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rituma Jaiizünle, yeisle, azbrapla 
-kı1orua. 
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qörtı,.reM"IU, 

1 rana 
yapılan 

taarruz 
Notalar 

verilmeden 
başlamış 

lngillz ve Sovyet 
Elçllerı notayı 
sabahın 4 dünde 

vermltler 

Sebiııa~ lııiliz 
ve Rus Elçilıriıi 

ka~ı1 etti 

Tela. TaniıieLkir, btanbal 

30 AGUSTOS HAVACILIK 
............................................ __ ..... 
HAFTASI HAZIRLIKLARI 
....................................................... 

Takip edilecek çok 
güzel bir hareket 

Ankara sinemacıları lcazançlarının 9azde 25 ni 
hava lcurrımuno teb•rrü etmig• karar 11erdiler 

ANKARA 26 (Hususi) Havacalık haftuı her aene olduju 
ıibi bu sene de 30 Ağustosta baılıyac.aldar. Hazırlddann ik· 
maline batla.nan bu hafta için Ankara ainemacılan toplan· 
mıtlar ve Havacılak haftası zarfındaki huılatlannın :yüzde 25 
ini Hava Kunnnuna vermeyi kararlqhnm,ı.ntır. 

Dün Kocatepede merasim yapıldı 
Af)"on, 2G (Hususi znuhabl rlmizden telefonla) - SO afustoa 

Başlcunıandanlık me)"dan mu'harebe@inin baflangıcı olan bugün 40 
ıchrimfaden lmk kiıllik bir kaflle Kocatepeyc glt.miflerdir. Meraei
Dlf! Şuhut 'köyünden gelen bir kafile ile muılka da iştirak etmiş.. 
tir. (D~valftı aalıilc 8, ritKıt 6 ~) 

Ordu malOllerl Ankarada Zafer 
Abidesine çelenk koydular 

Milli Şef 
ve Pehlevi 
hazretleri 
arasında 

Sefirimizin ölü 
sebebile dostan 
telgraflar tead· 

edildi 

ANKARA, 2u ( A 
1 Tahran Büyllk Elçinılr Suı&d 
uzırı irt.ihali dolayıslle Ala H 
$ehl•ıtahı Iran Rıza Pehlevı ta 
dan gonderllnılı tar.iye tel 

1 Reır.irümhur İsmet İnoııil teş 
lerfnl bilnıukabel• tt>lır;ı afla bi 

l mielerclir. 
llafvekil ye Hariciye V '· 

t.,.ldriirleri 
Ankara, 26 (Huaul) - Bugün Ordo Harp Malulleri Cemi1eU Ankara, 26 (A.A.) - Btiyü!l 

Anlcarada bir merasim yaparak Zafel' ibideshıe muhtqem bir çe. Suad Danı:ın v.-.fatı dolayuıile 
lran Btı-.w•Li/inin lenk koymuolıırdır. Ordu Malülleri Cemiyeti umumi katibinin irad Baıveziri Ekselans Mansur ta 

r-~" ettiği heyecanlı hlr hitabede ordunıuıWl mazldeki kahramanlığı ve dan Baevekll Refik Saydama ve 

t 1- icap ederse 1 Ukbalde de bu ordunun çok büyük kahranıanlıldar nclye Yeılr vekill Amiri taraf 
~--- ftll "" ' göstermekte tereddüt etmiyceegi tebaı uı ettirilmiştir. Haricl~e Vekili Ş!ilcrü Saraç 
1 p • ft tn a &. • m l 8 r I Ulus meydanındaki bu tezahüratı müw-akip, Harp Mftliıllen göndenlen taziyet telgraflanna 

• v0k·ıtim1z •e Har•-ı~-.. V~killm 
1 Cemiyeti şehitliğe giderek bir çelenle ko)•nıutlar ve Htz ıehitleri· "" "' ,. " 

v•z , ••• k.rfıl•m•k nılzin hatırasını tulz eylemioleridr. rafından teşekkur telgra!laı ıı .. 
1~1 n h. r tar 1 u kabele edllmiıt1r . ,,. j Reiaiciimhm ile Amiral 

t • d b 1rler1 almıt Roo$nelt Pazarfe$ \ Avuetralya k•blneel .....mc1. ••ti ec1-. tele 
bulunuvorlar • I Ankara, 26 (A.A.) - M•n ..,. _____ , ____ _. giinlJ bı1" natuk c.mberTa 26 (A.A.) - 8q MUli St. Etienne bayramları 

Bazı naubarrirleri• indi bir SlMLA, 26 (A.A.) 
görütle yol üstünde •ddettikleri Reutcr: - Burada neoıedllen res. 

.. 
1
. 1_ , eaat süren bir kabine içtimaından l nasebetile Reislclimhuı· ismet 1 

sog ıgeceK. sonra iktidar mevkiinı işçi parti- tarafından çekilen tebl7k tel 

bu ilke yol üzerinde deiil, bila· ınt tebliğ, ezcümle diyor k1: 
kia yoldan çok makta ve t...... Ne!tişah petrol tesisatı, n küçük 
mile kenarda idi. Daha bundan Kasrııhdn kasabası, ciddi mukne-
Ür dört baft. e..vel bile, A'VTUpa meUe karıılaımadan iıpl edihniıtir. 

"' Halk tarafıJMlan b&lmana hareketi 
laarbinin, dalaa clojrusu Alman • gösteren hiçbir emar1 yoktur. Şim-

Amerika, Cenubi 
Amerikaye da 
yardım edecek 

Macar Krııl Naibi Amiral Ho 
aine tcrkctmek üzere Mcn:z.ica rafından tel(rllfla ve r~e'kk\i?-1 
kabinesinin istifa etmiyeceği rea- 1 kabele edllmiıtlr. 
men blidirilmektedir. f 

lngilia harhinin. Rua cephesiae diye kadar harekittakl gurat, İranlı. 
de intikal etmİf bulunmasına rai· lar arasında aaprl miktarda kayıp. VAŞlNCTON 26 (A.A.) _ 
men Clöoüp dol.,ıp &rana kadar lora sebtblyet vermiotJr. Ö .. .. d 1t· ... 

Merkez Bankasmı telaş 

düşüren kDçük yanlışl 
VZ.nac:ajı kiaueoin bahrmdan Tayyareleri• nakledilen askerler nunıuz e ı paz.arteaı Kunu 
ıtıçemadi. ~llh • haif ~l iU~ .ıı.: uıeJeyt'! hitaben T~dyo jle. ne~r&-

ıan İıısilis ailelerinin himayesi için yat yapacaktır. Programın en 
Bum timdi. «ne yapalım? Ajaae •• radyo ıaaeteaıadea aldıtımıı malünıata us.,.a• tedbırler almıJt;ır. mühim kısmını Reiaicümhu1uc 

