
Vatanın mukadderatını 

yenilmez kanatlara emanet 
eden m illetler, an c a k 
müsterih yaşayabilirler, 
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ordusunun 
Şerefli rolü 

~Yyıldızlı bayrak, bugün bJt:.in 
aL .. m için hakiki sulh ün, hakkın 
~he ~mniyefin şanlı bir alameti 
alıne gelmiştir 

Yazan : Ahmet Emin YALMAN 
o~ 
~ Ustos zaferi dolayısile ceğine kanaat getirdiğin_i, fakat 

Şef lsmet İnönü Ge- bizim b!taraflığımızm bırer su-
ta{ Başkam Ma~eşal retle h~r iki ~~:a~ için menfaat- 1 

lıt ltıak'a bir mesaj gön- ler te°!1n ettıgını y~zı~or. Bu- 1 buareşal de buna muka- nun manası şudu: ki, hız, sa~e: 
"t ~Unınuştur. Bu mesaj- ce saf ve temiz bır sulh emelı;ıı 
· ""· eşaı Çakmak'm ceva- temsil ediyoruz. Bu da her mıl-
~4 lll'kiyenin dünya kasır- letin günün birinde varmı~a 
b~ısındaki milli siyaseti mecbur olduğu son ~~rhaledı~·· 
b.11' sadelik ve asil bir a- Bu korkunç kasırga ıçınde ~ır 
il' defa daha ifade bul- memleketin, sözüne t~I?a~le 

. il'. güvenilir bir sulh destegı haline 
M., Şef dı·y k.. S lh • • gelmesi ve bunu böylece hesap-
-.1.j&! or ı. c u ıçın 1 .. k'' ı 

Eiltı:ı.iz ara katmanın mum un o ması 
t11ıın candan gayretler elbette herkes için bir menfaat-
e Ça :z de Türk ordusu va- tir. 

k:lrrsa ordularımızın B. Eden ise Türkiyenin, ya-

'rarnanhklarımızı gu- nnki dünyanın milletler arası 
l'i ak surette hareket münasebetlerinde mühim bir 

1ne eminim.> rolü olacağı mütalaasını ileri 
Ilı': Çakmak şu cevabı sürüyor. 
et l''Ürduianmız sulh ve B. &ıen'in Türkiyenin rolü 
•. holunda hükumetimizin hakkındaki düşüncesinde isabet 

llôker!~ e.mıi son damla ka- vardır. Yalnız "'U kayıt ile ki, 
ek " .ıfaya amadedir ve 'el 

l'a <lıifeyi tam emniyet- bu rol yarın başlamıyacaktır. 
ş ik bir kudrettedir.:. Bugünden başlamıştır. Türkiye 

~b~n~n 1!1CSajı ile Mareşa- kin ve nefret karanlığı içinde 
tal'ttı a .ifade edilen azim insanca sevgi bayrağını yüksel
bak bUtUn dünyanın is- ten, kendi dilek ve gidişini zorla 

L:>'f" · 1ınından derin bir e-
ı:;ııai~ı ~a~ır. Çünkü Türki- başkalarına kabul ettirmek i.s-

~llı nıenf aatlerini in- ti yenlere karşılıklı saygı ve to-
l'a ınurni menfaatlerile lerans tavsiye eden, kendi men

~ı' · a gı>Urebilen ilk mem- faatini, dünya yüsUnde devamı · 
~ bi u halin bir eşine tari- surette hak ve emniyet kurul

l' devn d t d''f lıı:nu . n e e~a. u. c- masmda gören yegane memle-
ltleınnuyet~e millı .sıya- kettir. Milletlerin dar, muvak

:-. hu le~etın dar hır ~: kat ve hususi menfaatlerine 
~~tar. ausı m~nf~atlerı_nı karşı bütün dünyanın h er za
~'\'l~ ... alb~kı Turk. mı~- manlık umumi menfaati esasını 

ıı~gi tecrube ve ımtı- k 'd "k ·r a,,. cesinde öyle bir ol- ilk defa o1ıark a Tı .. rka. ediv~ ı an e-
li a.t-rnışt1 k' a·· .. den mem e et ur ıy r. 
lllu • r ı, unya yu- b. .. ·r 
111 mı bir hak devri baş- Türk ordusu ır gun vazı e 
ıu' enıııiyetle hüküm görmiye mecbur bırakılırsa ay 

1
11• taahhütlerin aynen yıldızlı bayrak bütün. bi: insa~-

~r~rn her millet hesabı- lık davasının alametı dıye mu
t" Yol olduğunu berrak cadele meydanlarında ~erefle 
tı~l'ebiliyor ve bu umu- da.lgalanacaktır. 
llil' &er~e~leşmesini ken Ahmet Emin YALMAN 

\~ asetının en esaslı i-
e. or. 

, bi1~eaııerin son iltica ye- Birkaç satırla 
~ ~g"t rn~.rnleketin bitaraflı-
tabii&~stermek, iki taraf Bayrağı inik taksi~er 
~i i,,.bır borçtur. İhtiras-
~lt""'bl~de bunu takdir e- Şehlrdt', içinde kim e olnıadığJ 
btj ıze tecavüz eden 0 _ halde bayrakları inik dolaııan tak-

•'- <lura:ae:avUze mutlaka siler günden giine çoğalmağa baıt-
• <ı: .ketıd' gız, bunu yapar- tadı. Bunlar, işlerine ,.e hctıaplım· 
~ı~ıe bel toprağımız ve is- na uygun gelen yerlere mıışterl 
ıı~llaıı r~ber benimsedi- almakta. iı:lerlne gelmez!"e «nıü'
:"l oıaccaa· ıdealler için dö- terım van, «benzlnlm yob gibi 

hJer•· gız. bahanelerle ba.sıp gltmckted!rler. 
~leı~erne~ajını havi ~- ı,ın tuhafı, bu hale, alı\kadarlarl"'.a 

il <laır b' Tımcs gazetesı- nıüesıılr bir tedbir ıte kullanılııma
~ bel'a ır makalesi ve B. maktadır. Buna bir !;Bre huluna-
el' ıır natı da vardır. Ti- ma:uıa. taksi miişterilerı 11örörle-

aıı. ~tarafın bizi kendi tin keyfine tabi olmaktan kurtula
arbe sürüklemiye- mıyacaldardır. 

-

~·-:ı Milli Şefin 
~. ···ı Aydın'da Dumlupınardaki 
·~ 1. tetkikleri 

.. f 
i 

ımm Şef tnönU 

Cumhurı·eisimiz 

segaha tine 
deı am ediycr 

Aydın, 31 (A.A.) - Relsicümhur 
İsmet 1nönU dUn buraya gelişlerini 
mliteakip muhtelif mUesseselerl gez

mitler ve nıUteakiben seyahaUerine 
devam eylemek üzere şehrimizden 
ayrılmışlardır. 

-----'---------·----,- Mllll Şef'in gerek burada.ki kısa 

{ 
~va.kkufları \•c gerek şehrimize gc
lu;ı ve ayrı.Jışları halkrmızın en iç
ten se\"gl ve bağlılık tezahUrlerine Sovyetlere göre 
vesile olmuştur. 

Gö'.)els İt~lyada 
Yeni Rus 
mukabil 
taarruzu 

Yf'nedik, 31 (A.A.) - Alman Propagan· 
da ;:o.luırı Doktor Göbel!, beyııelnıild si· 
nema fe$lİvali dolayısile )apılan feııliklere 
İftirak için Yenedise gelmi~ıir. Dum 'opmarda yapılan merasimden bir intiba 

Almanlar da bunu 
teyid ediyorlar 

Berlin, 31 (A.A.) - Ruslac Kiyef mın· 
takasında mukabil taarruza. geçmiıler Te 
Dinyeper'i geçmek jçin bir çok gemiler 
kullıınmı,lardır. Xchri geçmt-k için yapı· 

lan bu taarruz; akim kalmıftır. 

HARP VAZİYETİ 
ı Bir Başkumandanı 

esir eden çavuş 
Ctpbenin merkez nıınıskuında Ruslar, 

mukabil taarrut.a geçmi~ln o dıı D.N.B. 
ajansına göre bu mukabil taarrudar da Al· 
ıııaıı.lar tarafından durdurulnlUstur. 

Sovyet Resmi tebliği 

Londra, 31 (A.A.) - Dün gece ya.. 
rısı ne;ıredilen Sovyet tebliğinin met
ni: 
Cumartes~ günü bUtUn cephe inıU· 

dadınca şiddetli muharebelere devam 
edllmlşUr. 21 Ağustos gUnU tara.fi
UlDCl&n 'd~en dtlfman tanu
lerinln evvelce blldlrlldltf gibi 41 ol· 
mayıp 66 olduğu şlınd~ tahakkuk et
miştir. 

Alman zayiatı 
Moskova, 31 (A.A.) - Moskova 

radyosu dUn akşam Gomel etrafında 
cereyan eden muharebelere mUteal· 
lik olarak şu haber~ri veriyor: 

«Sekiz binden fazla ölü ve yara.il, 
takriben 200 zırhlı muharebe araba
sı., birkaç yüz top, binlerce otomobil, 
yüz kadar tayyare... İşte fru,ist or· 
dusunun Gomel için ödediği fıya.t bu· 
dur.> 

Cenupta nzlyet 

Leningrad önünde 
--------------------------~-

Şimalde Leningradı tazyik eden Alman ordusunun 
geri muvasala hatları, llmen gölü cenubunda uza
nan Sovyet cephesine muvazı bir vaziyettedir. E
ğer Ruslar Sokolinin umumi istikametinde büyük 
bir mukabil taarruzda bulunurlarsa Voroşilof ordu
sunun yükü hafiflemİ§ olur. Zira şimaldeki Alman 
or usunun geri muvasala hatları büyük bir fehli 
ye düıecelrtir. 

1 Yazan: Ihsan BO::lAN j 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfad1 

Harbin üçüncü 
yıldönümü 

Almanlara göre 

Londra, sı <A.A.) - Son alınan Tam iki sene evvel bu sabah 
ba.'berlere göre Mareşal Budycni ha- saat be<İ kırk beş ge~e ·,ık 
len Dinyeper hattına hAkinı bulun· -s "S 

Fin ileri 
harekatı 
durmadı 

maktadır. Fakat Almanların bu mm mermiler atılm&~.f.1. 
takada ileri hareketl yapmak için 'f 

her çareye b!l.Ş vurmakta. oldukları 

üşiklırdır. Ruslar tarafından yapıl

mış olan mukabil taarruzun muvaf
vakiyeti ihtimalleri hakkında sarih 
bir mlitalea dermeyan etmenin he· 
nUz zamanı değildir. 

Alınan raporlarda Lenlngradm mil 
dafaası için mUhim miktarda Rus 
tayyarelerinin tahşlt edilmiş olduğu 

'bildirilmektedir. SO\'Yet sanayllnln 
şaheseri olan Dinyeper Petrovsk'da· 
ki muazzam baraj tahrip edllmlştlr. 
Bu kahramanane hareltet Rusların 

mUdafaa azmini ölçmeğc kö.fi b.r de 
lildir. 

Vipuri şehri 
alevler içinde 

yanıyor 
Bcrlin, 31 (A.A.) - Alman hava kuv· 

vetlcri §ark cephesinin bütün hölg"lerin· 
de demiryolu iltisak nokLalarına ve tc
ı;i atıııa karşı hücumlar yapmıştır. 

Dnicııer'in §Ark bölgesinde bir çok mu· 
himmın \C nakliye trenleri }oldan çıkmı~ 
,.c) a ağır bombaların isabeti neticeı;inde 

pcrha'a olmıı~lardır. Briıın•k • Konotop • 
l..go\O • Kursk mıntııkalarında müteaddit: 

Polonya Baş,·e-...... ..-cneral Slkorııkl d . 1 1 1 d - kal k ·ı · ı 
• C'Dllf)O u ıat arın ıı muna · e -csı ııu~ 

1 
ı Eyliıl 1939 sabah.ı LelıiHaııla Alman· 

1 
tir. Bu ureıle So'?"eı demiryolu. i~lcmcsi I 

ya ara~ında ilk ınennılt>r atılmı~ vt• ikinci nnıhlm zıırarlara uı;ramıştır. Dnıepı·rpet· 
Cılıan harbi kopmuştur. Bundan iki gün ro' k • Mosk•ıva hattı üzerinde nıuhiın 
Sonra da İngiltere ,.e Fraıı~anın Berlin sc- bir ihiaıık noktasında büyük ve küçiık yan 
lırleri Alman lııikümetiııe nıiiracııal t'dt.'" I (Dct'l!mı: Sa. 3; sa. 6 da} 
rek Alınan askerinin Leh ar&Lİ5İni tahliye 
etmesi hakkında bir uhimaıunı '~Tnıişler kapandığının \C harbin uzıı}acağının belli 

ve Almanya hunun lıukmünu ) erine geıir· 1 olma sile geçmiştir. 
nıe)ince harbe kıırı~mı~lardır. lkinri harp yılında lıal)an askeri kud· 

Danzig koridoru etrııfında başlıyan har· reli, eV\eli Yunanistanı istili teşeblıu· 
hin ilk ııonbahan esnasında Lehistanın ı;u akııi neticeler \ermiş, ı;onra Afrika· 
•f&ıılinden ba,ka hemen hemen hiç bir dııki İngıliz ileri hareketi \C Hah~ hare
.ı:ırp hıidi&e!i olmamış, Fran•ızlar Zigfrid ı ketleri nctkaindc aamlınış, ilkbahar Al· 
hatıı ününde me,-ıii nümayi~lrr )Bpmakla manların Yugo!lav •e Yunan i tilıilarile 
ıealmı~lardır ba:lamı~tır. Akdcnlz bilimi) eti için Af. 

