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Karmekamler aresıntla 
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( 
Perşembe 2 8 Ağustos 1941 

Bütün tec,ü.lnl•rin öğrettlli bir 
tıdc ders flardır: insan, n• için 
çalııı,.~11 dnetık ona •ld• ~tler ! 

••• 
.Ankewcı !7 (Huııusi) -- Dahiliye Vekaleti k.ıy

karrılar arasındi4 geniş mikyasta deği~iklik ~·· 
:ııauktn. Bu arada Şark taraflarında bulunup 
da mecburi hi:ımet1erini ifa rtmiş olanlıu· ba~h 
yerlere naiı.ledilecekletdiL'. 

Teq. T.mriefkir, İatanbal 

Milli Şef imiz ı 
Dün Ha va Yolları Merkezinde 

tedkikatta bulundular 

Reisicü mhurumuz öğleden sonra da 
tnailiz Büyük Elçisini kabul etti 
Ankare, 27 (A. A.) - Milli Şef İsmet İnönü bugün öileden 

Önce Devlet Hava Yollan Umum Müdür)üiünü Ye Ankara tay
yare meydanına ziyaret eylemiflerdir. 

Milli Şef, hava yo11-nna ait lesisah gezmit ve bugünkü müna· 
kalat veziyeti ile ileriye ait projeler hakkında Hava Yolları Umum 
Müdüründen izahat almıslar ve direktifler vermişlerdir. 

Milli Şef, Hava Y otları Umum Müdürlüğünden ayrlltrken ıe· 
liılerinde olduğu gibi bava yolara mensubini tarafandan ıeli.nılan
nu,lar ve hararetle alkqlanl'J11'lardır. 

RE1stc0MHUR lNGİLİZ ELÇİSİNİ KABUL ETTİ 

ANKARA 2 7 (AA.) - Reisicümhur İsmet Jnönü, bugün 
ıtaat 19 da Çankaya köşklerinde lngiliz Büyük Elçisi Sir Hughe 
l<natchbull - Hugesseni kabul buyurmuşlardır. 

Bu mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu da hazır bu
lunmu~iuı. 

= 

Nutuktan 
fazla blr••Y 

Hlrenmlf olmadık 

M Churchil!'in bu defa irad 
• .edeceği nutuk merakla 

Beklenmekte idi. Çünkü İnıiliz 
Baıvekilinin bi nutkunda, methur 
Atla•ıtik mülakatı hakkında bü
tün dünyaya yeni ve ümitbaht bir 
taktm tafsilat vereceği ümit olun-

Oç gün evvel bu nutku dikkat
le okuduk. Nutkun başkalan üze
rinde ne tesir hasıl ettiğini bilmi· 
yoruz. Fakat itiraf ederiz, ki bizi 
hayal inkiaanna uğrattı. 

' - . - -- -- -----
Sov yet tebliği ! 

- --- - -

Anudane 
çarpışmalar 

devam ediyor 
V oroıilof kanının 

son damlasına 
kadar dövüıecek -

MOSKOVA 27 (A.A.) - t:eco 
yarısı neşl'edilen Sovycı tebliği: 

!?6 ağustos, kıtalarımız, butun cep_ 
he boyunca düşmana kuı şı aııudanu 
çaı·pışmışttr. ' 

Bu nutukta d& göze çarpan bq
lıca vasıf, omm da bundan eyvel. 
kilerin gibi çok tiddetli olması
dır. Zaten bu defaki dünya har
bicin bir hususiyetini de, muha-
rıp milletlerin mukadderatını el· Halen eıldıı edılınıf 'Otan a ı ıh n ıı-r lunıııta nazaran, 24 ağust.ostn en·cl
lerinde tutanların, mizaç ve •· ce bıldirBıniş olduğu vechile 41i ~1-
Hn itibarile hep .mütehevvir ~- man tayyaresi uegil, fakat ıı:l Alııııın 
sanlar olması tefkiJ eylemekte~ır. tayyaresi düşürillmüştüı·. !!5 ağus.. 
Bu da ihtimal ki bu y~İ b~rb~, j ~s g~n~, 93 Alman tayyan.-si rlüEı.i
bundan evvelki barplerm bıçbırı- ı·ulınuştur. 18 Sovyet: tayyaresi ka-
le kıyaıı edilemiyecek derecede yıptır1 . . 
yakıcı, yıkteı ve &ı:an akıtıcı mahi- (De·vam~ ıahıfe 8, ımtuıı .1 de) 

yette olmasından ileri geliyor. Hı.tler mu··hı·m 
Devlet adamlan meclislerde, top-
la.nhla;·da uslu puslu dinleyicilere 
hitabf!u söyledikleri ıözlerin il
hamını, sanki ateı ıaçan tankla
rın mermilerinden veya ölüm 
yağdıran tayyarelerin bombala· 
nodan almalrtadı.rlar. 

bir nutuk 
söyliyecek 

Hl ti er 
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Sin na 
o 

Kum 

~ 
Gulpay~aıı 
o 

~·ısfahan 
0 

Arda 
o 

f"0 Born 

Baba han 
o 

Benderi Şahpur 

lraadakl b1Wp harekitanı rC>•terlr harita 

~k __ e_r_i __ V_a_z __ ig_- _e_t ___ ) 

Alman · Rus h8rbi 
Her iki taraf da %agiat listeleri neırelip 
dıırııgorlar, hıı rakamlara göre 11ıajı 11ukarı 
bir fikir edinmek ,,.ümkiindür. 

Yazan: General Ali Ihsan sABIS 
ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

ISLAV 

milletlerine 

karşı sefer! 
Rumen Başvekili 

• • • 
muaoınının nutku 
bunun baılanğıcı 

sayılıyor 

----
Alman tebliği 

1 . - - • -- ·-- - --

Sovyetlerin 
zayiatı çok ağır _.. F. 
Y e n ı de n bazı R u • 

••hlrlerının 
sukutu b•klanlyor 

BERLIN 21 (A.A.) - D.N.B: 
24 ve 26 ıığusto::. rnlıılcıi, Alman 

bombardınııtn tayrııre teşekkülleri ve 
Macııı· bataryaları, Sovyetl«-'rin ae.a-

BiİKREŞ 27 (A.A.) - Ofi: ğ·ı Dnieperde ellerind~ tutLukları ve 
Alman gazetecileri şerefine ve- Bolşevik kıtalaı:ının fı.rarına yardım 

rilen ziyafette Başvekil muavini eıleeeğlni tahnıın • ettıkleri en son 
Mihail Antoneskonun Ruınanya.. kiipı·ü başını tahı·ıp etmişlerdiı'. 
yanın komünizm ve ııılavizme Finlerin ifgal ettikleri 

Budapeıte, 27 (A.A.) - Mag- karşı mücadelede Almanyanın ya- kasabalar 
yarossag gazetesinin Berlin mu- mnda bulunacağına dair olan be. I Hrlainki 27 (A.A.) - Finl' d' . 
hahiri, Seriinin umumiyetle İyi yarıatı T?üşahitleı.e nazaran lsl~v istihbarat dairesi Sua~aervi c~~r~~1~ 
malumat alan hlahafilinde şayı milletlerıne karş.ı yapılacak bır da Suvulııhti ve Hyryslas kas b 1 
olan bir habere atfen Hitler ya- seferin mukaddemesldir. rının Fin kuvvetlı>~!l tarafınclana j:g:j 

2%2 

l'RAN 
SEFERi 
/ngiliz t1e Rus 

kuvvetleri birçok 
şehirleri işgal etti 

İran Amiralı 
şehit düştü 

Müzakereler 
devam ediyor 

TAHRAN 27 (A.A.) - iraıı Bıı.ş. 
kumandanlığı aşafıdakt tebliği neır 
ı·etınıııilr: 

25 ağustos aab&hı saat dörtte 
Sovyet kuvvetleri ıinıaldeu ve lngi
Uz kuvvetleri cenuptan ve gnrpU;ın 

taarruz edcıek hudutlanmızı geç.. 
ıniştir. 
Aşağıdaki açık ıehirleı- düşman 

hava kuvvetleri tuafından bombar. 
dıman edilmiştir: Tebri.ı, Ardebil, 
lllaku, l\fabagan, Benab, RHt, Hı
ıııınkiyadcb, Mfanch. AhvH, Beuder
Pehlevi. 

Sivil hnlk arasındaki rı:aylat, bom.. 
baı-dınıana uğrayan kışlalar ile dığer 
askeri hedeflerdeki asker uyiahna 
nisbetle daha fazla olmuştur. Bir 
Sovyet tayyaresi Tebriz civaı-ında 
düıürülmüştilr, 

Sovyet motörlü kunetleri, Cula, 
Marand, Poldaşt, Harazlreddin mın.. 
takalarında, İngilizler de Kaarıeirln 

(Dtıt•CWIM saJıff• ı, avtım 1 rü) 

Avrupada 
komünizmle 
mücadele 

M. Churchill bugün istila al
tında bulunan küçük milletlerin 
çektikleri mihnet1eri bir defa da
Jaa tekrarladıktan sonra Amerika 
Cümhurreiai Roosevelt ile, «hu 
mazlum milletlerin feryat ve fi
sanlarına susturmak ve onlara 
hürriyet ve istıklillerini iade et
aaıek için ]bun gelen teyleri dii· 
fiinmek» maksadile buluftuğu
nu söylemektedir. Ondan sonra 
İngiliz Bafvelı:ili Rua cephesine 
ukli kelim ediyor, o cephede 
Alruanlann 4imdiye kadar bir bu
çuk milyon, belki de daha ziya
de insan kaybettiklerini ve ilk de
fa intizar bilifında çok büyük bir 
mukavemetle karJıladıklaruıı, 
ltatti cepbeyi ziyaret eden fnsiliz 
heyetinin Rus askerlerinin mane
.,iyatmı ve Raı orduluının leva
'&1111 ve teçhizatını da pek iyi bul
clufuau anlatıyor. M. Cburchill'in 
f&rk cepbeaiae ait sözlerinden, İn
silizlerin bi cephe vukuatma çok 
ehemmiyet verdikleri ve bunwı, 
harbin mukadderata üzerinde mü
usir olacağı &ı:anaaünde balun
duldan anlatıhnaktadır. 

TASVİRİ EFKAR 
(Dn~mt saki/e 8, riitun 1 de) 

kında mühim bir nutuk söyliye- Ant-0ne;ıkonun sözleri bir az 1 edilmiş olduğunu 1 dirrnt>ktedlr. 
cektir. hayı·eti mu<'ip olmuştur. Çünkü R 1 Talllnl yak l 

R ı Rumen milleti hel' zaman komü- ~~ ·~., A ı~or ar Pari~ •. 2 7 (A.A.) - O. N. B. 
eemi Aman menabii hu ha- nist aleyhtarı olmakla bern\-ıer Helıııııkı .:::7A (~· ·I :- Dun nkşnnı. Dahılıye Nazırı M. Puchaux 

b•ri tekzip etmediği gibi teyit de J ıslav aleyhtarı değildir. danberi Finlan;;ya k~rfezinin cenu- tmanevi düşkünlük :ı> ve Fransa-
etmemektedir. j ._ ___________ _.

1 

llunda müşah Re 
1 
edılen muazzam nın basına gelen bütün felaketle-

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a~vsüt~~n,~:~n~~l~ ~hci-ır~ kü'ü d~evasıflandı~~ı ko· 
~ (Deııcım• ' Butun 5 de) (Doı•aını sahije ı, siıtım 7 de) 1 

Maarif Vekili ./ ... 1 1 IDün Üniversite askerlik 
kampı?'a giderek talebenin 

dılek/erini dinledi 
-

Şchrimiz_de b~.lunan~ Maarif Veki
li Hasan Ali YuceJ dun mekteplerin 
tnmirl şilerl eb·afında tetkiklerde 

TAFSiLAT iKiNCi SAHiFEMiZDE --- 'uluncluktan ı;onra askel'!ik kampı 
-- ..... ~aı>an üniversite talebelerinin bulun-

;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~u~i~~w~~~~ag~ 1 nıiştiı. 

Vekil bu ı·ada talebeleri topla) ıu-ak 
kendl!P.ri muhtelif meı;l'leler üzerinde 
goruşmelcr yapmış ve talrl.ıcle ··n rn
e ve ibateye :ınah .. us dileklerıle im

fhan me leleri etıafın ıaki maru
zatlarını dl mışt r. 

ili 

Istanbul Halkına 
•• • 

Orfi idare 
t 

K o~utanlığından : 
Bütün vatandaşlar nüfus kağıtlarını 

Üzerlerinde taşıyacaklardır 
Ôrli idare ,-Örfi /Jare yet cüzdanla· 

mintaka•ı ela· le 7 . . ~

1 
rem ibraz •Y-

hilintle ıehir anununan ıncı leme!t rini, alt· 
' madde•İ lra•aba, #tay- __ ai h a T e lu t 

ler ue •air ma· l\Iadd• 'l - bı·fı idare al- eden/erin hl·· 
hall.,-J• laer tına alınan yerleı·de a"keı·i viyetleri te•· 
erkek uatan• idare tarnfındıın ittihaı edf. bit edilmf!lt 

len tedbirlere karşı hıackct 
dafınlıüviyet· edenl<'r ve emirltıre iıant iz- ü:r.eNı kara-
laini kolaylık· lik gösterenler ve htivil•etiııe kola da "e t 
la t••bit için dair hilafı hakikat beyanat- olunacaklar 1 ta bulunanlar lıakkında 
5-Eytu/·1941 Tüık ceııı 'kanununun 52G ve hüviyetle-
tarihinden iti· ıncı ve &28 inci maddclerm- ı intı dair hilGlı 
haren rıüla• de yazılı çezalar üç nıl.-li ar- f halıi~at bey . 
a.ü , t .ıı. tııılıırak hitkmolunuı. ı. l 
n vıye cu:s- \.. ,,1 natta o u u-
danlarını lıcr - nonlar halr-
•aman ib•rlnindc taşı· kında da Ôrli idare Kana-
maları lüsu,,.fa ıörülmiiı- nanun yedinci m ad d • •; 
tir. hükümlerine 66r• talt:ibat 

B•ına binaen •ayın oa• yapılacalınr •ayın halkı-
tandaıların sabıtadmir ve• mrs• bildiririm. 26-8-941 
memurları tartılındtın it.., Örfi fdare Komutanı 
han~ ınclcli if:ablarda ta• Korl'eneral 
lep t1alıaunda nü/aı hüoi.. A. R. Artunkel 

Rusyayı 

sevkini 
Amerikadan 
petrol 

• 

Japonya 
protesto 

ı etti 

• 
arazı tarla 

sürülerek devlet 
istihsal yapılacak 

Anka~a. 2 7 (Hususi) Ziraat 
Vekaleti kombinalar grupu yeni 
harman mevsimi faaliyetine de
vam etmektedir. Şimdiye kadar 

alınan rakamlara nazaran yalnız 
Ankara mıntakasınd1& 1 7 bin ton• 
luk mahsulün harmanı yapılmıı· 

(Dfvanıı 8ahifc 3, ıriıtuıt 1 d•) ........................ ---·· ..................................................... _ ........... . 
Bal<rşlsr 

LÜKS 

G azetelerimizda lükse ka.r
ıı bir hareket ıeziliyor. 

Sefahetin bedii bir tecelli
sinden batka bir ıey olmıyan 
lüks, yalnız kılıkta ve 94J•d• 
bir zenginlik ve güzellik dere· 
cesi değil, çılgın ve nafile bir 
yaşama tarZI da ifade eder. 

