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Başvekil 

lngiliz 

Elçisini 

kabul etti 
ANKARA 22 (A.A.) -

Bafvekil Dr. Refik Saydam 
Başvekalette İngiltere Büyük 
Elçisi Sir Hu5:he Knatchbul: 
Hugc."5Cn ile birl.kte Lord 
Carlysle"i kabul etmiştir. 

icra Vekilleri 1 oplandı 
Ankara 22 (A.A.) - lr.ra 

Vekılleri Heyeti bugün ıaat 
11 de Bıış\'ekil Dr. Refik Say
damın riyasetinde mutad top
lantısını yapmı~tır. 

Amerikanın 

mUdahale•I davayı 
halledebllecek mi ? 

B u biraz fÜpheli görünüyor. 
Çünkü dikkat edilirse ev• 

•ela Amerikalıların Avrupa me· 
selelerine müdahale ve İnailtere
ye muavenet meseleleri blıu da 
ıpor oyununa benzemektedir. 

' 

ARA? 

~ ~ebriı: 
® Senderi . 

o TAHRAN Penlevı 
Hemedan • ~ 

o ' isfahan ~ 
Nehbandar 

o 

o 
Akyvbins\ 

IJ .. 

lraaıa •••kiıai •• komıularıaı rö.terir harita 

lngiliz notasına 

IRANIN 
CEVABI 

• 
r· .. ~- -.. --------~--:,-~ 
ı Alman tebhgı · 
1 - --- . ·-· ---- ---

Rusların iki 
aylık kaybı: 

1,250,000 esir 
14 bin tank, 15 
bin top, 11,250 

tayyare 

Oçako/ 
zapto/undu 

BERL}N, 20 (A.A.) 
Alman Başkumandanlıgının tebli· 

ği: - Şarkta, seferin iki ay deva
mından sonro, Aln111n ol'dusu ve 
müttefiklel'İ ~uvvctlcrlni tıımamile 
muhafaza etmiş olduklArı halde, ılüş
ınnn arazisinde çok ileride bulu:ırnak 
tadırlar. Harekat bfitün cephe üze
re dcvnm etmektedir. 

Cenubi Ukraynada Dnlcver üze -
rındekl son düşman üsleri sistema
tik lılr surette alınmııı ve dUtmana 
cıı ağır ıayiat verd!rilınitıt.lr. 

Kiyefin şimali prbislnde dtişman 
Dnieperfn ötesine çekilmektedir. 

Gomelln ıarkındald sahada mağ • 
(D•va11H ıahif • ı, ritun 8 de) 

lngiliz lcomiinistleri 
tarafından 

Almanyaya 
karşı ikinci bir 
cephe açılması 

TeJc.Tuviriefklr,btanbul l ~ 
sım: ısı ?%§ g 

[Alman-Rus cep~esinde ı Almanların iki 

kullanılan sılahlar aylık kaybı: 

· sC>vY.et-t~bıigf . 
. .. .-. __ --· --- -- . 

Ruslar müdafaa harbinde 60 tonluk 
tanklar kullandılar 

Bu kısa müddet 
içerisinde iki 
mllyona yakın 

bulunuyor 

Gomel'i 
tahliye ettik 

MOSKOVA 22 (A.A.) 
Sovyet istihbarat bürosunun dun 
akşam neşrettiği tebliğ: 

ı 21 ağu•toı günü zarfında kıta-
iarımıı bütün cephe boyunca 

ı dü~nla muannidane harp et
miştir. Muhrebeler, bilhassa 
Kingssep, No,·ognd ve Gomel 

1 i~tikametlerindc çetin olmuştur. 

I Ş:dJetli muha!cbclerden ıonra 
kıtalarımız Gomcli tahliye etmİf
lcrdir. 

:;tcırk cephetrlnde Rıuıla.rııi lı.airp ıııhu ruxıı icatlar gizli tutt.tıkUın ,,. Aarp- Heniiz tamamlar.:tuyan malu-
t67l •onra birdenbire meydana r-ıl;a.rdıkla.rı (60) tonlu# (Dftı•amı r,ahf/e $, ritux ı d•) 

kendi de topu da pıaaznm tank 

Bt::zcıt Al111a11 Baıkıımandanlığı-ı 1111r4ıT. 
nın, Rı.ula.ruı ptk bol ııe kuvvetli d- Gerek Alnıax ordwıunda, gert'k di· 
lahları bulımduğur.u, reımı tebliğle- in- ordularda kullanıla• ta.xklar da, 
rinde. bildirdiği ttıalümdur. Ruslarını ne kadar bü11ük olurlarsa olsunlar, 
bu bıtmek tükenmıık bilmez ıildhlan böule miüıtakfl kuleli 1•e müsta.1..-il 
arattmda en mülıfm olanı yukanya toplu tanklar 11oktu. Bu. ta.rzda ta.ak 
rumini dercettiğimi.: mulU!:am. tank- golfba ilk deja Rua ordıuunda görül
tır. Alnuınla.r taraf ında.11 iğti11am e- rniiştilr. Ruılann mukavemetini te
dilmi§ olan bu tank, 60 t<nı, 11ani tıa- mix eden ıJmfllerdım birbım ü bu 
satf olarak 6 büyük #mendi/er va- tanklar olman muhtemeldir. Maa
oonu cesametinde olııp üurlnde de, mafih Almanların 11iha11et bu tank. 
ruimde göriildıiğü uzere, müteha.r-ı lan dn ya ta.hrip 1:t.Jıa. iğtirıa.m çcwe. 
rik zırhlı kııl• tçtn<U bü'lfük bir t.op sini buldukla" a.nlaıılmaktadır. 

Rooseveltin 
• 

mesaıı: 
p 

B•ı•r 1aiirrig•tini11, 
m ütl 11 /ileri, tahribe 
talıriple, altliirmiye. 
öldürmekle m u le a b • l .e 

Meseli Cümhurreiıi M. Roose· 
veltin Okyanusun meçhul bir 
noktumda M. Churchill ile ea· 
rarengiz ıurette bulutmaaı, ba· 
hıfma esnumda M. Roosevel· 
tin Vatingtona cbalık an pek 
yoluDda gitmiyor, havalar siali
dirıt gibi telrraflar çekmesi, .~i
hanı kasıp kavurmakta olan mut
hit buhranın Amerikad.a p~k o 
kadar ciddiyetle telükı edılme· 
d.iiine ve ite biraz da latife k.•· 
nttınldığına delalet e~~~~ll' • 
Amerikalılar ı.aten yer yuzunde 
sporu en ziyade seven bir mil~et· 
tir. Onlann ( Kow-boy) de~ıl.en 

İngilizler 
tarafından 

beğenilmemiş 

etlnelc ıılclcıntlan • 
başkasını seçeme:der • isteniyor ( 

, Londr• 22 (A.A. > - Londra A s k er i Va z ig e t J 
\
tayyare .. f~b~~ka. ları işçilcri~.de~ ·------------------------ V AŞINGTON 22 (A.A.) -2000 kışının onündc nutuk soylı- Rooıeveltin dün kon&reye Chur-

rnclıut genit ppkalı ıüvarilermm, LDNDRA, 22 (A.A.) 
Amerikanın ocaiı bucait bulun• İngiliz gazetelerinin diplonıatik 

d ba mubarrlrlcri, bilhnssıı İranın İngl-
maz çöllerinde nasıl peren e • z· liz _ Rus teşebbüslerine verdiği ce. , 
lık ettiklerini sinemalarda daıma vapla meşgul olmaktadır. 
görmekteyiz. ltte Amen1'anın Daily Telegraph dlyoı· ki: 

1 

yen komünist lideri Pollitt demiş- chUI ile görüşmelerı hakkmda 
tir ki: L • t t f d göndermiş olduğu mrsajın metni 

İkinci biT cephe teşkili ve Sov. enıngr a e r a ın a apğıdadır: 
yetler Birlığine kabil olduğu ka· Birleşik devletler kongrcine, 

dıt hatta iç siyasetinde de bu Londraya gelen bu rapor, İran 
•· ' rilerin atlama ve eıçrama o- cevabının İngiliz hükumf.'tı tarafm-
ıuva b" d . 1 la k benz.İyen ır ser· en şayanı memnunıyct tc akki olu-

dar fazla av tayyaresi. tep ve h b 1 Bir haftadan fazla oluyor ki. 
tarık gönderilmesi lazımdır. Va. m u a r e e e r Britanya Batvekili ile denizde bir 
kıa ikinci bir cephen.n tf'şkili İn· çok müzakerelerde bulundum. 

Mar ... l Blaher giliz kuvvetlerinden binlt!rce kı- Mesaj fÖyle devam etmekte-

Rus /arın Uzakcark ,inin hayatına mal olacaktır. Fa- Yazan: General Ali Ihsan Sabia dfr: t:'tı:::'na bte seri.zadelik olduğu 1 namıyneağını göstermektedir. -. ı Şu cihet nıünaka"a kııbul etmez Y kat bu cephe kurulmazsa gf'lecck Bundan başka Başvekil ve 
göze çarpmaktadır. biı· tarzda taayyün etmiştir ki, İtan 

Nitekim Amerika devlet adam Ortnşarkta beşinci kol azası olan ve 
lannın Avnrpa itılerinden ve Al· Iraktaki kargaşalıkları çıkaran sa. 
manyadan sık 11k bahseden nu· botnjcı 2 ila 3000 A_lmaıı c·nsusuııun 
tuklarında da ekseriyetle ıtrat· umumi knrnrgl'ı~ı gıbi ~~].~anılmak: 
at2.lık bulunmaktadır. Bu nutuk· tadır. Bunlar, It·anın butun hayntı 
ların bazılannda çok tiddet1i ti- merkezlerine hücumn hazır bulun-

Başkumandanı birkaç ay iç:nde mı:yonlar öle- ESKi ORDU KUlılANDANLARINDA.N beıı, So"ycller B:rli~i ile, kendi-
cek.tir. 18 ağustos tarihl! Sovyet tebllğln-J duğu ve ondan eonraki tebliklerde aine modern dünyanın bRflıca 

Ma re'a 1 _..;.(_D_ııv_·a_n_ıı_s_a_h_if_~_.,_,_•_ü_tıı_n_3_d_4_) __ d_e_K_J_nı.:_·l_se_p_ı_eh_r_ın_i_n_ta_h_li_ye_o_ı_un_- bütün cephe boyunca çarpış.maya de. mütecavizi (Almanya) tarafın
vam edild!ğı ve bu çarpışmıılıırın dan yapılr.n taarruza karşı müda-

D h • ı • ~ k • ı• Klnglsep, No..-ograd, Staraja Russa, faasındn yıınlım edebilmek için 

kullanılır, bazıları binnis- ınaktadırlaı. . . 
B 1 h a l l g e e l l Gomel ve Odesa isUkıunctlerlııde çok konfernıılar akdetmek için ted· u e r / 'iddetli oiduğt: bildirilmiştir. l\1uhte. birler almaktayız. 

lif Alman trbliğleıile Sov)'ct tebliğ- (D,.vamı sal ife 3, sütun 8 44) 
san ___ _., d Ba .. k- Daıly Herald dıyor kı: 
be yum..,.-ça ır. • . zan yu u· Müttefiklerin İran hakkında ala -
met erkanından .b~ra • yapılacak cakları önümuzdekl tedbirin mahiye
yardımın gayet vası mıkyasta o- ti ifş::ı edilemez. Yalnız şurMı bllin
lacağını t>ö>:ler, birkaç gün sonr~ melidiı· ki. hu tedbir, scrl ve kat'i o
bi baıka sıyaset adamı Amerı- ıacaktır. Eğer İran hıu-ekctc geçmek 

k ~ r~ Uf! a beyanatta bulundu ~~~P!~~~~~/:r:l~:~~·c~u k::a~~~t n~z~ •• - --
hıılli veya :ınukabU taarruz ~ apma- u ç 1 e r 

d 
maktadır! ı·; daha ziyade müdafaa 

1 Z 11 m 1 Ş ---- ile m ,guldılrler; gerek şimal ve 

k r lnaıltereye vakit ve zama· (Devamı sahife s. sütun 7 de) 
anın, " . 

nanda ki.fi derecede 11lah gön· 

Ticaret ve Nafia 
Vekilleri şehrimizde 

B ••t.. ht k A ·ı 1 . d gerek cenup c ·nahlarda Sovyetlerin ko ferans U un mu aç as er aı e erıne yar ım ıicat hareketlPrl y11pt1kJar1 iki tura- n ı 
•v~rli~- 22 (A.A.) - Bildiri!- edilecek-Ankara ve lstanbul Valilerinin fın tclıliğlerinden anlaıılıyor. Şimal-

dıgıne gore, Uzalcşarktakı Sovyet • • de Kingisep şehri Nar..-anın 25 kilo. l'AŞ/NGTON, 22 (A.A.) 
mahflllerde bildirildiğine d rmesinin imkan haricinde bu

lu:dupnu iddia eder. Bu son 
orduları Başkumandanı General değ 1 Ş e C e g"' İ b a be r l a S 1 1S1 Z metre ııarkında ve Luga nehri üze 
Bı h G 1 ı~orc, İngıliz - Sovyet • Amerıkan 

u er, . P. U. tarafından kur- Dahı'llye Vekı'll Faı"k Öztrak, dnn r nde, Revaldan Lcningrada giden 
· ddiaya mi&al olmak üzere de A· 
1 

erik• ayanından M. Byrd'in bu 
u D ı ı bo konfeı nnsı ey161 bidayetinde Mos.ko-

fUna dizilmi•th. . sııbah ııehrı"mize gelml• -e o"'ğleden cıu ryo u yundadır. 
Y V' • vaJa toplnnacaktır. Toplnntmın han-

i sonra Vilayete giderek blr müddet Du mevkiden Lcningrad istlkame- gl gun vukubulacaı'I if,11 edilıne-tni'l-defa aöylediii sözler gösterilebi- İzmir Enternasyonal Fuannın 
r Anadolu ajanaı dün teblig küşadında bulunmak üzere fzmi. 
~~i•i bir telgrafta bu sözleri bu· re giden Ticatet Vekili Mümtaz 

e - d' B h ıA Ökmen dün aktam sant 1 O da lise etmektey ı. u u asaya 
nasaraıa M. Byrd, Amerikanın Mar~k~z va~uril.~ .. Ba.ıdırmadan 
pndiJe kadar lnsiltereye yapbğı tchrımıze donmuştur. 

dunm pek az olduğunu, buıü· Vekil kcndjsini karşılay~nlara 
~=r kadar bir tek tank veya bir 1 teşekkür etmiş .. ve ~~~!~~atı~den 
tek top bile ıönderilemediğini A- çok memnun dondugunu ıoylc· 
merikanın kendisinin de bir n1i· mittir. . . •. . . 
yeti bile müdafaa edebilecek ha· Ticaret Vekılı bugun ~chrımız-
va dafi topu bulunmadıimı söy· de kalacak ve ynrın a~şam Anka-
lemtitir. ra)"1l hareket edeccktır. 

Bu tatsız ve ümid kırıcı iddia· Nafia Veklll 
lar, mesela ıelİfi ıüzel bir gue· Nafia VekiH Ali Fuad Cebesoy 

Nazire 
Hitler - Mussolini 

mülakatı 
LONDRA, 22 (A.A.) 

Dally Telegraph gazetesi mulıabl
rlnin bildirdiğine göl'e bir Bitler _ 
Mussolinl m(i)akat1 yapılacağı hak
kında St.okholmdıı fayialar dolaş. 
maktadı_r. 

