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IŞIK LiSESi 
Ana, İlk, Orta, Lltie 

( Kız - Erkek ) 

Cuma 22 Ağustos 1941 

Hü,,.iget lcazanılahilir, f•letd 
bir kere "• lcagbediltli •İ 6ir 
dalta ele ıeçmez ! 

Rouaaeau 
Türkiyenın en eski yatılı yatı~ız hususi lisesi· 
dir. Kayıt için her giln müracaat olunıtblllr. 

L Taı•jfname isteyiniz. Tclefon: 80879 • _J 
M0ST AKIL YEVlll GAZETE Teleton:Z85Z8 

Tels.TaniriefkAr,btanbal 
(Ş.l"bi : ad ııahll..ade) 

L--------~--------J 

Milli Şef 
Fuar münasebetile 
Ticaret Vekiline 

bir mesaj gönderdi 

Reisicümhur 
Genç doktorlara 
iltifatta bulundular 

fzmir 21 (Hususi muhabiri· 
mizden telefonla) - İzmir 
Fuannın açılması münasebe· 
tile Milli Şef Ticaret Vekiline 
fU meaajı göndermittir: 

ıs XE = E 

1 Havacıllğımızı milletin gayretile 

r 

çok yükseklere çıkaracağız! 
T. H. K. Reisi Şükrü 
K~ç_ak' ı n~e_yanatı 

Paraşütçülerimizin birçok noktalarda diğer 
memleketlerdekinden yüksek kıymette 
olduklarını iddia edecek vaziyetteyiz 

\.., ______ _ _________ J 

RC 

«- İzmir Fuannın vatan· 
d&flan memnun edecek bir 
tekilde açılmasından çok ae· 
vindik. Bu sebeple. toplan
mıt olan milletimizin Cümbu
riyet hükiımeti etrafında gös
terdikleri beraberlikten bab· 
tiyarlık duyuyoruz. Selim ve 
aevailerle tet4'kkür ederim.» 

Hava Kurumu Umumi Reisi ve 
Erzurum Mebusu Şükrü Koçak, dün 
Hava Kurumu Vıliiyet Şubesi bi -1 
nasında kabul ettiği matbuat erkii.
ııına verdiği beyanatta ezcümle eun. 

Son hblltlere g6u Uk•ayna cephesindeki Alman taarrus lıtlkametleriai 
röıterir harita 

İSMET INöNO 

Bafvekllln 
l•••kkUrlerl 

fmıir 21 ( Hmusi mübabiri
mizden) - İzmir Entemu
yoaal Fuamun açılıtı miina
sebetile Batvekil Refik Say• 
elam T1earet Vekiline fU tel· 
eralı ıöadermittir: 
•- &mir 1 1 inci Entemaı· 

yoaal Fuanıun elinizle açıldı· 
... ukkıındakj teliniai aldun. 
Te,eldrir ederim. Milli una. 

!arı söylemiştir: 
cBu toplnntı vesileıılle ve heı· şe~·· 

den evvel, Hava Kurumuna yaptığı 
kıymetli yardımlardan ılolııyı muh
terem İstanbul halkına, Hava Kuru.. 
nıunun ıninnı?t ve Dllkı·anının arzına 
tavassutunuzu rica etmek ıstiyorunı. 

İstanbullular son on bir buçuk ay 
zarfında Hava Kurumuna bir mil. 
)"on liraya yakın yardımda bulun • 
muş,. Mylcıei büyük havacılık dava
mıza kal"Şl şayanı takdir yüksek bi ı 
anlayış göstermiştir. 

, ~ -- ·---------------- - -

: Alma~ tebliği_ 

K l . r Askeri Vaziyet ) 
ersen ımanı "'-------------

Almanların 1 G l d 
eline geçti ome mey an 

muharebesi 
(D~ıııınn nhife 1, ritun 1 4-J 

iki aıemln 

çarpı,m••• 

kerfıa111d• 

Hadiseler nıilleUnıizln civanmert • , 
ll~lni t~hrik etmekte, ınllli meselelc. 
rı takdıı·de eşsiz olan büyük milletl-

i 
nıiz, Hava Kurumunun yardımına 

Dl•kl toplanbda bulunaa ıaaeteeıJer koşmak ihtly:ıcı nı artan bir şiddetle, 

t 
------------- kuvı:etle duymaktadır. 

1 1 J Düne kadar yalnız Hava ordumtt· 

ı K A V L 1 K 1 zun bir hnl'p esnasında muhtaç ola. 

l d cağı ibtlyat hava ordusunu rneyda-

Gomelde 
25 Rus fırkası 
imha ettik 

30 Odesada 
Nakliye gemisi 
batırıldı 

Kırım 

ve 
Yazan: 

yarım adasının tecridi 
i'gali muhtemeldir 

General Ali Ihsan SAbi 

AL M AN Rus ran avası na getirmek yolunda tecelli eden E:SKI ORDU KVMANDANT,ARINiıAN 
• hizmetimiz, artık hava oıdusunun 

H AR B 1 N 1
. N Vazı· yet çok e~luısı ihtiyacını karşılamak gay~- S on ';ıı.yet tebliglerinde ımdece 

sile de bil'leşerek daha bil) ük bir llERLIN, 21 (A.A.) bnt ı ıı r cıphe boyur.da oldıletli 
• kıymet ve inkişaf kazanmış bulun- Alman oıduları Başkunıandanlığı. çarpışmulardun \e bu çarpışmaların 

Bl.LANÇOSU I' er lr 1 n nınktadır. nın tebllğı: 1 Gomcl ve Odt>sa ıııtlkametlcıindc çok 
-- Hava ordusu kadı osunda derhal 

1 • T } f vazife almak istiyenler için Kuru • Cenubi Ukınynnda S. S. teşekkul. De y 1 e g r a i G--' 'kl" leri Dnieperın mansabında Kcrson r mıımuzun tes ettikt (Hua 1.:uı ı a 

A ima ordulan Rua aradain· 

ıiddetJI olduğundan bahsedilmekte,. 
di. Alman teblitleriııde ise Gomeld• 
hlç bnh dllnıcınekteydL Dun Almaa 

--- - ---- -- -
·' Sovyet tebli~~ i 

de yavat yavaf, fakat de· 
·nmlı aurette ilerlemektedirler. 
Ancak bu ilerlemelerin, ıon ıün· 
lerwle: &"ÖdeYılen yeni terakkilere 
rajmen kati netice almaktan he- 1 o 
nüz uzak bulunduiu da ~öze • 
çarpmaktadır. 

H. 8. B•ıldı•r•ıyor .• • b 'Hazıılanın Yuvası} havacılığımıza lıma r.ı ve eııdQ t n f1:h nl :ılmı 1 • ı t 
gazetesı sa rının büyük hizmetler ifa etmc'k yolunda- lardır. n g 1 ere 
t Üke n d j ğ j n de D (Devamı aahif• ı. aut ın 8 de) (Df!va.nıı aalıif• 8, ırıituıı -' a;;' , 

- --- ·--- -

Şark cephesindeki muazzam 
boMmanın böyle bir seyir al· 
ınak ihtimali olduğunu ilk gün· 
den itibaren ıöyJiyenler bull•n· 
mUftu. Filhakika A~man • Ruı 
harbini, iki ordunun veya iki mil· 
letiu çarplfmaıı teklinde telakki 
etınelıı: doğru olamazdı. Bu harp 
daha ziyade iki büyük alemin 

14000 tank, 14000 top 
7 7 bin taggare imha 
eUik, 1,200,000 esir 
aldık, 170,000 kilometre 
murebbaı arazi işgal ettik 

bahsediyor =Tı=i==c=a==r=e=t=Vı=e=k=i=lı=.n=ı=.n= Avrupa 1
,! ç~0p~ş'!ıa:ı~r 

lrantl• Harp Okalııntlan k t a 
~kan ıal>aglu ılerlıal müstahsile öttüdü 1 asın devam ediyor 

5,000,000 kişi zayiat 
11ertliler 

kıt'a/arına gönıleri/Ji 6 i h r aç 
"incir ve üzüm piyasaları yakında 

Rusgada gazlara 
karşı korunma 

tedbirleri alınıyor 

karfıl8fllla11 idi. 

Rusya Çar1ı~ • zamanınd.a a.z ı BERLIN 21 (A.A.) _ Al
Ç<'k Attupa camıasına dahil bır 

açılacaktır. Mallarınızı acele elden yapacak 
---1-L l added"I bil'rd" F k t maıı Başkumandanlığının bugün-
nıcnucae ı e ı ı. a a . bl 'v. h '-k d D N B • 
1917 d Çarlı'- d ·ı k . kü te ıgı a11. ın a . . • aıan· e " evrı ere yer.ne k • k kl d 
ı. •• ._:..m geçt!'·t R ı sına as erı ayna ar nn aşağı· 
ııı;omur.... u;; en sonra usya k" f ·ı· ·1 · · 
b • m"ıadan b l ·ı da ı ta sı at verı mıştır: 

•J ca emen amamı e 
•)Tılarak büsbütün yeni bir alf'm Sovyetlcre karşı açılan ıteferin 
teşkil .,ylemif oldu. ikinci ayı bugün bitmektedir. Bu 

Almanların Şark cephesinde iki ay zarfında, Alman kuvvctle
çnl< büyiitt hazırlıklar ve ,.as1ta· ri, inaan kabiliyetini aşan yarar· 
larla ba~l:ıdıklan muazzam taar- !ıklar göstermiştir. Almanlar 
nızun hu tarafta beklenen çabuk hareket nol:tasından 600 ila 800 
'te kati neticesini vetmemi' olma- kilometre uzakta bulunmakta ve 
sıntn ba~lıca sebeplerinden biri ISovyet kıtalarına karşı tam mu· 
, lf.Jide ~arp ıiJahlarile . de~·!, vaffakiyetJe harp etmekted.r. 
fak•! bılhassa yerle,mı' fikır Düşman malzemesi hakkında 
•e aki~elerle de çarpıfmAk mec· rakamlar vermek faydalı olur. 
lturıyehnde kalnnt bulunmasıdır. Şimdiye kadar malu:n olan ra· 

ikinci bir. ~bep de . ~~lfe':ik karolara göre. 1 '4.000 tank, 14 
orduaunun ıılih kuv':.etı ıtıbanle ' bin top, ctank dafi veya hava 
de Alman ord-.ısuna laakal müıa· dafj top da dahildir>. 1 1,000 
vi derecede olma11dır. Bu itibaiJa den fazla tayyare imha veya iğ
Alman • Rus harbi, bugün aldığı tinam edilmiştir Alınan esir 
tekil Vf' ıeyir itibarile Alman • miktarı 1 milyon 200 bini aşmış· 
İngiliz harbinden dllha büyük bir tır. 

ehemmi) el kcsbetmiş veva et· Sovyet :zayiatının 5 mi\.) on ol-
mekte bulunmuftur. Halbuki duğu tahmın edilebilir. 
esas itibarile Rus hı.:rb~ Alman • 
İngiliz davasından doğmuş ikin
ci derecçde bir harp gibi görün· 
aıekte idi. 

İşgal edilen arazı tnkriben 
bin kilometre murabbaclı~. 

Sovyc~cr bundan başka 

170 

Kn-
radcnizdeki en mühim limnnlnrla. 
ve Baltık deniz:ndeki limanları· 
nın bir kısmını da kaybetmişler
dir. 

Maj .. te All Hazreti 
Hlmarun Şehlntabı lrao 

Rıza Şah Peblni 

Şah söglediği bir 
nutukta vaziyetin 
gerginliğine 

işaret etti 
TAHRAN, 21 (A.A.) 

Dün Yüksek Hal'hiye Okulunun 
dcı s kesimi merasimi Şl•hin;ı:ıh ve 
Velıahd Hazretlerinin huzurilc ic-

1a edilnıişth. Hnlllınzır vaziyet 
dolayısUe tatilleı· kaldırılmıştır. 
\eni mezunlar kıtnlanna iltihnk 
edeceklerdır. 

(Devamı ıayfa 8, ıUtun 8 de) 

1 

[AT YA2

RIŞLAR.~~ ~ı 
Bu haftaki at 

yarışları 

çıkarmazsanız istifade edersiniz,, 
İzmir, 21 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Ticaret Veklli Mümta:ıı 
Ökmen, bugün ögleden evvel ve öğ. 
leden sonra Ticaret Odasında üzüm, 
incir ve pamuk nıüstahslllerlle görüş
meleı·de bulunmuştur. Fiyatlar ve 
Jıiyasanın açılma günleri üzerinde 
görüşülmüo ve istical göstcrmcmelcrı 
lüzumu üzerinde duraı·ak vaktinden 
evvel piynsanın açılınaS'ile müstahsil 
menfaatleı inin tehllkeye düşürülme-

1 sinin doğru olmıyacağını ve her hu
! susta tedabır ittihaz edilmekte oldu. 
'ğunu beyan etmiı,ıleıdlr. 

Vekil, ögleden sonra Karşıyaka~• 
gitmiş ve akşam yemegınl Jt'uar gıt. 
zlnosunda yemiştir. Yarın Randırma 
yolilc istanbula hareket edecektir. 

Ticaret Vekili. Partinin J.'uar ga. 
zinosunda verdiği Y<'mek ziyafetinde 
gazetccileı i kabul ederek şu beyanat
ta bulunmu!ltur: 

(Deramı aalıifc .'1, 11iıtıoı 6 da) 

Uzakşarkta -
Japon • Amerikan 
görüşmeleri 

akim kaldı 

Vaziyet cok uerain 

'1 ıcaret Vekili Mümtaı Ökmen 

0-----
T as v irin 
şildi --

Büyük kürek 
yarışları tertip 

ediyoruz Şangbay 21 (A.A.) - Ofi: 
İyi malumat alan mahfillerde Su sporlarnın ferdi olduğu ka-

öğrenild "ğine göre, Uzakşarktaki dar, yurd müdafaası bakımından 
gerginliğe nihayet verecek olan da büyük fayda ve e~enuniyetjnı 
sureti hal çarelerini araştırmak j düşünerek biltü.." gençlık klilpleri
.. T kyo ile Vawingt ı ne açık olmak uzere bir kürek ya.. 
uzerc o ,- on ara- ! rıııı tertip ediyoruz. 
sında cereyan eden konuşmalar cGalatasaray, Beykoz, Günee, 
akim kalmıştır .. ~u konuşmalar Fencrbahçe, Anadolu, Kilğıtspor, 
esnasında her ıki taraf kendi Herek<' por, Bıındırına gençlik 
nazarını muhafaza cylemiftir. klilpleri hazır olunuz. 

Filhakika M. H itlcrrn asıl ga
yesinin İngiliz İmparatorluğunu 
dağıtmak olduğu malumdur. in· 
cı1iz İmparatorluğunu parçala
rnayı istemek ise, bir f!kir, bir 
akide davaıı değil, alelade mad· 
di bir davadır. :&asen Alman
lara. lnailwer arasında büyük 
bir akide farkı da yoluur. Çünkü 
her iki milkt de Anp,lo ·Sakson 
ltlıma mensuptur. Her iki miUe
- m..deni dütünce ve yürüyÜf· 
leri aram.da Avrupahlık rabıta. 
lan ve münasebetleri vardır. tki 
milletin 9eldi idareleri arasındaki 
farka geliıu.e, o fark birıbirini İm· 
haym İcap ettirecek farklardan 
defildir. Nitekim, Lehistan har· 
bi çıkıncaya k&du, M. Hitler 
~yası ile M. Chamberlain 
ausiltere.i arumda dostane ınü....._t cari olmut ve iki devlet 

· Her sene tekrar edılecek olan 
Koşuların diğer haftalara nazaran daha Birleşik Amerıka hükumeti. bu mil abakalarda UÇ sene arka 

ı • h d•ı• 17 ağustosta Toky?daki Büyük arkayn blrlncillği alacak takıma 

T ASVlRI f:FKAR 
(Dn~vn aGlt&/• ı, nt-ıı" 1 fi•) 

sürpriz 1 geçeceği ta mİn e 1 ıyor Elçisi Grcw vasıtasılc, Japon si- bir şild verilecek, uçuncfiye ka-
------ yasctinde Birleşik AmeTikanın da. dar da madalyalar dağıtılacaktır. 