Aileler tanıyoruz ki bot za
manlannm bepwu kuoıara ver-
mitlerdir. Oalann dolu za· 
manlanndan yemek ve uyku 
saatlerini çıkarırsanız, geri ka
lanı tenide, fllpkacıda, k-uva
~e geçer. Daha iyi \leylere ay
rılan zaman karıntılaruun ye
kUnu ayda bir günü bile dol
durmaz. Bunlar unıin aileler
dir. 

f'akat Anadoluda memur a
ileleri lllnıyoruı: ki bot zaman
larını tamamile kumara ver
dikten ba,ka, biriktirdikleri pa
l·ayı, senede bir defa celdilderi 
lıtanbulda Be ·ıunun kadın 

BELASI 
Pegami SAFA ......... ·····-···············-

terzilerine ve ıapkacalarnıa bı
rakıp Pfiyorlar. Bazı Anadolw 
ıehirlerinin memur ve tikcar 
ailderi arasmda, romancı içia 
hazin, Yodvİ)cİ İçİn gülünç bir 
lüla rekabeti vardır. 

Bütün bu aefabet vi.kıaları· 
na kartı soğukkanlı bir müşa
hede ~rçev~i içinde kalmak 
fayda vennez. Milli varlıgum
mı üstüne bir ejderha gibı yü .. 
rüyen lükMen dehıete dütme· 
mh lazımdır. Soğuk ve zarif 
meneviıli derisi kadmlarımız a· 
rasmda pek makbule geçen bu 
yılanın kendisinden korkmalı
yız. Fransayı, hatta bütün Av
rupayı o ıoktu ve o zehirledi. 

Gündüzlerini teni kuklalan, 
geceleini briç maıalan önünd• 
,geçiren ve elmuJannm panltı. 
larını haJl"an .,öskrin önwHJe 
hir mehtapb .aı ~ası gi. 
bi cezdirea lfldln nafil~ kadın. 

nJı t11t 



™ TASVİRİEFKAR ll!ZC~-~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~"!!!!!!.!!!~!'!!!!!!!!!"'!!"!~~ 28 

ve ihracatımızda l i:~ro;cltm;:~ eı·r hant 1111"p rtaı·ı ~)"Ü:;;: ~~1' 
1 h k ti 

, ı::- meomuuın. ı ıp ~~k~~faf~:ı~ can 1 ar e e e rj ,_:_ tu'kada_o saadc etmlyor. 

İdhalat • .. - • • . ,,, .. ll 

!. Sl_Y~SI VAZl~E~ ~-

Aman 
harp 
ır 

ne güzel eğleniyoruz 1 - 1 ~:az ca,. J'&; ALMAN-RUS ~z:::. ·~.en: 
G tinlerden paz:ar ... At yarı,larına ıiden bir genci dinleyiaia: caristandan bir ticaret eyeti ge di - ~;:dverlı'im .:111 BOGUŞMASI :!.~ ı~t.m~:: i tan tecrid edilmİf bir halde 

T;en yolundan koıu yerine ridinciye kadar, hamama ihtiyaç Al . h . ı· e· 4- Pehi karılc.. bil oluyor: Dörtte clduğuhaldebüyükıhaıp sah-
hissetfüecek kadar toza bulandım. Yarı.ş ~abasında ayakla dlk~- 1 man tıcaret eyetı ge ıyor • lr . ı,.ru! Ver eli~ siga. nasal cereyan ü~ü ~ıır~p ol~u~ neai ile irtibattan mahrumdur. 

Irandaki 
ve Mı 

mekten canım çıktı. Avdette yalnız kendimi değil, sırtımda d1·1 h • • L • • t • tf .ayı, üıkat ~ ru- bır lwprunün uzc. Mülkünü n iatildi.lini karada.111•· 
ier yolculan da .cetirdim, pesıııim pkb. . eyetımız . aıpzıg e gı 1 <l<ımdan ruz111 fiçe- E D 1 y o R ? rinden geçerken vada ve batta denizde metanetle 

* • * )'Jm deme.> • eya bh· nehirden ""d fa .._...JI_. a· 
t taş l m~ı a a ~unaue D'. 

Yalovs vapuruı1da avdette bir bay ve refikası ıöy)üyorlar: Harbin bütün iddeti!e devam Jile <le irtibat yeniden tesis edil- ri~~11 cepb: üC:: ~şr~:n ga~ ~t İngiliz donanması Basra körfe. 
- Bir daha Y lovaya mı, bizden p~o~1~ede~ ~aplıca1ara !etmesine rağmen mem1eketimiz, miş bulunmaktadır. cııkaı~ ovalar.da, 'Üç yudoaı n mukabilinde bir bauyn ııp :zinde ve Rus .don 

1 
Bı.thri 

gidebilmek için ~m üç sa t k1thvede pme 
1 

•• n an sonra gerek dahili, gerekse harici tica- Bu cümleden olar k dün Ma- boğucu lbir ıcak elit ııara .,ermiye raıı o- mış oluyor. Hazerde Iramn harp 1temileine 
zırarruz geldi, bft. kamyona kör.Wr ÇtJva1ı atıhr z.ibı atıldık. Ortid. a ret bn'-ımıcdan onvet iyi bir va- c.auııtandan dört ilik bir tica· ._ k --' }<' k t bn · 1 rd" B ı.•· f 

k 1 d t k " 6 
"" " nu Om ,üıt:JT.cn lcyorlardı, oyalarda, boj'uca a ~ z~ a- ücum etmtş e ır. asra "or e-

gece knlac~ktık, yer bulan;ıadı . 17,.15 vap.uru ı e. ~v ete";~ ıs- zi)'ette bulunmaktadır. ret heyeti fdırimize gelmiş ".e ~· lbu glbı konu~mo- bir aı cıa k hiiküaaferına ••• lar.a lıu·. gün ıatJıa zindelü ve Hint Okyanusundaki 
tedik, vesaıt bulam dık. Nihayet 7 lir ya bır fo~sı ~ıe_r._azardıib~t- Yakın rk.taki hadiaelerin tas- lfıknda:rlarla tem aa ~eçmıştır. lar k sık leitilc- bat vcrıllyo-r ~yn llr 

0 
fil<mı ltalyan tu,gi.hlarmda 

tik ve bu ,kkenced o kurt lduk.Az da ıeceyı aga~rın ın- f" ed'I . .. .B B - Macarların memleketimizden a- bilir. IF.akat ekse- Botutm• öld6rüe6 bir fektlde b1r t.ıı:;-ye'e mey. 
1 

b" '"- b t ·· 
ıyc ı mesı uzerıne asra • ag- • , rl ıht> k ükü- danının .miıdafaa.. yRptın an ır11U1Ç gam o tan mu-

dc gq.irecdttik. k- * • l<!at transiti ile Süveyş yo1u itha- lııcakia:ı me~at he':'ü~ kat .. i ~ret- trıra~uh~f==a g et - dnam edfyo!..., 8J ui!esi ti l'di e- tqekkildir. 

0.- arhıdac. anlatıyorlar: b l · · h· ı le- melı..L.cdır. • yor '"C nıucn:e 11.auı ın en vnı :ı K .... ...... 
lat piyaıınmız için yeniden ve ta- le ltlbıt edilmc.mıştı. Mubayaa- J d 11 • .._ ._...! <l cl d Şı"md"ı'-·ı harp m:.-ı· olm .. e .. ydı 

TŞöyle bir keyif çal!a·!ım, bıraz saz dinliyerek içelim, dedik! mamen açılmış lbulun~aktadı~. ~=tind! ııb::İ:n:~m M:ce:r ";~'::ret Ne meml et!. .• Öl~~ r. mesafe~ bır göl veya bir d•J-e \TUBll o l'tımım Jran, oenup aahillerini ımüdafaa 
ı'te h ..... p p"•U)"•ı•. ">2 ı;•a... Billuıssa Süveyş yolile ~ıkenden- . d kt Ç"k" . •n~ • • ler ekeeı·ıya ezılmılJ ve ~igncnmi~ ol- :11lrnnmak kabil oluyor. ~rin mühim bir deniz kuvveti vü-

,.._ .... .... .» .. . . h 1• ata~ı o or ı ı nın ~.r.ımızc Wl k ıu k f ,_ ı·d b1r ıa- ~ 
•,. ,. yeye gclmış bulunan ıt a at eşya- d'" . beki kt d " masalar öze tıo.ş gör61e ece· bu•- "~ ı a en e\"r.ıı a c ta uı: cude getirecekti. iran filosu gemi 
• F •- • • • •- le k f mız, külliyetli bir yekuna baliğ ol)n~esı t .ftcnme el ır. -' 8-. day tarla arı, ıı '.!ır bıı koku ıtıeşrc· il' kat lbıınyo t'Sll:ı mdıı bırdC'nblı-c hflcmİ ve savısı ;itibarile .n ... iliz Halk aezmek, eğl • m.ek ist.ıy.or. &Kat neş emızı ıurma • ey ı- ıvı·r ara an evve cc ue y ... lı •··kl kl ı ı ·r d le nl 1,., "il t.ııbıı ı rın 

0 
•- ık \ · '" ...,, ,.. 

" "h . bulunmaktadır. Bual rın bir an d ~ ,. "b" Al' ·ı A ka den u... ı ar, \ nP. fCU u-1. e ı ı - ,.,mp ı· ı ' ... ı e :P'.> "- donanmasının ço'k dfınundn· oldu. 
tzJ ı eyı • o z. iEn 1 h· I t k • • .. 1 . ıgımız gı ı. manya ı e n - ~cc 'k knd:ır ı;ık oı mnnl r... ~crin;n cırm ııdıın çıkt1gı, kurşun .. 

yaçlanmıun temini yolundaki ba ... ıbo:ı:ukluHan mustaribiz. Sene- evve. mem ~ ·etıı:ııze get~.rı me~ı rada b ,!aması kararlaştırılan ti- Bır m ktaı· lçılceck u \"~·a çıı). l.ıı rı "ız ndığı, el bombnlnrının \"e f:u halde uğradığı hücuma muka· 
l rdenberi t crtibc Ji:Örmemi:ı: limm'"eldif,İ halde basit tedbirlerle i?i:t1

• ~sk~~J'.e tıca{e~u.he~~ı; cari müzakerelere .ı tirak etmek olıın\.;.ır kcnuisıni f1.:vkaliıdc lı1 s dı- obti !lerJn oiı denlıfre geçt.igi •le olu. vemct etm~ ve hattô. mukabil hü. 
önüne geçilc.cek tatşızlıklara mini olamıyoruz.. ım~u1 n .!J • l'iı'mıze gr- e.r .~! a 8 üzere AJmanyadan eylul başlan- yor; fran da hJç l\1ını;e bh· ~udun yuı·. O zııııınn derhal bnmka vrya cuma ıgeçerck umwn İran deniz 

Aman ya·abbi, nc1rndaı· güzel eğleniyoruz ve aman yarabbi ne t~cır C1'1mı~ e temasa geçtıgı m~- ıcında bir heyet memleketimize ı;U) u ibır ı~ııı:a ile cı<lcm<'Zdı. lluı-a- ı;odırl:ııll ko,m ık 1fızını gelıyor: _kunıetleri kumandanı Amiral 
kadar beccriksi2iz. !umdu. Mumessıl. tr.md!!larını bı- g I kt" da l<'rıınsıı d.uma i.ana kaıra ı1:1ıe11 Bir hamle ... nıı yere yatış ... Bır llaşender terki hayat etrı1iştir. 

Cı"had BABAN tirerek dün ı.~~m tekrıar vazifesi geBecedır. L k 3~ 1 • t 1 m kemm@I bir kaynak gıbı görünü- hamle daha ... 'fckraı _}ere do{."l"U biı J k tI . 
~ un an u s a ~ e~s os a a- d 1 , -•· · -" hlıı ıl k ran filow gibi hava uvv erı başına clönmüştur. I k I 1 _. • • d )'vr. a ı ıa •Uln:.n.etı; ıt>Uıt. rıı ur ma. , 

) , k u--1- k ·ı .: . çı aca o an ueJpzıg sergısıne e 1 İ(U adu ağızlar kuruyor; barit.a- ffiC\"7.1 ıılııınk ~cap edl}QI" ve ıenç ordu u da hem Ruslara, 
a ·ın ve ~şar ı e ..,çarı h · · d ,Q k- f'' - b h t • d ı· "J!._ı k uk 

fe rımız e.n u ışı"' ır eye l lnr tetkik cı llıvor· en )ıtkııı koyc• Hazı hlrlıklcıiıı har ket sahnları han e ngı &:G.ıere arşı m ave· 
vaziyetimiz bu merkezde olmak- i tirak edecektir. Heye.t, fabrika- kadar o ıın Jkıl~m~eler sayılıyor. yal.ııızcıı bataklık .dolu bir memleket met etmektedir. Bu mukavemetin 
Ja beraber cenubu şarki Avrupası törlerden mürekkeptir. r kıl<ımetrc kııtch, \ki kılr.ımetre değil, bııtııklı~ırı t!i kc11dısi; buru- sır ve hikmeti, bütün lran balkı-

~ ı; beş yfıı metre ... Gcldık !... sı tın in ~c aldatıcı bir memlekettir. nın bu harpte hakkı b:endisinde 
'- 1 SPOR i 1 oılıı dol:ın gör.ler oğU,§t.ııruluyor; Bu kıtalnrı, sh il l tta m 1.o>Jd ı gönnesinden doğen vatanperver· 
' 1 fakat hiçbir ı:ey gör.mek knbll de - ltibarHe tabiatın her tilrlu hımıllk Hk ateıi ve ga:)'retidir. A k b a b a ................ uil... Köy knyoolnnış. Yalnız hir \'C tuzıığınn tılıı:mıt gençler tC'~kıl 

r 
trlka: o Yazan: KA DEMiR ·-.. ·· ................................. . 

Kapıy k dar Uerledlğlmlz halde, hlçblrlm'z 
y ı ne t ç er 1 g 1 r e m l y o r d u k. 

m u v a k k at e n T .. L • .. :miktar C'ııknz ve k 1 yığınları knl- ediyor. Finlfmdl)·a !Ve Rusyanın bu Ru lar, fran A:z.erbaycanını ve . ur. ıy e y u l m e mıştır. Çeşnıe yok.. Eğer ~adli- ormanlarında ne bir >·ol, ne de bir buntm merkezi ve Tahrandan 
k 8 p 8 t 11 d 1 fen kuyulBl' tııhl'ip cclilmeıııişse için- Jıat.ıj{a vardır. Avcılar bu gayri mü- eonra lranın ikinci biiyük ıcbri -- b ı• r•ı n c ı· ı ı·k 1 er,. de ancak ~auıud.u ıı.·e sarı bir suılan ımlt araı.iye girmzeler. Tebrizi ele geçinneğe ça)qıyor· 

Akbaba arkadaşımız -Orfi idare tıa§kn bir ŞCl bulamıyorsunuz. Çün. Malzeme iki tckcı'.lck}j küçük ara- lar. Şimdiden Makuya eelmitler-
lkomutanlı ı karıırlle iltl nliıfüa 30 ıve 3 t ağust.o8ta BulStl.da lkil, izden öncP. geçen kıtnlnr içile- balardıı taşmıyor; öyle lıir malzeme d ir. İngilizler ise Ruslarla birleı· - ••=:w d ,_ k • t K ~ bılecek olan btitün suyu içuıi leı· - .__ .. dl 1 cl • d • m ctae ııpatıımı~ ır. tym...... yapılacak Twkiye yüzme müsnba ki, asgari uau ne, y ruz ze:m e mek ı1tyesinden zıya e .ıranın ce-

- "lutlalı:a "an"ln v11r ••• diye mı· J rlnin hnrııbe1erlni görmüştük de.. li aı kadl!."lmtta _...mi• olsun der, 1 dir. 1ı ohm ae'-lere indidlmi•" ına1to. b b• " d k" • t 1 
•• • .. l dl N " .. ~~ " kalarına iştirak ed«~k olan s- · 80 ve tw.+ıf. .40 dcı·ece hararet al. esıı.s ""' wı r nu u gar ısın e ı zenıın pe ro nldandık. - Ne yapa ım şim '?... ereye ve ~ ıne şen, şatır aramı7.da gö. uJ '--- b . Ga _. tarla ıOrtültri lbile ihtiva etmemek- bav%Ulnı zaptetmeğe .çal yor· 

