX lıMa ası) ı caklarınıı takılıyor 1•ıı hu andan m?5indc~'. kiiinatı ihatuk eden ve QJ u 1 Dunun naı;ıl olduğunu bizzat kcn- odıı.ııınn giı·di. Abdullah, aylat'C..'1 fenn, birbirinden çirkin lfadcler-

1 aı·cı~ en ıgm 6 ,. ""ıcıvvıı ı k ·ı · b" ·hı ı ı · kapısını çnlmamış, se:ıntlne ux.ramn. dir. İnsanlan bir insandnn uzak. de h.r.rkcsde "ıı<lcın bir parça ııar. ı ' sınc nıı eııı mış ır meyva gı ı.r. <' tek bir .,.el'!. o zamanlar ümid iı-. ti 

dır. Abdttllah .'endi ar- tyu kem- o.uyar. 1 elen bire bütün çıplnklığllc knı .. ' ı:ııı I 1 son h:ıddinde ynşadıl:•ını bili- mış olan bn güzel mahlükun bllylo k.şbrncak, herkesi bir insnndnn 
disindo al momi , jul at ona mütc>bessim biı in an yüzti için oldu- ı çıkmasından korkunç mı:ım:araslio yordu. Bir insanın kendi talihini uçnn bir çat1dan ve bir yıldız kasır· tlkslndirtecek ifadeler bunlardır. 
80, b~Bt('e da 'UIJL vermem.it bır ğu gibi. ııımsıkı örtı.ilmüş demir kn.1 onda her nevi yaunmn zevkini h:r 1 hıitün v~zııhile görmesi knclar kor• cıısı içlndl• odasına tavandan girme
t 11tir. Udek deg'W. , fakaı nır. pılnrm hJçbir gediği olmıyı:ın yckpn. • :ındn, Upkı bir ncf~-.ıe ııöndurüleıı 

1 
kıını;. ne olabnir! AbdııJlnh efendi elne hiç de taaccüp etmedi. Zn

lck l;cınad tal n ıı lnr lıa11vana re duvarların arka'lında olup bltcn : bir mum gibi söndurmesind n ktll'k· bırkaç hııftadanberi onunla haşhaşa, ten münaııcbeUerlnin bnşladığındnn
çok benzer. hadiı;elcrf gözlerinin önünde geçlyoı· ı ınuştu. İşte şimdi, o kadar ürktü!Cıi I ı:?OZ göze yaşıyordu. işte bu iztırap brrl bu gfizcl ve asil mahlükun kcn• 

l(r.71dfst hir 11""'"~"'1" otur. !armış gibi glltebflccek bir kudıctto ve bununla beraber beklediği sant içinde, kafası en muzlJm ve dOşün- di&ile ayni hamurdan yuğrulmuş ol. 
nıaktadu·. Oı·tadal:f mcı6ada. sefa. buldu. Bir billur parçnsı, vahul bir 1 gelip çatmıulı. ce ve tnsavvurlarla dolu olduğu hal. mnsınn hi(bir zaman inanamamış, 
rcthcme /\nı·n111 kı'ikl lıir 11<!-r••. tns su ıçlndr. en uzak, en Jrizll şeyleri 1 Abdullah efendide bu korku tnm d k"' .. k hl d .. d .onun çok yüksek, bOsbOtün başka 
hlı bMka maırada on ı: bir kaduı- hntt:i bir düşüne nln, henüz mubhem üç sene evvel hayatının biricik rrııce. e uçu r 0 a ıçın e çırpmıp ve eritilmez blr alemden gelmiş bir 
la biı rrhk otıırı• nl·tnd ·. Abchl l;lr tn,.avvurun dnhn tamamlanmnmıs 1 rasmı kapatim ve onn bnmba~ka dururken, birdenbire sanki bir kı· mahlUk, olmaaına dalma ihtimal 
lalı r/"rnl'ımı u .. l, ı 1 n ,, / ı. halkalannı, kımıldanmı).ı yeni lıaı- b r adam yapan bir kıt gecetılnden ! ııamet kopuyormuı kadar bü,iik bir ftrmleti. (D""'1M 1111rJ 

1 • 

Dunlnrın hangisi llteklndcn fe
nadır? Bunun üzerinde sözd u~ 
zatmıya değmez. Çünkü hepsi de 
fcnnlık bakımından birbirile ya. 
rıe eder. İnsnn tevazu, cesaret 
ve eefkat hislerini inkişaf ettir

bOtün bu ifade-
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!Dünya harbi
11 IJ.1•]#Blfl!:J~Ql$i1JI 1. ( Askeri Vaziyet 1 1 

[ 73hca ... ı SO.VYE1 1 ALMAN ~--====------./ 
ı tebliğ·i tehli v i Moskova etrafında 

Almu lellllll (1 inci ..ıtif•dn ~' ft fa.t ıa1ıtfe~ cüııent> 
Bel'lin 7 (A. A.) - Alman tebli· Tebliide cenubi köprü üzerin- Fin turnma tekrar ha,Jadı muharebeler 

{:i: de Almanlarla Rumenlerin zayia. Helainki 1 (A.A.) - Resmen 
İııglllz ııah1lleri ~ıklannda Alman b pek büyük olup mecruhlann haber veı.ildiğine göre, oldukça 

sava§ tayyareleri himayeli bir gemi icr.iYe nakledilmemİf olduğu bil- uzun 'bir tevakkuf devresinden 

Tefrlk•ıae 

-Ne yapıp raparak, KAmll Pata hOkOmetln 
devirmekten ... ,ka çare yok. 1rnı11ealne meıtSup ceman 8000 tonl· di ·ı kt d. ıonra, temmuzda başlayan taar· 

lato 11uıcıninde dört ddfman ticaret rı me e u . .,,.. TUZ, .f eylulde tekrar başlıunı~tır. 
gcnı.l~ln1 tahrip etıniıı ve diier bir uan 
ticaret gemi ini de m!lbim hasara ut ~oakova 1 (AA.) - Sovyet Üç gün ıüren muharebeden 
ratmıştır. gece tebliğ:nin ilavesi: ıonra, kıtalanmız 75 kilometre 

ti ô eylıil gcc .,i b!ly{lk bir Almnn Dün bütün cephe boyunca 1 O Herlemiflerdir. 
savnş. tayvnre U-şekkO.lü, Süveyş ci- binden fazla Rumen zabit ve as• Son günlerde, düflllan, arazi-
varında Ebu Suheyl!daki İngiliz tay keri imha edilm~tir. Bundan ba~ m!zi bombalıunı~tır. 
yurc meydanını b.fi> ilk muvaffakiyet ka Ruslar, muhtelif çapta 100 Finlandiya tayyareleri, Ladoga 
le bombalamıştır. den fazla top, 364 mitra1yöz yu· gölünün tarlunda ve Murmansk 

Dun gece az miktarda 1ngı1!.z tay- ve.sı mühim miktarda torpil en- derruıyolu üzerinde düşman kıta. 
y~relert ıl°!~li garbi Almn~ya ~e daht eden bataryalar, köprü va- )arını bombalamışlardır. 
Norv ç ııahilıne hucum etnuııle~ır. zifesi görmek üzere dı.işınan tara- Bir tTen tahrip edilmit ve yedi 

!~;:'iı~a !~~~~~: ~~~1:ı~~\:~n: fından ~ullanılan 18 gemi, 940 düşman bombardıman tayyaresi 
mı tır. Sıvıller arasmdıı bir ınikdar otomobıl, 160 tank ve zırhlı oto. dütürülmüştiir. 
ülu ve yaralı \'nrdır. mobil tahrip etmişlerdir. Kiyefi tazyı1c 

Gece nvcıları ve tnyyare dııfi top- Öğle tebliii Bern 7 ( A.A.) - Cenevre de 
lnrı 10 diı!lınan bombardıman tayya- Moskova 7 (A.A.) - Reutcr: çıkna La Suisse gazetesinin Ber-
ı-csi, donanma topçuları da bir düş- Bugün öğle üzeri neşredilen Ün muhabiri bildiriyor: 
maıı tannrc.si d~ilnnfiştür. Sovyct tcbl:ğinde Sovyct kıtala- Berlinin salah 0 yettar membala. 

ltalyan tebllAI nnın dün sece bütün cephe bo- rında dün akşam biJdirildiğine 
Roma 7 (A. A.) _ İtalyan ordula- yunda çarpışmıya devam ettikleri göre merkez cephesinde cereyan 

rı umumi karar b nın 460 numa· bildirilmektedir. eden şiddetli muharebeler neti-
ralı teblı •i: Leningradda ces:nde K"yefleki Sovyet kıtaları. 