Harbin ilk kışı hava hücumlıırı olma· 1 rikada, Giriııe, Suri)cdc, lrakta dövii,ül· 
'ığı için yalancı bir emniyet içind(', burp I mü~iır. Nilıaret ikinci ) ılın sonuna doğru 
acıları hemen hiç duyulmadan geçnıİ§, fa· harbin ağırlık merkezi Rus hudutlarına 
kat ilkbıılıarın meçhul ıikıhetll're gelıe ol· 1 geçmi~tir. 
duAıınıı lıeikes duymuştur. Cçüncü harp yılının ba~ında ilerilere 

Ne yazık ki Zaferinin yıldönü· 
münde nöb~~ başında idi 

Dumlupınarda bir kQnuşma 

Nutuklardan bi rt ııöylenlrken 

Dumlupınar. 30 (Sureti mamusada gön Bugun, herkes nıukııddes borcuna ifa 
dcrdiğimiz arkadıı,ımızdan) - 19 uncu etmek için burada toplıınmı~ .. 
ı.afor yılını kutlayan 7..a{crtcpede bugun, İstiklil uğruna 100 bınlcrcc Mehme· 
bütün nıuhoriplcr toplanmı~ onnın orta· diıı toprai;ı kanıyl:ı ımladı{;ı bu yerde, 
ısında, gıırurdan hakarmı~ hissini vcren, bugün, onların rnhu için bu},ık mera ını 
hafif bir tepede, rüıgirın, bayrağın ÜYcrin· yapılı)or. Bugün bura)& gPlcrek bu mn
de alC\lr.şip tltrediii anda, bindiği yağız kaddes kibC}i, Turkun kabf' ini waf et
atııı üzengilerine tahta bacağını geçire- m<'k. i ıiklal marşı dinlemek, ince hrr bo
me) ip arkada kalan bir gulnin bacatını raz.an 6C5inin ahennine urmuş al ı;ane:ığm 
kaybettiği bundan 19 yıl evvel ateş içeri<in ~ük!ek hır dıreğe çckildığini t"YTctnl<'k 
de ilerlerken eô) lcdigı eözlerini tekrarla· bir Tıirl: jçin en bu,iik \UJfcdir. 
dığını duyuyorum. Etrafımızda 30 Ağu os zaft'r taarruzu. 

- Gidiniz, geliyorum. (Demmı: Sa. 3; Sü. 3 u) 

Sual No. 13 
Nihayet ıer~ ııırafından tali kıı~ıı evveli doğru hokılınca hıç bir bullı ünudi ke~· 

Norrnçe, sonra llolıında \C Belçikııya, da· feınıek imkinı )Oktur. Aksine olarak A· 
ha ı;onra .t"ran•aya konmuştur. İlk yıldı· nıerikanın işe kıırı,ıııaı>ı gibi harbi uza· 
rım harbi devre~i Almanların ezici hir mu· tacak bir takım hareketlerin bundan !<lora 
vaffakıyetile kııpanını~tır. Fakat Alman· araya girmesi beklenebilir. Yakın bir ıiıi 

,~t lıatek 
11 

lar, İngilıerenin en hazırlık~ıı zamanın· için Jnulıakkak olan bir şey \an&, harbin 
il 1.akı e erinin mlh,·eri nl Yt-liefendldekl at yarışları teşkil etmı,tır. BilyUk bir seyirci kütlesi da bile İngiltereyi istila edememişler, ha· üçüncü )·ılına olt kışının A\Tupanın yuz. 

Bir bankada ve:ı:neılarsınız. Çocuğunll.7. ani olarak hastalanrvor. Ken
disini acele hastahaneye kaldırmak ve ameliyat ettirmek 11~ Yok
ııa hayatı tehllkt>ye düşebilir. Paranız ~ok. rakat kasada '!ize alt ol
mryan on binlerce llrıı duruyor. BllAhare ~erine koymak kararlle 
Amirinizden lzln almadan kasadaki paradan ameliyata !Azım olan 
miktarı alır mıı;ınrz.? 

NOT: Bu suaıın cevabını n.şağ tlaki kupon üzerine kıs:ı.ca yazaca~ 
\'C SO sut\! tamamlanınca cevapları adres111ızle bırllkte gazetcmıze gö.:· 
derecekslnlz. 

p edilen yanşların netlcelerlnl ikinci sayfamızda bulacaksmrz. Yukardakl realm yan~r- ı va hücumlarile İngiliz halkının muka\eme ]erce mihon lıalkı i1:fo tarihte eşi görül· 
dan btrinJ nihayetlenirken göstermektedir, tini ktrıımamı~lardrr. memi~ bir ttfalet \C felaket devresi fek· 

~~------------------------~~~-----~ !~~~~~~~hl~~~.~~~&~ 
ı 



~crUbe er 
M .. ttefiklerin zayiah 

bulmuştu 
2-

939 bini 
• • • 

ı-:u n yet n e 1nın şüphe.sız lı!l· 

yatı tı ı· themmıy U vardır. Fake.t bı.ı 
amıli ı c n mıy tı do ız m cdıltrsc 
o zanı d ğer ı er, muzafferiyet 
arnillcı ı tchlıkey maruz bırakılmış 
olurlar. ~ fı. b r nuntakanın emnl· 
yeti 'c mü.da ı çin le p eden kuv. 
"etler Uç dört miıJllne çıkaı cak olur. 
sak harlJI b r taarruzla bltlmıek im· 
kanını hiçbır zaman elde edemlyecc· 
ğız ve m ıtteflkkrlm zin birer ikişer 
czilıp çiğne elerıne s yirci kalaca· 
gız ve 1ı rbin tahın 1 ettiği &On derece 
cıddl vazly t ve Alm n ordusuna ar. 
şı h 9b r zaman ne mUhlnunat b •:
mından, ne adet lbakmundan faikıyet 
elde edem d · ib nl harp 'im. 
bıne ı c b arı ser.detmlye 
cvkctU 

H r .,ey Jolwıcb 
N a) t bu ı.ş d hayırlı bır neticc

y.c b ğl dı ve h r ~ yoluna girdi. 
1ngılLZ y ı tahmin erimizin !ev· 
kınde z r etmiŞU. Mtlhimm t ne-
zareti y ız t bit ettiği progr ları 
tatb k etm k d il, tıiç'bir tedbir al· 
madtğt revkalfi.de ahvale k ~ı d3. ha_ 
zırlandı ve ıevkalüde ihtıyaçlara kar. 

~I göğU gerCb !dl. 
1ngihz başkumandanı Sn' Ha g 

muhaıeıbe b ttıkten nra yazdığı 
ıaporda dı)or ki: 

cBız harbın ikinci scncsınden son· 
ra yanı 1916 ortalarında ancak top· 
çunun Uıtıyacına mukabele edebllı· 
yor, bu !ıtıyacı tatmin edecek lc\'~
zımı temin edebiliyorduk. Fakat bir 
sene sonra. yani llll7 de bize son dere 
l:e bol mühimmat temin edildi.> 

mlşt r. Fransız ha!:kı u.-ı umıyeUe 1y; 
malCimat alır ve vakUı de her , ey-1 
d n haberd r olurken 19H deki il 
çarpışmanın şiddet ve dehşetini ö • 
rcm:mcmiş ve bunu lngilizler d 
zrunan pek fark demem şlerdl. 

MUhasemst b şl dığı zaman ş.d· 

dctJi bir sansör, bUtün muharip mem 
leketlerdc zayi t listcJ.eı·inin lntlş •· 
rıno. m ni oluyordu. Zaman geçip a. 
yine ayni harp içinde, bir iki sene 
evvelki muharebelerin dchş ti haK· 
ltında. d he. fazla malilm t vcruınc 

kimse, önündeki tehlikeyi ibrraktp 
da geçirdiği acıları dU7 

kit bulama.mı.U. 

Fransızların Alma tevkıf et· 

tlğl M rn muhar besi neye m ı ol· 

mltltu. Kaç kişl OlmUştU? O b r rnç 
gün i de Fr a ve Almanyaya bu 

nctlces z mUhaıdJelcrın kaç ad n 

kay.bettirdlği b gün malQındur: H • 

bln ilk Uç ayı zarfında 

mecr.ıh, m ktul ve 

yüz em dört bin ki ka~"bettiler. 

Ayni mUddct zarfında, henUz P t 

kUçUk olan 1 gillz kuvveti, Fransız 

ordusunun yedide biri iken 85,000 k.· 

şi feda etmiştir. Bu surcUc iki mllt

tefıldn zayiatı 939,000 i bulmuştur. 

Bının mukabil ayni mUddct zarfın· 

da -çe aynı muharebcl rdc Almnnl • 

rın kaybı 677,000 kişidir. Mlitco.rrız 

olan Almo.nlar iken mUdafaa vazlye

tindo buluna.ıı Fransızların onlard n 

Soruyorlar: 

Yine kömür 
derdi ... 

«··· Homur \C oduna te bit cdi· 
len on toptan "e perakende fl· 
yatların yüksekliği, t tcnbulu

lddenberl mutnd 

pemkcnde 
ekte \C toptan ııarhı 

kabul ctnıeı ıck n ısrar C)I mek 

uı. yazıyor 

\C SOMJ)or: 
- Çift be) girli bir orab do· 

pera-lusu od 

oedeıı 

.1 
s r a e e-

e yadı 

ÇünkU Bırleşık Amertka o sene 

harb" gırn1tşti. 

daha çok za..yia.ta. maruz kalması, se· 
OOb1 tkblye, talim vo terbiyede Fran- b k edllm ı • zım geld ği hakkında 
sız ordusunı.ın esaslı ıhatalarından ve 1 bir karar vermek Uzere bu.gün fcv

1 A?\'1..1 TECR( BELER sev-1 kallide bır toplantıya çağrılmıştır. 
Muharebeler ,e zaman mlll • Yıı>· General Jofr'un tAbiyeslnde ,.e 
ratnm harbi • bir taarruzun ın liyetl kOlcıe~deki y-0.nlışlarda11 llcrl gel· 

Mfinod iuııll mi ir. 

Gcçeıı harbin Uç saf'h!ISI vardı: 
Bırt ç : 1914 de ilk çarpışma, ilk 

sadme. 
İkıncıs : ÇıknıaZ lbir yola girl . 
o : 1918 de netic yi t m1n 

ed ısafh 
tık Oı&, hem en basiti, hem ~ 

ZAYİAT 

tır. 

Maı n muhıırebelcn zaylutın.ı 

Beled y r y eti bu salahiyetler 

hakk da Şehır Meclisine aı·zedll· 

al tatbikat sahası-

I 

• • 
iZi CI 

u 
' 

rens H 
•• muc les e 

.btlli.lLul at yarı~lurwııı ,d;iz.iuri hafta 
ko~laı ı düo yioe sekiz dv1ı.:uz lıın ki; !ık 
bir meıır lı kutleı;i önundtı }apılclı. 

) arıpar surprizli dt"ğll:!e do pek tc ııor· 

mal uetk ler \ermedi. Bilha.s a l!OD l.o U· 

Jıı bu tubıninkr yiıtdc doksan denecek 
§Ckildc .'::a~-ıuı 111 lchinc ıken Boıkurt çok 
guzel lıır yarış yuparilk \C hır parça da 
a'aııın 'iııki inirı hatasrncbn ı tifadc e

derek birincili i uldı. 

galip çı 
Fehmi \ uralııı salııhi lııılunıluğu "J'Rr· 1 şu kıuaııaını)aıı Boıkurt aııdur o çok 

un kır erkek tay bırinci, 3 boy farkla gıw•l idara.i '0 hırnu ıı ukıbil !:-a,anın 

Kuruş ikind. nıt"lafe 1200 mrtrr, zaman biııid•iniıı umulmadık kadar frııa b r 
1,30 dukikadır. kilci~ wn 400 ınctrcıi bıtıım• ı l uJ n 

l>DD) Dl lıra. pi lrr y'z \(' \Ul rlli ku U)U Lı iı tti. 

kuı~, veroıi 'r. ik ı bahi 2 l1ra v.-.rdi. 'KCJ uıııın t<i..ıııl.. u « . 

iKi {İ 1o..o t:: 

üuııku )azli uda tal un ettiginıiı H'Ç· 

hıle lıa)\anlar ko-ıı)u Elhan, llr.•c, Ik 

Lknıılı \t' ri an t LLuıl · lrııır ler. 

Ko:uııuıı ı~kııik Ol1ın i; 

Prens Halııııin ).lhıını, dorıı dı•ı l.ı}. 

Liriııcı; Jl!.'\f'S ıkiııı .. ı, nı afr 1200 ıııetrı•, 

zaman 1,16 dakıkadır. Caıı)an 1 lıra, plİi· 

UOlU>lJ C..L KO:--ı..;: 

Jııgiliz ıı larıııın bu kV!:ıı u 

K ıınıı t knık Of'lıcefil: 

Alınıet Alınanın lıip olduğu Kurıınfıl 

doru ut bırinti, lfoıııun .. ikın• i, Oandi Ü· 

çuııcu, ım ııfo 2000 W•~.rr, :ı.ımıın 2,3 da· 
kil.udır. Gan)an 2 liıa, pla der 150 'il 

100 kuru;ı \cmtl•tir. 

BE'İl"Ci KO~t.;: 

nur.kurt birimi, ~a'a ıl..1111 ı, Bura 1111 

Gau)aıı 9 l roı, p 
•trdı . 