BI hamlede ~utaldaıımızdan at- kaçalım!... ,.ünecet'I günleri hasretle bekle.. tanb yüzme t ıomı ugun - tmda ez.ıcı yüı:üyüfler... Yilzü, tedir 1 • • '--- d •• • "k 
ladıkr ~e •nahtarı çcviı·erelı; kapıyı Bir )aG<i:ın nıüthitı a~a:ı:la ti~reşi. riz. J l rıhtınundan hareket edecek bo~ no, ~mnşırlan, bacnldarı sıva. SJ~ ormanlar arasında adım adım lar. Bunun ıçın .-ra an, uç astı 8• 

1• 0 uzl battan!'-~ n ın yor, bir taıaftan <ln ... Zelzcleyı -blı· ••• Mersin vapurile Mudanyaya gi- :ran ve terle l8lanarak yapışkan bir metten petrol bavusma ginneğe 
to ı:ıbl şeller alıırak, gecelık kıya- lan evdv~! ne olacaksa ol dıyc. "" - Vatan "e En Son Havadlı decektir. Yüzme birinciliklerine taba la meydan~! get ren toz... ~ı. mıık icap ediyor, o zııman arabalar ça ıyor.uu-. açtır.: m arına ""' · . "'-:k l k 1 D 1 llcrilcniyor. Bnzon bıçn'kla yol nç.. I , __ 

i'etflc nıerdivenlerc do{:ra kadınlar, ıyor u.... razetelerl İs~nbul takımı §U kadro :ile gide- soyu uyor, ııya ar :yanıyor, ce rı tukediU~r ve nefessiz bir halde ter lran hava kuvvetleri ve ordusu 
nkdtler dOn~anın her dlllni ba •ıı a. O saatte koca caddeden lkımsclcr Vatan ve En Son Havadıa ga. cektir: fbrahim, Yusuf, Vedat, ~r~ı~~:ıa~c~~a~~<'~!~~~mfı~ :~~~:~· Jı;jnde aıikerler ytikleri ııürilklilyer- ise modem harplerin bayati mad-
rak koşu:;uyorlard1. Sağımız laki gcçmed 

1 
lçin. bu halimizi ~ şüktir zctclcı i de ur.fl idare komutanlı- Fuat .. Mustafa; a~layıcı ?larak da orınıınlara sııklonmış olan Ru Jaı- lnr, dikenler 'kPnc1ileı1n yanılıyor, de.<Ü olan petrol kaynaklarını so-

k nn - eki Nnfin V<'klllerin- gore.n yoktu. l nm saat ... Bır snat, ı..-ı tarafındnn birer gun müd letlc Fahrı ve Fuat gıdecektır. bıv.i ~ Hmıektcdır. Köylerde batak atııç koklerine _takılarak ~dcliyor. , nuna klldar müdafaaya kurar 
luhtar. bey de kapı ın r. om.ne 1 bh ~uçuk saatl bölye, ~urnsı yı~I~- kapatılmıştır. Yııı·ın tclcrar lnti- Kafileye su sporlan ajanı Şazi hk othın arasında erkekler ve halla hır; Ve, r1h1iyuş devam cdıy~r. vennİf görünüyor. Iran hü • 

ç r ş o tok .ene bağınp dUl'U)Or· j ::ı~ın,Ul'ş:Slkö-rş:t:~:· nı~~~a~ah :iv~' ar edccel<lerdır. Tezcan riyaset edecektir. kadınlar bile pu~udadır. Bunlor (!. Fevkıılade ~;oruca .bi~ yurüyüş. k- f . hakkına güvenerek 
du: J H •- l ak 5 ı. _ E ol 1 1 fnknt in,.nna kudret hıssılc beraber ume mm •• _ b 

1 dl~e ve soguktan donmamak için Bal aı>em o ar • ıtıu . ryar ve ğer ele geçecek ur arsa cıın arının vnlışi bir tabiatın ihstıralannı du gösterdiği vakar '\"e sulnı~ ve a. 
tcp"ne tepine bekled1k durduk. Bazı monitör Orhan bulunmaktadır. hıcblr kıymeU yoktur. veriyor. 'kın bu örnek kaşISlnda ıb~2 et. 
canına tak diyenler: s· d f. h•kA • GUreş takımı Yollar hemen daima topr~ktan iniş Ba••"' --•er v ...... rahhlclor al"•-lliii soğukkanlılık. 1rarun m. udafa-

- Soguktıın ölmektense, girellın. ır e ıne 1 ayesı d ı ıı )Okuşlu, bombaların aç~ çukur- ...... tıec.ı ~J~ .. l d kt d 
~-1 1 1 ıtı b" _,_ d h Ankara ya gf 1 or 'hı':iıı, devrilmiı ve yar.m•ı nrabalar, ınndn ayı, kuıt .gibi tınyvanlı\ra ra ı. ı asını kuvvet en ırme e ır. 
LA; u: o unea u nanın y .uu aea 1 a a l d - bi t iki b 1 dl yır .• d 
m hakkak değil ya •.. d birbır- 30 ağustosta yapılacak olan nwm ve nt ecstdleri ve ct?phane an ~ı g 1 • ya &n • - lran, kcndüine te:avuz e en 
lcı1ııi tc vılı ediyorlardı a ih c Belediyeye biris.i mürncaat e- Ankara _ letanbul güreş müsaba- srındıklnrılc llol.~ıdur. Piyııcle kolla- tıcı ku lıır ve kurtlar dn bııtunu- iki büyük koıntusunu geç olsa d 

cın ı.. k e, kapıya yalda ıya c t cerek. Belediyeye it tarihi bir '·~tarı için güreş tnkımımız 'bugün nı geçen mımutı>naht kamyon Psiıra- yor. Ormanı, nebatı ve ı.;üıfık koku- bak d l t oluna getirecek-
d rd 1 da b" d f b t... . b A k : 11 toz bulutları knlrlırıy r. ya- ıındnn anlar.lan bataklık taldp edi. ve 8 a e Y • · 

e cmıyo u. çeşmen n a tın ır e ne u- bi~kletçilerle eraber n araya _._ _,_ kili . k e k küfür yor. Bonlnrilnn dn ı;!'Cf:llere'ktir. Bu. lerini ümit etmektedir. 
D ti k . kad 1 d - bild" . k k , _ v - r 1 "'' ~o Wln çe p, <• ı re uşunun z, uy ·u s m~ ne ~ . u:ı u~nu . ırmış ~e çı ·ar~a hareket .edeceAtir. ."-Wl e)'~ mo- ccllyorlnr ve belki de L ı ıu i'crııhlı.. ıııın i~ ha~s1 Rynkl.::abıları olRn ve Cnmın, ortada pek de mqru 
ırmı. tık, bu ıçın musaade ıstem tir. Bcledıye-J nitör Saım ncuret edecc'ktır. y ıılaı; fakot tozl ılolımış ağızlarlıı 1 toprıı.gı tetkık cdJp ibntmıık iht!mı- .,,~makul bir sebep olmadığı bat-

la geçtikten ra da ı:u ş 'krim~ den de, mü adey;i '\"ermek iç~ 1 inci kUme Ug knrı.ımııı d da.klarırı zu U7Ju ~ bu 1 !ı olnııynn yerleri ~ ren arka- de h rbe sorla sürüklenmesi ibü· 
n ıl ~f"am tdl)ordn ~· Hiç i çeşmenin ~ıkıldıktan sonra yenı- m- ları ekıl le g'd rilcıııiyur. el ıolurı takip etmek luı:.ımdır. ~ıku t.. f rk memleketlerinde ve ,,. 
z n n ına r } e n den m a içıin l:izımgelen masraf- cı. Cep :mt a sbalıırı sallanıp bir ta-ı' ıırknn sıralanmı:, heıkcs kcndı 6- l~n Al • d h ttA Avrup n n 
vukubulacld nı )hab ( ,. d la bcrabeJ yuzde )'İrmi ni betin- ikinci !kiitne k1üp murahhas1an rıafa illrl')'l 11 or; dcvrihll"..k tchUkc~i nOndC'kine sanlmış .ve arazi kap et. b~m f emm l ek tı3 .• d nihof te-
m ~cut 0 n.ı ge > u de bir teminat ak ası atırmnsı dün bölge merkezinde toplana- co rr·,"Or A ı·a sııra boğuk bir sc11-1 tirlrsc ç!zmelcı1 gıymi\'e hazır hır ıtara mem e .~ .. f>~n c , . 

?\ n, ned n ona 1 ç y rak 41 - 42 senesi lig maçlarının 'l bıızı. nınh;ılar deviriyor; o zaınan halde ılel'liyor. Ekseri •n çok yuma- şİr bu~ kmq gonınuyor. Şımdıye 
ş d.i hatırltı:>nmıyonım. hcr had Pı:t koşul~u!tur. Bu~u·ı·ı uzerı~e esaslntmı tesbit etmişlerdir. Dört ıı4 ıl re )·ıudım <>.tınl.'k mecburiye- pk bııı.ı yerlerde lµl r, tahtalor. kadar lngiltereye çok • tar~ft r 

. grupn ayrı un up er pa:.ıac -e ı ı a lYul • • -~ rn akıllımızdı. murnc~atçı bır dah gorunmemış- l ki " l • j 1 k 1 ·lar· tekrar harı>.ket et- daJlarlıı r;ulu çamur iızerinde '!.'Ü%"n fıôrünen lsv- matb h ilk defa, 
- Yahu ... d i. u <' dd~'I boy. tır. .. .. f" •..• 1 . d -'·' 1 ,.hı çalıiıVt'ı ve sonra yolla- ve kayan hnkikf kızaklar yapmak rana reva örül n muamele do. 

H ._ d d bo ,_ 1 •. * A • 1 - th 1 z· gunu ıgsturu anzım eoc.ıı;.ıer· · · _.:ıı • bal h boş duruyorılo. P ma, n ') an r• .... p a~ ıı a ... a apar- srı mezar ıga me a : ın- . ı·ıı n devam edh orlar. ie:ıp " .. )"(lJ'. lavtıilc tidd tli lenkitlerd U• 

r ortal i:"l Nık ile yek an cdcre'k limanlarda oturıınlnıdan hiç kı~sr. ciylikuyudaki asri me:larlığa mer- dır'. . . .. ki"" I . İ .. .. ASkC'.ı·lrrlıı nrlrn çantalnn olmn- Nihayet merhale katetllliyor: Da- ı n · r. Bilhassa~ aletl'Jndc ve 
iz leyi bekliyor. V<' hı arada bu- ı in k 'll çıkn ıımış olınası mi.1~1 merde., güz f bir methal yapıla- lkmcı kume up e.nne nonu maklıı bcrnber tC'ch1zatları epey nğır ha az , .. mar:u ve aulu hfr lnılllbeyc Şe~h hanedanı Ü :sıkı sıhri· 

lu duğumu7. y<'ıırı -zrlzcle v kuun-ı d !'il mı? Zelz le oluı n, sade bız.ım caktır. Bu işe 10,000 lira tahsis kupaS1 mn~!annm hasılatından <lır: 'T'ilfe'k, silngl\, e1 bomb:uıı, ma- ~ ::hyor. S°'-;.uk, rutubet e dlişma.. • lunan Mısırda .-rkın en eı. 
dn- emin vr rnn un olup olın ıı~ nen- ott'li mi :> ıkncnk. Bu tun şehir holh., dilmiştir Bundan başka Zincir- yü7dc 20 hısst- veri1c~k buna ldnPli tüfclc. ekmek, ga7. rnııskesi, mn ynkınlığınıı rağmen yorgunluk- y~tt ~ il b" • torl ğu 
:ı:.mı mfınakn... rdiyorıtuk l\lulıtar evlerinde mışıl mı ıl uyurken }alo z cl"ku d · l - •1 k .1 mukabil lig maçlarıııdan hisııe al- ir"lcı-~k şc, uıtl c~a yivecek 'ihtl- tnn bitkin bir halde, r(Uglrın uğul. kı mu tak ( ır ımp~ ha u L-~-
ıı; ..... 1 ,_ . ,__ d kül ._, h k ti ı yu an mezar ıg yapı aca ı - ı ' ' ' • k ~ı- . h i ı la l ana --=•terenm rp ıııı.n::• 

y mübend"s old !U ~ n ı::< '· \Or· ~ızım, GAUga 0 memıun 1 me . k 1 1 fi d 1 ak mıyacnMardır. , oıtı H' \•oıdıı toııl nan hfıtırıı!nr... tusıı, gece u.,...rmın ve va 1 ı n r t •ıg.. .. 
dami1e karşılıklı blna,nıı ö çfyor.' ne! ... Sakın bu işte bir oyun olnın- tıs~ . yo unun ·eş ı e yapım - Gençlik klUplerlne . Ul>rF,Pr, nch\ı'tcr ve 11eHer i~drn hnyvanlıınn ulumalsrı içinde biraz katında bulunması tf!USUI' uyan-
dmnrlar yıkıldı !1 -z:am~n l'nka-z:ın ii~- n! ta ır.0_._.. d i'ı k"d b k VB"•lecek ~· ;~ 0r. IFnkat y~i. kati bir .su.. sonra uyunuyor. (A.A.) dtrnA1tır. Tam bu arada fogiltere 

. h 1 D ,. ö d . ? H f * ıı&üdar mey anı: us u nr arra ' M '--""kA ıiDden sabık R--t mfize gelip gelnıi ecC'~mı ap ı- ogru s ze ne enıı ep elra ı- . . d ısır r.u uıne . • ..,_,. 
hilk -, Ü veıl·oıdu: mıza b kındık. Bu dogru sozü her ıskde mcyclarumn asfalt kaplama Beden teTbıycsı tarafından ya- Adliye ., lstanbul meb'usları vekil Mllhir Pafamn lumdwne teı 

yor ve mu 
1 

v · · 73 kü b" ı · ·· k 1 ki'" 1 • 'L k • • _ Ko kmavınız, bura 1 en emin lı:c e aulaunnk içın bir de Fransızca ı~ı sur ın ıraya muna ·asn- kmda genç Ik up erme uayra yaralama liın· i istemiJlir. :Şimdiki Bafve· 
yerdir. Ancak~.. tek~r ettik .. Akıllar bnsl?ra gelir )'~ k~nmu tur .. Buı:dnn b ka 7 vcrılecektir .. Bu bayı-.1 .huda. düz halkın dilekler.İni kil Sım iPqa, i Raşvekilin t • 

Hep, telu<>la soruyorduk: glbı olmuştu. O. sııada bl?ı: v bın lıra sa~file Üskuclar - Beykoz kırmızı üze.rıne altı ok ı retı lm- Evvelki gece Em:ıiyet Sand • ı • lim.i Mıstnn hükümranlık hukuku 
- Hem ... dcdı, zclzclenın .olacagı. yolunun bu kısmı katran kapla- lunmnkta ve ü,tünd genç! k önüm:lc bir yaralam vak"ası ,,f. teSplt edecekler 1 te1if fllilemiyeceğİni lbildinnit 

- E ancak' ••. nı kim, nercd~ bilebilir le_;? Bunu n caktır. klübünüa ismi yazılı bulunm kta- m • muh r;rlü· > ptı.ğına sö~·li- . is: de ingilt Yugoslavya .. 
- 1\Ialiim ~·a burıılnrııı zelzeleı;i hab::ı ve~~ ııılic·t var mı. * Zincirlikuyu - Maslak yolu: dır. Bu ba'-TBklnrdan ilki Scı.rı)'<'.r yen Mustafa cığlu Mehmet anın- ı .. ~nb~ı .~ebu~aibrı ~ eY.lUl plıı- ~ kumA eti"n"ın A'---va taraftan ol-ıne~buıdur. Kaç ene evvel ııurn<'ık- S=ıcr yu...,e d J 1 l b _ı_ 1 t ndcn ıtı aren ııı.aza a lllM.ll_, 

ta 1toea kasabnlar lahzada ycıir. di- . · _ A Zincirlikuyudan Maslaktaki ça- gençlik kJubünc verilecektir. da birisi. mcÇhu irta.ı.:nn şn l • :r:.a1 esı gunu . . : duğu ~annolunan • Ba,vail 
- Sahıh ... Sahih ... Boyle bir İllet ta.la kadar y pılacak olan ikinci t 1 d !arın tecavüzGne maruz kalarak rı dola§atAk balkın dıleklerını S di . • teal" !1 

bine geçmiştir. Bllha s:ı toprak çat- YO:I ki ...... L" ·ı -"' t tto s gidi yolunun keşfi ha:r:.ırlıldarı i- DUn gaze em.hz e i muhtelif yerlerindt"n yara1aıımış- d inliyeceklerdir. Dttoolrdu~: ~J:!.~tir~la~: 
byıp yarıldığ;ı için... ,. cyıım ZI ur gu nıı:uır u . o- d" B b çıkan tavzı 1 T "l'- 1 ,_ B -ı m..,. b- .,....,,. •• 