Berlin mahfilleri, bu mutii.katı, 
Roosevclt - Chuı·ch!ll R"Öruıımestne 
bir cevap ~lakki etmektedirler. 

tede çakaaydı, o kadar ciddi te• Trakyada muhtelif yollar üzerin· 
likki edilmiyebilirdi. Fakat bu- de teftişlerde bulunduktan son· Lord Hallfaka 
nu söyliyen ayan azasınd ·" ve ra dün şehrimize d<inmüştür. lngllterede 
aemokrat fırkasına mensup bir Vr.kil, öğleden sonra Nafıa Londra 22 (A.A.) - Lord HaU-
.. t oluna 0 vakit iddialar büyük müdürlüğüne giderek tetkiklerde fax bu sabah bir bornbardtman tay
ehemmiyet kesbeder. Çünkü A· bulunm•Jş ve yapılmakta olan it- yaresile İngflterede bir hava meyda-
rnerikada demokrta fırkası, M. ler etrafında izahat almıştır. nına gelmiştir. 
Rooıevelti üçüncü defa Cümhur· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••• 
reisliğine intihap etmİf olan fll'· 
bdır, yani bugünkü Roosevelt 
hükumetine meaned olan kuvvet· 
li ve hakim bir tetekküldür. 

Şimdi bu hükumet fırkasının 
ft\ifuzlu erkanından biri durup 
dururken bir nutkunda. «biz, va
itlerimize rağmen kafi derecede 
)'ardım etmiyoruz ve edemiyece· 
h» dene bir senedenberj bütün 
diinya matbuatını ve bütün dün· 
Ja efkinınnumiyesini metgul e
den Amerikanın yat'dnnı mese
leaiııde bir bedbinliie düfmemek 
IÜçtür. 

Diier taraftan ltu ahval, A· 
ll!erika •İyuet adamlarmm Av· 
"'Pa itlerine müdahale hususun· 

TASVlRl EFKAR 
(D •"""'4 ıoJ,1/• 8, ıwttın ı d.4) 

Yapağı muhtekirleri. 
Ihsan ve Zeki Sarı Bekir kardeşler 2 şer 
sene sürgüne mahkum oldular ve 16 bin 

liralık yapağıları da müsadere edildi 
Balatta mensucat fabrikası sahibi Sami Ozana 20 ton yapa· 

iıYI kiloau 81 kuruttan 16,200 liraya satacak yerde 97,5 kul'Uftan 
19,500 liraya aatan yapağı taciri İhıan ve Zeki Sanbeki;r kardet· 
lerle ortaktan Y orai Kabasakal aaliye ikİDcİ ceza mabkemeaince 
tevkif olunmutlardı. 

Mahkeme dün bunlann dur UflDMIDI bitİrmİf ve suçlarını ıa· 
bit cörerek her üçünü de ik~er Hne Y oqada sürgüne, 50 lira pa
ra ceaau ödemiye ve J 97 balya 20 ton ypuimuı müllldere 
edilm..m. karM' vernU.tir. 

Dahiliye Vekili •lliyette, 
çıkarken 

' • o •• o o • 

Fabrika ve· 
müesseseleriı 
nazarı dikkatine! 

Her nni maden kömürii 
11e kolc için 

_.- Soa nlıif •nılzdekl • 

Uiaı okapoaz. 

ı meşgul olmuştur. tinde yupılmakln olan şiddetli Alman tir. 
Bu esnada kendisilı gorü~en ga. taarruzlarını Sovyetlcr durdurmıya Konferan a f§tl ak ed ek <>1an A-

zetecilere Dahiliye \'ckfü ıunlan söy uğraşıyorlar. Diğ~r ku.vvetli Alınan nıeılkan heyetinin hangi ynldıın gı. 
!emiştir, taarruzlarınd~n bırl yıne ayni bal- dcceği glzlı tutulmaktadır. Diğer ta
<- Asker ailelerine yardım hak - gede İlmen golü ı,ıımalindı Novograd 1 rııftan scivlendiğlne göre Ruslar ta.. 

kındaki kanun Meclisten çıkmış -.e dan, d!gcrl ayııi golün ctnubunda rafından . sı rbe t lıırııkıİnn 600.000 
meriyete girmiştir. Kanun, derpiş c.. Staraja Russa üzerinden Lcningra- 1 Polonyalı, in" !tere hesabına teçhl• 

(Devamı sayfa a, al.tun 4 de) (Det amı sahile ı, sütun 4 de) edilecektir. ................................................................................................................................................... 

Tasviri Efkirın Şildi 
Gazetemiz 30 Ağustos Za/er Bayramı günü 
merhaleli kürek yarışları tertip ediyor 

Yartflarıa yapılacatı hatlan 1l1terlr kro~l 

Yarışlar hakkındaki tafsilatı okuyunuz! 



--= Sahife: 2 TASVİRİEFKAR 

Fasulya fiyatları 

tespit edildi 
Havacılığımızın inkişafı için 

devamh gayret lazım Per~kende 
Dlin Hava Kurumunda, memleket havacılığının inkifafı için, ve fıyatlan 

satışlarda 

gösteren 
fasulyalara cins 

etiketler konacak 
himmet, gayret ve fedakarlıkla çalışan reis Şükrü Koçej1 

evvela b iz dinledik ve biz.im vasıtamızla da siz okuyucular, Hava 
Kurumunun faaliyeti hakkında malumat aahibi oldunuz! 

Harp patlamadan evvel bugünkü ibtiyaçlann mahjyetini 
idriık eden Hava Kunımu, her fırıattan istifade ederek propa• 
gnncla yapmaktan geri durmuyordu... Vatandatlar da sakin bir 
aulh havası içinde kendilerini üzmeden yardımlarına esirgemi
yorlardı... Fakat ne de olsa mantığı gözünde olan fert için, ıöz 
ve nasihat, nutuk ve netriyat eh... 1tte fÖyle böyle nihayet için
de propaganda tesir ve kokusu olan bir mina ifade ederdi. 

Harp koptuk tan aonrP., H ava Kurumunun bildiğini kul da 
öğrendi ve artık ylllnız tuurile de ğil gö zile d e gördü ki, bir milletirı 
hayat bakla yalnız karalar, sular, değildir. O üçüncü buut'ta. hava
da istikl&I ve hürriyet , eksik söylüyorum ; bakimiyet sahibi olma
lıdır. 

Şimdi b en d iyorum ki: 
Doğ'l.'ftan asker olan T ürk vatand~i yeni bir hava cephesi 

vazifesi alsın ve içtimai olmanın bütün kabiliyeti ile tesanüd ünü 
izhar ederek Hava Kunımuna aldat versin! Yüklü teberrüler 
deği1, muntazam a idat ••• 

O kanaatteyim k i : Hava Kurumu da, toplu gelen gayri mı.m· 
ta.zam varidata, muntazam ve muttarit aza tediyatını tercih eder. 

Cihad BABAN 

At etizm--n inkişafı ıçın 
mühim kararlar verilecek 

--~~·~-------

Türkiye atletizm birincilikleri 
Fener stadında başlıyor 

yarın 

Beden Terbiyesi Umum Miidiirlü- Blslklet yarışları 

Fiya t murakabe komisy onu 
dün öğleden sonra Vali mua vini 
A hmet Kınık'ın reisliği altında 
toplnnarak k uru fasulye fiyatlan
nı tesb it etmişt ir. 

Komisyon evvdce ça1ı fasul • 
yeaine perakcpde fiyatı tayin et
tiğinden d iin d ir:er c insleri e le 
almıştu. 

V erilen karara göre, badema 
kuru barbunya fasuly~sinin top
tan kilosu 15, perakende 18, ho
roz, tomhul fmdık fasulyelerin in 
de toptan kilosu 18 p erakende 
21 kurnştan ıatılncak tır. Top· 
tancı tacirler v e perakendecilere 
yapaca~lan satlşlarda faturaları
na fa6Ulyenin cinsleriie fiyatını 
ya zacaklar, perakendeciler de yi. 
ne fasulyenin cins ve fiyatını gös. 
tere n e tiketler bulundurmıya 
mecbur tutulmuşlardır. 

* çtvt İHTİKARI - Mura
kabe teşkilatının müracaat b üro· 
larına her gün ha lk tarafından 

muhtekirler hakkında ihbarlar 
yapılmaktadır. 

Dün yapılan bir ihba r neti
cesinde Şehremini Denizaptal 
camü meydanında Ünyeli Şükrü 
1 68 kuruşa satılması Jazım gelen 
kundu1'a çiv ilerini 200 kuru~ sa
tarken yakalanmış ve a d liyeye 
verilmiştir. 

* HILEIJ KOPYE KACIT
LARI - Son zamanlnrda piya
saya hileli b ir surette imal ed len 
kopye kağıtları çıkanlmıştır. Bun 
larm mürekkebi gayet fena oldu
ğundan yazılardan bir kopye bile 
al ınması m ümkün olmamcıktadır. 

Bu sebeple alakadar m nknmlara 
müteaddit şikayetler yapılmıştır. 
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Sürü halinde 
kuzuları 

gezen köpekler 
yiyorlarmış 

Kızı/toprak civarında başgösteren bu 
tehlike küçük çocukları de tehdit ediyor 

Hnber aldı~mızn göre Kızıltoprak 
ta sürü halinde başıboş gezen köpek. 
ler bnhçcll?l'e girerek ipte bağlı ku
ıulıırı remektedirler. On gün evvel 
ve dün köpekler tnrafından böylece 

iki kuzu parça parça edilerek yenil
miştir. Civar halkı arasında bu va
ziyet korku uynndırm1ştır. Bu gibi 
köpeklerin çocuklaıı bile yiyecekleri 
söylenmektedir. 

Babasına kötü 
ğw A tleti:nı Pedera•11o1ıııııdan: lstanbul Bolucsi /Jisiklet Aı'a.nlı • 

Umum l iüdilrlükçe hazn lannn mil - d r -, 
b k • 1 k uın an: sa a a, aJnn ar ve mcr ez hakem E .. 1 . 

komıtcsı tnllmatnamcleri üzerinde ı n~ ~e 24181941 t~nhlnde ~·P~- Beyog .. Ju Halk • 
müzakerelerde bulunmak ve atletizm lac::ığı ılan olunan 42 kilometrelik bı.. iftirada bulunan kız evı 
•porunun memleketimizde daha ziya_ siklet yarışının görülen lüzum üze- bir konferans 
ne terakki VP. inkl!!afını temin ede - rlne 7/9/941 tarihine tehir edildiği Evvelki gün, F<'ncrde Yıldırım 

~ ve gün ~ t' · ·ı· di caddesinde 7 numaralı evde oturan • • h J eek istişari kararlar vermek üzere . e._snn ının ayrıca J un c . 1 serısı azır ıyor 
. . lece ı teblıg olunur di~i kal!aın Sabri ile yclişmiş kızı 

a~afıdakı zevatın huzurıle bır top. M ' Nedime arasında, komşulnrın müda- B ;;z Halk · 
ıantı yapılmnsı kıırarlaştırılmı~tır. ersinll Ahmet "'11°11 u cv&ıden : ı ıkınci-

A ık halesine sebebiyet veren bir kavgıı 1 teşrı'n "41 tnrı'hı·ıı·'~ b 1 k 
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"Değişen dünya,, l*1 
B u harbin sebebi, ne İngıltere ile E ntcrnasyo11a.l dava. damr.Tt, dil7ıya

Almanyanın paylnşamadıf,'l 11 ın fal...-irlepıiş, fstih8tıl t'e iattlılclk 
dünya hakimiyeti davnsı, ne İngiliz - kııdretlıtri son haddine kadar ıksil. 
Almnn sannyi rcknbcti, ne azgın el- mi~ eski diinya 1nC111lcketlcrini hero· 
!ahlanma yarışt, ne çok nüfuslu mil. ba katmıyan, lııııuıları 1nübatiele harici 
letJcrin aı nüfuslu .. hra.kan bir siıtınn 
ıan yutmn hamle- Peyamı• Safa damektir. D ünya 
si, ne Yersay aul- liberal iııkılüp ile 

Yakın tark 
ve harp 

L ondra gazeteleri Rmyadaki 
harbin kati bir Mfhaya gir

mİf bulunduğunu müttef Jian ha
ber vermektedirler. Ayni u· 
manda İnai]iz milletine kendi 
adalarını Almanlann sonbahar· 
da bekJenen büyük hücumlarına 
kUJı müdafaa b8ZU'lıklarmda bir 
an gevteldik göstermemelerini 
de ihtar etmektedirler. 

İngilizler timdiki cihan~ümul 
harbin ıtldet merkezinin yakın• 

ilkleri, ne iktısadi buhrnn, ne de müvazene devresine, yeni bir rejim• da p.rktan ga:rbe ve belki de ay• 
bunların hep;:iclir. Sathi bir tnhlllin giımiş değil. biUikis iki büviik tszad ni zamanda Akdenize intikal e• 
ana sebepler olarak ileri sfirdüğü bu dolııyısilc farklı iki büJ1ü/: ka.raruü.-
timiller, dahn derin ve daha köklü ha ayrılmıştı. Bıı iki karar110."1ıın deceğini bekliyorlar demek tir. 

hllnün adaletsiz.. yeni bfr Tef ah. v• 

tnrihi ;:ebeplerin neticelerinden baş- biri • hem de 1ıiifus itibari!• eka.lli- Dünyanın en kanlı harbine Ak
kn biı· eey değildir. Bunlnrı birer veti - bu rejime girmig, dünyanın ek- (!eniz havzasının saha olacağını 
netice gibi kabul ettikten sonra elm. seı-iyct nü/usunu teşkil eden diğer ahiren beyan eden Marepl 
diki hnrbin tali sebepler! arnsında memleketler bflıil.:is bıı rejimin kur- Smuts bu sözlerile Almanlann 
görmek doğru olur. bnııı olmrışlarrlı. lJ 'ıtiin dünyaya şa- Afrikada bof durmayıp h avala· 

Bu tali sebeplen doğuran btiyük mil bir kapitaJizm tccss~ edemeyin- rm serinlem esini müteak ip Mısır 
tarihi amiller, ne sadece hukuki, ne ce, bııtüıı dünyaya şamil bir sosya. üzerine hücum e tmiye hazır ol • 
sadece iktısadi, ne sadece askeri, ne lizm de teessüs edemezdi.> (Bu kısım İ 
sadece slynsi, ne de ıındece dini geçenlerde Son Posta gnzetdnde duklannı ngiliz İmparatorluğu • 
milli, lıedii ve ahlakidir. İçine bütiin seri makaleler halınde çıkmıştır.) m.ın büt ün azalarına ihtar e tmek 

1 - ı iJi.11-'I- ı' stemi«tır' • cenı yd muı:sse;:clerinl alan tcuıd n- T 

tın mukadder çnrpışması onünclcyiz. Eserinin inşni bl.ilümlerinde (hl- Son zamanlarda Ma're~lin h ü-
Tek tauıflı, basit ve vahıdc irca e- rinci 'öe uçUncü kısım) müellif, buh- kumet reisi bulunduğu cen ubi 
clllmlş gündelik makııle iznhlnnnııı ı ran ve intikal devirlerinin iz::ıhındnn Af-r'ka m üttehit m emleketleri 
k•fayeUıizllği bundandır. ~·eni niznmın prcnı:iplerinl çıkarmış- Dominyonu Mısırın müdafaasına 

Bir ucu tii rönC>snn, ın rnnncvi u~ a- tn-. Hamdi Başnra ı;ore insan cemi- faal b ir surette İftİrnk etmekte 
nışına, ötrkl ucu Amerikanın ke.,fin- yctlerınin muayyen bir devri hare- bulunduğundrm ve Hnbe~İstanı 
elen doğan bfiyuk ıktısadi i tihnlcle- keti vardır. Bu hareket, nobctleşc 
re bağlı bir tarih çağının, buhrnnın biribiı ini takip eden iki devreye vli. İ<:tiluda büyük r ol oynaya n b u 
keşfi, "erbcı;t nnıbaddcnin ve llberal eut verir: Buhran ve intikal devl'l, D ominyonun bütün kuvvetleri 
kapitalizmin dor,'Uşu gıbi kalın hal- sükun ve refııh devri. Buhrnn ve in- şimdi Mısıra göndcrilm:ş bulun· 
kalnrdan geçerek nihayet yirminci 
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tikal devirkrinde kıymetlerin istlhn- duihmdan Almanları dıı çok iyi 
asrın ilk çeyre{,-i iı;inde yeni bir kıy- lesi hnrpler ve lhtilullerle olur. Bıı tanıyerı. eski Boer kumandanı 
metler nizamına geçişi safhnsında bu kanlı değişme hamlelerinin sebebi A kdcnizde vAziyetin ciddiyet i 
Junuyor nz. 1 refah be silkOn devresinin gittikçe üzerinde d ikkati celbe tamnmile 