Harp icabı, harp zarureti!ı1 di- düaka vady~ti waıterir harita (D'11amı n.A1ft1 8, .utun " de) (Deı•a.1111 t1tıhife 8, ırütmı 5 de) 
Yenler var. Filhakika harp zaru· ==========~~:;:;~====-==-==::ss:-==-===:==::z:::::====================== 
teli, aevkulceyt icıııp1arı f!skiden· KARS f TJLAA YET1NDı "C' ~ri ve hemen her harpte, bil- V ~ 'L 
he.sa.a kumandanların hükmüne 
daima riayet cttiklf!ri bafhca 

~~~=~d~d~~pl~~~un~·ük~::.~~: Kaılı mıharebelerdeı 5 Ç o·c U k ta n m u" re k k e p 
Yalnız harbin doğrud.n doğı uya 

::;,a:ra~!ii;,.:aı-:a:::~ıe~"!~::: sııra Navoırad'ı b·ı h tes·ı yaka'andı 
l>aıka milletleı varaa onların hu· t labıı·ye eııı·k r 1rs1 z çe 1 kukuna mümkün merlebc rİa)•et 
olunaw ve me1eli (Mant) sahil
lerinde bitmf'ıi laztm gelen bir 
harp, ta Asyanın göbeklr.finde
kendi halinde, bitarıııf, dürüst b 'r 1 
millet ve memleketİ!l <oprakları· 
na. kadar götürülnıezdi. 

Fakat bu defaki felaketli bar· 
bin daha ilk ıüııden itibaren tal· 
bikine hatladığı ı<harp zarureti 1 
İçin her fey yapılır!» kaidesi ya· j 
Vllf yavaf her tarafça I< ıtbul edil· ı 

tnİf ve bu kaideyi ilk giinden 
itibaren kayıtıaz, tartsu: tatb:&ıı 
edenlerin bu usulü, millcılerin 
l.ii11i,.t ve iatikliıline riıııyeti ken· 
ciilerW.e unıde it• ihas edenler ta· 
tVından da tatbik edilmiye baf• 
........ br. Tutulan bu yeni yolun 
itk hedefi ve belki de ilk kurbanı 
İran olmaaı iae, dün de bu sütun· 
larda aöyJediiimiz vechile, b·z 
Türkleri herkesten ziyade müle· 
esair •• mUteellim etmektedir. 

Bir kere, daha iki üç ay evvel 
Batkanlara kadar inerek garp ka. 
pılnmı'&ID önüne kadar gelrnit 0 • 

lan harbin, timdi de cenup ve 
sark hudutlanma.a civarmd·\ tek· 
;.r dolatmıya batlamaaı dbette 
bizi memnun edemez. Babusus, 
ki harbin bu defa muaallat oldu
iu •eJa olmak üzere bulunduğu 
lran kolnfUmuza Türkler, ht'm 
Iİ)'•ıİ hem de biui çok büyük 
nbdalarla laaibdll'lar. Dost lra· 
Din istiklali, huzur ve nhat çiin
de J&f&lllUlnl, kendine açmıt ol· 
dutu terakki yolunda inı~aaız vü· 

TASViRi EFKAR 
(Dttııımı ıc.hif• 3, •Ohnı. 1 de) 

Diğer bütün · 
cephelerde 

Harekat 
devam ediyor 

ıllOSKOl'A. 26 (A.A.) 
Dun gece neşredilen So~·yct tebll

&'i: - Dlin blitün gün Sovyet kıta. 
lnrı bütüıı cephe boyunca anudane 
dovüşmüştür. Şiddetli muha~bcler. 
den sonra So~-yct. kuvvetleri, No. 
vogradı tahliye ctmıştiı. 

24 ağustosta hava muharcbeleı in
dl' ve yerde 46 ıluşman tayyaresi 
tahı·ip edilmişifr. 

(Devamı sahife 3, ıtütuıı 8 ıh) 

Ruslar Moskova 
koni er an sının 

tehiriıi istemis 
ROMA, 26 (A.A.) 

Stefani ajansının bildirdiğine 
göre Sovyet hükGmetl Londra Ye 
Vaşingtona birer nota tevdi ede. 
rck 1 eyliilde aktcdlhnesi takar. 
rlir eden sskcrl konferansın bnzı 
teknik sebepler dolayısile tehirini 
istciniştir. 

Sinemalarda gördUklerlnl ta~blk 
etmlye kalkan yumurcaklar hayli 

marifetler yepmıtl•rdır 

f"llm nyrede ede Alkaponu taklit ede• klçlk çet• 
polt.lula ellnd ı 

KARS, (Tasviri Efklr) 

17 afustos pazar günü Karslılar, 
aylardanberi kendilerini meşgul eden 
bir esrar perdesinin açıldığını hay. 
retle görmüşlerdir. (Mağaza soyı,run. 
culnrı yakalandı) cümlesi kulaktan 
kulağa bir anda bütün şehre yayıl· 
nıış ve polis önünde kollanndan Liri. 

birine bai'h beş çocuğun etrafına 
toplanan kalabalık~n caddeler geçil
mez bir bale gelmıutır. 

Bu, çirkinlil'I derecesinde alika 
verici olan bırtnzlık Yakasını Tasviri 
Efkar okuyucularına bildiriyorum: 

Şehrlmisln tanınmış tüccarların. 
(Devamı ıtılıif e 3, •ıittrn 8 de) 

iE3'ml31~11 r:o 
Galatasaray, Beykoz ve Fener klübleri denizçilik 

' BUGÜN " ···························· 
2 inci so:hifemizcle -

eklplerile bu yarıt1ttra lttirak edeceklerlnl bildirdiler 
-- Tafsilat 2nci sahifede Clg 

Türk Hava 
Kurumu 

Yaıa.n: Emekli Albay 

Mecil &AKMAR 

, ··-- -- ___ .. ____ -----
; Alman tebliği 
1 • - . 

Dıieprep etrıvsk 
ve Lııa sebirleri 

elimize ıeçti 
Dnieper nehri 
dirseğinde 

83596 esir 
alındı 

-
BERUN 26 (A.A.) - Alman 

Bqkumandanlığının tebliği: 
Şark cepheainde harekata me

todlu ve muvaffakiyetli bir suret. 
te devam edilmektedir 

Fevkalicle tebfiğ 
Bertin 26 (A.A.) - Alman 

orduları Başkumandanlığı a ağı
daki fevkalade tebliği neşret
rnektedir: 

(Devamı sahife S, ritun t de) ' ............................................... . 
japonyadaki 
Amerikan 
subayları 

geri çağırıldı 

Uzlatm• haberi 
tekzip olunuyor 

TOKYO, 26 (A.A.) 
D.N.B. - Japon hükumeti namı· 

1 
nı& beyanatta buhınmıya mezun eah. 
siyet, Jnponyanın, Churchıll'ln son 
nutkuna cevap vermekten lmtına et. 
tığini soylemietıı. 

Japonya ıle, Amerika ve İngiltere 
aı·aınndo bır uzlaşma:!' a varılmak fi. 
zere gorüşnı er yapıl p yap lmadığı 
sualine sozcü, böyle bir şe~ den ma· 
lumatı olmadıtını 6eysn et niş ve 
dnltrkl: 

•alı 1• 8, .,d n 1 dr, 

Kapıya bırakılan esrarlı çanta • içinde bomb 
""'? - Şüphe ve t•l•ı - Zabıt oaraka$ı tan• 

ediligor • Çantada neler var? 

İstanbul Merkez bctnkaaında ne gmncsıne sebep olmu,tur 
dün çok garip ve heyecanlı bir Yanlıt anlatıılan bit kdım 
hadise olınuttur. Tedbir!• ~ir 1 zün~~~ vukua gckn bu ha 
kapıcı ortalığı tela~a vermıt "e I t~latile okuyucularımt7.a 
zabıtayı bir müddet meşgul ede· nyonız: _ 
rek banka memurlarının birbırl• (Deı••nn .ııhfft< ı, "4tU" .-

_.. .. ....-...-.---·--· ·······-·· ... -·.-···-····-·············· .. ..,_,.. ....... . 
s·akışlar 

Amerikada 
grevler 

R OOSEVEL T el1en1e de
iil, yumruklarile müda

hale ettiii halde, AmerikMa 
srevleria biri bitip öteki batla-
7or. 

Kapitalizmin • saruri neti· 
celerinden biri aennaye ..hibi 
ile İfçİ ....-ndaki menfaat çu• 
plflDUIChr. Biiyük aennaye 
memleketlerinde bu ımıf kav· 
1uı patron ve amele aenclika· 
ları aruıncla. bazaa ll'evle bi
ten ihtilaflarda kendini göste· 
rir. Anierikada olduğu gibi 
ırevlerin birbirini kovalaması, 
artık, •ermaye ile i~ arasındaki 
zıddıyetint liberal memleketle
re hu normal komqma yola ile 
halledilenıiyeı-ek kadar gergin
lettitine ve tam bir buhra1t·İn· 
lıı:ılip aafha&tna girtliğine jpıet• 
tir. Bunun için Ot"ada, liberal 
prensiplere rağmen. d8"etie 
11'9Ylere polia ve ordu kuvveti-

le müdahaleaiae ,.hit ol 
rua. 
Sermaye ve İf araaındıtıkı 

nasebetin üç tarD vardır: 
kııpilaliat mc.mleketlerdf! o 
iu e:bi sermaye İfİ mallıed 
ve ifçiyi ferd veya ınıp 
faatleri lehine iatismar ed 
lir; y.ı.ut muhayyel 
cemiyetlorcle olclaiu sibi it 
raıayeyi musedecek •• 
:nüJlıi, e:ti tamamile devle 
tnc.ktir. Üçüncü larz, 
di mülkiyeti keld!rmadan, 
maye ile it an~daki zıcl 
te bir son vermek ister. 

Su iiçüncü tar:mıı da 
,ekli nnlar: Bir tanesi 
poruyonlardll'. Orada 
ye ıahipleri ve İfÇİler 
reylerle temsil edilirler. 
rafın da aendilr•lanna ve 
mbdelesine nihayet yeri 
tir. Herf.anci 'hir illtilifta 
ı ... miil4ıvi ıt!line devlet 
kem olur •• ilıatilifl pnun 
nan dtll, ivm..
tine söre ltalled•· Bir 
,.tcil, ,.,.... ldmıtçm 

/ ... .M ·fı'lli Ç'-Vİ ' 
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~~!~.~,~~,= ~12~~~~ ~=~~ .... T--iı-. r_k ___ a_v_a~ 
lngiltere, 
Afg nistan 

ve harp 

Bakehm moda hazretleri mi 
kuvvetlidir, Devlet mi? 

B İr akııam refikimiz, ibtiku ve iktısadi ıoygunculukla müca-

dele için evveli moda hazretlerinin büküm ve nüfuzundan 
bdmlammzı kurtarmak kaygusı1e bir mücadele açmı, bulunu· 
yor... C zası mübarek olsun! Beyanatlar veriliyor, kocalann, 
çorqa ü.rafile mqgu1 olan ftk bayanlanmızın üzerinde müeuir 
olmalan için bir nevi iueti nefis tahrikatı yapılıyor. 

Biz phsen bütün hu hareketleri hnkh ve yerinde gönnekle 
beraber, dı~rda ani n evde kuzu olan zevclerin, ve dıpıdaki 
1'1iy~e, gıdasını feda edecek tıynette yaradılRUf olan latif cinsin. 
gayret.ile lükaüo önüne geçilebileceğine kani değiliz. Moda haz· 
ıetleriniıı satvctl, umumiyetle kılıbık olmaldzın zevk duyan ka
zak görünü~ü erkekten de, kadmm bu gıöi i\ılerde harekete eç· 
mesi lazım gelen akit selim"nden de kuvvetlidir. Bir d6eeeye 
ka<lnr, o da bir dereceye kadar, moda hazretlerinin çanına ot h· 
kayacak tek bir kuvvet -n.rdu: Kadının arzusu ve gözyafı önünde 
rikkate gelmiyecek, devlet hazretleri ••• 

Kadmlu, ~o çorap giymİyorlarsa, moday uymalı iste
dikleri içindir. Hüda göstermesin, moda bir tersine işlerse, ne 
koca, ne baba, dinlemiyeceklerine senet verebilirim. ' 

Lüzumsuz masrafJan aznltmnk için, kılik, kıyafette eöre
ndc ve izzeti nefis çıkmtılannı bir hizaya getirecek tedbirlere ilı
tiyacımız olduğunu hissediyoruz. Bu ihtiyacı konun- ve karama· 
meler teklinde cisim1endirmelc için ncaba ne bekliyoru:l 7 

Yoksa, milü me.'>uliyeti omuzlannda korkmadan ta ıyan 
sayın mebuslarımız, moda bahsinde beyti mesuliyeti yüklenmek 
icap etliği zaman .•• Evet beyti mesuliyeti yüklenmek icap ettiği 
zaman... Evet... icap ettiği zanınn.. Haydi arkasını gctirjvere
yiın: Muhterem xevcelerinin ııı.ık yüzlü hayalleriıil görünce, lüLs 
aleyhtan bir kanuna rey vermek için kollarım kaldıracak kudreti 
kendilerinde bulamıyoı lar mı? 

Cihad BABAN 
NOr - Gcç,.nlerde Suıdırğı tapu işleri hakkıııda ögrctmcn Jtyaııtaıı 

a1ılıij ı. bir r. d.:tup ıı~ertns burada bfr fılı.Ta 1azmıştım. Tapı mem "'• 
kaı mı lwdutlarrnı aıacak de:rcccde 11zwı ya"dıriı crt•uııtıı Nidismıiıı jll. 
ı akika 111cvcudl11ct "ni, aı cak kendi sinden cvod bu işle beş ınr.mur~a 
alakadar old ıfjumı 'V4l o.firctmen /ly "1n harç 11atırıı adıyı için işintıı sü• 
ruklcrıdifi"1 ı bıldinnektedir. 

Biz M!:iı.ı olrnadıynııız için hülı:ıim vermek mr. 1dinds drjj"liz. Alaka
dar mi fetf"şlnrin ]ıfidueyi tal 1.:ı"Jc et mclerinf rica f.'4cr, Tapıı. Kııdcutro 

oldağıına söglige11 deli, bir kadının göğsündeki 

lstaflro~ ı•klinde kıgmetlar Broıu parçaladı u umu 
H adiseler süratle ilulemc.k· 

ttdir. Harp cibnnşumul 

biT mahiyet almıştır. Alnuınya 
1 A vrupanın karasına hikim olma. 
1 yı ve lnı:iltere ile Rm.-ya da eski· 
I den d~tli surette rekabette 30 yaşlannda Ahmet adıt"lda I rilmiş, ancalı:, mahkemede «~adır 

birisi, pazar günü Beyoğlunun ka. 1 ·ı·h· ·ıh 1 ) k ' 
Havacılığımız, halkın devamlı yardımı 
sayesinde istediğimiz mevkii bulabilir 

bclunarak payla;.amadıkluı As· 
yanm garp m~Iu:ıda emin olmnyı 
tamıirn etm4Jerdir. 

1 b 1 k b" d dd d o an ı a ı ı am ar a coşara l)IJ n a ı ır sırasın a ca e en . . w •1_ • • • ? 
ge~en Eleni adında \Uk giyinmiş ışı ynptıgmı ve ~endisınm 4.~0 
l..ür kadının üzerine atılmış ve inci asnn peygamberi> olduğunu 
boynundaki altın zincirli ve pır- iddia etmesi üzerine deli olduğu 
lantalı istavrozu kapmış, pıuçnlı- anlaşılmı' tıbbi adli müşahede
yarak yere atmış, ayaklarile de hanesine kaldırılnuştır. 

Y ıı.nm asırlık orta Asya reka· 
bet ve hareketinde Afganistan 

B iı· menllekeun mudafna!.I için 1 an :rapUğı yaı-dımlıınn en elzem İ§- mevkii itibuile mühim bir rol 
bııvn lkuvvctlerhıc mut.lak su- 1 lt•re sar:fcdilmcsi çok muk~dane O)'DaDUJh. Çünkü .iki l.,üyük dev· 

rctt lüzum olduğu T'<? bugünku asri \ lınre'ket olunarak ehemmi mühlmmc let Rusya ile fngilterenin le.mas çiğnemiştir. 
Parça]anan mücevher sahibine orduların mu,':lfiakıyEti dahi bava tcn:ih <etmekte ıtina o!unm:uıdır. ederek haıbi levlendirm~Cleri 

Jnı\-ı;cLinin üsfinlü Türk Hnva Ku.. için arada sed vazifesini görü• 
ğune bağlı bulun- romu bu lki mü- yordu 

Yakalanan Ahmet, Beyoğlu 
cürmü meşhut mahkemesine ve· fade olunmuştur. 

~================================================== duğu art.ık muna- bim meseleYi hal.. ş· ·d. . ıL d "f • "k" 

lskenderiye ticaret 
ateşemiz geldi 

İskc:ndcriye tnrikllo yapılacak it
h:ılat ~c ihr,acat için memleketimiz
deki nla'kadar1aı in görüşmek üzeı e 
İskendcrlye Tkaret ata eınız Naci 
Aday ehrimize gdmiştlr ... 'aci A -
day, .Mısırda kalmış olan Türlt ithn
Hlt rıı.allaı ının da meınlcketinıiı.c 
nakli ıçin alınması l zımgl'l<'n ted
birler hakkında mnlümat veı miştir. 
Ho aq:ım tekrar ?tl ısıra dönecektiı·. 

ldarelhusu lyenln 
çah,ma programı 
Dahiliye VckilctJ, İstanbul İdarci 

Hnsusis-esinın diğer srnclerle muka. 

1 

yr.seli bir çalışma p1ogramı111 iste -
mişUr. Raporun hazırlanma ına baş 
lnnılmıştır. 

Köprü alhndan 
geçecek 'Vesait 

S' DQR lmşııya tahanımtilü ıetmck için - büyuk ~ ~ ıse &ıu se ~~=· esı ı 1 

r oımıyan bir haki- R guyrct sarfetmck- ı~af •çın de :araı:ta gorulmetcte: 
................ knt halini almıştır. t.,•tlır Bu ikı .:sa dır. Fakat Afgarustnn ananevı 

İstanbul bisiklet 1 Uunu her fın tekrarda _.ıarı:ı.r yoktur,' ne ?ereceyc kadar muvaffak olursa &İyas:ı~ devam etmiy kr.rar 
• • • • 1 fa.} da çoktur. EkscrJ.}etle ihıılkın o ms'bet.U! parlak :::ıctioclerini idrak vermiştir. 

ekıbı gıdıyor m uıKı au·are adedi uzen.ndc top- ctmclnı? _gcclkmı~ecekbr. Bunun için Af-ga.nistanın istik-
30 ağustos Zafer lla •rnmı müna- l lnnır. Rır deı:Jatin taY)al'e mcvcudu-ı hlletın !bilmesi ve lman etmesı lü- lBl yddönümü münn:;ebctile hü-
betn Anka d ~ 

1 
k ol nu go tcr-cn :!dcdın ikı)met ifade ede- Lımgclen nokta da §Udur: Bugün k .. dan Zah" Sah .. l d'"" nu 

se 1 e,. ra a yapı aca · an Lılme i · e lha\ a k YVS.lerlnin sağ- Tuıit HB\"D K un:ıınn, '.nirk iıu'tleıl • um .. •. ır • soy e ıg.ı "" • 
Z~fcr bıs klet yarışı ile 1 eylCıl ~ri- lam t.emcl er uze.rınc kurulmuş olma. ":.'lnın en mubim bir temelini ı:ı.tnıak- tukta bu~ . Aiganlılan • bır!~e 
hınde A1!_kara - lzmlr ~r~smdakı bi. ına b:ıbrlıdır. U"çbir ıhtlyat kllatı l:ı ve onu yükseltmekle ~'raşmakt.a- davet elm1.fhr. Afg;ı.n mılletitım 
siklet mus_abakalar~na JşUrnk edecek olmadan h:ırbc girecek ha,·n ku\vet- dır. Turk millebnin g tlc i?d uçucu hiçbir z.ıı.man yabancı bir bakimi· 
i:ta~b~ btslkle~ek~I, ! a~n ::at 15 lcrinin ömı ü tabıatilc pek kura ola- olarak ycti§tlrmck için bum ;alı bir yeti kabul edemiyeceğmi ve istik· 
ret t n :ı~ayıı kı re ·et cc ece ~ıı'. d caktır. Ilım un en yeni 'l."t' kuvvetli fonliyd gostermektcdlr. 'l'ür'k ll:ıv .. lô.lini ve milli menfaatlerini so• 

_ 8 aknk n . taHmıall şsu bs~o~~~ ar_ an mı ali Almnn - Rus hnrb~dir. iki ay Karumuoun bu munr.ıam teşebbüsu nuna kadar müdafaa edeceğini 
mu re eptır: t, ıı rı, "'ıynzı ve rf da iki f ~- · tı a• es1nd k J. ilı ı - k H K fil n-ı s· il Ş f" H za m tara ın ..... şyare zayıa ~ e ns eı'J nvacı ıga gırcce. ve binaeruıleyh fÜndiki büyük 
. anıza: a e, ~ ge ıc e 1 a- 6000: 10,000 ta~-yare olduL'llnu •· t gençler hazırlanmakta ve bir :taraf- h t b .. k d t k" tti 

lidln nynsctJndedir. 1 jan 1ar ll'ldiriyor4 Bu kadar :tan·are j tan da ıhtiyat havacılar yrt.iştiril • ı-~rp. e ugun~ a :ır 0 ıp e. • 
Ankara • /zmir arası e1den çı'kuktnn sonra her iki umıfm mektcdir. Bir memlekette iyi bir ha- C! bıtam~:k sıy~s.e~ı~den as~a .1n· 

bi&iklet gv.ışı hala bava ianl:yetıne devam edelıil- va kuvveti kur~ak için her teydcn j hıraf etmıye~:ğ!.nı Jlave etm~tı~ •• 
A k t . d ki bfı ı ınclcri znyı olıın .a}·yareleı·!e bunln- evvel eşhas yetirıürllnıesl lüzım:hr. Afıan hukwndarı bu fanhı 

..k nb.8~~ ile .. zı;:ırk arnsı; a 
1
•
1
d • rın ıniirt.iteb ıt..nı derhal lbtly!\t tay- Bunun için bir ço'k hava okull n, ciddi •Özleri söylerken lngiliz 

yA·u .k ısıa' et bmu
1
sa a aksına eliy ub ke ynrc ve ııçuculuıln ikııınl edilebilmesi hımrlık okulları ve fnbrlknlnr içın Ilatvckili de Amerikan Cümhtrr· 

n nra an as anaca ve m sa ı • ı . .ı d' E . 1 üt h ı · tk" k il 
1 b-ı- .

1
.' t k 

1 
k ~ayesınur ır. '..n son nazarıye ere ııı e assıs şçı ve sana ar o u arı reisi ile yaphm mülakatttın ha· 

ar u un vı ııye ve aza arın ur- - . · 1 1 ır d B k il '· ı b. t 
1 

b .. 
1 