D 11{) 

1 ı .!()(), 100 Luru 

f.r uıl O \A~· 

Yeni do.., muş • 
ır 

Dün A.ksurayda ıld glln!Uk b ı cı 

kek çocuk çeşme yalaklarından bi· 
!"inde ölU olar k bırakılmış bulun
muştur. HMJ6c zabıtaya hı.ı.b r ve
rtlmlf1 ve \•aka mahalline giden Ad
lıye doktoru çocuğun boğulmuş ol 
duğu kanıı tim izhar ettiğinden, ki· 
mc alt olduğu ıneı;hul bulunan )''av
ı·ucağın cesedi Morga ltaldırılmıştır 

Çocuğun ana ı veya babası tara-

1.9.04.l 

•f F enerbahçe) 
teşekkül' 

oo (llcllr Almanya. ve Fra. anın nıU. 
krnımel tal mlı orduları bl.tbırinln 

Ust ı c atıldılar. Dehşetli bh' boğuş
maya tutu u1 r. Bir lihza ayrudı· 
ıaı. Sonra mtınav ile ve be)hude; 
blı birini boğmıya. uğra.fWar. Bir ite
re daha yn1dı ar ve ondan sonra ne 
yapacaklarıru o lemek ı.zı ı o duld:ı.rı 
yerde yeılc tıler. 1kl ordu do. blı blr.ni 
yeue ek derecede kuvvetli dcğildl. 

tkısl de muzafferane b r taarrur.ı ld • 

280,000 yaralı dn flAvc ed r k Fran· 
sızlann az b;r zaman zarfmdakı ka· 
yıplan 700,000 kadar d mektlr. 

Dün 11 nt ıs de Bliytikdcrcden İs· 
t nbula sıtm kle olan 2371 numaralı 
takSi M lak y lunda viraj dönerken 
karşıd n gelmekte olan 3244 numa· 
rnlı b r çım to kamyonu ile çarpış

d me neticesinde oto· 

im 1 a lüga inin 
tab'ı.na başla dı 

l{iifürbaz bir kadın 
h "m oldu 

Kızzlcıklı M ahnıut 

• 

me ed b 1 it lkl d rda de 'ildi. 

B ı ra t Uç s eden fazla ııUrdU. 
Bu nıUdd t zarfında. iki muhacim u
mumı bır taarruza g m k iktıdann 

dan mahru ı dı. Ha.ttiı. cvkulccy~ 

bır ıtcrleme harelt tıne lb fo mukte
dır o amıyoıdu. 

TA. 1918 senesine kadar beklemcK 
ıcap cttl. TA. kl her iki tara!rn ordu· 
laı ı trpkı 1914 de olduğu gibi bUtUn 
heyetleri bUttln mevcud yeUeri ka.t'I 
bir muhard>eyc tutuşsun. 

19ı1 harbınin garp cephesi, tiç se· 
tıcl k ıtıır mulıasara. fasılası ıle ı:d 

uınuıni hlıcumda hulflsa cdUcblhr. 

nın Jt;JIAREBE 
DEMEKTİR? 

B yük ta rruzlann ve bllyiık mu
harebelcıı ne demek olduğunu d· ı 
ktlrı umumıl'c & takd;.r edem -

Hergün 
Bir fıkra 

Resimde olsun ... 
:ı urk rJyarJ.> Ueriııdcn ıu~bur 

Gclcııbc\1 Hocanın llhu \C irfanı

na, eWl3t:1 ıc 1 tldamıu rağm o 
takdir 'c taH1f .>ie d un. blli.· 
ki lbıııul edildi •ini gören bazı 

frcnk lıl1nılcri. bir gün hocaya lılr· 
lıktc f re k1 na gltruey'.1 t~Jdlf c
df'J"ler. Kn uJ etmedi :uıı gürünce 
r 
huod:ı ıs r 
huna mın nfakııt eder '\"e da\:ct e
ıUldlğl ) ere, o uwruun resnu clbl 
seı.1 ııddolWl!Ul bir san ur ldlı'ktcn 
ın hrum bulunda ~ için, her gün-

ku kıl-afet le gider. Frenkler bu 

m hmmı3etc h .}ret ederler. Bul· 

dukl:ırı ari.>et bir kUrklı hocn3"' 

gi~ dirir 'c resmini çekerler. BU.> ük 

lı tat blrkn~ glin ı;onrn getlrllcu 

resmini 'redcrken kı kıs güler 

\C o sımda l nmdııı luruın dev

let rimllm1en b rlne hitap De: 

- Bin şukür efendim. Resimde 
olo;un ırtıında bir ı;amur kürk 
('.:"Ortnck tp oldu. 
~er '"" mub.lt: bıııı ıuahcup c-

d 

Bu mUthiş zaylatm dörtte UçU 21 
ve 2i Ağusto gtlnlerlle 5 ve il Ey
U'ıl arwıındaltl gtlnlerde y yccll 
g zal'!mda v ıı ml~ir. 

(Arkası var) 

1'AKV/M 
l E'ıLlL !1-11 
PAZARTE~I 

JY: 9 - GÜJ\: 244 - llı.ır: ll9 
RLAJI: 1357 A&l TOS: 19 
HİCRİ: JJfJIJ - .ABA/\: 9 

ClNEŞ 
OGLL 
iKi Dİ: 

6,1.7 
1'14 
16 " 
19,44 
21,.. ı 
ıı ro 

1013 
s.:n 
9,12 
l~OO 

l J6 
8,.>7 

e kı 

tır. 

'ardım S.:!venler 
Cemiyetinin çayı 
Yaıdım S lcr C m yetı BUyUka 

Anadolu klUblinde ce-
a e b çay tertip el· 

mlştır. B ç yd Ad nın lerl ge
lenlrrı bulunmuşlard r. 

C m t bu y s yesındc hın lira 
r h ı l t m nıne mm•affak 

Türk Dıll Cemıyeti tarafından Di.lll Sirkcc den ~eçnıckl.c olan 
hazıtınnnnş olan cimllı. IQgatin ıu Murtcza ı.ulmda. bir genç o 11ıı·adıı 
tab'ı ıerıne oaşlannuştır. Bu IClgat caddede yan yana yürtlmekt.c ulan 
önUmUzdeki ders scncsı lptıdasınıı. HU nU rn:imda. bir ı,admın kızı Sa
kadar satışa çıkarılacaktır. Lügatta. adete laf atmıştır. 

takrtbcn 20 bin Türkçe kcllmc .rnev· Bu vaziyete sln rlcncıı Sa.adet 
cut !bulunmaktadır. bırdcnblre ltu:nnı.ı ve ağz.ına gelen 

Bu lügatin kullanılınağo. başlam.ı· lllfı bağıra bağıra ısöylemeğe ve 
sı Uzerine TUrk_çe imla hakkında Murtazaya küfür et.meğe başlamış· 

mevcut bulunan fikır ihtilafları or- tır. 

tadan kalkacak ve imlı1.nın başı bo:; 1 Had e mahkeme~ e intikal ctnııf 
ve gelişi gilzel yazılması işi beı tar~ \'e yapılan duruşma sonunda Murta
edilm~ olaca'ktır. Bu sureUc bazı. zanın Saadete 14.f ııtt1ğı sa.bit olma.· 
gayri Türk mliesse eler !l yazıların·! dığından Murtaz:ı.n.ııı beı actinc, Sıı.· 
da Ttlrk9(!dcn başka. her .şeye ben· adct.n ısc kUfUr cttığı sabit oldu
zıyen gfilUnç tnııa. hatalru ına teso.· ğtından ycdı g1.in h::ıpsc mahkQml· 
düf edllmiyecektlr. 1 yetme karar \'erilmı~lr. 

Atık.arada Sc)ran bafılıırında :\lı .:ıim 

'Tezcan t"fll)"' : Eı.ki p Wıvaııları· 
mıulan Kızılcıklı .Muluııuduıı ırtı ye 

re ı;dmcmiıı hJI pclıfüaıı oJJuı;u ' d· 
hau lııırhindeıı on~!. on beş cııu hu· 

tun duu}ada t rtııı edıl uıf ol n tur· 
1111\alarııı en hu)uk vedctlen arn ın· 

da bulunduğu doğru mudur~ !\crdidir 
'c ııc gibı mmaffakıyeılcn \ardır! 

C:EI Al' - Kı:ıluklı /lfahnıuı ııelı· 

/u;arı. H.vman)atıın Basabalık ~ehnndc 
dugnıu§ hulu /,arJı bır 1 url ııır. Pcl. 
ırnı; ,aşıııtla iken alaturl.a ıe serbest 

t;Ür<~te aliraııbzrı arasında ttmaıu: et· 
mi~tir. lfrv11lı)etitı iptidaları1 da Is· 
ımıhula ıcimiş, u :aınanın meıhur fJ lı 

livatı1armı 1c,.eı el. 1'urkı) c ba pchl • 

- O ıaınan bır fet' Jart uw: y 
- Ha}ır •• Aklıı ıa 1 r nıiyd ! O ka 

hir fey :rapubıl SlllJ d~ 11111 mı ııru 
l:lenim fikrıme sure lıu k.ıdın 
dar dUŞC:CC'kllr. 

El",...... ROMAN: TEFRiKA Xo. 5V sli)liye<:e~ni §a~ırdı . .Bana ılıiıı her şeyi aıılııtmı~tı. 
\ azi)ct §(i~ic imiş: Binbaşı Cart r karısına bu 
nıf>'lelcden kim!it'yc b h~etnıİ}«eğine öz \er.mı~. 

ÖyJ d i;LI mi, Cartcr? 

Olabflir, bunu )apan lıcr i )ap 
~nı V. ilford'wı k.ırısını ela bura)a ça 
dıııı Lugun ı;iirruu•- Bdkı b e wım 

matı \erebilir. 
- Mobcl ~ ılford C>tDJ hır kadı o ııat>ıl ol yor 

böyle birilc ahbaplık cdı}or, anlamıyonım. H 
rıı ını d ı bıli ur mu•unıız, Patrıcfo, knd n Ir 
d:dı imı • 

- Tevck1'eli dq;i.l.. mdı ht-r > a 1 ıldı. 

Bir mwdet onra blnha 1 Carter gdd . Ark n 
!lubd ılı: kooas.ı ılfard da gddiler. '81.iııiıı evin 

dt• karııloııacakiarını 2 iç biri i talımın tm l . 

~ııhd, Hcthcrt'i eemıezdi. 1 akırt Odr 'ıu k çt ı ı· 

oı duyunca ad ııııı ııcııııı~ı. Odrcr ı;lbı 

bir kadını çok aevdiğini H: 'lıu ( r rda ı 
olduğunu tohruın cdcnk IM ı J • 
tıı. Çok 1 ırap ç ıg.ını tııb ) 
Httlım ı nmcc \ y11Z1J11 eki Lmclar if d ) 
koıl edince hi leriı:ıJe yanıldığını aııladı tı arkn· 

Yazan: Francis de C~ 
Buraı;ı tam hır ıuıılıkcıııt)e bmzi)or, ıkdi. 

H rbC'rt sakin b11 ı;eJ!le her şeyi anlattı. 
Lady mrıak 'C alaku tlc dinledi 'e Eonra: 

Bu zarf !JZde nıı? dedi. Y ıızmııı sultana aıt 
olup olm:ı ı •ını anbıuuk ldı.ım ... 

:\1 1 cl d yaı mıyarek wı.e karı~tı: 
Bıı lıir mana ifade etnır.z ki, ıkcli. 
R a ed r nı, ıı. hiı; söıc kan~m~ ııHı. ~ade· 

c Lirazdan ı;orııçagıııı 6uallooc ce\'ltp vcrrr~hıiz. 

Sonra ı ırfı t tkık tllİ ve te'kror sozc Lo~lodr: 
E hu u t:ıuııı )IUJ ı .. dq:ıl mi, furıel? 

"'ıı ıl lı !,. ııı . D ıd, ki lurın-ız bu m kttibtı al· 

da ı içnı cud l duydu. • 
Bjr aıulık kaJH nı;ıldı, Lııdy fü ndnı iı; ri gır 1 . 

Yaoınd.ı kendi ·ni bir ı.ıl ~ ı;ibi takip ed n kız 
brd · 'ardı. 

Bu) n ııuı, otuı ıın,,ız, biııba ı Caı t r .. O on lıı '\! 
l i bize anlatın h.:ıliılıw. 

o 1 rkm lı' 

ki &aal 

- "c potu kırdJnız? 
Wılford karı•ını 5U•turmak ıı;ın a)ııJ;iına hıı ıı. 

Fııkat ok yaydan ı;ıkmı~ı. Artık 
ımk&n kıılmanuıilJ· 

- ::>uat dört buçukla b ı Odnıi rdum. Kati 
>en kııçmak nivı tı yokııı. Hatta kocı ı cHı g o-
llıı;i ıı;in iızulu)or, merak edı) nlu. 

Peki, ne oldu da deği~ıi. 
Ren öğledt>n ı;onra r. 'ar 1e 

'ı oldıı ncrrı't!C'C'e raeg,.)d m. l\1 
lcdıgiu' zi, ha•kıı kiıru; yi kal.Jul 
lıodi. B n buradıııı çıkıırL: u 
hunu ı;Q) ledıın. 

Pd..i, huııdaıı ne ~ıw? 

- llauo ci~J s• idi ki L p 
vrii•nıı i onu çil Jcn çıkardı. 

Oılc ıııı? Bunu ncrt.'d ı aııladınız! 

i.i)le mi? 

ı ·-
1-ili. 