• • w arzu ett'ği değişikBk vapılmadık- TafsllAtı 3 UncU 
Yedıncı hafta at yarışları pazar •ı kü yarışları, ragbet bakımındnıı dl· . 

gilnu Veliefcndi koeu sahasıııd:ı ya. ğer haftalaıa nlsbetlc üstUn tuta- ça müz.akerelerı1!_ am;)j bir ne:i· sahifemizde o 
pılacaktır. Geçen haftaki k Ularda 

1 
caktır. llu milrıa eb<>tle bu haftanın c:ye v~ramıyacag~nı aponya hu- OkUJUftUZ ı 

bır Cok sürprııler ohııuı, pazaı gun. (Det:amı 11alıife t, INtını S de) j lc.umetıne bıldimılftlt. 

Belçika Harbige Nazırı 
dedi ki tespit edilen 
giinde A11rupa kıt' asına 

sel halinde akacalız 
WNlJRA, 21 (A.A.) 

Dün akşam radyoda bir rıut ık 
söyliycn Belçika Harbiye ve Ma. 
)iye Nazırı Gutt, demişUr ki: 

Sovyetl~r Birllğlle hnrbln ilk 
yedi haftnsında Almaııyanın ka • 
yıpları, bir buçuk milyon asker, 
8000 top ve 6000 t:ıyyaredıı. 

Almanya, mağlubiyete doğru 

yaklaşnıakt.tıdır. Yalnız İngillı ve 
Sovyct bonıbardıınan tan areleri, 
Almanyada fe!ilket s:ıçnıakla kal-
(Devamı sayfa 3, aiotun 4 de) 

MOSKOVA 21 (A.A.) 
Dün gece nc~cdilen Sov)"ct teb· 
liği: 

20 ağuıtoı günü. bütün gun 
, Sovyet kıtalan, Kingisep, Novog
grad, Starayarussa, Gome) ve Q. 

(Devamı sahife 8, autun ! d.ı 

• • 
Amerikanın 
Rusyaya yardımı 

Nich; Shimbun Japon ga1 t •İ 
muhabirinin bildirdiğine? gore \ 
merika bandıralı üç ve So., vd 

j bandıralı iki aarnıçlı pt"lrol ı.- 111 

·------------- (D•vamı uyfa 3. sütun 2 ela) ........ ·-···· .. ····-······-· ............................................................... _ 
Bakışlar~~ ...... --

itte bir sanat ve fikir mecmuası 
Peyami SAFA 

FİKİR mecmualAnrnazın 
naıibtizliiinden ıeçen· 

lerde bir kere daha babsettnn. 
Tesellimi bir iki müstesnııda 
bulı.:yonnn. Mesela Yücel. 
tam yedi yıldır, aailam ve düz.. 
alin çılayor. Bu diriliiini hiçbir 
magazin caz1"besine, çapkın ba· 
klf ve çıplak bacelr reamine 
borçlu defil. Onun YAfalRUI 
iabat eder ki, bu memlekette 
olmamaaa ihtimalinden dt.hşete 
diittiiiümiiz fikir de var, mec
muaaı da, okuyucusu dA. Ama 
pek az, ama kendi liyakat eüs
seainde, ama insan tekinin ve 
İnsan topluluğımun atıl mese· 
lelerine y~natarnıyarak. 1<le~le 
göre yapılan tenkitlerin hepsi 
kördür, olmıyanı isterk~n ola· 
nı görmez. 

Olana bakalım. Yücel adın
da yedi yıldır pürsıhhat Y•fl
yan aylık bir sa~t ve fikir 
mecmuaım.a vardU'. Son aa· 

................................ 
yısında «yeni nesil yazıcıların
dan bir ikisinin ve dolayı le 
yeni neslin sanat ve cemiyet te· 
l&kkilerini» aıördük. Orhan 
Veli -Oktay Rilat- Melih Cev
det SftlPU, bize yeni fİİri r:lt· 
fUUl'UD otomatik lıir bo,a!ısı 
diye anlatıyorlar. Ab! 1926-38 
içinde bize kimbilir kaç ~ · se 
mürekkep döktüren eski mese• 
leler, zihin temalan halinde ga
.Yet makul, takat fÜrin sırlı ve 
ınce bünyesi üstünde bem~• 
katılaran·, çok defa yalnız na
zari olarak doinr na:rariycler ••• 

Biraz öted-.. tiiri mwnm 
va.aıtaaı d~il de kenditi ola
rak ım!ayan Ahmet Mut.ip Dl
ranum akidel.,....kten bç• 
daha serbest ve daba 09ltll 
izahları. Sonra Bela~ Kemal 
Ça~ların, fiire .,...diii halkça 
ve miliyetçi Mitin m&nalara 
Addf, llarilmllde pzel bir 

(iMi• -" f-.i ç•u·r·n'«) 



mm: lüıife : Z 22 s TASviıdEFKAB 

SİYASI VAZİYET . l[ü~ü:·N~'ıSadeyağ fiyatları'rTarih ve Sinaset'Jr 
Avlre lise mezunları ~ 7 Karadeniz 

ve san'at mektepleri du''n tesbı•t edı•Jdı• 11 11 • • veBaltıkdenlzl 
!>..~~.;-:.:~:;:...7= Buyuk ıran Devletı ~~-==~ 

twn hir te1 •ar '"· o da ar. tahaillermı yapamıyan lise mezwıı. Satış yerleri yag"' lann men•elerile Alman tayyareleri tara11nc1an 
rmm, kendilerinden ve 11 senelik tahsillerinden beldediiimiz ve- Y babnlmıttır. Şimdiki harbin ikin· 

rimi bae v•ememeleridir. fiyatlarını bir etiketle gösterecekler ' · <Dünk rk) had· · ı 
PCMtanecle site llNIDUIU, Lelecl~ede, adli7ede, katip cm.Is ır1111 devleti Tiirlcigege tlailftll dod ol .. llflıır. Bir ~ewun ~mbar~= e:8~:.~ 

içİll Iİle w..ai fazlacluo. A .. cloluda da t.a..il İmtİJ'ul olarak lariJul• hiiklimdarı harp ili • et ... lc lstedil i luıltl• da Sovyet bahriyeei 170,000 ton 

&w\Hi"9 ifte hu itler ftl'dır. O da miinhal bulunursa... =-1ec1 1 k d d ' •ı• urıamamigenin mıılca-•m•tı'l• hı'/.- lcarşılaımıctı ziyaa uiramıthr. Nikolayef ve __._ • Fiyat Miirabbe Komlayonu, dün 1 olarak toptan 120 perakende olarak .l'/c.1! 
"l!i en sonra top anara gı a ma • ta 134 kuruştan satılacaktır. .,.. '"' ... '"' Y 

K•U.IDNI Anad olu_ sanatkir yolduıju çekmektedir. Bilbas· deleri fiyatlannı tetkik etmit ve u- Toptancılar perakendecilere yapa- T ı ı • Odee•da Bolteriderin pek çok 
aa Şark viliyetlerincle doktc-ır buldujunuz bir baahada asta b ir zun bir müddettenbeıi yağ fiyatları ı cakları satışlarda faturalara yağla- ar h. n l!:nnde mi.~leUerine reb \ rol bavzahın df'ftl, petrol eıtnnaın eAemi kaybe_tmi! olmalannm aiya· 
d..-.0 '"7• tenekecinin yokluiuna clvyanuuz. Enurumda, fakir üzerindeki çalıımuını bitirerek iza-ı rın menşelerini yazııcaklardıı·. Bun_ ~eıllk ~ apan büyuk adamların muhtemel olan topraklar bıle bunlara ıı ebemmJJeti Kandenizdelıi 

kızlar · • -•-bil ı · b. · mi satış fiyatlannı tesbit etmiıtir. dan başka perakendeciler de satacak fevkalade rolu Yardır. Umumi Harp- bırakılmıftl bahri hiki • etle ' d · lr~ 1Ç111 a11- ece~ !I' helllfD'9 m ektebi, bütün o .bava· ten sonra bitkin, ' lnglliıı petrol •ir sal 11DUJ r~ v e •• enı:ailmal-• 
Jideld hastanelerin en L::-::L derdine d erman olabilll'. • Verilen karara göre badema Urfa laı, yağların üzerinde yağlann men- na"•IQp v . ,, ,,. a yo an e mmyetilrin • 

0 

uu;rua yağları toptan olarak kilosu 160 ve şelerile fiyatlarını gösterir bir etiket ' 6 e perııan M h f • TQGAY keti ise hem kapi. mel d 
Bam viliyetlerde kulaktan dolma elektrikçiler, uyd urma bir perakende olarak ta 178, Diyarbakır lıulunduracaklardır. Komisyonun tes bir halde bulunan U arrem 8JZI iüliisyonların, hem masSo ~&:r· 

tezsihla çabfan tornacılar, dökmeciler, kalkınma icldiumda olan yağları toptan 152,5, perakende oln- bit ettiği bu fiyatlar yann ilin edi- Aıyanı.n garp nıs- de huıuıl imti- YJ'ınaerin Karadenizde belli 
bir memlekete yak~yor. j rak ta 170, erimiı olarak Kars, Ar- Jccek ve bu suretle )'ağ :fiyatlarında fmdukı şaıkh milletlerin bu ümitsiz yazlaıın sayesinde İıanın cenubu batlı harp limanlan ve üaleri de 

s.na..:ı Türki edel.:. b ...::L 

1 

dahan ve Trabzon yağlan toptan 1451 ötedenberi görillen nlabetsizlik orta_ vaziyetten kurtulduktan bnşka iki gaı bisinde zabıta namı altındaki mu- bu suretle azalmaktadır. Filva• 
,. .. qen Y ı ü,~ sanayi çarklarmı İflelecek perakende 162, ayni ~ağlar erimemlı dan kalkacaktır. yüz senc~en~ misli görulmemlt bir sellab ordusu ve nizamlarile adeta ki Sivastopol deiil yalmz Rusya• 

kollan, yeni kurulacağını h-ı~.r aldığımız ıanat mektepleri yetif· canlılık /le llerıyc dev adımlarile ?·ü- devlet .içinde devlet teşkilatı vucude mn bütün Akdeniz ve tevabünin 
tirecelc ve artık liseler de aviıreliie ~hküm ıençleri cemiyetin 1 ~ runıeler.nde ve yaı·ı müstemleke na. getirmışti. .. 1 • 
bOfluiuna koyuvemıi)'ecek. ı' F k d linden kurtulup milli hlikımıyetleri- en mukemme. harp bmanıdır. 

er• •• •• f A ni ııe tam hükümranlık haklarını ve 1 lra.nı zahirde bir devlet olarak ya- Li.kin bunun balunduiu Karam 

~ Tefrika: 45 

Cihad BA BAN i ) oyun e ecı hu suretle bütün mıınMlle İ~ttkliille- şatan, da~a ziyade ~iiyük devletlerin yanmadaaanın mulaıdderab teh· 
ı ini kaı:cınmış olmalanncla lıu millet.-· ar:ısındakı rekabetti. likededir. Kafkasya Mhillerinde 

b
. . ld Jeı·ın U~an,l;;Jıgı kadar bunu idare e- 1925 8Cnesi !Onunda baelıyan yeni İae senit ve mahfua harp )İman• 

lr el n ay et d n. lıtıl t.k adamların dn azim him. rejimin ilk işi he men 1926 içinde ye lan oktw 

O U n etı olmuştur. ni Türkiye ile sıkı ve samimi bir dost y • 
B n :ndaıı biri de İrandır. Cihanın luk mu:ıhcdt~I akdetmek olmuştur. R-?'a. Karadenizdeki bahri 

büyı..;k ad mlarından biri snyılns Zaten lıanlıların kalbinde Türkiye kudretuu kaybetmekte iken Bal• 
Nııd r Şahın katl'ııdenberi geçen hakkında ötedenberi muhabbet ve hk denizinden büsbütün Çlkarıl· 

Bir genç radyosuna parazit ya~tıran t 1 iTl ıkı yiiz ııenrtk taılhi, Osman- teveccüh vardır. Lakin bundan eski mak üzere bulunuyor. Çünkü 
Yazan : KANDEMiR • • • 1" lı lıı .parntorlui~u tarihi gibı bu mon- lıı.ikiırndarları liyıkile iııtifade ede- Karadenize Alman orduıu ve 
........................................ dığer bır gencı tabanca ile öldür dü ,•k _tın soı: le müst:.kil, hnklkntte si- nıcmlşlerdır. 'müttafikleri kuvvetli bir hamle 

Enver Pa,a çantasını çaıdırmı, oldu~undan - )n ·
1 ~e ı~tısadi imtiyaz ve hakimi- Kırım muharebe...cinde lranın Tür- yaptıktan sonra timdi de fimal-

11 > etı ecııebliere bırakılnııo ~an müs- k' d-•...: Al d •• ef!I-• 
fev kalAda mUt• •••irdl Evvelki gece, :Pcriköyünde ayni rın odasına koşarak kendisini car- temlıkC' bir geniıı ülke olduğunu ~s- ıye aleyhine harbe girmesi için ça- F~ dmanRor UIU ~-~tth ••• 

_ • __ pansı)onda oturan iki klşi, geçimsiz. mıimeşhut hallnde yakalamıştıı. termektedir. lışıJmışsa da İran efkarı umumiye. ın or mu uıyanm ~ICa arp 
ilk l uzunclen kavgaya tutuşmuş ve Bu yilzden iki komşu şiddetli bir Şoylc ki İran, her devletin kendi "inin temayfi](i Şahı bundan vazgc- sanayi merkezi ve eıki payitahb 

Tam 0 11rada tekrar kapı ~alını· 1 bıtşlca kayıplara üzüldüğü belli olu· bunlardan birisi tabancasını çekerek al?ız kavgasına başlamış ve Fuat bir 1kt "ııdi ve mali vazJyetindt! en b6- çirmiı,tir. Geçen Umumi Haretp da- Leninıradı sarmak üzere bulun· 
1or ve iki dakika sonrn l<;Hıye, İt- yor. dığer'ni ölclü,·müştür. yığın küfiir savurarak odasına dcin- yük iimil olan gümrOk hakkını 'kul. hl Türkiye Ye milttefiklerl aleyhine duklannı Londra haber vermek• 
tibat ve Terakkinin sa~ılı ba~ınnn- \ c ... dıye t• kı ıır Ldıyor, :ı:ıU- \aka, Feriköyünde Türkbey soka. müştür. Fakat Mazhar hmıını ala - (anmakta serbest değlldi. Ecnebi llinı harp eylemesi ıçin yaptıkları tedir. 
dan klıçuk Talat giriyor. hürler... ğındıı. Madam Harikliyanın pansiyo- rnadığında kendisini takip etmiş ve malları 1r . A • nıuıirrane teııebbüsler, zayıf Ye peri. Ku~uk Talat, Envcl' Paşadan hay. "'onra 

11 
d b" 

1 
k'' _ d · · anın zıraı ve Hnayı eıya- ,an bir halde olmasına rax.-An İran ŞİIDal cephesi kumandaai Ma-

il 1 B 
. I "" J r eıı ırc. emı va 

11 
f'U- nun a cereyıın etmiştır. Burada otu- münakaşayı burada dcı,.am cttiı'miş. sılc rekabet eden ve bunları Jrörlet- !!>""" r.,U Voro,il-1. ~ . il 

ev'>c a.unıa gclmi \'e Halı! Pa k. t1 ran Fu t "'I h d d ik' kl · t" f b ı hükumetini böyle bir harekete aevke. Ull" 9IV · une e hatta nüler "'bzie k t ı t- a ve " az ar a ın a ı şı ır. şte u sırada Fuat birdenbire m ye vasıta bulunsa da ufak bir re- d . t' L-~· • 

pya ml~afıı· oJmu tll. Şimdi bir ak- mekt ' • "' r d ~ •U e neden e blribirlerini çekcmetnekte kendisini kaybederek tabancasını kap Sim mukabilinde gayri mahdut mile- ememı, ı. ·-~·. ......... ......._, . da·, 
a.am -intiıinden do-nö•·oıdu en a ça:rc u ma ıg.n. nnla- k k k t ._._... • - la...L .ıı_!-!-.ıı_L ,... .. - ~ tan bir edi ile: .,.c sı · sı avga etmektedirler. mış ve Mazhara ateş ederek kendi- tarda memlekete giriyordu. Ecnebi.. Şehinıah Rıza Pehle..ı iM lranlıla. • • e ---r-· -- UCDP'"UC•I 

nver Pa~:., o ıı:cc .\nad lu me.ıe- Nı: • ,rnlım; •ılan clıiu ... Gıcle. Fakat münakaşalarda Mazhar da. sini öldürmüıtür. 1 !er, İran kanunlarına değil, herbiri rnı nıllU duygusuna tahta oturduk- R.. .......... i-iillwNlseden 
l i c dair fazla kcıııu,mak i tı m ~ ır. · k ima m ğl"'p ld ~ d F t F t h kk d k' k k d' 1 t 'lk L - k-'--