işt". k d ek 9 gorc IJır hııva kuvvetın n devamı uz~m ~r. u o u ar .. uru up eşhnl! hisle söylediği nutukla Rusyay 
u ~ş a)ınm nnna na e er fııaUyeti için 100 de 900 tayyare, yctışmıye başladı mı arzu edildiği h'" .ı_ 

e)lillde 1zınire varnu5 lıulunacaklnr. ı _,_ _,,, "h•"-'t bul kada ta L""'-kl • lıı 1 Aln1anlann ucumu .karfJSlDUP _ . . 1 mıuzccme \C .. ,_ası~, .. ı unmnsı r yyan:ı uuıu en ve a yan · il . . . k l L __ 

dır. Boylecc sııoreula: Izmlnn kur- lilZ.ınıgclmektcdir. Ra nuarlye belki yapabilirsiniı.. F(!lllli eşhas. müte-1 l~g •. terenın a~yırcı a. amayıp_ rn:'" 
=----- mıştır. tuluş bayramında lzmın.lc olacaklar- hC'nfiz tatbik ahasına 1-onulamamı,_ llıass:ıs ve annatkiir işçtlertniz de ye- f~rlu e~gellcrı kı~~a~ı -~h bır 

Hava Kurumu dır. br. Konulsa dahi 300/100 ve ihattii tişli mi müteaddit tayyare :fabl'ikn- lıımıla ifade elmiftir. lngihz Bat· 

l"n ıım fııc1Krluğüniin 71azart dik1•atmi eclbcderiz. Ç. 13. 

Mıntakn Liman RcisUği küçük de
niz vasıtalaı ınm köprü ağızlanndnn 
yav:ı~ geçmeleri için bir uımim ynp-

Fi d b Giir~şçiler geldiler l soo1100 ihtiyatla çalışıldığına znyia- • Jarında :faaliyete geçirel:iliı-sinh. !vekili nutkundn evvele.. tah· 
orya a a O İzmir fuaı· müsabakalannn iştirak 1 t_ın ~üyuk1uı,rü ve buna 1:abrm~ ina-1 lşt? !bundan dolayuhr ki ~rk Hn. min olunduğu vechile Roose· 

Veriyor ederek şampiyon olan İstanbul gu- lıy~tin devamıle hükmed lebılır. Me- va Kunımu, Turk _!ınv~cılıgmın e. veltle yaptığı mülakatın daha 
30 ngusto!ı Zafer ve Tayyare Bay- ı·eş ekipi dün şehrimize gclm1ştir. 5~11• 500 tayyarelik _bir ha~a tüme-1 u.slı blr temelin! yuks;ı~clc yo~un- ziyadf! remzi ktymeti bulunduğu· 

rD'!'.!!la müsadif cumartesi günü ak- İstanbul güreş ckipi cuma günil, nını fnıı10i~·ctte tutabılm~ içın en haz- da cd~yr~-ısıarlti eden dmıllı birl~ıues- nu tebarüz ettirni tir. 

va•an •• "ANDEMIR va Kurumu Bakıı·köy Şubesi tnrn. k • ı - ·ı •' ü b ,_ ı . tayvarenin ortalama (3) mürettebatı mun faaliyetine koiayhk göstermesi fngı1ız Batveln1ı Amerikan 
6 .ı ., " nıa ı gurcşçı erıe m sıı aı<a aı ya- ., t • . C" h • • ·ı t - ··1·k \ Tefrika: 49 

1 
şamı Florya Plaj gar.lnosunda Ha- Ankııraya cldeı·ek 80 ağusto<:tn An- dnn 15 O tayyar~ lbtıyııb ve er ses ır .... ı e n )llr ımı ve ~uru -ı . . 

-..................................... fından bir 'bnlo veı ilecekti'r. Nezih pııcnklardır olduğuna gore mevcut 1500 tayyare m llı bır Tccibcdir. Buna mukabil um urreısı ı e yap ıgı mu aram 
se lendll r. "Kaçınız Mösvo""ler ve kibnr olması için tcrUbat alın - T.: k• .. , mürcUebntının dn 4ii00 uçucu ibti- Türk Bava Xurumu da mllli ynnJım. kabinde neşrotunan seki% mad· 

ı mıştır. U~ ıge guzme ı )·atı lizımgclir lann t Uıınasu:, ,.<tırnil ve mütcsavı ~eli beyımnamenin bütün diinya 
Şimdi zelzele Olacakmış 1 Biletler: Rnk1rkoy şubesi, Tokntli- musabakaları . Bir av tayyaresinin kıymeti ~O bln, bir şekilde temini için es~slı f~rmlil. tarafından tefsir olunduğu vechi-

Fransızc 

kaçınız ••• 
• " yan otcli, Löbon pastahanesi. Nımct 80 ve 31 a~rustos tanhleıinde Bur. I vıı- ~mo~rdırnan _ tayyarcslnın 1 e ler bulm~'k v~ bunlun d?g~ bır yol- le resmi :rolh 31art ve gayeleri ol• 

Abln cişC>Sinde satılmaktndı1. ada yaııılacak olıın Tfirkiyc yüzme 150 bın hın oldn mna göre 500 tay. dan t.atbık Cwmek mcsulıyctı altında· d • ~- d f fk d t ~ 
e hl lif ld 1 

· 1 d "k" • • rtal ıoo dır B-ır. ....... :-. ugunu uu c e nu un a a:nnT 
ı , mu c dın ara ve ccrcyıınla- birincilikkıine i~ı-ak edecek olan ynrenın r arı ·ı ıçın o amn . u un gay .... une l"llı-."lllCn umu- • • 
ra kapılarak, hiidiselenn l :ılnı:r. d·ş 1 istnnbul tal,.,mı yarın sabah su ı bin llradnn 50,onn.ooo llrn luı.ımdır. I m1 ve mütcsa\•i ve mutt.arit bir ynr- etnııştır. 
ytizu~u, bir t rafını ~Qrcrek b hum r 1 Sporlan ajanı &ızı Tezcanın ıri~ascti B hPr ta yarttnin hir senelik bh:meti dım temin cdllemedii:'.'1 tnkdirde ser- Bunlardan ba~lıca ikisi üze·i:ı-
vermış olanlnru t:ıvıııye ed 1 ııı: albndn Mudanya tarikile Bursayn lı, n hCT turlu mn raflar dnhil olınııli vet fizerine vergi tarhı gı"bi dah:ı de durmuştur. Biri harp Ang\o-
Sabretsinler. 1 hareket edecektir. ,· c ı't' en ac;nğ d n 50 b"n !ıra hes:ı- cez:oi tedbirlere başvurmak bılc icap S:ıkson devletlerinin isted"klerl 

~ııt.ır- 1 Dini 26 bölg ııin iştirakile y pılacak o- hil r.oo ta)'.\a1 e çin 25 milyon lh'a· edebilir. vechile neticclendi::;.i taltdirdc Al· 
Hnlıl Pa~ıı~a ait bnb i tnı, •\en. N d ~ ınl\ bu müsabakalar iki gun dev:ım !ık bu· bu clır. Türk Hava Kurumunun tuttuğu manya ile mül~efik eri silahtan 

bir gece yn 1 ından onra <ın n da e c~s~ z~~an. zaman. ~ına cdceeı{tit. Ş ph z ı ıtı la.rım :r. ih h'11· yo)un buvatılık 1cın ne kudnr nıülılnı . d"I k d . b ~k 1_ 
ter mez knr ştı •ı ~ bu d soluna tarız ıgnesı sokuşturmak- T- k• d k 1 C'Jn pek düııı •ıdn olmııkla beraber bi- ,-.:duj!-unu kaldederken zengin bir tecrıd e ı ere aın~a ~· ı a 

lı r Turk kuma~danının ~ütün bii~u~ tan xevk atanlar, bizi de kendi- . Uf ıye e at OD 2im meml ebmir.in mali kudretinin ı Tuı·kiln sırf vatan sevgisi ve hava- tında bulunduru!acagma aıt nok· 
hnıJctJnılle kendlıdni kahıb.ılıktnn leri.nc bedel ittihaz ederler. Bn- birincilikleri de pek uı;tüıırkdlr. Hon lan dolayıdır, cıl•k muhabhetllc servet.ini ortaya t ... dır. 
1ıyıımı)n mmuCfak oli•J 

11 
hır .lıPr km fU ife: ki milll•tin yarılımı zaruıi ve clzem- ı koynrnk \"e lınlta kendi fabrikasının Ccçen Umumi Harpte prensip 

den <'Vvel gillünc- lıiı.dlseyi şw·a-1 Bir gün gazetede «Lehlilcrin Turkiye dekntlo:ı şampıyoııl:ırı 10~·1 ıliı-. 5 : G ene rvv~ ll1i11i Şefim~z: Tiırk ieçikıile yspt i?ı t.ayyart.:'crc olarak galip ve mnğlup bütün 
•11-11- cıktı~ nnlatmaktan kendımı alııınıya. hruü pürmelili» demek cinayetini sabnkaların~ bugun de 'devam cclıl- bnnn_ ı"t'smeıı Bu~'llk M111et k_clısı olan itimadını kClıdl oğlunu bu tay ~evletler s.ilablnnnı bırakacak-

c •1 mlş ve nlhnı neticeler al nnnştır. Bu künm~un'I n deo ınıllete aı.: ·ça oyle- yaı !er üıeıindc u~urmnk ı;ıu·etil" l d F k L ·ı tt ln 
Halil Paşn ile bu mc\'ZU ctrafıııda 11~ m: i-''emiciz. O Lehliler ki bir ö;;.le k b k ı k ·k ı nr ı a af tah..ıım e ya 12 

it' .,. • ~un ·ü müsa a a ann te nı netıcc- n.i tfr. ~leıdckrt rııüdı•fnası içir gö_--terd.ı-•int. m~ddi Vl' manevi fed~- . ·~ •• •• 
I.! eı•lcr. k udilerinden başka tiir- Tirli tc Orit>nt palas otelinde bu· yemeğini on liraya yiyorlar, bir leri şunl~rdıı·: . . ] Tı ık ı ıl l<'tlnııı • r tfıı_lil fodakürlı· kfırlığını VP bt•nun psikolojik t:ıhlıl- m!.',g!up ~:vktlcrden nnmıln~n 
lu dü,iınn l}'en bir mun vver insımln lunu~oıduk. H men hemen ~·alı.ız ayallkabıyı yüz liraya alıyorlar- Umumı tıısnifde ılk beş dercceyı 1 iEı !!"• ~eı-cccgfocle hiç kımscnln şüp- l lerlni tatsıı ctmiye kalkrr~"tdan ~uk:ı. mer~cbc s~uh1nı; a1ınmış ve gnlıp 
k ırş la mı~ olduklarını aıılıyar:ı.k e;~rbl hel etll'rinın ıkamc:tlerlrır tnh· m.lf. şu atletlc:r nlmıŞlardır: ihf' ı v •~tur. 1 ndtı 11rzo,unıın hıwncllık tcmr!lerl devletler ı:;e sililıltırı~ı mı.:httfaza 
n ücı1t rıh oluyorlıırdı. ııı ... ~·dllmi~ olan şehri~ bu en hiiyiık Biz konuturken, ağzımıza gay· 1 - Süha (İr.mirı 5128 puan. l\lmTffıık rılınak ıı;ın iki mtihirn iwı lJav ·ur! Demiı'tlğıı~ rln bnviik etr.ıi;:lerdi. Bu defa JngÜtere ile 

- Eğer Anadoluya ._reçm k Uirun otehnde b.r lt.nlyan d plo:natilı: beye.. k -.&.. lk T- 2 - Aı1f (İzmir) 4!37i punn. l meı:dcnııı halli liızını"'ellr. flPrkccriıı bir yap;cı olarak çalı. l Tpn ffU1'~rla Amerik~ 9.alip gelirlerse daiına 
..... Jı"r n_ mutlııka mlllı" nlu-eud-'enm· ti, bir fn.,.illz ticaret gnıpa, A• 'ıı· ,rk~t ed yu_r:ı;°'!'" t amnbıily.nn dukr· 3 A (İ t b 1) 3029 n ~ ... - "· "' n "' • " on;s - __ gop s ~n u. .,, • pua fkudarı ııl betin fp ts··~n~ vt: de- ;ı:_ikrctm k ve buna ilınit bağlıımnk silah!ı knlacnldan leyid edilmİf· 
ba§ında bulonan tustafıt K<>n ıl Pıı- rny:ı l?İclerkrn mtıl:ı vermiş, M\imta-ı ıye e • ·- ugum~1;1 1 ıyor u • 4 - On~!!r (Es~işehır), .. 918 ııuan vamlı ya11hnımı U'nıin etmelidir. Hı_ lıızınıclır. lir. 
şanın rnuvafakati 15tih ul edlld kten züt.J)iıvelen"n riynsctlndekt han sc- Halbukı, ıgne aahıbı ortalıkta es· 5 Anf (İ%mır) 3T.·6 puan 1 

....4H faret heye ile başta meıhum Harici. ki Afganist daki i "ret zulmü- - • . rısi ,·erı_r. diJ:rcrl vc.rme:se veyahut Bi~ !.arııftnn nıillt "e reıınıl h!r te- ı Diğer bir ~dde de dünyarıın 
m ra go,.• r... V kil . k • . V • kıll J lıir 2CJ'ı?'n 1000 1 ra vcı ırkcn ayni IJCkkulumüz hnvacılıl; l"m<!lleı ır.d '.! iktısadi sabalan ve ham nll'..dde 

_ Buylc hır '"Y lü:ını gelir mi! ye c · i .Muhtar bey, - şimdJ htaıı. nü yafatma ıstıyor. e ınsnn Nafia Ve ı l d<'ıec de diğer bir 2engin ınrı lira ilıı hirMni :viikseltmive çnlt .. ırkcn, diğer b I - · "ti h 
- Şimdiki halde hayır ... bulda bulunan '"ki Nafia Yckili tiı:riz eden zatın hüviyetini bilin- Şehrırniıde bulunan ?\afla Vcla-U, ka1ıı a ~renin heves ve neşesi ve taı·afwn· fedakii; ve h:ıvacılık ı~in mcm •• a 8:". musa~ı 'ernı e er 
- Enver Pnpnın da böyle diı~lin- (şim.cndifercl) Muhtar bey- olnııık ı ce tuhaf ÔJyor. All Funt Ccbcsoy, dün öğkden sonrn itimadı kırıtıı· Bıı de az dn olo:n heı· ideal ahibl bir vnremıevc:oin kendı nıillc.ın. ıst_ıfades~': ıırzoturınca· 

du-ünden emin olabilir miyiz? üzere ylrnıiye ynkın tla biz vardık. 'Dahleden dilimize bari Türk Nafia Müdüılüğüne gldcı·ek bir mud rı.e ,·cyıı !-rı ay nıuayycın biı mlk- oğlunu ''C clığcr "I'üıl: gençlerini gc-jğın~ dnırdır. ~~ın Atmanla?" 
_ IH~ ~lipbe etmedcıı, nslıı tered 'Jcvshn kı§h. Ka!ka~yan•n :fnı<a- olsa... * det mrc;ııul olmuştur. laı vermek •ısulü en "nğl:ıın bir esas- rck urut'u ~.-e 1!l'•~k mul:inist ol<ırn k r.!kı f8rtlamı hılafına olarak ık· 
. . . . nı sobn başıncloı bile tirtlr titreten :.::::.:.;;_ ________ __.:~---~;_;;.;.;..::.;:.:::.;;;....~;....:.------- tır. Havacılık srrvösleri devnmlı ol- v. etiştlnncklc bcrııber bir tn1'11ftnn tmtdi kayıll.ıra tabi tutulmıya• 

dut etlny .. eddcn cnıdın olrknbılıı"!iiıbnrdiz. b" keıııkin so'"'"'"un·'-n korun-~k J,.111 r .... ...........••. + ••••••••••••••••••• o o ••• " ••• ' 1 ,,,_,_ ua ..... ~ ' clul"•unchn bil· ene kabaran yüksek rln tnyyare s:ınayii kurınak 1çhı ıı~-1 caklım "-aadolanuyor. 
- a urup unı en, ı ım ırc ., l d • b 1 J ii 1 b; k l ,org:m artmıın sıırınmış, l'nn lr ~ ~ • • ş ·ıa · 1 yaıdım ar erte 1 flCIJt' gevşerse hiz- rnııt•i.lını ~iinm!< Tlirk bR\"lil"• ığ'ının 1 tngiliz Bıı.1-vek•rne cöre R1-~ya· 

n '?° arar a. . . uvkuyıı dalmıştık. Gece varıcını a l met :s:ığlam bir temele dayanmamış iııki~af edeceğine en kuvvetli emare. 
1 nın 1·.,:ın"ı b"ıt"ır.dı"ktcn sonra Atman. 

Hn1ıJ Paşa o -r.nmnn ~bnna ınr.nı-ı çoktan .....,.mi ti. Sabah '·1 . . svırın l 1 r 
,,_, du D;ğer mühim olan mescle lse bal- lllccid ,t;A T<lı! AP. y~nı~~ ~ n ':f?lT ıt>• t ;. ~gı e mz, ben burada iken bayle bir ....., .,~~ G Ytıt. aJl~Oı 0 ur. lerdır. 1 b-tü· - p;.. ·1 t ilt re-

cıamıaz> ?iycı~ ıçokk ıs.ad mimik birıı ı bes- ~ n scrnı·et mıı tcşa.-1nrım z-'an 1 y 1 G 1 t B oz, F n r .................................................... ... .. ... .... ........ ........................ nın uzcnne yuklerıcceuını ve bu· 
ımm e sııı: e l'l a ııır. cm { ı :r.u- z h ' ~ " arış ara a a a ray, nun da :,;ni bitirdikten sonra 
>·ıf p:ırmal.laıım ncarnk .;ö •tim! u tu <2) le hır odada \:at d 1111 • Bir tavzih Adalarda ihtikara 1 Ameriknya çullanacagı-nı Aıneri· 
ba brırdı. r, d ~ &.:apıınızı d ~nndnn )'ltm 1 lşUrak e Jyoriar, Upl r da I ·• 

BC"r., o zamnrkı hale 1 ruh~e i~in- .. - d ik b d 
1 uhl ci guıı duynıak, ozl ıJ RÇ-ı v t o ruz 1uhtcrem '""'ctcrıiz'.n dunku nüs· k rşı mu·· cadele 1 kan Cu_··m. hurreisi_ a. n!anııshr. Bu· 

> 7 tu 1 u1·aııın tı. H ·men ındn (Guııı.ın Ak rl) bn 1 gı nl· . . nun tçın e ısı un an sonre: 
~c, şunun bun~~.:a ;' la kanın ark de t ı ı nçarıık, hlı lıiı:n ızc bııka nırkaç ı.:ündenbrrı Şl'khnı ve kı ~azı okundu. Murakabe teşkıllitı memurları, A- takip edilecek siyaset üzerinde 

ından SO) e ı ·.er ne pıı.a~. knlını tık. Ne ol uy rdu': tnf lutını blldiı dıı,:ımlz cTnsvlrı &h dalarda ıııkı bir kontrol :1.·apnıışlar 1 n.J l d 
gı• nbcn <ın<!arı ne kndaT Ç<'Jd m , 1 Korıdorrnn ~ r \'1! bazı ihtıkfır vakaları ~b"t ede. a fmıc: !\r ır. 

u ne k rı:ır Jıe\"D! -nl m. l!k fıı- .c •,U :ın nrır I~fk r Şildi> lrilrtk ) ıırışlnrı 30 rek ırncluları ndliyryC' teslim etı iş-l Clıurc:.hiH nutkundd Almanya· 

8 
tta ı ü tfikt rı, 1 tt 

1 
11 • ;• 

1 
u!nroh kin.nan. d ~r ı. n nğu os eu art 1 unu nnt lG lcrıfü Jlc) bc.li ,.e B 1 ~·;ıkad da g & , ya oldcgu kadar Japonyaya da 

guru ı c> ı, nttu m ı ı 11rıl •l ıı dn B y kdere "le B bek ara ınd..ı yııgı, 1111 11• ve subu~ :htlkurından ,id-Jetli hücuında bulunmuttur. 
yan bn ıı lar !"yor. lkl tz d 1 rapılncaktır. t ı d "lk d fa 

' onun " y t • 
1 1 

b E~ v ke de sö~lcdi imiz. g bi a e m , 1 H •ıt lılr çok L. kkallnr bnkl.mdıı ceza za. 1 Bir n!"i!iz dev et 1\ amı, ı e • 
t mrir ettif'! b t.t.n mış h" ı it'· z ıç '· 0 "Jrır • 11 t. l _,:.,_ 1- de b 1 naı"k ı,·ır b tları tutulmu tur. es'-i müttefklcrinc kar"t arndakı 

ha'e hıı mı'iııa vtmııye çnlı~ırl· n mcı 1 ukli olan bu müsabakada, 'i"UUll .. " 1 ~ Y 

r iyice anlndıktıın scnın ken il ıne k k ' ' trk çlfü:lcılıı }'arış salııısı. Diı· d kto_run ıstifadeslne a.rzo~unur. gibi ı;eın1de_h_ulunnn dir•cr bir d kto- bütün.tarihi miimısebet 'e dost• 
karşı sın gı ve P\'gi b l=tın k el m ' ·np rıııı ~c. rar, hl m de pn çalan:ı- Hcı eke Gençlik, İzmit Genç lk "' ,_1_ k b t 

d n gelmedi. 
c knııı- v,ıb• yunırukJ ndı ve bize blı ~ i kdcıe - Tarabyn, iki çiftelcrin Ha nlıı \•ukua gcld gı Suvat vı>- nın eııjcktörü değil. yine geminin hık al<=ulanm ke eee cyana • 

1 1 k Tı'l'~bya - Beykoz \'e ııihay~t \'e Kagıt por. Bandırmn Gcnç'lk. d k ,.,... nnd g" ı ..... lıul•c. ~11 'l"ç d ğ d t ıı~ '1.· • t b 1 oluyor F •-t b .. Onurı hakkında nıuhtC11lf telkinle. şey er ıın ntmn • ı tıy n ırur bır se~ .. ' pw n ...... n 11~ ..., ..... .. • u Y-11 ı ın ıı mevcu nt ve ı.-ıncı a· u unm . ıu1 .. 
a•u avaz b::ığ rdı <D~vamı '!;ar) ~ dort teklerin Beykoz • Bclıcktlr. Güneş, Anadolu ~e Be,1erbesJ ıkl cnj ktöı·den birinin flhnkıkn bo- rnjcktrır kullanılmış ve hastaya Ilı· hücum dclın- ziyade Amerikaysı 

.Bakışlar 
···················· 
Amerikada 

grevler 

roux'nun «Corn-nunaute de 
travail = i birliği-. adını ver
diği teşkilithr, ki sendik tan 
kaldırmadan ıara!arında her 
zaman için bir prensip nla,. 
ması temin eda. M reel Deat 
gibi yan korporatiun plaıunda 
hürriyetle devletçiliği telife ça
lqaruu da görülüy~. 

Roosevelt'in me har New 
Deal hareketi de böyle bir t~ 
lif c doğnı gitmifti. Fakat grev· 
ler devam edfyor. Devletin 
ikttsadi bünyeye dı andan de. 
ğil içeriden müdahaleıi la%1m 
geldiği Amerikada da anlapl· 
mak üzeredir. 

1 

cTasvlrl iEfkfır Şildi> nıü nbn- I klupleri, sizleı i de davet ediyo. ı.nk ()l~UI!'\~ anlaş_ılııın ı üz•:ı~ne san- ı:ıınbrelcn şırınga ve ıniıdavat yapı)., bir cemile için olduğu Ametika11 
(l) ~ di De /et Dcııi-yollan kalarınn iş.Uruk etmek istıyen :ruz. dıktnkı dlger cn1 ktör getırılmış ,.c mıştır. 1 tb t n nutka kt\rft göster-

11 i.d fru lbTa.f.inı J(<111ul l'ı ı, er. 1.. ~ ha tayn bu enjektör va ıtn ılc tl:içl Vnzitetln hu şekilde tavzihan ncş- d~l ~a mı • tten •nl ılt-
(-J Ş"mdi A'ıkarcıM av1tkaUır. ~ """ """ • "" "• """" •"" '" "•" """ • """"" '• •"" "" • 0 0 ~ ze1kcdilmlştiı. Şu hale göre yazıldığı rint rlca edc!'im. Vmıım Alii.<liir m erı roemnunıye '" 8-f 