_ Aman Muhtar bcv Ya şu a- j!uğu unutınua, kendi kendimizi<>. lerlemekte ır. ~nu~ u sene t:ı. _ . •. Mebusa: ı K o ara-. c)'O~ u lizler, Yugoslav sabık B el."!lı· 
yııgımızın altındaki topl·ak dn ç tla-. k ndi ınıkınlığırnıila alayn başla- yalnız toprak tcsvıycsı yapılacak, Dun gu tcmizd" ç ka~. vtlh ~ıc. Mustafa ogl~ rı.;tehmet hır m~d t.:a~sın~ g_ıd.~c~kler ve .. ımasılr. ni Hint Okyanusund ki m t:il\r 
yıverll'l!e! mıştık. gelecek sene de asfalt kaplana- nlzyollrırı umum n:ı..durluğll taı·alın- det evvel şchnmıze cc:Jer~ S~r- IFntıh, Lmınonu. Bakırkoy, Bey- lngiliz ıiyasi menfıw (Moris) 

Çatlar mı çatlar netanı"li Kafkas - Öyle ise ... Ha)di giıelim içeri caktır. dnn yollnnmıı;tır. kecideki <.Ferah) ot~lıne mırı • t~:ı:, Sımyer, O küdar. Şile, Kar- d sürmüşlerdir. Mahir P 
toprnğı bu!. .. Aksi gibi birkaç ı,-ün arbk ! , -n"'"''."".""'"'"""'"""'"'""""" .. ""..,1111"'-""-'"m"•• ... ,,., .... , ~ 1 ıir. if., \ ell:ı gece d" bır ııhpabına tıu ''C Çntalca kazalarını dolaşa- nm tesliınindc in ilizlerin ısrarı, 
en el, bir rrezinti esn nda lb"r zel- E t c· ı· Gi ı· ' 1 .... s T A J mi~afirlıi:c .gıırn_i" gec.c. yarı~.ına cakladır. Yat.-.-.-.....ı_._ ;a. • ..ı b:.. ih&!l~I te' -.. - ve ... ıre ım .. re ım.... 3 o A G us T o ! _ E .... ..,nu.a ,~ .. ~·uu 
ukde tu a buz olan ki Gori şeb.. Fakat hani... Uu bedahet k r ı. 1 ı dogru otelınc gıtmek uzcıe m- n· k b 1 d"" \f" l"t d• .. •k mhi örün~vnr. 

11 ! Sa d w .. ünden gerr.r 1 ır ısım me us arımız un t- ı e ... .._ b" .,-!lndıı bile kapıyn kadar Ucrlediğimlz - i ık1ı)ct n ıgınınh_o~y•tler· Lc-.nuz:. - layet ve Bc'lediyrye giderek şch- Muharrem feyT.İ TOGAY 
halde, b çbhimlz yine içeri gireml. ı· § en SD\ m \"e uvı ~ ı ın • • I . .. . d 
yoTd k. km zde -öyle ani bir kol'ku K i teshit ~dılemiyen bı:kaç kişinin rın .muhtelıf mesel(" erı uzerı? c ı 
ıtirmi'J, inirlerimiz öyle bilzülmuştiı ! u•• re r l ı t ca"uziine uğramıştı. Mehmet, tetkık11erde bulunmuşlar ve ıza-ı 
ki, birbi miztı. teşrifat Y pan in- ~ Y İ l.t-ndısme sebepsiz yere hücum e- lıat a mışlı:ırdır. ı 
:ırlar gıbi yol verip kapwı te. E ! den meçhul ndnmlara k".rşı ken- 1 A~karıı 27 (IIu Lük b 1 

Bakışlar .................... 
1 

terrk: ~ t t . . 1 dısı ni mudafoa etmek istemişse l Baş ve ki 1 yeni \ ekili Sırrı Day, 
Peaami s AFA Buyurun ... Vallahi olmaz ... Siz ·ı er l ıgo,... z l de muvaffak olamemlf ve müte- A . . El . . . 
••••• ~......... •••••••••••• bu urun-... dC"ylp durduğumuz hnl- , 1 f l k d .. b ki h ı r1antın çısını 

=::: 1 raviz er cı• i:unı ıca a mu te-
l ra, onlann bütün zavallı mu- de, hep"miz lcnpınm önünde mıhlanıp 1 lif yerlerinden vnralıırr.ıı.'lardır il k abu 1 e t t ı· l 

1 
duıu\orduk ~ 

kall"tlerine ve fUJ1Rrtıcı koca a- B r k t ver11in ki, o e nada, biç -=-==== • Mehmet yere YU\ arbnmca mü-
nna anlatamazaunz ki, hu dün· 1 tııııımadıı:;-ımı:r. biri yan sokaktan çı- Klüplerimiz tertip ettiğimiz gar.1.ılara •evinçl• 1 tr:c 'iz .§ahısl r keı.dısi.-ıin ölrnia Ankııra, 2 7 (A.A.) - &şve- ı cektır. ==-
yada südü ve keyifli yaşamak- karak k a koşa, soluk soluğa •·nnı- iştirak edeceklerini bildiriyorlar J oldu-u·ıa ~.anaat gctirı:rt-~: koç .. kiJ Doktor Refik Saydam h~üq 1 _

11
,,,..,,_.,,,_ ......... ,.,,,,,.,,,.,,

11 
""'.: 

tan daha üstün ve daha güzel mıza geldi: ~ ~ 
1 
mışlard:r. Ancal: Mclımcdın ya- saat 1 1 de Başvel.:aleıte yeni Ar-ı f V . 1 • . Ş h" = 

y~ma tarzları vardır. Ham- - Zelzele tehlikesini ııUnttık ... ! --e.:ı'l i 
1 
~.al<irı ~ehW~el~ ol~~1a.~la b::1° .. ber jantin Elçi~i .M. Cnrlos Brecbia·yı fi , BCIZ8 erm Bf 1 ~, 

lettin Yorikte söylediğinı bun· Geçmiş olsun, oda1armıza girebilir- j Memleketimlıde hiç tatbik w •mif bir tar&da i ı olmcrruı ".: Lm guç!uklc surun:- kabul etm tir. ı_ ......... - ....... "-"""'"'r 
lar ya okumamıflardır (ağlebi siniz! ... dedi. i yapılacak olan "Taniri Efkir tildfn baf(ik k rek müsa- 1 rd: teıuıduıen yoldan geçen im Bütün tecrübelerin öt· 
ihtimnl), ya anlamamı,lardır Düşiinlinüz ne halde 1mielz kJ; i bakaları kUlplerlmia tarafından liydt oldata 11lika ile ~ taks! çevirmiş, Bukırköydeki em-, Mullada 1 rettifi hir telr du.ı vardır: 
(muhakkak). Elinde iskelet ka- kinı•e akılp dip de: ~- lı:arıılaamıttll'. t lrA%ı ttİdive hasumesmc sitmif~ir. /ı f 

D • k P • - ı y 1• M-,_ · • 1 n•an n• ıçın ıça ııır•a fasını tutan anımar a rcnsı: - Baksana buraya .•• Bir.iınle ıne- § 1 ara ı ı cnrr.et teaavJ atma :a- ÇBhfbrllacak ' . 
«Haydi git, der, ona söyle ki, den alay ediyorsunuz. Kimdir bu l'e- :: Fuıvbahçeden ve diter klllplerdeıa l'eleıı ce.,apluı i hnmııo., Müddeiumumilik vak"anın 1 1 ancak onu ıdrcık eder. 
,.üzüne isterse bir parmak ka- wetı J'apan! ... diye bo müjdecinin ğ da yarın neşndeeeğtı. E tahkikatına eı !koyarak cnrih1eri mahkOmlar • • • 

=~ğı:'u~t d~::'tut;;:• ala- Ya:uı:n• Y;:~f::C\:eri giriyorduk. z:_! Gasetemls bllhaıı1& 30 ağuato• ftbl büytlk bir rWıü- 1 id1~:i~:r~~~~r;:~a E1:!~~mtZ:~n Mu;;la. 27 (A. A.~ - Dala-j ~~t a~~;:ca:Y:~~~~!1!~ep~~ 
Fakat ölümün öldüremedig-İ Aydınlık holü geçtik, karşımıza ge. i- m sde aporca ..-ençlfk araııı da bir kaynaıma m ydaaa ~- dü:ı hnstancde varalıyı muayene man çifthğim:lc çe.lııtın1ncak ımnh- .. 

1 
•-aı etil · 

lcıı halı doşeli geni: merdi enin or- • o1 " I l ._ I ;elerınl birer ıu rcr .... e •ı 
ibir millet bayatı, hir ideal ha- ~= netiree ,11tind n dolayı lüyü'k bir aninç duymakta .,e bu -§ cT.mo.ş ve ymralannm tehlıkeıi o1- l.-Um ar için yaptın acıu; o an ce· ...::•nr. \":ıillc hı ı, inmnı b 1-tn yerinde, Tinlll Pnşııyı signrıısını • :a !! :ı:-w 
yah olduğunu bu viski, elmas içe içe ve g?IHlmsiye gtilümsiye bize :: ırünün lbüyiik heyecanını bu •uretle bütan bolu !kıyıla- ; du;,unu g?rm~tü:-. :r:.aevinin ıintaatı ihale cdihni tir. rnlyc, öğrenmı,yc. dlnlronı)' sevk-
'Ve poker ahmaklanna nasıl '-'k ô diik 