1
- " b-L-.ıı ""- k d 
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11 
k · nın ar aııın<lan agl:ınıan•ıı ne r'l\'da- a u o ugun an ua tan ga ua a ın a ı tahki at cürmü- en ı mem eketlerinin kanunlanna an sonra, ı gönlerde yeni Türkiye m annnu .,..... mere -•· 

.-.s ova nn ge ır en yo < .l ço :,o- ~ 1 v \'' h ~ k k • rip bit· intikam alma usulü bulmuş. meşhut kanununa göre yürütülılü,;.ün tabi idiler. Bahusus şimalde Çarlık ile dostluk muahedesi akdetmelde bi- :..-..1-- L::...::ı.. L-L~ to plan rulduğu için, l:cle uzun .:amandan- ııı· ı.a a .a ·eder vermesin. tur: " 1 
11

__.. uu;r- .,...."7s: be . llk d f h- . t ı Ancak, elmasın hıç kimsenin işine den diln öğleden sonra Birinci Ağır. Rusyası general konsoloalan ve ee- hakkin tere6ma11 olnıqtur, "-aJa Çlkarıbmf " fehria mi-
d n 

1 1 
~at UVl)~tın., r.cr nık yur- )nra·ııı~aca •ııııı, hatta fıılatıp ·atı. Fuat ne zaman odasında radyosu- eczada muhakemesine ba~ıanmıştır. nupta Vf' Ortairanda İngiliz konııo- İran yeni rejimle buldup hayati- clafaaama taMis ol·--.tw 

uno, z nı ama mı e ı;ıı ı~erc · ~ a- lacagına acı) orum. nuıı başına geçerek ajansları dinle - Katil, Mazharın kendisini odasına losları İran valilerinden ve hatti yet ve kuvvete dayanarak 1928 sene- • • tamı31a mahkum olduı.;un 1 .ı cloln)" Hulnn bu kn 1 t 
1 

d k' miye başlarsa, Mazhar da hemen o- kadar takip ettiğini kendisinin de Nazırlarından daha geniı aallhiyet Şimali Ukrayna cephesinde 
en z a a~ a ı ı en n ge eme- onu fırlatıp atsın. asına oşma ta ve elektrik prizine korkutmak maksadile tabancasını çı ve knza hakkını hnizdilcr. Bu suretle clyasi hükümranlık hak-

1 
ar J1l'IDI ~ • 

la 
11 

d k u k dl 
1 

1 c.ar ap a mı ıı· ı, d k k • !linde kapitülasyonlan ilga etmiştir. d.lı' ALnanl • • ..__ R 

m l. \ ııkıa Datumda lıcr gun Ana- _ A I hl~ tel sokaıak radyoyu tahammül kardığını, fakat silahın kazara ateş Çunkü kapitülasyonlar İranı yal- kını istirdat etmi-+ir. 1929 senesinde fırkaamı imha etmitlerdir. Bu su-
n ııl• ur! n rrelen gidene bol bol ra t NtadrJd ... b" ld edılmez parazitlere boğmaktadır. I nldığını söylenıiıtir. nız ecnebilerin diledikleri gibi yaşa- 'i~ r etle R us cepı.-

0 

iu handaki 
g imci' h lta llopaya, Trabzona - ' a e ır şev o ağu Jçin sa· Fuat ev ,. b bebl l 1 b k 1 - . b de gümrük vahdetini temin ederek tarken yakalnnı • di . k k 

1 
vc.a unun l!C n an ıya- Fuat, mu a emesi müddetince ba. ma arına muı:aıt lr memleket hail- iktısadi hiikilmranlığı eline almıştır. çılnntuı kalmamlftır. 

l u 11 ı adamlar gondeınck oıalar _ JJ nm ye nıı oı· nr nıamış ve bllııhırc tetkik edeıek (iğ- zı gayri tabii hallenle bulunuyordu. ne sokmuştu. İranlılar ise müstcmle- D 1. T 1 af _., • R 

da 1 
nt diı k · k kl - a) ır... rcnm'ıcıtı'r M bk k d' · · ı· · · k 1 1 k' 1·1 · · · Bu d n 1 k t' bl e y 

1 
e gr gaz~esı usya• n nıa um.. c ımc. un anı ço u. S t k . b .., • a eme, en ısınııı ak ı vazıyetın- ·ı eı ı c ·ı yer ı erın v:ızıyetıne düı- n a eonra meme e m ecne • rd • • k L-ilt . 

Fakat bu chirde, aynı zamandı 'faş-1 n nca zengın mi n mııaz .. Nihayet evvelki gece yine radyo- den ailphelenmlş ve adliye doktoru- mo~ıerdi. ler tarafından bilakaydü şart istis- ya ya ~ ıçuı artı &US erenın 
n k kom t.ccılerı, feda leı·ı dı.; 1ıau ız - Hııyır... . . ımn~n pa~razitıc; başlayınca, mnki- na muayene ettirilmesi için duruş _ Ga)rt zengin olan tabii ı;ervctlcrf mar olunan tabit se"etlerlnl kurtar- d aha zıyade beklemiyrce~i~i 
h p zdı. .J::nver Paşa h m onlar- - O halci nıçın çaldı? neyı ole! gu glbı bıl'8kmış ve Mazha. mayı başka bir güne tallk etmiıtir. de ccnebılerln eline dilşmüştü. :Mcse- mıya çalışmış ve muvaffak olmuştur. yazmMrtaclır. Bu auete İngihz 
dan çekınmek, hem de Anadoludak1 - Onu bilmem, .ıncak, ben ihtı. la Amerika ve Rusyadıın ııonra dün- En bOyük muvaffakıyeti 1933 de kabinesinin efkirının n~tir vuı-
n il ı hukumctin adaınlarınd • z _ yatlı davranmak lüzumunu cıuymuş, lktıaat ha berler! ı Adllyedea yanın en mebzul petrol madenlerine petrol ıirketinin gayri mallclut aali- tutdır. 
lenmck uırurctinı duymuştu. Bu ı;c. clmn ı çok itinalı bir ~cklldc akla- sahip İranın bütün membaları İngl- hiyetlerini tahdit etmek ve İran ka- İngı1tere ile Amerika daha zi-
beple bıııada b.ımb::ışkn, yepyeni b:r ınıştıın. İhtikara karşı B "' 1 Ü •• •• lizlı>re, hem de fngı1iz krallığının nunlanna tibl tutmak olmuıtur. yade Almanyayı müstakbel ıulh 
az lliı ha) al )a,a)BC ktı. - Çantnyı eline geçiren n fom, rı eyog U çuncu clo~rudan doğruya hazinesine maJ e-

Bu ilk ~ece, Aııadoludaki mılli kadar ıtlna ılc saklım ı n ıklasın mu .. cadelede yenı· noteri tekaüde rlllmlşti. Keşfolunan ve iıletilen pct- Muharrem F eyzi TOGA Y planlan ile tehdit ederek Rusya· 
mucadelcye ·} ukarıda k ıcı tt "im cima ı mutlaka bulacak, görecektir. mn manevi kuvvetini arttınnıya 
sJbl- b raz tema tan sonıa yapt gı ı - Zannetmıyorum. Çun!rn, elması t e d b 1• r J e f Sevkedifdi 8 h f t k • f k 1 çahf1Jorlar. 
11zun yolculu.;u an ıt nı~ a b amış- kırmızı balmumuna !nrmışfım. Hem 1 u a a 1 a o ş u a r 1 İngı1terede netredilen bir pli-
t ı- ı t;,ka o un ı rd At 

0 
ıdan de uyle ustnlıklı snrmı~ ın. ki goren Beyoğlu Üçüncil Noteri, tahdidi na göre de Almanya 31 küçük 

.. tuma ır;elmek bır çetin dna ıaı o balmumunun ıçinde \ lr k'ı) metil ~icaı.ct Vekaleti. ihtika.rla rnO~dc.. j si? kanununa göre tekaiıde sevkedil- hükimete parçalanacaktır. Ve bu 
liu~ uk bır ıht1 ul ve ı ık ap ) npmış t ş bulunab leccğiııi aklına bHe ge. le işlennde daha ıyi netıceler almak mış ve yeni noter tayin olununcıya projeye nazaran Alman milleti. 
olan Holşevlkler henüz lıer ,ey. yerlı tire mu. (Duamı var J çin yeniden bazı tedbirler almakta- kadar noterlik iılerini Üçüncü Tica- (1 met tolıif tdm devam) 1 - Komisarj 72 kflo. • • 
yerine ko•·abilecek znmanı bıılamn- -- 1 dır. Buna gı:;rc Milcndcle Tc~klliitları ret Mahkemesi Başkatibi İbrahimin 2 - Dandl 72 > mn ııyasi vahdeti o rtadan kaldı-~ 1 tarafınd h lk . 1 n t d i i k 1 t 1 t programlle favorilerimizi okuyucula- nlacaktır mlf)aı dı. Tren er gayıı muntazam, T careı Od••• Umumi an a ıçın açı an nı raca- c v 1' arar aş ırı mıt u·. 3 - Karanfil 66 > • at bfirolarının tel f 1 rımıza veriyoı·uz: Balt-L denı'zı' ı'le K arad-izde-
vagonlar harap, her tfirlfı vesnit lıer- KAi c on numara arı 4 - Gon<'a 621~> .. _, httı ve bu arada ,.r:;ll\ r f'aşanm lpllOI biltün mafazalarda göriilebllccek yer Bu ne marifet ? Birinci kofu (Handikap) 5 - Roi 69 > \i Raa sahilleri " d onanmalan-
başına br de kaza ır;clıııl ti! Ticııret Odası Umumi Katibi Ce. !ere asılacaktır. Bu suretle aldığı Üç yaşında safkan Arap erkek ve nm ikiheti fimdiki b6Jilr harbin 

- Yelda; nerede, ne 1.aman ve vat Nizaminin vazifesinden a) ı lclığı malın fiyatlarında ihtikar yapıldığı_ dişi taylara mahauatur. İkramiyeli Favorimiz: KARANP.İL mühim bir dönüm noktMl ola • 

na 1 oldu b'lmem, çantam. çaldır- hakk!ııdn bazı habcrll'r i • ar ı'!Jnıt- ~~:n~~Y:~e~oi:s:ıucmr al\ıI'8ülraarkaınıbebuBlmuıa·o-k Berazll kuleslnln 255 lira, mesafesi 1200 metre. BetiacikOf'I ( H andikap ) eald-.r. 
tb eli rd Ur. Ogrl'nd gimıııe giirr Ce\ at Niza- 1 - Tarzan 68 kilo. M uharrem p--ı TOCAY 

m. yo a. ta güçlük ecknüyerek derhal ihbar· k U r' U ft 18 r 1 Dl 'I Dört ve daha yU.n yaş.ta aafkan ""7-
Hanci çanta? mi, vaı.ift!8inden ayrılmam14tır. U - 2 - Melike 60 > 1 mumı Katip bir ay müddetle ızlnll da bulunacaklardır. Bundan başka çallvormuf 3 _ Gülgeç MI > o\rap ııtlarına mah11111. kraınlyesl ~~~~~~~~~~~~~~ 

- Canım, şu her z:ıman ynnımda balunınaktnrlır. Vekiilet ayllk fiyat tahavvfilterile ı 4 _ Kuruı 48 > 100 lira, mesalesi 1800 metre. taııdığım küçük çanta... adli takibat vaziyetini takip etmek Mehmet adında birisi, evvelki gün r; _ Silleyk '6 > 1 - Bora 68 kilo. := ..::.-:.:...a-...::; 
Enver Papnıa bütlln ıolculukla- B o R s A için Fiyat Mürakabe Koml<ıyonlaı•ına Beyuıt kulesini gesmek üzere çık- Favorimiz: TARZAN. 2 - l~ık 62 > 

nnda daıma yanında bulundurd .. .ı.u, (Adli takibat) ve (Fiyat derleme) mıı ve ·~'-·nda kimsenin bulunma- 3 - Sevim 60 > edea ..n'eder, .-.il ..... 
batta binat taşıd•ğı, Mo.,ı.uv-:ı. cetvelteri ıöndermı.tlr. P.unlar her masında~'bilistlfade kubbedeki kur- bd.ci ..... 4 - Simri ~ > terib ,~--· 
ıkcn de kal') olasının altında sakiadı. 21 ,. 8 • MI __...... ay doldurularak Vekilete gönderile- ıuntan sökerek cebine doldurmıya DlSrt ve daha yubn yaıında 1._ 6 - Tomarcü i6 > 
iı kıyınetlı bir çantası vaıdı Onun cektir. bqlamıflır. Mehmet bu tekilde 1ld rım kan İngiliz aUSTJna maham. İk- 6 - Tuna i3 > 
itinde ne bulunduğunu ke.ıdMnden + EL KONULAN MUHABERE kflo kadar ku"'un eöktü.kten sonra ramiyesi 255 lira, meufesi 1600 M. '1 - Kısmet U > 
~a kimse bilmezdi. Baa.ıın acele VASITALARI_ Hükumei1n.hir ka- '«Örülerek yakalanmıı ve dün de eür. 1 _Cesur 60 kilo. 8 - Y1ldırıın &O > 

..... ...... s. ı, 

"'......- 1IO o.ı ... ı.n. - AÇIK llUHABER!: 

yolculuğa çıkacağı zaman ~anına hiç rarile et konulmuı olan muhabere m6nıethut Üçüncü Sulh Ceza mab- 2 _ Neriman 6~>1Aı> 9 - Budak 48 > lıir ı.ıey alamadan lclişlı hareket ede. vaaıtalannın fiyat.lan dün Fiyat temesince 20 g6n müddetle hapse 8 - Cemile 66~> Favorimiz: Tutıa • Tomurcuk. Alf •il" Ha.lcln Aydm ,,, Ômtt' 
Ct!k ol.sa bıle. o ç:mt.ayı berı&ber gÖ- Mürakabe Komisyonunca tesbit edil. mahkum ve hemen tevkif olunmDf-o Favorimiz: NERİMAN. İKİLİ BAHİS: 1-8 ve 5 inci ko-

01hı H .... Gilrer. 8~•. Zlldl 

Ceaen• 111 '"· .lr. -.-
M:aılrta 111 Peızata t2.,J75 
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t 1 
•h 1 t d' t 1 d d ~ - aikl•etiıiid alakadar uı nıey • ma e mez ı. m'!'tir. Bu mal·-m•n..._ •--elıu-mu-nc ur. ıu ar a ır. Y ~ 

Hallı Pa
.,. 

501 

o;; """ ~ '" ~ O...on.rn k- (••ha k-)· makamlara pndeflllk. Ancak bu na-
,... ştu: ESHAM VE TA rfVlLAr bir kaç ıcün içinde başlanacak ve be- .,.--- -Y- -.,. -T-- ÇtF'TE BAHİS: 2--3 ve 4-1 inci 

~t.l<'ıttl. 10I aveç lılr •. 75 

zik mevzua alnea temaa ednd1eee-
- Peki, ne vardı fç'ndc? Yibde ~ &kraaiteü 9J.t . -.- delleri peşinen tediye olunacaktır. Cama Thl ~aşında yerli safknn İngiliz er- koşulardadır. Am-tos ı ğiz, ıiz de bizim buradaki vuJyeti-
Enver Pap, bır tahn ses çıkar- ,,. 5 ,.19ll ErsaalA.&.C. H.30 6- kl'k ve dlıi taylara mahsus. İkram~ ÜÇLÜ BAHİS: 3-4 ve 1 baei ko- mlzl takdir edersiniz. 

aamıo. dalgın dalgın bakmış, sonra ,. 7 5ıv ... Erawıaa 1 -.- M aarlfte ı 1368 H. 2 2 1357 yeı i 400 lira, mesafesi 1100 metre. ıulardadır. 
~avatÇa: " " 'J - . - RE.CEtS R•nıf 1 Cen,;z 5t; kilo. ••• 

Ceviz büyilklüiilndekl elmas... • " : - ... ıa Aptttotı 2 - Yavuz 56 > İstanbul kürek fAlllPİyonuİ 
llemııu. • • s -.- Dil koordinasyon 9 a - saıon 5Hiı> 

• • ~ -.- '•iin:2ı4 ı•ı·1')9 4 _Pardon 561~> Sw Sporl.on Aia~an: 

• •• 
Melım.ft Aear, llgm - Mektubu

nuzu ve şikiyettnizi okuduk. Mft bl't 
deliil meveut olmadıkça bizim ba 
hu1USta neşriyat yapamıyaaiJmıaı 
siz de takdir edersiniz. İhbarın :u, 
mesuliyeti üzerine alarak Rdliye ml
fettişlerine ve Vekalete yapabJllni. 
nlz. 