Şimali ve şarkt Afıiltadalti karn Mo kova 'l (A. A.) - cumartesi nın gerisine yapılan tazyik gittik-
cephelerlnd ehemm yeUi h ç bir hi günü akşamı Moskova ıesmi im.lhbn- çe artmaktadır. 
dıııe olmamı~tır. rat ajansı tarafındıın nc~redilcn bir y· e cenuptaki vaziyete müte-

tn •ılız tayyareleri Trahlwıgarbı tllbl ğe göre, Lcningrad kapılarında ])"kın a 'd b' haber daha a· 
b n barıTiman ctm oler e de hiçbir vuku.-ı g~cm çok eiddetli mubar11b ı a 1 m nı ar h b .. 1 d 
ha arat ve telefat ~oktur. 1ngıl1zler lerd~, aon üç f!\in zar!ıııda lınmıştır. Bu . ~ ~re gore, sn: 
Katalonya cıvanna da bombalar at- S·wvet kırııatı t.l·~f ııdnn ka::ı•mlnn mıntakaııındakı ışçıler Moskov • 
mı::lnrılır. :Fııkııt nüfusca zayiat ol- muvaffnki) .. t1crln ~en"ral Rıııııll.'ı-e. dan gelen bir emirle tahliye edil-
madığı gibi hneuuıt ta yoktur. vin kumandası altındaki ktn·• etler miye başlanmı~ıtır. ... 

• . tara fın<lan elde cdllıniş olduğunun •••••••••··· 00"··········· ................. . 

5 • G cyhıl gecaın tan·arelerımiz .. . .1 b"l • . . lı"ldi kt dl 

1 

il 
d el k- f1 '!uyıenı ' ece:: nı 1 nne e r. J onya e Kıhrıs n asın a ain Le oşeyi bom- B k l l Al l · ·ı 8p . , u . ı n ar, ınıın arı ıııtnsyon ı e 

bardıınan etruışlerı!I .. ) nngınl~r çık 1 eehir ara ındaki bütün mevzflel'in - A m e r •• k a 
tığı :e ~~filaklar vukua gelcllğı g(S - den cıkumı~lıırdır. 
rulmuştur. . Düşmanın bu mıııtakadaki SovyeL 1 
. Dü~ gl!Ce Il~~otahtt:n hava tehUkesı hatl:ırına girmiş olan bir tank k(llu, 8ft aşıyor 
ı~aıetı veri~mıt 'e ta~yare dafi ))a. bir kı .. kat hneketine yakalanmıştır. (: ine! sahifeden devıım) 
tarynl:ın bır knç manıa ateşi açmıe- Almnnlar, te.d:ıfüi bir vnziyet al- taTlık gösterenlerle uçuncü bir 
laıdır. m l:ırdır. devletin müdahalesine meydan 

Üç gün devam eden muharebt" es. verilmemesj için gızli tutulduğu 

Fikir kuvveti, 

lnhç kuvveti 

na ında Almanlar m:ıktfil ve mecıuh ıanılmaktadu. 
olnrak takrlbe>n bir alay kadar kay-
betmişlerdir. Ayni membalara göre Japon-

71 incl Alman fırk:ıııının 407 inci ya Mihverle olan bağlannı kırını. 
:ılayının karargikı elimize ı;cçmi~tir. yacaktır. Zira bu cepheye ıulhü 
Buradn bir tııkım tank ile alnyın hn- elde etmek imkanları muhakkak 
ritalnrını ve sancağını ele geçir - d ı J k b' · b" l (Bııfmelkcıl•dn Üv4111ft) ahi o sa apon a ıni,!ı oy e 

tiyenlenn," kafaların i..inde dı:r- dik. bir şartı kabul etm'yeceğinden 
r-· Kiyefin müdafaası Vaşin~ton .Japonyadan hu tarzda 

nadan İfl'yen fikirlere bu suretle l\loskova 7 (A.A.) Tass 
lıükmetmeklen aciz. kalma~arı ka- ajnası bildiriyor: hiçbir şey istememşitir. 
dar seyrine doyulamıy:ıcak man· Almanlar Kiyef istikametinde Siyamda yeni tedbirler 
zara az. bulunur. Maddi her tür· yürlimck ii.zcre her silahtan bir- Bangkok 7 (A.A.) - Gergin-
lü tasallut ve tahakküme rağmen likler tahşid etmişler ve bu b r- liğı mütemadiyen artmakta olun 
bildiğinden ,n,mıyan fıkir}er, he· )jkJer mebzul to:piJ aletleri Ve 1 beyn~.JmiJeJ ~·azİyete k~TŞl koy· 
le hakka ve halıikate de mukarin otomatik silahlarla techiz eyle. mak uzere Sıyam parlamentosu, 
iseler, ergeç kcnd.!\'ni ezmek isti- mi.-lerdir. Bu bölgede 8 ağustos- selameti umumiyeye müteallik bir 
Yen kuvvetl re galebe çalarlar. ta~beri devam eden çarpısmalar- kanun luyihruıı kabul etm:;ıitir. 

• N': ~ariptir, ki Avrupa nıede- da evvelce du:oımnn eline' gı>• en Ha'k. emval ve em ;.kini ve şahı1i 
r.ıyehnın esasını, tefekkürün hür- bazı köyler ge~i alınmış ve düş- ehliyet ve kabılivetlerini dr-vldin 
riyeti teı:kil eylediği ve L lh ssa mana çok ağır zayiat verdirilmis- emrine amade bulundcrecaklır. 
garp mcdc-niyeti dediğimiz be~Hİ ı· ' 
t kimüı ( T iT. 
c 1 eğer böyle bir fey var· Kiyefte her ev bir kale 

sa.) Ancak tefckl{ürü müstcb'd- ı 
lerin tasall tund ~ k , l\lo 1-.ovn 7: ( A. A.) - Moskova 
yes'nde • u .• ruı urtarmak ••· 1 rfHlvo unun bildırd !Cine gore Kiyd 

Kim kime 
taarruz etti ? 

'(I flltC NiM/._ ..,._, den lti)lef'a doiTu elden alğer bir 
dotruya Sovyet idare merkezini mil- demieyolu ela Almanlar tarafından 
dafaa ve teınin eden bu rrupan ehem kesilmift,ir. Gomel tarafından Al • I b k k dık İktid 
miyeti ll§lklrdır. Voo Bock, 1939 ela manlann Klye!'in farlnna ·41e Bud • Ordu,.a biren bu aiyaset cereyanı. kümlerlnden ı tı uaıın • ar 
Polonyanın oimallnde hareket eden yeni ordalannın arkasına dotru i _ en bflyük bir tehlike tqkil ediyordu. tnevki!ne, bitaraf bir kabine ~lain. 
Alman ordular ~puna kamanda et Jerlemelerinl menetmek için mn:rcpl Ve ordunun, her kuTVetin "evklndı Diye feryat etmlye batlamı~rdı. 
mişti. Geçen sene de Hollandayı it- Tlmoaenko ,.eni bir tqebbtiate bu- olarak bitaraf bhııuı lizım sellyor- İktidar mevkiine (Bil)'iik kablne) 
gale, Belçika ve Şimali Fransada ta- lunmUf ve general Koniye! kumanda du. geldi. Meclis, feshedlldL (İtt hni 
arruz hareketleri icruına memur o- a.ında çoiu zırhlı ve motörlü birlik- İttihat ve Tenkki cemiyeti ulttile ve Terakki cemiyeti) hem hükı1met
lan Alman ordular grupunun ku- lerden mUrekkep bir kol aevket- büyük bir hatl etmiş" Metnıtl7elln te ve hem de Mecliste, bütün kuvve.. 
mandam idi. Bugün onun maiyetinde miş idi. Bunlnrın ynptıklan akın Al- il!oından sonra, siyasete brıi&D za. tinı ka)bctn1i~tl. İttıhat ve Terakki 
bulunarak beraber çalıean Von Klu- manlnr tarnfındııo tardolunmuştur. bltana mUııamaha göstermlfti. Enzı erkfuıı d:ı. (alclacic ~ohaa) mevkime 
ge, Strans ve Von We.lch gibi gene- Bundan sonrıı Sovyetler dört eyltll- büy(Ik dliJtlnceli zevat n: du.uverm~lerdl. 
raller de Fransa ve Balkan seferle- de tekrar bir mukabil taarruz yapa- _ HudutlMımızı saran düşmanla.. E;-er Talat beyin harikulade ce-
J'lnde yine beraber çalışmıo ve llya rak Alnıanlnrın GomeJ'den cenuba rın tehdit! ri altındayız. Zabitleri" s:ıreti olma a~dı, lhtinıal ki İttihat
kntlerinl gbştermlş kuınaııdnıılıırdır. doğru snrkmalarına mani olm:ığa ç mizl, kı3lalanndan ayırmıyalım. Or· ~ılar, bır dıüıa ik~H:ır mev~ü.1e ge.. 
!~unların mare~nl Timeşenko knreı- lışmışlnl'dır. Almanlar bu bar keti dumıızu, zayıflntmıyalım. ıemlyf'c kleı-dı. 1''ııkat Talat bc}"In 
sında acz göstermelerine imkAn yok de ged pü«kürtmilşlerdir. Ancak Dl rd"kl "hatla d 