~~~...,~~~----~~""""!~~~~~---...,~~~~~----~:"""!'"!'!"'---~~~""!'!"~~~--------~~----- yor. "' !"""' ...... ---~~~-~~------·------- Muhnrrem Fey:ıi TOGA Y 
Edebi. roman: 37 ............................ j ynbilsı•ydl, belki de tereddütlerim j kine kaı·şı duyıluklnrınızln, bana kRr· ı' nğnç gölgesine baş vurdum. Onlnr 

1 

onun tarafını iltizam edeceklerdi. ] eı hcsleıiklerınizl biribil'İnılen ayır- dıı, nrfcslcri kes1lcrek bana aldanııın 
Zarfın üzerinde Mcdihanın cl ya- nu1'11 ç lı ınıu diyen Narnn hnnıın ı dığınıı fısıldadılar. 

1 

eısını tanıyınca isimsiz bir heyecana kendisine gi:ivenlyoıdu. Aldanmıyorum. Biz hiçbir ızaman 
tutuldum. Bu lreynı zaıfın karşısın- nu mektubu dıı okuınnlı idim. Mı h?rii:ıhnlzc uyguıı iki insan o]amcıd.k 

1 da, suç üzeıindc yakalnnmı toy u- dıhaya <la kendisine alt olanı mil- lk tanıştığımu clinde:ıberl aramızda 

1 

şıklnnn hicabını, korkusunu, neda~ - ı dnfaa lınkkını "\"ermeli idim. Hey Al. aşılmııın güç bir hail, blı'ibirlml7c 
metini duyuyordum. Onun bcyazlıgı ı lahım ... .Ben ne budala in andını. ?-: .. -yukl t.ıi\'ımız nlshettc derlnle~en iı:r 

Kama~ Bllba,ar önünde daha bariz bir şekıl alan kır- ahmakça tcrkr düşünüıordum. Hal- uçurum vnrdı. "Bunun, sizin de gö· 
.................................... lilii::..jme bakmıık~n. ut.aıııyor, bu btıki ııfodlha ne kadnı· başka tüıUi zunüuien kaçmadığına emtnim .. 

Diğerinden hislerin aldatıcı mektubunu getiren otel hademesi taraftan kaçmak ı tiyoı·dum. lklkJ bir nıahluktu: E\·ct arıımırda bir ı-cy vardı .. :Hu. 
ve ölüme gotuı-cn dunya;un:ı çıkıln·. beni uyandırdı. Vücudum kadar ru. de bu kaçma arzusunda Hirnf edil- _, k ...ı • nun böyle olması kadnr tabii ne ola. . b' d lht" 1 t 1 cAuz ah.ıe.ım .. 
I::..'lbct birini ııeçeceksın ... Yalnız eu- hum dR yorgunluk ve bt"zginlik iı;in- mcmış ır şey var ı. ımıı •'re<· bll!r! 

d 1 d ··tı i d J ~ d N ı Çok uıınnn cvvcl, artık Ead~ce k r-nu al lından çıkl<rmn: Bu iki yolun eyd • Yataktan kalkmak ıstcmiyor• u er~ :rnrı ay lll ıs:rn a aran ıa- . ..,. . . ..., Sizde aııkın lıtetllği bfitün meziyet.. 
kınunlan ayni değildir. dum. Fakttt dlir ml'l tubunuz var nıma gıden yolu tercih" bnşlamı~tım: deş olabılecegrmı~ ~ı _ e~tıgim l.a~- !er olduihı halde, onlar bende yt\ktu. 

Jc;nndeki iyilik ve. fen1&1ik perileri 1 Bayım .• > sözü vücııdumn ~rnl bır beni o :voln gltmr.kten nlıkQyurnk is- d:, bu hitabın şumuluuu ve ~ l.tı}..'I Siz hiçbir uman kendinizi vel'!nedl
kırlarda pc imden nyrılmndıklan gi. harck t, nıhumn tnze bir cevvn1lyet tiyC'Ce'k bfr miınfdcn lıuç•yordum. du~yayt Ok defa bütün dchşPtıle 1 ~ • i:inlz halde nlma• nı blliyorclunuz ... 
bl. neUc iz bır mücadcle ıle b nl bü. verdi. Yüz kere zarfı nçmn kararı veı- scdıyorum. Bununla beraber. nadım Sir. heı·hangi bir kadını tlduğu gibi 
tiıa gece U)•kusuz bırakt.ılnr. Şn:fakln Bu mektubun dıı Naran Hanımdan dim ve yüz kl're onu elimden hırıık- olmadığımı ve bu a~ımı hlçbır 7.n· J ıl J:il. istrdlifüıiz gibi görüyord:ınll%. 
beraber, bütün hayali ıruıhlıikl r gelınft olacağım limit etmek fııtiyor- lım ve saçlarımı çaı esızllkle karış- man geri alanuyıı~gınu. _bıllyoruın. Sh: tnnımRrlıırı seviyor, tnnıılığınız 
mechule kanat ac;tıklnrı zarıuı.n onlar dum. Benim na ıl bfr heyce n ve tc. brarıık ona baktım. Burın kanaat getıı !uek ıçın bu •un 1 nlsbettc ondan uznklnşıyoı dunuz .. 
dn beni terkcttiler. reddiit ;çınde b<ıenlıyacağımı he ap llnyır, hayır... Onu okumamak, Ankara dva:_ındn hahralırımızı sak. ı Aşk "iT. n ıtln memnu bir meyvadıın 

_ 
11 

_ ederek, bana doğı u yolu bıılmııkta yırtıp almak bir adaletsizlik olacnk· !~yan her koşeye, geriye baknıad:ııı l ıb:ıı·ctti Onu gelip koonrmnk ne ka· 

-! ......... HIHlltiHIUlhllUr.:t1n11ntttUllllDll:~4 

i Vecizelerin Şerhi 1 
::t'11ut1••1ııuu1n1uuıu11111111111H11111111&M1tıtınP 

Büyük bir kalb ile 
küçük ha kala biribir:aile 
uyuıamoslarl * * * 

Kalbin bOyüldüf:il, en 1yi his
lerle çarpmasından~ ~cfkat, mcr. 
hamet, fedalcirlık ve fcragnt gib: 
giizide hnsle:tlcri bcnlrnscmeıln
dcn kinayedir. Knlb büyük olur da 
kafa kilçük olursa, o kalbin dliek. 
lerini gerç<'klcştiremez. Bfi;rfik 
bir kalbe bü:;uk bir k fn genık· 
tir. Yok.sa kalb ılc kııfa araSJntJn. 
ki muvaı.encsWık insanı bedbaht 
edeı. Dunun aksi de d:>ğrudJr. 
Yeni kafa buyük olur da kalb 
küçük kalırsa aradaki muvnzent
slz.lk yine ayni neUcey:ı verir. ,..ed h yardımn gelmiş olacaktı. E •er Na- tı. Onlaı ı mfı av! "artlar altıncln ıııO .lr üı üdu •ı muz her yol doncmecıne 1 .ı r ·· ... · ti kı · ._._ ttc Ancak oflcyıı dotru .ru ı anın ,.. 1 1 d . l . d" 1 d 'rd"" . h .. a guç .... ıe ya mz o ııı;o.ue ıır-l ran Hanım hakika en bunu he ııplı- endeleye t ıketmeli idim. Zntcn cote- 8 tın :ı. ıçım ı:ı ın en 1 ı,."imız eı 1 tıyoıdu. (Dcııam1 1ar) . ._ _ _ ____ _ ______ .,,,. 



~- 27 ACUSTOS 

jDünya harbi ıl 
r 121•ci .... , Yeniden muamele vergilerinde 

1 

. ·s~:o .~.N , H A · .. ,:a E rı L _.E 
• -- • • • t • .. .• 

• 
Irana yapılan 

taarruz 
lngfllz lebll0t t • ı"t 1 n maddeler fBMııd aalıifetın u•aa) Tefrik•: 49 Ziya Şakir ··-·-···· ... ·· .... -·······...._-......-0Nşarktak~1~~~'ı!v~)._ enzı a yapı a Mukav::=.ıt?.ı:=w~ 

ıu.mi hrııTphı'ftdan: - Simla, 26 (.A..A.) - Bin.distanda- Setanlk eskert r ...... mektebi ..... 
Tol>ruı..""ta ve hudut mınta'kasındn ANKARA 26 {Hwsuai) - lltürlderden yapalacak ırumto kap ki İngiliz kuvvetleri UDlunü karar- (unrr,vetperverJar mahfHI) olmuftU 

kın'!}l1ık1ı topç'tl faartycti o1muştllT. 1 ,_ · · ··zc1e 3 hariçt.ea gi.hmdan tebliğ edilmiştir; nu • 

Al-- A.-.hlıUlıl Tenz.ilatlı muame e vergisi .K.arar ve man~ IÇIIl yu • İran.ın aıuka~tine 0 ,... -- ------
... --. n.amesİDıe bazı aıadddcr tbdıa ila ithal olunacak mamul sepilenmİf ..... 

BElll..İN, 26 (A.A.) mak için büiiin ihtiyat tedbirleri a- Fakat bu nziyet uzun zan1311 de- ı kim 1<-ısa. hir. ~:-naıı ı;~ma .. Talat 
:ve edilmiştir. Bu .ılavdere naza- ve boyanmJt kürlderden TÖCllde bnmıştır. __ ....._ _ _.. Giiıdin birinde. me!do ıeffn4i!,, tSe!inık -~n .a·Üfd)feı;I 

Alınan t.e.bliği; - Diin güudiiz, L __ _ı cil- .. .J . 50 uru· 1 n· ,. • .... ~ - T h • ')) 
fıagiltereain prk salıilindeld aiikCl'İ ran &WKIW'a ası yuzue • a getirilen manto, kap, ve manşet ngı ız • Sovyet taarruz paanı putlak verdi ... Bu üc zat, tevkif edil- ı mt'idürtı, ~uı:sah a ır "''~' e ıh 
tıes;.iaat bQmbudım.ım edilmi~tir. Sa· z.amk yüzde 69. ıabü zamk • . de üzd 54 niabetiude oıu- Stok.holın, 26 (A.A.) -· D.N.B. : dila. (ivralcı ımmrn ~ - tnı:~ j ~aluliaı edıldl. Ye o rueltocbın ~al· 
vaş tayyareleri dün gece, St1iııt yüzde 40, ınürellep yüzde 49, 1 JÇJ.n y . ~ tenzil.it .,._.ı_ Reuter ajansının, radyo ile neŞt'e.. etmek} Whmetilfl mahırcmeye \"eril-~' iimlerllc de 'ko!ayca •fost uluvcr<lı. 
Geuge .k.ııtıajJl'lcia bir vapur kafile- ispirtolu vernik yüz.de "41, yerli amele ver&WAd.e ı.-ı- dilen bir haberine göre, İran ordu- rlile>ı·. Bir buçuk ~ene kndal' Edil'rıe Tahir bey, o denin e~ ai;ı. l:nşh 
sile biıüld.e ilerlemekte ~an 6000 to.. roaınul -s~pitenmiş ve boyanmış iması karaTlaştırılmlflır. sunun taarruz edilen her noktada Jt.api~ ptınldlktua ıwı;r.a, ~.al . .Aıbdqiaıınıa Wc. 
llilatı:dı:ık blr .şilepi batırmışla.rılır. mukavemet göstermediği iMo;;kova ( Se!an ik 1 e sürgün edilr1i1er. ıııct 'l itinın~ını ;elbe~iş11:·· . 'Be 

.şLmali ..\fı.ikada Alnauı .ı;tukalaı ı A L M A N J s o v y E T ve Ba,ğıl&dd.an bildirilmektedir. Bir iıü!Uk ı.ene 11ndıpu6!12k 1'a}-atı, ıut, menıleketin elim_ "'ar.ı)JUııu ~lıni 
24 .a,ğ:lıstmı güıı.ü ve 25 ~usi:D~ .:t'-

1 

Ayni habere göre, İnıı;ıliz - Sovyat ne Talfü efemlinm ve il<! c:e aıka- 'b:,· şek"ilde tnnlil edıyor... ~ıttikçe 
~-si Tolrrulı: ~.iaanına hü.:o.:mı e•Jıı~:- ıtaarrur. plinınm ~e oldtığu zamıe- uıı.şlarm1n knlblel'indekl ateşi sön- ~ra1:1:.ışıın fdiiketl knı·,ıl:ı~ ~lıfün~.k 

b l t b 1. w • t e b 11· g\J •• dilifor: ~n nrl;~"'-~annııı kalblcrinııı> ·:,\7.l• lel'dlr~ AW:ın bii,YÜk ç.apt.a bom :ı • e J g ) ~· ... .._. 
laria liman .tesisatı tahrip edilmls, j Sovyet kıtnları alll, yedi tümenle :fe J:ıjf.li!ri '11)·1ıı.ndırıyorıl.1 ... Bu iı ih::r-

- Tebrizc doğru Ucrliyeoek :re T.alırıını la s, rn ik nskeri rüftlve awkı:ebi, 
hiiyiik bir ticaret ııtapuru haı-ara ug- (l inci ~uhij<·ı.len deraaj 1 (1 inci so.hijctleıı cleı.ıaııt) , K-"k b -"-- . " 

• b 6 1 AU 3Syaya ağlıyan y~ı Ve Şl• a~ela ('.aÜf,..;,.._... ... r\"el-lel" ;mahfıJi} 
ı·M.tlmış ve lnıglli& t:ı}')'.are dafi u- Von Kleist zırhlı ord11&unun Sovyet la)'Yal'esi 1'.llyi cı muştur. l"f h 1 -• ed ki -·..---

'··'--- • meııt ı er at aı·ını işgıa.ı ece! er. olımı.,,tu. Posta sc·J·y.:ıır nıemuru 'l'a-taryaları muharebe harici ıuı.w.ullŞ- - kı_ ·· 11 · d ·· D · t Kuı·udrnızdc bh Sovyet harp ge. • -'-k l O·• k 1 d 
Sen "tese KU en Un Olt:prcpe - LlÖrt, be:;; lümenlik 1.tıg:ilıZ teŞı::&. lİ - un oca epe e J~ ef:~ndi do "-•ıfe-inı}cn '°•l\k"t bU• tır. · } lı ııılsi, d~nıanın bir dl!llizalusını ba- · '" ~, - _.. ~ 

• 1 ro\·s.k köprübaşmı ve )U şe r: çe- tırmı..,•···. leri de lngiliz tan"arclerile birlikte • ld ı- ,ı.•ıcıı·kço ~--L-~ <le·•am eıii~onto Dun gere Iı:ı.~iliz tayyueJ~n A,. ........ 1· · mer&Slm y&pl 1 ...,.. - ~· ...... - " tin muharebel«!rden sonra hür.um Ra~ra ımanından Iran petTol mm. "'15 s~-i o!'Ulıırmd .. ıırt k Tı;liit 
nııınynnın ~ıırbına ve cemıhu .gıı.dJ- Sabah tebliği k ,_ · 41 

............ -. 

d • lla zaptetmis.l.erdir. ta a .... rına, Unsra körfeı.me ve ce. (1 inci sahifeden d ııarn) c! d: · uhltl b' ıtuı...ıi uo•n•~1 i 
sine hiicWl1 etrniş'lerse de zikre ege:ı· l\Ioskova, 2fı (A.A., - B11 sat.ıabki nubi Iran clenıirvollarınn doğru iler- Kocatepede o zamanki harel,:lta iş geçirmemi~... m::ıliimatmı c-.!1ıru~~ılnn ~n -u-n.::~r J:.~ .. en~ ~İ: 
neticeler elde edcmeml~1erdir. Tny. Bıı suretle di.ışman Kiyefn ce· Sovyc~ tebliği: l">·ccekilr. hıgilizlt>rin Bağdud yolu artıracak ~cyleı·e çnlışmıştı. ~ g ~, ,... ."• "' 
yare dafi bataryaları 7 rlüşman tay- nubunda Dnieper nehrinin garp Dün gece So"'yet kıtaları bütün ile dol'•ı uılan dog" ı·u"a Tahrana ve tir ak eden G1:1nernl Talat, ml'l·aslJ'l'le Fnknt bu çalışıımtıı.r' biı den bire J yetpt>;rv~r :z_<?\atı tlc L-a~l.f-. 0J1 .. 