Bu kafba hep üzülmüş cıdi. • • • - - h ti • k 1 -Baıka?... ,. ,. 1 - · - eye DID arar an 5 - Eomha 50 > Bölgemiz kürek pmplyonat1ı 24/8/ 
ı.. llar ... Ve: Ana. De. yolu mUmeaıll 1 -.- im Hiç koşu kaz.a11mamıt olan bu tay. 9-41 pazar günü Samatya sahilinde .1.a~ ı/ou.1U 

Tiirld7e lı Baakaıı nama 1 Ter Koordinasyon Heyeti dün laı ın ko u unda glinıin surpr'zl bek- yapılaeaktır. Yarı•lara tam saat 1' 
Odada derin bir ıcssizHk var. En- Asi • • ., •• ç meato -.- · toplanmıştır. Dunkii konuşmalarda lenl'bnir. Favori olarak Cen&iz He de bqlan&Cl!ktır. Bu mıiıabakaya 11-

•a lıde ve kıymettar mııce,•hcrden :.,_ ____ ..;;..;..;...;;.;. _____ --=...·-_ı bilhassa cg> ve cj:ıı harfleri ü1.erinde Saronu gösterebiliriz. sansiye olmıyan hiçbir sporcu gire-

Valcitl• DS o 
Gliaeı ' " "'hı.ul 20 16 18 v Paıanın eeviz bu)'itklüğündckı Merkez Banka11 

'fı=:: münakaşa cılılıniştır. Terimlerde -j- D ördünc ü ko'1J mez. Bat hakem: Rıza Suerl. Ha- :ı-"'-"'""""-'"-" . Oile 18 JI 

~~=~~~=~~~~=~~ ıl B" ... I har·cı· altın fiyatı ıı kem: Eekir Macur, Efdal Notan ~ Vecı"zeten'n Şer'-= = : ~ '" iJ 1 ~ harfi kullanılması kabul edıl.,iştir. (cen tilmen kofU&U) İsmail Dalyancı, Nedim Ulbatur: ~ m ~, 
B_ •. a .. Jc .... ı.ı ... l.a ... r.. 1 RealıaadBeıre,ıbtrll'- 2S Liu SS Kt• Mesela tılrimlcr b"ologi değil, biolojl Üç \!' daha yukarı )'aıta İngiliz Bedri Koray, Nedinı Özgen, Arif ;.,,,,,.,,,,..,.,,, .. ,,.,.,,, .. .,., ..... ,,111 .. 11111-~ 

17 ....... ' il 03 
A•.-ıa 12 Ot. 19 ~8 
\- 3" H S9 ıl 

• 113 ., - " logık dcgıl, lojilc tarzında )azılacak- erkek ve dışi atlara mahsus. Meaa· Sporcl, Nuri Bosut, Saha komiseri: HüniyEt lıaz•nılabilir, 

1 
Külçe altıa ııraıaa S • '4 ,, br. 1 fe.sı 2400 'metre. İbrahim Kelle. lalıat bir /ter e de lro,lledi/-

, t8 bir sanat ve !'!-"'------'"""!---.-~!"""""!!!'"'!!".!!!!~--!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~-....... ~-~-------"'!111!'-~!!"'!!!!'!!!!'~--~~~~~._.~-~~~~~====~ tıi mi 6ir dalto el• •eç,,..a! 
fikir m C Ea6i roman:33 cBizden bana görünmedP.n kaçtı- ı de. 1.Jyanın ddiletıle gezerken, ilha- c.Murat e!endi)·e tnkıldım: ROUSSEAU 

•mı.ak (Yanakll 8 30 ı• 71 

8 mU8SI ................ ............ ğınız gün bir delilik yapacağınızı mı tarafınızdan verllnı ı Zıyanın o - Mütemadiyen Allaha şükranla- Hıirri)etl kaybetmenin en b _ 
anlamıştım. Fakat bu deliliğin bir mahut tablosuna gordtıın. Onun hiç nnızı btld'ren eserler yaptınız. Bari )'iik..tenıılıgı, oıuuz yaşandığı za-

w muesi. Cabit Sıtln Ta· 
ranc:anm iç -.emi ban,tvan 
..nfetli n mahabbetli yam1. 

Yerim kalmadıtı için, seve 
..._ bir ilia a.lôbile ilave ede
.,.._: Dalla birçok nesir, ma· 
bhıı ft aenç iımah fiirler ( bil· 
...._ "-lar arumda 1"iyük 
lmidl• ). Sonda Cem•I N ad i· 
ria etti• s • sisi " lliluayet 
Halim Yaiao.-.., mai,eti 
IUn olsanlaiandan ibaret ol· 
_,.. cüel laikiJesİ. 

FiPnisliiimisdea " mec· 
......,....,.elan .......... 
c ..... !» dedirtmek İltİvenJH 
...._1'ir Y ... WiJe ....._ ... 

ETRıAFIHIZDA~ 
DUYAR r-

cBa qJnn konla11nyaeaf1nı öt
red.liim halde siı aşktan ~lamı
Yacaiını naaı1 anlayamadmı:ı. Yok
sa ahı de Balsak gibi hialere tibi oı. 
maııın ve daha yük~ manasile q
kın emirlerini kabul ri.menin l alnız 
kadınlara nıahsu., bir kanun oldufu. 
nu mu sanıyordunuz! 

Fazı1et ne kadar kuvvetli oluna 
olıun, 610mden daha kudretli olan 
ask karşısında, mutlaka aczini kahul 
edııeeltttr. 

Bey~ude yere lrendinizı aldatmıya 
çalıııyt>l'8Uh.ıG. Sb de bealm alblıi-

.................................... 
nis. Keç:lml lt!)'ler karpsnıda, ia
kirısız olana mağliipınmu&. clılahim 
bir saadetin daima mu:hamet ve fe. 
dakirllk> Ut.eclltini .ciylemiştinis. O 
halde n~ •111imiyetle bakıld bir 
11anatkir gibi, birer meziyet olan 
kuarlarnnu tlbi ol111uyonA1nm. 

cZaafuu heaaplayaıı, benıınle gö
rltmeden kaçacak kadar benimle 
dolu olan bir iasaıun bana alt bir 
yeri, en bü7'1k blr aafdıllllkle batka 
birine verebllmesi için, o baı,kasının 
benden dalla mılChal olması ieap et
... ait 

Verter aafdi1llği olarağım umma- bir tablosu bamın kadar ~rli ola- Allaha yalvarın da ııu zincire vurul. man onun yerini lntıın istibdJtd 
mııtım. Halbıı)d yaptıgnıız bu ba- mamış ve faydah bir hizmet göttme- muı:; erke •ı hnlis etsin. Görmilyor alı11Jması, istibdadın hfırrıyt't 
rekctin bir intihardan farklı bir şey miştir. nıusunuz, (A~k ve ilbam) dalrl ka- lffkini yavaş yavq un1!tturma ı, 
olma&ğını görm6yor musunm? cBacaklanna ve vficadüne siyah . d n bu erkege yüziinl g&!tertMk 1cin onu unutulmaaile ln•nın hay-

c'Ey gafil dostum. Bu fedak:'ırlığı- bir 7ılan sanlmıı kadının gövdt-s:ni nıaskesini kaldırınıya calı,•yor. Yanlaşması, yild tmaahiını Jıı:ay • 
aızdan kim, ne kuaııaeakT kar~indcn yüzünü benden almıştı. cMurat eiendi: Eğer 2.İncld çfız. betmeawir. insanda, i~n 

Sb 79ratU11ınm sorlamakla kal- Ziyanın ~sdiği lsahatJ 7erlnde bul- mek icln duamın k.abal ecllleceğini yeııideD doimau. ölümden 90rır• ..,.p bq)uılar:uua .aadetleri ile de muyordum. Benim bu u.bıo41an anla- bilseydim evvefi kendim içtn yalva- btt dirime bakar. Onwı ıçın bür-
opuyoraunU&. dığım mana tamamen fntklı ıdl: nrdım Allaha ... dedi. rijetlni kaz.anan, bur yı.111an 

cBu kaba.bati 1flcmekte gururum cE,·ct o kadın gibi ben de 11<>ğuk · cRu latife ile Ziyanın saraı·dığını fertler de, ccmıyetler de bunu 
az daha sizi taınamen serbest bıra- ve knranlık bir arzuyla dı~n böyle ve sıkıntı veren bir sükütn gömüldi\- kaybetmcnüye bakmalıdır. Elde 
kacaktı. Fakat Ziyanın eaerl beni sımsıkı sarılmışbm. Isırılmak ~in i:rilnü gordünt. Bu.,.ün l ;ne bir fır. bulunan bir teYf korumak, kay-
ikaz etti. ~·üzumdcki maskenin düşmesi bekle- tına kopacaktı. Fankt artık bu ha· bolanı arayıp bulmaktan ilaha 

cDiln bahar mevııtm·n·n mn•ad nlvoıdu. Halbuki o maskeyi 11çac&k kiki bir fırtına olmalıydı. Buıtüne kolaydır. Onan için llullllOllUD ıa 
resim aerglsinf pserken ba satırları kudret ancak Erosun elinde- buluna- kadar saı!ece neticesiz bir O)'U1'dan 1 ııözö eok giiseJdir. Franms hald-
yazaaalt mecburiyet nde o'dugumu t;, ibaret olan bir komedyanın son fada mi der ki: 
anladım. c.Yuzünden maskesi aralanan ka- sahr.esl de oynanmalı idi. cBilr insularl Şu kaidc7i 4a-

Seırgi evi muayyen inaanlula dolu dm; ne garip, ~ıurnt efendinin sağ, cAldanmamı~ım. Daha otomobi'lde ima hl.brlayıaız! Hilu·iyet1 ka-
ldi. Muayyen lı:omplimaıılar; yine tarafa asılmış ve uuhani ıztırar» ı benien izahı>t isteri. zanabil\rsiıalz • .Fakat onu bir kere 
muayyen ölçiıH1, fırari tenkiUerle adını tafıyan tablowndaki zinciTc - Tablornızdaki kadına maskeııini kı>\ b 'CI r niz art.ık bir daba bn-
doldurulmuş bitmez tükenmez ~ve- YUrulmq erkete bakyordu. Ve bu kaldırmasını ıbtar eden &i% dcjll lamazııınııb 
ıselıkler ya~an ba sanat 1M9herin- ~ .izi andQ·ordıı, j alalmir • ffdia. '~ .-J 
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!Dünya harbi 11 

222.a --ı 

l•glNz lebllll 
KAHiRE. 21 (A.A.) 

Ortqarlr İngiliz kunetlırt o.
mi kanrsihmıa 1.ebliii ~ 
Telınk mıntaka.sıUald p.wetli 

kum fırbnaları kıırakol latalarımı -
r:ın faaliyetini t•hdi.M devanı etmek
tedir. 

..... . 
S O N H _ A B E R L ··a R J '-ASKERi VAZIYET 

Gomel meydan 
••h•r•be.a SOVYET 

tebliği lraı lava sı ALMAN 
(1 ilci nlıi/e:dnı de~•ra) t e b ı i gtJ i lu fwkaliıte. ar tıeWii nqrederek 

(l Wi _,.,.._ 4ff9m) G.melln tıhmWJMiıı yapümı mıeydall 
(1 ittei •a'/ı.if .ıJ.,,, tl.,,Ola) Okuldan 1073 aabay menn ol- (~ iad •tılti/m~n Mı·cıaJ malıar•sini kuandıklaruu " Sov-

daa i.tikametlcrind.: anudanıe muştur. Şüinph Hazretleri bir Gomel bo°'lgesinde Ye Gcımi'.lia ti- yetl~bain 1'1 piyade tır1iumı J ıno-
çarpışmıya devam etmilşerdir. nutaıl iıM ederek clemiJt,ir Jd: aaliade YUkua gelen muharebe luı- törlii, % ıırhh -.e 6 aüvari ~ını, 

P..rtat sfuaü 3& Alınan tay- Bu sea. talebeye Hnelli: t&inle.. susi bir tebliğle bild:irllmio oWucu 2 baYa filoswıu, lus:men imha -.e kı:ıı 
yare~ düşürülmüştür. Alman ha- ri nrilmemittir. Sebebini bililın gibi SoYyet orduauınm aiır 18 mai- men eıh .uilde:r.bıi, M bin ftir, 1'4 
va kuYVetlerinia sah günkü zayi- anhya~nklardı~. Bu s~bcpleıin on- J IUbiyetile neticelenmiştir. Piyade tü- tank;. S.8 top Ye iki znidı trenle kül. 
&tı, 2 7 b.yvarcdir. Kızı! bava l~rdakı fedakarlık hiılerlni tak. •enleri, nıotörlii n zırhlı tfimenler Hyetll barp saııimeti aldıJalarını bil-
bvvet1erinm kayıpları yalnız 8 vı?'e eıkccği fikrindeyiz. Vazife- haYa kııvvetleriJe jııblrllği halinde' diniiler. Şu auntle bandan evvel 

Alman tebırlAI nuz ve y11gadığımız sut.iıı husıı- 17 piyade Uimeninı'n, ııc .ı:.---• """-c-' tahmiiı ettiğı.ıım Gomel Iıareketinln 
Hll tayyarediı 20 ağustos öğleden -. · il rfn .,. •uv~ l.UDl -T- tah kk·-L. I s.,..,tı ze e dikkat nazannızı ninin, 2 zırhlı tümenin 1 motorlii ,.._..u a · ...,.. etmiş oluyor. 

Almmt l'ft.,.;~;; 21 (A.A.) aoora. avcı tayyarelcıintiz Mosko.. ~ekmiye lüzmn gürm6yonn. Ordu tümenin ve tayyare ile n~kil jçin ha- A:lmaıılarm bu meydan nıuhnrebe-
Serl Jıiicwıtl•otlan lngilteft uhil- va yakınlarında Alman1arın üç ve subaylar hclilıaı.ır YUlyete zırlanmış, fakat kara yolile goetiril lhıl illöıııce gizlı tuttukları ve ancak 

kefif tayyaresinr d~ünnuştür. p:k büyük. bir dikkat ve alaka miş 2 llvaıun -'·--mmı -.ı=ıüp et-- netkeyf aldıkUın sonrıı lliin ettıkleri 
1e.rı.. lıU$1 yapukları bir ileri ha- .. ...._ _. ı • 

1 
Aalret-i -~ heklrmda .. go~ter:melıdlrler ve lüzumu tak- mlşll'1', imha eylemlcler V"''a e-•- al- nn nşılıyor. Bu muharebeden evvel 

rekcti esnasında ku\••etli hımaye a - ..,_.JI".... "' ~., ......,. ıs ln~liı izahı dınnde iter fedalirlıfa hazır ita- mışlardır. atustcıe tarihli bir Alman tebliirl-
tında seyreden bir düşman gemi ka- •· ı •· . . ~ __ _._a "if (A.}\.) _ Aske- unma!ıdırlar. Düşmanın kanlı • 0 •-tı y--=-> ne göre, Almanlar, 15 ağu!to!!"ta 
filesine hfu:mn etm ~ ve 6000 tom a.. ~ " -Y~ cıuuen s ı • . h-'-'· d t ·. b Bu_meı:ıs_ imde Nazırlar ff ..:ık. çok ağı rolmu...._r. E-'r _,, .... arı ta11.- mo enskin doğu cenubunda rlcat et. 
tcluk l:ir saı·nıç gemi .. ile 40b0 tcnı. n Va7Jyet ~ın a etsıra.tta u- ;ru ,..... :u ııua< • Iatohık bir ıllepi batnm ~mhr. hm.'.Ul -Annalisb diyor lci: sek rutbelı subaylar hazır bulun- n'ben 84 bine, iğtinam edlle.n topla- mckte olan iki Sovyct tümeninin yo. 