Şimdiki Anupa harbi 1çind" hu b~)'.f~yen teza~l~rı içinde müvazenc- aalahiycttardır. 
muazzam intikal h!idlseslni bize da- sızlıge dilşrnesıdır. Buhran ve intikal o·w ft M h .. ,_ .. ıger tara an ısır Ut.'Ume• 
ğınık gazete makalelerile değil bir devirlerinde diktatörluk zaruridir. 
kıtnpla izaha teşebbüs eden ilk ve JJlçbir ihtilal ve hiçbh· harp içinde ti l<endi toprakları tekrat' büyük 
tek muharılr Ahmet Hamdi Başar- tam bir hürrıyet ve demokrasi müm. huekita sahne olmakta bu'un· 
dır. Yeni çık~n bu eserinin adı, bü- kün olmamıştır; faknt buhran tlcvri duğunu ve pek çok yeni zorluk• 
tün kavramile me,·zuunu kucaklı- geçip tc sükun ve refah devrinin mü- lar kıı'lısmda tekrar kalacağını 
yor: cDcğişen Dünya>. vazenesi buşlayıncn hürriyet ve de- düşündiiğü halde bitaraflığını 

• . mokrnsl mümkün olur. h-r Mih • d J tl Eser üç kısımdır: Blrincısı buh- .. mu lllaznya ve ver eve e· 
. t'k 1 d . 1 rl 1 . h dl Fnkat, nasıl hurrlyet ve n&Bıl de- n" k b h • tl h b 

rıın ve. ın ı. n . evır <' ~ .1ıa. e - mokrasl? Ahmet Hamdi Başann an- ne arş1 er angı surt' e ar e 
~or; ikınclıı;ı lıberal kapı:alızmın do- lndığı hül'l'iyet ve demokrasi, klüsik ıürüklenmerrıiye karar vemit gÖ• 
guşnnu ve batışını, ü_ı:uncils~ y~i hukukçuların ve iktısatçıların anla- runuyor. Binaenaleyh Yakın 
nizıımın ana prens!plennl tahlıl edı- clıkları hürriyet ve demokrasi olmak- tarkta harp tekrar tiddetlendiği 
yor. tan çok uzaktır: lınttli birl Öt<'kinin zaman mübareze İngilizlerle Al· 

Ahmet Hamdi Başarın fikirlerini 1 zıddıdır bile. Her devrin kendine gö- manlar ve talyanlara münhasır nkatlamadan huliisa edebilmek iç1n 
re bir demokrasisi vnrdır. Yeni <lo- kalacak ve Şark milletleri ve hü· «tenkit> ye dnşa> olarak ikiye nyır. 2s nğustos 1941 pazartesi günu m e r aya çaArıhyor ., u.. nş ıyaen 

snat lG dn Taksimde Sırnservilerdc cereyan etmlşUr. 1 \'e 30 nisan 942 tarihinde bitecek 
Bcde;n Terbiyesi İstnnbul Bölgesi bl- Aldığımız rnnlümata gare ev • Hadiseden sonra polise ifade ve. olun gelecek çalışma devresi kon-
nasında yapılncak bu toplnntı için ''eke profosyoncl olan ve biı·çok pro- ren Nedime, b:ıbasının kendisine te- fernns programı şimdiden hnzır-
blr müddet evvel günderllen daveti- fesyonel pehlh-anlara taş çıknrtnn cavfiz etmek istcdi~ini soylemişse de lanınaktndır. Hu p rogrnmda:Halk 

~an dünyanın dem. okraslsl ferdin "-A·metlerı' kcnard" kalacaklardır 
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mayı daha elveriş1i bl!luyorum. "u .. 
~c>nfa~tl~i ve .hii~rıyetlni ~aşa alan Yalnız fran ile İngiltere henüz 

Eserin tenkidi kısmı, Avrupanın ıktısa<lı !ıbcı-ıılızmı tnmamıle redde- l l d F'I k ' 1 
l!On yfiz elli senesini dolduran liberal dccek, ynlnız ferde menfaat değil a?. a!arn~mıt r ır. ı va ı r.an 

yelerini hl'rh:ıngi bir sebeple hrnüz l\lersinll Ahmedin glisterd.ği muvaf. babası Sabriyi yakından tanıyanlar bilgileri serisine dahil konuı,ırr.a-
nlıımamış bulunan zevatın muayyen :fnki~ct üzerine Amerikada çıkan şöyle demektedirler: lnrın ilk ve ortamektep muallim-

kapitalizmin nasıl doğduğunu ve ni- fıklr hürriyeti, yfmi hakiki hürriye. 
1 
hukumetı. Al~n teb~a:'ll~ın .. ıh· 

çin batmnk fizere olduğunu izah edi- tl \'eren sivnsi liberalizmi tekiirntil ra::ına aıt fngilterenın ustuste 
yor. Bu kısım, muharririn on yıldan ettirecektir.· 1 yapbğı teşebbüslere sar ih b ir ce· 
(1931 den) sonra Oc cfldinl neşretti- Ahmet Hnnıdi Ilnşnrın bu!ıran V<' vap vermit tir. Lnk:n fngiliz 
ği clktı adi Devl<'tçillk> adlı eserle- refnh devirlerine ait bu fikirleı i, he- matbuatı bu cevabın İngiltere 
rinln blr mütemmimi sayılabilir. E- nüz teşekkül hallnde bulunan sosyo- için mem nuniye t bahşolmndığını 

11aatte ""•rifJeri rica olunur. Rıng gazetesi kıymeUt §ıtmpiyonu. !erile Üniversitenin muhteıif fa-
...,, A · - Bir miiddcttenb<'ri karısından (Ahmet Fetgerl AŞ<>ni, Dr. Adnnn muzu nıcrıkayn davet ctm'şti. Fa- kultelcrinln son sınıf talebelerine 

Bun, Agop;>an, Ali Besim, .Adil Gı- kat l\ler inli Ahmet tekrardan ama- ı nyn oturan Sabri, kızı Nedimeyi ya- 1 tahsisi münasip gönilmüştür. 
ray, Be im (küçuk), Burhan J'clck, tör olmıya knrnr vermi~tir. nından ayırmak istememiştir. Fakat Me,-zulnr Halkevimlzle konferans. 
Behznt (Bor ndan), Cezmi Şahlngi- Boğazı geçme kıı babasını sevmeyip daha :fazln a- cı arasında gariişülerek tesblt e-
r ay, Deveci, Ekrem {H ınl), Ekrem amplyonlUğU lakadar olduğu annesinin nezdine dılecektir. 

~asen •Değiccn Dünya> o serlnin Jojlnin k:ıbulde çok tereddüt edeceği, · d ' d ih t k t 0 • 
dördüncü clld nl teşkil ediyor. fnzln cesur ve ınuUak hükilmlerle flm ı en sas e. m c c ır. 

Ahmet Hamdi Başarın tarlht le- doludur. fçi:ıdcki hakıkat çekirdek- A1m~nlarm .Nıko~ayeftcn ,.•o_n· 
Rüşdü, Ftlruzan Tekil, J.'er1dun Dl- . I Hnlkımız:ın bllgl.,lne hizmet im-
r·ım'ftkı'n Hü·~mcttln G·ı-li İrfan Sıı sporları aıanlı.>:ından: gitmek için böyle çirkin bir ayrılış k "' .... • ,.. 11 ·nnıııa mnlik olan arkadaşlarımı-

kiı.ınülü nnlnyış tarzını cİktmıcli )eri ezılmemek şartı le bu fiklr!er, ra (Dnıeper) ın ag:zına h ak•m 
De,letçilik> adlı eserinin her cildin- münı:ıkı:ıea edilmiye lii.yık olduklnrı , Keraonu zapte tmeleri üzerine 
ue nılım adım tnkip ettim. K<'ndisi kadar da malıkümdurlar. Tarih vii- Kafkasyanın fima linc doğru te• 
dünya mcseldcrlnin sathındn ılej!ıl, kıalarının tckerriirüne iııan~ıynn 1 ve ccüh etmİf bulunuyorlar. Sta· 
derin tarihi sebepleri üstünde düşü- mfı~lllfi~ buhran ve refah devırlerl 
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lin hattından ıonra Rusyanın di
n<m sayılı mütefekkir dostlarımdnn glhı sııbıt karakte.rlerle kendi kendi- ğer bir müdafaa hat tı d a tımen 

Şahinbn~ İlhami Polnter, Jaİe Tay-1 Bcıgemiz Boğazı yiizerek gcı;mc tnrzı intihap etmiş olncak. 1 zın her gün saat 18 den itibaren 
lan, Krrim Bükey, Mubeecd Argun, şampiyonluk müsabukaın 23IS/941 Zabıta tahkikata devam etmekte-, Hıılkevimize müracnat cylcmelc-
l\lu a l"uzım, 1\1 h•net Al! (200), Mc- eıı".1nrtesl günü saat 17 de Anndo- dl rlni rica ederiz. 
sut (İzmlrden), M bit, Neılmnıı T. l luh nr ile Bebek arasında yapıla- r. --------------ıııı1 
k 1, Dr. Nurettin Savcı, Nazmi Ti}. caktır. lJfitQn yüz:llcülere açık ~lan bu 
f•kç, 'e!let (Bahke,irtll'n), Semıh mı.ı abakaya herkes ı:irebılir. Iştirnk 
Turkdo an, Selim (Galatasaray), •<l ccklerm ıı;aat 16 da Bebekte Gala
Sa t Darga, Snıt Odynk, Şınası Şa- ı truıaray klübünde buiunmaları lıi. 
h ngtıay, Şeklp Etem, Tevfik Böke, zımd r. Baş hakem Rıza Sueri, ha
Unvan Tayfuroğlu, Vildan A lr, Ve- kem Sıtkı Eryar, Bekir Macuı·, Nu
dat Abut, Vamık Gezen, Zt:ıtı Gok- 1 ri Bosut. 
ışık. Z kı Yumuk). KIUp murahhaalarını 

davet Konferans ve tatbikat için evvelce 
İ tar.bula gelmış olan bolge atletizm 
ajanlan da toplantıda bulunacaklar
dır. 

Atletlzm hakemlerlnl 
davet 

Bedr.n Terbiye8i U11mın Miıdıırlu· 
ğiı A tlr.tirm f'edsraqonunda.11. : 

23, 24/8/941 tarihinde yapılacak 
Turkiyc aUet.izm birinciliklerinde 
aşağıda adla n yazılı zevatın cumar
te 1 günü saat 17 ve pazar günü sn. 
a t lll,30 dan evvel Fencrbahre stad
yomunıı tcşıifleri ılca olunur. 
Bnşbakem: Unvan Tayfur. lllüsa. 

baka doktoru: Dr. Nurettin Savcı , 
M ra ım umıri: İlhami Polater, Ha
r eket iimırl: Semih Türkdoğan. Ha
r<'k<'t kiı.lbi: Şevket Aktnlny. Spor 
komiserleri: Adli Giray, Füruzan 
Tl:kil, Musa Kiızım, Agopyan, Ali 
Rıza S z ralp, Cemil Uzunoglu. Ya
rış hakeınleı ı: Fıkı t K ıcabrkir, Sa. 

Futbol ajanlığmran: 
Lig maçları programı görüşülmek 

\lz:erc, birinci küme klüplcrlınizin 
salahiyetli birer murahhasının 26/8/ 
941 Pazartesi günü saat 18 de bölge 
mel'kezine geln1eleri rica olunur. 

Lig maçları 
21 eylıllde başhyacak olan lig maç 

}arının programını tesbit etmek nze. 
re ikinci küme klfip murahhnslan 
dun akşam Mıntaka merkezinde top
lannrnk yeni senenin esas progr ı
nı kararlaştınnışlardır. 

Bu karara güre 20 klüp 4 gru
pa nyı ılarak maçla rn o şekilde işti. 
tak edeccklcı·dlr. Fikst!lrü bu sene 
İ<>tnnbul mıntnkası tanzim edecektir. 

Etibank Umum 
Müdür muavinliği 

it Odyak, K rım Bukey, Cevat Kır- Eınlük ve Eytam Bankası Umum 
n.an, Jale Ta~lan, C mal Vcnç. Kro- 'Mi dur muavini Kemal Türkomerln 
nometreciler: Nazmi Tufckı;i, 'I' hlr Etlhank 1.:mum Müdtir muavınlli;"lne 
D ıgor, Kümll Ocak, Mlthat Gulte- tayini lfık~k ta dıka iktiran ttm1ş 
kin, Rıza Saray, Kemal Seçkin, At- ve manıalleyb yeni vazifesine başla-

1 ln:ı kom' erleri: L tfi Otgün, 1 maıl mı tır. 
Dikmen, Sudi Aziz, Hazım Ögmen, Kemal Türkomcr bankacılık iile -
S:ılih Erhan. Atlama hakcmleı i: Sıı. minde me lrki ilıtisn-. ve 7:ekis!le ta
dık Ceylan, İbrahim Sevin, Yasumı nınmış, Emllık ve :Eytnm Bnnkasının 
Sk~indris, Hayati Özğan, Diger ha- kalkınma mda çok hizmeti görülmüş 
kemler: Klapştak Aleks, Halük S:ı.n, tür 
Şevket Yoruk, Muhsin Gtineyt, Ni- 1 1{emnl Turkömere yeni vazifesinde 
lsat 9_nh1n. d ff k u •~ · d · Türkiye ati tlzm e muva a ıye er ""mennı e crız. 

bf rlnclliklerl 
Türkiye ntletizm birlnciliklcrl ya. 

n n Kadıköy F ener stadında yapıla
caktır. Müsabakalara bir çok bölge
lerden gelen lGO den fazla a tlet işti
rak cdec<.>ktir. 

Basketbol 
mUs b kaları 

ldanbul B ölgesi Btukttbol A;anlı.. 
l mda.n: 

1 - Bütiin te~ckküllere açık olan 
ajanlık basketbol nçık hava turnua. 
sına 24/ 8/941 pazar günü Burgaz· 
adasında ba !anacaktır. 

2 - Blrincı maç: Saat 17.80 da. 
Sarı kırm1-"ı ( G. S.) T<an1·11a. 

İkinci maç: Saat 18.30 da. 
Km·tıılıış - Bcyoğlııspor. 

3 - !.-:: ha komic;r>ri: Bav Bi1e>ktlr. 

cF.nver Pap. l uııvada• tefıikııınız 
Yllf;'"llZIJl ç klu~undıın bu~tin kona. 
n t1 l< r le., mi;:d n liı: 'r d ll'l' ı. 

Edebi roman: 34 . .......................... . 

- Latifeyi bırak Naran ilanım. 
Daha fazla ta hammülüm kolmadı . 
Bir dım daha atarsan ölürüm, ya
h ut ••• 

- Yahut bir dehimn kucağında 
ı91nırsınız ... 

İmkansız olan ııeyi fstiyen için lıu 
iki yoldan birini tercih etmek l azım 
ırdmez mlT İmkanın ne demek oldu

unu an1amanız için neyi bilmeniz 
ıcap e lece ini anl mıyorum. 