:\lwel bir pot daha l.ır ı• olduguııu lııvctıı. 

il ka lur < ~ İ)Üycm !dl, u ıı l\.oc<ı ı \azİ)etı 

kııruırınak i IJ) r k Mize karışı ı: 
- 0) le dı:;N. dwdıru. M.ıb 1 tilk~ldı da ec 

- ~-le bir söı. \Crdiğinıi hawrlonıı)orıım. 
Etnıfı buz gibi bir ukiiı kapladı. İkı kıı kar 

hirLirlerinc mü tehzi bir ıavırla bıtktılar. ~onru ta· 

B ld:rcın 
K1zart"1 

lan ıı.ur 

Blnı.ı d et 
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~arp vaziyeti 

lenin g rad 
Önünde 
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Bu s it. efor Bay Hitlcr ile :Bay Mus-
& r.ı (Brenncr) ycnnc Alman -1aet Çtph tııde buluştular • .Aske· 

it kıındaıı cht>mml~d \eril cek 
~ ta Şudur: İkı Lf son bahar ve 

llıevsımıeı ınde de' am edecek 
tq~ hakkında görü mtişlcr \'C yeni 
~ h lar Vcrm şlerdır. Dcınck ki iki 
ltr at'bin son bahaı ve kış mcv im
~ llıQe de, am cdeceğtne ınanmış
~1· Bu harbin ıçlnc Atla.ntik ıvc 
htaJ en z cepheleri gibi Sovyet cep· 
~rı de dahil cd diğint zcuıncc.iı· 
ty 2u kanaat Alman hesap ve 
~ llııyeııtnln bu sefer ahval ve vc-

71 ile Upatıp gelmediğine bliha.6-
llııtı:.:an hCBabında epeyce yanıl
eıı 1 göstermektedir. 

nJl.Uı m noktayı işaret ettikten 
'· dUnku ~ azımızdn sordugu
ı ııuaı 

lbıı1rtı: cı in cc' aplarını rtı.k ve
ı _ 

' Soı.3 t t :bil ı ı mden anla
t fl ili. goı e muharebe geceleri 
~ <l<teu ~eyan ctmektedır. il'"a
~~ ~kuva garbında dün bardak

. ? · nırcasına yağmur yağmış
' aruı öbUr gün tekmil şimal 
b t ~ında bu yağmurlar sUrekll 
r ~t aıacaktn·. Ondan sonra ge
~ ı llluhaı·cbc yapılamıyucaktıı·. 
~an kazanmak ve müdafaa 

ıttıı. 1 _nı arttırmak iUbarile sovyet 
~hın<'dır 2 • 

~ ..... .\lmanıar Lenıngrııd cephe
&Jtat lazylklerım arttırmı~laı·dır. 

it,; l..uga nchrlnl şimalo geçtilt
~t \'e No~ograd'dan ı;aıkıı. ller
• ıerı"-
·~ '"' ve Moskova • Leningrad 
it Jt.t 1>lunu kestiklerine dair hi· 
~ 1 

bir malQmat yoktur. Lenin
b , ttr.ıını mU<lafaıı. eden Sovyct 
~, ku\>\rctıert takviye edilmiş, 
~ .\tınan birllkl~rlnc kartı ~d
biltrıc~Zlaı a t>~luntşlardJı·. Bu 
to1~ 1l<>ltta. 1klııc~ nokta 1!men 
~ li~llUbUll<1a Alınanların Lovat 
~ıt ~ ljarka geçememiş ol· 
~llıı ır. Şimalde Lcningrada te

li. eden Alman ordusunun geri 
t t alası • Zellgcr garbına Sov· 
' . 4\~hes1ne mtivarl b r vaziyette
~~ Sovyeuer .bu göller mın
'tdan, Sokollnlu wnumı ısti
~ ıtı11e bUyük bir muJuıbll ta
~ lt~aPaınazıar mı? Et~ böyle 

4 bbu te bulunuı-eıı., Alman
~ nıngracı Ustıine tazyiki za· 

lt~ tıra. &eri muvaısaıc ha.tlan 
• ~ e <IU!JocekUr. Sovyetıcr bu· 
'ar.~r bir hareketi merkezde 
~~ltı v Almıı.nıann Gomeı şar
~tırıtıılt~arruzıarmı ,kırdılar. Y'Ant 
te~ Buctyenl ordusunun şi-

> 'lııı a!ıtnı kapatmağa ve ernnlye-
tıttıl 'ta nıuv&tfak oldular. Sov-

4 llı~~ıı böyle bir harckcUn bek· 
;q~~ Sevkuıceyfi ctıemmlyeU 

tUn e var t olabilh·. Bunu bir
~.z. içJtdc kat'l olarak ökrene-

..._ 14 
\).~ CrkeZ(lc SOV)'Cl KUV\ eUerı 
.ı- bl taarruzıarına devam etmek 
' u 
e, !le ndan mıııksat Almanlann 

t '
11 

l<tyef'e ıvo cenubu f&rki· 
~ lıcr lnıneıerlne mAni olmaktı. 
~,et ilk teııırin~ göstermiştir. 
~lan ınerkezdc tuttukları ikın

~'1~ da geri atılmı~lar, Gomcl 

Qe a cereyan eden nıulıarcbeler
l\ 'tıı-
~~bur ta.yıat \'cı·crck durma.· 

t , ~ kaınıışlardu·. 
~r Upta Alnıo.n ordusu Din-

4i!t ııl!lırırıı "arka g~nıeğo mu· 

~rnaı.nıştır. HattA Kiycfın 
~ t l>lnyepcrl geçlllderl ha-

'" teY>1lt ctmemiştır. Demek .. t 1 
ltt Ordu u Dinycper prk 

ııı 
~e vakunae çekilerek tut-

\.. ""'ll :lidataa içiJl lazungel n 

'ın1'tn-. 

0 d e s an ı n 
~llkavemeti s a, 31 (A.A.) - Reuter: 

~deuı muharebcle.r olmak· 

"'~ n bomba ta.yyareleri her 
')tt e laarruz etmekte &ae d• 

fi.ve 
tııtut ının ve hav& mll<iııfa· 
~it :nın olufU u~ inde 

• ~ır a.ı zııu\•&f!a.kiyeUer elde 
V~· 

~ ö ~trkez.ıncte kadınları \'e r;o 
tt av llrt'n bir Alman ba.taryas.ı 
\>~ ıı~cları ta.rafından kef!cdll· 
·~ lttruımuştur. 
~~erı Jtadaı· hiç bır iabrika hlr,; 
~ hecıer hasctı a u~amamış-

' v llıda e Q<>cuklarla şehrın mU-
l 

1 ~ıı 2aruı1 olmıyan kimseler 

' ' un h1nıa> esi altında talı· 
tııı._ l'QıJ11r •• l<'akat şehri sonuna 

1.,~ ara.a. etmek azmi kati;ren 
o.' 1 tır. lşı;llcr braat kendi 

~~ ~ iki zırhlı tren yapnuş· 
'Vcıa b r muvaffakiy.Uı t.a

tüunmak1.a4u:. 

IYiehmetler konuşuyor IL.;:S~N....;.,..'_M_A_B_E __ E_R--...ı. ı i~dcmalj 
Musolini er 

Romancılar, hikayeciler, 

lfaJkııı cı:.ılma<lau L•)nııı> dcdığJ şekil· ı cıkum.ı bılcwnü ) k mıı d )C ı;eE!rniı. Bi· 
de, Afaha Jııtırahı \C e\1TICI IÇllltı tam 'Y .ı f n : n ı;clır. yalaocı ddtttdrn e(i)IC okur: 
~innırdrn, ruhunun çııtluk toprağına tom J X Af el dıin il) ııı on ıkinci ı;unu ıkiııılı namıı· 
•JZIP b·rıkmcdcn, \arlııııııın kbkltlİ tara· 3ehçet K Jmal ÇAul ıı lllklı, k(ıyıınıiııc ı;dm~ olan kôtıp fı. 
fındaıı hayatın 11.ıpr~ından tam enıılip ı· landan '111 ın kı•lık ..cığanını •oı;an dc-

lınmadaıı imlan dilC' ı;l'lirm, nıc,daııa lıua· ılıunu ıw;liHJJ l>ada,Jı BJfildi. '-ım ııcıl ık makaru i e. kızınım ı;elinlıklerini 
ıııran, dert )annıı)a \e ne~ ılıin cımı)r dı ıdıuı ıınuııu.;u 1 ı.u)u lı IJk l Jh;ı:Lk <l knırk ıçın ]hını ı;eltn iplıklcri vtresiye 
ı:lı)an -t,.chir agzı> )ıızılar \(' ~ö1Jcrdl"ll hir >• rdi 1 O)Un çıkurtırı 0)ıınun lı.ı , ı;aıın aldım. llarınaıı ,ukıı para olarıık ö-

lıo .... lınınaı: olnıu•tum. " .. <')h l.alıbın: , d ı 1 d 'l'DlCZ"''m cın bt-;; olçı:k bııı;ı!Jy bor• ıım • ~ıw l•)aıorv :;ı H• ır. • • 
Derya gıbi bırden t")le,ırı uiş 1 _ :\c O) ııııları ,ıırdır, hv)lc lı)alwo olduğuna dııır ~eııcdınıdır.> Kalıp dl'.'dıği· 
cCr a•li .'> dedi ı c oldu ha mü~ ı;ılıı ( m z ıulııııı, hani v deı;nı:k hu-ıoıılu, yulur 
l>ediği ~ilde koııu~ııcak 'c hır iki kdinı•· 1 _ \ıap o)unıı, ımanı o)uııu, kıiıırı o· I kıraıııılı ~rbııl, borı;lu)a do'.ıc:, cYıııe qa. 
ile lıir lıi•, lıir iman, l:ıiı anane, hır ıelı· , 111111 • nu aeı~orııııı <lıı lreş ıılçeğını bağışlıyo· 

rııµ umnıııııınılan lıııber wr~·d.; ol,ııı top· _ Bu k~tıp O)\llltl nıı ıl ~C) ~ >\ıılaı runı. Bak, )aııdaıı uıılaı~ııı anıma P8 ~· 
rak adamı kimıı.ma•ına, koyliı iıikmetııı~ lıakıılını. 1 tııa~ıııın 'tiııı de lıılmM: de~ıl in ya .• Bır 
ha:;retıim. c:- lc;imildm ş• hırlı)e hcnzrr lıırıııi bııi; oı;aıı \P)B ıek ıııakııra)ı •aıtı~ı Zil· 

c"r nrıın ınuııe\\tt> in bır turlu hır L:ıl· M:t.erıı. Eline buton }t'rint bir u ı;ııck ınaıı ko~hiyr dcfıt"riııi açıp parmak b85 
~)a ~p olaını)u'..ı, iki ı·ıırııi .urıı~ındJ 1..al· ı veririı. Boynuna yulor ı;ıbi bır ~ ) ıak.ırıı., tırıııaı ı ııııuınıaını•ıır.. derken uçuııcu 
mıt- bıııamaza ıfoııen le ımao~ızlıl;ıııı, kra•at olur. Elinde lıır ddter lı 1 ı,;alrm, ptrde hıı)ar. Kud; ı;rlır, naip gelir, icra 
köknüjluAünu uuktc ile, ukalalıklo, ıirt• du:er orta)a: ıı nıuıu gdır; borçlunun alıınd.ııı }nlıı· 
ıni~e ı;abılıyan hıliııi artık hi~ ı;ckrınrı c:lcuz mııl ~atarım, \rr I)< mal ~ata· ı;ıııı, U•tundrn ruluııu ç.ıpntunu nlı)or gı· 
olıııu•tum. mıı.>, )llllllla hir bır )anıı•ıru. Wr a~ın lıi ı;ahalnnırlJr. Kiıip keyfıııdrn n..ıltt gilıi. 

\ııııur.k'uıı, 'ı ıı)o,ada ı m-al:.it whhrı ht-ı. lıir lı.ıs l!Oğaıı, hır makara i ı.rıız. lıorı,;lu derditıdı'n ,;l:ır ı; bı ı;oruııur. O 
ı.ofralarındao birıni kurduğu bır ı;ecc, Lu ~l"le tlini \l'TH ı;ilıi uzatır. l'arıı•ını " ırodu kiuıbiıı ad ıılırı kııdınııı, ıuııbııı 
l>ııiu;i ~U~nı \c Jıalk fi{'zifinuı, halk w rrlıın dl\ı: .kt'lı•)ı' cl,J\ruııırıı c"'ıoıc, ı, 'l' ıuırrıııın dlt'rİnc gızli ı;llı paru ı;a)ıır· 
lim duygu.unun yarını ıııunr\\enıı du~uıı· 61'11111 ı)ilii;ini i•ıennı ~iıııılı ılır \lıl..ıııı. ılır ... 

Hitler 
mDllkatı 
Vıerilen kararlar 
yakında mevkii 
tatbika konaca/1. 
Roına, :a ( ~.ı\.) - llıtkr ılc l\lu o· 

linı ııra•ınnakı mulakat bakl\ında ıef ı 

rııttıı bulunan (,ıornule d"lıaliıı }llll)or: 
Buıun duıı~a. pek yakında hır çok ' · 

oilclf'rlc ıki dC'vlt! reisinin kararları \C 

bu ınulikat t"l'DB&ında akıcd lnıı~ olun itı 

l~flar bakkıııda ~ok rlal•.l Jrılı malünıaı 
alaca ki ır. 

1 uhuna ,guıı:tr i, dbun ulhunu ddc '· 
ınek nıaılfıp oldu{;u ıakdırde ı e A'rup.ı 

da ~ulhı.i ıeıııın etmekle ha~lanıak IJ ını 
olduğu mut<1liı~ıııdadır. 