!n~iltcre açıklarıııda savaş tlln'a- t Son 24 uat z:a;fındn hemen muştlur. rın yekünu 848 e çıkmışt?T. Bundan ~~u keserek onlan ih:ıta ctmi,ler ve 
ı ıJ 1 ran cevap verecek başka 144 tank Ye 2 zırhlı tren eli- ~ gün geceli günduzlu, devam eden 

releri, gündü1, k11 inc hn 111 e «errc- hemen bütün Şark ceph,.,si boyun Lundı·a, 2l (A.A.} _ Radyoda mize geçmiştir. muharebe neticc~inde bu lkf tümeni 
den _ao.oo tinllııtoluk bir şiiepı tahrip ca , ··rcy"n eden ,.-.ddctlı' muh~ :il h' hab il öl :_ ... _ ed-'· 15 bi d f zI "' """" .. ı: .....- ver ~ ır . ere. nazaran. sali- men g·· ü ile Peipus gölü arasın- uUW& c.n:A n en a a e:o.ır. 
etmıştır. ! reh~lr;r Alınanların h.ıfif ilerle- h~l'eth nıahfıller,. Iran htlkümeti- da huvveUc tahkim edilmiş ve elli~- 7oo kamyon, her nıwiden 135 top, 25 

ltalyan tebl&~I l mel erile ncticelenınİ~!e de, düş- I nm yakında İng11ız - Sovyct milş- ~an. tarafından ,iddetle müda:tnıı c.. tank ve 10 zu·hlı otoı:ıobil, bır çok 
R(HfA, 21 (A.A.\ 1 marı bu suretle göz kamastırıcı 1 terek notnsıruı vereceği cevaba ın dılmış l>ulunnn bir mevzi güıılercc harp malzemesi almı,lnrdı. Bu nıu-

İtalyan Da~l:unınnd:ınlığmırı. t,b - ı veya nihııi neticeler elde ~tmi.-: 1 tizat etmcl..-tcdirlcı·. süren fevkalade şiddetli hnrckuttan harcbeden sonra 18 a nısto ta Al -
l•fl • · d - 'ld' C h · h İran hiikUnıelinin nol&tainuan soma Ynnlnuşbr. Nııvg,,rod. Kın...r- nıanlar Goıncl meydan muhnrt'bcsi-

ı -4 ,_ h k tl . A .. ft vazıyelte eg: ır. ep enın er t;• n b ı ı d nıµluo ııvıı UV\C en ugu~.... l d . l'c.,n~er,. 21_ (A.A.) _ Rcuter: s~p ve. Narvo şehirleri işgal edılmlş. c aş ıımı ar ır. 4 giin sü• n bu 
b. k Y" 1 laıcf Halk 1 tarafında Rus ar anu ane b.T su- So 1 ti K tal meydan muh--'---' 20 ftx.......... k t7cr 11c ır n n .. pm ş ••. ~ , .. . . .. n nhılız - Sovyet teşcbbusü- :· ı a1·ımız muznffcrıme il rle- ~ _...., • ., a şa. 

ara'lmda yarnlılııT vardır. Tayyare ret.e dcıvu.,mektcdu. llc.i ay !~- ne 1ranm ver~.f resmi cevap mıye devanı ediyorlar. mı bitmişth:. Gomcl tarafına Alman-
dnfı h· taryalan faaliyete geçmiş ve ren fo .. lasız muharebelere rag-- bilinmemekle beraber Peşn erde Hava teşekküllerimiz, Odesadan ve lnr şimdiye kadar chenımıyct verme-
iıır du!lmlln tayyaresi dü~ürmüşler - uıen Rus aakerinin kuvvei manc- dolaşan pyialara nazarnn İran Oçakoftan deniz yolllc kaçan SQVlet miş gibi görünmüşler ve ~nlnu o ta-
dir. viyesi hiç sar!llmam1ştır. h "kumeti, .Alııı:ınlann İranda 1• kıtalnrına ve Dnieper kııvslnin şar- raftaki Sovyct ordusunu kr.rşıların-

Şim.-ıli Aftlk rfr: Tobro!r ceph~ın- Almanlara gelince. fasılasız kameti neticesinde hilkune bir kındııki düşmnn kollarına bir kC're da tesbiUe iktifa etrni~lerdl. 
ek- dil maıı ilt>ı·i h:-re~ellcri muvnf- muharebelerden sonra Alman ta- tehlike olduğunu kabulden hfılii daha ağır zayiat verdirmiştir. Hava Fakat oimdi, Tikraynadaki muha-
fak~ ~ P rlirtfılr.ıii;tiir. Sıhhatli aTTuzunun bütün şiddetini muha- im::ina etmektedir. İran gazetele- kuvvetlerimiz, Karadenizde 6000 to- rebelcr ve takip hareketlcılnd n on. 
bir en rı.ht netice 'nde liman t.e!isa- d·-· AITn ri ve radyosu yüksek sesle hanın nib.toluk bir nakliye gemisi b:ıtır _ ra, Kiyefin şarktan ihatası için Go-
tın .• !l':ıbdler kaydC'dilmiş ve diişman ı foza ed.p etme ıgı .ve an aa- bitaraflığını teyit ve muhariplerle m~şlar ve başka a büyük ticaret ge. melden ilerlemek Hizımgeldlgindcm 
•' ıhkaınlarında yangınlar ~ıknrıimış kerinin kaçmıya daım.ı muvalf&.k ve komşularile dostane miiııue. mıs~ hasara uğratmışlardır. burada münferit duran Sovyet ordu. 
c.ır. olan düşmana darbeler indirmek betler idame ettiğinden bahset- Bır kaç münferit Sov)·et ia;ryare- suna an ızın bir tabiye ba k,nı ile 

için seferin bidayctindenki gay- mekt.edirler. ~ınln timali Almanya sahiline hficum :yüklenip onu C%mişle:rdir. Gomel, 
retleri sarfa devam edip etmedi- Daily Telgnhn ~diıdi ıçln dıin gece yaptığı teşebbüs aka- Dnieper nehrinin 30 kilometre ka -
ğl ancak Alman Başkumandanlı- Londrn, 21 ( A.A.) - Dafi) Te.. mete uğramı~tır. dar şark tarafmda n Varşovadnn 
ğı ve Alman piyadesinin biieceğj lcgrnııh gnzetc"i, İran hakkında Ukrayna(fa Sovyetlerin zaran Moskovayıı giden demir;ı:olu üze.rin-
_...ı:.. ba~akaI~inde şöyle yazıyor: Beliııa 21 (AA.) - Hadise- de olup burada aynca doğu cennbn 
r7v.n k l bul · ve JGye! şehrinP. giden demıryollnrı 

Abnan t~libnın müessirliği-ı . \'ıı it kııl"!amıştır. T_eşc:ıbllslc.. er asa edilecek olursa ~imdiye du vardrr. Gomel bölırls ndcn .Mo«ku-
ne rağmen, gittikçe büyüyen rJnmıe memnun!}·~ .Yerleı bır ce-- kadar Ukraynada cereyan eden va istikametinde iJerlemeJr için isti-

Günün razuı ........................ 
iki aıemlll 

mesafelerin ve harp malzemesin- vıı_bın1 _ ~~Ge:ft~'- ıtsrnr etme- muharebelerde Alman kuvvetleri fade edileceği gibi, Kiye!m p.rlnns 

d 
L!. • t' diw. mı2 azımı;=u. .ren. ranın met- 2 5 00 d f 1 nk 3 700 d D 1 '--' • . . (1't1f""'",.

1
,,.,. ,..__, eııu yrpranmanın ıcap et ıT gı fasti gerek kend'I mCl'lfııatimiz en _aza ta ve en ve n eper nem:-ının gerısıne ve sol 

aeım ~ 5' der. ~- •*- .onsuz gayretler Alman askeri Ü- bakımından harel:ete Re~ek nru- fa~Ia t~p ımha veya iğtinam et- sahillerine doğru te idi isametler 

çarptfması 

karf1SIDÜ 

•---.--- · d • d k h' t f mışlerdir icrası da mümll:ündür, Pripet batak. 
ça el aaklfmlflardır. Bu ilr.i millet zenn e te•tt e ece ma ıyet e- ridir. HallhaT.trda randa vuku - • nasıl oln bir gin ,;.e .._ __ , dir. bulan hid~, Bulgaristan, Rn- Sovyet Generali Sokolof aiJr 1 ğı Dnieper nehrinin garp tarafın-
op 
.. u"-..1..:lir' a.... """'"\"" Smolcn.sk ve Kiye.f bölgeleıin- manyn, Norveç, Holamla ve Da- ymoah oluak air ela kalır, Gomel bölgesinde bu ııeh. 
~ ıııa- Be rin şark tarafı hattlrcte mü :ıittir. 

fmt Alma11lan11 R•yaya de, yeni h içbir hadise kaydedil- nlmarknda şahit olduğumuz hlldl- rlin 2 1 ( A.A.) - D.N. B: Gonıel muhareb<'Qi Almımlann Uk -
karfı açtıkları harı.in bundan aon· memiştir. Ukrayna mıntakasına seferin bir tekemrüdür. Suriye 18 ağuatos sabahı Dniepcrin rııynn muvaffakıyetin! genişletmek 
ra takip cdecefi seyir hakkında gelince, Almanlar Dnieperin gar- ve Irakta t karşıladığımış ~argıı .: garp sahilinde birçok So\•yet su- Vf."' Drueper ı;eıisincle ~nni ordu. 

_L • ı-~ b hm bmda kurulan Alman köprü baş- dşalıkladrm ~ndaftekeı-ı:ırtuiknl:lnl lU bayı esir alınm 1 .. tır Bunlar ara- lal·ının yapncağı mukavemeti lnrmıık 
artık esaslı tıınmm crue n - la S h"" l w sır.t e e emeyız. ran ıs ı a ne sınd S " • 1 t d'kl · d 1•1 1 _, 
1r11ya imkan kabnacbğı gibi ba rımn o.:vyet ucum a.rına ugra- tevcilı edilen tehd'dı rt d a ovyet zırhlı kolordusunun s <' ı erııw e a et <l r~ asıu zn -

1 Ticaret Vekilinin 
müstahsile öğüdü 

(Birma •1ı.if•tln cl•vcm) 1 müma...ıı ınaddelerimi.:ı.i bimlaia bı -
c- İzmire Barekilimin emrile 11 l rnl:ınak bi:ı.im hük:ümetimJzin şiarı 

inci İznıir Enternasyonal Fuarını aç- d ğildir. Hu itfuarfa vaziyeUeriııden 
nıak iıfn gelelim. Eeer, İzmlr ifllı ve emin ohnalan ... ilük5meiln 81dığı 
miiteşebh.l.ale.ri ~ia örimniye n eli- n almakta elduiu -.dôlıttre suve
ier oe-hlrlerimi:ı. 1'in örnek olmıya ne.rek nıallaruıı ucu blı fiyatla el
liiyıktır .. Bu ıreli~imden ıst.lfade ede- den çıkarmaınalnn lizınıdır. Bu kerı
reft Ege mıntııkasının mffstnhsillcrl, dı men!aatlı.:ri iktızasıdır. tTziiın ve 
kooperatifleri, ihraca~ı t.'cirlerlle lneır piyas:ıl:ırı en çok ıo. 15 ı ın 
yakındım temas ettim ve görü~m. iı;inde açılacaktır ve bunun 10 _ ıö 
Ege mıntakasının yetiştırdiğl ve giin "<mraya tıılik edilmesi nıünha
memleketima toprak :mahsulleri ara- sırı:.n mili.t2h Irn hukukunu te.m"ne 
smda mühim mevkii oJan flSWll, hı- matuftur. Mi! tahsil! koruyacak bu
cir, pamuk, zeytinyağı <re diğer mıtcl.. tün teıJ.blrkıi almadan bonayı aç
dderimlzin müstahsillere temin ede- mak llmuni bir flynt suknttnıu mu
cciCi :!!)·at ü:ı.eıindıı ve ayni zamanda cip olaiJ!h-. Kendik>rile görllştüğum 
ha mnddelC'rin ihracım temin ctmrk incir ve ü~üm ınG lnhsilleri bu ted
husuırundn ~a 1 ve faydalı k .. nuş - blrf,.Jfn lı\ n ı menfnntkri iktızn"ı 
nıalar y.aptıın. Bu madd lerimb!n ih ve ~e-'ndc iir U! lb'r oUağc?!u n a
r~cı için nikbin o~ak lhımdır. Hıi- yrt k•hı~ etti!er. TUtiin p'yıt!lllS na 
kuın t ibrııcatı tr.llllJl için kap eden ikı uo,; ay (.!ibi uzun müddet olm :;.1.._ 
tcdbiılel'I ve y:ırıiını kanırlnrı almış- bt>r:ıber, mO talci~i koruy~ak <1-
tır. Bunlar:n kolcylıkln ilırııcı n" nı- b!rlerl şiındldl!il aıruı~ bulunmakta . 
kün olncrıklır. Tlu mnc!dcleıimlz'n yıı. Gc\:ı.:n ll'kolte le olduğu g'bi bu 
mustnhsiTlermc bilhııssn b'r meseleyi s"fer de ıru t::h ilı alıcının k , e 
hatırlatmak ister, huııu dalnıo. gözo- vcyn ıırıugor.ıı tcılteımlvcceğiz. 7. 
nünde bulundurmalannı ke-nd" rlnc> ra:ıt R:ınkr.sı, Ycrh Ürflnler ve 1 ı
~vsiy<! ed~rim. Bu madd~<:.ı:.:;niz!~ tım Turk J im'ted ş· ki:! eri ş'mdl -
ıç ve d~ fıyatları tesbıt erlaM gı gibı d .. n kı:p ed n hu:r! ldnrı ya k 
k<'ndllenne- kornyaenk Ve• bu lşde teş. emrini almı•lnrdır. RtitfJn bu b 
v k edecek bir fiyat. ~b t edilecek- n:ı m, m- t:ı ·n h ur · 'nde 
tir. Hukümctin kend;l •ini b rınye ya anın nç:iacağı z•mana Jt::ıdar 
i~ln mfidahale ~übayaaları yapm3. h::ıı elinde aklam:ı,.mı tem·n e 
veya milli müe.,seselerirr.iı.i bu i le faydalı olur. B nim sizd<n r 
tavzif etmesi mukarrerd'r, Eı:mmla hukümetin ftu Iı'm~ve t db'rl ; i 
demek i tiyorom ki, m • h1'11 Tnzi- her ves le ile ~ ı tah ile ani a 
yelten emin ohı;al~ ve ~alını .. elin- toprağı alm teı1!e sul ynr. bu 
den çı~rmak 1çın asla i tıcal ııoatcr- ltütll'llİn emeklcd karı•'ıihnı 
memelidrr. ~en ıene tütün mevzu- fiyutla satm~a!armı tıımln :ııo n
unda hukfrmc~ söz~n!i dlnliy~ ve dald te ebbüstımüzdf! veya ha;eket . 
k_ah1r .ekserlyetı te~kıl .eden ı;ıustah- mhdc bize yardlm etnHmhıd'r. f m·r
sılkr ıyl kazançlu temın et.mişler •a den hüyiık b'-.. tıu%'Ul! ~ nışirahla ay
meınnuniyetlr.rini alenen Wıar etmiş.. nlıyorom. B~a Vali ve Belediye 
terdir. TC'la~ e:ıe-.-1 gösterenler bir iki Reisi olduğu halde bütün İzmir mu
g-llnlük istialln ceıı:umı rüntlişler- hitinde samimi Jrucaklamanm Mld
dir. Tütün, inclr, zeyti.n~ağı ve huna katP.n :mnıtettiırtymı.> ............................ _ ................ , ....................... _______ ,,, ......... . 
Voroşilof un 
müheyyiç 

beyannamesi 
L eningrad tlallcı 1 

Bu io ıııla olmıyacaktır. Lcnfn,..7 ad 
halkı ilerliyen d!i,.manı ilk defa ola. 
rak püskürtecek değildir. Bu sefer 
4a diitmaam alçakçasına proJcl ri 
mu' affak ol:ımıyncaktır. 

harbin, madıkça sehep olacağı dtğına dair dünkü iddialarını bu kalkması lüzumu huı u:und: ı~r:; kumandanı General Sokolof ağır ma11da ~melden doğu şimale do~ru 
ihtilatları da kestirmek koli y <le- gün tekrar etmekle iktifa ediyor- edebilmemiz için şarktnkf \razfye- yaralı olarak bulunmaktadır. 1 ~e~koluııncnk kuvvetlerle :::IIosı.ma 1 

l
w ı'ld... • o _!L-•1- Oll •• "--·"-.l-L'ı ay- lar. t.imk kiifi derecede kuvvetlidir. Dnieperdeki Sovyet ı..:.:...:: unuııdeki Sm:rct ortlulıırının !'IO) ce. 1 

"D Üş m anı şehir e 
sokmamak için her 
çareye baş vurun! 