- Bu 11ozlerlniz (Ruhoni ıztırnp) 
ın k ra ı nuıa bir miilde götür mek 
iınltAnını kau nmak içın e, boşuna 

r····························· · ········ · ········ ·· · ······· · ····· ······· ······ · ······· · ···ı biri olduğu iı;in, fıkri tckiimüliiııün !erini taklit ve tekrar eden muayyen .. , .. · ı p ··ı" d k·ı • . eo u ı e eypus go u nrasın a 
sıcıık mahremiyetinde de bulundum. devrı hareketlere knnı olmasında a- d -ıık ' d b l kt.nd 

1 Pendik hayva serg isi dün açıl ı = 
i ktısndi fikirlerinin tenkidi tarafla- çık bir teznd vardır. Bundan bnşka, a~ aruı e . u u.~~n ır. 
rı, bugün hiçbir lktısatçının art:ık in- dostumun cckseriyet> mefhumun3 Burnııı Ka.radenıze d oKülen ne• 
kiir edemiyeccği bir vuzuhla, teker verdiği milnn, keyfiyet. vetırcleriııc' birlf'rlc Bahrihazere d ökülen ne
tekl'r hnkikat olmaktadır. clktısadi arkasını çevirerek rl)·ıız.i yekünlnrı 1 h irle:-in fasıl hattıdır. Yani Av• 
Devle.tçillk> serisinin cPara ve İnkı- hesaba katınaktıııı başka bir ~ey yap rupadaki Rusyanın fark ve 6:Brp 
lap> adlı, beş sene enel çıkan üçün. mıyan on dokuzuncu asır liheralizınl- kısımlarını hinöirinden ayıran 
cii cildi, albn • karşılık esasının if- nin ekseriyet teliikkisindeıı farksız l tabii Hazer buradadır. 
Jiisını dahn o znmırn haber veıı11lş, görünüyor. Bu mekanik ve <:Ansız an o·· Al 1 N N . k" ·-i un man ar arva ve ov• 
anan<'ye sadık lktısatcılanmızı ten · ln:ı;ıt', Hnınflı Başarın ten ıt ett.ıg . • • •A 
kitlere sevketmlşti. iktıaadi llberıılizml tamanıile lıaklı go.~~~f tchhırlennı ad1arak. bd~kltn~ı! 

Dostum Hamdi Başarın liberalizmi göstermlye kafi gelir. Sosyolojini~ 
1 
~u?8 aa • ath:_ıa 8 gır 1 erını 

\le knpltallzml tenkit eden f ikirlerini müclahalesi olmadan yapılan hukukı ıddıa etmttlerdır. 
burada hwilsa etmek mümktin değil. ve iktısadi tariflel'ln yüz elli senedir Muharrem Feyzi TOGA Y 
dir. l,iberalizmin bünyP.sinclen doğan hatadan hataya düomfü:ı olmaları da 
sosyalizm ve markslznt de bu tenki. bundnndır. AÇIK MUHABERE: 
din hedefi olmaktan kurtulamıyor. ••• 
Y . A ik 1 k Ahmet Hamdı' Enaarın cD..r.i .. ~n Ray Mustafa Koç, Köık, A11dm-enı vrupa tısatçı arının pe ço- ... "b v" 
~. f k b l d "' ü d h ki Du-nya> sı, bilhassn tenkld·ı lıu""küm- Sahifeler m!lsait olmadıI,rından çok gıi, n at un arın a ust n e a • 
k H d. B ı b b dl Ll- lerile, Türklyc"e büyük hakikat ve yerinde olan ikazınızı zannediyoruz at, nm ı aşara era er r: ,, 
beral knpitalizm, onun cİktısndt :fikir gıdaları veriyor. Bu davalnrın ki başaramıyac;;ığız. Hürmetler. 

Don ıc:gicio muk:fıfat ıı lan cins ineklerden biri 

Dcvlct.çillk> seriAindc ve son kilalıın- üstüne binlerce makale ve kitap yağ- * Ba11 Kıi...-ım Uç~an, _l'ddcğir. 
dn bütün lnceliklerile iznh ettıği iç dırmamı~ bir m mleketln kafa.,ını 'nMıf. f{adıl.:ou .- Sahıfelerın dnrlığı 
"<' ılış tezatların kurbanı olmnktn _ saran karanlıklnı·dan korkmnk. dch. I yüzunden (Sorun, sayliyelim) sütu
dır Bu tezadların en yıkıcısı, knpl- şete d!lşercesine korkmak lazımdır. ııu~1uz 1 

~o~t~r. Odmın. için m~leııef 
taUzmin, istlh~al ve istihliık enerji- Çünkü değişmlyen, sabi~ ve ~eli düş sun er nızı erce emıyoruz. avgı. Ehli hayvan neslinin ıslnb ve teksiri için Vi layetçe tertip edikn 

hayvan sergisinin Üsküdar ve Knr tal knzalarına ait olan dôrdüncü:ıü 
diln Pendikte mcrashnle açılmıştır 

!eri sıfırı tüketer<'k ölüm derecesin- mnnın Ui kendisi bı.t karnnlıktır. ıiiln~"~·~~~~~~~~~~~~~ 
rle sefalete dıış<.>n eski dünha mem· Yüksek mütefekkir dostumun eser!. ;;;; 
leketlcrinl miıbadele haricinde bırak dilşünmek içJn yanan P. n<; bıışların 
masıdır. Liberaller gibi sosyalistlcı iistnnde bir meş:ıle gibi gezer k, fi. 

Açılma töreninde Vilayet ve n elediyc erkanı, Kartal ,.o Üsküdar 
kaymakamlar11e kalabalık blr halk kütlesi hazır bulunmuştur, 

Küşad resmine saat 15 de Ban donun çaldığı İstik!Ul marşile baş. 
lanmış, bunu Knrtal kaymaknmı Ad nan Aksclin bir nutku takip etmiştir 

J{ ... ymakam, bu söylevinde ehli hayvan nesillerinin ıslnh ve teksirin. 
de fımil olan sergilerin gaye ve ehemmıyctl('l'lnden bahsederek, hayvan
larile sergiye iştirak eden köylü vatandaşlara te.,.qekkür eylemiştir. 

ve taı ihi tckiımülü sınıf tezndların- şümilş ve kararılık zekalara bol sı • 
dan ibaret sanan 111nrksi!>tler de bu- caklıklnr ve nvdınlıklar f' tirecektir. 
nu görcınemitılerdir. Miiellif diyor Peyami SAFA 
ki : 

Kaymakamın bn nutkundan son rn Vlliiyet idare fznsından Avni, 
kurdeleyi keserek sergiyi açmış, da vctlller ve halk teşhir olunan hay
vanları görmilşlerd.r. 

cl(cıpitcılist ecmfyctlcrde doğan 

solt'Jlall:m de, lrnpf talamin diinya 11ö
rii ıınc ma.lü' olmal: mcv1:iiııde idi. 
Çüııl..-il onlar da ka.pita.liı:m gibi cn
temalfl/onal bir dava. peşindıı idiler. Ü küdar ve Kartal kazaları bu yıl sergiye 132 at ve tayle iştirak 

etınielerdir. 
Bilhassa Vilayetin temin ettiği damızhkl:ırdan alıntın taylar, takdir 

kazanmıştır. Sergide teşhir olunan bu 132 hayvan sahibine üç sınıf ü. 
zerinden 620 lira mükf'ıfat verilmiş tir .• 

(•) Kita!mı müellifi Ahmcıt llaın. 
dl lla§ar. Basıldığı ver: Kenan Ba· 
ıımcvi. 

Kemal Bllba,ar 

yoruluyorsunuz. Onun zinclrler için. 
de olduğunu blliyorBUnuz. 

- Hayatımı alakadar edt>n menu. 
lar üze.rinde k imseye lıcsap vermek 
mecburiyetinde olmıyncak kadnr hür 
rlyeti severim. Blit.ün insanlar zın
cire vurulmn:t olabilirler. Kendimde 
hiçbir zaman bir ılncirin ağırlığını 
duymadım. Verılmiyen bir ııcy isten
memeli .•. , 

cHlçbir u man onunla bu kadar 
al:'ır, bu derece sarih konuşmadığım 
için, ~aşkın blr süküt içinde uzun za. 
nınn hareket'!iz kaldı ve ilk defa 

olarnk ağlamndan ve bir ııey isteme- lnnduğum halde, onun karanlıklara 
den bana b:ıkt.ı. dalnn kederli ve dolu hnynli nrka-

Bu bakışta korkunç ve karnnlık sından bakarken, lierhangi bir znval. 
bir uçurum kenarında duran, onu lı karşısında kalbi olan herhnngt 
ölçemiyen ve vuzuhsuzluğun verdij;rf bir insan gibi içim sızladı. Burnum
korkuyla başı dönen bir adamdan dn gözlerimi yaşartan bir yanma 
ziyade, o ucuruma ~önlil nzasıle duydum. 
kendini bırakmıya karar vermiş, son cAziz dost.um. :Mukaddes fazilet. 
bir defa daha gözleı-ini mavi ısem:ıya Jer ve sanatkilrane fcdakftrhklar J?ÖB· 

knldıran bedbahtların halet i r uhiycsl terebilecek bir yarndılıştn olmndı
vardı. ğımdnn dolayı beni nyıplamaymız. 

cŞoföre durmasını s5yledi. Otomo- Kaideci, hesaplı ve !<nl:lnin r.e<:ine 
bilden siiratlc indi, kapıyı kapama. 1 kulnklnrı tıkalı eski hükimlerden 
dnn önce, her zaman sade ve türkç'.! olmayınız. Düşününüz ki ben aşkın. 
bir veda kelimesi kullanmakten hoş- dan daha büyük fazilet k'\bul ctml
landığı halde, bu gece boğuk bir yen kııdınl;;ırdanım. 
sesle: <Bütün :fedakarlıkların, aşkın çev

- Arlleu, dedi, ve kayboltlu. resinde toplanmasını isterim. Fenden 
cİyt biliyorum ki nrtık gelmlye- yapamıyncağım şeyl~ri istemeyin ... 

cektir. Ve şu bii;ı;ük anda, yalnız benim için 
cKendimi mesul tutacağım bir gü.

1 

huküm vermekle iktifa etmeyin. Ken. 
nah işlcmedi[;rime knni old11l;um ve diniz!, kendi kalbinizi, Alla.hın hu7.u
yaptığım harekl'U muztarıp bir ne- runda im'ş gıbi çırılçıplak dinleyin. 
dametle batırlanııyacnğ m .. emin bu- Ötckıno karşı duydukla11nızln , bann 

Çorap ve trikot aj lmalcllerl 

kooperatlfli~inden : 

cElbe Çorap ve Trikotaj İmalcile
ri> kooperatifine ortak olan her şa
hıs haftalık vesika olmnk şartilc dör. 
der adet :fotol:rraflıı kooperatif mü· 
dürlüğüne muracaatl:ırının lüzumu 
acele olarak ehemmiyetle illin olunur. 

karşı olanian b1rlblrlnd"n ayırnuya 
çalışmış. Dostluk ve kardeşlik şefkn· 
tini, yaratıcı aşklo karıştırma)•ın. 
Biliniz ki bütün fenalıklar acıyarak 
yapılırlar.> 

Naran 

Bu mektubu okuduğum zaman, tik 
duyduğum t.CY sonsuz bir saadet his
sidir. Bir çılgın gibl t.chri. insıml:ın 
terkederek bu duygu ile başbaoa kal
maıı: arzusuna kapıldım. Temenye
rinden yukarıya, sırtlara tırmen
dım. Ovaya hiikim bir kaya üzerin
de, bi r kartnl gibi tüneyerek, büttin 
kasaba holkınıı cO beni seviyor, o 
benimdir.> diye haykırmak i stedim. 

Sonra akşam güneşi altında uyuk
lıyan fundalıkları uyandırdım : cO 
beni seviyor, o benimdir ... > 

Dağdan aşat'l do~u inen bir ço -
ban kızını omuzlanndan tuttum. 
Kirli yüzünü öptüm ve ona: 

(D'1X!.mı var) 