1 
,_ l • i i ·ı l kt d ! * Mnhküm oldu: Emniyet San 

1 
ıı_ , • :v, güçluk eri ;;enm1le yardım 

anl .. hrsmız? ""' ar g r u •. 'i rına duyurma.. çın t na ı e ça ııma a ır. ;: clı- d h . I ._. "b" b Derh l ynpı masma ·ua~ıanmaı: --"ft•, ı·n~n .. ı .. --...nı eftııill, dil-"' (Dtwamı 'VIH') i : gm a mu ammın eı ıı:ı;;utı ı u- ~ • . .,...~ ...... ,...::.-.;..ı.u, 
~~~~~~~~~~~~ ~Yarın vereceDlmlz yeni tal IUHı bekleylnlz ~ lunduğu aıralnrda defterlerde tah uz.ere olan bu cczaevı 40.<>oo lı: 

1 

:rnst oımıya. aldatıcı her ıeycı ferdi kazanç imkanlarına ve 
ihtiraslarına, imme menfaati
nin talep ettiği h dudu çizen 
bir devi "n müdahalegj olma
dıkça, d '" Cihat Babanın yaz
dığı gibi, teker teker yapılan 
iter hamle. ziyan olmut bir 
dawanı hr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" ~ E rifot yapmak suretile 2246 lirayı raya mal o12enk ve birinci tcıri- lta.rşı gelmlye yanh tau 'korunmı.. 
İTİZAR - cEtrafıını:r.dakl Da- _! 8 o gv a z ı· c ı• ha 1 k 1 yar 1 Ş 1ar1 ~ z~mmetine geçiren Salahattin T n- nın sonun k dat ıihnıJ cdilf:ce1- ya üru~ler. İnsan kb dilli bbu yotnl-= ! b" · • v d ·· ""! da tc:rlııye ederse, n tllr ıyen 

van tefrı1tamız yazımn:ın çokln~un. i J ~ nyınh kırıncı. adg.'.r cLe~~ ·ıa ~oru en 1 tir. Bu yeni binanın tamamlaı ma- neticelerini h mm görUr \'e cktık-
dnn buıiin «onamadı. K ıilerımizderı ~ t eh a 1 u" k 1 e bek ı ı• yor~ mub. a Po~.eldsı··· .~nd ıtırlı mış, 2ııuçu eını müte kıp ıimdi burada ç"hş- lerinl b.çcı·. Gcrl kalan insan, ça· 
öıür dilcriı. !i ! sn ıt goru ugun en sene ay I hk~ , , . J Her sliy mu 

-=.- 1 nıl'"ıddetle hapse mahkuAın cdı"J. tırılmakta <' an ma um acıe\At 1' . ......................... ······················ 
'---•1a.-••1-t1M-•1<nn"ı"'t_lll_Oll'"'"" __ ,,..n.._t __ ... J miş!lr. ı 400 QCn 1 noo C çık .. nl1acaktlTo ı~.;;;-------------



lnglllz tebllll 
KAHlRE 27 (A.A.) - Oıtaıaı'k 

İngillz kuvvetleri umumi karar~ 
lıının tebliği: 

Libyadıı devriyelerimizin faaliyeti 
uzeı·lne dilfman, topçu at~i açm1ş
t1r. TobrUk ınmtabamda değiıiklik 
olmamıştır. 

Şarki İtalyan Afrlkasında: Wol
ketif nııntakıı ında !Habeş deTtiyelt!
rlle birlıkte hareket. eden kilçük bir 
~nüfruemiz bir düşman tstlhkiimına 
muvaffakiyetli bir hücum yap:ırak 
7 )tnlyan esil' almış ve müteııddit 
mlt.ralyözler iğtinam etmişlerdir. 

(1 met ıa'lıi/'4'71. d•vMfl) 
Nafthaneh, Abldan, Beııdere-hııur 
ve Kasri§ah m1ntakalarında lıficuma 
a-1:çnıl§lt•ı·dir. 

Sovyct deniz kuvvetleri Hazer de
nirl aahfllerini, İngiliz deniz kuvvet. 
lerj de Bendereabpur ~ Barremph 
lmanlıırma hücum etınişleı·dlı'. 
İran ordusunun butün birlikleri, 

düşmanla kartılqtıklan her yerde 
aıı:anıi şiddetle harp ederek hudutları 
müdafaa etmişlerdir. 

Garp cephesinde İran oı·dusu iki 
tank tahrip etmiı Te bu buretle İn
giliz ilerleyişini yavaşlaıbrmııtır. 

Şarkta, eamalde 'Ye cnrpte cephe
nin bütün bölgelerinde hnlkın mane
\•h·atı ıniikcntmcldir. Herkes, vata. 

Nutuktan '11~ muda!aaınna iştirnk <'tmek için 
gonüllü rıızılmak arzusunu ~öster-

f azla blrşey nıekt,•dir. 
ö~renmlŞ olmadık Tebriz itgal edildi 

al L01 dra 27 ( A. \.) l\losko,·a 
( Ba.ımaka.ledın dıva.m) 1 ad3 o una r:ı;brc, 1ı anduld So\ Y<'i kı. 

Askeri vaziyetler hakkında ke- • atı, diin 'frbı iı i ı gal ctıni lcıdir. 
hanelfüruıluk etmenin pek de iyi İngiliz ileri hareketi 
neticeler vennediğini, bilhassa Sfı la "7 ( \.A.) Bir tfl-ı11,ğdc 
bizim gazetelerdeki muhterem blldirildı .. n ;re. Dıitnnya ,.c Hint-

b ft 1 d b · li k Hellı ·i harekrtı. Iranın mütehassıslann a a a an erı 
yüriitmü• oldukları müta1eaların cenubu gaıh 'nJc ve gaı'Mn ı p'nn 

" nıucı ince de\ nm ediyor. Hint kttn-
daima ve muntazam ıurette ma- 1ıın Abiıdaııda petrol tesi atı civa-
küsu zuhur ettiiini le :arübe ile Hndakl han kuvvl tlel'ini temizle. 
a.nlamıı olduiwnuz cihe.lc o hu· ml·lmdlr. İkı top, iiç zırhlı otomobil 
susta bizim için de bir tahminde iğfnam rdilmiş ve :150 rsir alınmış
bulunmağa lu:.llnşmak caiz ola- tır. 
mıyacaia tabiidir. Bununla bera- Abiidanın takı iben r.o k11ometıe 
ber Rus cephesi harbinde, Al- şimal nde Matl 'de zaptedilmi,Ur. 
manlann da hesaplarının pek BendPı ahpurda ukünet vardır. 
doğru çıkmadığını yine bizzat :Kunakin mıntcıka.,ındn Rritnnyalı 
Alınan resmi tebliiferi itiraftan ve Hintli kıtalar hafif bh mukavc. 

met ve top nteşinrlrn sonra Gi1anı çekinmemektedirler. Vaziyet r 
zııptetmltı;ler diğer hır kol da Sıı·ay -

böyle olunca da İngilizlerin, tark pol lstilmmettnde ileri harelı:etine 
cephesi bidiselerinin bq\inkü devam etmiştir. 
seyri kartısında ferah ve teselli lraalılarıa m•kabeleıl 
duymıya bqlamalannı, hatti bun Londıa, 2 7 (AA) _ Sala-
dan fnia timicie dtişmelerioi mu- hiyetH mahfillere göre, lranın ce
hik görme'• iktiza. eder. nubund;ı. huduttan takriben 1 OS 

Maamafih İngiliz Ba,vekili Ö- kilometre içerilere kadar uzanan 
tedenberi «çayı görmeden paça- bir mıntaka lngiliz kuvvetleri ta
ları sıvamak» U.detinde olmadıiı 

rafından İşgal edilmiştir. 
ve lüzumsuz nikbinliklerden hot- Daha şimalde Irak hududun-
lanmadıiı cihetle, lngiltere için dan yürüyen kuvvetler de buna 
Alman tehlikeainin daima mev- d ·-ı 
cut oldujunu tckrar1ı7arak vatan ~~tızcr bir ilerleme kay etmıı»er-
da,larını ikaz ve irtadı da bir va- " .1• l l .. .. ·· .ıe oöre ciddi · · • • rnn ı ar, gorunu e> 

zıfe bılnrektc~ır. • . 1 bir mukabele göstemıiyorlar. 
Nutukta dikkatı celbeden bır 

1 

B ._ .. f ~: sahilini takip e-
cb h•11,. 1L d fa asıa ~or e .... 

nal.ta da, M. ure ı ın uu e d t 1 b r--'-rınm bir kısmı 
d b h r· .. en pe ro o WoW\ 

J ponyadan a a te uzum gor- da İn ilizlerin elindedir. 
rnesi ve Uzakıarkta Japonyanm 1 g ft 
takip elliği siyaseti çok açık bir 1ran Amira1

1 tehtt d ıta 
lisanla tavsif eylemesidir. H11tta 1 Simale, 2 7 (A. A.) - Iran 
bu sözlerde Japonlara bir nevi deniz kuvvetleri iki gambot kay
ıneydan okwna emareleri bilese· bctıniştir. Bu g mbotlnr batmış
zihnektedir. Bundan da, lngilte- t.ır. İngilizler bir gambotla hır ia
e ve Am nK nm Uzakşarkta Ja- şe nakliye gemisi, iki romorkör, 
P<>nya tarafından ihdas edilecek altı bin tonluk bir gemı istiap e
herhangi yeni bir vaziyete tered- debilen sahih bir havuz. zaptct
dütsüz kartı koyma'< kararını mişlerdir. lraıı Amirali Bayender 
verdikleri istic al ofonab'ilir. E- 1 yapmış olduğu mukabil bir taar
sasen bunun beyle olacağında ruz esnasında ölmüştür. 
kimsenin ,üpbe ettiği de yoktur. İngiliz harp gemileri bir guna 
İngiltere bugün nekadar ıüçlük· z:ı.yiata uğramamıılardır. Bender
)Cl' içinde bulunursa bulunsun her şapurda göz. altı!ıa alınmış ?1.an 
halde Uzak,arkta da Japonya ı sekiz Alman ve lt~ly~n K~.ısın
llarııaında aciz izhar etmez. den yedisi zaptedıl~11§. bı~ı de 

Maamafih nutuk, böyle Japon- ı batınlmııtır. zaptcdilen yedı ge
Yanın da me":zubahs. edi.lmesine mide~ -~isi mü.kemmel b~ halde
rajmen heyeh umwnıyesıle, bun dir. Dıger bcşı hasara ugramışsa 
dan ev~elki nutuklardan pek da tamirleri kabildir. . 
farkla değildir ve binaenaleyh bi· lngilizle,in zayiM.1 ehemmiyet
ze hızla bir ıey öiretm~mekte- sizdir. 
dir. Benderıapurda alınan ü~era a-

Halbuki herku bu nutukta At- rasında birçok Alman ve ltalya
lantik mülakatını takip ettiii için nın da bulunduğu burada öğrenil
aulb meselelerine daha :&İyade miştir. Hiırremıah ile Benderşa
~ •erilmesini beklemekle idi. purda birçok İranlı da esir edil
Ona mukabil harpte sonuna ka- miştir. 
dar, yani ( Hitlwizm) ortadan lngiliz kıtaatı §İmdi Benderşa
kaldırılıncıya kadar devam edi- pur ile Hürremşah, Sylaimanyah 
l~ği aözle:-i kuvvetle tekrarlan- ve Kaııaıahı tamamen i~al etmiı 
mıthr. Bu, ~aten çoktan malüm bulunmaktadır. 
idi. Hele, «milletlerin hürriyet ve Hürremşahın g.ırhında Şattül
iıtikliılleri için çarpı!lldığrn t~min arap nehri imtidadınca. Ar. dana 
~dilrnesini mlitealup, araya bır de kadar olan mıntnka lngılızlerin 
lr•n istilası kanştırıldıgına göre, elbdedir. Abadan adasında tek 
h. rbin büsbütün içinden çı.kılmax İranlı asker kalmamıştır. 
istikametler tutarak alabildiğine Ôleoler 
UZJ)'acağına kimsede şüphe kal· Budapeşte, 27 (A.A.) - Mey 
ıaamııtır. nap gazetesi, Paris ajansında al-

TASVIR1 EFKAR mış olduğu malumata atf~n Ben-

Orta anadoludakı· deışapuun lng~iz harp gemileri 
tarafından bomLardımanı esna-

b o ' 8 r a z i sındn sivil ahaliden takriben yüz 
(1 incf aahif6dcn dc~am) ki~inin telef olmuı olduğunu bil-

tn. Kurum, <li~er taraftan yeni Jirmektedir. 
gelen makineleri nakle hazırlan- Nihai nota 
mnktadır. Ziraat VekaleLi Ame- Berne 27 (A.A.) - londra-
rikadan getirilen bu makinelere darı laviçre telgraf ajansına bildi
gcniş bir istihs:ıl snh sı temin i- ri!diğine naz.aan Büyük Britanya 
çin esaslı kararlar ıılmıştır. Bu ka- ve Sovyet eefaret heyetleri haili 
radara nazaran kombinalar grup Tahranda bulunmaktadır. Bu he
larına bağlı olmak üzere orta A_- yellerin müstakbel vaziyetleri 1-
nadoludaki boş arazi tarla balı- ran hülc\irnetinin vereceği karara 
ne get.irilecek ve bu tarlarlarda bağlıdır. 

1 Salahiyetli Londra mahafili 
nkJar açılacağı gibi bu işle'r e Tabandaki İngiliz Ye Sovyet el
nıqgul olacak teaislcr de yapıla· 
caktır. çilerinin pazartesi günü aaat 18 

B de han hükumetine nihai bir no-
u suretle boş arazi sürülerek ta tevdi ettiğini haber vermek.te

ekilecek ve devlet adına istihaal-
de bulunulacaktır. Bu it süratle dir. 1 • · d f 
b 1 ··z.c1 k Şehin•ah hazret ennın ave ı a arı acak '\."e önümu e i ekim Y b h t 10 

. 1 .. · ... (1 günü sa a ı saa rnevairninde boş arazı aürü miye uzerıne -
1 

d'l 
haşlanacaktır. da her iki elçi huzura kabu e ~--
........... T ... a··.··:,:.·1:r'i'i:fkl~.......... ~ivler1 v~ ~ülaklı:·at. cshnaseık~a~laa hg~~ ... ııı;umet erının as en ar 

Nüıha11 (5) K11r11-1tar 

f 
Ti4rL-ir• Hariç 

Abone Şeraiti__i!!:& için 

Senelik •••••••••••• 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb aylık ............ '150 > 1450 > 
Üç aylık •• .......... coo > sc:ı > 
Bir aylık ............ 160 :> ,.~ur. 
DİKKAT: 

Dercolunııııı7aa •YJ'&k ıade ol~ 

Tİ§nıeic icbar edcu sebepleri mü
tarün11eyhe arzeylemitlerdir. 

Ôireııildiiine göre lngiltercnin 
1:•hran elçW bugün yeniden Şe
hinf&)u :ıı:iyaret eylemİftTr. 

ManidaT t.lr 6aımakale 
Londra. 2 7 ( A. A.) - İran 

kıt~ları lnsiliz ilerlemeline kalfl 
hafif " lelıabelik bir ...-.tte 11111-

s.Mle:'S 

Vaziyet 1------------------------- ~......... .,_ ~ - ?'\ == .. .. t 
Alman - Rus harbi ~ S;yası fııira reislerinin haJalıı 

(1 inci ııMi/-..W ~m) 
Yazan1 General Ali Ihsan Sabia Leııingı·ad civarını müdafaa eden 

Sovyet tayyareclleri, son iki gün 
içinde hava muharebelerinde ~e tay. ZIJKl ORDU KUMA.lıı'DANLARINDAN 

yare ;ncydanlannda lOt faşist tay. (1 6te( Nlf/H.nl lıı:a.m) Reuterin Moskon muhabiri de bu 
yaresi tahrSalp ~irebJ1~ fazla oldut'll meçhult!ür. tauruadan bahset.mift.i. Son defa 

••· A:1manlann da ~fiph~lz m9h!m za. yine bu taarruul&ıı milphelll olarak 
Aloakoı·a 21 (A.A.) - Soırret ]s. yiatı olmak 'Jizımdır. Harp zayiut- bahsohınuyor. 1\lar~al Timoçenko da 

tihbarat bilrosunun bu sabahki teb- sız olamaz. bir emri yevmi neşrederelı: (düemanı 
liği: Sovy11tlel'ln kendi itiraf ~ttilderl bilyük bir hezimete utrattddarından 

26-27 ağustos gecesi kıtalamnız sayfatını Ye Alınanların da alcHlda- dolayı) Kızılordu birliklerini tebrik 
bütün cephe boyunca düşmanla mu- rını iddia eyledikleri esir miktarının etmektedir. Bu tebrik, taarruz ha-
harebe etmiştir. bµgünkü harp vuiJet.llıa kal'fllqtı- :reketinin nihayet bulduiuna delalet 

