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Yeni Şahın 
salahiyetleri 
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lsf ahana glUI 

-
:ANKARA, (Radyo gazetesi) -

:::ıs 

icra Vekilleri Heyeti dün ismet 
inönü'nün riyasetinde toplandı 

1 T • ngı ız Ye Rae kuyvetlerinin lfgale buırlandılfları Tahrandan bir manzara ye lra., haritası 

İran Başvekili Milli Mecliste sa. 
bık İran Şahı Rıza Şah Pehlevinin 
hükümdarlıktan feragat beyanname4 
ısini okumuştur. Şah bu beyanname
sinde şöyle demektedir: 

Amerika 

Japonya 

UJUfma81 
B öyle bir U)'Ufmanı.n yapıla-

mıyacağı nihayet tahakkuk 
etti. Bunun da bir müddet dedi· 
kodusunu dinledik. Japonların, 
Amerika ile uyutma bahasına 
Mihverden aynlauğı ve Uzak· 
prkta yalmz batma. ve kendi he
sabına siyaset takip edeçeği söy· 
lendi. 

Japonlar bu dedikodular kar· 
tısında aükütu muhafaza ediyor· 
lar, Amerika ile hakikaten mü• 
nkereye girifip giri,medikleri 
hakkında bir fCY söylemiyorlar· 
dı. Fakat bu dedikodular niha
Jet ..<merika bükümetini sinirlen. 
dinnif olacak, ki bir gün V a,ing
tondan gelen bir telgraf bütün bu 
rivayetleri kökünden koparıp attı 
Bu telgrafta «Japonya evvela 
Mihverden aynlnıadakça sonra da 
Çinde bugüne kadar istila eyledi
ii yerleri terkeylemedikçe» Ame
rikamn kendisi ile uyu~a.mıya~ağı 
kati bir lisanla bildirilmekteydi. 

Bu telgraf, her ,eyden evvel 
:Amerikanın Almanyaya kar,ı na-
111 kati sul'clte cephe aldıysa., Al
rnanyanm U:zak'3rktaki müttefiki 
olan Japonyaya karfı da öyle 
cephe lmıya karar verdiğini gös
terir. 

Halbuki ,imdiye kadar hemen 
laer memleketin ıiyaıi mahfilleri 
~erikanın, Avrupa i,Ierine ka
ti surette karıfmıya karar verdi
tinden beri Uzakfarkta da bü
yük mikyasta bir gaile ile uğraf· 
tnaınak için lapooyaya kartı 
tnüınkün mertebe uysal bir aiya
ıet takip edeceği kanaatinde idi
ler. Böyle bir kanaatin yerleı• 
lne3İ de, aon bir iki senedir Japo~ 
Y•nın Uzak~arkta her gün bira:ı: 
daha artan pervasız hareketleri
fte İngiltere ve Amerikanın mut
tarit surette göz yummu~ olma
larından ileri geJm,.kteydi. Fil
hakika Japonya, Çini istila i,ine 
La,Iadığındanberi, ayYlİ zaman
Ba Uzak~arktaki İngiliz ve Ame· 
rika siyasi nüfuzlannı da kıra~ak 
Lir yol tutmu,tu. Hatta bugiinkü 
IMtrp çıkmadan evvel, yani A
lnerika ve lngilterenin tamam~le 
serbest olduğu zamanlarda bile 
.Japonya fırsat dü;:ürdiikçe müte
caviz&ne hareketlerden hiç çekin
lllemekteydi. 

O tarihlerdeki bu tt'cavüzler 
ıayılamıy:.cak kadar çok vuku 
l>ulmaktaydı. Buna rağmen İn
giliue ve Amerika Japony.~ya 
•areketlerine sabırla mukabeleyi 
tercih eylemekte:vdiler. Avrupa 
harbi zuhur ettikten ve bilhasııa 
geçen sene Japonya Mihver züm
resine iltihak ederek me~hur (Üç
lii misak) akdolunduktan $onra ı 
Uzak,ark ahvali, demokra dev· 
letler icin biraz d11ha karısmıs ol
du. J~ponya, Üçlü misak ~ucİ· 
bince kendisine Asyada hayl!t sa. 
~•1 verildikten sonra $erbest ha
l'eketlerini dahil ziyade arthrdı 
\re n~y~t son zamanlarda Fran· 
•tzlann Hindiçin~ müstemlekesini 
tte, nıalum (koruyucu tedbirler) 
.ınHıık hahanesı1e İfgal ediyotdu. 

Su i,gııılin yenf vukubulduğo 
ntnan nastl ;.ndİfeler tevlid ettiği 
tııalurncıur. Önceleri Japonyanm 
._unla iktifa etmİyerek, ya Ho-

'--ııt Felemengini veyııhut İn· 
sii-ı;,lerin ( Sirıgapur} üssünü de 
İltii•ya katkı "cağı zennedilmifti. 

T ASVIRl EFKAR 
(De l(lrnı ,,al:ifı 8, siitu11 1 dt) 

-
izmirde verdiği ziyafet münasebetil ~ 

tÇok çalıştığım için zayıf düştüm 
ve iht.iyarladını. İı·anın istikbali ba. 
kımından genç ve dinç Prensin be. 
nim yerimde çalışması lilzımgelmek. 
tedir. Bunun için saltanattan fcra. 
gat ederek yerime kanuni vade olan 
Veliahrl . Şahpuru tayin ediyorum. 
Bütün Iranı ve orduyu ona emanet İngiliz Büyük Elçisi 

bir nutuk söyledi 
ey~iyorum.> , 

lı'an Başvekili bunlan söyledilrten 
sonra yeni Şahın kanunu esasi hü
kümlerine tamamile riayeti taahhü~ 

...... ( !?.~~~!.!.":':.'l~. !.' •. !~~~.'! .. ~. ~!! .. 