- G k'erde !nğlam ve kuvveti ola
b!.lmrk if n, milli havncılığınll -
zın tem 1 nl atan Turk Hava 
Kurumuna yudımlarımızı ço
ii ltm ll'ilZ 

~~~~~~----
:=ıu111uıı11ıır1111111111111111ıt11ın11111ııu111u11ın~ 

r~ Vecizelerin Şerhi ~, 
iuıını111ııtıı rusnuı•n1111111111ıttı11.tııuuııııaıı~ 

Adaletsiz bir memle
ket bir mezbahada n 
farksızdır. Clcmenceao 

Mezbaha koyunlann, d:ıvar]a. 
rın kesildikleri yer oldnğnna gö
re adalet yoksulluğu içinde ya
tııyan bir meırJekcti, mezbahada 
kesilmeyi bckliyen hayvanlara 
benzetmek mübalağalı bir teşbih 
sayılmamak gerektir. Çünkü in
sanlık, adnlct dü,ünccailc gerçek 
insanlık olur. Bu düşünce fertle
rin ync.ayışında ve cemiyetin ya
eayışındn hflkim olmazsa ortahktn 
hiçbir ~ey ayakta durmaz, herşey 
yıkılır ve insanlıır, yalnız tam 
teslimiyet ile boynunu uzatıp 
kestiren hayvanlara değil, vahşi 

hayvnnlar derkeaine dü~e.rlcr. Bir 
memleketin ıeviyeslni anlamak 
için onun adalete gösterdiği say
gıya bakmak yetişir. Belki biitün 
medeniyet tarihini bu ölç(l ile 
ölçmek ve her milletin hakkını 
' 'ermek mflmkOndftr . Adıılete 
hürmet , adalete en kudst muhab
beti gllstcrmek, her insan için en 
yüce vazifedir. 
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Dünya harbi f IL1'.ıl!R!~:JIQ18QH. I ( Aske_r_i_V_a-ziget ) 
-- - -- -t ALMAN ~~===---
Fuar dolıyısila çekilen · L • t tr f d 

tazim talgraflınna tebliği enınta e a ın a 
lnglllz tebllll 1 • ,, "'°' -"•19dft utıCNll) b 

m.- ... 

K.A.HlRJI, il (A.A.) " ş 1 ltp ecfften dlpauıuı takibine dnaa 1 
Ortaprk İagiliz kunetleri uau-. Milli e ve olunmaktadır. mu ar e e er 

mı karardlmam tehllil: Leııin&'l'ad önündeki cephede Te 

Tefrlll•ı .. 

Llb7&(!a Ttabnık llölseaind• tope• Baş ve k ,·ı,·n .Estıonyada da kıtalarıın12 ~rpıoar•k 
muz dtıı,ımanın keçM. piyade mafre. ilerlemektedir. 
selerini dağıtmıfCU. Finland11a eepbftinde, Ladoıra ~ 

Gfindüs dilpaaD taYJareıeri pike te.~ekku··r lerı• • ltnün iki tarafında, hücum keza mu-
hiıc:umlan ,.Jnlllllana da haaar ... . r ı 1 vaffakıyetle tetevTilç etmiştir. 
in11anca zayiat olmamıştır. Bir eeri alır matl6blyetler netl-

Hudut mıntakasında topçumua diif IZMIR 22 (AA.) - Fua- • ee&inde, Sovyet ordwıu fevkalide 
man mevııllerini dovnn şt.iir. nn açılmaaa münasebetiJe Ti- kanlı zayiat vermiştir. Seferia bida-

Alman tabllll caret Vekili tarafından çeki- yetindenberi ı.250.000 den fazla esir 
BERLIN, 22 (A.A.) len tazim telııraftanna Milli alınmıı ve 14.000 tank Ye 16.000 top 

Alman t.ebligı: ı • Şef İnönü ve BllfVeki) tara- 78 iğtinam veya tahrip olunnıuttur. 
İngıltererıin ıark sahiliııde han fından fU cevaplar verilmiı- So'V}et hava kuvveUeıi ceman 

kuvvetleri dun g ce bomba tıe lki İn- t r: 11.250 tayy .. re kaybet nlıtlr. Bunlar-
gllız eilt>pıni hasara uğratroıılardır clzmir Fuannın vatanda,la- dan 5.633 il yerde tahrip edilmit. di-

t l · · d" terleri hava nıuharebelermde veya-ngillz hava kuvvet ermın un lan memnun edr.cek bit gü-. t h"" hut hava dafi bataryaları tarafın -Jdnnsch sahili uıerme ynptı ı u - zelli'-te açılmasından çok se-
bb ı d k" 'k l t ~ dan dilıürülmfıştür. Bundan baıka 

cum teşe üs erı e a ıın a ınış ı• ı vm' dı'k, Bu sebeple 'oplanmış du'"şman nlu'"h'ım end" trl taı. l 
Avcılarımız ve hava dafi bataryııla- us mın aa a-
n 26 ve bahriye topçusu üç düşman olo.:ı milletimizin Ciirııhuriyet rıııın ve lptidat maddelerin ele aıeçi. 
tayyaresi duş<ırmüştilr. Bir bahriye hükumeti etrnfıııda gösterdık- rilmeslle lcülllyetll kayıplar kaydet-
baraj kmcı ~em'&i Atlantik sahilin- leri beraberlikten bah.iyar k miştir. 
de 'bır İngiliz t yare i düşüı müştür ~uyuyoruz. s~lam ve sevgi- Narvada 

Şimalt Afrlksda Alman aavaş tay' ' lerle tetekkür eııcr'm.> Berlin, 22 (A.A.) - D.N.B. : 
wareleri Sidl Barrani civannda iki . İSMET İNÖNO Alman kıtalan, Narvada cereyan 
J den muharebelerde alt ıbin -ı·r al-tklııci ıınıf İngllız kruvawrüno mu- 1 1 1 · · E 1 • e ...., 

b zmir mcı n ernaıyona nıı$lnr ve 10 Sovyet tankı, 21 top, 'Vaffakn etle bo1 alaınışlardır. To - d · " 
k 1 Fuarının elinizle açıl ığı hak- 24 mitral~·öz, 400 bomba topu tahrip nıka çıkarılmakta ol n ılı\ ar ve ,, 

malzeme uzerine her çapla b nıbalar kındaki telinizi 11.ldım. T e- etmişlerdir. Bu muharebelerde Sov-
atılmış ve hava mu' 11 bele in üç ~kkür e<.!erim. M l(i sanayii- \tt kuvvetlerine kanlı zayiat verdi-
İngıliz \CI tal'yare ı duşürulmü~tür. ~izin inkişafına büyuk hi:ı- rilmistlr. 
D6şman ne günduz. ne gece Al- metlerine şahit oldui;umuz bu Ifoılln, 22 (A.A.) - Alma~Ros 

man topraklan ilzerınde uçmamıştır. güzel e eri hnzır!ı) anlara mu- harbı başlıyalı, tam iki ay oluyor. 
HalJ8ft teblP'I vaffakiyctlr.r diler, İzmirli- nu iki ay, büyuk ekseılyetin tahmin-

• lcdni doğru çıkarmamış. fakat mü-
ROMA, 22 ( A.A.) lerin hakkımdaki asil duygu- h'm heddlere varılmasını mümkün 

İtalyan ordulan mnumi karargi. lanna fiikranımı arzederim. kılmıştır. 
laının 4·H No. lu tebllii: Bafvekil • Alman aslı:eri mahfilleri, euetecl-

İt:alyan aYcı tayyare teıekküllen J Dr. Ref'lk Saydam leı· konferansında, henOz kat'i netl-
pek alçaktan uçarak Maltadaki Hal.. ~ ~ • cenin alınmamış olduğunu kabul et-
far laava meydanına taarruz etnıft- - -- -- mektedlrler. Fakat son cfinlerde Al-
ler Ye yerde bulunan düoman tayya- s o v y E T man oıduııunun tecavüz kuvveti art. 
relerine ve dafi bataryalarına mu - mıf ve Rus mukavemet kuvveti ise 
'faffakıyetll altral16s at.eti açmıı - azalmıştır. 

lardır. b ı • • VOl'Ofİ)ofun bey .... amai 
Şimali Afrıkada İngiliz tayya~e- t e 1 g"' 1 Berlin. 22 (A.A.) - D.N.B.: 

ri ,.Uden Blaeuiye hücum ebni .. er. Berliner Börsen Zeitunı.r gazetesi, 
dtr. (1 inci .alti/edn deı •m) Mar~I Vorooilofun Peterıburg teh 

Tobnık cepbf! inin muhtelif mınta- mata söre, 20 ağustosta hava ılni müdafaa için bir tek adam gibi 
kalarında İngilislerin tahşldat ve sev muharebeleri eanas nJa 2 1 Al- ayağa kalkmak üztre bu ı:ehir hal-
kiyatını iıabet.li ateolerlle datıtan k h ' b ş 1 ı..: d l'llk man tayyaresi dü•ürülmü•tiir. Bi- · ına ıta ını, c uur u ·uır e ı , ve 
topçu faaliyeti olmuıtur. '" .,. ç h b' bl d ı k ta zim kayıbımız 12 tayyaredir. c ete ar ıne r a.,eb o ara v-

Sldi Barranin:ln ıimall earbishı- sif ediyor ve diyor ki: 
de Alman tayyareleri denizde tesa - S.bala tebliği Milletleri idare eden kanunlara 
düf ettikleri düınıanın iki haCil kru- muhalif hareketlerde bulunnıalc için 
vazörüne bomba atmıı.ı ve isabet et- .Mo.kova 22 (A.A.) - Bu ea-

yapılan bu cani~ane tefvikin, muha-
tirınltlerdir. bahki Sovyet tebliğı: rebe mıntakasındakl ıehirler halkı 

21 /22 aiustos sıecesi, kıtaları- için ne gibi neticeler vcrecetlnin, 
ı rnız bütün cephe boyunca ve bil- Sovyetler Birliğinde dahi bilinmesi 
1 hassa Kingiaep, Novgorod ve lazımgellr. 

Amerikanın l Gomcl istikametlerınde büyük Ru caniyane delıliğin neticelerıni, 

i
l ~iddctte muharebeler vermi,ler- Alman ordusu değil, fakat ··alnız 

mUdahal••• davayı halk çekecektir. Bı.mu, ılmdiden söy-
dir. !emek icap eder. Zira, her ş y gös-

halledebllecek mi ? il Lenineradm müdafauı teriyor ki mezalim propaeandası ge
cikmiyecek Te bu propaganda. Pe -

<•..-·wl•ll• "--1 l M k '2 (A A ) V os ova • . . - oro- tersburg bahsinde de Amerikada çok 
da aabit ve esub cl&t&nc:elere ,ilofun hitab~sindcn sonra Lenin- miıc:aıt akisler bulacaktır. 
müstenit kuwlan olmadıiuu ela ı1rrad hak ki bir kale h:ı1ini almış- Oçakof lısal.i upt.liWi 
ptermektedir. tar. Eli ei.lib tutan kadın erkek Bertin, 22 (A.A.) D.N.B. nin 

Eaasen Amerika efkanumumi-ı herkes cepheye gitmiştir. <iğrendiğine göre Bolıevikler tara -

Yeainin ek•eriyet itibarile Avnı- E ı · ek fın lan denizaltılar için bir üs haline 
• k 1 b v en t er teker müdafaa et- lcoııulan Oçalcof kalesi zaptedilmi•tlr. 

pa harbine bilfiil İfhra e a ey • k .. tah · t b ) '-'I " 
Gali m~ uzere rıp a ur arı tetıu Ru kalev. i evvelce Yunanlstı\nda da 

tar olduiu da, meflaur up d "I · ti ·~. • e ı mıt r. muv,ffakıvet kazanmış olan bir Al-
müeueıesinin netrettııı aon ra Babnlan ııremiler mıın tiimeni ele g~lrmiıtlr. 
bm)arla .. bit olmaktadır. Smolenskte Sovyet taarruzu 

Batk• memleketle-'e misline Moskova 2 2 ( A A ) Ree- .... 1 N B ı ·~ · · - Berlin, 22 (A.A.) - ..... n 11 
tesadüf edilmiyen bu ac:aİp mü- men bildrtildiğine nazaran So•- ôi:\'rendiğine göre Alman kıtalan to 
.......... iti dcü, ara ura Ame- yet bomba tayyareleri bitibirini atwıtoata Smolenskln tlmalinde Sov 
rlla eftlin1111Hımiyeainde yokla· ı takio eden üç devriye taarruzun- yet kıtalarının bir taarruzunu dii.ş
malar ,.parak, bu efkinmnumi- da Romanya •bili açıklarında man için fevkalade ağır zayiatla pils 
yeaİD ıea-Jilleriai rakamla ta• bir Alman nakliye gemi kafilesi- kfirtmüelerdir. Bir çok Sovyet tankı 
_.. ye teebit etmektir. iddiaya ni hezimete uiranutlardır. Alman tahrip ate,ı altında molıare-
ı- be meyda111nda kalmıştır. SovveUe -
......- mlm•enift vakit •llkit 1 Ukraynaya takviye kıtaatı ta- rln bu tankları almak teeebbüsil de 
rıı ıat~ .. ":""ılanla da çok ftYan bu gemilerden hiç değilse akim kalmıştır. 
W _.u=n dsYJmf. ikisi batmlm19, bir üçüncüsüne ==:::===========:a 

....... mi 1 ... IOD aylarda 1 alet verilmif ve diğerleri de hasa- R o o s e v e 1 t i n 
iü lf defa efkinunnmaiyede ra uğratılmıftır. 
:JOkl ....... yapnuf. En aon raka- Almanlarm uyiati 
ma nauran efkanumumiyenin 
,.alma ,&sde yirmi biri, Amerika. Moakova 22 (A.A.) - Sov
nm bilfiil harbe ıinneaiae taraf- yet istihbarat dairesi reis muavi
........ Bir ay evvelki yoklama- ni Lozovskinin perşembe günü 
da ian niabet yüzde yirmi bq bildird ği Rus tahminlerine göre. 
imİf. Yini ıon zamanlarda harp Almanlar Sovyetlere karsı harp
taraftaırlannın midarında yüzde )erinin ilk iki ayı zarfında ıki mil
dört kadar bir tezayüd vukubul· yona yakın zayiat vermlişerdir. 
...... Bu ıki milyonun takriben yansı 

ı,t. ,erek bu ıibi astatiıtikJer, ölüdür. 

,erek :Jllkanda hah.i geçen ayan LozovsJci, bu hususta demiştir 
u ı ün M. Byrd gibi nüfuzlu ki: 
........... ifplan veya ödclialan 
Amerilrada Avrupa İflerinn mü- Bir ordunun bu kadar az za
dabale buauaunda benü:ı iatik· man zarfında bu kadar zayiata 
rarla bir dÜfiin.. olmaclajı kana· uğraması. tar'hte görülmü, mü
atinira husuliiae "!ebep oluyor. dür) Bu zayiata mukabil. Hitler 

Avrupa harbine k8ıl'fl bu vasi· Sovyet arazisinden bir kısım ka
~ Wunaa bir memleketin ı zan~ıştır. Fakat hu. arazi on~ ~iç 
müdahaleainden, davamn kolay· bir yıyecek maddeııı vermemıstır. 
lakla ve ~ baDeclilme6İlıİ Bu arazi, yalnız yıkılmı' şehir ve 
beklemek tallii dofN olamu. köylerle. berhava edılmi'l fabri
Hatti böyle Mtelı:aiz ,,. karar- ka)ardan ibarettir. Bundan baş
SIZ JÇılacak müdahalelerin da- ka HitJer, iga) edilmif mıntaka -
,... micldetini ualtmak detil, bi· larda çete harplerine ve ahalinin 
likia matmıık ve barbi biabi- kinine k.,... koymıya mecburdur. 

tin w.,lk ve bulaflk bir Sinirleri ve dütünceleri zayıf 
l.aJ. .. tirmek tehlikeıi bil. var- olan sözde doetlanmız bize kal'fl 
dır. Nitekim Japoayama lııasün olan muhabbetlerini matbuat ve 
UqJq.kta telaclitkir bir vaziyet radyo vuıtuile endifeli bir li
......... Amnrilranm tat.ip ey• sanla izhar etmektedir. Allah bi
!-tili Iİyaletin tesiri olduiu da zi bu ca1>i dostlardan korusun. 
Wclia ... iJmnkteü. • 

Dü\lmana ıelince, biz kendimiz 
onu nhakkmdan ıeleceğiz. 

mesajı 
(1 üıoi n.1'1/edft devtım) 

Benim için, Nazi yükCim~tinin 
söz ve yazısının katiyen muteber 
olmadaiı üzerfoe nazan dikkati 
bir kere daha celbetmiye belki 
de ihtiyaç yoktur. Belk de be
nim için. bu prensip beyanının 
dünyanın dini hüniyet ve basın 
hürriyeti ihtiyacını da tazammun 
ettiğini hatırlatmak da lüzumsuz