Alman çemberi Leninar9da racak olursak her iki taraün da en eder. 
yald8fl70" iyi yetiştirilmiş ve Jıarp için en çok Hidise. mevzii bir harekettir, ka· 

T.onclı·a 27 (A.A.) - Reuter ajan- ihzar edlmiş askerlerinin Te en yeni naatiınlzce sevkulceyşçe mühinı bir 
sının Mosko ·ndnki b1l81Jııi mulıabi- harp malzemelerhıin 'bu kayıplıır taan"Uz veya sürpriz olmasa gerek-
rlnden: meyanında olduğunu anlarız. tir. Sovyet resmı tebllğleı ınde böyle 

Her ne kadar arazinin kazanılan Bugün Alınan _ Rus harbi başlı- bir taarruzdan veya mukabil taa r -
her karısı büylik zayiata mal ol- yalı iki ayı geçti. Sovyetler bu kadar ruzdan hfıliı hiç baluıedilmemtş bu -
makta İlle de Almnn «yarı çemberi- uzun müddet zarfında en mak ~er- lunmasına göre bu mukabil taarruzu 
ııin ynvaş yavaş Lcniııgrııda yaklaş. !erdeki askeri kuvvetll•rini dahi son mühim bir hareket telikki etmemek 
m:ıkta oldııji;uııu gôstcrcn bh takım ere ve son malzemeye kadar sefer- daha doğl'U bir tahmtn oıur. 
aliimrtler mevcuttur. her ederek eepht'ye sevk ;için .kati j Sovyet merkez ordular grupunun 
Voro,iloF kanının son daınlaıına zurnan elde etnıltılerdiı. Bundan son- taa ı·ruz niyetleri varsa bu kudretle· 

kadar dövütecek rn ancak yaralı askerden i)i olmuş. rinl şimdi İlmen gölü şarkına dogru 
Mo ı.n .,. '7 r A.A.) Dlr Sov)Ct iarın veya yeni silab altına alınmıe şiddetli bir hamle halinde göc rme-

tebligine ı: ıre, Alııınn ıddinlaıınn cc. \'e depolaı·da talim görmilş gençlerin leri, Almanları Lcningradı tn .)'ikt<'n 
\ np veı m L~ningı an rndycı u 1\la- ve ıkmal efradının ve yeni tcd~rik vazgeı;mt~·e icbar etmeleri nmntıki 
reşal y., oşllofun lmn•ı ın "cın da'l'l- ve ıhzar olu~an harp mnlzenıcsı.n.ın olur. Bakalım, hiidiseler ne goı;tc.re
lasınıı kadur LPningrndı ınnda fa ayn j cepheye scvkı bahis mn zuu olnbılır. cek'! 
azmetmiş o1du~tı bildirilmektedir. l'zak!iarktaki harp tehlikesi ve 1rnn Eıki Ordu Kumandanlarından 

c<>phcı;lnde başlıynn harp buralarda Emekli Gcneıal 
J. PO n ya d_a kuvve~leı· bulundurma:rı icap et- AU 1HSAN SABtS 

tırmcktedır. 

Amerikayı Şu ~hval gösterir ki Sovyet ordu- İTİZAR: Evvelkt giinkü nüsha. 

ti !arı ımdllilc diiJman taarruzlannı tnızd4 (1!6 ağustos 1 N!2 Uıarruzll) prote9to et durdurmakla meşguldür. 23 ngustos başlıklı yazıdaki fit tertip hataları. 
(Birfocf ıah;/tdtn devam) tarihli bir Moskoy~ telgrafı, mel'kez- 111 öziir dileyettk tashih eaeriı. Bf.. 

mulelerin endi§e uyanduacak ma ele Gener.al Koniyc:f kunıcındasındaki rlnci sahifede (Mill•limizin •fnesin
hiyetini ve bun1ann sevki için ih- Sov~kct1 k.ıtıı1 lnh~ın.ın !11uknbn ~arr.uhzta de kilfiik m~huıvi kıvm•tler) 11•rlnı 
· dil · 1 lu ')eri eür- geçti erın ıldırrnııtl. Aynı tan c ( gum~Ui '7>'ıilnevi kı11m•tler) ola.cak. 
tı~~r .. e mıt 0 

an yo 
1 

1 İngiliz A11nalist gazetesinin aıkeri fır. 
mu§tur. muharrhi de Mareşal Timoçcnkonun lk&tci atılı.il• donlüneü riihuula, 

Molotofaa ee••be Smolensk etrafında mukabil taarru- 15 ay yerinı 10 ay olacaktır. 
Moakova, 2 7 (A.A.) - Mos- za geçtiğini ve bu muvııffnkıyetli Taarruz edebil~c.ıc bir kuvvet ~--

kovadaki Japon sefiri Katelcowa, ı taarı:uzun. belki harbin gidişi üzerin- rlne taarnı.z edebilecü bir 1nıd,..t 
Molotof ile görüşmü,tür. Japon de hır tesır yapacağını yazmış ve ...:o:..:.la::;c:.:ak::..:..:.tı:::.:.r.:.· ----------

;~~~~:~ R~;~:~of~~~t::~~e~~~ ı ·ıAu al. 'i'IE l'- lf\\ ! FL 'Rl mesının Japonya ıçın çok nazık ~ D 1 U \\IJ Iİ(/A\ /14 
ve sıkıcı bir vaziyet ihdas ede-
ceğini, çünkü bu petrolleri~ Ja
pon arazisi civanna nnklcdılme
si icap ettiğini söyle-mi§ olduğu 
rivayet edilmektedir. Bu sebep
len dolayı Japon hükumeti, Sov
yet hükumetinden bu mesele, bil
hassa Rusyaya doğru sevki "l."ası
talaı meselesine husuai bir dikkat 
atfetmesini talep etmiştir. 

Molotof, Katekawaya 23 a-

' 
Pamuk istihsalitı . • 

organıze ediliyor 
Ziraat V •kaleti ile Ziraat Banlcaaı ve Siiıner6•111c 

arasında bir anlaşma gapıldı 

ğustos tarihinde Tokyo tarafın- Ankara, 27 (Hususi) - Zi· 
dan. Tokyodaki Sovyct sefirine raat Vekaleti ile Ziraat Banka:oı 
yapılmış olan bura mümasil be- ·ve Sümerbank tarafından pamuk 
yanat üzerine Sovyet hükumetı- işlerini organize ed ::ek bir anlaş
nin T okyodnki sefiri SmC'tanine' e ma yapmısl.ırdır. Bu anlaşma ile 
,$ivyet hükumetinin Amerika- muhim miktarda pamuk devlet takalarında Sümerbank tarafın
Jan satın alınıp Rus~a~a n

1
a
1
kle- dıle yetiştirilecektir. dnn pamuk mübayaa tctkılatları 

çiftliklerinde yetiştirilmiş bulunan 

2000 balyalık pamuk Sümerbank 

tarafından satın alınacağı gibi 

memleketin muhtelif pamuk mm-

dilen benzin, petrol gıbı ma arın Bundan başka bu sene devlet da vücude getirilecektir. 
Uzakşarktaki Sovyet limanları dal --------
dahil olduğu mutnd yollardan geç 

Emniyet Umum 
Müdürlüğünde 

tayinler 

ınesinden Japon hiıkumetinin en
dişeye düşmesi için bir sebey gö
rememekte olduğunu> j apon hü
kumetine bildirmesinin tebliğ e
d:lmiş olduğunu beyan etmiştir. 

Ankara, 27 (Hususi) - Em
kavemet etmektedir. Bu aabahki niyet Umum Müdürlüğü birmei 
gazetelere göre bu, İran Şehinşa- daire reisliğine mezkur umum mü 
hının müzakerelerde bulunmıya dürlük bicinci şube müdürü İhsan 
çalıştığının bir bürhanıdır Bu hal- Sabri. üçüncü daire reisliğine ü
de, İran hadisesi hafta bitmeden çüncü ıube müdürü Mithat, do- ' 
evvel halledilebilir. kuzuncu şube müdürlüiüne Balı-

Af yonun 
kurtuluş 
yıldönümü 

Büyük tezahüratla 
kutlandı 

Bütün Londra sazeteleri ara- keai Emniyet müdürü Hayri, Em-
9ında bapnaka.1eaini İran hava- niyet polis müfettişliğine Umum 
dislerine tahsis eden yegane ea- Müdürlük tube müdür ınuavinle
zete Daily Heralddır. rinden ihsan, yayın ve basın mü-

Bu gazete, müttefik kuvvetle- tehassıslığına dördüncü ıube mü
:rin karşılattıkları hafif mukave- dürü İzzettin, Ordu Emniyet Mü
rnetin, kıtalaının zaafını müdrik dürü fikri, Emniyet Umum Mü
olan Şehinşahın, memleketin da- dürlüğü tube müdür muavinliğine 
ha içerisinde muharebe etmc'k ni- polis müfettişlerinden iamail, A
yetinde bulunduğunu, veya siya- ta, Umum Miidürlük üçüncü şube 
si manevra hazırJamakla meşgul müdürlliğiine ·ı unccli Emniyet 
olduğu veya bir karar olmadan Müdüü Mehmet A1i Balıkesir Em 
cvvelw.Alman hükumet~le .!~~asa niyet Miidürlüğüne, Ankara za
ıgeçtigı manasına gelebıldıgını le- bıtai belediye şube müdürü Naz
barüz ettirdikten ııinra diyor ki: mi Ankara Emni)et Mudürlüği.ı 

.AFYON 2'l (B'llllll8i) - İaWt. 
lal zaferimiı.in be.fiil olan Afyo. 
aıunman lturtulq yıldönümii 
parlak tezahüratla kutlaıımıoıt.ır. 

19 aene evvelini tıemııllen ıebre 
,giren kahraman askerlerimiz ead. 
delerde bir çiçek bombardımanlle 
karşılaşmı:ılardır. Bütiin şehir 
tarafından istikbal edilen eılerl
nıiz•• belediyece ikraınlaı du bulu. 
nulmuştur. 

Yapılan geçit res.mine muhte
lif birliklere mensup askeıi lC1ta. 
laı, talrbeler ve beden terbiyesi 
nıukcllcfleı i iştiı ıık ctmişt·r. 

Sehino:ah bize c:peki, istediğmi- 1 .. .. .. b müdürJu·· w ·· 
1
. 

. w l d b 1 b"" uçuncu şu e gune, po 1, 
zı yapacagım, ran a u unan u- "f . 1 . d•n Tevf"k H 1·1 b' 

Gece :fener alaylan tertip edil
miş. her tnraf ı~ıklarla donatıl
mıstı. 

w • d mu ettıs cnn ~ ı n ı ı-
1 Ün Almanları kovacagım, sız e . . • ml·ıfettı"şl"kl · . . . l nncı umumı ı er enını-bıttabı kıtalannızı gen a ırsınız> . .. · muav"ı ı·w· .E basın mütchasaıSJ Nejat üçüncü 

umum müfettişlik yabancı işler 
rnüdülüğüne tayin edilmişlerdir. 

. b I nıyet muşavır n ıgıne, uı · 
deı:ıe bız ve Rusya bunu kı:ı u e- . U Mudürl"uW" 
d b .'I k .. .,. nıyet mum gu yayın ve c ı ece mıyız' 

lran - Atı. anya görüşmelc.ri 
Budnpeşte, 27 (A.A.) - Ofi: 
Macar ajansının Berlın muha

biri tarafından dün ak~am veı ilen 
bazı haberlere göre, hanın Ber
lin elçisi pazatesi ve salı günleri 
Alman Hariciye Nczaretınde ko
nuşmalarına devam etmiştir. 

Hali hazırda İranm Alman hi.i· 
kumetıle daha sıkı bir teması, Al
man Hariciye Nezaretinde tabii 
addedilmektedir. Tahrandaki Al 
man elç.iaini.1 Şehınşah ıle olduk
s:a uzun gÖrÜ!ierck Almanyanın 
lana yardımda bulunacağını va
dettiği hakkındaki haberler Al
ınanlar tarafından tahrik makaa
dile uçurulan balon olarak tavsif 
edilmiftir. 

A...tralya kıt'aları 
Camberra, 2 7 (A.A.) - Baş

vekil Menzies mümessiller mecli
sindeki beyanatı sırasında şunları 
söylemişti: 

Avustralya kıtaalının Jran harp 
sahasında kullanıldıklarını tah
min ettirecek hiçbir malumata 
malik değiliz. Avustralyalı kıta
lar bundan böyle yeni bir harp 
sahnesinde kullanılmadan evvel 
Avustralya hükumetinin istimzaç 
edilmeti icap eıl~tir~ 

ALMAN An karada 30 
t e b) İ " İ Ağustosa ha~ırhk 

. .g 1 Ankara, 2 7 (Hususı) - Bu 
(l \net ıalnfeden deı•am) sabah Hipodromda garnizon ko· 

n1 tahll~e tuızırlı~arına. bnşludıkla- mutanı General Hüsnü Kılkışın 
1 ını go::;tct melttedır. l angın dakl. 30 w b 
k 1 d k k Ya 'iddetın· t. k huzurunda agustoa ayramı aı an 11 ı ·a ı aı· tırmıı - . 1 B 
tııdt l merasım programı yapı mıştır. u 

viipari çember içine alındı provada muhtelıf .t~kk~ll~re a_it 
Sto holm 27 (A.A.) - Fınliindiya kahraman aakelenmız buyuk bar 

cephe;;ınddd gazete nıuhabirlerının İntizam içinde garnizon komuta
blldil'cllgme gore. Vipurnn çember nının önünden geçmiflerdir. 
ıçlne alınması taınamlaıınırştır. ı-

Bu soıı gilnl~r zaı!ında Finlandi. Han Jaarekib 
yalılar, 3500 esır almışlar, 107 tank, . ., 
198 top, 000 ıultıalyoz, ıo,400 tufrk Kcılıır~ 2ı (A.A.) :--- Ort.aprk İn-
425 k ı;ıoo at iınlı t 1 1 gıllz hava kuvvetlen umumt karar-amyon, a e m er h bl'ğ" 
ve 43 tayyııre du ilrnıü"lerclir. ınııı te 1 ı: 

Y i t ldifl hunda: Dun İngiliz av tayyareleri 
eD e er !leı·i kıtalanmızı himayeye devam 

Lo'fld "' 27 (A.A:) - Reuterfn dip. ! etınıslerdlr. cKukcr> tipınde bir 
1001at.ik mulıarrlrı yaz.ıyoı: 1 du man avcıS'I Ahvasdan kalkarken 

Sovyet \"e Britaııya kıtaları, İran du urülnniş ve dıfer bırıne de yerde 
km;vetleri tarafından P k uz bir mu. taıı ı uz cclllmiştiı. Bomba tayyarele. 
kabele görü)'()ılar. Zannedlldiğiııe rinıız İsfaban, Şinas ve :Kub!ne 
göre Şchin ah. l'ahrandakj Bıftan3 a be:) an nameler atmlf, diier bfı tqek. 
buyuk Elçisine f ı an hukuın t nln kül Pıtak geçidinı ınudnfaa eden 
me\·cudlretlerı elz ı buluı n b ç du man kıtalarını ve t.opçu nıevzıle. 
tc-kn·~) enden maada butun Almanla. nnı ıuu..-alfaki;retle bon1balamıttır. 
ı ı bir hafta içinde 1randan çıkaı mt. Ah"iaZ ,tayyare meydanına yapılan 
ya hazır bulundUl('WIU ve bu birkae taarruzlarda hangara tam isabetler 
tekni•yenln de yerlerine ıkame ed _ ide edılmi~ v bunun neticesinde 
lecek olaalar rerlqtirdince d rtıal tıanprda pbn yangında hic detilu 
16DderDeceklerUı1 Dildı ıu ım tru harap oba-.wr. 

Yazan: Ziya Şakir ............................ _ .... ____ _ Tetrlkr.eo 

Tallt Bey, bUyUI& bir perwasızftlda. 
hakki ttözettl. Posta mGdllril Ha•lll 

Beyin lehlnd• f8hadet etU 

316 senesi ağulltoe •.rnıır. lür ev- J O sırada, 'l'aliıt be} in hlr. beldalae. 
- T.ıit efendi ale (li) arka· J ıll.,i hır hadi e vukW\ gelc'.ı ... Poeta 

::ı:rus'::inik ..,arhıin boğucu hava·' Vf! tr1graf ba~füliir& {A~p 'Ramdi 
aınd.aıı kurtulmak, qa(larıa serin bey\ den~ ut, ~ aihlttte ..dl
gölgelerinde ,biraz saf hava alınr.k ft'r- Hamdı beyle 1bir gh ~· 
için, şehir clvartndaki (Ça~ Ma- b~r kavga etti. İda~ill ._ iki imi• 
nastın) denilım mesireye g.iLt.for. n, tokat tokata :gelı!i. Jle9ele, 911h-

;;. kemeye intikal etti. Ve bu wılı•nn 
Fakat burada he.rkes gibi gezıp <'& ,. -ne ,.nhtdi de, 'Talat ~i. ~ıl. 