Kızılordu ıelırin yakınlarını k h
nmancasıruı miid:ıfaa etmelrted r. 
Dcnanmamız ve tay;)'arel<'rimiz duş. 
mana darbeler lndlrl:ıQr, Fakat duş
manııı savleti henüz kırılmış ~ 1-
dlr. Duşmnııın gn:ıc i Leningı dı 
zapt.etmekten ibaret olan menfur ha
yasız projelerini tcrketıniyrccl,ıir. 
G:ı!ıl avlaıımamnmız liııımdıı. Le
ningradı, hun İ)'C'tlnıiz.I ve çocuk! ı 
nıızı mildnfaaj n hazır olmalıyız. ~ ...-.-u:.u-..• R ·-..1-L! p·-• L.. 1 ı 1 L _ ...,.... nahına ta:n'"lk yspıl:ıbıll'cl'ktlr. Dul-

larda harp sahnelerinde olduğa ~ı oaon,& -zır li< arı d'~alıranın b cevabı derhal gelme- B _oa,larına hücumlar <'per nehri. Yolgnd:ın n SoVYl't 
kadar siyaset aleminde de l>ir ta- 2 I (AA) - Londra ı . veyn ~ cev~p memnuniyet erlin 21 (A.A.) - D .. B: Rusynıım en geruş h.--idir. Kiv 'r n 
lum yemi ye akla gelmez uÜ,-.... T h"kıi t' . t' dml rayna R, ıı a ov- ccnu un a ıışam .uu peruı:.ıı ıaı a L::~ radyost:nun bildirdiğine göre Sov 1 venci nddedılmed1ı,'1 takdirde, İn. Cenubi Uk d h·ı· S b d ki v n..ı ... _ . k 

b
Aadas' elenn" zuLarunu beklemek yet askeri makamlarile Polonya g-1_1,~ .. 0 mel~ vazıyle ı a3 . at- yet lruvvetlerinin el nde bulunan ~ınek kolay b"r i d ildir Almnn-

n -"L • h . . l maı. uzere azımge en tcdl>ırlerl 0n· .. . 
IC
• ap etm-'·tedir. a:::Aeil eyetmın gayre en s..ıye- ı 1 1 d S b el ıeper uzerindck.i adedi mRh- l:ır dun Dnlep r mansabuıdaki Ker-

e& • d s s· ı:;:.:~..ı- k 1 1 a mn l ır .• n nmızın sonuna g - d k" . ı...~ h ln' d tn. lA-'' Al 
TASViRi 'EFKAR sın e ovyet .r ~~ teş i e- miş bulunuyoruz. ut oprti~lanna karşı kıtuları- son c. r ı e z.apte ıı =u. r. -

................................................ dilmekte olan Polonyo. ordusu- İrandaki ecnebaerin miktan lmız hüı:uma devam etnv·ktedir. ıı1mılar n ~\il ~e taz~ kl karşı-

Ml.llf Sefln mesaı·ı rnnı k:UTUlmua ilcrle:mdc cdir. Bet-Un 21 (A.A) D N B • Sovyet kuvvetlerinin dörtt smdn nehrın şarkına. sol hıUne g -
P 1 k • hf'll · · f•k • ' • • · · · - .. L-- h • • e ı ç bil n So\'\'Ct lı:uvveUt>,.mfn nncak 

rince. ilk parti olarak 4 ili 6 Po- dinliyor: Sofya 21 (A.A) - Ofi: b e ıo: eı ~ ~ 1 .;::t tao ~ .. 1 
ect'k !' TC 

o onya as en ma ı erıııın ı - "'ı arı resnıı bir membadan bil- ı uç. -P arıcı tüf kf ı rd iba ı b'l I 
(Bfriııd saJti/«den en••> 

yiimizin inki~afında büyük 
hmnetıerine pbit olduiumaz 
... siizel --' ba:a11 ı., .-... 
mvvaffakiyetler diler, İzmir· 
lilerin hakkımdaki aziz duygu
lanaa tülaammı arzederim. 

!Y-FİK ~ YDAM 

Millt Şef in ff!nt; 
doktorlara illi/atı 
Tıp Fakültea .._ yal 322 

mezun vermİftİr. Maarif Ve
kili yeni mezunların albümü
llİİ Milli Şefe takdim etmift 
h nriinue•etle Unrvenrte 
Rektörlüğüne fU yazıyı gön
dermiftir: 
Tıp Falriilteei 1940-941 mew 

zunları albümünü Büyüle Rei
ıicümhura sundum. En ince 
noktalarına lu,dar albümü 
tetkik ettiler. Verim nisbet;n
den memll'ln oldular. Yeni 
tloktor olan Türk gençlerini 
sıcak yürekle kutladılar. Mes
lf'k ve memleket hayatlarında 
kendilerine yeni h.tarJar di
lediler. 

Bu ı.......ıarın Fakülte de
kanlığı vasıtasile genç mezun
lara teWiiini aıW- buyurd• 
)ar. 

Almanya 
Fransa sulh 
müzakereleri 

başlamış 
Mısır ltalgaga t1eriligor 
l.~;u.,,.,u,, w kısım 
müstemlek•leri de 
Fr.,... Ue pa!Jl.,,bıcak 

f.,ONDRi l, 21 (A.A.) 
VlcAy resıW kaynaklarından alı· 

.,.n ınatumata istinadC'll Fransız hu-
4-ıuııda bir mahalden, l\tüslakil 
Pransız. ajansına vcdlen blr habere 
!lire, Vichy hiiktimeti Alman makaın
larilc balen bir sulh muahedesi mü
:Bakere etmek t.cdlr. 

Bu muahede mucibince Almanya, 
Pransa \'e Fransız Afrikasıııdaki 
kara •e dfonb uslerini Jm!Ianııcaktır. 

:Bu habere nazaran Almanlnr bir 
h n-.ei iıir sullı mukaddemesi etra-
11?da bir unlaşma aktedcceklerini ü
•ı.ıl etın<'ktedlrler. 

Fransa üslerin· a ödinç wrilmesi-

1 .. • • t kil. ...~ km b. lt h kiik• Sofya - ı- a YVe er n -1·• rulo, am on 
onya tumenın n eş atı tamam- ı a . 1' umana n a • ıcn ~· ~ uma; alma1da -.ean gib.i ağır sılihlıumm ve iUet-
lanmlŞI bulunacaktır. ba:ı.ı ves~~ara naurnn İranda. olan mahafilmm Alman • Rus ı lerin'n çoğunu nehrin gubında bt-

Amerİkanın 2590 fngılız. atoo Sovyet, 690 Al- harbi hakkındaki mütaleaıı ,u rakmıya mecbur olacakları duşilnu-

Rusyaya Yard mantar nrnsmdn erkek kadın ve S ı._ -• hu k'ı.ı ı.: 
man ve &10 talyan vardır. Al-ımerkezdedir: leeck mühim bir noktadır. E •er va. 

ımı ki d d ' ovyet oTousuntın dörtte üçü :;uyel ~<' ·ıweyse, o zamaıı Nıkopol 
. . . çocu nr a vnr ır. ff • . • . K . f d · 

(1 ıncı tıahıfedcn det'lnı) İranda iki lla 3000 Alınan ol- n 1 harp laarıc.ıne çıkarılmıştır. 'e~a ersan tnın ın an Dıılcpc.rın 
· benzı'n'ı ilanı 1 · iJ d ~ d · Il" ·· · Bu mahaL1 dıyoy k' Jk· çarktna ~çccek Alman lnıvvetJerı:, sı tayyare u esı e uguna aır uyuk Rrıtanvırnın rıı ı: ı ay - - ~- .. 

F 
: _L_.J_ VI d' _L i • l • . d , eden h b-.% l>Jne~!' drrı:;~ lle Azalr df'ftl21 8f8• 

.s.ıı Tanı-ou.n a ıvostoaa ddıa an ve bu husustaki tclmlh- e\ attı mu arc eaen sonra da Mevit:o 1 bin d bir evz1 
ha.relcet e.tmişle~'(fü. . leri Al~an _Harlciy~since yalan - Rus ~r~iin~:bi!.eainin nıuhasa- ::arak xır!:. ,...n::~ ~ 

Ayni aıuhabır Saa. Fransısko la tavsi_t edılmcktcdır. mat ıh~ı~lini c~ze .a!•ralt vücu- edebilirlrr w bu adu•ı kolaylıkla ha-
civarında Reilımond lımanından' de getıTmlf oldugu ıkı yüz fırka- klmlyetlel'l altm• alabilirler; şu h.111 
4,393.2000 galon benzin yükle- dan salim olarak ancak 20 30 de Karadeniz Sovyet filosu için NoY-

mektc olan diğer b:T petzot ıemİ- H a v a c 1 l 11" 111 Z fırka ka~br. ro isk ve Pot,i limanlanna nucıı :ı..a-
. . yakında Vladivostoka ınü-11 

Yan resmi bir - .. e+-y .. - rami hesü ehır. Ba rl.JllaRların mü. 
sının .. ~ ı.c ' go.e keftrme Mn de • .• " ri! l 1 
teTcccihen yola çıkmak üzt-re ol- 1 (J -'vd _ .. if~ ..a~. ) vaziyet fU merlcczdedir: HaliLa- . 1 r1 ~ ~~ .. ~~u d~'l es dn . • _._ d' D '- 1 ,.. _,, -A ..-ııa.m. da Le ·--..1 gorme e l'""" nnı ...... - cg "e e 
duğunu ılave ~t~~te ır. ıgeT dır. G~n yıl gazeteci arkadaşlar, ur _ . DlnııP ... mıntakamnc1& Te tamir ~~ hara mastnna .Jmak u. 
bir petrol gemısın..n 3.950,000 fnönünde kanatlanmak, uçmak aşki- f!nlind;ya h.daclu boyunda tak- :r:e•·P fllıµru banndırahilirkr. 
galon benzini hamilen 16 ağus-, le toplanmış binden fa:r:la Türk ço - riben 30 Rus fır~aaı. vardır. Fa- E..ki Ordu Kunumdanlanndan 
tosta Los Angelesten hareket e t- cuğfle ka~laştılıır. Ru yıl ayni 1nö. kat bunlann vazıyetj ha an iJaa- Emdtli Cene.ral 
miıı olduğu gibi 7500 büyük lxn nü kampı iki miııll genci bağrına ta edilmek ..-e,.abut m1Warnu ha.. ALl IHSAN sA8İS 
z'n. barillerini hamil olan ba~a j ~a.smı~, Jlnva Kurumu ıl:ı bu suretle Takmak tehlikesini arzetmektc-
b' t l · · de hareket iÇn ıkı binden fazla ı:ı-ence emek vc.rmek dir 

ı'.. pedro bgektnJSJl , t d' b:ıhtivarlığuıa kavuşmuşlur. 'Oclesada 30 Sovyet •• 
musaa e e emeK e •r. E lmes tta d 1 t 1 gemısı 

b
. . b"ld' d'kl :. u evam ı sure te ça 11- bahnldı 

Bu muha ırın 1 • 1 ~~e makta olan motoılu tayyare mckte- . . A 
nazaraa. 3792 ve 7100 b..ıyuk blmizin bogünkii randımanı bile csa- Berlin ıl (A. .) - D.N.B: 
benzin barili hamulesi ile biri 16 sen hepimizin nıemnuniyellni kaza- . Alman kuman~anlı;;.ı, Sovye.t
diğeri 19 ağustosta San Frans's- nae:ık kadar ileri ve yüksek bir de- leri üç yerde Dunkerk vaziyeti 
itadan hareket eden iki Sovyet ~edir. 1karJWnda buakmıştır: 
petrol ger.ıis:i ile iki milyon 71 O Y'ne bu münasebetten i tlfade e-1 Reval' ek.. Ladoga gölünde ve 
b: 1 1 k benzin yüklü olarak derek ve bir sırrı fns etm<'ksizin şu- Odesada. 

'

•
5
n g~ ont u • 1. d k 1 nu dn tebarüz etttrmelivlm ki Hnva ı Od~daki afet f'n b'" 'k . 

agus osta aynı ıman an a - K - ı- · uyu nıs-
. A ik •1 b' .1 k urumunun paınsutçü uk bakımın. betleı' bulmuştur. Alın h 

kan bır merı an ~ f' 1 1 e uçı dan me.,nlsi, kend stnden lstenilıniş k ti • J 70 OOO an ava 
denizde bufuşa ·aklar ve ktıfıle olnmbn ı;:ok üstün bir derec<'de inki- uvve eı:ı · tonıl.itodLın 
t~il edip Vladivosloka doğru ş:ıf etmektedir. fazla hacmı~e }~ k~dar g,...mi ha 
yollarına devam edC'cı:.-kf,..rdir. Yetiştirdiğimiz paraşütçülerin ay- tırmıştır. ~ır agıt Sovyct kna a-

rı ayrı fertler halinıl VC'ya loplu o- zörü, torpıdolar, destoveler bo
ne mukabıl Alm.,n rşgal krtnlu ı ı k'l"- tarak hiçbir mem.leket.inkinden ırel'i şuna bu gemileri müdafaa e• ...... 

1
• _ 

men gel'i ahnacaklıır ve Fransada l d u• 
btrakılaı:ak lrıLnLu ıse dôı!t hır n't'lll- olmadıklarını, b'lak' bir çok nokta- ye uğraşıyor ar ı. Bu geınileT 
lekettc gilıi ve htılcn itnlyada tntblk lardan onlardan yuks k kıymetle ol- Alman . bombalan tar f d • 

la klard H 
rluklarını kuVYetlC' icldin edcC'ek va- ciddi hasara uğratılrn•..... aAlııı on 

edilen şekilde ka en ır. arpteıı . t 1 1 ....... r. man 
sonra, Afraadaki lııgiliz must<'nıle- zıyet e ıu unu:.·oruz. . . . _ hava lr.nvvetleri, Üdrsuda muha-
keleri. escüml~ • jer, Sierı'R Lcone, Muhtcr<'m Bnşvrkllımız n yuk,.ek sa:11 edilen Sovyctleri K d 
Altın snhıll rı Fransız l\lu 'ı ınleke t.ns\·iplerlle ha'n cndustr ntlzln ihtl- • !ile kaçmaları n ara a. 

imparatorluğuna llh:ık rd C'C'!'k ve ynç ~osterdiği mühendlsl<'rİ yetiştir .. nız, yo r .. kurt nnl Ve harp 
bütun Fransız .l\lu temlekc lınıınra- tn<'k ıir.ere Yük«Pk ~lühendls tekte- ma zme crmı arma arına mii-

' 
T '· 0 T k ni olmUftur. torluğu Fıan"ıı ve Alınan)a ta .. afm. ııııdl' "e c•ırnfk f,u da Hnvnl'ılı ___ ..;... __________ _ 

dan müşterrkrn işlf!tnecrktir. Şulı !Pı i ııçılmR!ölnlll kararla L ğı 
Fransa Al ace, J,urra ne'i Alman- m.ıllııı dur Hn\'a Kuruımı, bfıyfik 

yaya terkrdeceklir. Buna mukıı ·ı Rnşvrk"llıutı:.n cHava cndüslrimızi 
harpten sonra Frans .. yn Belç'kau:n her bakın ıfnn m stakil bir hale u
bir kısmı verileeekttr. Ji'ransad~n l ıa .. tzrmak> ~nslnm tahııkkoku yo
İtalyaya arui tevziatı yapması iste- !un<'la vazif!' nlnıış olmakla en büy.uk 
nilıııiyecek ve \'ichy, Tunusıı nıuha- f~hır ~ ~ururu da~:maktadır. Bü -
faza edecektir. Tunus üzerindeki e - yüklPrımizın Hava Kurumuna kllr•ı 
nı<'lleriııc muk!ıhil Mmr, italyaya g_östrrdikleri bu itf~rnt v~ a~akayıı 
verilecektir. fş:ııet cdild'ğlııe göre, luvık olmak blzhn içın kati hır borç 
AlllUlny:ı Frıınsayn knı·"ı bu ),adar tur. 
nıüsamnhnlrn.r mutalcb:ıtta bnlnnol- Bütiin dünyayı tamamen armak 
mnsıııın sebebi Jo'ı nıı ız İmpııı ııtoı lu- ı!!tidadlle her gün biraz daha şidde
ğunu olduğu gibi mubafua cdC'rek tini arttıran ba harpte, dar dun)'11 
hu İmparatirluğun bıitün n!lk"ri ve l "artlnrına rn6mt.'n büyuk bir halk ha 
bahri ü"Ierfle bh·likte Afmnn tnhnk- 1 reketi halinde bu işlcrı nC'yc nı ıl o -
kümü altmn M>kulm:ık i!tenılmesidir. turan olsun mntl~ka blhnkl..-uk Mt r

Müstakll Fransız ajan rna pre mek meeburlyetimi2 açıkt r. Havneı
her ne kadar buı noktalar henüz mü lık sahasmdakı rwesaimlze daha bü 
zalı:en lııalindeyı;e de, gorüşmcler yuk b:r bu Ye kuvvet verebilm<>k için 
laayfi DerlaniJ :bulunmaktadır. anlıranların daha ·~nit b r olçıide 

tnglHer• Avr•Pll 
••tasına ihraç 

yapacak 
(1 inci 11ahif«".dcn cU •m) 

mıyacak.Iıır, fakat tesblt ecTilcn 
günde, İngiltere kıta A vrupasına 
ttl halinde askf'rler. top?nr " 
tanklar çılrnraeak .''e ı,eh'rlerl:1f 
bombard mıını ııe~ d~t 
içinde k lnn ve tnhıı' küınieri ııl
bndaki mnılelcederln kınln · ın 
Tik bı•luna Almıuılıı., ı !.11 
ol~ı:ı!!'\I f! 1. liderleı-ır. ve k 
k nt' i la nı ka be 1 cekl r-
diı. 

te il edecek büy k ve 
bırligıne ihtiyaç vardır. 