~lu ~liııi ılc Bitler. mu ıakbcl ulh ı 

çin şart olarak diı;er nıillrılerin istik! il· 
)erini \f' hukiımranlık haklarını tahdıı e· 
decı'k \C b('} ndnıilc-1 alında \lımın) a H' 

lıahava mıllctlcr Jrvkiııd< hır \dLJ~tl I< 
nıin cdect'k lıtrlıaııgı bir n 1111111 l..aLıılu 

nu iltı-i surmemektcıl rl,.r. 
La'orıı Fa,cİ•ta, il..i de,let rl'İ•İ ııra-ııı· 

da müuk ıe cdilını~ olan rreselı I rdm 
biri inin dt' c \\rııııanı•ı A>rup:ılıl ııııl· 
maNı> olduı;uno taSiib cwıe.kted r. 

Vipuı·i şelıri 
alevler içinde 

yanıyor 

f Ba ı 1 üıcid~) 

J!u~ zn~ iatı 

n 

18 nı ırah öı. 9 kara t• r· 
1'11 f la liıh, n lcad 1 ı top· ceıilndrn vı: mantı •ıııdıın ı;vJ. u~ti,ııı l•ldu· l:luıınanda alırım der, ddl('ıe ,aı..ır ı; l ı Bu, lıı,r lıııkını.ı çocuk ~>llJn, 1>11deLe 

(:una baıır olanLın nuıl ineııdırdıgını lııç t'llı r. ikinci pı·rd•· baııuau , 8kııdu-. ıııı· muit \Pkkil, ~adot:o 'Urdum du)mU aanı· 
uııutmu)wunı: dı şeıılııkinııı ka~lıırı ı;aı ıktır. (.ulcr ' mı 11.ııı l~lkın ~i i Li nı~r~ı. ıi~ll!'ri uıuk• m· 

Hii)ük ~dıi1Jc Luyuıuu,. at ~111.. oku· kıılnıııını~tır. Bir lıir )aıııııııza ı;• lıp c\cr ıııcl lıır tP•lıır \e tduılıdır t•lt' .. \ c ı~lc 
ınur, bir çok )''Jıilikl .. re lı;ııleğı ddik. lıır ağa pııra)ı!> dhc çıkı•ır ı;ıbi bağırır. \lelııııı ılrr bo)lr konu~uılar, bvylo blı 
puU,, nıeımırunu çıı&ırttırmıf, ı~ıgı g<i•tı:ı· di:urtılığıııı zahıre dı ulırıııı )ıını~ d )l' ~"r u•lrn, unaııcdm, l":tİşten '" ııdim lıi,,. 

Bu gauıo di)or ki: Avrupa, ı)ıuİ '•h· lllıdDI 
deıini kaıunmwlıdır. ::-&'i ve ıı:ıra ı. lııhim' 
İnillt'tlerin &aadetine hüdiın olmak (:t'Irkııı · 

\L 100 bf-1gir is 

llıl\ u harııteri 

mit Hı wrmu : iliHı ede.r. Yıuıına scldigi aduoı harman tt'n lı bf'r 'ı:rirlC'r. l•ıe nıu~brt 5'1lıada 
- Bu nedir! Lıı:ındıı inıı: ,ıhı olçrgc Jau ıııır ~ilıı 1elınıeılın roru:ııııtin '" du}ı;u unun bir 
Cevap trrı•ddüı.ı.uı ıılınııf: cd•·r. :-ouro: c Horcıımıu ne ku<lar ııı;ıı !> I< Zdhııru: 
- Elcku-ik efendim. Httif lı<ıl kcısed•·n ahır: clO ölçl'k >. \. - \ kcrlıkı<'n rn"uınuıı ınu.un hcm~e· 
- Peki. clelı.trık mıdır )iıni? ııuııı nuıl ulur. Alılıgım bır lıdg "°ğ ııdı, 
i\feıııur ezilip bıiıulmiı:: J>ır ıck l'D& ·ara ıdi ~ en ıne 10 olı • k. 
- Elcktrıb: "f"nditıı. .Hır ~> ro)lemı·dcıı ole ana doıı r, lı~ı· 
Di)ebilmi; .• Atatürk, cİ.,.<tc. demi,, ~h· nr: Gelin ulan, hakkıııdaıı gelıu u h ri· 

tin biJglşi, mantı"ı ... > fiıı, borcunu 'erıııC'nıek ıır .inıi~ gu tıı 'ıı 
:::ı<ı11ra, cmrctmİ§: 1 oııu ! .. Hir kaç irı )eµılı adııın grlir, ha,· 
- Bana muhafız kıtı J nckıltriııden Iarlu bcırçlıı)a dınak atar ı;urıınıniye' > 

raetgel" lıirini gvndt'.ıin: rıu lııke)")İ burada , .. ni taıınlıı;ını 
Biraı tivnra, tunç )iidu, kalın ı;atıl.. b.a:· \lehmetlrrdcn birin .. aıılattını. SiLiıı ko)· 

lı, k•J)u gvılu, ufarııL iıir topuk ~ocıı[;ıı, ılr ılı· lııi)le ")tın ~ıkıırır mı~111ız~ ılil'c •or 
bir Mehmet ~cimi~; Ataıurk ltıtı ;lhte· dum. Ce,abıııı )Olll)'ııruuı: 
rereJ.: tcl-Jarlamı,; - Biz•lc dr ııpkı•ı 'ıır. \muıa hu o)un 

- Bu ~ettir? ulıuda uı; perd dir. lluk oyun Ü\1ı.İr d•·· 

Hiıinı Lıi}dr bır korucu Duı-toıın ııga 

ıar. Herif. bir ıki ll}lısıu bt'f, on bos
taıılu, on L yjrnıi tarlayı lx-J..ll'r do ku· 
ruıııuıı,l:ın )anına \8rılmaz. Hit 27 O)dır 
kola \atanı llt'kli)orııı. '\a•ıl memnun ol· 
ruın ıı.. u ıl se-. innıey.iz heııı:;criııı ! 

- Alt..ktrik, pıı!;i<illl· ıııeder mi bani? İkinci peııJ,.J•• ı;dip çıkı· 
- EleL-ırik, nedir )ııııi ! ea ı·ıkışa lwrcuııu i-ırdıl..ten oııru \!'· ondan lıalıt'"r H:riniı: onu koııu~ur ımız. 
Er bir an <lur.nıUf, hir pa.&)ll, bir ~~1"8 rimkıir olıuı}anlnra dt'ft<·riııi ı;i>sıcrir. Bır 

l>Nliın }a: Anadolu > ıllardır <'rmt""İ mu· 
knclıler uııhcmlarca iıı ıına bir ri>ııı:cllıanl'. 
b'r ~iJelııınl' olınu~tıır. Bu Jıulk. rrmİ)Iİr aı· 
tık. llilc srldı mi cfıikmrl) (;ı lh tı•rkılr. 
Oııuıı cJıl,.. gE-lınl'~iııı v{' onun dılc getiril· 
mı •İni hl'kliyelinı. BM hizc aıılataC'ak O· 

dur.lfomaııcılarl Hikiyecılrr! .• oirlrr! Rize 

bakru~ "'~ Wr çırpıda OC\nbını 'crnu~: 
R. K. C:AGl.AR 

c jduğu bilinmez. l;;ttiigünden helli· 
dur. 

---o 

IRANA 
Teklif edilecek 

şartla· 
hazı'rlandı 

lşgul edil n nıınta n 

Fıı ıc a. t~kırı tn ıanfl ~ ı yııkuı 

bu değı) nıidır? İlını, d;unetlcr cıil'l'l"~e 
ol~üJur.> detlleı nu? 

BirBaşku n anı 
esir eden çavuş 

Londra, 31 (A.A.) - B ı ı;abah re -
mi ma:hafılde b ldlrildiğino göre 1n
gilzlcrle Rusların lrana dermeyan o· 
dcceltlerl şartlar tesbit edilmiş olup 
derhal lran hUkiımet1nc tevdi edile· 
celcttr. Bu şartların ne olduğu hak
kında rcsmı malömnt yoktur. Yalnız 
umumi fıkr, Rus \'e !ngıllz hUku
mctlcrlnln lranın dah lı lşlcrınc mUın 
Jetin oldıığU kadar az müdahaled bu 

lunmağa gayret etmekle beraber Al·ı 

I 
man tehdidinin mcmle}(ettc tekrar ~t< li. , lw ı 
baş göstermesine mAnl olmak ve Ru makıııdır. \I " r 
ya ile mllnnkal1ltı temin eylemek ıçin hı}or. Ru !ar , ,ı 1 

bazı tcdbırler alacakları merkezin· etını~lrnlır. Sc k lr la Bizim toprak çocuı;ı.ı U. 1rndi drriıı 1oe 

ı.iti ,.e M"liın biP i il• bunu cııo olduiu 
bilinmez, ) aptJğıo<iaıı l.ıclli vlw-.. di) c ifa· 

do odıyor •. 

( Hcışı 1 ı1mdcJ nır. Jlepıınıı: onun, lıu ağla) ı~ındıııı, hu· 
ıın bıJfııJ ltLlıak clmİ~ yirnıı kudar mu· rııdıı .clııı dıi~<n kahraınanlıırın ruhlarının 

dedir. Bunun içın 1ng liz kıtaatının lar olııııı tur. H ı l ırın 
ıncınleketın l"cnup kısmındakı se\'• 

1 
k ,

1 1 

Radyodıı cA lerin Ntati• lhd• rılılip 
ıo Mehmcıltı kouu~nak hanı ıddif edil· 
dili ~IUllan ıır.viMimden iı;im içıınc sıı;· 
oıamı:tı. Oıılarlıı ııaatlerec clrrtl~mek. > • 
renlik etmf'k uııkiruoa kavu U)Ortlıını .. 
15 mı)JMB 15 a~115toe aro•ıııda, 8 • JU lıııf· 

"'· ber cuma ıguııii 2 • 8 aııt '\C Jı,.r pa· 
r.artt>1-İ guııü 1 • 2 l!tlal oıılırın Lir iki i 
lle iba•ı.r Def rdinı. Bcral\ı•r yemek 'İ)ur, 

ı·ıılııl \lll. 

Bunlar ı;ec;t'ıı sen<"ltrıle <•tuı, otuı brş 

kııdn iıui~ler. Bu ecmı ton:nc > irıııı i s•·· 
lt'lıilmi~. Her Liri künı e:;ini, Lüllıııl ı;ılıı 
tf'krurlıyur. Hepsıııııı w bu) ul.. :ı:r,l..i O 
J\i;uMol'la bu twcnc İ!Llrak nm• k \C 

huııgi ıepelcrdeıı u~ıl ıııip. du•ınanı na· 
t>Jl t• peltJiklerini anlutrvak1ır .. \lıikadar 

~ııJ olduğunu inanıyvı uz: Zı\\allı Ahmeı 
ıııl'm Hn ıa. • rı > ı 

külccyşl noktalan, petrol kuyularım ıahimdır. 
fC Basra korfezl saJ1illerıni ışgal et
meleri. Sovyct kıtaatının şimalde Ba 
kunuıı petrol sanayi tesisatını ve 
Hazer deniz sahıllerını nezaret al-

olduğumu ı;orı.iııcc 

el ular. 
Hnçtrn ıı; aıııaklı ol· 

beraber ,l'.Lhor ,,. l\llatlrn·e dcrcdrn le- Dııkikahırı.:a, balla aalll"Jce aııluttılar. 

\;8\U~ ... 

Kıı) lukr o J....ıdar h,.yc..:nnl.ııınıı~lardı ki 
kı:ııdımi bır an kııvbcder ı;ıbl oldum. 

Zııtt11 lıurayıı gdıp ıe. bu mukaddes 'or-
1 ık oııuodc lıry('(;.ındaıı tıtr~nıİ> en 'ıır mı 
ki ... 

B r ik dakıka ~ ı . ı. 1 ıtrı)en iio;a. 
hıma 1 iık'm olırak: 

h.ınıd c bu Ahnı ı ~aı u ? dı) •. ~cır· 
dum. 

unda bulundurmnğa memur cdılmc· 
lerl lıtzımdır. 

Orta şarkı tehdit etmekte olan Al· 
man tehlike i zail olur olmaz tngUiz 
, c Rus garnızonlarınm memlekctı 

tcrkcdcccklerl haltkmda. İran hUkfl· 

Kiıııdır lıu \hıurt ça'u J.ı, ad ti n ıoo metine garanti verıleceğt tahmin o-pedeo koou:u>ord k. Onlara 1.;,;, lrriııdı'n, if'1' lıarbe dair konu..tuL. 
h.,...8t.luındao, ııat'J'liklrrwdcıı ıııaliınıa• 1 d 1 d di ı. bınl ri u•ıın Bl nız kulıranııııılarııı ııra• , ... :::-cnra ıı; • rln rıı ıırı ... ı: 
odınm~l ir~n, 111 ılmı)acıı'k ualll'r "Oru· ıııda lıin lıir \lehnı<'dın bın hir :\hme· 

luı malttadır. 

-..- Jlugiııı, hu l•Jren wtim kuldı. Bu lo ' d . .., lı k d 
"ı.ırdr.ım. Büıan m )11ınan. ne olı;un, n•· · . din vuııın J ı·ını ıı• ııııuc u ·.ı or e· -~ · n ııdr kalını•lardı 
' • f( 11111 bır O' liidı 'ardı. Ana~ıııın elt t, nı '. 