lenıneden zıynde, havu:ı; ba~ına çeki· .deı;a d "' h•· . ..ı _ aY 
terek vatanpe"enme mıbihall<>re ır () a mll. l\entt-)e ua·-=· '«! • 

· · ti'l Tnl!ıt bey, bfiyti'k bir p rvasıt!ıtda, 
gırıe er. b - L E b . k 'rl o1 

f d. b" -dd t arkndaf ııkk gozett n uyu amı an 
Talat e en ı, ır mu . c - Uam1i b yelen z tı c ka.1ar çek nmi. 

tarının sc.zlc>ılnl dınledı. Sonra, o k t üdfi n dl -..in 
kalenderane eclli ve ifadesile: lyehr.c ·d, posha dmt ttı u .ıı..m -., 

• c ıu e şn a e c ı. 

- Yııhu! .. : 1Jo unıı çcn nıizı Y?:U· lla, mfülfir Hamd <hey bURa f na 
yoruz. Bu (Knytöeı ı\, ~ {l) Pndı.a'tı halde hlddetlendı. .1\1 ahkeın.t huzo
lken, hiç kim eoin., lıı~biT {C~ ~ n~•· runda: 
cağı yok. Ev~ela, onu tahttan de\ ır
nıc ıfn çarc~hıi bn1malı •• N11 ıl? ... 
A Hu padııkilen(' r:ımlınbeTf! edcı c>k, 
biz de burada onlar ,;gıbı gizli bir tcş. 
kılat y:ıpnbililor ınu~ uz?... Ondan 
sonrası, kolay. 

Dedi. 

- Bu adam, dm ve devlet ilamı. 
ıllr Pad şahım1zm blle a ~dır. 
Hatta bu yı.q&n hapı iP :de .ralaıı .. 
Buraya da ırgun gclndftir_ faha
dcti makbul clama:z. 

D re batırdı. 
Talat bey bu sözlere zerre kadar 

aldırmadı. Yalnız manalı bir gli .. 
ıamse.me iJe, bae müddr.ım rlmlin• 
bakb. 

Talat d ndinin ortııya •ttb ibu fi
kir, derhal *8bıı1 edildi. Ve hemen 
orada bir mektup yazılarak -o tarih
te henüz Jlaıdse firar etmiş olan-
(Mtralay İsmail Hakkı bey) e .gön- Fda1ta

00
t balı m~~r, m~hl k~ı~s.au-1 ld" run a ~· ece ... gırma ... a _,... , 

deri 
1
' Derhal fstanbula uz.un bir ;.nal 

Kısa ~ir ~~n sonra, cevap &-e~- gondcrdi. Talit beyi, uıett.il'M. 
eli. Panstekı (>ön Türk) ler, Se'.la· ....,. __ 

1 
i to t w nd! .. 

nılı:tekl vatanperTerlerın bu düşunce. J k""be"l .. 11 dı • mpara .' ~~ -...A. 
. k ü t-• ta· sa raumı, • ue ._ız -

lerlnı çok wnınfı g.:ırm 1 u.u... kaldı. Selanik ııokaklannda, .-.ı-
Jhtiyat ve b~retle i~re ec111ecek !erce &( dol&§tı. \'e, bıç ~ 
olan bu te§kilitln, . mem eke:e ~k :ruk olmamak için bıı vuiyedal "6-
biıyük faydalar temın edeceıtine dair tiin ukadaı;alnndan ı;dd:ıdı. 
hır ha7li 1'~ır •e mııtalealar lleyan Sclaniktc bulunan Masonlar, -aan
eylemlşlerdı. • ki T.alli.t bcyın ı"tikbald<>lı:ı mevldınl 

Arbk, iı b8yiim1ye; aihlnlerdc~ 'keşfet.mı,ler gibi- onu tç1erine al
düşilnceler, hayalden hakikate dog· nı laıdı. Ve bu hareketaerinU. de 
ru yürümlye başladı. ,pek memnun kr.ltıııŞardı. 

O esnada, Seliinlk (>Olta idaresi (Der,,_ wr) 
başkatibi Rifıı.t e!endi Tef.at etti. 
Tallt efendi, r sta müdurü Hamdi 
beye lı:endlsini çok sevd'rmlı cldu~u 
için .. derhal ha ktıtipliğe tayin edil
di. Ve .. nıi de {Talat lıey\e tabav
Tiil eyledi. 

Ru tahaV\iil, işe ~aradı. Artık Ta. 
lat bc-y·tı muhiti, bir kat daha genış· 
lemı) e b la ı. 

'Talat b~y. z manın n b'r d kJka. 
sını bile b ~ geç'nnl ordu. B"r t ıaf. 

tan muntazaman resmi '\"nzi"c ine, 
di •er taraftan da .i'lri ı;;ınıfuın ibaret 
olan- (S la kı Htıkak mektebi) ne 
devam cd ordu. Bonlaı dan hanç 
kalan vakitlerini de, kurulacak olan 
cemi~ etin esaslarını hazırlamak için 
arkndaşlarile mülakatl11.r ve muza. 
kerclerle geçiyordu. 

(1) Tulôt, Sultax. Haıııith lııt uw
tıa?t t 1JM"mİf ti. ................................................. 

Habeşistandaki 

lngiliz ordusu 
kumandanı 

Y akın .. rkla ~eri 
slt~lenınf7ea bir :rere 

ta~ln edlldl 
S/MLA 27 (A.A.) - lle.ter t.ildL 

riyor: 
İtalyan şarki A'frlka imparatorlu

ğuna taarruz eden kuvvetlerin par
lak kumandanı General Cunningham 
Ortaşarkta J eri bildinlmıyen başka 
lbır kumandanlığa tlllkledilmiştir. 

Şarki Afrika -seferi in diğer müm
taz şahsiyetlerinden biri olan Genc
rııl l• latt, oarlci Afrika iBqkuman
danlıgına ta,rin edilaıiftir. 

Bulgar Nazırları 
_ _,ahlltte 

Sofya, 2 7 (A.A.) - Bulga
ristan Hariciye Nazırı lvan Poµov 
refakatinde Bulgaristan Dahiliye 
Nazırı lvnn Ga'brovski olduğu 
halde ahiren Bulgaristana iade e
dilmiş olan garbi Takya mıntaka
sında bir teft.İf .eyahatine çıkmıı 
bulunmaktadu. 

Avrupada 
komünizmle 
mücadele 

(1 ixcf sahift.dea u on) 
monizme karşı mücadele açdması 
için dün polise talimat v~rmi tır. 

Gazetelerin verdikleri haberle
re göre, dün öğleden sonra gaze
tecilere be} an atta bulunan dıe 
Brınon, Fransız makamla..-. 
Almanya ile bir işbirliği 8İyulıb
nin tahakkukunu imkiDMZ • d ! 
üzere halkla, işgal makamlarının 
aasında hadiseler çıkmasını iatila
daf eden hakiki bir komünist aıi· 
kasdı keşfedildiğini söylemi, ve 
bugün faaliyete geçen huaual 
mahkemenin akdedeceği ilk cd
ıde.rde bu bilhassa vahim hldi
selerin birkaçilc me§gul olacaim' 
ilave etmiftir. 

1.riçr..ie 
Bale. 21 (AA.) - 8'le _. 

bıta11 •i)'Uİ bu. tarafıad.a -.. 
redilen bir tebliğ. aon halta1n 
zarfında biıçok ıkomiiıaiat tMaiklt 
ÇIUll1Jl tevkif edilmit oldııklecw 
biJdimektedir. 

Bu 80D haftalarda B.ledeW U
mün.iat tahrikçileri harelıetl=dein 
netayicinde.n Aüçbir eod.ite 4iv· 
makaızm birçok dcialar ri..Jel.. 
el ilanları ve duvarlara be)'alMIA
meler aamak l'luretile lsviçre fe
deral hükü.metilc lcantonlan tara• 
f ından takip edilen siyaset .ıe,.. 
hinde bulunmuşlar ve memleketi 
müedlah ihtilafa miidanale et
miye davet eilemişlerdir. 
Franırada kide ba\inde tok"-

Zurih, 27 (A.A.) - Bren r 
Tagwacht Jav:içre gazetesi dünkü 
nüshasında diyor ki: 

Amiral Darlanın samimi doMıa 
ve Paris Polis Müdürü Amiral 
Bard taratından kiitle halinde teY 
kifat yapılınnSJ üzeine Fran11z tec 
rit kampları yeniden dolmaya b .. 
lamıştır. 

F ranaız gazetelerinin verdilJerl 
haberlere ~Öre yabancı Y......._ 
rin hepsi komünist dit'e tevkif • 
dilmek tehlikesine manızdar. 

• Ur•ltk lalr llllelle telltnlzt 
lzllllr FU11rm• gönderlalz 

30 AÖUSTOS 

Za/er Piyangosu 
lzmir Fuarında çekiliyor. 

Eier hmlr Fuarına sideaiyorsanı~ ilci lir.alık bi1.t1e a.lJlııl,. 
111zi gönderiniz. Tallhiııiz SO .Aiustosta İzmir Fuarııada ..... 
tıln abiliı'. Zafer PJynngosu o stln İznur Fuarında ~. a. 
lirnlık tam biletle (40,000) lira gibi muazzam bir l9rYe& ..... 
manız kab!ldir. Bundan bqka orta IJ6>'üKlüktekl ~ • 
fazladır. lki tane .10,000) lira. dGrl tane (6,000) lira. la* a.. 
(2,000) lira, lmk tane (1,000) Uradaıa lıir tne•ıt .-. .__ 

nıanıı !lhtirn11l aahiltndedlr. 

Şima·den bir biJet alınıs ld, btl7lk lkl~qj ~·••--ilk n. 
mara bqkes•nı atLed• -..ı • ~ .... 
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Soldon •ai• v' yıJ.·ar.darı oıaiiı: 

ı - Herhanıri bir oeyl başkasının 
eıııniyctine tevdi eyliyen (iki kelime) 
2 - Karşılıklı rabıta. 8 - Tahlili 
(FranslZCB). "' - Yorgun ve zayıf -
iham. 6 - Bıışına (K) gelırl\C, bı
oakla bicınlz • İııpanyol Fumda bir 
tehir 6 - Baş {Fransızca) - Bir hal' 
fiıa ok.unuou • Dört tarafı su ile lcnp. 
lı arazi. '1 - Teoı ııi lıediycdlı • A t.mıı 
yan değll. 8 - Tezyirıatçı ı Fnı.nsız· 

ca). 9 - Kemılc de~U - Duvar. 10 -
'Başın - Hftll • 

Dünkii bohnacanın haltedilmiş 
• ~\e li 

] 2 3 .. :S 6 7 8 9 10 

ıBAS t R ET .U N 

Türkiye Cümhuriyet 
AKTI F 

ICoettt 
Alha: San K lloınm 72.6•Ul!I 
ı .. 1ı .. t 
Ufaklık • • • • 

Dol.ilJcltl Mulıobirla: 
Taık Ltraaı ••• • 

Horiçtdi Muhabirler : 
Altın: Safi Kll~raıa tt.3US1' 
A lbna tahYlll kabil ıubelt 

tl8ritf@r . • • • • • • 
Dlfar dhlılar Ya •••• 
lıllrJnr bakiyeleri . • 

Hoai~c tahvilleri: 
~ruhto ~dllaa evrakı H k· 
diye kartılafl • • • 
Kuunua ' • 1 lacı maddolerlae 
tnflkan Hadne urahAdaa 
YÜ I tedlyat • • 

Senulat t:ü:rıJanı: 
Tlearf 1en~tlor . • , • 
E.Jıam v~ talunlcit cü:rıJanıı 

{ 

O.ruJ,te edilen nralu nak• 

A d lyoa ' lıarııhfı eıham n 
tahvilCt t lttba.rl luyraıtlo ) 

B - ~ .. b .. t eahana ya tahvlllt· 

Avonılar: 
Alha YO d8vls lurlna & Y&• 

f ahvlll t liurlııa ınn• 
Haıdneye kıH vadell &Yaıta 

Hulneye SSSO No.lu kanuar giJro 
a~alan albn kartılıklı a nıu 

liiHedarlar : 
Muhtelif 

Lira 

102.ı,._117.77 
• .727.171 -
sıuıu• 

1.J9S.7IO 57 

48.86S.6U.l9 

1Sl,741.S6S.-

21.60.0ıt.-

272.168.296.59 

4S.44'. 16l.9~ 

8.Slt.24s.t9 

4.9"'1.'4 
s.ın.nıı.u 

IH.SOO.oOO.-

Yckütı 

Merkez 

Lira l 
1U.,4t,,1U 

1 ........... 1 
'1.2'6,71 S.441 

U7 ."5.552. -

!72.18'.""-J'l 

U,756,407.12 

170.637.128.12~·' 
4.500.000.-
7.6&8. 909.2 

esı.877.404 03
1 

TASVbtiEFICAR sscı 

Bankaaı 23 - 8 - 941 vaziyeti 
PAS l F 

S...may•: 
h.tiyat ucui: 

Adı .. fnkaİH• 

"--' . 

. . . • 

• 4 

• • 4 • . . . . . 
Tet1artalJJıi &mlıreotlar: 

Donahde edll•• Hraln aalcdlr• 
Ka1nı11t1111 , .1 tael aaddelorh•• 
tevflka• Hasl11• tarah•du 
nld te411at • • • 

Deruhdo un.. •YP•m ••le· 
diye balclJMI • • • • • 
Kal'fdıi'ı ta•aa•• alhn olarak 
llbeteD teda•ll• ••ııedlluı • 
Reeskeat aukabHI ll&nt•• te
da.W. vuedlle• • • • • 
Haalne1• yapıl•• alh• karıılıldı 
••••• •ııkablll 3'92 Ne. lı ka••• 
auelblace Ulntoa tada.We ••· 
... uı .. 

MEVDUAT: 
TGrk llruı 
Alha: Safi Kll~a• 871.1~0 

S8SO No.111 lı.aaıa.aa rlre lıı aıdae,. 
açılaa a•••• ıa11lr.ablll tOYdl e!ıı· 
aaa altınlar : 
Safi Klw. S5,S4 l.9.H 
oıs.ıı taaltlalldab: 
Altıaa tü'flll kabU d/Mılor 
Dlier cllYbler Ye alacaklı kll· 
rl•r bakly.ıwı • • • 
Muhtelif •• . . . 

Lira Lira .......... _ 
t.122.11• . ıs 
6.000.00I.- 11.Uı.tıt. ıs 

1U.741.56S.-

ıı.183.oıt.-

UT .M6.5S2. -

17.eot.oee. -

uo.eoo.ooo. -

'4.000.eot.- 491.MS.sSJ.-

IU 111. 10591 
1.233 7,? 01 15.14'-llS.94 

71.124.1'7. 90 Jl.124.167.90 

31029 491.S2 St.0211.491.52 
llt .491. 287.~2 

Yckcl.ıı ası.a17.404.03 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz GedJkll Ortaokulu müsabaka imtihanı 

1 - Deniz gedikli orta okulunun 18/t"l/941 de yapılan müsabaka 
imtihanına yetl~eıniycnlerlu 10/9/9<Cl güııu sa!ôt 9 da yl\pıla~nk imtı
hanıs girebilmeleri için şimdiden ka )'1tlarının ynptırılmaaı. 

2 - Okurların ayni gün n saatte Den~ ceJiklı okulu bınReında 
bulunnıaları ve ynnla:ında cmürekkeplı ve kureun kalemi ve li U.a bu 
lundurmnlım. (7524) 

3 
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.1apdqflH !!l''L 
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65Q adet manometre muhtelif 
kuturda ve 20 atmosferden n~ağı 
olmamak tiz.ere alınacaktır. Pa
zarlıkla cksiltmetıı 29 8/94 1 cu
m günü saat 15 de Tophanede 
Lv. amirliği satın nlma kumisyo
nund• yapılacaktır. İsteklılcrin 
katı.lok veya nümunclerile ve 
kati teminatlarilc belli saatte lco. I 
cnisyona gelmeleri. Daha nok
ean olarak muhtelif b:ıyilerden de 1 
alınabilir. ('99-7504) 1 

•• 

, . ..-... 
HVlltSI 

2 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiya plant 
Kesldeler 4 ~ubat, 2 mayıs, l ıığuıı tos, :ı iklııcit.cşdn tnrihlcrınde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 hralık = 2000.- lira 
8 :t 1000 > = 3000.- > 
2 > '160 > = 1500.- > 
' > 600 » = 2000.- > 

8 adet 250 lıralık - 2001). - lira 
35 > 100 > - sı:;oo.- > 
80 > 50 > = 4000. > 
300 > 20 > :;;: 6000.- > 

Ynnmşar kiloltık 200 ki1o kese ı 

~ağıda alınncakhr. Pazarlıkla '111111•••••••••••••••••••••••_,, 
ekaıltmeıi 29 8 941 Cuma güni.ı İstanbul P. T. T. Müdürlüg"" ünden: 
113at 15,45 de Tophanede Lv. Btıyük postahane binası kaloriferi kışhk kömür ihti)ncı olarak 17Ci 
amirliği satın almn komı;iyonunda 

1 
mnrm lfıve cins madc.rı kömürünün alımı açık eksiltmiye konulmuştur. 

yapıl cakıır. ateklilerin belli vaM Eksiltme lli/9/941 Pazartesi sant IG dn BliyUk Po5tahaııc binnsı 
kitte nümunc ve temjnatlarile knrşıııındıı Valde hanı 2 nci katında 23 No. lu odndıı toplanııcnk ulun 
komıııyona gelmeleri. aat.ım komleyonundcı yapılacnktır. 

(203-7543) Muhammen bedel beher ton için 17 lira 25 kuruştuı. Muvakkat te. ,,.,,.. ı minnt 226 lirn 43 kuruştur. 