·· ı d- -L'ı' d k' · k h 1 --L-• "' J iştir:ık edenlere :znh::ıt vermiş \e kn- 1 ı lt ıfe Ye hsıt:tiı a.mımlvet Yaresi düşürmuş er ır. i!culiun e ı son .istınat no tasını ctp e erde ııiddetli muhaı-.:-vt:ler yap- Irakın ~imalindE'll T.ebrize ilerlemek i~ine y.ara.nıadı. Siya::ıi Jlı.ı.hk:imln- nr a ın ~r • 

1 

da ka•·betmisıu·r. ınıı;;lardır. ı._ ... l ld - So •-· flle Halkaiııin tertip etügj öğle ye- 1 lh il .. ol da z' i:e~lıt.'Yll'dı. Ba ~ııtlar nrasında, ste. C .. ii J "' ''e aavı o tıgu takdirde ~et , .... v- m~gini yedikten sor..ra Afyona av- rıı \"e ıı as~a ~ rguo up ı.· . h 1 .. ağ'~ tema 
.... ! .. ~!.' ... V.~~!!1 Von Kleist ordusu Dnieper Leningrada hava akını vellerile birleşmek niyeirıde oldukları det etmıstil' bıtn ııeznreti altınlİa bulıınanl::ırn şın ru ~ veL~na \...~~ rd ~Y~~ 
Yine lran nehri dirseğinde yapLığı muheı'Ie- Lonıh-a, 26 (A.A.) - !lfo ... kova ı·ad zannediliyor. . ' . (ko!'kulu şahıs) ılnnıgası vıırulcltıl':u clmı~ o ~n ır saı ~- ::ı a ~.a. ı ... 

ı yogunun bildirdiğine göre, Alman Sovyederin ta&ITllZll elmektl"!n ibaret olan bir siyaset J in Taı-t efendi iş bulmak husuı-:uıı- da, (Sehmik, [•:.ııulın•ll\lhnın mıadu-
doSIUmUZUft derdi b_ede, Uman meydan mı~harebe- tanaı'eleri, dün, Lenin1mtda hücum Londı-a, 26 (A.A.) - Sovyet krta. takiı.ı.' ediv_ onız. d~ pek açok mii:;-kliliitla .kn.r.1ı.laştı. ! dı·uı··' Ka~~t:ıınonulu f ._:ıttU nahır efen-

sınden sonra, 83.)96 •!Sır almıs ı d .ıA,._ tılnrftı. d t i ı münasebeti le l ve 465 .to.p, 190 tank ve .ayıs~ et.mjş eı'&e e ..._ı l.QIW'l" ır. !arının İran içlerine doğru 40 kilo- Buna rağmen Jngiliz hükumc- Hatta bır müddel, Seliin1k Eı'kaklıt- T 1 •. t ef .. 1 ..... _ & 

metre ileri hareketleri Ardebll isti- b. S h'"kA t" ·1 b k rmda aç ve perişan bır halde dola~- a a erıuın n sejy:ır P'J.,..,. "tı'h.• 
(Ba~mnko.itdnı devam) ganaim elcle ctmistir. J d k• . ovyet u ·uıne ı ı e muta ı . : 1 d t' . le ·,, 9 k nda ek . 8p0D V8 8 1 kameilnde TaPılmıştır. 1 k l nd b 1 Al l ı ın.ıl·a başladı. Bereket ver.ı;;ıı k1 Scla. muru rı ması, os ı.:ıı ıııın pe l;,,ın 

rümesi biz! pek ya 1 0 .-e p 1 Luga fehri de zapteCh:1miş ' Tebriz istika-metinde 0 ara ~ .. a 11 unan man a· ı nik bel.:>diyesi, bu genç vatanpervero ~·arıyordu... Çür.kfi o, 1ıııftatfo !kı 
canda~ a~dal' eder. Yalunfar·ı S..ıtin 26 (A.A.} - D.N.B. Amerikan .Moikova, 26 (A.A .. ) - Tus ajan .. nn en buyuk kısmının 'l"lemleke~-, acıdı. Açlıkt.an ölıııiy.acek kadar bir g·ün postayı lıaıııU olarak .::>rı!\rılkten 
kı.n .?',:~~~rı aras~ m~~a:!~e- nin bildirdiğine göre, Alman kı- b sının Ti.fih;ten öğrendiğine g>Cire, ~.en_ çıkanlm~ını tal~p ede~ ~ır maaş bağladı. hareket e~iyo~-.. Flütün . i~ı:ynnlaı·a 
r&t bJ~ lntıeı ~dı Y8•aınna'~ır1!alan 24 ağustos günü İlmen gö- su aylan Sovyet kıtaları, lran hududunu geç- ultirpatomu,,~ıAzo te_vdı eylelrnıştır. At·adan bir kaç ay~- Bu kR· 1 ıığra)a ugraş~, Ru~clı ~ıııırrubs .,:_er 
ve erızevıf er var r. u mı - 1 il p . ..1•. ..:ı~ b l uiktcn so:n~a Tebrı·z ·ıstı"k.ametinde 40 ıran hü.&urnetı, mem ckeae 1 d .. ....,; -ıaA -ad~ ı hattının-~ nC>AtaRı nıan -ve, ır.ı.ııs. 
) -•~-· 1.." ıh • b' ~- ~ıü e ~ıpas go u U&!!!Oua u u- {1 iaei ..JUfele• fhw;amJ - "k d b"I • en er 11\efrep suroun, oC·-'"' .... 0

• h'Y U .bud t1 d b 1 ~ua neroeu epsı ırço11. ıene- • .:.:.L!_ L.:. • -1. kilometre ile!'1emisle-.::ıir. ı arnet e en ecne ı erın nezaret kl (postacı) lar••ı n••a- d~'·'--tlnı· tıı.n u ·unıe u un n n_un. nn• ._ b' :'I f !t.' t• • a ~ ınan 'Ve muaun aırr saııayı me:ı .. ezi Bu kabil görü"nıeler yalııız mu- • I"U • ,., .... u ~ ıer zıer auuye y na oı v t--'"1:- ordusu altında olduklarını ve handa bu- ~ lb t'' B 1 • sle'·'-Rl k ._ ku (VJranya) kaaaba&ına hrlar gıdıyor. 
k 

1 ı l _e. l r 111 _ .. ,ndız 1 ~- olan Laga ııehrini al~laniu. vaffakıyetle neticclenebilcliklcd tak- uguu; .,;C e •1• un aı, me ··- 1 .. u - id ~ d 
uvvet erıa111 aza ıgın an ıucıı·: · . dirde bir kı••meti hniz ola .. 'li!'. Bu İran hududu, 26 (A.A.) - Mib- lunan az miktarda Almanlann kuna ria~·et ettiler Bir kcılaymı bu• Avrupaya g ece:< poı1ta.Y1 ora a tes. 

Muhra~belerde 6600 torpıl " w vcrl 'f-- topı-aklan olan ı·.,.,.iliz-Rua b" · · d · _Lı . 1 , ,. •. . linı ediyor. Ge'.11•11 post.ayı da nhp tel -•-- ..:ı-vletlena da.İnli UM.ette • ·- m•-ffa•-...... 1·ıse a~k, Ja-..,.,.nın u..... - ır tehlike ~-..t..;I e emıyeceLıen- lanık '1 n at efendı.,.ı ~ ... A.,..., ...,,yar · - ~ t l 1125 b . k ..... ıu.,.-. w~o ı·~··J- d- k. . ,. il" ~s h""kA ı . 1 1 ·: ) .~ ~ .,.t.t.f~ d-") _,, Seliiniğc getiriyort!u. Ye bu aıwln 
ibda.s ettikleri siyasi ırailelerMı op anmış ve . • _el~n _sıgına dilediği gibi t.esis edeceği mfitterek cepbesinlı:ı ilk teşekkül güuii un i.ı ru ııg ız_ ve _ovy. et u umet erı- DIOllur_ ı.ıgu na ,.ayuı __ e r _ı er. <ta, memleket t.1lrlcindek; \"~ıtnnper-
ma ..:ıdı" ve ••·•nevi zanriar.,H --1.. muharebe hancı ed.ilmıştir. refahın hüküm ısürer:ıe;;,; 'bir "-"""'i gündür. lngil.Werle Ruşlar harekatı al efendi .Sel.i _ -~ı 1 n • 'ı'~ L d l h ,..,. ..-.- tahakkuk etlirıuek için işe girlşmi:i- ne. terrun etmıftir. . T at nıp P"ır ge ırıeı ~rlertn neşred&ek ~rdild~d gn-
--:.::ı..._ - L._ -~L•-- ,..·· ·-''-..ı_ ı uga yakının a yapı an mu a- Asya .mmta.kaınmu tanınmasile te - j........ bii" 1-"--cü" I ·ıt iki zabitle ta.B•-ı:b Bunun biri _. • 1 ....:ı • lğ ı ~ ·- uu s.....,.,... zuuu....., 1 leı·ulı'. İran topralclarının taarıııza ·~· ıı;uın ' ngı e~e ve ı ...,.--._ . ' '!eteleri de ıs•zhee a ~P ;;.,.,an c gct -
.,...,..k .. t.ı .. ;11.·•-- f..-i t-r·-•-L:..:J-n reb_ derde . ..imil.iye le.ad.ar 23 bin ı min edi_lcbili.r. s t R t k" t k .. 1 (Sclanlk Redif fırkası e:rki.nıharbi. -·· k a 1 te l .... P{.... u-uuıu--. _,,_ ~ -...ıue 1 ,.-- en nıuı;ait noktası hi( ~pbesiz ce.. ovye. usyayı es ın e me u - .. .. A • . n~, ar a ıı.ş ann-sı n: e_,..13"or-
mabnun ka~mı.thırdtr. Bu m~ esv· alınmıştır. Amerika ~ Ja.~onya .arasında nup mınt1ı.kasıhdır. Buralarda İı:ı.gi- zere lrarıdaki Alman miktarının Jesine __ m~ha'k, ımu~ı~ h.ema! bey} du. 
terek feliketlenfen do1ayıdw, k11 Rmnen Kralı cephede denız m..akalatı . . fiz 'tlüfum 1\lunt ft'f'leierdmberi ku""- azaltılması için lazım gelen ted- (_0 ~1~ ae. (Waını ~kerı r~ı- Gizliden gizliye eldt!n ele ~e1.eıı bu 
sark m.illetleriuin, biribirlerinin Bi:ihe! 26 (A.A.) - f-ttstri Tokyo, 26 (A.A.) - "'.'-men~ ıle veUe yerleşmiştir. Kumandanlığı Ge- birleri alınıştıT. Sulhıı muhı:ıfa-ı tıye~ı I• ransızc~ . mualllmı; Glrıdli gazeteler ,bütiin vatanperverlerin 
bayatlanna ve istiklallerine taat- J c:e phesindeki sey.a1ı:ı1inin ikincı J apolnya n raselınıl_ah ,'~~~~A naltik_ li,yatı nenıl Ware.l.l'e ıtevd.i edilmiş olan :za tm !le • • f tiw • - Na.k.J .bey (Z) .ıdi-· Jlu .iki zat da, :ve bilhana (8 ıiindi en:lu~ ,.. metı5U ı> 

1 • k b . ·j •.•. K l Mili ·ı M 1 A yapı nıası mes csı a11.a..ıfüuı ı nııem İngiliz oı·duw üç gur:optau müteiek- tle .e w ~çan ~~ ~tegmuz ~y- memleketin hnl ve irtikbalin1 tehli- ı genç zabitierin fikirlerlni gittikçe ol-
IU& eden ınesde cNle ço aası· gunu ra aı ve areşıı n- İC'ketin müzakerelere başlııdıldarı k.ilılfr. Bağdad ordusu, Basra ordu- yret ere .. r~]]ıı •• ıı~g bre ve lv· J ketle ~bren1rniendL ı ,guıılaştıı'lyor... Bunları, fJnkılip) 
ııiyetleri vardır. ton~sko .~dcsa, bölgesinı ziyaret hah.-'kmdaki haberler, Japon ,-;özcllsii e mıımessı ermın u mese e- • . b··-•-- ke:ıd" · .. ce1 • ,_ d" Gü.ııJe 

"ı u an a zava ı ve masum ran " - : ovy~, uvvet erı Koi~i tarafından bu ~am.h 1.eyit c- Hinci orclıı~u iıuparator\u~un . di: •er~ oııta?e !r •urelte nm:a~~~ ı cfö dl. Ve evvel~, üç 1-!~ılik hlr m~ p;eçtikçcı ord~ mıntakııs•nrıa. ıç.n içm S d 11 İ etr.uslercıır S 1 k 1 . ;:u, Hind or<lusu. • • d b" • _ • Taliıl aenrı, U-WALa · ııı.ı .uv-ı dil.şun erme se:v"'t\ ;yor... r 

kom~umuzun ioprakları, O top- Karadenızııı bu znühim lımanmı dilm•.şiir. ğer .aksamından almış oldıı~ıı. ıhtı- edec.c~e:1 ye:r~ .. '. pAazaı_ı~~ ~utıu f hit tt:şekkül ettı. Fakat hu ınu~ıt, ka~'!lay'ln bır hıırekct belirıyortlu. 
raklaruı az ev.litlarının kaıüle muhafaza etmek için ümdıqiz bir Geri çağn)an Ameıikn rnt kuvvetleri dolayısile bepsınm en l saat dvx..te tc.Ldttk11r ~J>T ıılüma-1 r.:enişlf'tnek !~dadını ıhahdi... Nıte- (Dll"Ptı#l1 var) 
belki sulaoırurJdMlır. Acaba ~ nıüdaf~a bulunmaktadırlar. m'ba,.lan m\iHmmidir. Diğer taraftan i~ ta. İ to~ eviı~1r· gelr·~ş oi~~la~ çok il ' 
bu dereceye ka·dar göti.irın'ye VE. Kıral ve Marese.I feri hatlarda Nevycıl'k, 26 {A.A.) ~ Nt!vyork arruz hareketini yııµ:ı.n Hind ·tan-, teesımf ~ıl~k btr ilado:oıcdir. 
büyük bir maziye büyük bir ta- bir kumanda m~vkiiı d b ! l Hcr:ıl<l Tribtme gn1:etcsiniu Vaşjng- dır. fi ı~d or<luswıun. _kıwla!'1 • Hl~ais.. Aldığım mailım'ltn göre, bu 

• • ' ., • • • 
1 

e u uıı- ton muhabirine göıe Japon lisansını ta d -ıa d _;~:ımı · o d ı "' rıbe maltk olan bu nıuletı, dul'up dı.:kları hır srraua Ruıne..n kıta!a- -· ek . . 
1 

.. 
1 

•
1 

u ng rmın gerısın c ~ ~ • 1 ev.eı.erin sİ)"&.si !llÜme~s·ncriniT! 1 
d k b .. ! '?... J.A .:r • - . h r . . . U.J.:'1'<.'llnı ı~ıu . nponyaya gonc eri • hn ve müııtehn noktasını Duı<lnh tpı:: . t' _] 1 s 

t..TU?' en oy e uır uauil"cye ua. nnın. er. tara ta teral.kı ett•klcrı 1111·ş olaıl Amer'ıkan or<lu ve .,cnız· --.u- ' ~ zrya'fe nrıen e\."ve c-vy!':t hı:;va 1 " ~ k 1 eden mühim dcmiryolu şebekesı . • · 
ra~ıya hRkikaien fü;::unı \e iht~- kcndılerıne habcır V<;ri!mi..,tir j 1ı11.yları, Birlc•şik Amenka htikiımc- iizerinde ilt.ıs:ıklanııı tC;min etrnıı;ler- hı~-vetlen Azer?11yc4r.'.1a e.r:k ve \ 
Y.'.l~ VM ın:ydı? Arada ç:kan ihtı- ................................................ 