1 
d 

1 
, r .... 1~' • · 

candan cc.,.aplar ''~iy<ırlarılı .. )alıııt hin· . l lımıııııyt't ı• uru u'or · Hu)rcılerini ı;idcrmck için dO\am 1.1· 
bıruknıl\illl lı r ~cıık sılıı lwr rııc gl'· 11 

ni tf'krarlıya~ ıın: Gavcı ıııutaınıı (C\&p 't'fl ı t'.r: f 
lir. \jilar , ... o atiı ~dıillrriıı hutır&blOI · d ' ını: 

_ .... ehirde ı;ok ,akit ytiıuııiiziı ı;iılıi• uı. - !:.imalı daji; a, unun Bu,kıımandıı- • _ Bııdc onlıa~ıcl.ııı fırka kumııııılauı 
"' 1 • · · ., " ı. hitinılr ııaardı. • ·k · k ıörıiyorıını. l(<iırl~ dr. h

1
iy e mmnıı •. ı o,... nı ı~rJJ<ıul el rı oını» ı tt bıı~ına ir bilr \ıır, dt'ılim. Onlara, torbalerımızdıın 

i& ~ülüp ")t1Hdı~ınız zamanlar ulur mu? za,allı bu Mil•' ı;ı·kuırdi. ~ıın Liliı cd n çuvu~. \k~anı ••lmıı:ıu. llcıı buabcr 1 pckscnıet ~ıkaraıuk 'cı<lik. Onlar da bize. 
Kendiniıc ınııh•u cjlen• d,.riulı 'llJ mı~ ııc kudar ınahııııı ulmıı~tur. Ak,aııı lıızı Af\unH dondük. bol bol ~iı;ara ikram etliler. Ceplerimiıı 