M.ktarı Kati teminatı Cinıj Taliplerin olbnptnki şartnamelerini gormek, muvakkat temtnaUa. 

Kilo Lira Kr. 1 rını yatırmak üzere çnlı~ma günlerinde mezlcılr nıüdilrlük idari knlem 
levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 941 sene i için muteber U-

18,000 121 50 Saman earet odası veelkll!ı ve muvakkat teminat makbuzile birlıktc komisyona 
21, 700 195 30 Kuru ot. • müracaatları. ( (7627) 
Yulc.arıda yazılı mevadın pa- _.. ..... •••IİIİllllillİI•••••••••••••••• .... 

urlıkla ekailtmelcri 29 /8/941 
Cuma günü ~aat 15,30 da Top• 
hanede Lv. amirliği antın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta. 
liplerin belli vakitte kom isyona 
gelmeleri. (205-7545) 

••• 
neh!'.!rine 2Ci0 kuruı tahmin edilen 

b lıeıi iki rarçadnn ibaret G3G8 adet 
malın:ti çndır direği nlınacaktır. 
J'aıaılıkla ekellbnesl 9/9/941 Salı 
,;utııı sant 14 de Tophanede İst. Lv. 
i mlrlil!'i satın alma komisyonunda 
y pıl:ıcaktır. 

tik teminatı 1194 llradır. Nü-
mune~ı konıf!ıyonda görCilür. Talip. 
le in bell1 vakitte komsiyona gelme.. 
le . (208-75ıi8) 

••• 
i\lh nıllyon adet şimefrden çadır 

d ll-mcsi alınacaktır. Pnzarlıkla ek-
lltmeısı 8/9/941 Çarşamba günü sa

at J 5 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 
t:atın alnın komisyonunda yapılacak 
tır. Tahmin bedeli 28,400 lira ilk 
tcnılnatı 1755 liradır. Nümune ve 
vartnamcsi komisyonda görillür. is. 
teklilerln belli 8aatto komisyona gel-
n deri. (209-7595) 

••• 
Beher kilosuna 180 kurue tahmin 

tdllen 7200 kllo keçi kıh nlınacıık
tır. :Mevzuat müteahhide 1ade edi-
ecektir. Paznrlıkla eksiltmesi 29/ 

8/!tU Cumn günü saat 16 da Top
hanede Lv. umtrliğl gatın alma ko
ıni!ll <munda yapılacaktır. KaU temi
natr 14f 4 Jlrndtr. Nilmuncsl komi"
yonda görülür. Tnllpll'rin belli '\'a
k'ttc koml8yonıı g lnıC'1e . 

" 12 j .. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluo taılbl 1888 - Sermayeai: 100,000,000 Tilrk lirası 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
ZfRAf ve TİCARi HE R NEVİ BANKA J\fUAMELELERf. 

J>ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye ver iyoruz. 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve kumbaras12 tasar ruf hesap
l annda "'iti az 50 lirası buluna lara sencd'l 4 defa çekilecek kur'a 
Ue aşaf"ıdakl plana göre ikramlyo dağıtılacaktır: 

.( adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 50 lira)ık 5,r,00 llrn 
4 > 500 • 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > 160 > 20 > 3,200 > 

40 > 100 • 4,000 > 
DİKKAT: B esa])larmakj paralar bir sene içinde 50 lirndan 

aşağı duşnıiyenle.rc lkrnmiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verile
cektir. Kur'alar sen de: 4 def.:ı , l Eylul, ı Eirinclkil.nnn, l Mart 

ve 1 Hntlrıın tR hlcrir.de ç1>kl'P ek lr 
~ ""l:?' ....... ~ 

Emlak ve Eytam Bankasından= 
.f:aU8 No. 

d;, 

Mevki il" eııımJ1 illııkaddeı· kı11ıııcti 
.Llira K ıı ı·ııu 

u 8 

1G6G 

2167 

2720 

2724 

27!!8 

2 4:-J 

28Gı. 

2sr•G 

3018 

3089 

4191 

4220 

71 

80(.l 

844 

1778 

2580 

2629 

2784 

2820 

{!012 

2966 

Balmköy, Knrtaltepe eski Kııri~·e üstü, yeni 
İncirli çiftliği eski, ycnı 15, lG sayılı 7999.GS 
metre murabbaı arsa. 
Beyoglu, Pangaltı mahallesi Dolapdcı c c:ıd. 
de.si ve 1\-ltyva sokağı e ki 2iG-276 ıııukcııcr 
yeni 27 -280, ıınfto 5fl, ndn G32, ıınıscl 12-l!l 
sayılı 94 metre murabbaı m a \C ahşap ev. 
Be~oğlu, Hü eyin a •u ınahallesl i t.klul cad
deşi eski 141, 14a, yeni 1G3, l G5 numcırnlı Ha. 
cı .lllchınct Ç,elebı \'O Bul tncı oglu dukkanı 
demekle Ar•f bakkal gedıklennden ancak Bal-
1.ılcıoğhı gedlğındcn muııknlip dukkanın 65/ 
120 his esi 
Eınınönü, !ıf utuıine hatun nıahallcsı Tellı oda. 
lnr ve Müste,nr okngı e kı 2, yeni ı, pafta 
113, aıia 70 :, pnı el 4 sayılı 170 mell'e mu., 
rnbbı aısa. 

Rcyoğlu, Yazıcı c. lficyyc l zıtdc ınahnllcsı 
\Inkri oğlu ç.ıkımı7.ı, yeni 'J atar 1 eyi sokağı 
eskı4G, vcııi 30 sayılı apnrtıın, nııı 4 ':JO hisse«! 
Beyoğlu, 1.ıskı I\nnıcrhntuıı, yeni Kıtlyonc.ukı.ıl
lugumahallc.«i l\t ymuıı ROkat:rı ~ki 2 y<'ni 6 

• r. f • tnJ, a pa tıı, 18 adu, 44 , p11rı1d G n} lı ~3, 
50 m tre muıabbnı kıırgıı ev. 
Beyoğlu, Kamerhııtmı ııı ıhrıll i Aynıılı çeşme 
soknğı f!ski 14, lG ~eni 12 taj 12. rafta lG, 
ad 430, p:ırı;d 2 ıy lı ]<ı!) m tıc murnbbnı 
kıır&"1r npnrtııımn ıı 1 hi ı>:;l 
Çnrşıkapı, Molla Fenaı1 mahallesi Yolgeçen 
han alt kat cı1kı 5, yeni 4, pafta 8, ndn 2Ci4, 
parsd 24, taj 17 sayılı 84 metre hurubbnı kah. 
vehnne. 
Eııılnonü, Tnhlııkak, Rnlknpam han bil'iııci 
kat eski yeııı 11, pnftu 12n. ada 28ü, sayılı 34 
mette murnbbuı kuıgfr odanın ı:mı ıo hissesi 
8aıııatya c.<ıki lmıuhıır, y<'ni Hacı EYhııt nıa
hullPı:;i e~kı Hacı Ev hat, yeni lI acı Manav eo
kıığı 7, 9 yenı 7 sayılı biı hap hanenin tnmu
nıile hııııel nıczkuı dahılinıtı> ııc.ııevi dcirt ku
ru icarell nıuayyen nıahnllln rubu hissesi 
Ilc)·oğlu, Kocatepc mııhallc ı J)uvardibi ve 
Snzhdrıc sokegı bllıi sayılı pafta 60, ada 626 
pnrsel 6 ııoyılı 712,25 ınctre murabbaı arsa. 
Fatih, Tlü~nm lıry mahallesi Haydar bey caddesi 
eski 5 pafta 230, ada 2172, par11el 42 sayılı 2; 
nıetıe muuıbbaı ıırsıı. 
Burgnzada, eski Bahçeler, leni kış bahçesi sokıı
ğı eski, yeni 10, 12, pnftn 10, ndn li3, parsel 28 
ı;ayılı 1044 ııı tıe murııbbnı arsa. 
Kmahnd:ı, C"ki Sultani)e cadde i y~ni Yiırba:1 
ve Tevfıki)•tı sok·ıgı e ki 179, yent 4 7 sayılı kiir
J:i ı· ev. 

db 
K ndıkiiy, Altuni zade rnnhullcsl, Kuşu yolu so
kağı en eı;kl fıO, G:!, 64 c ki 68, 68, 60 yeni 94, 
91l snyılı 62570 nıetrc murabbaı karakol ve 
tarla. 
G11l11ta, Bereket zade mahallesi Züı·nfn so
kağı eski 2, 6, '1 yeni !i, 7 sayılı mağazayı 
ınuştemil evin yorı ı 
Aksarny, Yalı nı'.lhallesı, Oı tabo tan soknğı 
eski l!l, yeni 27, pafta 208, ada 819, parsel 5 
ayılı 1:ıo metre murnbbaı arsa. 

B<'yoğlu, Şahkulu ınahnllesi, Şahkulu soka
g eski 2. 2 milkerreı·, yeni 2, 4 pafta 39, 
ada 290 parsel 18 sayılı 63,60 metre murab· 
haı dükkanlı npnrtımanııı 2/8 lılsscsl. 
Heybelinda, Uluğ hcy sokuk eski 48, taj 48 
paftn 11 ada 65, 1ınr el 2i sayılı 89 metre 
mıırııbbnı ahşnp C\'İıı 125Ci5/22G80 hissesi. 

Üsküdar, e'!ki Paznı·hnşı, yeni Altuni zade 
mahnllesı Nuh kuyusu caılclesi eski 110, ~·ı>ni 
ll2, tııj 118 say " ı 1273 m1>tre murabbnı ar~a. 
Beyoğlu, Kamerhatun Bastan mahnllesl, eski 

bahçe, yeni Dilbaz sokn~ı c ki 21, yeni 3:l 
ıınyılı kiırı:rlr evin G/Hi his esi. 
Beyoğlu, Hnlfıskilr Gazi eadclesi Şafnk sokağı 
eski 13 mükerrer, yeni 73, ııııfta G:ı, ııda 67!1 
parsel 49 sayılı ll!J,CiO mctıe murabbaı kir. 
gh evin 1/8 lıiı• esi. 
Emlnönu, Çarşı nıahııllest Astarcı han alt kat 
eslci 30 yeni 24, pnfta 141, ada 2 12. parsel 
103 sayılı 24 metre murabbaı odn. 
Beyoğlu, Knlyoncukulluğn mahallesi, Knlyon
cnkulluğu ve Kirmnn sokağı "Ski 143, yeni ı, 
147, pafta 41!l, ada 449, parsel 2G say•lı 30 
metre murn.bbnı dilkkünlı karglr evin l /2 
hissesi. 

1200.-

ö O.-

8479.-

510.-

1479. 

3010. 

8446. 

6 o. 

100.-

711.-

2 4!l.-

405.-

522.-

4330.-

6050.-

GGO.-

130.-

1720-

165.-

1274.-

607.-

1161.-

200.-

707.-

Yukarıda ndl'esl ve tafs[)fitl yazılı gnvri nıenkulleıden (1. numarn 
nllında göst.crilım açık ın·ttıı ma ve (2) numara altında göst.cdlcnler ise 
pazarlık surctlle ve pPşin para ile sntılncaktır. 

Müzayedeye iş.tırak edecekler nıu kaddcr kıynıetııı yüzde onu nisbe. 
tinde teminnt yntııınalnrı liizmıdıı. 

İhnle, ll/!l/941 Perşembe gilnu saat ondadır. Sat.ıe eı;nasında veri
len bedel mukadder kıymeti g(!Çt'gi takdl>de teminnt akçesi derhal art
tırılmıyarak ihale kimin uhdt>sıne icı a edlliı e temi11nt akçesi ona lkmnl 
ettirilecektir. 

Z. SAATMAN 
Sul•anham m,Carncıbaşı hauı 

.. :~·· .. ' ...... ·.~-~ :. . .. . .-~ -. . . .· . . . . :-- ~ 

ısr - _Deniz ··: Lv. , . 1 Sat(n~lma- Kom!syonu ~- ·iJanları 
2600 kilo ayva reçeli: ı 
2000 kilo erik ı·e~·eli: ı Eylul U41 Pauırteaı 14 de 

6000 kilo beyaz peynir: l Eylıll 941 Pazaı test 14,80 da 
Yukaı ıd:ı clıııı ve miktarı ynzılı üc kalenı gıda maddesi hizalarında 

ı;rogleı ilen tarihlerde pazarlıkla alınncaktır. 
İstrklilerln bt'lli gün ve saatte teklif cdecekleı i fiatlara göre % 16 

ııi heUnde temiımtlarile birlikte Ka ımpaşada bulunan komisyonda h • 
zır buhınııı:ılnı1. {7589) 

-----------------------------------~-----1 Askeri Fabrikalar satınalma Komisyonu IUinlar • I 
8200 kilo arpa 
7000 > kuru ot 

4700 > aamıın 

Tcıhınin edilen bcde1ı ( 166 2) lira olan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı üç kalem yem Salı pazarında Askeri Fabrikalaı an 
tın alma komisyo nunca 9 E.:ylül 941 11Rl1 günü saat 14, 30 dn açık 
eksiltme ı le ihale edileef'ktir. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İstcklilcrfo 124,65 liralık ilk teminat makbuzu ile 
o gün ''e aatte komisyonda bu lunmalnrı. ( 7436) 

Pirinç 
Bulguı 
Snde ynğ 
Zeytin ~ağı 
Kuru fasulre 
Nohut 
Merc.ime.k 
Şeker 
Kuru üzum 
Tuz 
Zestlıı 
Sabun 

• • • 
2000 kilo 
olCiOO > 
8000 > 

800 > 
4500 > 
3500 , 
1200 , 
600 > 

1000 > 
2600 > 
700 > 
900 > 

Tahmin e .. Iılcn becleU ( 11824,ü) lİl'a olan yukıırıda cin ''C miktan 
yazılı on iki kalem ennk 9 Eylul 941 Sah ünü saat 14 de Salıpazarında 
Askeri Fabrıkalar yollıımasındnki K.'ltın alma komisyonundn pazarlıkla 
ihale edilecektir. ilk teminatı (886,84) liradır. Şartnaheııi her gün ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu ile o gOn ve oeıı-
at.w konıisyonda bulunmaları. (75 ) 

ZA Yi - 1\arngümrük Keçeciler 1 
mahalle inde Vatan cndde"inde No. 
102 oturan l'ılehmct of:ltı O man Kc. 
mnle nit Tütün ikramiyr cüzdanı 
ınyi olnıuııtur. 

••• 
ZAYİ - Krızlıç~me iskelesine ait 

3776 numaralı araba plii.kasını zayi 
ettim. Y !•nisinl nlııcnğlmdan hükmi\ 
yoktuı·. T<11ıfik E-roöç 

BORSA 
27 • 8 • 941 muamel11i 

L6""" J Stıırll:ı ~. 20 
fl.'r..y r, 100 Dolar 129. 20 
Cenevre 100 t.y. P'r. SO 70 
MadrU 100 Pezeta 12. 84 
Yokoha. 100 YH -. -
Stokbol. 100 lsveç tir ! O. 77 

ESHAM VE TAHVlLAT 
Yüıdc 5 lkramiyeU 93! 19.6.) 

1 5 "1933 ErıranlA.S.C. 20.21 
~ 7 914 SıYaa-&surıual 20.10 
" 7 .. ') -.- . 

• ti 3 -.-
4 -.-
s --.-' -.-
7 --

• .. 
• • 
" • 
,, H 

Ana. De. yolu mGmessll 1 -.
Ttirklye it Bankası na ma - . - , 
Merkez Bankaoıı -.
ittihadı Milli Türk S 'gorta -.-

Satılık çiftlik "-
tııt nbtıla bir .ııant ve Bakır-1 

koylınc yarım sıı:ıt mesafede 
hulunnn eski Pnpı:.sl:öy ~eni Gü
neşli nnmile nıarur büyük bfr 
çlftlik sııhlıktır. Taliplerin 
Şehremininde Saray meydanın
da 40 nunınralı dükkanda sahi-
bi Hııy Nunıana mliracnaUan 

Ağuıtos ı Perşembe 

1~ "' / 281 m > 
ŞABAN Ruml 

s Ağ-.ıst.:ıı 

•,ün : 240 u:~: JlS 

Vokit/a t.r.aıı v ... u 
s DS o 

GllneıJ '~ı.tıuıuJ -10 lS )6 24 
Öğle l)S 2S Jl 15 
ÜüDdJ 139 09 16 58 
Alsıam 12 on 19 l • 
\ ataı ~1 37 21 18 
•m ek (Yarınki) 8 ~°' S6 

- Milletler için uçmak ihtiyncı ha
)' n ti ihti)'açlardandır. Uç11ak 
mücadelesi yaşamak mücadele
alnden biri olmuştur. 

• • 
İstcklil<!rin pey akçe l, nufus t<'ıkcrrsi ve üç kıta fotoğrafla bir- r.=:==========-===~ 

ilkte bi!dirlleu gfin Ve &r.ntc lcndar şubemiz entlak servisine gelmeleri 'Borsa harici altm fiyattı 
(892-7592) -

Ba)' rnnılarıınızı.n en değcrlile. 

ı·inden b'rınl .kutlarken Hava 
Kurumona yardım vazifcmizı u. 
nut.rı 1) alını Sa.lı.ibl: Z. T. EBÜZZİYA 

Ne1Jrlrat Mı..duıü: C. BABAN, Bn "il 1.: :ı; r: l\tntbnai EBOZZİYA 

R&t adlye 
Kaha Betlblrllk 
K Wço altta ıra_. 

25 Lira 8 Kı. 
ııs ,, ,, 

1 .. 41\ •• 