1 
tinden mcmlt!ketleı·ine ctfuımei. emri. aır. , mudafaasız ~dut1~l"I bomharJı - l 

lit.n i>ulhen _tes .. iyes.i imki.nı hiç Merkez bankasını ni aimı.,~a ... ihr. Diğer tanıftlln sa~ilde Hind ordu- nı:ın etrni.~ b:ıiuıı"y<>rdu. Ve mü-

1

1 

rni yoktu? Iram!1 ~ol; bd,ıt ola- ,.. •• •• ı S\ımın piı;alat"lard fa.aliyettıe bııluı:ı.. him askc•İ ku" vet1er dr. Cı;:fo -
r~k verdiği red ccva!:-tı üzerin~ telaşa duşuren Kars vHAyetlnrfe makta.dır. Bu pişdarlar bir çok tank. dan T ... briz faerine yüriiyord .... 
bir masa ha~ma t'lp1anıp +a ~i.r k ··çu-· k Y f f k _

5
................................... lac, ta}')'areler ve Aıni.ra1 .Aı:bııth.- Ku;:es:anda İngiliz ku·ıvetleri l 

kaç gün müzakere cdik.m<':Z nı:y· u an iŞ ı ç o c u k t a n nol'un Iilolal'l tar.afuı~n himaye e- Bandarphpur ve Ho?11msahre 
di ve İran fopra}f!anna .ıem.!n E.d.irned.e bulunan komiserler . dilmektPdir .. lıfa;,eirrad~ı Iran deıniryo_ hücum ederek deniz hirlikle~:mi- i •• kk b• h luııun başı ıle ıı ı ı~taıı hudutlu n- • _ 
dört be\! koldan birdP.n gİTm".k dPr; b rİ !star.bula na'fei:et eden mure ~p ar ırsız . \ •-k :iben 700 kilometrelik b\r 71 baskına Ve hasara Ug!'a~m:5lar. 
ı._ bal• _ _.. cfv? J b ını:.ınca..., r dı l "!' -• . AL • 
ueheme llCllP euıyOI' muy • arabalard:m irinin ~oförüne iki çetesi yakalandı hıe:-afc vnrtlır. G~crul Wıı.vell'in r. ngı ız t..ayyaı~eı • '1~az• ~ 

E.et, harp halmdeki baz; dev-~ adet büyük çanta vercn~lc motörlii ı.,tahırt Ben<M!'!'ŞahJ'\lr u.h- bom balın aJınıştır. Bi.;yül.. lngi-
letlerin (vafi tedbirler~ almak ı _ AJ bunları, fstanbuld • (1 ttıei 'ltO.lıifedm devam) kim-atını ilk ili: ~nde aşabifü. liz motörlü kuvvetlen d-= K ... snfıİ-
usulünü, bu d<'fa pek biiyijk mik· kalar merkezine bna..,.ıs:n~ :;:; 1 dl\n T{'fftel Sözer'in mağazasına ıır.. Almanlara göre taama rinden Kerrnan~aha doğru yo~a 
)..ta tatbike baıtl•«lıklnnndıuı. kat et öteye beriye atma iç"nd ı diye kapısı kırılmak '\"e ka~a odmıı. iltikametleri çıkmıslardır. 
yukanda da buaaetfk4tik. Fakat kırıla~k fey'leı var d ·: tirı e 'ı nın taYanı delinmek suretl'le bazira- Londra, ff (A.A.) - Almu res- MÜtecavi-ı kuvvetler.in İran 

mile yapdan hareketin bütün .. KıoDU9erdeıı ç.antaları alan fO· ı ıki defa gu·ill'IU4 ''e budan u bir ğı bir telgr.af.a ~o~e .. h·aktan. ilerli- yerde, bittabi .mi.ösademtler oi-
~ ~ • c.a..._ı __ L.-L....--- for İstanb4ıla geld ki.en •onra ı para ile 600 lira kıymetinde M1ırkez yen ü' İngiliz yuruyuş kolu lraıtda 

faiz aııirir Tasarruf edilir 

İrana ksfı (Vllfi tedbirler) na- . em~ • ~ın 2 a~ _ve .2a ünde olmalı: ~re ırı.i It.übbarat aja~sı 'f'Urnuıt.an .ald~ kuvvetlerile karşılaştıkları her ı 

d dü ""mDf'k lkt' ,. miy· an aw.r mer ezine gideceği Ilau ası tahvilatı aşıl'ılmıştı. Bunu hnekete geçmış unma"...,, rr. .- .. • . .. . • 
..--• ~- _.,_ .soız--.,,~ B lı: ı_ k 

1 

k . bul ,_.._d mustur. 

dia? :ıu I bu h ~ ~-~ha b' yerde doğru Merkez bankasının müteakip yine ayni caddede llıı.saa Bu a.ııı.nsm . b~dtrdiği~ n:'l7 . .aTtl"- Iran hukumeti. bu tecavuzlerıo ~ C..IİINlffa dlrll' Yurdu kn e e ftre e'l.dda L- 11' J!Olunu tutmus ve büyük kapının 
1 

Eryaliarın mağazasına 28 temırıuzda ~imali handa ılerı hım•ket Musulun sebep ve maksadını aydmlatmak Llft IJlill~ 
Wta ev.el M. Rome-v e gı&:fa- &iirıft dura· 1t l • · ardiye kapısı i.."l'!·ılmak ısuretile ghil- rliz mil şimaliBiie Bevandiz -.-e Ra- içio derhal tetebbüs ve müz.ake-
ber ne,redılmif o.bn beyanname- 1: ' k 1'• :_8{1ta an .oaıı- mit. kastının açılmasına nıııvafiak ~ ... tlnn baııaaıış Vt' Azel'bayca.n<lan releTe ba~larnıştır. 
~rin ~e ..akuhıtrhnah mır· 'Jı. &Aı? ap.ıaama w ım ~tmış ve olunaınanıış ve ma.~anm çekmecesi ileı·liJ•eD Sov>Tet latalarile iltisakı iran "makamları vaziyeti karsı-
~-.,.... om1.9erde11 aJdıg1 talı~tt da kınlar.ak bir miktar para ile ufak ,__ .. f ittihaz ~emisUr. } k · · L" ·· edL" l · 1 • 
aı lı: ı. l '"'-..e · 'k • ama IÇitı oatıııa t <Jlr er. a mıf 

O beyannameye, tanzim eden· apıcl}"a te~ra.r aınıftır. tef~ e§Ya. aşu·ılmıştıx. A~ustosun Jianikinden harE' ·et edm orta ko1 b 1 I 
L- M k b 'l. k 110 .. tü d 1\J t Aı. nıı.adaclın '.·-.ıız mil ~_ınıali ·--~·ı,.::ı'n.:t- u u_nuyor ar.. • . •• ]er tarafuıdan bu devre IDCln.ıUS eı ·ez an111.anatrı1n apıc"", .un .. a ceaı· an Ul'a ..... ?O)'UD ... .• vn•"" en: '--

b• • (h--'- k beter ),ev;\ona- bu isgüzaı ııoförden her ne kadnr mai';'aZnsının bodl'uın katına ınılel'ek Kasrışirin istikametine tneccüh .e~ .şda~ ~- .e ~us Elç•tenm 
ır nevı uau u "' • • d-kk" le k k 1 · ı kabul etti ınesi) müiveti ..e ln,.ıneti izafe İzahat almak istemişse de ace1e ~-•ı anak çb·1• ank apı ·ıı·ı mı.şh five ı\er ıni~ti'r. 

' . l · . l f·· b .. .. . J!,'tn e..-e n· aç parça tu a ıyc l':;>- Yulmrıda ·.dkredilen telgl'af cıenu... Lontlra, 26 (A.A.) - Rcuter: 
edildifini, . yapılan tef~ır erden ışı. 0

, an i:.0 1~~- ara a,;•ı s.uru~ g t- )'ası çahnrnıştır. {ıi İran :mıntabıs ndaki harekil.ın İrnıı Şehinşahı İraııdaki vuiret 
anlamıf ve tekrar sulbe kaV\l~Ul'· mı~trr. ,·e~t aradan haylı va- Bütün bu vakular failinin 'lrnhına- B.lSra kürfeı:i iizerinde Bender Şal\- hıı.,dnnda İngiltere ve Sovyet lıüku
.. k artık beferiyet için yeni bir kit geçtiği halde o çntDları ne ınamnsı Kaı'61ılar ümrinde dcrirı lıir ımr ve Abatla~ petrol sahasında in- met'lc•ri nezılıııdc bir nıüclahalede bu-
selamet devresi açılacağı ümid'ni arayan ne de soran olmu~tur. Bu ınfial ııynndırnınkla hcrnber, i~l~ kl~nf ctmektedır. luııınuşsa da, bu müdahalenın manl· · 
flile beslemiye başlrumı;tık. vaziyetten şüphdenmi}·t· ba~la- d~ taııının~~ biitö~ ~nhıkalılaı· ll('Z - frvıın mukave::ncli .}'t!ti henüz nıalfıuı de •ıldir. 

Halbuki beyannamenin mtlrck yan l:spıClnm muhayyilesınde bir 1 dıııcle ve Ş~Jlhe edilen iıcı· >·c -.de ek- Simla 26 (A.A.) ~ Öğrenil- 'Londr.ınm sa1iihiyetli mahfJJlnriıı-
k"'bi bile lcurumı)'a kalmadan b.ı denb'rP. korkunç bir istihfrım di- vanılı tn~ıkatı l'lıl<!n bııakınıyoıxl~. l dak' J iJ J den ogreıııldif,'JllC göre. İngiliz \'C 

ümide Je ~-da etmek 1~ ... m el- k;lmistir. Adamcagız derhal; Bu tahkıkııt csnasmılıı polis cu m. diğ.inc göre. ~ . ı ng· i.z :uv· Sovyct Büyük Elçileri dün sabah şa-
••• • . ....... 1' . p 1 t r u· b hayet sabıknlılaıdan l\Tc>hnıet ııcl•ıı- veleri (Ok hnfıf b.r mukaveıneUe fa'k S('kC'rlt~n İrnn Hariciye Nazırına 
dı~ ~ elun . vı;.~ ~hrap ~ant~, fjJ :rP~1~j 

0 
c 

1 sa~ I 1 0k1\ daki hiılsi üzerinde ısrnıfo dın uyrır. kar~laşmaidııdlrlar. iki hüklııııe:t ıı AJıııan lıe~hıci koluna 
verıcı bır darbe ile o&renmıt1 olu· a, ın a • " u er, y~ra ~ ar, ·o .Mehmedin bu vakalardan tıiçlılı · in- Kahirede heyecan trnr§l hnrc'kete geçmek niyetinde ol-
:roruz. bacak parçalc.n vesaıreyı gozu- de iştiraki yoktur. F'akut 'POliırin mı.ı- l(ahire 26 (A.A.) _ Rcu ~r: duldat·ını 'bilı1ınH1,Len ve .!ngıli7. ile 

İrıoft tuprakJarında bnslamıtı öniinc getirmiı;: ve deihal ye· temadi ısran canına tıık de : ~ İ na karşı müşte:rek lngil z _ , So\·yet Jntala_rın?. artık 1uz ... t11 _kal-
..,ıan laarekahn artık durduı:ulma: rinden ftrlayarak .ilk karsılas - rne~lt·ki bir zelui ile maziye niı:u e- ra • h k . . 

1 
. ı:ınaıgı ar.cln lngılız ve Sovvet huku-

• ihtimaTif'ri pek azalmış'u. Çüıı- tığı k mselerc şüphe ve ter~dcİü- <lcnk Eon \"akadan bfr kn~ vürı e.,.vl'I Sovret a!kerı ~:re ~t nın ~:ı. Jeı;- 1 metler! t:un:fından çekikc~lclcri ~u- j 
kü dün nepedilmif olan Rus teb. dünü anlatmıstrr. iki kiiçiik çıwu_ğuıı S:ırıkanıı~ta nin yaytlması u7.e.ıne Ka !.l'fer.e ı suscnda temiıınt wrdikten sonra ı 
liği, Rus kıtalannın hudutlarda... K · b .. 1 . b ipekli göınlcklcr. kuınaşlar \C' kııa. bi:iyük bir heyecan '1uküm süıınüş Şehinşnh Bü;ı.iik Elçilc:•dı"' bizzat 
40 kilometre içeri datd,ld"rılll apıcının u sozıerı anka 1 vntlar ~attıklarını hntırlı\'<ll". Tiu .srl- tiir. kcnıfü'hü T.lyaret etmelerin1 isteıniş-

d • memınlaTına bamboı;tka bir ı;.ekil- l'l'lle ipurmııı c•lr ~-ec"ıeıı polis bu Kral Farukun kız k d · t tiı•. m;·;ük Elç-ler dün sahah saat 10 
bildirmektey ı. de b ·· ·· k k • . • ar esı, • ran 

bü uyuyere a se·m~ ve orta- çok mahırane \'C t•esaı't'tlc ika olun- . .1 vlidir ı: k t" l I da Şclıı~<ınlıla g-ürütmiişler ve bu ko-Siv.a-tin imam, "tün teuühe· lıkta b" te•~ b 1 B . velıahtı ı e e · a a ran a 
ı~ • • JT .ıaş a~ ::ırnı.-;tır. azı muş vakalar fıtilleı-;11111 br-ş çocrı\:- J d hiçbi k""ıt·· .. ııu~mnyı müzakerele: takip et.mi§tir. 

!erine rağmen, yine pal'lnağı~ (sırurli) memurlarla kadın me- tnn nıiit~ckkil lıfr şebeke oluuğıııın Mısır a:sın : ;. u u; .ı:ıu- Göı·ü~melerin c.:ı!'ey:ıııı hakkında taf-
ağ:ı..ında bırakt1racak kadar garip murlann telaslan .ise b"',b··ı·· iP bil «'<li\·or '"E• vapılıııı nraştırııın nasebetı yo tur. .ıra. bırbınnc s!laL aiınaruan:nşttr. 

"hl d . us u un • • .. 1·· n mezh 1 . t" b" döneklikleri var. Bir farı ~r e heyecan uyandumııtır. neticcsinıll' paralar hııl'iç olmak Ü- zıd mus 11m~ ep e'rt~e . a ı 
Mevlud i t0 ...,...a.:]an Ru•ya ile iftDilte· Saati b b Z<"l"e ~·:ılınan es\·alar ve tahnllel' kü- diT1er ve dm sahasında bırbırle-

IQU\ .-·-• " • .,. - ı om a varmıl\' hes -k - 1 h l"f b 
re arasında en büyü" ihtilaf -çe· d kik k d tf , k . çu hırrn:ların t>v'lcrlnde buhınıwor. rine siddet e mu a ı ulunmak- Dl'tin . i!Ş!"afından nı~rhum Ahıu~t 
-'11--·ı id"ı ve ~--' devlet L- ~L.&.."1~L. a aya d a aT pa ay1'c~ mış, l &ırıkıımıı::bı ı:;atılan ~yahıı· da ~ri tadul.ar v-~ 11 n . • }: B 
-- nn vw un_.n kaç.ın ne uruyor.sunu:z? dıye ıh- alınm11tır . kil' . ...aır. ueyın zcvcesı D"C.r .uır>e a. 

•ı_ :ı..! tar-L- d L_. t -•- t l -·1- k · lran Ba,ve ının nufku yan Zi:iley'ta Scrdarc.ğlunwı ı·uhıına 
MK: • uu ,......., • - opr-- ar ar ay,,~a çı m11 ve memur- Ilır:ım:lar şunlardır: 16 ~·aşında 

26 
(AA 1\ , 

1..-rn istiklaline ~ hitinliğüııte lardan banlan d~an fırlam~ır. Orhan Akııı ve kardeşi 12 yaııında '_Tahran • · ·J - D.'N.B: 'itl:af u!unm:fü üzere ::mnld perşe:m.. 
riayeti taeWıiiıt •uretile is.le ede- Turırut Akın lhu iki kaıdeş lwhı-i· Iran parfamentosunun fcvkn - he g!iıı:O Bt>y...zıt ca•ııilndc öğle na-

ş. d Bunun üzerine va;t.iyet banka · · 1 t d 1 B k. rn::zını ı11ütcak1 p Mcvludü NebevJ lt:&:..orlaftk. ım i o iki denetin nımn tanmıuıü ailelerindc11 biı inin iade top an ısın a ran uıııve i1i 111
"' ··d·· · t" k t ·~ b d f kl ( · kınınt olunacalctı!". 

eleıe ·-k L- 111e111'-'--~· ..;a.. mu urıye ıne a se mı. u e a ÇO<'.ll an olup, Uı.lebrrliı·lı>ı· ve atle. Alı" Mansur, ran rnilletinin mü-
~-·- D• ~ .-. 1 d b" J k Al· rnba ve dostlurımızla arzu e-

• ......_ kar-• verdı'kl-ı'ne -h"ıt da çantanın açı masın a ır te· eri ·endilPrine c;o'k iyi bakmakta- m-sillerine aşağıdaki mesa,·ı o----7- """ - r- b 1 d 1 ... g denleri'l tcş• ifleri rica o!unur. 
olupona. Hart.in bir takım za- ıreddüt hasıl olmuş ve za ıta ha- 11

·-, 4 yaşındn Fah1·i Ke!E>~" 14 ya- kumuştur: --·· .. ··--·-·-.. -·-
--t]en" oldugwunu anla...t.ı.. .n... diseden haberday edilıni<;tir. smda .. SAdl"ettin Güler, rn ~·a~ında Hep;..,;zce maliirn oldugv u vec- Ta•...trl Efkar 
....... ·-.ua.t -ı V-•- h 11· d h 'ı t Veli Ondiir<.'11 ve 16 y:n ında A1sla11 "~ 
..._,ı.,,:_ .L!.. ~ •--~........, ...ı_ -- Cl&.a ma a ıne er a mo o- .. d" Çoc h 1 İ hu""kiimet· h b' b"d 
-=a.- .-ıs- ..,._ ~-.. ·- - -- 'k}et]· !" le l . tal Guven ır. uklarm hepsi şehrimiz- j e ran ı ar ın 1 a· 
ten bil"ıyord.ak. Fakat gerek 81 ~ po 18 • l ge lillf ve çan ar de >·aşamakta ve ~ağı yukarı yine yeti~de Şehinşahın arzu~una mu
ı...,. zararetieria9ı, ~erek siyaset kısa bir tetkikten sonra zabıt va- hep$İ sinentaJı1n gedikli ve bedava tabık olarak sıkı bitaraflığını ilan 
-..eiasızhldannm .,_ kaıdar ileri rakaaı tanz.i.m edilerek açılmıştır. ;tııüdavimlerindendir. etmiştir. Bu siyaset en geniı.ı ma
a&iirülmsini, milletlerin isôıldili İtte bu .8JJ'ada ve herkesin kor- Anlnşıldığına g-öre, çocuklar bu nasile ve kendi h~snu rızasile ta-
''f' .. ürriyefi besabma hiç de falı ku ve meraktan büyüyen gözleri vnlcalank 1ı:ıırf slnbie!nııtad:ı.b. !?Ördükleri kip edilmiştir. Iranla te.masta 
L- _.1...1_ .. __ .1! • • • • -~ ö-:~-..ı- t ..J __ .__1 • I . yolis va a arının r t ıkatını yap b'"t'" l k l 
a.]'lr ~ğımızi ıtır- 8MC- ~ çan auan .a.vıonya fite erı mak üzere işlemişlerdir. Çocuklar bulunan u un mem e et er ve 

bilhaua konıtulanoıı:zla dostaııe 

Nüshası (5) Kuru,tar 

[Abone Şeraiti 1 ~ti• :.ri9 
Senelik ............ ıcoo Kr. !'1fı0 ıt.r. 
Altı. ııyhk ..... .. . .... 7;0 • 14l0 • 
ü, aylık •••.•••••••• 400 > 800 > 
Bir aylık ....... ..... 150 , JOkiur. 
DİKKAT; 

2 - Kati te:uinat.t 1 ı .56.SO lira olup ~dnwnes.i her ~ÜT' İf 
uati dahilinde me7..kur komisyondan bedels1z alınabilir. 