- Cırcıı lıii<'egi ı;ilri hep öıuıı duıncak ı;oruı11:e kinı bilir m· \.ııılar aı;lıra•·uk. ;.ı) \F:ıı,ıo§ zafcnni k11ıla1.1ıı;ııııız hu· lıtıı doldurduk. Biz onları bö)lccc C5İr ol· 
değiliı ya .•. Amma arada bir eğlrııirıı dı'.. Paıuıa kııru l•ir ~iil ı.ıilıı ılııraıı ı;oılc uııtl" •tlıilı p:ıılatııgı lıuınluııınurd:ııı U· dıktun t'Jlt') 6011ra ka)nınkom Hiı cyın 
Toplanırız balıçclrrddı.i crilı. dallurının al· rıııd JJ oıu.ı: ağıı-tos gıınu ~asnal.lıır lıo• ı ıak kıı•aıı ı\lıınrı C rn~un ba)r ın•ııı I• h· lliı nu Beyle tubur kuınandanınııı: Fuat 
~~~~~~~!"'!!!~~!!!!!'!'!'"'!"mıl!'!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!"!I!!!!!!"'!!!!!!~~'!!'!'!'!'!"'~!!!"'~~ nk 1 ııııd.: , ıı biı)tık lıir 1<1:ıilc, lıaıtfı hır B >' ı;ddılrr. 

Faiz getirir Tasarruf edilir 

lıorçı ıı. 11 UftC) İn JI u ıiı Bey ~ir .ubitlt riıı içe-
1\ rndı-ı \f}on hapı"haııc•inın ba-~ardi· ri Jndeıı hirit1ioi, dılc i~ret ederrk hanı 

)anı mıi•. H.ı ı;u.rdı)on haftada hinT gun 110rdıı: 
ııulı<·tleı;e nobctçi kalırlannı . Ak J I~· _ rıu ıabiıin l(ııı olduğunu bili)or 
d f J\ •, to guııu nubrti Ahmet ça· mu 
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vu~ ı ır-aduf dmi~ 'e bu )ıız.drn ıu r:ı 'm· e bık) im, ded m. Elin du ınanı .• 
do buluııııııııımı•. B:ılıamın oğlu deı;il )a! •. 

Ko a ko•ıı h pi~hııoryc ttım. B ni bu· 1 uaı Re)ın ı;oılm faltıışı ı;ıbi arı1mı~tı: 
'uk bir nezakeıle karşıladı. - Trikopi•, Tnkopis, diye haykırdı. '\: ıı 

kra•irııık hulııııamadığı iı;ıu yu1.uooe 
nan ba.kumandını ... ınahıun bir ıırrİ•anlık \ıırılı. Sr. lı eada ıt 

Tnkoııısi 1 ~oka kadar ı;etirdık. Orada hir muddet ııtıırduk .• onrıı JU[ barin\ !:6, 
bana bir i11tiklil nındalyesı yazdılar. Trı· '27, 28 'e nilıa)et 30 Ağu~tos ı;tinleriniıı 

· kopMn <'mıplarını da bana tıediye ettiler. çetin nıı.iradel<'•İne ıntikal edincr: 
c .... en aeneye kadar bu :oıaplan 4'İycrdinı. c- Bııyiık taamııu henden dınlcyinir.ı.> ..., 

T lılı>c e ııa ı,ıda, Hu-lıır b u),.r e •·l 
\l'Inıi~ ' • kullı) tlı lı ııı nıJlıı me 1 ter· 
ketmı ler f' de k•ı"etl rının h:.ıyuk b"r 
kı nıııı f ıııluntl k dl'zı )olu ıle kuı1ıır· 

dıı korfrıın dcıkııl n nı ) ınl'1e ra ııı•n 

Sovyel fno ıı TııUııı ılc Hd·ınki ara ında· 

ki d ııiz nııl.lı)nlına 11 .ıl.ıa ne dert<: )O 

k dar milııi ol bılec kıır ! So') et filoill 

)et L ııiııgrad ıııe\d;ın ınuharcb iııdm a

~aı:>ı )uL.ıııı ıı •lam çıkarsa )B ma)in bara· 

Jllll ;l r)ı)BJ'ıık J ' J)IJlB t'tJJl k H}8 

kcndiııı baurınuk m ~buri) ~'tinde kalacak· 

ıır. 

Bir facianın 
yıldönümü 

1 

Avustralyanın 
endişe 

ve iddia arı 
Yazan; M. H. ZAL 

rı;::5) u h rt lar içinde buyük Bri-

1.E:?J tanya imJl:ırntorlağunun ltı.· 
nııı tı lumından tok milhim blidi
ııeler oldu. Al'"UStrulya \e Kaoada 
gibi Domln)oni:ır, baŞH~kUlerin1 \O

yn k bin ı ınd:ın blrinl Londra 
b rp ürıu;ına gondermeğe dnl'ct 

edildiler. Bu ımretle bir imparator
luk kabln<'t;l kurulmasına doğru le
ni bir ı;ı ır ~.ılnut olacnktı. Hat
t barlı,, b r ı;ahslyct s hlbi olan 
A\'U trııl)U BU.Şl' klll B. )lenı.leı;'in 

giinıuı blrındo B. Çor!;JUn ycrJne 
lılı. ük Brltıın)'Uıun baş,cl•W ola
lıllcee(;'lnden b:ıbsolundu. 

Çok gariptir ki Domlnyonlar, 
lm)l11ratorlutwı idare lndo doğru

dan do{."l'Ul a suz tı lbl olmadlklıı
rındaq \al it \llklt ı:lkll;>et cttiklerı 
halde 1 tedlklcrl fırı;at kendilerine 
\erillne ürkUp ~klldller \e bu 

tarzda bir merkezi et ıuekauiz.ına-
1>1ua kın ronıp gitme) J kendj nıe\ -
zlı ı tlklallcrloo &) kın gordlllcr. 
Avu trıılya b::tşH'klli bu da.va )ii
ztinden 1 tl!:ı)n mecbur oldu. ana
da Baı;Hklll de bir tarııft n Domin
) o.nl no Londrado bulundurduğu 

mlimc iJl r, dıger t raftan Jo~l
tcrenlıı 'nli \C fe\ koliıde komiser 
gibi un, anlarla gQJlderdl •i mllın~

ı; ilerin IU'lldakl temruıın kı1fi derece. 
d kınlıı cdlldls nı 'e bol le mllşte
rek bir harp ikıtbln ııo h ~ füzwn 
olmadığını ı;O~ lcdllcr. 
Anı tralynnın bu 51rndakl derdi 

bundan da tb:ıret değlldlr. sktden
{)erl AJmanl nn ı:arka do nı bir 

ldınna har k Und n b dildiği 

gibi uzak rkta ' OJ.-yanu 1l a 
dıı. Japon) anın «cenuba doğru» tdl· 
dl<'ll dı lınn cndl.e movznn olmak
t~dır. daponl r HinıHçlniJ i işgal c
di bu tehdit Avll51rallıı \'C )Cfll 

ZelAııdın ka111lanna kattıır gelmiş

tir. Av tra.Jy hlar, lnıpi.ratorlu

ğuıı ınnidnfwı ı,ırrindc J;;cndllerlnhı 

nıllı;a vi ı:mrı tto g6zetlleccğlnden e
min olmak lstl)orlnr \C A\'Ustral
yıının nıUllafnasının tng1ltcre<ıeıı 'c 
Afrlkadao sonra ellr iliJe kabnl 
edllın ine :razı olmuyorlar. Anl!i
t ral).ının lddin~ı. kc.ııdı enıui.)eti 

hakkını! lngllte o 'e Amerika ta
rnfınd 11 teminat 'erflmcsJ \ e ted
bir alınına ıdır. 
Jaııon telıUk b»knnından A· 

'U!it.ralJ ıı, keudlslnl ber 'akJt Jn
gfllt'reden zi) udo Arııerika3 a ) akın 

gor111ü1<tbr. Bu ırndıı Amerika da 
bu m hakkında çok h bu
lundu u ls;Jn her lmldc 1n,gUter 

Amerlku "' AvustrnlJ W'1Mi1Dda 
bu derde bir ~are arnııacak re bu
lun:ı ktır. 

Bulgaristanda ya
kalanan komünistler 

~ofya 31 (.ı\ A.) - Bulgar pollsı, 
Tun ı Jım nlnrmdan Rusçukta gizlı 
hır ltomUnlst teşk dtı kcşfctnıtştir. 

Bu g yrı kanuııI teski.tı.t.ın reısı bu
lunan ıı.vuknt Hrıstof, komİlllist cr
k~nı dan aldığı tahmat muclbınoo 
bu hird kı mektep gençlerine ko
mUnısU '• ruhu ll{'Jlama.kta. ıctı. Hrıs
t.o! polısJn clınd n kurtuJmağa nıuvat 
!nk olmuştur. Eeyaı:ınameleı· \~ ko· 
nılınlstliğc dnır eserler dağıt.nnş o
lan döl't talebe tevkif cdılmlşlcrdir. 

Laval'in sıhhati 

Dlll)OJlU bullUU1İll• Jialbukl bu-
üııku .il rpt bu mlkt8l' korkunç 

dcrct•cd ıırtmı'ihr. Sadece iki 
aJd nbcrl aı ren Alnı n - Sovyet 
lıarbl11dc Ud tarafın lddlalarma 
göro tnrııfrJ o 7 mllyon asker 
kuybetmJştir. Bu rakamlar, için· 
de ynşndığımız diln)n hnrblnln ta.
rlhte mi il gtirlilmanl :felJiketıer 
ynrattığını gö t nnektcdlr. 

dedi "' uıılııtmıvo ba~ladı. Simdi bunlar azll'lk rskidi. ~kağa pek 
li!'}ecandan sesi titrİ)or, ı;oılcri )a,<1 Girilmiyor. Evde saklı)orum. Yaıon: Murad SERTOGLU Laval'e çıkan fırsat 

ırc::- il n ız ~ek.ili 'e 

o 

Emniyette durur 

o 

Yurdu korur 

Koca hır ba~kumandanı ir cdC'll bu 
rıyoıdu: h ·-L 

rnutavau ravu,., timdi, Af)ıın ıpılillane-- Keı;if içııı uç IJcı dağa ıırmanmaı;a ha "' 
ladık. Yınıında 5llatlı, tetıklı. 1ıtılli ol- tinin ha a.rı'iiyanıdır. 

Ona, bu bu>nk ıafe.r ı:uuumuzd >•ra· ı:ııak uttıe 11 bomlia '·ardı. Arkamııdao k 
bıleç~~;nız en bu)Uk kadır~ina•lı • da kırk kışı yollıyacaklnrdı. Alıca karııı· b' 

b So8 (1/, 'aıuı! lıkta tı:peııin bir O> un noktusına vardı· 
sının; 2'anıan, 5 • 10 zabitiıı oıurduklorını Demektir, dediler. 

b ~P""' konımnu~tuk. A7Tdıııak uzeı a· 1;ürdum. Derhal bonı ıılırdan biri•ini )8· •~ y, • 
:kıılıyBJ'ak, da\'rannıa} ın, te•liın olun, di· yaıa kall..-ıığım zaman: 

ı• . 1 - wR" ol Ça\U~, .dt"Ciım. ) hn)kırdını. ~cr>ı, e l<"riııi kaldırdılar. 0 d B :.ı. 
1 .ozlcri )'('llldcıı dolar gibi ol u. ıı)w> Arkada~larıın da )ıınınıa gı·lıııi~lcrdi. d ı 

ııu•.-d.m nıulıur<"hduindc bııfkıınııııı aıı ıırı 
Dm liııuıııuzd" dııraıı hir zalıiıin alını yu· ' b L.ı.. 

tittctmi~ •• öhundco yılmı)aıı u ...... rawaıı brlıırıııdaıı )ııkalı)aı .. k ı:•·kıioı. 1 ı 1 
ravııM, bir çocuk .ı;ibi 'ağlamak ı o < u, n· 

Sordular: " 1 
rıı ktııdi-ini top:ırlamı:ra 'u ıcar : c ksdar kunf'liniz \nr? dcdıler. 

()ur evliı, dedi. - ( ç orı1u, i'ldinı. Tamanıen muha ara · 
İki dile omıızumdıın tııttıı 'e )Uzumiı 

ultındusmız. 'ı ıı teslim olaı-aksıııız, ya 

izi grup aıe-sinc \rrcreği:ı. - ı·ıı dC' 68S ol! dedi. Bu ba)TO.JD ı;ünü 
1 

kmdi~nc dvf;ru çeıircrek: 

- Jlaııgi kıta)n kumandıı ediyor6uo? 
bL'JIİmİm kutlu ol un. ..... ~~~..:::o.:;...::_;_.:...,.._.uıı drdılt'r. 

_ Alay kumandanı) 1111, dcdım. !era mde bulunamadım amma, bulun· 

Ruthcmi sordular? m bdar oldum. Bir Tasarruf Bonosu Alınız. 
(4JISB) - B~.av~ .. dediı;iın zaman hep!! lıa}'- Faruk f'EAİK 

fi5} ugüJJ, c o barblobı üçfuı- Uim. llarictyc 'aun olup, bugiJ.D 
l.52) C )W gtri)OJ' IB tıe- kü haıptt) ın Alman 
ncN E) ünUn gün: Al- d tı u l1 
mllllya O Polonya a ID11a ko· 
paıı harp, o zanıaodaa beri he
men h n b tün A\TUp& mooık· 
keU rint dol tıt ddan ısonnı. dl 
de Sol')' t Rıı )D topraklarına til-
rnyct cttl. Ayrı şımali Afrlkıı. 

'e oo ubu ga A.&·ya da rp 
bahnc ı olmaktnn lrurhılıımıulı. 

· ha bu Jıarı> ne 'nklt bite-
cck? 

Gt'çcıı uuıumı hnrp dort t>CJıc 

ıslırdlığ'üne göre bu harbin de on
dan d lın kısa ilireceğine llıtlmal 

'omıek ~ok gU tlir. Her şe ", b r 
lı dise lmrbln d:ılıa birkaç ) ıl ı>ü

reccğini gö ternıektedlr. 
Dort eııc süren \ e dün) ıuıı 

hemen hemen bUtnn ınilletleı1nln 

ı tlmk etme ollluklan harpte o

tu "' )arııWnrın ı; yı ı ancaı. ıo 

mtnııştır: 

Ölmel,;! 

EH,., et; ~ 
rı blr Fran ıuu 
1 blr klll'fjWll 
den 'urulın:ı ı lıııl tık Alınan das
hı Lami Jı:Iıı mükemmel bir ta.
llhtlr •• imdi beş gtiııd nbcri çu. 
ıunmnkta oldu u hn talınncde Ô• 

lccek olu , bu kendi hesnbma 
ideal bir Olllın olaeııJ.-tır. Çünkü 
en bll) llk ldealı uğruncın ga) rt>t 
sarfedcrkcn n \Crmlş bulun:ıe:ık
tır. l\leznnnın UZ<'rlnc konacak o
lan gamalı haçlı elenk ruhunu da 
şad , m rur edere}rttr. 

La.\81 bu fırsatı ltat.ırnıanıalı-
dır. 
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Yedikule BULMACA r 

andra k etene iliği 
inkişaf ediyor 

Bu seneki mahsul fiyatlarında 
tereffü vardır 

Kruıdıra (Hususi) - 'l'ürkiye
de en ziyade kel.en ekilen ınınta
ka Kandıra ve hav.alisidir. İzmit 
kör!ezilc Karadeniz arasında uza 
nan umumiyetle tebeşirli olan 
bu arazide en fazla yetişen mah-
sül ketcndir. 

Kazanuz.ın b,r kısmı keten to
humwıdan çıkan bezir yagı yer. 
Bu yer; köylüleri fevkalade kuv
vetlendirir. KöyJıUlerimiz ve hal
kımız tamamen kendi dokuduk
ları keten bezlerinden elbise gi
~ erler. Bir çok taraflarda giyi -
len ®kuma itıbarile bır parça 
kaba olmakla bcra'ber gayet da
yanıklı ve orijinal elbiseler hep 
(Kandıra keten kumaşından) ya. 
p·lmıştır. İstanbulda gandi adile 
yadedilen ecnebi kumaşlarına 

müşabih Kandıra keten kiumaş -
ları çok rağbet görmektedir. Bu 
yaz mevsimi içi.ndc keten kumaş
larınu:z üstün bir kalitede piyasa
ya çıkmıştır. Hariçten yapılan bir 
çok siparişlerle istenilen mıktar. 
da kumac; ihraç edilmektedir. 
Kumaşlarımızın başlıca müşteri

si Mısır ve Sudydir. Çünkü ku
maşlarımız orijinalı ve sağl-am ol
makla beraber ayni zamanda ken 
d!sine has bir zarafet taşımakta
dır. Kaıamıza yakın komşu mem 
leketler keten kumaşlarımızı se
ve seve giymektedirler. Mevcut 
bütün köylerimiz hariçten elbise 
giymezler kendi dokudukları ke
tc-nden imal edilmiş elbiseler gi

yedıer. Bir takım elbise 6-8 lira a
rasında çıkar. Yazın buna11.ı<:ı sı

caklarında bu elbiseler serin tut
hrklnrından çok itibar görmek-
tedir. 

Kandra ketenciliği cümhuriyet 
devrinde azami inkişafa başlıya
rak 939, 940 senelerinde 2,800,000 
kılo keten tohumu, 1.100,000 ki
lo keten elyafı elde edilmiş tohu
mun kilosu 20 - 45 kuruşa, elıya
fın kilosu da 50 - 70 kuruş ara
s•nda satılmıştır. 

istıhsalat yıldan yıla değişmek 
tedır. Çünkü keten mahsulü tam 
bir senelik bir zamana mühtaç ol.. 
dugundan ekilme mevsiminde 
çok bol yağmur i!:ılcmektedir. Ma 
mafh Vekalet Kandıra ketencili
gi ile çok yakından alakadar ol
mak ta ve istihsalat mıktarının 

her yıl arttırılması içiıı laznnge
lcn bütün tedbirler ittihaz edil
mektedir. Bu yıl da keten fiat
larında büyük bir ytikseliş kay
dedileceği söylenmektedir. Çün
kü keten] erimizin ~ eganc mi.işte. 
risi Ahnanyadır. 

Doldo~ • ' 
O BfANIDI S 
Cild ve ZUhrevı mütehassısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nıl apartıman 2 el kat Tel i373i 

ELİ ÇABUK Sl NNE1 t;i 

BIF AT B i P til t 
Eyliıl iı;in gün almsktod r. 

Kabine: Ocyotlu Jlfc~rufl)tt u1 l. 47 
Giiııt-l apart. 

Eıı: ERf:ı\KÖY: 1'tl 52 • i.1 

Dr.Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 
Dahiliye MütehaSASa 

Divanyolu 104 
Muaye~ saatleri: Pazar 

ı..".;,. h,.r!"Ün 2 5. Tel: 2'898 

Abone Ücreti 
Türkiye dAhllinde: 

Senelik 6 a)lık 8 aylık Aylıkl 

1'\00 '750 400 11>9 K. 

Hnriç memleketlere: , 

Senelik il nylık A)lıkl 

'!'700 . 1410 800 Kş. yoktur 
Gııze&.eye gönderilen enak derce

dibin edllıneı;lıı inde ohınmıu:. 

r . ' T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