1 
l lı yGk bir eııretle h:ızırloıdığı (Babı. 

tur. Sovyet kumnndanı. Smolensk'in Dlnycper nehrinin şark tal'!lfırulnn ye, v~ 1 erı nası n na. ili) baskını, İttihat ve Terakkırıiıı 
şaıkına kadar sipsivri flerlemie- Al· Kiyci'in arkasına doğru :yapılmakta memlş!erdı ... Fakat vaz yet vahamet sonmüş l-lldızınıı tekrar nur \erdi. 
man taarruz okunu, iki cenahına olan Alman ilcl"i hnrekcö, Sovyetle. k beder etmez -1 2 n i ımı"ıs ' 
sevkcttiği kuvvetlerle muknbil ta:ır- rin mukabil taarruzları dolayıl!ı]e, ayında- Harbıye Nazın :Mahmut ••• 
nızlar ynparnk kökünden kopanp geclkmiştlr. Şimdi Smolenak'in aark Ş k t pa n tıııafı d n ınecL e bır I Yakın tarihin en heyecanlı bır sa• 
imha etmeği düştlnrnliş ise de bu ha- taraflarındaki Alman sivri ucu ıle kanun ukl1:f edildi. Bu kanuna nn- h feı!lnl teckı1 eden b ı O:!abıi1i bas
rekcUer ümit edilen neticeleri ver - bir hizaya gelerek Kızılordul ın r.nra ; orfo ı '\S.-ıplan, eiya etle kını) nı büt<ın ta!'sıliıUle nakletmek 
memiştır. Smolensk'in cennbuna doğ- Moskova grıı unıiaki mevzileri j ki iştigal etmlyeeeklerdl. . bu mevzuumuzdan bark oldu"•u ç n, 

k 1 d k k ti 1 • l uıun uzad )'n bundan balı ed k ru sev o unan iki So~·et. or usu, cenahından u~atma zere Y&Jll an Bu kanun, cemıyetin l~ ne gelmC<I d ,. 
11 

... 
1 

b 
1 1 

T 
Gomel'in eim:ıl taraflarında Alman- Alman taarruz hareketleri, a •ır ol P .. t ~ :t ete hak m ol:ın Mııbnıut • 7.. • :ı nız. u mese en n 
lnr tarafından kuşatılarnk nihayet makla beraber, epeyce ilerlemljtır. Şevk t p arnı .,.,. !1 üzerine l\f _ b 'e- taalluk eden nokta ar.na 
18 nğuııtosda bfiyük blr kımu imha Jler iki cenıüıtan yapılmakta olan b ı llH taraf ndan ta d k ed, 'l. ~~ k " ar eı1 rck onun ıynadığı ro 
ve esir edilmişti. Buradan şarka doğ hareketler esnasındn, 25 atu to tan ~u var ki bh.mut Şevket P~a ~ile 1 tlhurliz ctUrceeg'z 
ru çcltllmeğe muvaffak olan kıaım- ı dört e)lfile kadar cm gtiıı zıırfınd , cem1vet aı:a"ındaki gcrgtııllk de ar- C nılyet, ikt'dıu· me\•kHnden uk i 
lnrı takip eden Alman ku,,ctleri, ey. Almanlar ymiden otuz bir bini tıl; 'on dcre:eyC! gcltli. ' cdcli tı:.m yedi :ıy olmu~hı. Balk n 
lül iptidasında Biryansk ııehrine kıı. ınütecııviz esir, bir çok tank. knm:;on ı B fi . .ı t, ., h t harbi bütün fcea:ı.t:le devam t>d:yor .. 

l 1. · . " 1 Ik unun zerı • cerıu~ c na mu 
dar i er ıyeı-ck bu şcfürde müdafaa· vesaıredcn murekkep milh ın m tar. ... k t p d ._ 1 k ·Netice pek ın•"•um ve Qmfdslz "'°" 

b •- l b' lik . · 1 rdl B d ~ev e a:llyı "u nı ye :ır:ır v~r- , ._,, YR ve ee ata. gayret eden ı<ızı ır • da ganımet elde ebnış e r. u e-- dl B • 1 l .. b. · d ıünüyordu Cemlvet. biltün k 1 ı et 
ltıri kueatmıya çalışıyod:ır. Smolen k fa yeniden şiddetlenmiş Cilan :Mo.a- ?ıl. h unnnŞe k1~}pc e, .f"

1 
nlulnt 1ırtm e ve k~v\eti~I k vbetmlş Fak'"t .,. 

1 1 ). ·ı · · · · h b ı · a mut v ... aşn ,,, ec ıı e ıza- ·• ,,. -
k n ş ma ıne doğru gönderı en ) ırnn I kova !tnrbındeki mu are e erın m • h kil k 1 . . lelerine u.ılık kalım f ttihatçılnı m • 
"k" ı S d d Al ı hl b ti _._ kiinet :ı çe ece .. ( ,e~a:m:uıtı l.mıı 11\tı ı ınc ovyet or usunu a man ar m lr ne ceye vnrmauuıı u cl • 1 11 B Ü p ) lhUll caddeden çekimn yeıek (ınuhalefc 
\'l'likiye Luki şehri civannda ihata bulncağı muhtemel de!!ıl ı;lbldir. r sı smn a 1 R~a nın 

1 
• rne~kUne geçml~lc~di 

ederek, nihayet 26 ağustada iınluı ve Eski Ordu Kumandanlanndan B~ndan tnttuulaı:ı!,, onun tımır şı:~- . 
esir ettıler n· · · h e>kette cemıın E ki' C I tile Mahmut Şevket Paşanııı meü.ı- C~111i~elJn sukutundan mfHeeı:. r 

· ırıncı nr me ı enera . . k k 1 " 1 oiıı ı ,r, l\lahmu!. Şevket Pa!'41.)ı iııt"· 80 binden ve ikinci harekette de 30 ALI İHSAN S 'Bls mı aıır aen ço agır soz er soy ene- • 
Pı. B ı..a • ı b1 d faya ın cbur etmekle yııpılan had· binden fazla Sovyet askeri. Almanla. I . u wıdıae <ly e r zaman n cere>-

nn eline esir dile-mu~ idi. öl!I ve ya- 7'ASH1H VE iT ZAR: Dünkfi ya- cet.ti. dan dol:ıyı Ta18t beyi mesul tutu-
ralllar bn hesaptnn harl,.U•. Sm" t zmmda artı'k Leııingrad mahna:ıra yorlardL Vnkit v:ıkit onu eiddetJe 

~ "' • ..,.. yan ediyorda ki, Mnl::nnt Şevket .ıı ı ...ı 
len k şimalindeki harek tler netice· edılmtş değildır cümlesi şo~le ol ıık. Pıı.,a cıu sen çok miltc "rdl. İshn· muaheze e" yor onıı. 
sinde Rigadan Moskova)•a doğnı ı:i- (Henüz Leningrnd muhasara edıl. bnlda, Edlrnede, Relfir ktc tcşekkul Bu vnzlyet karomnda. Talat lit:y 
den demiryolu açılmışur. Şimdi Du miş dcğıldlr'. Fakııt şehrin -~aı nmılcı cd n 11 kert ı;-•·upfarm menfi b·r ee- herkesten daha mütf'esairdi. Yaptığı 
tıırnftaki Alınan kuvveti ri. arka ku~atılması ıkmal edilmek u~r 11 

.) kiid faaliycU.'lde:n maad:ı, l\Tanns- hatli~, ~r kanı ilP ödemek müm • 
doğru Moskova istikametinde il rle- l Sovyetlcrın buı aya kadar ıleı1cmı~ tınla dn (Tıı' > nr) lsmind» -A rna~ ut kim olsa, biran bile tereddüt etm • 
ıneğe çalışıyorlar. Smolensk cenu - clnn Al~ruınlıo.ra} ibııresind sonrn ırkın:ı mcnı;up- bir yı.izbaşı ıla •a çık. yeePkU. 
hundnki muharebeler netice inde de (mukehil taarruz yapın~l.arı muhte- ını. ( Ternmı.z) kalıramanla1 ını teh- Bu düşünceler al unda ezilen Talut 
Gomcl'den Mo.,kovnvn ıriden demir - , meldi~. Müd::ı~annın ne kadn; clcv,r.m dit e>d ı ek hiild'i>ı:ıc.ti tı•hcllde giri .. ti. ber nihayet kararı verdi: 
yolu nçılmıştır. Şimdi Briynnsk şPh- cdP.Ceı,'i ke tlrıh~mez.) İbaresı yn la-
ri bu hattı tıkamaktadır. Bu ~chir • mnmıştır. Tıı hıb eder ozur dıleriz. C<ımiyct, bu fmı .tı kaçırmnk iste- - Ne yapıp y:ıparak, K!imH P • 

•••••M•••••··.~··1 ... 1 
... ~1 ........ ş••···~·ı .. ···e··~·;·~·~-d·;·~·· .... ?~:,::!:~ :~;~~:>~t ~~h~:; 1 I :;:,~m•tini dovlnn•kt<n ba,ı.. 