dur. 

İkinci bir meaa j 
Vaşington, 22 (A.A.) - Rooee

velt Milli Genç Demokratlar kongre
sine br mesaj gondererek ezcümle 
demi tir ki: 

Ynhnk lıca, yalınkılıçla mukabele 
etmek gerektir. Demokrat mudafıı.a
sı, mütecavizlerin kullandıkları vası
talarla temin edllmek lazımdır. Bü
yük hürrıyeUeri, kara kuvvetlerinin 
hücumuna karşı bu vasıtalarla mfl
dafaa edeceğiz. 

Kuvvete karşı kuvvet kullanmalı
dır. Beşer hürriyetinin mildafılerl, 
tahribe tahriple, ölıJilrmiye oldıır
mekle mukabele etmek tıkkından 
başkasını seçemezler. 

Bir tenkit 
Vqington, 22 (A.A.) - Ayandan 

bazıları, Rooeeveltin kongre7e SÖll· 
derdiii mesajda daha iyi bir dOnya 
tetkili için eeas tartlardan biri ola
rak din bilrri7etinden baheetmeainl, 
Sovyctler Birliğinde dinin bugünkl 
vaziyeti dola71aile tenkit etmltlerdlr. 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS 
•Ul OllDU KVllANDANLARINDAN 

(~ ..MI._ cı.-) ningrad halkına ldtabaı bir IM>yaa- Bu ıntırldlerinla .anmıda, devle'\ Ceıniyel bJr taraftıı.n latubulcla1ıl 
dm dolu cenubu istikametinde 7&Pıl· name Dt!fret.mi~; bu f8)air herinde'kl memarlanndan, sabtiJe erkinın · • tetkllitaı genişletmekte cleYam ecll
maktadır. Daha tlmaJden Fin Ye Al. Alman tehdidir-in artını, Ye Sovyet ordu :a :u.rıından da bir hayli )dm- yor, ö~ r tar .. ftan da, Pariateld 
man kıtaları da Ladoga g(ılünln Iİ· Dıfidafusına rağmen Alman taarru- sf'ler vardı. Bic tipheals ki bunlar, (Hürriyetperverler) ile • •• bahusua 
matinden Lenlngradın farkına cloi- sunun Mııilı kınhnamıt oldutunu ş ylı '!llalli ef .. nd1ntn açaeatJ bayrak Ahmet Rıu Be:ı;le- muhabere eyU.. 
ru tazyik edi10rlar: Bu pltln ılrnal ıoylıyerek halkı yardıma ve ,.ehnn alı 1 da top'au.acaklar.. \'e yapda - yoıdu ... Bu ikJ tetekkul, nıektupl r
kötesinde Sartuvala civarında kQ- müdafaasına 1ftfrake daYet etmilUt. cak iakılipta müb.im bır inıil ola- la ;ınlaımıtlardı. Biı 'birlerin u.hlr 
şattıkları Sovyet kıtalaı ını sıktetır. Lcnıngradın Moskova ft Pt'kıkta He calıluı!ı. olacaklar, memlekt'tl ba .. tan tııı;a ka 
makta 'te çemberi daraltnıaktııdır)ar. demiryola irtibatı henk kesılmemı,. Şeyh N•ni cı .. ndi:ı'r. Ycrd!ğ" cevap eıı kavuran sulüm ve ı bd ıl ~~ 
Burada mahsur olduju söylenen 80 tiı ; fakat kesılmek tehllkesı k ıvvet.. ve ts?ı'.ut üı.emie, blr cuma cfinı: r:cru ınılle ı ( llHtfrutiyef') • lraflll
bln kadar Sovyet askerinin bir 1nanaı lııJlr. Revalda mahsur olan So'V}et (~ur.ıı.ııı>J T ııkki nıektcbi) nin mü- turuaklardı. 
Ladoga üzerinden sallarla ve kayık- kunetleri etrafındaki çember daıal- od d · _.ı b düı·iyet aımı a sessız &uoasız ır Zap · e Neureti erkanırıdaa Te 
!arla Lenlngrad civarına çeldlm.iye tıhnakta Ye tu·..n. artmaktadır. E- kdedil·" B · • (0 

;y-. içtima a ı.u. u ıcı.ur.a a, - d~lPt rica inden bar.ı u:vatın da ceo. 
uiraımaktadırlar, ıasen şimalde Mareşal Voroşilof ku- nıanh İttll.:ıt (, öl i~cti) ısnı' .. dc gız- dııhll 

0 
dıığu ititiliyordlJ.ı 

Ladoga gölünün prp kenarında, mandasındaki Sovyet kuvve-tlerinin 11 bir teı;ckkül yapılmasına karar ve- • . , 
Kıt.reli berzahında Keksholm cinrın. 60-70 fııkadan ibaret olduğu tah 1 ild B . r l k ı- l tın ri ?.la ııd 8efırı at. kı ~ecıp PnaRnlD 
da Fin kıtalarUUJl taarruzu deTam min edilmektedir Cenupta Bud~·ent r 1

' u (~~z 1
h nNı ~~ c~m ~\ ~: ı X Efl·ndi tarafın.. 

etmektedir. kunıandasınclakı kuvvetler takriben .ı. 11
1 ~tıneM k~c~ ~ .. ~:.' ü e e~I 1 

N d;; dan taLhlif edildiği malfım Te muhRk 
İki taraf tebliğlerinden baıka Lon 100 fırka ve merkesde Tim~r'konun r dı. rbe. epNmu ur 

1 
1 ~ 1 ı kal.. olı a :ı bcıab<'r, ?.aptıve N n 

dradan gelen telgraflar da Lenin- kuvvetleri 120-140 tümen tal min e- bey, Ha ıye kezl:ıre:ı ~,d.aüzı::n Ha - NA .. ım Pa 1anın da cemıyetln "6 u-
d ıdd.11~ 1 . • reı. nıuhaaebe a emı mu ru acı dü 1 h berd 1c • gra etrafındaki vaa.iyetin c ı g - dıliyor. Gerek merkez ve Rerek ce. . h N 

1
. f d n n a ar Ye raat na tara~-

ni bildiri"orlar. 20 ağustos tarlhll d ı Ahmet efendı, Şe) • a_ 1 e en ın n u ldufu · et ed li l'du " nup oı u an jJU ayda.nberi yaptıkln~ biraderi İsmail Hakkı beyle dığer r o nvay ı 10 • 
bir Londra telgrafı, üçilncü Alman muh~rebelerde haylı oylat vermıı birka .. sattan mürekkep bir merkez Cemıyetin asli eı kilnı, Şeyh 
taarruzunun -rek U'kra""'ada Te ge •ıbldırler " Ef dı · ti altınd 111 .. _ ... .. ~ .,- • . ı.~. t1 li d t . "ld' en nın rı:ı;ase a --re'k Jamburg'un zaptını mtıteakip • ....,e Y cu e ge ırı 1• i U 1 k 

Şu vaziyete göre Mareşal Voroşilof Cemı'vet, f--•ıvete baDıadı . .A% I&· d t lç ma ar 7aptı tan sonra, ı ıı-Lenlngrad istikametinde tehlikeli i - k " .... " .. b t ıDt' B uvvetlerinin ba~a cephe kısımla - man zarfında mu-nevverlerden ve ramını teıı t e m .. ı. u pro 
!erle~ işini muhafaza ettığ'nl z.ıkre- dd ı ı 'b · tın kte d rından bir yardım görmeksizin Le- Naı'lı' efendinı·n müridlerinden bir ıu ma e er ı tn·a e e ) ı · diyor. Lenlngrad Almanlar tarafın- · d 
dan zaptolunabilirse bütün Baltık de nıngra ı mtıdafaaya mecbur kaldığı ha)li kiınaelere inkılap fıkirmrtni 1 - (Osmanlı İttihaı Cem 1• ) 
nizı, Alman halcimiyetl altına gir• anlaşılır. aoıladı. Bu suretle cemiyetin efradı nın makasdı aıliıi, milletin fecialı.h 
cek ve bu yoldan Jrfoskova)a doğru Alman taarruau Ul'fl8&nda Lenin- artbkça arttı. tstanbulun muhtelif nlltlarına latinaden (Meıru*lfet) n 
1leri hareket ehemmlyetll bir kola1- ı-radın lOO kilometre şarkında Lado. aemtlerinde ,aldı başınıia zevattan 1etıhsatine çalıımaktı ve bu ba)'ırb 
lık görecektir. ı-a sına Ut İllll9ll caın arasındaki ge mtlrckkep ıubeleır açıldı. DIRksadın temıni lçin, ltid~ki veçhll• 

Lenlngrad ve clnn Sovyet Rua- 11~ş. neh~.r veya kan.alın ee~ialne ce- Cemi1etin en mühim merkezini hareket olunacaktır: 
yanın en mamur ve bununla bera.. kılıp mudafaa tan~ye edlh:v<>rsa .da I (Babı Seraskeri ıuhesi) teokiJ edl- 2 - (:Rlbıili) ve (Meclili B&a 
her en büyük san&)'i mıntakaların • Novograd ve StaraJa Russa ilzerın- yordu. Bugünkü Üniversite blna11ın- ftltell) nın toplandıtı bir paurteal 
dan biridir. Bilhassa Sovyetlerin ::~tı;a::a~ :;;;:~~ ı.:.~ da bulunan bu ıube)'i de Seı:uker nyabut bir perfenabe cbtl, lkftıdl 
lıarp sanayii Lenlngrad n Moııkova Ye tazyik )'ap•lf oldatandan bö7le AU 8e1p P~m aerrnerl (rr.ıralay namazı kılmak bahaneslle kiffel 
etrafında teklsllf etmlltlr. Bunun L bir çtldlme ve müdafaa artık mUm- Şefik Bey) ıdare ediyordu. (efradı -1Jet) Saltualmlılt eaml-
çln Lenina-radın kuoatılarsk Sovyet kfin df:l'ilcilr. Vol'Qfllof Leninaıradı Bu hamiyetli ve cesur ut, (fetan- inde teplanaealı: ••• Naanua .. tnnldp 
Rusyanın diğ-er kısımlartle irtibatı aonuna kadar mtldafaa edecektir. bul meıkes kumandanı Jrft!tfr Kbım 0 (cenıml pftr) camiden l6nt;le p. 
keıılllrse Kızılordular mühim bir si- • Pap) yı da elde etmlıtl. Kkım Pa- tııı Yenba'e.ıı cadd•i Te lensG1 ha-
lah, tank ve tayyare imal ve istihsal Eııki Ordu Kumandanlarından pnın elde edilme.si, piyadesi, dva- mamı sokatı tarikile Blln&ll7e ı.e. 
merkezinden mahrum kalabilirler. Emekli General riai •• toptuau ile. koca bir fırka cam edip her taralı tuptacak ... Ba 

Marepl Voroellof enelkl eiin Le- Ati IHSAN SABts aııkerin kazırnılması deuıekti. Hnada merkes kumandanlıtma -

Tas~~~~~] 
ve dokuz ldşilik bir takımla iftirak 
edecektir. 

3 - Yarıı başlansaç mahalli Bii
yükdere Beyaz Parktır. Tek çiftele
rin yarışı Tarab) ada nihayet bula -
caktır. İki çifteler yarıf8 Taı abya
dan b:ışlıyarak, Beykozda bltırecek
lerdir. Dôrt teklerın yarııı Be)koZ.
dan başlıyarak Bebekte niha:ı et bu
lacaktır. 

4 - Tek çlftelerln yarıtı Tarab. 
yada bitecek ve Tarabyada beklıyen 
iki çırtcler, tek çiftelerın kendı bor
do hfsalarma pllMlerile ........... ha 
rekat edeceklerdir. İki çifteler kendı 
uıerhalelerl olan Beykoza kendllerını 
bekliyen dört teklerın bordo hizala
rına geldikleri uman yarışı bltirmiı 
olacaklar ve dört tekler de hareket 
etmek hakkını kazanacaklardır. 

cArrivee> 'kırmızı flamalı iki ıa
mandra arasıdır. 

5 _ Yarı!jlarda beynelmtlel kürek 
nisamuılleal tatbik edllecekdr. 

6 - fic tekneden ve doknz kişi
den mfltıetekkil her takım, ;varııta 
merhaleler araıııııdaki meaafeyi bl
Unnek mecburiyetindedirler. 

'1 _ Herhangi bir sebeple olurııa 
olsun. bir takımın blr veya iki tek. 
nesi yarıoı terkederae, takım halinde 
diskalifye edDlr. 

8 _ Bir klüp yarışa iki takımla 
gireblllr. Ancak, en iyi derece na -
zanltlbar& alınır. 

9 _ Bir ldübün ikinci bir takımı, 
yarıı eanaaında. gayri nisami bir ha
reket yaparsa (çapariz\ o klftbtln tkl 
takıunı ja miisabaka harıcl edilir. 

lO _ fic 'ekneden mütetekktl o -
ıan takımların her teknesi, merha
leyi bitiril derecesi nisbetinde puan 
alır. 

11 _ Puanlar şöyledir: Birinci 6, 
ildnci 3, ilçuncü 1. 

l2 _ Yarı~larda lisans yoktur. 

Dahiliye Vekili 
beyanatta 
bulundu 
(1 ffıoi •ahif ~ d• •a,..,) 

dile<.'ek yardım mıktarını mabalh Be 
ledivelere bırakmaktadır. HPr Bcle
dıye kendi imkin ve husu iyeUeri da 
ire!linde yardım işini tahakkuk etti
recek ve hiçbir asker ailesi yardım
sız bırakılmıyacaktır. 

Meclisin önümüzdeki mesai devre
ııne hazırlanmakta olan yeni ve mil 
hlm' bir kanun layihası takdim edlle
cektir. Bu liyıha, memleketımızdeld 
nahıye tetkilatında mühim değişik. 
Hkleri ibtln etmektedir. 

İstanbul ve Ankara Valilerinin 
değiıecefi hakkındaki haberin uh 
yoktur.> 

Vekil, .qam tlstQ l'U& npurile 
Yalovı.ya gitmiıtir. --··--··----····· ··-·---·-T.-lrl EfkAr 

İ~tan·buJ Vak~flar DirektörlüğÜ~Jıanları 
I\ yıı etı Pey akçeli 
L. K. L. K. 

534 20 41 00 

618 81 48 42 

138 00 10 &O 

261 Sl7 20 00 

250 00 19 00 

Bilyükçareıda Zincirli ban alt katta eski Ye yeni 
1 No. lu od anın tamamı. 
Büyı.ikçarflda Sahaflar kapısı l!okağında 7 atik 
Ye cedit No. lu dükkanın tamamı. 
Eaki Boca All yeni Kolla Aıki mahallesinde 
eski Demirel ytmı Demirci Hasan sokatında eski 
13 yenı 21, ve 83 No. tajlı hane araaaının ta-
mamı. 

Şehremini Seyyit Ömer mah:ılleal eald Koruk 
Mahmut çcşmesı yeni HRcet sokağında 1 No. 
lu ah ap 2 odalı evin tamamı. 
Ey p Hacı Hüsrev mahallesi Savakl:ır cadde. 
sinde 3. 7 No. lu hane Ye dukkln enkazı. 

Yukarıda yazılı eınlik satılmak üsere 115 C(1n mı.iddetle açık arttır
ma) a ç karılnHttır. İhslesı 4 9 941 perşembe giln6 saat (16) de icra edi-
1{'(.'e>gınden isteklilerin ÇemberUtaşta İstanbul Vakıflar Baımüdurllgu 
Mahlülat kalemine mtiracn tları. (7~36) 

• 4 1 /.. • ~' 

ıst~.~ Deni~>Lv. Satmalma Komisyonu ilan fah 
1 5000 k.lo kösele 
13000 > vaketa 

J20 adet mqia 

65 745.00 4537.25 
60520.20 4276.01 

257.28 19.30 

126.522.48 8832.S6 
1 - Yubrlda cim, miktar, tahmia bedeJlerile ilk teminat: 

lan yazıla üç kalem etyanın 26/ Ağustoa 941 Salı eünü saat 16 da 
pazarlıkla ekmltmesi yapılacaktır • 

2 - ..... iic kaJem efPDID Mr le kalemini imci. tf!kl"fte 
bulurıulabJoc.;ii aibi yalauz herhangi bir kalemine de teklifte bu
luulabilir. 

3 - lateklilerin belli gün ve aaatte yukanda hizalarında cös. 
terilen miktardaki teminat ve kanunun istediği vesaik)e Kasımpa
.. da bulnan komisyona müıraca atlan. 

4 - Şartnamesi her gün mesıd ıaatleri dahilinde 633 kunıt be-
clel mukal:ıilinde konmyondım alınabilir. ( 7159) 

• • • 

but taburiar da harekete PORNk. 
mWetia fedaklr ft ldr1'17eq,..... 
eYlitlanna muaherett. balaueak.. 
Ba mfiıterek 91Yll Te aabrl ım...tı
ler vaaıtlısile, Blbıllide içtima laalla. 
de bulunan S&dıruam ile Nuular, 
bulundukları aalonda hapla " lff· 
kif olunacaktır. 

3 - Burada bu hareket devam • 
derken, birinci fırkanın ıOvarı ft 

topçulan slratle Galata kl}pı1is na 
seçecekler.. etrafa korku aaemalr ı. 
çln ) alın kılıçlannı salhJU'Ü dört 