Matbaacılara 
Kıi.,ıdı Kurumdan ~erllnıck 5ureıile iO X 100'2 clıadında olmak uzcrc 

100.000 fıırc •c 100.000 kurban afisi lıa tırılma ı açık ck~iltmr)C kunulmıı.tıır. 

l\f.ılıanımen hcddı, beher yuz Liııi 1000 lıradan 2000 lıru olup mll\ııkkat teminatı 
ı:;u liradır. Eksiltme 8 e>lül 9H paıartcı-i giınti r;aııı 16 da T. 11. K. Ge111•l 
merkez binasında yapılacaktır. Bu i~c ait fartnamc bı-r ıı:un \nkııra i\lerkez 
Satına ima komisyonundan ve l ıanbul 1 ı.rk Ha~a Kuı umu ~ube•ıııdcn H'rilır. 

1nckliler ihale ;;unu komi )onda bulunmalıdırlar. 

\ 

~l:lm-----·----------------~ llrl)'eH 

i a a l 
a:muıq taı1h1: J..888. - Sermayeııi: 100.000.000 TD:rk ar.. 

f)ube ve aj&n11 adedi: 285. 
ı:raı ..-e t1cart her :ıı6"1 bwık& nuaamolelert. 

f>un biriktirenlere 28,000 ıı:. ~ Tertyor 

Ztraat Bankasında Jrumbe.ralı n lhba.reıZ tasa1'Put hesap\armda 
en az :ıo llrMı 'buJunanlanı. 80il8do 4 defa oeklleoak kur'a U. 8of&ll • 
dalti plA:ııa gör ikramtye ~-

' lldıaıt ı.ocıo lhabk "'°'° ıaı. 100 adet 
' • 600 • 2,00I • 
' • 250 > ı.ooo > 

ıııo > 

'° • l • &.000 > 180 • > .a,.ıeo > 

DtK:J[.AT: H~k1 paralar bir Mn9 tç1nda aC> Unıdaıı .... 
tı du.,miYe:ıılae ncram!ye çıktl#ı taltd1rde ~ ıo tasiulle v~ 

Kuralar 11enede 4 4Wa, 11 mart, 11 haZ1nuı, ll erıaı. 
11~~. 

İplik Fabrikası T. A. Şirketi 
l<'abrika Teslimi İplik Satış Jt'iyatları: 

Yat"r 
» 
> 

Tire 

~o. 

J> 

• 
» 

12 
20 
2l 
20/:! 

Paketi 
» 
» 
)) 

6'?2,5 
762,6 
82~.:> 

83'!,:J 

Devlet Demiryo11arı 

kuruş 

l) 

• 
» 

i:anları 
:ılııhammı-n hedı"li (2~) lirıı olan 10.000 adet l.üçük \'C 5000 ad.-t de büy.uk 

ha ır iıpıırıı:ı· (15 9 1941 ı pazarıeı;i günü ı.aııt ı 11 l on lıirde llııydarra~da (,ar 
bino•ı ılahilındeki komİ•)On tarafından 11~1k eksiltme ıı•ıılile satın alınncıı~tır. 

Bu i~ wirm,.k i•tr)·f"nlerin (l83l lira (75) kuru~luk mınakkol temınııt 'e 
• "' k • 

kanunun tavin elliği '~ail.l" birliktt: ek•iltmc günü ıuıatine kudor ı•mısyona 
miiraı:utları liııındır. 

llıı i~c ail şartnameler konıi~1onılan parasıı. l~arak ılağıtılmaktaılır. 4'i6-W-. 

* \luhammcn bedeli (li9880i lira olan 17 kal<'nı çam ker~te 15 9 19U ııa· 
zarıcı-i günü saat 15,30 da kapalı tarf u-ııliı ile Ankara.la İılare lıina ında satın 
alın:ıı ·akıır. 

Bu i~ girmf'l isıeyı-nlr.rin (10244) lirıılık rıııı,akkoı ı~minaı ile kaııuı:ıı~_.ıa· 
yiıı eııigi """ilaları \C teldifl--..rini a~ni gun aaaı l l,30 a kaılar knmb)On reı!hgınr 
Hrnıı-1,.ri lazımdır. 

~art nameler 100 kuru~a .\nL.ara. E ki,ı·hir ~r. llaı «larpa:ıı wınrlerinılc &ai ıl· 
maktadır. c7613) 

* 4.9.'>41 tarihinde yapılacağı ilin edilen 300 ad,._ı kiit;iık ıı-tuııç takımı d.•ılı· 
ııır• inin giirül,.n lü111m üttrinı- tf'hir t'dildiği ilan olunur. (768'1 J 

T.H. K. Genel Merkez Başkanlı ğından: 

Matbaacılara 
Kağıdı Kurumdan H"rilmr.I.; •url'l"lr. bastırılacıık olan 100.000 fitre \I" 

100.000 adet kıırl:ıın afi~lfrinin 25.8.9'11 paıartr.•i günü ~ııat 16 da )ıpılarak açık 
ek~iltmf'.si 8.9.941 pazartesi ı;ünıi ~aaı 16 ya bırakılını~ı ır. 

htl'klil"r ihale günü komieyonda lı ı lunma lıdırlar. (7622) #;;;; ____________________ , 

Devlet Denlzyolları 
İşletmesi iıanıarı 

1 EYLÜLDEN 
8 EY~OLE Kadar 

Muhtetıf t-fatlara Kalkacak Vapurların isimleri 

Kalkt§ Gün ve Saatieri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
Kı&ra.deniz ıı.ttroa 

Ba.rtuı baUma 

h.m it battu. 

8 · 'uı• Dnm. 

Kara blga hatttne 

tmrt>z hattt.a 

bmlr illn'e eü.rat 

Pazartesi 17 de lTarı), Per~embc 17 
de (Karadeniz) Gala.ta. rıhtımından. 

Çarşamba 18 de l Dumlupınar), Cu
martt>11i 18 de (Anafarta). Sirkeci 
nhtımından. 

Salı 8 de ısaadct). Perşembe 8 de 
laat"tın). 1.'t>pharı rıhtımından. 

Salı, Perşembe \'e Cumartesi 9 dR 
(Çanakkale). Pazar 8 de (Mw-akaz). 
Postalar Galata rıhtımından kalkar
lar. 
(NOT: Sair, Perşembe \"C Cuınartt-sl 

günleri esas postalara i!Aveten saat 

10 da Galata rıhtımından illıve birer 
vapur kaldırılacaktır. İIAve vapurlıır 
ayni gün Mudanyadan 16.30 da ls
ta.nbula döneceklerdir. 13u suretlr 
ı:uda.nyadan lstanbula her gUn va
pur vardır.) 

Pazartesi, saı, Çarşar:ıha ve Cuma 
8 de (?.~o.rakaz). Galata rıhtı:nında.ıı. 
Ayrıca Ça~:ımba ve Cumartesı 20 d·~ 
(Konya). Tophane rıhtımından. 
Salt ve Cuma 19 da (Seyyar). Top
hane rıhtımından. 

Pazar 9 Ui (Bartın). Tophane rıh 
unundan. 

Çarşamba 12 de ıülgenl, Cumartesi 
12 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

Paı:llr 16 ela (i.znıır). Galata rıhtı

mından. 

Salı 13 de (Tırhan}. Galata. rıhtı

mından. 

P er11embe 13 de lKade.ş). Galata rıh· 
tımından. 

NOT: Vapur seferler i hakkında her tUrlU malftmat aşağıda 

telefon numaraları yazılı acentelerımizden öğrenilebilir. 

- Galata nhtunı. Lı.manlar Umum 
Müdürlliğ1.I binası altında ... · . "2362 

- Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reislifi binası altında •• • ••.• 

Slrkeol Ş9e Aıce.Wlğt - Sirkeci, Yolcu Salonu .• • ••• 
40133 
22HO 

(7694) 

·'-----------------------~ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

ı - Kvn119WJIUIZ okwiı.ı için a,aiıdıı mikJarı yazılı kumo~lar Ticııret 
Odb•nda11 alınan oıuhemınen bedeHer üzerinden lapalı Lllr[ uaulilc ihalesi yapı· 

lacokıır. 
2 - itıek 6•11/l~l gıiM M.t U de )apılacaltır. 
S - .'.\farakbt ıemiıaat % 7/j dar. 
4 - Şart ıtameyi göcııa8: ~ dafta razı. iulwt almak isteyenlerin daire mü· 

dürliiğiiııe müracaatları· (5'122) 17304} 

Cilui 

F:rkek pukukık lmm111 
Erkek elb~il.. kullM~ 

Kız tanörlulr. klHMf 
Kız maawluk it._, 

Mikılon MıUıamnıen bedel Fi. 1'uıarı 

375 mı:lf:cı 

1100 > 
110 > 
39 > 

630 
61;) 

620 
730 

> 
> 
> 
> 

2362,50 
6765,00 
12Ul,OO 
!?19,00 

10,586,50 

Topkapı sarayı müzesi müdürlüğünden 
Kqi/ bedel• 

Lira 1\.. 

ı 

Muookkat temin«ı İhale iarihl 
Lira K. 

1751 06 ,. 131 33 10; 9/19.U 
'Fatihte Fatih tü:rbeal m artnda kqfi mudbioce 'aptırılacak bek~i <1.Juı 

miirıakna ile 10/9 941 çarflJllb. gfuıii uat on be~tf': yıiksek mektepler muha e
becilii;-inde müteşekkil k.cit100da talibin lbııle edilecektir. 

Taliplerin ibaledeıı end k~if ve vann&me)Ü tetkik etmcl; ıumı Topkapı 

6ara)iı miU.c&i mudiirbıiiinc miiracaatlan.o c7455> 

f 

ı 
.._...__..~-

,._..L..-L.--1-

' 
1 

' ' 

Soldan Sağa: 1 - Elle ölçme 2 -
TamahkAr; Baya.ğı 3 - Ses; Ü.stUn
den geçen 4 - B!r Arabi ay; An.~e 
5 - Bir renk; Pek geniş ağa~lık 

6 - Ses; Bir hayvan i - Sahip; Ke
re; Beraber 8 - Bayağı; Şahsi; Ka
m 9 - Zarf edatı; Kamer 10 - Ne
!er; Ce.set; Kemer ıı - Bir gıda 

madde.Hl; Kirli. 

Yukarıdan Aşaftı)a: l - Ziyan 
görmüş 2 - Bir ağaç; ÇevirmP. 3 -
Cennet ile cehennem arasında b r yer 
4 - Karadenizde bir şehir; hlm; 
LAhza S - Sahip; Cenubi Afr!kad-ı 
bir İngiliz mUstemlekesı 6 - Az piş · 
miş yumurta 7 - Bir nota; Hararet 

8 - B!r şehrimiz; Bayram 9 - tş

lenmiş derilerin en adı~i; Eski bir 

Türk devletı 10 - Fırlatan; Çok iyi; 

Bir oyun kAğ'ıdı 1 t - Uyuşturucu 
ilaç. 

EVVELKİ BUL)IACA.'ilX HALLI 

Soldan Jata: 1 - İk (kil, Yılına, .\1. 

2 - Pırasa. Hala, :ı - LıikırJı. l'i . . J

A-a. Urg11n. 5 - ıh. Semt. Ak. 6 -

~uriye, İzam. 7 - :\t, Lıman. 8 - Ak, 

Ane, Az. 9 - iade, Lakin, 10 - Ktn· 

Jir. Kıı. 11 - Mat. Ok, Hata. 

Yuf.ardan aşaAıra: 1 - ip. Asabi, 2 -

Kıluuz, .\ka, 3 - Ras, Aılr.t, 4 - Ya· 

ka ~iJk,.n. 5 - leı, L)İ, Do. 6 - T.ıır, 

.\feınalik, 7 - Dut, ,\nur, 8 - Ahır, lnel.:. 

9 - Gaz, İka. 10 - lpaka, .\nıt, 11 -

Lain, \luz, Ti. 

RADYO_ 
ı _PROGRAMı_ I 
7.30 Prnsrılın 19,30 "not ayarı 
7,3.'l l\lıiıik 19, ıs Konu~ıııa 

7,15 M•n~ 19.55 .\Jüz.ik 
R,00 \1iızik ,,,, ı~ R d {. """'t ,, a }O ,a. 
8.30 8.45 E•iıı saaıi . I r k 
12 " " ,. 20.4.'> iizi ,.,,.., rogrum • 
12~~ Mu1:ik ~ı.oo Zır0ıt~t tak. 

JZ, I'.) 1\j ın' ~l.IO ~fıwk 

ı:ı.oo Mu.dk 21,30 Kuou.ıua 

13,30111 \luzik 21,4.'i :'llıı.dk 

18.00 l'rogram 
18,0:$ ~limk 

18,30 Munk 

22.'lO Saat a) arı 

22."5 ~I üıik 

22,55/23K11ııanı~. 

DOKTOR 

Ç I PR UT 
CIJdJ7e ,.e Zlihrerlye MU~ 
ııaı Beyo:ıa YeoU l\laD:l:- l"'::· 
urı kar,mr::ck. Poeta ı.~ 
ı.~cslndo Meymeaeı ap"'•t':::a."U 

;.mmm• Tel: 48~53 lli•mm•i 

Askerlik i:anlart 

Davet 

!;iııbt'miLİn malül ııulıay defıı:dııiıı 15/90 
ı>ıra ıııda ka} ıtlı olıııı şubeye •·tmniş ol· 
duğıı Beyoğlu Tarlaba~ı Uoğramacı ~ 

wk11k 40 Eayılı il..aıııclgıilıında bulunamı· 
)an dördünciı dert"c«xle vazife ınalülü e
mekli levuzım a.ırğnıeıı :"iile)l'naıı oğlu 

.\lelıııu.•t Enıinin 9'29 B. 10 elindeki r11porİ· 
le birlikte derhal §tıb•:ye mııracaaı et· 

1000 
t.iRA İKR A İYı': 

Rekor marka ı.cytiıı yagının lıal . bi yetinin aksini i5pat edene verılir. 

Alaıneti 

Far~ ka 

\ 

Ucuz ~a 1 

Teminatlı 

fiııkknllarınızd;ın ısrarla iste) iniı. 

1 optan $atış )eri: • Tel: 
21 

/ 
İ•tımbul Tuıün ııuıııriık t;: .. ıııeıli S< kak No. 21 Nazif Ôzarca ~ 

------------------~~~~~--
Yüksek ~.ühendis Mektebi Satınal ~a 

Komisyonu::dan : 
. w· ,....,.· zt"I 1\lrktl'binıize kapalı zar[ u•ulilr ve ~rtnaın~ı mucı ınce _,.ın, ır 

,.nJ.ıın alınanıktır. Ek•ihmr. 12 9 ıııııı tarihinde "'.' 6a~ı 1_4 de ~·apılaca.1.::7 
ıemınat :191 liradıı . Fa.tlıı muliımat için mektep nıuılun)eUnc muraeııııt. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Okulumuzun muhcndis 'e fen menmrluğu kıııınılarının inşaat 'e : 

şuhelcrine yeni talebe ka)dına l Eylül 941 ıanlundc ba~\anacak 30 eyi 
ı;uııü akşamı &a:ıt 17 dı: nihayet •erileccktir. 

Kuvıt muıııııde·i her gıın suııl 9 dan 12 ye kadar yapıJır. ak 
Or;a m,.ktrp m(·wnları ioııihanlo, li•e olı;unluk imıilıanındu mu\11.ff 

Jar ımtilıa1151z kabul olunurlar. ak 
Teşriniewelin ilk gunlerinde hrr iki kı•ım için B)Tl a)TI yapıla<' 

imtihnnları güııh·ri İ-taııhul gozl'telcrllc eylôlün 25 in~ gunu illin oluıı~ 
Fazla ıııf-ilat almak isıiı enlerin bızznt veya ııı~ktııpla Isıanbul Beşlkt•:ı,-:ıoı 

ı. · .d . . ti (7 da ... ı ı arcmıze nıurucaa aı ı. 

Küçüh tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

&EŞll>a.ıı:&: ' ~ 2 ~ 
1 ~ I İkiaci..,.. 

taribleriaııle ~-

1941 1KRAMIYELE~I 
1 adet ~ Ul'alık = 20()0. _,,; 

s > 1000 > = 3()00. ..... 

2 > ~ > = "°°" ..... 
'> 500 > =~ ..... 
8 > 2:ıo > = 'J(J(JIJ...... ~ 

35 > 100 > = ~·_,,; ~ıı. 
80 50 > - '°°°:~ ] 

IOO : :.t() > - 61J(J).~ ~ 
..... • .............................. ~-"::/ ı~ ıncsi lüzunıu ilıln olunur. ~ it /' 

YUCA ÜLKÜ (İstanbul) ve ÜLKÜ (Uşak) lisebri .~ ' 1 Kayıtlara başlanm ı ştır. ist eyen lere mufassal tarifname gönderilir. Uşaktaki OfkLl 
Lisesinin Orta kısını yoktur. 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

A~ğıda yazılı mcvaddın kupalı 7arfl;ı ek•iltnıcleri hizalarında )ıızılı gün, saat •c mahallerdeki ~kcrl eatın 81:' 
}onlar:nda yapılııcal..ıır. Taliplerin kan~ ni ":ı'ikalaıihı ıc-k~~f .. nıckluplarını ihııle eaallerinden hır saat enci •: ;l) 
uıi~)ona vermeleri. fa~a( ve şartnamelcrı J.:omısyonlarında gorulur. (964 

' Ci11ü Miktarı J'uıarı TeminaJı //ıale ganu Saati ıc Uaha/U 

Lira Ura 

-------
Sade yııı;ı. 
Sığır eti. 
Saman. 
Sısır eti. 
Samıın. 

K:iscle 

\'aket"'· 
Sığır eti. 
~akli)at. 

Kilo 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Ton 

60,000 
328.000 
842,900 
126,000 

1,652,000 
:.!0,000 
]0,000 

137,3S8 
7000 

93,000 
108,:.!40 

35,82-1 
!!6.Y>O 
57,820 
90,000 
35,000 
48.075.30 
19,600 

5900 
6662 
2687 
1985 
!Hl 
5750 
2625 
3606 
1470 

12.9-!HI 
12.9.941 

17 1zmir Lv. amirliği. 
16 İzmir Lv. amirliği. 
16,30 İzmir Lv. &m.irlı&i-129.9.U 

10.9.941 fo 
l0.9.941 ll 
13.9.941 10 
13.9.941 11 
15.9.941 11 
12.9.941 17 

Emınım. 

San kamış. 
Di)arbakır. 

Diyarbakır. 

SQk('. 

İzmit Akcakoca 

Dr. ıs. dl 
TABANTO 
l>AJllLl JUBr A IJKJ +a 
160TIBAS31JI 

\ BtıheritH' tahnıin edilen fiati 335 kuru, olan 100,()()0 adr.t kıliın JO,~ 
> ' .. ,ıı .. t·k~iltnıclcri 3 9/9U Çarşamba ı;ünu saat 11 de Ankaradıı M. M. • • d l teıı a ıığı olmamak şarıilc ayrı uyrı tal.p),.re de ilıale edilebilmek ş:ırtil ~ ı 

Tllııel Ş&bdetu'meoJ Sok. Jılo. ~ komisyonılon alınır. (9~ 
Tel. ~ 

z den 6 e kadar Sahibi ve Nqriyat Müdürü: AHMET EMİN YAl..MAN 

1 

komi~yonunda yapılacaktır. Talıplerin teklif tdoeelderi miktar uıerı 11

5 ~ tenılnatlıırile belli 'akitte komisyona grlmclcri. E\sa( \e şartnamesi 167 
1 

·----------· Buıld.ı;ı 1eı: VATAN MATBAASl 