Ad 1 b Y ·~ah ut Şevket Pa yn 

Şehrimize geldiler ~:ı~n uz:'dıy:e~ahat vermiye hı,,uın 1 (Dtı tımı ı-ırr} 
- Paşım !... Yirr.ıt dört sut nr-

fında i U'i'R et. E"er etme en, l\1 ~- Türk • hın .. iliz 
n bı.ci «alıifed'"" dtl1.'am) M;lli Şefin bu hitabeleri cad- lf ,. f h )ıd .. h rp :ın 3 "'" Ve M 

Tanndan devam ı ızler fatıtchkla- delen dolduran on bınlerce 'a- ( F rkıı gı-upul mın (ademi ıtlm:ıd tİC8 refİ 
nnı gösteriyorlaT. ta da tarafından hop rlorlcr r ka ılanae. ks n. 

Bu kadar istidatlı vatanda~lar vasıtas le dınlcnmiş, h:ılk müte. D dı. 
Güzel sanatta, res:md<.'. h"ykel- akıben kö ki rinc avdet buyuran 111ahmut Şe-.ket Pnı:a, bu darbenin 
de, musikide, süsleme sanatların- Ş fin otomobilini sararak c Y .a. Ta at bPy ltırnfmdan gcld glnı an. 
da vatanın her köşesine ornı_-k aağol, gözbebeğimiz, aziz ~fı- ladı. i t.i!ayn mecbı.1r kaldı. 
olınalı<lırlar. Güzel sanat, güzel m n nidalarile hararetlı !;aygı ve F kat l\lal mat Ş,.vket Pnşnnın 

(1 inci 11ahıfeden de tım} 

Ru <'mtianın içinde Turl.I)' n 
ltaty dun idlıal e..ıeıncdiği bın n 
bakır sülfalı "ıard r. 

d • haldfımdıkı derecesin.. var- halkı noınıal h .yntlur na devam et-
ıgı e bngu'" fk" '- t" . 

1 . • n ı ır ı.uvve nı I ınc.ktc·rlırkr. , 

1
•:çe ~Y~k, ~ine kılıçla insan-

1 
Şehiıde her ev ufak fakat kuvvetli 

d · s· sevgi bağlılıklarını bi dırmi;I r. 1 t f ı, kabıneyi bırdenbire saı ı. 
(1 inci snhifedcn dııı•r:ımJ 1 se\•gısı ey.~ ~eçmeyınız. ır (fl J kıl ) h tif ke dl 

milletin terb yesınde. seviyesin- dir. !: am tınre ~~:d~r ~ ı bu ~~~un ·~ı-

lngi ıe. T ık ye~,.. kahve 'C lo 
komot f ve tckcı!ckli vesait e 
gondermlştır. 

ıga bakim olmıya çalataıak ce- ı bir k:ıle hnlinc sokulmuştur. 
reyanlarına ~ahit oluyonız. , 

ınasının lııı denizaltıyı ıırum:ıktıı ol
duğunu ve onu uzaklaştırmak i~ln 
emir aldığını ı;öylemlştir. 

Rooeeveltin nutku da Bd:~efyakn Y.•1ı;ıız ~iyasi saha·, lrantft tereddüdü 
. g • a al IÇtimaı sahada da Vaşingtan 7 (A. A.) - Beyaz sa-

kendıni gösteriyor h•rk • 1- · (1 inci aa1ıifcdn. devam) ray memurlan, cumhurrelsinin, pa-•- .,_,, ' '"' esm ya 1 k t 1. . ı . k 
nız Karaıanna d..a.;I • .:ı 1 ııvıtsız ve şartsız es ımın ısteme zarwi akşamı ııoyliyecek oldu!;"ll 
d . - ... , V!Co"'n arma • ı 1 k 

' mandıldanne d b'"k ek tedır. Bunlar goz atına a ınaca tır. nutku, annesinin vefatı dolayıııile, 
istiyenl hul a u m"m f ı nn kabıııe! Rus • İngll~ Nota· söylemekıten sarfınazar mı edeceği, 

M der. ~r. sını müzakere ·ı:in toplanmıştır. Baş- teblrine mi, yoksa söylcmf'ii'e mi ka-
tlk e enıyetm, asırlarla ufl'at- vekilin parlementoda bu lş hakkında rar vereceği hakkında şinıdive kadtır 

ta~. v~~~pmdıktııın sonra tek· bu ı;ün, yarın bcyanaLta bulunması hiçbir fikir beyan edememişlerdir. 
~~d dut~ucu bu gaflet ve dalalet bekleni)or. Alınan tedbirler değiştirilmediği 
~· -en ıbret ve İn'ibah ile müııa- İranm tereddüdü takdirde eumhurreis.1 Ruzvelt; nutku-

ede ve tetkik ~ilecek mev~- Londra 7 ( A. A.) - Zannedildiği- nu Vaşington yerine Jlayd parktan laroandır. 
ne gdre handa kalan Almanlaı me- aöyliyecektir . 

..................... TASViRi EFKAR clesi İran, lngilteı·e ve Ru11ya hü- -------------
........................... k .. ır.et eri ara '1 la henüz ı· lkdil - Amerikadakİ 

Libya da hareka .... ta nıemı!I o1an meseıeıcrden birini t"Ş· 
kil ctnı\ i.tedlr. Sôy!Pnild"ğine g e, 

de, yükselmesinde en maddi Bursadan ayrılıt ardı. Esasen aadıuzam Suid Pa a 
alanlıırda çok kud1 d göstermc-k Buna 7 ( A.A.) - Rcisicum- .ı luw Nuzı lııı· orıu.unda dıı lhU i1 
için Güzel sanat sevgisi yük'l k, hur lnönü dün bu.adP.n haıeKe- \ardı. Butun bu hadisat knrşısmd:ı 
olmalıdır. Bu kadar istidatlı Bur- tinden önce, Ziraat m~ktebin 'c luıbme mc' J,ıindc tutunamazdı. Ni
sa, bu güzel sanat istidadından askeri lüıey:i ziyaret eylemif ve haycı: S 1d Pnşa, d ğnıca saraya gL 
bütün memlekete medt-niyet ve mü aaloben Bursalıların coskun k 1 Ufanamesinı. Pad"şaha yol. 

ladı. kudret taşımalıdır. tezahüratı arasında ,chrimizc!en 
Bursalılar: az'z vatanda~la. e.ynlmıtlardır. Otomobıllerfe Mu- Said Pap ha lstifasile (eemiy t) i 

b 1 1 I , ı d derin bir tJÇtiroma yunrlnmıo .. rıın: gece yansı urada. Burımnın danynya kadar 0 an yo cu UK rı Bll suretle cemiyet erkiınıııdan feci 
he: tarafında beni dinliyorsunuz. esnB.SL'lda halkın ayni heyt"cnn ve l ıı intikam alını,tı... Çünkü -il:ı 
Bu benim için bir zevktir. bnnn ayn· sevgi tezahürlerile lı:nr~ıla- zlu siyaset kullanan (Padişah). 
karşı gösterdiğiniz sevgiye tek ar nan MiJli Şef yol li:rerindt> muh- dan. Şehzadelcıdeu.. Saray erkli. 
teşekkür eder"m. Size, sevcileri- teüf köylerde durarak Me.İnos n ndan .. Babıalı ricnlinden başlaya
mi ve selamlarımı b ldir rim Ya. kovunlan, zeytin mahsulii \ie yağ- rak İstanbul ve ~n.ıyetll'rdc bulunıın 
şnsın Bursalılar, yaşasın aziz Bur- lar hakkında izahat alm lar ve ı ün muhalifler ve gnyri memnun. 

d:?ektifler vermişlerdir. lar derhal a) nklnnmışlar~ 
sa~=· ================::;...;::= - İttihatçıların cnka ve tahnk-