nala Bqikt.at mıntaka-c;ma ~
ler ... Orada, iklnci fırkanın uk rl 
kı,lalarile Yıld & sarayının ara n
dukl iı tibat• kesecek!erN arka lan 
yetiıecek piyade taburlarile sarayı 
heı taraf~n muhasarA edecekler .. 
böyl~ '\'llzıyete hlk'm olduktan 
aoııra, neticeyi Bibılllde bulanaeü 
olan Cemiyet Reisine haber "'' t 

!erdir. 

4 - Yıldız aarayınıa muh&Sara
ya alınmasını mOteaklp, Cemtyetla 
Merk"Z Heyetini teakil ed~ znat 
atlra le Dohnabaltçe •ra,-ma ,we. 
eeMler .• Velialul •airesln• cfree*,. 
ler.. (,,...,_ ..,, 

lnglliz nota• ... 
lranın cevabi 

(1 iaoi to.Ai/ed• ~, 

ten imtlna ederM, ~ " 
lluelann Y&Zlyeti oldatıı gıbl bıra
heaklan muhtemel detlldir. 
Rooenelt • a.-.m ...... 
................... d ......... 

Nevyork, 22 (A.A.) - D.N.B. : 
United Preu'in Londradan Ptılı 

bir habere göre Atlantik mlllQID. 
da İran meseleai Roosevelt &le aı.r.. 

Mevcut evaafamız mucibince alınacak olan 2000 kilo kayna- chıll aruında esaslı bir •urette 16' 
mı' bezirin 25 /8 941 pazartesi K ünii eaat 14 ele Kaaampafada bu- r~fi~~!~~~· tra~ın Almanlardan te
lunan Deniz levazuıı aatın alma komisyonunda pazarlık. yapıla- mi 'ı•r.m ı1i ve tranın Sovyetler Btr
caktır. İsteklilerin belJi ıün ve saatte mezkGr komisyona müra- lıti için bir tnn,.it yolu tıalın so. 
caatları ilan olunur. ( 7 398) kul ı ı ve O .. ,. arktaki lngi z k T• 

• • • V(!Ueri için bı r petrol membaı olarall 
1 - Mevcut nümune ve evıafı mucibince tahmin edilen be- ku nıln• ı hu u und:dd 1 ıs 

deli 6480 lira olan 9000 kı1o ytkanmıf i>arça bezin 25/8 941 pa- no tal naz.arını tarttaınlle anlatnut
zaTtesi günü saat 11, 30 da Kasımpapda b"J.ınan Deniz levazım tır . 
satın alına kom syonunda pazarlığı yapılaeaktJr. U l d P • İn• :ıı mahf l.t • 

2 K 2 ı,_ ) · h t' n·n dcıhal br ha e e rçınek-. 
- ati tentlnatı 97 wa o llP ,artııamesı er gün lf .. a ı re bulundu r.:ı kanı o dukları• t. 

dahilınde mezkur komısyondan bedelsiz alın:;.bilir. pret et trl r. 
3 - isteklilerin 2490 sayılıkanunu:a istediği vesaik)e birlik- Notanın cevabı ıeldi 

te bellı ıiin ve saatte adı ceçf'D komilyoaa müracaatlan ilin olu- Londrn, 22 (AA.) _ Reut.er aJ•• 
nur. ( 7399) sının bıldirdı• .ne göre fran hdkt • 

-Doğu inşaat Kooperatifi Erzurum ~~:~:i~!ı:~~:~r.notasına cevabi ı.oa. 
idare heyeti Başkanlımndan: Tahrandaki tnırilis ElçS•ioı .. o· ve şimdi Londraya ....... , .&&il bu oeı. 

1 - Dotu İatut Kooperati!i tarafınd&D J:rsunanıda mahklif tipte vap t le k d ı ektedir. 
cloOt edet ev yaptırılacaktır. N..,..,..k ~ Wr ....... 

1 - Yaptırılacak eYierln bt1f bedeli cı.oa.w, lira do. hrq Bo n !2 A.A.) - J).N B. : 
elup kapalı zarf uealile ekıiltmeye koııulmuttar. Nnyorlr radJ'OS'l, allhlredt lıılw 

3 - Eksiltme 10/9/1941 ~ gtlal aut lf da mnar- Bel .. -••••• etreMllhtl 1MrJan •d!Nlf 
diye daıreısinde toplanacak Xooperatil !dan a.,.li il_,_. ı.. ed1- JltaMHa_...kf i..,m. bnetl-rt ... 
lecekttr. U.anUaı Genenl 'Waftll'1n t 

4 - !la ite alt euatdar po1aıdır: slrmiı balanalun .&rlemittlr. 
Binanın ,Plinlan, mahal lletell, lllçl tam u.t.I, .._......., Nn1orlr ra'yisuaa söre h&ber 119 

valıldi tl7at listesi. hullaal kCllfleri. b&)'uuladak At1ed .... prtma-1, ırtın ııqıedllcc~tir. ' 
ekaHtme tart.namesi "' mukavele projeeJdlr. Tekzip edildi 

& - Talipler )'Ukanda 7uıla enaktaa alt.etekldl dolı7a1an dl» Londra 29- ( \ A ) Orl"b'..--
lira auaNJl'Mie ......_. D1ia tn ... t Kooperatifidindea tedauk ede- • • • •• · - .... ~ .. •ı.._ E...ı .,.._ ... twnlarda 

9'J'lediiimia nc:hile bizce, Am .. 
..... korlnmç Awupa harbini 
~ delil, ucak eulhe tavuıut 
9llaelcle durdurabilir. Nitekim 
._.at Okyanm miililuıtuıdaa 
................. olan ...,....._ 
~ IUlb eöderİllİıs seçmİf .... 
............. tarafta u çok iimid 
"7~ America ., .... 
J'CI ................ tla ...... 

Sovyet istihbarat daıresi tefi 
muavini Almanların Nikolayefte 
inpsı bitmemit bir zırhla ile haf" 
ka SoV7et harp ıemileri zaptet
mit olduklan iddiumı :ralanla
mıtt&r. 

Bennet Clarck elemiştir ki: 
Reiıicünıhurun bu ihtarı, müttefL ( 

ki Stalin tarafından bot s6rtllm1J• 
bilecek mahiyettedir. Senelik •••••••••••• 1400 Kr. ITOO Kr. 

bfl klerl -.ı 'O lln tı U aml Xa.fett!tllk Nafia JltlfaYlrliii od111•dı malıflllff Bliicu•;an:h~ ıler. rtı lllııl 
ece .-- ~ c m gll • Jmne~eıin'n İraftlll ctN''lrled 

da ~ .:::=r· .... ...,.. lftlmk eıleh'IMerf lcia aNMWd .. rt. J\akkında AıM•'kAdn. cltlat• ..,... 
lan uia ohM1ım la.a..11r. lan 7al11nlamal.:..r.Jır.:ır. 

~ ••ri.ret ,,. med•ivete 
e 1.ô-A bizaılt elmıİf .,_ 
.._ TASVUtl EPKAR 

Hekiket tudur ki, demiftir. 
Sovyetler, deniz tezaablan ile 
beraber, İnfUI bitmemif ve ma· 
kineleri kcmınannt bir zırhlıyı ve 
ı»r buvazöri 1-lıan --.reı-
4il-

lngiliz komünistleri 
(1 ...,,. -"' ... ~ 

PoJlitt, lnaiiiz ve Rue milletle-
1'İlıin dünyayr fafizmdea lnntar
mak için pmlan olduiuma aö,
lemit Te demiftir ki: 

Fakat. eğer biz k•dimlz ma
clen OCl)ldanncla. deniz tezaW .. 
~~n~laıa•..._.. 

Alta aJhk _....... 710 11 HiO 11 

Cc qbk -··-· 400 • ıoo 11 
::uo • woktu. 

c45.658> lira cfob kurqhak - ftkkat teminatı J:rzunm Beledtye • b~y.aaı 
Tesnesine yabrdıfıaa Pir makbas YPyahut kanunea ıaateber banka Vaıaıct.,n, 22 '\,.• •. ) - otlf 
JDRktubu ibra• etmeel, Hl )'llında Ticaret Odasına b)'ltlı olduğuna claiı Ar~ aja.r.•'•"·'"1ın lllMI ...... 
nafb Uaraa ........ hl,.a& 7aptıtma dair nsika lle Kooperstif İd•re g6re, VaıbıctondaJc; trn Slci9f il• 
B.,etlne ••==•& .._. Jllfhaakaeaıa lftlrak eclebllwt tein ~ aı. la•-• ._,_.... B ıl ' 3 ' • Roo. 
maaa T8 tbru etmed. JUbnda dlSrdbct .addede 1Ul1ı ha ite ait tT• MYeltle ~ _. 18 ...,._ 
raklan .strlp atlllderecatmı t.mamen kabul •ttiiiae dair igqlamua, utta ~-
MM ~ t.maa unu• elaralr ha11rh7acata teklif mektv,plarmı traa. ._ pJ n. 
ıttt/INl .. ı> ı sini ll&t • hfte J:rnnııa Beledi ~ " ---- nde d olsa, 

7 l m « .......... tart. ff llawı olclata o: ...... l"rtl koya. 



TASVİBtEFICAR 

Asipirol Necati AOn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm i1acıd1r. Bahçekapı; Sallh Necati 
R .A D V O 

BUGONKU PROGRAM 

'7.30 Proeram 18.40 Orkestra 
f .33 Müz.lk 19.00 Konuşma 
'1.45 Haberler 19.16 Orkestra 
8.00 Müzik. 19.30 Haberler * 19.45 Şarkılar 

13.30 Program 20.16 Radyo ga-
13.:rn Türkçe plak zetesi 
18.45 Haberler 20.45 Şarkılar 
14.00 Müzik 21.00 Boraa 
14.46 Türkçe plak 21.10 Dinleyici 
1&.00 Müzik. istekleri * 21.10 Konuıma 
18.00 Program 21.66 Orkestra 
18.03 Çifte fasıl 22.30 Haberler 
18.30 Serbest 10 22.45 Müzik. 

daklka 22.55 Kapanış. 

ıst. L v. Amirliği Satma im 
komis1011u ilanları 

Beher kilosu 1 O kuruştan 
1 S0,000 kilo patates alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 28/8/ 941 
Perşembe günü saat 15 de Top
hanede lst. Lv. amirliği satın al- ı 
m a komisyonunda yapılacaktır. 
J'eminah 1 125 liradır. Taliple
rin belli vakitte komisyona gel
meleri evsaf ve şartnamesi ko
m.İılyonda görülür. ( 19 4-740 7) 

••• 
Beher kilosu 4, 5 kuruştan 5 5 

ton saman pazarlıkla satın alına
cakbr. ihalesi 2 7 8 941 Çar· 
pmba günü saat 14 de Topha
nede Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Kati 
teminatı 3 7 1 lira 2 5 kuruştur. 
Evsaf ve şartnam~i komisyonda , 
görülür Talıplerin belli \'akitte 1 
komisyona gelmeleri. 196-7 409) 1 

••• 
10 46 adet mektepli ~aplcaaı 

Ye 124 7 adet mek tepli kordonu 
utılacaktrr. Pazarlıkla arttır· 
maaı 26/8 /94 1 Sal ı günü saat 
I S,30 da Tophanede Lv. amirli
ii aatın alma komisyonunda ya· 
pılacaktu. Hepıiniıı tahm "n be
deli 27 lira 55 kuruştur. Şapka 
Ye kordonlar Salıpazarında ma· 
mal eşya ambarında görülür. İs
teklilerin mal bedeli olan parayı 
m uhasebe veznesine yatırarak 
belli a atte komisyona gelmeleri. 

( 184-7269) .. ,,. 
43 4,500 kilo oduna teklif edi

len fivat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltmesi 26 8 941 
Sah ıünü aaat 1 5 de Tophanede 
Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin be
d eli 8646 Üra 55 kuruş Hk tem -
aatı 6 48 lira 49 kuruştur. Şa~t
aamesi komİ.lyonda görülür. is
teklilerin belli vakitte komisyo· 
na ıelmeleri. ( 185 .7 2 70) 

••• 
Beher kilosuna 7, 5 kuru~ tah· 

min edilen 32.500 kilo meşe kö
mürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
thaleai 2618 94 1 Salı günii saat 

ı 

1 

• iÇKiSiZ SAZ• 1 

CağaloğJu Çifte Saraylar Bahçesi 
{ Cümhuriyet Matbaası karşısında) 

Kıfln Borsa Ku aathaneainde aayın m Üfterilerim izden 
ıördüğümüz rağbetten cesaret alarak b u d efa 

Yazlık Bahçem izde 

Her Pez•r saat ıs den te.ao •kadar 
'6Yiik Su Heyetile birlikte fİmdİy• kad• Ankara 

RadyoNnda zevkle dinlediliniz 

f ... M.ÖzE.vvE:N····5E·N·AR;1····İ ...................................................................... 
1 Ç K J S 1 Z Bahçemizde dinlemek 

fırsatını kaçırmayınız. 

PROGRAM: 

Yüksek Türk Musiki Hey'etini teşkil edenler: 
Tanburi: 
Kemani: 
Piyanist: 
Klarnet: 
Udi 
Dabruka: 
Kanun 

Sala haddin Pınar:: Okuyucu Baylar Himit Diksea 
Necati T okyay H > Yqar 
F eyzi Aılangil H > Numan 
Şükrü g Okuyucu Savanlar Faide 
Abdi :: » İzmirli Melihat 
Hasan Tabıin ~ i » Suzan 
bmail :f > Faika 

Pek yakında çok zengin programla 
Müsamereli Büyük 

Sünnet Düğünü 
Çocuklarını sünnet ettirecekler ~·mdiden Dördüncü Vakıf 
Hanı altındaki BORSA KIRAA THANESI idare memur· 

luğuna müracaat edebilirler. 

Bahçemizde yapılan fevkalide gecelerde mefl'Ubat ber 
kasımda 55 kuruütur. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan: 
Askeri Fabrikalar için lintenı pamuğu satın alınacaktır. El

lerinde linters pamuğu mevcut olanların nümunelerile birlikte 
merkez aatın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(7264 ) 

ARLON 
Değerli, zarif, dakik bir saat olmaaına rağmen 

hepsinden ucuzdur. 
Mükemmel, pırlantalı, elmaslı, platinden, altın
dan, paslanmaz, çelikten, kromdan çeşitleri mev. 

cuttur. Saat almak arzu edenlerin: 

ARLON SAATLERiNi 
14 de Tophane de Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapıla
caktır. dk teminatı 182 lira 81 
lwrUftUT. Taliplerin helli vakit- 1 
te komisyona ıelmeleri. 

( 186-7271) 

görmeleri menfaatleri icabıdır. 
HER MARUF SAATÇİLERDE ARAYINIZ. 

Deposu: Z. SAA TMAN 
Sul•anhamam, Camcıbaıı hanı 

••• 

Türkiye Kömür Sabş ve 
Tevzi müessesesinden 

1 - Müessesemize ait Zonguldakta bulunan bin 
beş yüz ton miktanndaki Kreozotun Zongul· 
daktan Haydarpaşada Devlet Demiryolları 
Mayimahruk deposuna veya tanklara nakil 
ve teslimi ve boş bidonların Haydarpaşadan 
Zonguldağa iadesi açık eksiltme suretile mü· 
teahhidine ihale edilecektir. 

2 - Açık eksiltmesi 1 eylôl 1941 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat on beşte Ankarada 
Atatürk bulvannda 129-131 numaralı dai· 
redeki müessese merkezinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel dokuz bin dört yüz elli 
Türk lirası olup isteklilerin yüzde yedi bu· 
çuk muvakkat teminat olarak yedi yüz sekiz 
Türk lirası yetmiş beş kuruşu 1 eylul 1941 
tarihinde saat on dört buçuğa kadar müesse
se veznesine yatırmaları lazımdır. 

4 - Şartnamesini görmek ve daha fazla malu
mat almak için müessesemiz Ankara merke-
zine müracaat edilebilir. (5804-7387) 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdtlrlüğünden ı 

30 İk1nciteşt1n 1330 tarihli cEcnebi Anonim ve sermaye~ı eshama 
münkasim şirketler kanunu> hükümlerine tevfikan Türkiyede çalııımas1-
na izin verilmiı olan ecnebi şirketlerden cSt..eaua Romana şirketi> nin 
Türkiye umumi vekili bu defa müracaatla Türkiye merkez şubesi rnua.. 
melatını nıüdür sıfaLile ıimdiye kadar tedvir etm"'kte olan G. J. Kcn
nerley'in harice azimetine mebni vekalet sıfat ve salihiyctlerinin 
18/8/941 tarihinden itibaren sakıt olacağım ve mumaileyhin ycıine Tiir