Bu me~u daha iyi v 
ta.nlarda ifliyerek 

ACI BiR KAYIP 
Yukııek Ferruh Adııla -

mu pederi c kli topçu )tubay Nuri 
Adulanın ini vefatını tecssiırlc ha
bC"ı aldık. 

~lerbum Iılühcndi<>hnnci Berrıyei 
RumaYun ve Topçu Ickt bi D rıı 
ı •:ızırı :l!ıızhar Pnşanrıı mııavml \•e 

avnl mektepte yınnı li<'tıe hocalıkta 
btı und kt:ın sonra, İnıalib Harb'
ycye intisap ederek Alm: ny:ub, Zey 
u burnu, Tophane fahri.kala ~ mu -
dtrrl klerinde uz.un senelet" \ r ınli 
n•ecını ile tema~üz etmiş kıymetli blr 
a keıdi. 

Askrı tikten ayrıldıktan sonra B<'
Tedfye suTar idaresinde nzun !<ene er 
mi ernrrii ve duriist m~a· ')e tak

dir edılm' r . 
J'rııtll ni "<''-'m güzide zrvatın hu

ı.u e «"e~u d K.adık vunı.lcki 
)ı n ~k i mımıslrule kıı.ldt
rıfa rak Kıır:ac·~mct aü nınkbere. 
sine t<'V<Ii ılilrlı••i s-·rrnilm ştir. L"lu 
T n ulan rnhroet clil<'r, ked nlide a 
ı' "'ne bC'-ram taziyet tderfz. 

... _·······-····--· ... ·········· ...... -···· 
Ta&virl Efklr 

Niishaa (S) Karr şbn' 

f 
. · ı Twrhve Hariıf 

Alııolle ~raıti _ii_ia frbı 

Scııelık ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 

Altı a ık ···-··-.. •• 750 :ıı 1410 > 
1.iı a:rl.ık .. .......... 400 :ıı 800 > 
Bir aJil:lt _..... 15'> > yaktur. 

Dl.KKAT: 
~ 

MOSKOl A, 21 (A.A.) 
Reuter ajansından: 
Şhnaldekı SDvyet oniulan Başku

mnndnnı fare nl Voroş•lof ile Le
nı ad mmtakası Valisi Zodanof 
Y oldas ve Şehrin Belediye Reirl 
Papk-ov tarafı an Lenmgrad mın -
takasındaki butun Sovyet vatandaş

Lcnlngrnd halkı c phedc baı b t -
mcktc olan ~oldıı arına imti al t
mclidırler. 

larını sonuna kadar Lenlngrııdı mü- "e 
dafaııya da\et cd n heyecanlı tık be. m ıncvv~ yolıf l::trrlım tl'şekkui t
yanname neşredilmiştir, Be~anname-

1 
mcs1 lu m old I."1.lnu n:ve et !ı:tc-

nln metnı ~udur: dır. , 
«Yoldaşlar, i~çiler; .du:man Le- Knd nlar oğullannı, kocalarını, 

ningradn ı;irmiye çalışıyor. ı-:~·leri- 1 kardeşl .. r ni ,,-e d katti lan 's 
mizl. fabrilmlarımızı, atölytiermılli müfl'e1clerine gırmelul için telkinııt.. 
tahrip etmek istiyor. Dtişmıın insan.. ta bulunmı a davet eı:rlmi.şlerdir. 
lıııı soymak, masumların kanını dik- Ecyannamc şu ıftlıeUe hitam bulu -
mek, kendi halindeki balkı öldürmek yor : 
ve memleketimizin hürriyetini tahrip Orclu ve milis i~in fa:ı.la m'kt rtla 
ctnı<'k istiyor. silah ve mühimmat imal etmek la -

Bu iş olmıyacnktır. İşçi inlnliha .zımdır. Bu, fabn1calanmn nı atfthre
esnasmda maıaleketimizia aana1i '" leThnlzde aaferimıd hUJrhyan hr:-
kult.ur merkezi ol.mu1 olan Leningrad kcmı bqhea TUH..Wir. 
nsla düşman eline düşemez ve duş-
miyecektir. Düşman gü:r:el şehrimize 
ayak ibasamıyaeaktn·. Biz kendt ene.. 
rinüale Leniragrr-Mdn kwnetli fabri
kalar. ntölyeler, dikbte pyan ibl
dcler, bahçeler ricuda get.lrdik. Bun
IAr düşmanın eline geçmiyecektlr. 

o o ••• 

İTiZAR - Ya:m.D111 fazblığlft
dan ( Siyast Fırlra .ıtmlerillia Jıa
yatı) ltakkınaki :aolJIA!lBIJSl ~n 
dercedcmfdik. Okuyueu!arımuda• o
z O r liileria. 

Büyük kürek yarışları 
tertip ediyoruz 

Bu antl• T..,;ri EjJı.d,, me..Jdcel 6ntçliğine 
.. .., spol"ları11a Oir laiz.nıelle lnwı•••k isti· o 

Ev\·elce mulıtelif !.ısılalııı in bir 
kaç defa ılin ettiğim.~ veçhılE, 
gnı.etmıb bu ayı~ son haftasında 
yapılmak uzere büyük kurek la
n olan tertip edecektir. 

l\lemleketiıniıde ~im.diye kadar 
hiı; tathik edllnıcr.Uş bir şekılde 
icııı cdılccek cl.lll b'1 yanılarm. 
nerede ve nasıl olncıığını pek ya
:ında yine bn ımtunlarda b 're
cebız. Şimdi, boyle bir tcş bb e 
gınşıı kc.n, nclcr dü, ttndnt,'1.1 muz6 
ve ne ntBksat tak·p etm~'.. e bu· 
hrnduğunıtmı krsaea balı etmek 
1 tl}Ol uz. 

U:numiyct itılınrile bizde «SJ'Or> 
elenince her ştydt'Tl evvel ve b iki 
de nde::e futbol hatı:ra sl!!1111ek -
tecllr. Bu, yılların kök! tlrdlii 
bu· tetf.Lkkj .:>Ldutundan y iue mo 
d ! 11 por dÜ$UDCCsinı• hiliın 0-

?.ı ı ıçin bir k~ zaman daha 
b 'ckmcft ı~p etıııettc>dir. Fabt 
dığer taraftnn, hcnuz pek !J;üçülı: 

1111' madye aahiı- ohnuma rağ -
ın<'ıı, b ·d<'n terbiyesi müJ-cilcfiye
ti kanuPD. memlKet ~ğl. j in 
n~ rlıı!lmdan çok zararı olan bu 

1 ohne sihni~eti değlştiı'tl!elc i in 
'Ilı nıak ıı \0

l' atletiz.mc, su spor-
1-1' nıı V(' bilhassa liİ7.IDClC lüz.ım 
rılnn ehemmiyeti vermektedir. 
Geç~ senelerde. hemen he.men 

ımıfe fstanbula inhisar eden su 
porl rı faaliyednc, bugun her 

t:.oırafta te!adiif ederek iftihar da 

Ül'dunun temelini teşTcil eden 
m ket gençl b"IO • gerek bede
nı n gu k iikri bakı.mdrua teki.

il} ettirebilecek l cgiııe spcırlar
dan lı' n şuphe l ot kı denıx por
landır. 

Bu v~d de, mcmleltct gen.çit i 
n! tam Mı- ı;pol'C'.J olarnk yetişt r
mek bu u: uııda, bu ı,le muvazzıt! 
tc,kilattnn mnacıdn, matbuata Ja 
lx:.zı va.zücl :r t.e.ıettiip ebnekte -
cür. Bunun başındıı propaganda 
ve t.clınık yaz.. Tur gelir. c-mıl oy-
1 i erdı ki. uı: taıaf su ile çe.,.
rllı olan Y bol miktards göJ ~ 
neli rlere ma 1r al2'n mcmlek U . 
mbde, 9'I ıqıorlana • inkişafı :ro
hnıda 'haıniela ~l'iU;tıl •e bu 
gu~ 1 spor la· ık oldugu ragbeb 'et a\iııL 

işte t.üiüııl ha llüııinee!erle. P
utemh keneli hisııesiue diifa 
n emleket -..a2l!csini yapmak eme. 
lile. sırf gwçllti su sp.->riarına 
teşvik etmek ga.yc ile, geçen sene 
atmıı olduğu iil: aduaı daha sfs
temlı bir hale koymıya çahııyor 
ve cT:ısTirf Etkir Şilct?,. urnDto 
biyflk kiirek ariisalıakalan tıertıp 
cdi)or. 

Her sene tekrarlanacak olan 
bu nıüsab:altalarda iJt sene ark• 
arlia:ra lririndlifi .ı.eaır takınıa 
~ ~ir fi.ld Mrilt ık. aynea a.. 
çhdlye kadAr 1ııMi1t kunlq;llere 

nıadal~alaıo MıtlDcaktı.-. 
• o o o. o o o • o o o o o o • 'o o o ____ ..... 
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Mııdııru - Salnk Şişli Terakki Dirckwrfı lif. Ali Haş·mtıt Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı diller öğretimine ehemmiyet vermek, Tale-

1 besinin sıhhat ve inzibatile yakından nlakadaı· olmaktır. Denlere 1 
25 eyltlldc bnşlnnııcnktır. Eski talebenin kayıtlarını ağustos sonuna 
kadar yenilemeleri lazımdır. Tel: 41159. 

Dalgıçların nazarı dikkatine : 
M. M. V. Deniz Merkez 

Satınalma Komisy onundan: 
- lstnnbul, Çanakkale, İmroz ve lzmir limanları ve mın

takalarında bulunan Batık, demir, zincir, şamand:ra ve emsali 
malzemenin denizden çıkartma işi eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 8 941 tarihine t<-.sadüf eden pazarte i 
eünü saat 1 1 dedir. 

3 - Fenni evsaf ve şartnameııine göre deniz.den çıkarılıp 
te!ellüme amade kılınacak olan malzemenin beher kılosuna (6) 
altı kuruş fiyat tahmin edilmıştir. 

4 - Bu İŞ'! ait şartnamesini almak i tiyenl~rın 
eltsiltmiye girmek istiyenlerin ı.le belli gün ve saatte 
binasında müteşekkıl kom'syonumuza müracaatları. 

her gün ve 
M. M. V. 

( 7118) 

,... 
Devlet Denizyolları 

Umum Müdürlüğü 
lşBetme .., 

ilanları 
Umum MudürHiğümfiz şehlr hatlanndn münh l bulunan 50 ve 

60 lira kadro ücrcUi kapı, mevki ve gişe ınemurluklarllc 30 lira 
ücretli hademe ve bckçillkkrc meınuı ve mu t:ıhd<>m alınııcnktır. 

Tnlıp olanlann fiili aııkeı lı k hizmetim :ı; apmış ve otuz yaşını 
doldurmamış olnıaları enrttır. 

Bu ev nfı haiz olanlanıı şe raitl arılamak üzere tekmil vesika· 
lnn1e biı·lll .. -ıe Umum l'ıtudurlüı;umuz Züt hfoı·ı Şubesine mtiracaat-
Jnrı ill'ın olunur. (7283) 

•stanbul Hava Mıntalta 
Depo Amirliğinden : 

1 - ( 3 7) kalem muhtelif cins tamirhane malzemcai satın 
alınacak tu. 

2 - 5S2 liralık kati teminatın Bakırköy Malmüdürlüğünc 
yattnlarak makbuzlarile birlikte- 2 /9 9 4 l salı günü saat 1 5 de Ye
filköy hava mıntak depo amirliği satın alma komisyonunda bu-
lunmaları. (7338) ' 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Edebi)·nt J• akıiltcsinde Türk Edebiyatı Tarihi, Türkiye Tarihi \'C Tıp 

}'akültaıindc sirııı ve üroloji doçent ilkleri açıktır. Namzetlerin 24 birin
cıte 1in cuma 5l'ıinlı yabancı dil imtihanı ve 17 iklnciteşrin salı günü 
esaş ımtıhanlan yaınlacnktır Doçentlik imtihnnı Uılimntname i hiıkmün
ce tezlerin 14 tkineıteşriude verılnıiş olması lizımrlır. İstckUlc-rln sıhhat 
raporu, be~ foto ı (, nüfu~ tezkere 1 ve ilmi hüviyetlerini gfü:tcrcn fiş
lerıle diekı Tcdı ıs leleri knlemind n istenecektir,, 18 blrlncit~rin 941 

Ağrıları 
ROMA TİZI\IA, BAŞ, DİŞ, SiNİR ve BEL ağrıları ile Soğuk al
gınlığuıdan ileri gelen vücut KJRIKUGI, NEZLE ve GRiP haıta
lıldan D E R M A N ka,clerile derhal geçer, icabında ıünde 
.1-3 kate alınır, he r eczanede bulunur. 

• ' 1 .: . . . . . -:· 

Bulunan para çantası 1 
19/8/941 tarihinde Sultanahmet 

civarında bir para çantası bulun- Tahıtdn B. 
muştur. Sahibinin idnrehanemizc ge- 1676,00 

ilk T. 
118,27 Haseki, Ccrrahpaşn, Beyoğlu ve Zührevi Hasta

lıklar Hastahanelerilc Zcyncpkumil Doğumeviııin 
yıllık ihtiyacı içlıı alınacak 2427 kilo ı·eçcl. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi HasUı
lıklar Hastahanelcrilo Zcynepkünıil Doı~ınevinln 
yıllık ihtiyacı için alınacak l 181 kilo beyaz peynir 
Haseki, Cerrahpaşa ve Beyoğlu Has\ahander1 
ıçirı alınacak 41 O kilo ka~ar peyniri. 

lip almaları rica olunur. 

SiSLi TERAKKİ 
Lisesi müdürlüğünden: 

Bütünleme imtihanlarına (25) a
ğu tosta, ortn kı ım eleme: imtlhon-
larırıa (4), lise bitirme imtihanları
na (2) ve olgunluk imtihanlarına 

(l ) eyltllde başlanaeaktır. 

ıs~. ~·· Amirliji Satı~~r,n_ 
.:=.k -~misJOIİI lllnlar1 

41.500 ldo mikset alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 2S 8/ 
941 Paza rtesi günü saat 16 da 
Tophanede Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 2282 lira 50 ku
ruştur. İlk teminatı 1 71 lira 19 
k11ruştur. Şartnamesi komisyon· 
da görülür. ( 189-7326) 

"'"'"' 
Cinsi Adet 
Büyük kazan 150 
Küçük kazan 122 
Büyük süzgeç 542 
Saplı tnı 259 
Kepçe 302 
Yağ tavasi 1378 
Karavana 4680 
Bakraç 1971 
Bakra 1829 
A'i kabı 21,604 
Aş kabı 10,066 
Aş kabı 33,479 
Küçük aş kabi 4,239 
Küçük aş kabı 4, 5 72 
Yukarıda ya:lllı 14 kalem ba-

708,60 53,15 

471,60 35,17 

1875,GO 140,67 

1530,00 114,75 

3277,23 215,80 

1190,34 89,28 

G00,00 Si,60 

87!15,40 2!14,66 

l4Ci8,00 10!),85 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi llnsta
lıklnr Hastahnnelerile Zeynepkiimil Doğıımcvlntn 
yıllık ihtiyacı için alıııacnk 41JS9 kilo kuru üzüm 
Haseki, Ccrrahpıışa, Beyoğlu ve Ztihrcvi Hasta
lıklar Hastahanelerile Zeynepkômil Doğuml'vlnin 
yıllık ihUyncı için alınacak 1580 kilo çekirdeksiz 
kuru ka)'ısı 
Haseki, Cerrnhp:ışa, Beyoğlu ve Zührevi Hasta
lıklnr Hastshanclerile Zeyncpkiimil lJoğı.ımevlnln 
yıllık ihtiyacı için alıııacıık makarna, pirinçunu, 
tel şehriye ve nişasta. 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi Hıısta. 
lıklar Hastahanelerile Zcynepkamil Doğumevinin 
yıllık ihtiyacı Jçiıı alınacak 59517 adet yumul'la. 
Bahçeler Müdürlüğü için alınacak 100 edct. büyük 
ve 50 aılct küçük su koğası. 
Karaağaç müesSC$&lı için alınacak boya lcvıızıını 

vesaire. 
Belerlive Matbaasında basılacak ekmek etiketleri 
için aİınacak 150 top 2 nci hamur küğıt. 