Ha en cUnited Kinroom Co po
rnt n ile Turklye lılunak, t 
h:ka'ctl ı>ra nda Bu)u Br 
yadnn gunrl n n lokomo 
ve malzemenın karaya çıkaıt 
mnsı l.çın kul' ı l b 'c ek 
l k •micru"l nht mının lnş. 
dair m ~ket"' r t'. re an <.•t 

tedr. I!ıy •• k Brıt.ıı:-. tnıaf 
dan gt nd fi n emt 0 n h 
pclı: fazla aıtmış oll!lası bu 
bırl ıi 1.mu i k lınak~ d T 
A'n u ticaıi mu ııkerclerh.ln 
rar ba laması fç n, Aııkıırada 
Clodlu 'c irıt1znr edildiğı şu 
ıııdn, bu tııfsfllitın a~·kli.ı- blı ""' 
hemmlycti vardır. 

komünizm 
mUcadele 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••······--·.._,., ........ . 
hezırhk İran, ,\im n .ııın bllihııre alaenğı 

mukabele b imi ll t db ı !erinden \l'-
(l iı cf cah ft:dtn. dt:vam) kinerck Almanları t liın etm kte Helsinki 'l (A. A.) - D. N. B.: 

fngıl"z ta~ynı kı·i Akdenizde bü-1 rnuter<'cld t bulunınaktaclır. Almnnıa- Nevyork 7 (A. A.) - Polonya Almııııyan•n Fınlandhn'a ı~ 000 

AlmanyaFlnlandlyaya ıFransada 
çavdar gönderiyor va alkolle 

Fransız altınlarına 
haciz kondu 

:ilik inalı~ t t rmekt lirler. Me- mı ) ık <k mc\klde> bulu"lnn birçok merkez bankıı ı Nııv)OTk ali m hke- ton {'n\dıır udettlgi e:vv le bı d r ı. 
sine ~ az ndn t . :rıır ler ıo blıı ton lıanlılnıla hi nıün sı.; tler idaıııe mesinden cFederal Rcs l\e H:ınk of mişti. Alman~a bu mlk rd:ın b k 
luk bır du m n k uvazoıunfi cıddi etmekte bulunmaları İrnnın teMdü- Nevyorlc> d. k F rnnsız nltınlarının Finlfındi) aya 10,000ton ç 'd r dah:ı 
hn aı-a u ~atm, J, ıdır. dunil nrttırmaktadır. haczi için bir karıır almıstır. B 1 F l" 

D • g r.dcı ecektlr. u suret c .n anc ı -
to « 

0 
bi >.olduğu zannedı en 23,6'"6 Cevap cuma günü verilmit Polon)alılnr, Polonya nH' kez bıın- ) nın 1 . :ıa:r vıızi~eti sal h bum l!I 

h llerk bır ltal~an vapuru İtnl)_nn s:ı Tahran 7 (A. A.) - Reuter ajan- kn,.ına mt li4 051000 altın dolan Fran olacak \e mrmlck t:n ckf! k ibtl)a-
1 açı :ınd bir İngıllz d nıuıltı- sının frnn muhabiri yaz yor• z a ıı Almanla a tc ın ett d rlni cı temin edilmiş buluııacııktır. 5 

n torp 11 ri le h m n muhakkat~ har dnki m ıhıın ı etrol ku
0 

uları • i'ı> ıı;tiıeı k n 1 krn1 den buna mu- 1 t 'I ıan ~ al m ka 
ba rılıııı tır. n•n hen l ... ·n d', Hintli kıtal ırının, k bıl Fransız altınbrtna vnzlyct c- R o o s. ve n mas etmek uzer D h .;ıe 

Skıl~a uçıklnımdıı duşmanın bir hima)'esi altınn alınmış bulunmakta- cl ime ni istem !erdir. annesi ÖldU I'u c'nın bu nkş. m Pnrı c 
P rol g miai batrılmıştır. Ayni ka- dır. cdec ğ ) · nllnı fr. 
fı!eye. cla~il bulunan 4,970 tonluk İran huk(ımetine verilen !ngiHz - kık olunmuştu!'. Bugünkü p:ızar rJJ- Hnyd Park Ncvyork 7 (A. A.- Bundan ba kn fazla miktarda 
• Aquıtan il> vapuru torpillenerl.'k Sovyet cevabı, cuınn iınü öğle> len nu, p •. rkmento çtlıuııında bu bu us. Ruzvcltin annesi, Grcnvi~ snatlle ko k'l 1 r imasına k ı q ld 
~3 arn 1~ ratılmış, 8.000 tonluk bir s?nra tevdi edılmlş VP İran l>uk ıme- ta beyanatta bulunulması ihtimali 16 yı 15 geçe 86 ynşındıı olarak ve- cadele ed mtrl hakkındn n rl r 

Yeni sinema mevsin1ini açıyor 
ilk programda : Büyük &fk ve ibtiraa filmlerinin şuh yıldızı 

MAE W ES T'rn 

ŞEHVET KAD NI 
Emsalsiz aşk ve ihtiras şaheseridir 

Biletler Pazutui aabahından itibaren satılaeal tır 13 e gemı 1 orta Akdenızde bir deni- ti taraftııdıın cumartesi snbahı tet- vardır. fnt e>tmıştir. meclisine bir proje tevdı edılın .. r. 

~~u~~d~~~m~ ~~~~----~~~----~~------------------------- ! ~~~~~~~~~~~--------------~~~----~ ı jngill·ı ıtrate1"si B k b d Ş bıçn· k lb' t \' k' . d k ' ' k d d k b d , ö tc ZA y - Beşik aş yab C1 ügü za ıla romanı : 3 sa)ılmaz ı. u gı nun a ıne erıyor. · a ınt ı an ço za ; • ar c c .r şey ııa g re _ k ük b . d 
930 Londın 7 (A. A.) - 1ngı1lz stra- sokr.ıak isthcn bir ç k knd nların ume s p olan bu }aralan 1 y m. as ·er · fl1 esın ı~ & c-

t.c;ı nm Ort şaıtta Hitlerlzme kar- bulunacağından şuphe ttm m. k ndı k <l n ~ııpam:ız. D kt r Bul! m doğru d dil. 5 nde almış old gum askc k 
§ aglıım blı c phe teşkıl etmiş ol- 1,, , , 1 ~ , ~ 1 ' 1'1 im -l:l lba s:ı şuphclcndlgınlz biri i B bam d• lafa kar ştı: v d n ur. rl 8 dL ö den t~r~~ vesil_ mı zayi ett:m. Ye· 
dugu mfitalcası seıdedılmektedir. ~ ". •L;. • •· -. _ 1 var mı! _ Demek bırden fazla yara Hır! d nmuş olan ccsedm uğ kolu. nısmı alacagımdan eskısınin h k-

ıı ır ile Suveşın lngUizlerln Or- ____ - , ı --- __ ---- _ ;s l\Iuddelumumi bir iki sani)·e dil - ıd. . , mü yoktur. 322 doğumlu Ömer 
ta arktakı mevzilerinin anahtan ol- ~ ~ BüLENT BULAK- ' eündükten sonra: - Evt!t; Fawcett'ın g ıne iki k im ş o an bu kolun oğlu Mehmet Fahr' F ti 
dugunu ve bunlann z yııı halinde İn- t::: _ Harır, dedi. d be lnıllri.lm'ş. Gordu n z f? b • .n alt k mında gayet iyi gö- _ı ıra ı 
cılızlerin Filistin, Sur1ye ve Kıbı-ısı (lf' • N Kısı~ L R J Bu sırada yanımıza kalın ynpılı k 1 de çok kanamış. n·rincisi d::h n ki ~ T:ı vardı. Bı.ml:ırdnn birı ZA Yl - Terhis tezkeremi ':.·11\.Aı "'I A iN hı.iliısası) 11orla.r. TuJık ka ba lı11or. FOAIJ • dd ;; ı kJ b b F t •· ld f ıor .muhafazn edebılceklerinl ve Irak h r ı;ı yaklaştı. lltu elumumi Hume Bı;Ir 0 na a era er awee t ı o r ı, b 1 ··n hem n ~'Ukansında in<"e nü us cüzd:ımmla birlikte zayi 
D cett bir kağıt b•ra.ı:ı ile oldurül • · k t"l d b n iki 1 d 

e lraıı'ın ııayi1nden Basra ko.Jez1• Esk1. bir polis mt"ıfettl,.; olan '"' M bizi tanıştırdı. ınem,ş, a 1 e u un ıçın ne - ve deı ·n blr Ş"kilde açılmıştı. Diğe. ettim. Ycnı'•ın' 
1
• çıka~ag-ıınd•• 

u p Miivtiir, Ceset ıı.::erin.dş tctkika.t K f " .-. -•a.sıtaalle kolaylıkln istifade edemi- dMı!ktif Tiıoıımı 1/e kuı l'at 'Jlapılıyor. -Polis şefi enyon; Mis Thomm, a vurmuş. ri de ~ine bileğin altı yedi ~antım es.kisinin hükmü yoktur. K ... ,.. 
•eoeklerini unutDıamak lazımdır. Thomm, Let:ds kaııabastJ«ı çağın. Mister Thomm . Doktor Bull sözlerini bit rdıktcn ~ı.ıkaı ıs nda, tırruı:kl~ı:mıo gibı du • p&f& Kwtçelebi Cami eoluık l 
~ı halde :general Auchinleck'm ~ lıyorla,r, Bıı.rada mermer ocakla.rı Babam bu sırada cesetle meşgul 