3 - İ..tekfiler~n 2 4Ç O sayılı kanunun istediği Veti.aild~ bıir
likte belli gün ve saatte adı g~çe11 k·:mU.yoııa müracaatları ilin cıl11 
nur. ( 7397) 

••• 
l - Tahmin edilen mecrnu bedeli 3i54() lira olau ..0,000 

k"!o .zeyti.ıı yağman 28 Ağt•!ltoı '941 pertcmbe .ai.inü ..aaat 1.f,30 
da kapalı zarBa eksiltmesi yapU..-.aktu, 

2 - Hk teminata 281.5 lira 50 kuruş olup fllTtl'amesi 1-.er 
gün meni ... deri dahilinde kom.,.ond.r.n 188 kurut ibedet mu• 

kabıl.inde alınabilir. 
.3 - latCkl&leriP 249D ..ayılı kanunun taıifatı dahllaıde 

tanzim edecekleri kapalı teklif mebuplaruu muhteYi kapal~ 
zar.flal'Mll CD aec; Wi cün ve saatten b?r saat evveliııe kacbr 
Ka81111papda buiunan komisycs ba9k-anhğma makbuz mukabi -
!iade .ermıdai. (679S) 

••• 
ı - Talmüa edL. mecmı.ı bedeli 23070 liTa ol.an 3000 kf· 

lo ~yın, 1 .Eylul 94 l pazarteri günü saat 1 5 de pazarlıkla eksilt
mesi yçılacaktır. 

2 - 'tık teminatı 1730 liı:a 25 hTUf olup '9~..-i ~r 
g.1n komisyc"dan alınabi~. 

3 - Şartnamesiıii ~örmek ist.iyenlerin her ı,!in ve pazarıığa 
1'tirak ~ecc\lerin de belli gün ve a.Mtte yukancia y~ulı miktar
daki ilk teminat makbuz: veya banh mekt.D- ile J...aaımp~dt 

üracu.tlan. 1400) 
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ı İnhisarlar Umum 
1 Müdürlügünden : 

27 AGUSTOS ~~ 

.--GAUTHIER VIDAL---.. 

--- XWWW = 

ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 
1Yüksek ve Meslek Mektepleri j 

Mezunlarından Memur Alınacak1 
HOROZ 

MARKA 
Umumi satış 

deposu: ı _ idaremizin merkez kadrosunda ve fabrika VC! tu?.lalaı ında mün. p A K E T 
nıimaı-lıklara makine, elektrik ve inşaat mlihcnrlisliklerin ve fen rne. İıtanbul Çiçekp aza· 
hal lıulunan yük-<uk makine, elektrik Vt:' iıışuat milhcndbliklerilc yük5tık 

1 murluklnnna talip olanlaı ın. 8 OY "L"RI n aokağı Al tapar · 
2 - lılıırcıniz merkez ve mulhakutrndll münhııl memuriyetlere yük· ı N il mak han No. 3.-4 

sek tahsil görmüş olanlar ulınacağından Üniver itenin Hukuk ve lkt1sat il••••••••••••••n•••iıilııılıillm•ı••••ii 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 ka, e .. 1ınabil ir . T AKıJTLERINDEN SAKININIZ. 

warla isteyiniz. 

Polis Mektebi Müdürlüğünden: 

CiNSi 
Birinci nevı 
ekmek 
lleynz Kaıa· 

Tahmin 
Mıktan bedeli 
Kilo Gr. L. K. S:. 

42000 adet O 13 00 

Tutarı 
Lira Kı·. S11. 

6460 00 00 

man eU 10000 000 O 55 00 &600 00 00 
Sade yağ 8500 000 l 70 00 6950 00 00 
Bursa Pırınci 4000 000 O 54 00 2160 00 00 ) 
Horoz fa ulyesl 2000 000 O 26 00 620 00 00 
Nohut Karabiga 1500 000 O 28 00 846 00 00 ) 
Kuru soğan 3500 000 O 6 00 210 00 00 l 
Patates Ada. ) 
pazan 8600 000 O J 1 00 385 00 00 ) 
Kuru barbunya 1000 000 O ıs 50 185 00 00 ) 
Kırmızı mercı. ) 
mek 500 000 O 2.C 00 120 00 00 ) 
Y~ll merci- ) 
mek 500 000 O 27 00 185 00 00 ) 
Zcylinyagı ) 
Ayvalık 1000 000 O 90 00 900 00 00 ) 
Zertin Gemlik 1000 000 O 8 00 880 00 00 ) 
Beyaz sabuıı ) 
Ayvalık 1250 000 O 5!i 00 687 60 00 ) 
B<"yaz pe~ nir ) 
Edırne 1000 000 O 75 00 760 00 00 ) 
KııDar Balkan 750 000 1 20 00 900 00 00 ) 
Yumurta 2:1000 adet O 1 87 430 10 00 ) 
Kesme şeker 2i00 000 O 49 00 1226 00 00 ) 

ilk 
Teminatı 

/Ara K r. S11. 

409 50 00 

412 60 00 
446 25 00 

30' 60 00 

l"",'i 6G 00 

16G 01 00 

Her yerde 

Ebıltıl«"tıiıı 
tıtı suretle 
~apılııcağı 

Kapalı zar[ 

Kapah zarf 
Kapalı zart 

A~ık ekıılltn.ıe 

> • 

• > 

pullu kutulan 

Ekıiltmcnil! 
tarihi 110 

aaatl 

6/9/9,1 11 

6/9/941 11 
5/9/9U 11 

6/9/941 H 

8/IJ/941 10 

J/9/Hl 11 

To1. şeker 2500 000 O 46 00 1150 00 00 ) 178 12 00 • , d /!1/9.& t 14 
l'n Manitova 1500 000 O 20 51 807 116 00 ) 23 07 00 > > 8/9/941 16 

1 - tckteblm1zin 1941 mali senesinin sonun11 kadar yiyecek ihtiyacı yukarıda rinıı ve miktarı yazılı 20 
&:ull'm yiyeceğin eksiltme suı·ctile satın alınmaları için açık ve kapalı ekıdltmeye konulmuftur. 

2 - Eksiltme hJ:ınlarındn yatılı g(ln ve snatta Beyoğlu istiklal caddesinde İstanbul Liseler 'Muhasebe
cıliğı binasında toplanacak komis)onda yapılacaktır. 

nur. 

3 Taliplerin ~·ukarıda göstl:rilen teminatı evvcliyelerini aözu guı,;en muhasebeciliğe yatnmalnrı. 
4 - Bunlara ait şartnameleri görmek iıth·enlerin Yıldızd kı J>oJi~ mektebine mfiracaatları fliin olu

(7297) 

Fakillteleri \'C Yüksek Ticaret Mektebi mezunlarından talip olanların 
Umum lılüdürlübrfımiizt:' müıacaatlaıı. (717~ 

MOBiL YA MERAKLILARINA : 
Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar vesaiı heı· nevi 

vık mobilyttlar fabı·ika fiyatına satılıyor. 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Fevzi 
İstanbul Rızapıı.r,ıll yokuşu No. 61i, Telefon: 23407 

VİYENA SERGİSİ 
21 - 28 eylul 1941 

Mümessili K. A. MUller ve Seriki 
' 

Minena Han Galata Tel: 40090 

lstınbut.Lv. Amir~lı Şıtınılmı komisyonu lllnlan 
Kilosu 
Kurut 

2 

Kati teminata 
Lira Kr. 

253 80 

46 50 

Miktan 
kilo 

4 2,300 

15.500 

Cinai 

Sarısabunlu kösele kır• 
pıntısı . 

Vakete kırpıntı ı 

Yukarıda yuılı .kırpıntılar pazarl ıkla at ı lacaktır. ihalesi 
29 / 8 941 Cuma gün ü saat 14 ,30 da T opha ned e Lv. amirliği sn· 
tın a lma komisyonunda yapılacaktır. Nümuneler Tophanede Sa
raç evinde görülür. Taliplerin b elli vakitte komiayona gelmeleri. 

19 5-7408) 
1 ~ ~ ~ 

1 
f 50 ton sığıı e tine tekli f edi· veya kullanılmıya elverişli nok-

len fiyat V ekaletçe pahalı görül- snnsıı: ve i~ler bir vaziyette b u
diiğünden pazarlıkla ek11iltmes: lunan m üstamel m ak inesi olanla· 
28 18 / 9 4 1 Perşembe güniı aat rın katalok ve teminatlarilc belli 
14.30 dn Tophanede Lv. awirliği saatte komisyona gelmelerı. 
aatın alma kom isyon unda yapıla- ( 200-754 0) 
cak tır. T a hmin bedeli 59 .550 lira Hlfo 

lilk teminatı 4227 lira 50 kuruş- 2000 k ilo balmumu. 

l~~~~~~~-~~----~--~ı~~------~•••••••~-~~-~-~I tu~ Şartname~ kom~yonda gÖ· 800 k ilo ağaç ~vi. r Asker .... ı Fabrı·kalar Satınalma Komisyonu ilanları 1 rülür. isteklilerin kanuni vesi- 3 .240.0 00 a det kapsoı. 
kalarile b elli saatte komisyona 864,000 adet torok raptiye. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~• gelmeleri. 190-7362) Yukar~a yazılı dört ka lem 

Malzemenin cina ve ıniktal't İhalenin sün ve ııaati 
M uhammen 

bedeli 
Lira 

Kati 
teminat 

Lira 

Şartname 
µuaıı 

Kuruf 

•.v:• malzeme pazarlıkla satın alına· 

45 ton nrnp sabun 2 9 9 4 1 Salı 14 19 .800 29 70 
200-400 ton kuruş 2 /9;941Salı14.30 240.00 0 26500 1200 

Pelikan rotafix un ivers 60 hem caktı r. lhnlesi 2 / 9 9 4 1 Sal ı gu. 
kol hem d e elek trik le müteharr:k nü saat 1 S,30 da Tophanede !st. 
kapanan masa~ı ile birli~te bır L v. amirliği satın nlma

1 
•• komisyo· j 

adet yazı teksır makınesı veya nundıı yapılacaklır. N.uınunelerı 
bu ayarda ayni işi görebilecek 1 komisyonda görülür. isteklilerin 
tettibatı havi bır yazı .teksi.r ma- ~elli. vakit~e tekli~ cdec?kleri fi~t 
kineıi alınacaktır. Talıplerın pa. uzerınden ılk temınatlarıle komıs 
zn.rlık için 26/ 8 / 94 1 Perşembe yona gelm eleri. l ler kalemi ay rı 

lgünü szıııt 14 de Tophaııcde Lv. ayrı talıbe ihale edilebileceği gibi 

Yukarıda cins ve miktarı yu.Jlı malzemeler hiz.ılarında gösterilen gün ve saatlerde Ask~•İ 
Fabdkalar Umum Müdıirlüğu merkez !!atın alnın komisyo nunca pazarlıkla iha le edilecekt ir. Şart
name bedeli hizalarında göııtel'ilmiştir. Muhammen beclelletile kati teminatları hizalarında göste-
rilmi,tır (7529) 

• 
1 • Soldan na/ja ı•e yuka.rıdan aşağı: 

l - İyi ve ihti) atlı gorüş - Ek. 
rııek yapılır. 2 - Adımları teker te· 
keı atarak yürilyliş ltl 1 ayni kclı 

me). 8 ~<'ğuk bir vu .. ut azası de
ğil (ıkl kd me) • Çok değil. 4 -
Çaktırmadan anlatma fleşcrt 5 
İçki • Soğnk da değıl, aıcok da. 6 -
Ingilız Harıc ye Nazırı-Arzusu. 7-
81hir - İsim. 8 - Hafij'Cn değil. 
9 - Tahattur edilen. 10 - Kabn de. 
lilim - Arka değil. 

Geçen bahnaeanın hatledUmlt 
fe\ı;li 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

ıKARAKôY•AK 
2ARAZ 1 LER O 
sRACAM - Z EY 
4AZ A TED I NP U 
sKIMEDEDIN• 
' LBDELIREN 

l .nhisilrl.ar U. Müdürlüğünden: 
amirliği satın alma komisyonuna her kalem i ayrı ayn p artiler ha
mevcut katalokla rile gel:neled. !inde muhtclıf taliplerden de alı-
Tahmın bedeli 790 lira kati te· nabil'r. (202-75 4 2) 
minatı 136 lira 50 kuruştur. 11o•• 

1 - Son akdolunan anlaşma mucibince Almıınyadım gctirtilebileeeği ~,,.,,. ( 191-7363) Behedne SS kuruş tahmin edi-

ve pazarlıkla alınaeağ'ı evvelce ilen edilmiş olan cl83> kalem malzeme.' B h k ·ı 1 O k 
derı nıühim bir kısmı için henüz teklif alınmadığından bu işin pazarlık e er ·ı 1 osu l urukştan 
muddeti temdit edUmietlr. 150,000 kı o patates a ınaca tır. 