Tahmin bc<lellerile ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı işler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şart.ııamcleri Znlııt. ve .l\Iuameliit Mil
dfirlüğü Kaleminde görülebtlir. İhale 29/8/941 cumn günü saat 14 de 
Dniıııi EncOnıcndc yapılacaktır. Taliplerin ilk tcnıinut nıakhuz veya 
mektupları ve 041 yılına ait Ticaret Odası ve .. ikalarile ihale gfinü mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmnlnrı lazımdır. (7058) 

• • • 
Haseki, Cerrabpaşa, Beyoglu ve Zühıevi Hastalıklar Hastahanele

rinin yıllık ihtiyacı için alınarak 1127 kilo tereyağı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 2366 liro 70 kuruş ve ilk tr.nıinntı 177 lira 
50 kuruştur. Şartnnmelli Zabıt ve l\fuame!at iılüdüılüğü 1'nlcminde gö
rülebilir. İhale 8/!1/941 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. Tallplcı in ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına 
ait Ticaret Odoııı ve!likıılarilc ihale giinü saat 14 de Daimi Encümenda 
bulunmaları. (7373) 

lstanhul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden : unhine kadar Rektfültığe nıüuıcııntlııı ı. (7267) 

- kır edavatımn bakırı ciheti ns· 
okeriyeden verilmek üzere kapa. 
la zarfla imaliyesinin eksilt
mesi 8 9 / 941 Pazartesı günü sa

ist: Deniz Lv~ : ·_Sahn~_~m~ K·o~lsyonu · ·t1anları 
1 - 28 kalem tamrr tnkımve malzemesi satın alınacaktır. 

2 - 260 lirnlık kati teminatın Bnkuköy Malmüclürli.ığiıne 
yatırılarak makbuzlaıile bi, likte 2/ 9 / 941 salı günü saat 14, 30 da 
Yeşilköy hava mıntnka depo amirliği satın alma komisyonunda 
bulunmalrı. (7343) 1 - Tahmin olunan mecmu bedeli (9000) lira 

() 2000) metre dokuma bezin, 26 Ağustos 941 Salı günü 
14 de pazarlık! ı eksiltmesi yapılacaktır. 

olan at 15 de Tophanede lst. Lv. 
saat amriliği satın alma komisyonun

da yapılacaktır. lmaliye ücretinin 
tahmin bedeli 42, 766 lira 40 ku
rU{!, ilk teminatı 3207 lira 48 ku-

2 - llk teminatı (675) lira olup şartnamesi her gün komis
yondan parasız olarak nlınabılir. 

1 As~i Fabrikalar satınalma Komisyonu ilanları 1 
3 - lstcklilerın belli f.!Ün ve saatte Kasımpaşada bulunan 

~omisyonda hazır bulunmaları ( 7266) 
"' .. 

1 - Tahmın edilen mecmu bedeli 37540 lira olan 40,000 
it lo zeytın yağının 28 Ağu .. tos 941 per~embc günü saat 14, 30 
da \apalı zarfla eks.iltmesi yapılacaktır. 

2 - ilk kminatı 2815 lira 50 kuruş olup faTtnamesi her 
gun mesai saatleri dahilinde komisyondan 188 kuruş bedel mu
kab linde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 ayılı kanunun tarifatı dahilinde 
tanzim edccekll:'ri kapalı l< kiıf mektuplarını muhtevi kapnlı 
zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımp şada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabi -
lınde 'ermeleri ( 6795) 

Tuştur. 

isteklilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplannı ihaie saatin
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Evsaf ve nümunelerile 
şartnamesi komisyonda görülür. 

(178-8172) 

600 kilo soğan 
1200 > Ayşe kadın fnsulye 
800 > Patates 

1000 > Domates 
300 > Lahna 
800 -. Bam}a 
5 00 > ispanak 

Miktan 300 > Prasa 
metre Cinsi 3000 adet patlıcan 

190,000 2 7 milimı-.trclik tüfek 1 Eylülden 31 12. Te'!rin tarihine kadar } ukanda cins ve 
askı şeridi. mıktan yazılı 9 kalem sebze 2 Eylül 941 Salı günü saat 1 4 de 

40,000 20 milimetrelik kaput Snlıpaznnnda Askeri Fabrikalar satın alma komicyomınca açık 
bağlama şeridi. eksiltme ile ihale ed.leceklir. Tahmin eclılen bedeli 597 liıa ve 

Yuknrıda yazılı şeritler alına- ilk tt:ıninatı 44, 78 liradıı. Şartnamesi her gün komisyonda görü-

ktı P l ki k 'it . 2 9/ leb.lir İsteklilerin teminat makbuzu ve 2490 sayılı kanunun iste• 
ca r. azar ı a e sı me ı · . l ( 1 O) 

11 K 1 ht l •f • d•k• 9A1 S ) " ·· t 14 ı T h dig"i vesaikle o gün ve saatte komısyonda bulunma arı. 7 6 . a em mu e 1 cıns 1 ım eıyası " a 1 gunu saa { e op a- - - -
nede Jst. Lv. amirliği satın alma j 

23/Ağustos 941 Cumartesi günü saat 11.30 da 11 kalem komisyonunda yapılacaktır. Tnh stanbul Hava Mıntaka 
muhtelif cins dikim eşyası alınacaktır. min bedeli 31,700 lira ilk temi- D A • ı• "' • d 

Tal plerin belli gün ve saotte Ka:ıımpaşada bulunan komis- natı 2377 lira 50 kuru.ştur. Nü- epo mır ıgın en: 
yonda hazır bulunmaları. (7348) muneleri ve şartnamesi komis- 1 - (3) kalem tamirhane malzemesi ve takımı satın alı· 

,,. • "' 1 yond görülür. ( 19 3-7365) nacaktır. 
163.000 çift bur anda kapsolu o,,. 2 - (21 O) livalık knti teminatın Bakırköy Malmüdürlüğüne 

1 _Yukarıda cins ve miktan yazılı bir kalem eşyanın 23/ 150 ton sığır etine teklif edi- yatırılarka makbuzlarile birlikte 2/ 9 ; 9 4 1 salı günü saat 14,45 

A
.. 941 c 1 1 d 1 LJ k 'it len fiyat Vekaletçe pahalı go"'ru"I- de y eşilköy hava mıntaka depo amirliği satın alma komisyonun-gustos umartcsi günü saat e pazar ı~ a e sı mes va-

k düg"ünden pazarlıkld eksı'ltma•,' da bulunmaları. 7344) pılaca tır. ....... =~:..=..==....:...: ____ _.; ________________ _ 
2 - İşbu 163000 adet buranda kapsolu on bin adetten 28 8 / 941 Perşembe günii saat 

nokııan olmamak üzere muhtelif taliplere ihale edilebilecektir. 14, 30 da Tophanede Lv. amirliği 
3 - lstekl'lerin belli gün ve saatte nümunelerile birlikte satın alma komisyonunda ynpıla

Demirkapı Orman Koruma 
Satınalma Komisyonundan Kasımpaşada bulunan komisyonda hazır bulunmaları. ( 7 34 i) caktır. T nhmin bedeli 59, S 5 O lira 

ilk teminatı 4227 lira 50 kuruş- Aşa~ıda ynzılı beş kalem ambalaj malzemesi 49. maddenin A fıkrası 
mucibince pazarlıkla alınacaktır. l\luhammen bedelleri yekunu c2000> 
liradır. Teminatı kııt'iyesi olan c300> liranın Komisyondan alınacak bir 
yazı ile İstanbul Orman l\lcsul ?ıluhasipliğine yatırılacaktır. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Pauırlıkla (200) ton bulgur alınacaktır. Beher kilo
sunun muhammen fiyatı (22) kuruş ve tutarı 44.000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepeainde askeri 
eatın alma komisyonunda görült·bilir, 

3 - İhalesi 26/8/941 tarih ve Salı günü saat l O da mez
kür komisyonda yapılacaktır. 

Kati teminat (6600) liradır. (7256) 

*** 1 - Küçükçekmece anbarının çatısında mevcut kumlu mu-
şambanın sökülüp kaldırılması ve çatıya Ruberoit ferşi ve çıta• 
Iarın çakılması paz.arlıkl.ı yaptınla.caktrr. Bedeli keşfi 1636 lira 
80 kuruştur. 

2 - Keşifnamesi T opkapı Maltepcsinde askeri satın alma 
komisyonunda görülebiltr. 

3 - ihalesi 27/8/941 Çarşamba günü saat 15 de mezkur 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Teminatı katiyeai 245 lira 52 kuru,tur. (7322) 
• • • 

1 - 20 ton sadeyaği pazarlıkla Ntin alınacaktır. Muham
men bedeli 3400 liradır. 

2 - Hususi şartlar ve evsaf Topkn.pı ... Maltepe asker i sn• 
tın alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Pazarlık 25/8/941 Pazartesi günü eaat 15 de mezkur 
komisyonda y pılcktır. 

4-Ko ı temnut 5100 i)ra.dır. (7323) 

tur. Şartnamesi komisyonda gÖ· 
riilür. isteklilerin kanuni vesi
knlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. 190-7362) 

,,.~. 

Pelikan rotafix univers 60 hem 
kol hem de elektrikle müteharrik 
kapanan masas1 ile birlikte bir 
adet yazı teksir makinesi veya 
bu ayarda ayni işi görebilecek 
tertibatı havı bir yazı teksir ma
kinesi alınacaktır. Taliplerin pa
zarlık için 28/8/941 Perşembe 
günü saat 14 de Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonuna 
mevcut kataloklarile gelmeleri. 
Tahmin bedeli 790 lira kati te
minatı 136 lira 50 kuruştur. 

"'~~ 
170,000 adet matra çengeli 

Pazarlık 26 Ağustos 941 salı günü saat 15 de mezkOr Komisyonda 
l'&pılacaktır. (7307) 

2800 metre kanaviçe 
2000 adet toka 

10 kilo mühür kurşunu 
25 kilo kınnap 
70 kilo balye lpi. 

lstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden : 

1 - (90) kalem 28 ve 50 beygirlik Deutz Dizel marka 
traktör yedek 'malzemesi satın alınacakbr. 

2 - 432 liralık kaii teminatın Baknköy Malmüdürlüğüne 
yatırılarak makbuzlarile brrlikte 2 9 941 salı günü saat 14,15 
da Yeş:lköy hava mıntaka depo amirliği satın alma komisyo
nunda bulunmalan. (7342) 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi l ,~••••••••••••11!! 
2/ 9 /941 Salı günü saat 14, 30 da 
Tophanede Lv. amirliği satın al· Dr. Hafız Cemal 

_ENİ NEŞRİYAT .... 
ma komisyonunda yapılacaktır. LOK.HAN HEKİM ! YÜCEL - Memlcketimi-
Tahm.in bedeli 13,600 lira, ilk Dahiliye Mütehassıll izin bu biricik aylık sanat ve fikir 
teminatı 1020 liradır, nümune ve Divanyola 104 mecmuasının Ağustos 941 sayısı 
s.ıırtnamcsi k"omisyonda görülür. da çok zengin münderecat ile in-Muayene ııaatlerl: Pazar hariç 
Taliplerin belli vakitte komis.yo- h 2 6 Tel 23898 tişar etmiştir. Okuyueularımıza er gün , . : 
na gelmeleri. ( 19 2. 7 3 6 4) İİllliiiilliiiiııııiiıiiillı••iııiiıiııııııiııillı• \tavsiye ederiz. 

Yarından itibaren: BakırköyUnde ' 

ve Gazinosu 1 
AÇILACAKTIR 

Hazinedar Bağ 

• iÇKİSiZ SAZ • 
rıı ı ırr ı ı ı ı r r ı ı ırıırırı ı ıı :rı rıı ı r 1111111111111 ır ı rr 11111111 

Çağaloğlu Cifle Saraylar Bahçesi 
"Kapı,, CUmhurlyet matbaası karşısında 

22 Ağustos Cuina günü akşamı 
Kıymetli Üstad Mün ir Nureddin 

ve arkadaşlnnndan klas'k, halk türküleri, ve yeni eserlerini 
büyük bir zevkle dinlemek fırsatını kaçırmayınız 

lıhetea 32 kişiden mürek kep büyük revü 

·- - - - - - - .. 
Bahçemizde yapılan fevkalade gecelerde meıırubat her 

lnsımcla ccSS» kuruştur. . ...................... . 
Her Pazar saat 15 den 19,30 a kadar bestek:ır SALA
HADDİN PINAR idaresinde 16 kışilik Bayan v• Baylar

dan müteşekk .l snı. heyetile birlikte Ses Yı\dıı.ı 

MÜZEYYEN SENAR 
Pek yakında büyük b ir sünnet düğiinü tertip edile

cektir. Çocuklarını kaydettirmek a rzu edenler Borsa Kı-

ı~::ra:a:t:h:a:n:e:si:n:e:m::ü:ra:ca::a:t:e:d:e:b:i:li:n:e:r.:::::::::::::::::::::::::::!I 
lstanbul Hava Mıntaka 

Depo Amirliğinden: 
1 - ( 5 O) adet meşeden su fıçısı yaptırılacaktır. 
2 - Kati teminatı dan ( 6 8) liranın Bakırköy Malmüdür

lüğüne yatırılarak 2/9 /941 günü saat 14 de Yeşilköy hava mın· 
taka depo &mirliği satın alma ko misyonunn müracaatlan. ( 7 33 7) 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından: 
( 1 SOOO) mere yerli veya Avrupa malı buranda bezi sııtın 

alınacaktır. İsteklilerin satmak i atedikleri bezlerin nümune, ev
saf, fiyat ve şartlarını bir mektupla 30/8/941 tarihine kadar de

niz müsteşarlığına bildirmeleri. ( 5 660) ( 7215) 

,- SAYIN HALKIMIZA i 
Türkiye kömür satış ve 

tevzi müessesesinden: 
Kömür fiyatları muayyendir. Fazla 
bedel vermeyiniz. Tozlu, ıslak ve eksik 
kömür a lmamaya dikkat ediniz. 
Kok kömürü satış fiyatlarımız: -

Ankarada: 

T. L. 

«Karabük, Sömikok, Gazhane koku• 
depoda - müşteri vasıtasına teslim tonu 26,50 
Vagonla - D. D. Yolları hamule sene 
dinde yazılı tartı üzerinden tonu 25,80 

İstanbulda: 

Depoda - müşteri vasıtasına teslim, tonu 23,50 
İzmhde: 

Depoda müşteri vasıtasına tcslım, tonu 26,50 

Diğer şehirler için: 

F. O. B. Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

Karabük: 

Karabük koku - D. D. Yolları 
vagonları içinde teslim 

tonu 18.
tonu 24,10 

Semt depolarından kömür 
tonu 21,

alanların 

belediyece musaddak fiyat listesini 
talep etmeleri tavsiye olunur. 

Dikkat 
Kömür alım satımından şikayetiniz 

olursa aşağıdaki adreslere müracaa
tınız rica olunur. 

Ankaradaı 

Türkiye kömür satış ve tevzi mÜC!sesesi Merkezi Ata
türk bulvarı No. 129-131, 

• Y enifehir • Ankara 

lstanb ulda: 

Türkiye kömür satiş ve tevzi müessesesi lstanbul şube
si yeni yolcu salonu kat ~ 

Galata • İstanbul 

fzmirde: 

Türkiye kömür satiş ve tevzi müessesesi lzmir şubesi 
Cümhuriyet bulvarı No, 104 A. 

izmİJ' 

NOT: 
isim ve adresleri sarih olarak bildirilmiyen şikayetler 

dikkate alınmaz. (5446 • 7063) 

So.hibi: Z. T. f:BÜZZİYtı 
N~rlyot Müdüıil: C. HAUAN, Bıı sıldı&"ı yer: fııtbaai 'EBl ZZtYA 