0
_ Hepiıniz alelUsul memnunlyrtleri- sonra cc dP dond•i ve g ğ ünd k_i bı ı an tozlu bir yara idı. da 

324 
d • mlu T aJn 

~ iizd&i iefetde Libyn taraflann- işletfl1' Clay iaminde bir zatın or- luyordu. Ayağa kalktı yanımıza ~ak.. mld izhar ettik. Gözle!'! tıpkı bır ba. ça/!ı sapından tutarak çıknrdL U - Doktor _B_ ull anlatıyor: ahnwnaral11' inda en "-•"ıedogudın' Su'"erl. on 
•a ~aziyetbıj -muhnfnza edebflmek tağumı dalavt:relerlni meydana Jaatı. J lığınkine benziyordu ve yı.ız!i bende tund ki bn lekelerile beraber mn !1- \..CIA 
Ye.~ "' • b k Bl ,. - Bılegın yukql"'ıs6ndaki yara bir ............................................... .. ~çe• Miıek.i lşe yani Şimali Af- ~ara.ca.Jcltırdır. Clay'm Jt':To ~ - Cesette fazla bir şey yok. pek fena bir tesır ıraktı. Ayrıldığı- nın üstüne hıra tı. r poııs ınemunı kiiı' t b:çagı ile yahut ta., onun kadar Ta•viri Efka\l' :Mlen an dlifinııft1 tardetmek işine ye- "'Y iBmixtU bir de SltftO oğla :var- - Acaba kimi bekliyordu? mız z:ınıan babama kötn kötu baktı. h>(ağ.ı m~dille tutarak üzerine gri keskin bir aletle açılmış. 
•1ıı k&ıı~P devam eyliyebilmek dır. G«a Cltıw'uı evinde oturur • - Her halde bir kadın d ğil; çiln- {,"lnı his!letim. bir toz döktü. Babam: •et!ede kuVTete malik ol- kfnl, Aıtan a.ıa.t bulunan 1•e avni kil gomlek ve terlikle kadın misafir Telaşçı doktor Bul! bir dolma b - Müddeiumumi Hume doktora sor- .._. . 
lllW ieap 'eder. s-.-ca Ct-•- ortca.tt..ı- 40-ft )enı]p rC~>YIİ bir kağıda b r ,...Tler "'a- da•. - A a Öteki? d")·e sordu! B _.. -,, ••• "··· •• ... kabul edilmez.. Evli mi idi? v--J J B ınu · d ... _ · k -'-- tah 

.• .... id. ehle edflecek ilk mum- bcğid olOlll Fatu•e•tt'ix öldiiriil- r.ıyoıdu. Polis eefi Kenyon doktora - BllDUD bir intihar olınad ğına - S<Z e u.:nım a<>IU" -
~Pi ~lutaırrın Tcnua -ve Ceza. dii.ğiı luı#Nriıti •l-or 118 d•r"al - Hayır. ıokuldu: ,,mln -iılniıı:? nıin edchıllrs!n!z. Yalnız şunu lraU -

---- •• Q " - Hiç kndın ahbabı var mı J
0

di! ~ - __....• ıı;...ıı-._"L.... .. ..:-- '-= ı<L&......-1 _ ... ~ .._,,.r tnır'JnlDamnalaıwa eHaow•t ma1ıalliıte -4'-e'· ""·-e ''--'-•- edir ......... ·~· ~· ........ , nuncı ~ .... .. .ı olmak eMıcakıır. ., .. .,. ~ ·...-r - Ahbabı rleğil, abbaplan vardı - Fu..rnıu. n doktor! kaüün bıç.CJ ile yapıhnamııtır. 
.,.,......,,. •fftMl•flU. wola Qlk1- ve ba 7olda pek te temis bir adam .Ql~tfl Bar 

NOıba• (5) Kur ş•ur 

1 A-.. Şeraiti 1 Tu;:• fçi:: 
............ 1400 1'r. 2700 Xz. 

T&o > lUi& > '°° , 800 > 
••• 160 , Jokt.v • 



l!"e -E- Sahff e : 4 TASVİRİ EFKAR 8 EYL"OL CIA •• 

Salih Necati Eczahanesi Bahçekapıda Vakılhaa karsısında sekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde su~esi yoktur. 
====================;a;;:==========~ 

[ ~ ~: ~ ~ :~ : ~ :~ ı: ~: ~ ~ :~ ~·J Devlet Demiry_olları ilin ları' r • ' , Ana .. ille • Orta • ve Lise 

SIN EM A ~::.k· HA VRİVE LiSESİ ' Yablı •• 
En idareli 

!LAMBA 
ı 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo 

• 
• 

Davet 
Beyoğlu Halkcvi azalanna: 

l'ıluhammcn bedeli (4,00) lirn olan 200 adet yangırı söndürme nleti 
!2/9/941 Pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşadıı gar binası dahilinde
ki komisyon tarafından açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 330 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaik.le birlikte eksilme günü ııaatine kadar komisyona mü
racaıı.tlan lazımdır. 

Bu işe ait eartnanıelcr komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7821) 

KiiçUk tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
Keşideler 4 şubat, 2 mayıs, 1 al:P\ls tos, 8 lklnciteşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

Gençllk, sinema, 
moda, senat 
mecmuası 

En rüzel ıinema haberleri 
En güzel artist reıimlerl 

En ıık baıılu 

Türkigenin bu en nefis 
ıüzellik mecmuası 

15 eylfılde çıkıyor 

Çıkaran: Ülkü kitabe11i 
• • • • • • • • • • * •••••••••••• 

1 Umumi ' tevziat:' Son Teliraf 

, ··n;ki~;i~1·;· ı 
\. .1 

:11&1'1 

Yatuı• 

Fatih: Saraçhanebaşı 
Kayıt için her gÜn 1 O dan l 7 ye kadar mektebe mü· 

racaat. Eski talebe kayıtlarıııın yenilenmesine 8 Eylule kadar 
devam edilecektiT, Telefon: 205 30 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iıı: 

1 - Buıı;a Su İşleri Birinci Ş\ıbe Müdürlüğü mıntakasındaki Apol. 
yont gölil scddelerinin sekiz metre kotuna yükseltilmesi ve dalgalara 
karııı mukavemetinin temini için de taş ile kaplanması ameliyat ve inşa
atı muhammen keşif bedeli vahidi :fiyat esası üzerinden c447122> lirn 
c32> kuruştur. 

2 - Eksiltme 15/9/ 941 tarihine rnstlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksiltme Komis-
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. :'ltrn~ HCllOS HOESSESATI:;:. = 

3 - İsleklller, eksiltme şnrtnnmcsl, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şaı1namesi. umum su işleri :fenni şartnamC?sile hususi ve ••••••a•m•••
fenni şartnameleri ve projeleri 22 lira 36 kuruş mukabillntle Su İ~leri 
Ueisliğlnllen alabilirler. SA iN 4 - Eksiltmeye girebılınek için istekllledn 216 34 lira 89 kurnşluk 
muvakkat teminat vermesi ve cksiltmcniıı yapılacağı günden en nz iiç 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia 
\'ekalelin~ nıür~caat ederek ?ll işe mahsus olmak üzere vesika almaları o· ş MACUNU 
ve btı vesıka:p ıbraz etınelerı şarttır. 1 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştırak 
edemezler. 

5 - fsteklılerin tekllf mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde verme- , r.. 
leri lfızımdır. • 

Po tada ola" ıtecikmelu hbul edilmez. _ ~56-7211_)_ 1 ıı'-itıfı!ıı;U-

' 
ltd;~iif.ıl~~~ .... lrA~iliil~ilıill~ ' 

ilk T. 1 M11ıi1Mi1teti:l~C::..Ja.'E~~ı~ Tnhmln B. 

1100,00 82,50 

650,00· - 48,75 

771,20 57,84 

Un'kaııanın da Kasap Demir hun mahnllesinin ı . 
Uııknpanı caddesinde SO - 142 - 144 numaralı oı·sıere hayat verır • . 
ve ultıııdıı iki dükkanı bulunan ev anknzının t 
satışı. AK .. 