kiye merkez ıubesi muamelatını, Beyo~lu Dördüncü !foterliğince tanzim 
olunan 14/8/941 tarihli vekaletnameye istinaden müdür muavini H. A. 
Walker ile mesul muı·ahhaslardnn H. Cnhid Salcılnr ve M. Veli Ercy'in 
müştereken tedvir ve idare edeceklerine ve işbu tedvir ve idaı·cde ve 
vaz'ı imzada gerek H. Cahid Salcılar, gerek M. Veli Erey, H. A. Walker 
ile müçtemian ve H. A. Walkcr dahi H. Cahid Salcılar veya 1\1. Vell 
EreyıJen birisiyle müçtemian vaz'ı imza suretile salahiyettar olacaklannı 
bndirmiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hilkümlere uygun ~rillmüv olmakla 
ilin olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~-GAUTHIER VIDAL-•-.. 

ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 
HOROZ 

MARKA 

P 11 ET 
BOYILARI 

Umumi satıs 
deposu: 

İstanbul Ç içekp aza
n sokağı A lhpar· 
mak ban No. 3-4 

Askeri Fabrikalar satmalma Komisyonu llAnlan 
Kınkkalede yaptınlec:ak iDfaal 

Ketif bedeli 22082 lira 02 kuruş olan yukanda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez saun alma komisyo
nunca 29 /8/94 1 cuma günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. 

Şartname 1lıra14 kuru,tur. Kati teminat 3312.31 liradır. 
(7208) 

• • $ 

Evsaf ,...tnameaine göre t 5 ton parafin alınacak 
Tahmin edilen bedeli ( 16. 500) lira olan 15 ~on parafin as

lı:eTi fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 28/8/94 1 çarpmba günü saat 15, 30 da pazarlıkla ihale- edi
lecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat (2 4 75) liradır. 

(7262) 
" . . 

.............. -....-....-.... ........ ...,. .............. 
Fabrika ve bilcümle müesseselerin 

nazan dikkatine: 

Her nevi maden 
kömürü için 

Ma ..... eleriahre s•tirlleeek ldSmirlwin, Zonplclaktaa 
kömiirUUderlDize kadar aakll H t..Umlal clenbt e 
ederiz. 

AYRICA: Her nevi kok ve m•den 
kömOrlerlnl de belediye narhı Uzerln• 
adresıerlnlze göndeririz. 

Ali Cenap AKINCI 
Galata Kara Mmtafa pqa eadd .. l iktıaat han No. S 

i Telefon : 43858 : 

• ı!b"1tlftıııftı*411t!ftıdftM't 1tlJdb1ıtftı ·ıf!ırtft!ı1ıfttntfttı 11ıfttı4'dMfth. 
# , • . •, ·• • , 

İstaıi bul ·_.Beİedi-ye.$İ~·;ilanla:it ı 
Kaı-aagaç miıessesatı et naklıye knm)·onları içlıı alınacak 75 kalem 

parça ve aliit, edevat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tah· 
min bedeli 5932 lira 70 kuruş ve ilk teminatı 444 lira 96 kuruştur. 
Şartname Zabıt ve Muamelat MüdürlfiğG kaleminde görlıleblfü. İhale 

2/9/941 salı günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yılına ait Tıcaı-e. Odası ve.:.i
kaları ve kanunen ibrazı lazınıgelen diğer yesaikle 2490 numaralı kanu
nun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları leklif mektuplarını ihale giınG 
saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelcl'I liizınıılır. (7106-

Pamuklu mensucat fabrika! arımız için yetiştirilmek 
Kayseri Bez Fabrikamızda bir 

üzere, 

iplik ve Dokuma Ç:rak Mektebi 

ııçılmıvtır. Mektep yatılı ve para sızdır. Tahsn müddeti altı aydır. 
Mektebe kabul için on dört yaşını bitirmiş olmak ve ilk tahsili 

olmak ıarttır. 

Kayıt ve kabul muamelesi on eylOWe bitecek ve deraleı·e on beı 
eylülde başlanacaktır. Tıılebenin bulunduğu mahalden Kayseriye 
kadar gönderilmesi Bankamızca temin edilecektir. 

tsteklilerin, mektep ve~ikası, dört. adet vesika fotoğrafı ve nü
fus cüzdanlarile en yakın Sünıe rbnıık fabrlkalnl'lna nıüı·acaatları 
lüzumu bildirilir. 

1nhi .. sa~1 ar ·:U. Müdurlüğüiiden.: 
.,. . . ~ ~ 

l - Son akdoluııan anlaşma m uc!blnoe Almnnyadan getirtilebıleceğı 
ve pazarlıkla alınacağı evvelce ilen edilmiş olan cı:.;3, kalem malzeme~ 
den nıühlın hlr kısmı içln henüz teklif alınmadığından bu işin pazarlık 
müddeti temdit edilmiştir. 

2 - Bu malzemenin müfredat listesile §artnamelerl Kabatıışta L• 
vazım Şubesindeki Alım Komisyonunda salı ve cumadan gayri her gün 
öğleden ı;onra görülebilir. 

3 - Taliplerin "c '1,5 temlnatlarile biı likte bu hu ustaki teklifleri 
en geç 15/fı/fı4 l gününe kadar mezkfir Komisyona tevdi l tmeleı i. 

(7 .. 511) 

..... Beyoğlu Çocuk Eairg•me Kurumu menfa tine: ·-· 

Har biye BEL \'O b a hçesinde 
Büyük Müsa mere 

23/8/941 CUMARTESt AKŞAMI saat 3 e kadar 

Bahçemizin mütenev'\. i ve ll"ııgin muRyyen programına 

ilaveten büyük var .yete numaraları ve saire 

Büyük San'atkar MÜNiR NUREDDiN 
ve arkada~ları bu müsamereye iştirak edecektir 30 kişilık 

büyük Revü heyeti tarafından ;am kadro ve :reni ilavelerle 

(HAVA YANREVÜ) Fiatler mul~dil Ye duhuliye yoktur. 

1020 ton fırın odununa tı:klif 
edile n fiyat pahalı görüldü~ün· 
den pazarlıkla ekııiltmeai 2 6 8 / 
94 1 Salı günü saat 1 4, 30 da 
Tophanede lat. Lv. amirliği satın 
alma kom "syonund-ı ypaılacak
tır. Tahmin bedeli 2 1. 9 30 lira 
ilk teminatı 1644 lira 75 kurut
tur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin betli saatte 
komieyona gelmeleri. 

..... ______________________ .. 
Polis Mektebi Müdürlüğünden: 

Mahemenin cins ve n.iktan lhalenin sün ve ... li Muhammen 
bedel 
Lira 

Kati 
tem.inat 

Lira 

Şartname 
bedeli 
Kul"'! 

( 187-7272) 

lS,000 metre kaneviçe alına
caktır. Pazarlıkla eluiltmeai 26/ 
8 94 1 Salı günü ıaat 1 6 da Top. 
hanede İst. Lv. amirliği satın al
ma kom;11yonunda yapılacaktır. 
Nümun~i komisyonda görülür. 
lateklilerin teklif edecekieri fiyat 
6%.eTİnden yüzde on bet kati te
minatlarile belli saatte komisyo-
aa gelmeleri. ( 188-72 73) 

••• 
Beh erine 235 kurut tahmin 

edilen 28,000 adet kromlu pös· 
teki alınacaktır. Pazarlıkla ek
eiltmeai 25/8/941 Pazartesi gü
n ii saat 15, 30 da Tophanede İst 1 
Lv. amirliği satın alma komi5yo
nunda yapılacaktır. işbu deriler 
ilteklilerin fabrikalannda mua
yene ve Eyüpteki ambara teslim 
.. rtile alınacaktır. lsteklilein bel
l i vak.itte komisyona gelmele-ri. 

( 183-7221) 

Tahmin ilk Ek8İlt11Wnin Eksfltmmhı 

ci.vsı 
Miktan bedeli Tutan T~minatı ne Bııı·ctle ıarihi 111 

Kilo Gr. L. K. S;. Lfra Kr. Sn, Lira Kr. Sn. 11cıpılucag·a ıaati 
~----:-~------~----~~~~__,;~~.;;;...;..::.....:.;.:.:....::;.:::_.~~~.::;.:::!:..:..._~---=..::::.::.:.~~ 
Birinci nevi 
ekmek 42000 adet O 13 00 5460 00 00 
Beyaz Kara-
man eti 10000 000 O 55 00 5500 00 00 
Sade yağ 3500 000 ı 70 00 6950 00 00 
Bursa Pirinci 4000 000 O 54 00 21GO 00 00 ) 
Horoz fasulyesi 2000 000 O 26 00 520 00 00 ) 
Nohut Karabip 1500 000 O 23 00 345 00 00 ) 
Kuru soğan 3500 000 O 6 00 210 00 00 ) 
Patates Ada. ) 
pazarı 8500 000 O 11 00 886 00 00 ) 
Kuru barbunya 1000 000 O 18 60 185 00 00 ) 
Kırmızı merci. ) 
mek 600 000 O 24 00 120 00 00 ) 
Yeşil mercı- ) 
nıek 600 000 O 2'7 00 135 00 00 ) 
Ze)•tinyatı ) 
Ayvalık ıooe ooo o 90 oo 900 oo oo ) 
Zeytin Gemlik 1000 000 O 88 00 380 00 00 ) 
Beyaz sabun ) 
Ayvalık 1250 000 O 56 00 687 50 00 ) 
Seyaz peynir ) 
Edirne 1000 000 O 75 00 750 00 00 ) 
Kaşar Balkan 750 000 1 20 00 900 00 00 ) 
Yumurta 23000 adet O 1 87 430 10 00 ) 
Kesme ıeker 2500 000 O 49 00 1225 00 00 ) 

409 50 00 

412 50 00 
'46 25 00 

10, 60 00 

147 68 00 

156 01 00 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

~çık ekillltnuı 

, 

> 

5/9/941 11 

ö/9/941 11 
5/9/941 11 

5/9/9,1 14 

8/9/941 10 

8/9/941 11 

Toz eeker 2500 000 O 46 00 1150 00 00 ) 178 12 00 , , 8/9/941 14 
Un Manitova 1500 00& O 20 61 307 65 00 ) 23 07 00 , , 8/9/941 16 

1 - Mektebtmizin 1941 mali senesinin sonuna kadar yiyecek ihtiyacı yukarıda cins ve miktarı yazılı 20 
kalem yiycce~in eksiltme suretile satın alınmaları için açık ve kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksıltme hlzalarında yazılı gün ve saatta Beyoğlu İstiklal caddesinde İstanbul Liseler Muhasebe
ciliği binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin yukarıda gösterilen teminatı evveliyelerlnl sözn geçen muhasebeciliğe yatırmaları. 
4 - Bıınlara ait ıartnameleri görmek istlyenlerin Yıldızdaki Polis mektebine müracaatları ilan olu. 

nur. (7297) 

••• 

4 

2 

Kati teminati 
Lira Kr. 

253 80 

46 so 

Miktari Cimi 
kilo 

4 2,300 Sari.abunlu kösele kır
pıntıaı. 

1 5, S 00 V akete kırpıntıai. 

Yukarıda yazılı kırpinti1ar pazarlıkla aaWacakt1T. ihalesi 
29/8/941 Cuma günü saat 14,30 d a Topha nede Lv. amirliii aa· 
tm alma komisyonunda yapılacaktır. Nümunelcr Tophanede Sa
raç evinde ıöriilür. Taliplerin belli vakit te komisyona celmeleri. 

1 95-7408) 

iş 11e hayat kitapları: 

PARA NASIL KAZANILIR? 
insan nasıl mes'ut olur ? 

Yazan : Herbert N. CASSON 
lnean, hayatta metut olması için, vasıta olan parayı nnsıl 

kazanmalıdır~~ Ca.uonun çok kıymetli fikirlerini b u kitapta bula
cakaı!'g, 

130 Sah ife: Fiah: 50 kuruttur. 
Sat., Yeri: latanhul INKLAP KIT A8Ev1 

600 ton mazot 
15 3 ton benzin 
3 kalem galvanizli demir 

28 8 941 Perı,ıemlıe 14 
28 8 1941 > 14,30 

7HIOO 
48.960 

9880 
7344 

369 
245 

Saç levha ve demir tel 28 8 19 41 15 26.500 3975 133 
150-300 ton yerli linterıı 

pamuğu 28/ 8 941 > 15,30 84 000 10900 420 
Yukarıda yazılı malzeme hi zalnrmda gösterilen gün ve saati erde Askeri Fabrikalar Umum 

M .. d .. l - k 1 k mi,.yonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedt-llet"le u u r ügü mer ez satın ama o 
kati teminatları ve 11artname para! arı hizalarında gösteril mittir. ( 7 261 ) 

••• 
Malzemenin cins ve miktarı İhalenin sün ve saati Muhammea Kati Şartaanw 

bedel tem inat parua 
----------------------------L~a _______ Lir_._• _____ K_ur __ .,._. 

20.000 metre İpek kunıaş 1 9 / 941 Pazarteai 15 75.000 1 1250 375 
9 kalem ve ceman 88 ton 

maden yağı 1 / 9 / 941 Pazartesi 1O.30 69.660 9-464 349 
Yukarıda yazılı malzeme hi zalarında gösterilen gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umura 

nca, pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleri kati temi
(7263) 

Müdürlüğü satın alma komisyonu 
natları hizalarında yazılıdır. 

Beni okuyunuzj 
Namll Kayserlll 

1 ASKERLIKI BORSA 
[APIKOÖLU] 

Türk sucuklarını daima terdh e. 
diniz. Çünkü sıhhat ve menfaatiniz 
iktızasıdır. İstanbul Bahkpazan 
Taıçılar. Telefon: 24340. 

Atu.toa ı Cumarteıi 

ta60 H. 

23 
13S7 

RECEü Rumi 

29 Ağuıtoa 
10 

(Jlib: ı35 Hn:u 110 

Valıitl• Eıı:ao! Vuatl 
$ D s. D. 

Glut ''VawuUI 10 23 ıt6 ıs 

ötı. k>S 19 Ol 19 
Ü&iadl 09 os 17 02 
Aata• 1:2 Uli it &7 
\ata Jl s• u Sf 
•mnk <Yanaldl 8 JJH 28 

Fatih Askerlik Şubl!6iııden: 337 
doğumluların yoklama müddeti ağus
tos nihayetinde sona erecektir. 337 
doğumlular ve bu doğumlarla mua
meleye tiibi olanlar bu aanıan zarfın. 
da yoklamalarını yapttrmadıklan 
takdirde yoklama kaçağı nıu:ıınclesi
ne ma1·uz kalacakları ilan olunur . 

• •• 
Beyoğlu Y erli A skerlik Şube

sinden: 3 3 7 doğumlular ve bu 
doğumlularla muameleye tabi o
lup da kısa hizmete ayrılan tam 
ehliyetnamelilerle ~imdiye kadar 
muhtelif esbap dolayısile sevkle· 
ri geriye kalmıf tam ehliyetname. 
liler 25/ 8 / 941 tarihinde Yedek 
subay okunluna eevkolunmak ü
zere d erhal fUbcye müracaatlım 
ilin olunur. 

Sahibi: Z. T. EBÜZZlYA 

22 • 8 • 941 maameleıJ 

Londr• J Sterthı 5, 22 
Ne..,.rtl 200 Dolu 129 Sı7.S 
Ceaen• 100 t .... t'r. - , -
Madrll 100 Peıı:eta 12. 89 
Yokoba. 100 YH -. -
~tokh,,\. 100 •veı; 'r 5&, 7S 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Yüzde S lkramlyell '35 -.-

" s .. 1933 Erpıat.A.&c. 20.so 
,. 7 9J4 Sı•u-Erınaraml 20.12 
" 7 " 2 20.30 
• " 5 2~~ 
• " • 20 80 
• • s 20.so 
.. • ' 20.ıo 
" " 1 20jo 

Ana. De. yolu mlm...U ı -.
TllrklJ• it Baakaea aama -. · -
.Aalaa çlmeate -. • • 
Merkes Baaka11 US. -

fBorsa harici altın fiyatı 
Reıadlye 

Nqrlyat Müdürü: C. BABAN aha BeflWrllk 
Buddıtı yer: Jlotbt:ıaa EBÜZZIYA lıC.Alçe altıa ..... 

ts Lira 75 K,. 
ıu " - • 
ı . •s .. 