2 K b •- L Pazarlıkla eksiltmesi 28/ A 941 Uu malzemenin mufredat listesıle eartnamelerl a atao.... e- p b •. .. t 1 5 d T 
Yazım Şubesindeki Alım Komıııyonunda &alı ve cumadan gayıi her gün crşedm .,c glLınu ~aa. r·. et o~-
6gled<'n sonrn görfilebllir. hane e st. v. amır ıgı sa ın a • 

· . . . . ma komisyonunda yapılacaktır. 8 - Tıılıplcrln % 7,5 temlnntlarılc bfrlıkte bu busustakı tcklifle11 T • I 
12

• 
1
. d T ı· 1 

ı cmınatı J ıra ır. a ıp e· 
en geç 15/9/ 941 J:Ününe kadar mezkur Komisyona tevdi .etmeleri. . b il k' t k · yo 1 

(731i6) rın ~ ı ,.a ıt e omıs na. ge • 
- ------ ----- melen evsaf ve şartnamesı ko· 

len 10,000 ııdet bakır yemek ta 
bağı alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 4 /9 941 Perşembe günü 
saat 14.30 da Tophanede Lv. 
amirliği :satın alma komisyo nun
da yapılacaktır. llk teminatı 63 7 
lira 50 kuruştur. Nümunesi ko· 
m syonda görülür. Talipleıın bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

(204-75 44) 

Doğu inşaat Kooperatifi Erzurum misyonda görü::~ ( 
194

"
7401 > Adet 

idare heyeti Başkanlıg"' ından : 6300 ton buğday kırdırılarak -3 lp merdi,•en 4,5 Mt. tulinde 
l k P 1 ki k 1 ip merdiven 6 Mt. tulinde 

J - Do •u fn~aıı.t J\ooperatlfı tarafından Erzurumda muhtelif tipte u.n ya~tırı8a1c8a 9
t•:·

1 
azar 1 bn e.: 2 Çift le.asa kolanı. 

c 150> edet ev yaptu ılacaktır. ıııltmesı 2 I "' perşem e ~u-
2 - Yapt.ııılııcıık evlerin kcşlf bedeli cı.063.624> lir& c O> kuruş nü saat 15.30 da Tophanede lst. Yukarıda yaz.ılı üç kalem yan. 

olup kap11lı zaıf tı ulllc eksiltmeye konulmuştur. Lv. umirliği atın alma komisyo· cın malzemesi alınacaktır. Pa-
3 - Eksiltme 10/9/1941 çarşamba günü aaat 16 da Erzurum Bele- nunda ynpılacnktır. Tahmin be- zarlıkla eksiltmesi 3 9 / 941 Çar

dıye dalresiı de toplanacak Kooperatif İdare Heyeti huzurunda lcl'a cdl· deH 49,08 4 lira 87 kuruş ilk te- şamha günü ııaat 14.30 da T o p· 
l cektır. minatı 368 1 lira 3 7 kuruştur. hanede Lv. amirliği satın alma 

4 - Bu işe alt cnaklar şunl11rdır: . Şartnamesi kom'syonda görülür. komisyonunda yapılacaktır. İ·. 
Binanın planları, mahal ıı~teııi, l.llçil taru Usteııi, fenni oartnames~, isteklilerin belli vakitt,. komisyo. teklilerin nümune ve teminatlarİ· 

vahidi fıyat lıstcsı, hulisai keşifleri, bayındırlık işleri genel vartnamesı, I I . ( 
198 7 4 ı; 3) le belli vakitte komisyona gel-

ekslltrnc vartnamesi ve mukavele projesidir. na ge me erı . • meleri. 
6 - Talipler yukarıda yazılı evraktan mfitcşekkll dosyaları c26> """""' (20~-::47) 1 

lira mukabilinde. Erzurumda Doğu inşaat Kooperııtifidinden tedarik ede. 850 adet manometre muhtelif 
bllecekled gibi Üçüncli Umumi Müferti~lik Nafia Müşavirliği odımnda kuturda ve 20 atmosferdt:n aşağı Yarımşar kilol uk 200 kilo k e«<e 
da tetkik edebilirler. olmamak üzere alınacaktır. Pa- kağıdı alınacaktır. Pazarlıkla 

G ~ Taliplerin .münakasıwa iştirak edebilmeleri için aşağıdaki art- zarlıkla ekııiltmcsi 29 8 19 4 1 cu· ekeiltmesi 29 18 9 4 1 Cuma günü 
laı·ı hnız olmaları lazımdır: .. .. 15 d Toph ned saat 1 5, 4 5 de Tophanede Lv. 

c46.G58> lira «'74> kuru~luk muvakkat teminatı Erzul'Um Belediye mL 8 ~u°.u1 .~~at t le k a. e amirliği satın alma konu:iyonunda 
• t d ıc. d t kb h le v amır ıgı sa ın a m omısyo- J vezncsıne ya ır •ısına a r ma uz veya ut anunen muteber banka · 1 k I t ki l . yapılacaktır. st~klilerin belli va. 

mektubu ibraz etmesi, 941 vılında Ticaret Odasına kayıtlı oldtıi:"tlna daiı· m.mda yapı acn tır. ls e 1 erın k ' t t nu"mun ve t · ıl · ı 
· · · · • · k 1 k ·· ·ı l ı e e emına arı e vesıka ıbraz etmesı, ınşaat yaptığına dnır vesika ile Kooperatif İdare ate. o veya numune erı e ve k . l I . 

Heyetine müracaat ederek mfinakaf:aya ıştirak edebilmek için vesika al- kati teminatlarile belli saatte ko. omısyona ge me erı. 
ması ve ibıaz etmesi, yukarıda dördüncü maddede yazılı bu ıııe nit ev. misyona gelmeleri. D aha nok- ( 203-75 41) 
raklan görüp müııdcrecattnı taımımen kabul ettiğine dair imzalaması, san o larak muhtelif bayilerden de •lf'ı' 
2490 sayılı kanuna uy~un olarak hazırlı~acağı teklif mektuplarını alınabilir. ( 199- 7504) M ktnrı Kati teminatı Cinsi 
10/9/1941 mOnaka!a g{ınü saat on beşte Eı7.urum Rcll'diye Riyasetine n• K ilo Lira Kr. 
makbuz mukabilinde vcrmlo olması şart ve lazım olduğu ilin olunur. Kilosunun 18,000 121 5-0--.S-a_n_ın_n __ YEZtDIL E Rm 

Rlr'NIREYEll <7064
) Fiati miktari 2 1. 700 195 30 K uru ot. -~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~---

9A•E•NEREDE 

KOYJJ•N• EV 
1 Kurut ton Yukarıda yazılı mevadın pa-
stanbuJ Defterdarlığından: -2f - - 79 4 T ombul. çalı, zarlıkla t~ksiltmeleri 29 8 941 

Vila)•et hükumet konağı ile Deftcrdı:ırıık binası arasındaki sahanın karışık kuru Cuma günü saat 15,30 d ıı Top-
(7373.24) lira keşifli tanzimi işi; Hi/9/941 pazartesJ gfinü eaat 15 dl' fasulyt-. hanede Lv. amirliği S'ltı n alma 
Milli Emliik Müdürluğünde toplanacak olan Komisyonda açık eksiltme 25 42 Dermason ku- komisyonunda yapıl caktır . Ta. 
i~e ihale edilecektir. Munnkasa. evrakı I'!f illi Emlak İdaresinde görülebi. ru fasulye. )iplerin belli vakitte komisyon 
lır. Muvakkat teminat (563) lıradır. isteklilerin; en az bir taahhüt.tel Yukarıda yazılı kuru fasul)eler gelmeJ .. ri. (20ı;.754)) 

İstanbul Defterdarlığından: 
İstanbul Defterdarlık bina ında yuııılncnk (28341,12) Ura keşi!ll ta

mirat ve tadilat işlerı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
siltme 17 /9/ 941 çrırş:ımbn günü saat 15 de İstanbul Milli Emlılk .i\ludur
lüj;-Onıfe toplanacak olan Komlsyondı< ynpılncaktıı. Munkkat tcrnınat 
(2126) liradır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, lıusus'i ve fenni şart. 
nameleri, proje, keşif hulfı asae buna mfitefeı·ri diğer evrak 142 kuı uı 
mukabilinde İstunbul Mllli Eır18k İdaresinden alııınbllir. İsteklilerin 
teklif mektuplaı·ını ve en az bir taahhütte (20.000) liralık lıu Jş.e benzer 
iş ~·aptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesiktılarn istinaden f tan. 
bul Vililyetlnc mlıracaııtla eksiltme tıırlhlndcn - tatıl g-..ınlcı i hııl'1ç - 3 
gün evvel alınmış ehliyet ve 941 y1lına alt Tıcaret Odası ''esik:ı.lnnnı 
muvakkat teminat makbuzunu 2490 numaralı kanunun tanfatı dııııe ın. 
ele hazırlanmış kapnlı zarf derununda ih:ıle günü saat 14 e kadaı Ko
misyon Reisliğine makbuz n1ukabilinde tevdi ctmelcn lazımdır. (7316) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

ı. - Sllfıhtaı fııbrlk sı bir senelik ihtiyacı için 60.000 kilo pık do· 
küm mektupla teklif istemek suretile ıhale edilecektir 

2. - ::iluvakkat teınlnrıt 750 liradıı-. 
3. - Biı sene zarfında azam1 50.000 kilo pik dökOın, verilecek nu

munelere uygun olarak döktürillccektır. 
4. ~ Tekliflerin l.evıızıından parasız tcdaıik edilecek faıtuame in. 

deki tarifatıı. uygun olarak 8/9/ 941 pazartesi günü suı.t 17 ~e kadar 
Metro hanının 4 üncU katındakı Levazım Müdürlüğüne imza nıukabılln. 
de \'l rflmlıı olması liizıındır. (7458) 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonunda ı 
Askeri Fabrikalar için lin ten pamuğu satın alınacaktır. El

lerinde lintera pam uiu m evcut olanlatın nüm uneler:le birlıkte 
me rkez eatın a lma komiıyonuna müracaatları ili n o lunur. 

( 72 6 .. ) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Açık olan tebliğ memurlukları için ti"e ve ortamcktep mezunu olan 

erkekler arasında ttahsilc devam edenlerle. 19 yavından k6çilk ve 85 ya 
vındnn büyük olanlaı' kabul edilmezler> 1/9/941 taı·ihlne nıOsadif pıuar 
tesl günu nat 14 de istıınbul Ünlverslteıfnin Hukuk Fakiiltesl derı;ha 
nelerinden birinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

İmtihana girmek istiyenlerin aş:ığıda yazılı vesıkaları Uınilen bır 
istida ile 29/8/941 tarlhıne muııadif cuma gllnü ı;nnt 17 ye kadıır Sıcıl 
kalemine bizzat mürncnıı.t ederek fotoğraflı kabul karh almaları ilan 
olunur. (7:llG) 

l - Tahsil \'eslknsı, 
2 - Nüfus te7.keresi, 
n Hüsnühal kağıdı Hu iki ve ikıı imtihanı kazananlal'-
4 - Sıhhat raporu ) dun bilahıre nlınııcaktw. 
fi - 4,6x6 eb'adınıla iki fotoğraf. 

lstanbul Fiyat Murakabe 
Komisyonundan: 

100 numaralı llfııı : 
tliin tarihinden ltibaıe.ıı pcrakeııderl kasaplarda ku"u 

ve kıvııcık ta GO kuı·uvtan satılacaktıı 
eti &7.amı Gli 

(75GG) 
• .y. ,, 

lstanbul Fiyat lViurakabe 
Kon1isyonundan : 

JOI numaralı ilan: 
Elinde katiar vC! beyaz peynıı bulund~rl\nlar bunlaıır. nı.kwı ı ı 

cinsini, nercıle hulunıluklnrım ve kene!' rıJıesleıiııı gi.' teıen hı rı beynn 
name ile en geç 29/8/941 cumn ftÜ ııfı s. nt 17 )C kadar İ tanbul Fı;ı;Rt 
l\fürakabc Bürosuna bıtdlrme'en Milli Korunma Kıınuııunuı verd 
lfıhlycte ıstlnnden illln oluna:::_ (7557) 

Sis!i Terakki Lisesi Müdürlüğünden· 
80 ağustos Zafer Bayrıımınn iş tırak edecl'k talelıeleı iınizln 2!! ı '"· 

tos eumn günü saat oncla okuldn bulunm:ıları lüzumu bılcl'rilıı. 
~--------

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
l - Antalya Viliyetlnln Alan ya kazaııı dııhılinde hudutları şurt 

nnıııede )'azılı cAkçab devlet orma nındaıı <977> metrekiıp kntran 
ağncı bir 11enc fçcdslnde çıkarılmak üzere 16 8/ 041 tnrlhlnden itibaı rn 
~O gün müddetle 'e kapnlı zarf usulilc eatı,n konulmuştur. 

2 _ Arttıım 6/9/941 taı;hıne miuııulıf cuma günü aat 11 d n-
t.alya Orman MOdih'lüğü binasında yapılacnktır. 

a - Katranın beher gayri ma mu! metı;eküpü 780 kuruş muhııın
men bedellidir. 

4 · - Muvakkat tenıinnt 671 lira 5fi lrnruııtuı. 
5 - Şuıtnnme ve mukavclcna me ıııojelen Aııknııı 1 Ormaıı U -

mum l\1 üdurlüğü ve Antalya O ı·man Ç.evtrı:e Mudüı lub'tlnıll' g ı ulı b ır 
6 - Teklif mektuplarının 6/9H+41 gUnu snnt 10 a kada hoıı i 111 

Reisliğine veı11mcsi liizımdn. 
7 - f steklılcrin Ticaret Odnsı vcsikeııilt' Liı likte h lll e hlrn ı:; ııı ve 

ıınnttc ihale komisyonun. müracaat lıırı. (714 1) 

BORSA ,,.GÜVEN 
26 - 8 • 941 muamel01I 

r "" ''", ı Stıtrtl " s. 22 
1\ evv u 100 Dol" 129 S21S 
Cenevre 100 tıy. 7

'• -. -
Madrl t 100 Pezeh 12, 19 
't oko1a. 100 Yoa -. -
Mo .nol. 100 •S\'llÇ kr SO, 7~ 

NOT: 13 ağustos 3941 tarihli 
İstanbul borsası fiyatla rını ihti
va eden üçüncü mali bültenimiz. 
de münderiç 1 Sterlin mukabili 
Türk parası 5,20 kayı!edilccck 
ycıde sehven 6.22 yazılmıştır, 
tashih olunur. 

Yangın söndüı·nıe makinalaı ı 

Eeıalan 4 liradır 

G o v E N 
eczaları her marka yan(!'ın 

makinasına uyar. 

Hidayet erkan 
Halil Paşa sokak, İntibah 

ban No. 6 

Karnkoy, Galata adreıılne 
mfirncaat ediniz. 

(6000) liralık bu iııo benzer iş yaptıklarına dair idarelerinden almış 01. l ki t ı kt lh • •ı.r. 
duklan 'VCSikalara istinaden İstanbul Vilayetine müracaatla ihale güniln- lpa~arl /ı 9/a9~al ınp a ıtna~a .. •r:. a· 25 000 ton tahmil ve tahliye Yüzde S l"ramlyell !Hl - . -
den _ tatil günleri hariç. üç g6n evvel alınmış ehliyet 04 1 esı "' zar eıı gunu naat • ' l , l " s ,. 1933 Er~anlA.e.C. 20.3 • 

ve ~ ı yı ma ait 14 de Tophanede lııt Lv. aıl1ı"rlı·· 1 ışi_ .yaptır.• acaktır. Kapa ı zarfla 7 934 Sıvu·t:ra11rll• l - . -

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7 80 Pı·ogı am 18.25 Konuvma 

ESHA M;.:;.__V_E_T_A_H_V_l_L_A_T_ 
Atustoı ı Çarfamba 

:~:~. / 2 7 ~!:: 
7.33 Müzik 18.45 Çocuk sııatl 
7.45 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzık 19.45 Fasıl heyeti 

!30 Evin saati. 1!0.15 Radyo ga-* zetesi. 
12.30 Program 20.45 Halk tür-
2.3::1 Şarkı, tilrkft küsü 

12 45 Haberler 21.00 Borsa 
3.00 Şaı kı, türkü 21.10 Şarkılar 
'US Müzik. 21.26 M üzlk 

+ 21.45 Müzik 
8.00 Progranı 22.10 Şarkılar 
R.(13 Müzik 22.30 Haberler 

ı r erbc."t 10 22.46 Müzık 
dakika :.!. 65 Kapanıı. 

' 

Ticaret Odası vesikası ıbraz etmeleri muktc.zidlr, ('7566) k 1 ı ı / 9 /94 1 p b rı 20 '1 
------------------------- • · t alma komisyonunda ya- " 1 tmesı erşcm e " 7 •• ! .. 0.·,.; gı sa ın •· ·· t 1 5 d T h d L " " . .. 

pıcaktır. Nümuneleri komisyon- ~uı~u .~~a e op a~e e v. " 0 
" 20 2~ 

da görülür. isteklilerin yüzde on umırlıgı 
1 

atı~ alma ko~~syonun- : : s 
beş teminatlarile belli vakitte ko. dn ynpı ncaktır. Hepeının tah " • ~ 
mi yona gelmeleri. (201-7541) min bedel'. 12.250 lira ilk temi- An~'. De. ;~ıu mUmeısll 1 

Iıtıranca Vakıf ormanlannın Sinekli geçidi ile Mandıra. Sılivri yolu •-\4.v: nntı 918 lıra 75 kuruştur. Şart- Tiirlılye ı, Bnk .. ı nama 
ve 106 geçidi arasındaki ormandan imi! olunacnk (15000) kental odu- Askeri kundur 'rnııline elve- n;ıme~i komisyonda görüliir. İs· ı Merkeı: Bankaııı 
nun (hususl resmi talibine ait olmak vartijc) beher kcntaU 20 kuru~ rişli bir adet trand~fora makin!!-/ tekl~flerın kanuni. vesikalar?le ~tihadı Mill i Türk S'gorta 29.~ 
olmak üzere açık arttırmaya konmuştur. İh~le11i 5 eylUI 941 cuma günü ıs.i a~ınacaktır. Pazarlıkla ek~.il~: ~e~~ıf l~t'~:~pları;~ ;ha~:nı~:~!~~ ı. Borsa harici altın fiyat!1J 
saat 15 de yapılacaktır. Şartnameyi görmeyı aı-zu edenler lstanbul y8.,mesı 3/9 //941 Çarşamba ~unu .e T. t e e , } • ~ __ ~ 
kıflar Başmüdür!Ciğilndt> Vakıf Akarlar Kalemine mtll'acantln gorebilıı·. saat 14 de Tophan,.de Lv. (ımir- 'ermele~ı <206•7540) Re~adıy• 25 Lira 9ıl Kt. 
Jer. Talip olmak iatıyenlerfn Çemberlltneta 1s~anbul Vakıflar füışın{I. ! iği satın alma komisyonunda ya , Sahıbi: Z. T. E EJÜZZiYA jı... alın Hetlblrlllc US ., - ., 
durlufündıı VRkıf Akarlar Kalemıne gelmelen. (, 177) pılacaktı r. Ellerinde müced d et Nl'şri)at MUdlırü: C B.t BAN Külçe altıa ıra•ı ı ., SO ,, 

1 Ila ı dıcı yer: MatbClaı EBi azJy,t 

İstanbul Vakıflar Direkt~rlüğü . İlanlar.ı 

{ 1e7-72 72) !"'er emoe aunu .... u • ,, - - • . .. ' .. 

Glinq '~IU"UulU 

Ot•• 
Uillldl 
Alı..-19 
\atu 
ımaak {Yanı!lkll 

u9 
12 
)l 

• 4S ı>• 

D, 

23 

ıs 

5• 
51 
H 
55 