• l'nknpanında Kasap Dnnıirhun mahallesinin ı!"8"-• A N C : --.. 
Yeni İcat sokağında 3 numaralı han ankazının 
satışı 

Boğaziçind e Emirganda Enıirgôn sokagında 
36 • 38 numarnlı binaların hcdminden çıkan 
malzemenin satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlnn yukarıdn yazılı üç parça 
nnkaz satılmak üzere nyrı ayrı açık arttırnınya konulmuştur. Şartname 
leri Zabıt ve l'ıluanıcliit l\Hlclürlüğfı kaleminde ı;örulrbilir. İhnle 16/9/ 041 
pnzartrsı günü saat 14 de Daimi En ciımende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mcktuplarile ihale günü muayyen saatte Dninıi 

Sayın mebuslarımız 1 O 9 / 941 1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 11 8 adet 250 liralık = 2000.- Ura 
Çarşamba günü saat 14 de Hal- 8 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > = 3600.- > 
kevimiz.i teşrif edeceklerdir. Mez- 2 > 760 > = 1600.-· > 80 > 60 > = 4000.- > 
kur gün ve saatte yapılacak olan 4 > 600 > ::: 2000.- > 300 > 20 > ıo:: 6000.- > 

j Beher tonuna 25 lıra tahmin 
1edil:n 507 ton kok kömürü pa• 
, zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
9/ 9 / 941 Salı günü saat 15 de 

1Tophanede Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 1 

r ende bulunmaları. (' 1 

YATILI • YATISIZ KIZ • ERKEK 
• 

Her sabah, öğle ve ak
şam, her yemekten son· 
ra mutlaka fırçalamak 

şarttır. Bu usulü şaş· 

madan, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan mu ha
/aza •dilmiş olur, pasft 
/anmaktan fle çürümek
len kurtulur. Her za· 

umumi toplantıya aziz arkadaş· &. 
larımızı davet ederiz. ~ı••••••••••••••••••••••ı•U .. ,. SiSLi TERAKKi LiSESi Beyoğlu Halkevi 
~~~~~~~~ ı 

ISUGUNKU PROGRAM 

7,30 Pıogrnm , 18,30 Müzik 
'1.33 ?ıluzık 19,30 Hnberler 
7,40 Haberler 19,45 Serbest 
.00 Muz.ik (Pi.) 10 dakika * l9,55 l\lilzik 

12,30 Program 21,00 Ziraat 
12,33 :Müzik takvimi 
12,45 Hnbel"ler 21,10 Muzik 
13 00 l\f - "k 21,30 Temsil 

' uzı ''l 4" '1- "k 
14,00 l\luzik (Pi.) " ' " " uzı 

22,.'30 Haberler 

* i2,ıt5 l'ıfıizık (Pi.) 
ln,00 Program 23,00 Yıırınkı 

1:ı.03 l\Iüz.ik (Pi. )ı proj?ram 

, Biçki ve Dikiş ' l 
YURDU 

Müdürü: 
Anna Peçaropulo 
l\taarıfçe muwddak dıploma ve 

rılir. :Mektlbe pazaıdan başka , 
her gfın saat 10 dıın 17 ye kudar 
kayıt muamelesi ) apılır. Dersi('. 
ı in başlama günü: 22 Eylül pazar 
te!!idir. :jJ 
Adres: Gıılııtnsaruy Sulerazi so· 1 
kak No. 16 

YENİ NEŞRİY ~t 
KÖYE DOGRU - Köycülük

ten bahseden bu me<:muanın 29 
uncu sayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
köy kalkınması ve su siyaseti, 
Tiırk köylüsü, kıymetli bir köy 
tet kiki, Halkevlerinde köycülük 
nasıl yapılmalıdır. Çakal k<iyün· 
de bir röportaj, çiftçi mallarının 
korunması hakkındaki kanun ya
zıları vardır. * 1 - BU YOL UÇURUMA 
GiDER-Tercüme eden: Selma 
Gücüyener. Bu kitap her Türk 
evine girmeli. Her genç kız ve 
kadın tarafından mutlaka okun
malıdır. * 2 - SAADET ARAYAN 
ÇOCUKLAR - Tercüme eden: 
Nerkiz Gücüyener. İki köylü ço· 
cuğun heyecanlı macerasını an
latır. Terbiyevi bir eser. 

Her iki kitap (Anadolu Türk 
K :tap Deposu) sahibi Muallim 
Fuad Gücüyener tarafından neş· 
redilmi~tir. * KANIJE MUHASARASI 
- Bugün kahrnmanlık dun:ula
rının kuvvetlendirilmesi icap 
eden bir zamanda büyük Namık 
Kemalin eserini yeni Türk harf
lerile yeniden tabettiren Hakkı 
[f arık Us, eserini ortaya çıkarmış 
bulunmaktadır. 

Türk hamaset edebiyatinda iş
aal ettiği yüksek mevkiini her 
IEaman muhafaza edecek olan bu 
1!8er yeni Türk harflerine çevrile
tek, çok daha geni~ bir kari küt• 

ı lık temjnatı 950 lira 62 kuruş-
stanbul Nafia Müdürlüğünden: tur. Taliplerin belli vakitte komis 

16/9/041 salı günü sant. 15 de lstanbulda Nafıa Müdürlüğü Eksilt- yona gelmeleıi. Şartnamesi ko
me komisyonu arasında (2880.05) lira keşif bedeli İstanbul Erkek Li- misyonda görülür. (223-7745) 
sesi tamiratı açık eksiltmeye konulınuştuı. *"""' 

:Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İ~leri Genel, hususi ve :fenn1 şart- Müteahhidin deposunda veya. 

ANA - iLK - ORTA ve LiSE 
Niıantaıı: ÇINAR SOKAGI 

Talebe kaydı için her gftn mfiracaat edil r . Telefon: 80547 
nameleri, pı·oje keşif hülii.sasılc buna mfitefcrri diğer evı·ak dairesinde hut vapur veya motörde teslım 
görüJccckUr. t"I 1583 } · ,_.. lllllıllıı. 

'Muvakkat teminat (217) liradır. şa: ı .. e tqn avemarın Ko· , ' 

İsteklilerin en n~ bir tcahhfitte (2000) liralık hu "işe bcnz4r le muru alınacaktır. Pazarlıkla ek- Türkiye Cumhuriyeti 
tığına dair idarelerinden nlmış olduğu vesikalara istinaden istanbuly~ siltme~t 9 / 9 / 941 Salı günü saat ı 
!ayetine müracaatla eksiltme taı·ihinden tatil gilnleri hariç c3> gfin ev. 15,30 da Tophanede lst. Lv. z J R A AT 8 ANKA Si 
vcl alınmt.ş ehllyct ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesikalaıile gelmeleri. amirliği satın alma komisyonun-

(7578) da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
--------------------------- 24.536 lira 50 kuruş ilk teminatı 

----·· 1840 lira 24 kuruştur •• )arlname-
., si komisyonda görülür. istekli-

lerin belli vakitte komİ'Jyona gel-
meleri. (228-7794) 

••• 

iLK - ORTA - LiSE 

• istiklal Lisesi Yatılı Kaz 

Yatısız Erkek 

Talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir Beheri 20 atmosferden a,ağı 
Eıki talebe kayıtlarının yenilenmHİn• 15 eylule kadar olmamak üzere 792 adet mano· 

devam edilec~ktir. metre alınacaktır. Pazarlıkla ek-

ŞEHZAD EB .\ŞI : 1 ele fon. 2'2534 ----· ı siltmesi 12/9 /94 f Cuma günü 1 
- ~-- - saat 15 de Tophanede Lv. amir-

liği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin belli vak.itte 
komisyona gelmeleri. 

ist. Deniz Lv. Satmalma Komisyonu ilanları 
Beherinin (229-7866) 

tahmin bedeli lf.11-,,. 

10,000 adet bakır çukur tabak 25 kuruş 70,000 adc• çift dilli toka pa· 
cÜç adet ııürnunesi g.bi> 1 zarlık la satın alınacaktır. lhale-

5,000 adet bakır su kupast 52 kuruş tsi 11/9/941 Perşembe günü lıa-ı 
1 - Mevcut mühürlü üç. nümuneye göre ceman on bin aclet at 14 de Tophanede Lv. &mirliği 

bakır çukur tabak ile mühürlü bir adet nümunesine göre beş bin satın alma komi~yonunda yapıla- ı 
adet bakır su kupasının 1 O Eylul 941 çarşamba günü saat 15 de caktır. Tahmin bedeli 6300 li
pazarlıkla eksiltmesi yapılacakur. ra, ilk teminatı 4 72 lira 5 O ku-

2 - Üç nümuneye göre alınacak bakır tRbak ile bir nümu· ruştur. Nümune ve şartnamesi 
neye göre alınacak bakır su kupası biner adetten noksan olma· komisyonda görülür. Taliplerin 
mak üzere en ucuz teklifte bulunacak muhtelif isteklilere ihale belli vakitte komisyona gelmele-
edilebilecektir. ri. (230-7867) 

3 - Şartname ve nümunel erini görmek istiyenlerin her gün ••• 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte teklif ede- 30 ton pençelik kösele 3 70 
cekleri mikar ve fiyalara göre % 15 nisbetinde kati teminat vez- kuruştna. 
ne makbuzu veya banka mektubu ile Kaaımpa,ada bulunan ko· 

Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

ZİRAİ ve TİCARi HER NEVİ llANKA MUAMtLELERl. 
Para biriktirenlere 28.800 lh'a ikramiye veriyoruz. 

Ziraat Bankasında kunıoorah ve kuınbarncız tasarruf hesap
larında ~ az 60 Urnsı buiunn lara scned-, 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşagıdald plunıı göre ikmnıiyo dnğıtılacaktu: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 liı'n 100 adet 50 liralık 6,liOO lira 
4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > lliO > 20 > 3,200 > 

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

aenğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı tnkdirde '1o 20 fazlasilo verile
cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 Ey!Ul, 1 Birincikanun, 1 Mart 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. misyona müracaatlan. (7854) 15 ton vakete 400 kuruştan. 
• •• Yukarıda yazılı mevadın pa· lımmm••ı••••••••••••••••••••mmıl 

l - Yün iplikleri tarafımızdan verilmek üzere '(30000: 
45000) metre muhtelif renk şalının imaline ait pazarlık eksiltme
si 11 Eylul 941 perşembe günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

zarlıkla eksiltmeleri 12/9 / 941 Yapı ve imar lıleri ilanı 
Nafia Vekaletinden: 

man tamiz, parlak 
güz.el olarak kalır. 

ve 

' ile sabah öğle ve akşam 

h•r yemekten sonra 

-- günde 3 defa--.:• 
Ec-ıan•lerle büyc k •trıyat 

mafaularında bulunur • 

Kayıp aranıyor 
21 sencdenberi hayat ve memn
tından haber alamadıi!ım karde~ 

1 şim Boğaziçi Kanlıca lskendertıa-
1 şa mektebi muallimi Mustafa Fı· 

1 
ı::ani eşi Kırımlı Osman kızı 7ii · 
beyJeyi b•lenlerin insaniyet na· 

1 mına adresime malumat vermele-

1 
rini yalvarırım. Samsun 19 May11 
mahalesi Orta aokak 1 7 saylı ev• 

1 de Kırımlı Osman kızı Tevfide. 

BORSA 
6 - 9 - 941 muamelni 

r end" ı -'terll 1 5. 22 
Ne..,.,, T11 100 no•u 129. ,, 
CeneYr• 100 r • .,. "'r. -·.-
Madrfl 100 Peuh 12,89 
\'oko ıa. 100 Yn 
!to'.":o!. lCO ,:,;'<r 30 9!1 

TAHVtLAr 

Yüzde S ikramiyeli 9H 19.65 
,. S 11 1933 Era-anlA.B.C. 20.J O 
rı 7 934 SıYaı•ErHrıııa t 2), 10 
,. , " 2 lll 7 20.20 

Ana. De. yolu 1 ve 2 -.-
2 - Beher metre şalının imalinin tahmin bedeli 40 kuruş 

olup şartnamesi komisyondan her gün mesai saatleri dahilinde 
parasız olarak alınabilir. 

Cuma günü saat 14,30 da Top
hanede lst. Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Ayrı ayrı bayilerden de alınabile
ceği için isteklilerin verebilecelc
leri miktara göre teminatlarile 
belli vakitte komisyona gelmele
ri (231-7868) 

Türkiye it Banka11 nama 11.75 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Jandarma Sübay Okulu arkasındaki Merkez Bankası 

Gedikli Erbaş Okulu için yaptırılnc nk yüzer erlik iki portatif baraka ve -.-

3 - Pazarlığa iştirak edecek taliplerin belli gün ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komsiyona '( 1350) liralık teminat mak
buz veya banka mektubu ile birlikte müracaatları. (7816) 

••• 
1 - Tahmin edilen bedeli (3800) lira olan 4000 kilo sabit 

solüsyon 1 numaranın 11 /9 /94 1 perşembe günü saat 15, 30 da 
Kasımpaşada bulunan Deniz levazım satın alma komisyonunda 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Kati teminati ( 5 70) 1 ira olup şartnamesi her gün iş 
saati dahilinde mezkur komisyon dan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vcsaiklc birlik-
te betli gün ve saatte adı geçen komisyona müracaatları ilan 
olunur. ( 7894) 

• • • 
750 kilo Neft 

Beher kilosu 4,5 kuruştan 5 5 
ton saman alınacaktır. Kati te
minatı 3 71 lira 25 kuruştur. Pa
zarlıkla eksiltmesi l l /9/941 
Perşembe günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Srnirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 1 
Samanlar Haydarpaşada vagon
da veyahut müteahhidin depo
sunda teslim alınacaktır. 

(232-7869) 

500 kilo Raf'me bezir •.ııı• 

b h )• · t d lttıhad değltmenclllk -.-on eş e a ınşaa ı ır. 

Keşif bedeli c80754,23> liradır. W 8 h · • it -,. t~ 
2 - Ekslltme 18/9/941 perşembe günü saat 16 de Nafia Vckfileti IJ:! Orsa artCf a in ıya l lf 

Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usullle Reıadly• 25 Llra 15 Kt-
ynpılncaktır. Kaha Betlblrllk 114 " SO " 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mfitefcrrl evrak c2> iki lira be- Klllçe altın ırranu 3 " 5') ,. 
del mukabillnde Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gİl'cbilmek için isteklllerin c2981,57> iki bin dokuz 
yüz seksen bir lira elli yedi kuıuşl uk muvakkat teminat vermelcıl ve 
Nafia Vekiiletlnden bu iş için alın mııı ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
Jfızımdır. İşbu vesikayı almak için isteklilerin ekslltme tarihinden cta
til günleri hariç> üç giln evvel bir istida ile Nafia \'ekiıletlne müraca. 

Eylul : Puarteai 

1361> H. 
ŞABAN 

16 

1357 
Ru.n~ 
Ağustoı 

26 

at etmeleri ve dilekcclerine en az bir kalemde bu işe benzer c30.000> Güı:ı : 251 
.s 

ıttr 1 'l6 
liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesi
kayı raptetm('leri liizımdır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 18/!l/1941 perşembe günil l!Rat 
14 e kadar Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lli
zımclır. l'ostacla olaca'k geclkmrlrr knbııl edilmez. (6164) (7706) 

Vokitlu 

Glin•t ,.,. ıuıaıı.ıJ 

Öil• 

E.ı.an VaHtl 
ıs DS D. 
11 04 06 85 
05 40 ıJl 12 Yukarıda cins ve miktari yazilı iki kalem eşya 12 Eylul 941 Üç yere kıılim şartile 18 ton 

cuma günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. snman alınacaktır. Pazarlıkla ek- minah 121 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis- , siltmesi 11 /9/941 Perşembe gü- (233-7870) 

de Lv. amirliği satın alma ko

misyonunda .. yapılacaktır. Tah

m:n bedeli 1193 l ira 50 kuruş, 
bti teminatı l 79 lira 3 kuruştur. 
Tnliplerin belH vakitte komisyo· 

na gı-lındcri. (234-7871) 

lJdadl ........ o' 17 16 48 
12 ()() 19 51 

yonda hazır bulunmalan (7901) nü saat 14,45 de Tophnncdc Lv. ••• 
. . • -- fımirliği satın almn kn · " Üç yere t~slim şartile 21. 700 

lesıne hitap edecek ve hayatıye- ye ederken bu memleket hizme· ı da yapılacnkt r. T~' · · , k• t·•ır. Pawr-
LJni muhafaza edecektir. Kitabı tini ifa eden ıayın Hakkı Tarık vakitte lw '1 l't-r· 
okuyucularımıza hararetle tavai· Ua üstadımızı da tebrik cdeıiz. 1 Tahmin b ... J, ı 

\ at.eı i>l !M 21 07 
lmıak (Yanııld) 9 21 °' sı 

Sahıbl: Z. T. EBÜZZ/YA 
Neşriyat Müdürli: C. BABAN 

Basıldıt'"l yer: 4!aıhe&Gi EBtJ~ZlY A 