Relıicümlıur loönD Ankaraya mavualatlarında V eldller tarafıadan karıılaoıyor. 
, ~~~ ' , ..... ~- ..... ' Ankara, 17 ( A. A.) - icra Vekilleri Heyeti, bagün saat 10'da Baıvektl· 

lette Reisicüm/ıu,. lımet lnönü'nün rigasetind• toplanmıştıt". 

1 
Türk-lngiliz ittifakının Türkigeye karşı takip 
ettiğimiz siga&etin tem•lini teıkil etmekte 
olduğuna 'ile daima teıkil edeceiini •İz• 
tekrar sögliigoruz. 

........................................... ································ . ııı·•···········-··· .. •· .. ·························••·· .. ······ ..... 
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. IZMIR, 17 (A.~.) ı Ekselans, Bay Belediye Reisi, Ba. 

Şehr.ım.lzde b~lun~akta olan lngil. yanlar ve Baylar, Taarruz 
hareketimiz 

Smolensk 
muhasara 

ediliyor 

tere Buyuk Elcıs~ Sır Huglıe Knach. Bu akşam mesut olduğumu anlıya. 
bul Hughessen, l• uar dolayıslle \ ali, cıığınızdan eminim. Güzel ııeh · izi 
füled' R . . d ·~ 1 k b" b • 'V rın . .' ı~e. eısı ve ıger mem ı> .et u: ir kere daha ziraret etmek ümidini 
yukle.rı şerefıııe dbır ak!am zıyafetı tahakkuk ettirebildiğimden, İzmir 
v:rmış v? sonun a aşagıdnkl nutku fuan.m bir kere daha gih'düğümden, 
soylemlştır: kendıuıl yine geçen seneki dostlarımı ilerliyor 
•••••

0
••••••••••••• .. ••••• .. ••••••••••••••••n• arasında bulduğumdan dolayı mesu.. 

Londraya göre dum. 

Almanya 
Fransayı 
tazyika 
başladı 

Fransızlardan 
asker ve donanma 

isteniyormuş 

Amerika 
Martinik'i 
işgal edecek 

LO.VDRA, 17 (A.A.) 
Londranın bitaraf dipl0tnasi ma. 

hafiline gayet emin kaynaklardan 
gelen haberlere göre, · Almanya, 
harpte, Fransay1 Mihver Devletlt>ri. 
ne yardımcı olarak faal bir elbirli-

(DeııaHn salıife .1, sütun 8 d~) 

Halihazırda karşılııştığımız zoı·luk Balgar Kralı Borlı 
lam rağmen, bütün kuvvetimizi yal. 

nız kendi hürriyetimiz için de~il. bü. Kral Borı·s 
tün dünyanın hürriyeti uğurun<la 
tarihin kaydettiği en büyük mücade. 

Leningradda yeni 
mevziler alındı 

Almanlara mühim 
zayiat verdirildi 

leye husrctı~1iş olmamıza ı·ağınen Al d BERLIN, 17 (A.A.) MOSKOVA, 17 (A.A.) 
kendimizi Izmir fuarında Hiyıkile manya a Alman umumi kaı·aı·gflhıııın re. Bu sabahki tebliğ: 
temsil ettirebildik. Bundan miiftehi~ ıııi tebliği: ~~~~~=~~~~~~=.( Dün gece lıUtün cephe boyutıca 
r1z. Şaı kta taarruzlıırımız buylik nıik. diişıııanla çarpışmalar devam etmış.. 

Türkiye hakkmda tatbik ettiğimiz B / • t ynst:ı 1.ıir hareket yolunda iııki~a:C 1 Al 111 a rı la r 1 n bombardıman tir. Garp istikametinde kıtalarıınız 
~icarı !.kiyas

1
ete gelince zikretkceğim U garlS anın etmektedir. ettikleri Kırım berzahını ye şiddetli mulııırcbcteıden sonra 60 

azı ra am arın ticaretinıizin dikka. Leningrad önünde t:ııık, 24 top, 51 mitralyöz, 13 mayin 
te değel' bir artış kaydettiğini ishut Ruslara karşı Berliıı, 17 (A.A.J ·- Lmiıı •radın Kırım yarım adaıını iiletı. 316 tüfek, 40 sandık mermi 
edeceğine şliphe yoktur. 1938, 1939 müdafaa istihkaınlıın etınfıııdıı. ce. a-öıterir harita ve bir çok harp nıalzem&ı;i iğtinam 
ve 1940 ~eneıerinde Tiirkiyeclen yap. ı·cyı111 eden D\Uhal'clıelcr esıınsındn J wya tahrip etmişlerdir. nlğer bir 
tığımız mübaynatı birbirile nıukaye. harbe girmesı• biı· Alınan piyarle tümeni Sovyct kı., biilgede topçumuz bir günde düşma. 
se ve fazla tafsilata girişmemek Ü- tnluı·ı tarafından anudane bir su - t e d h i ş ııın 46 mitralyöz yuvaSinı, 10 m .. yın 
zere bu seneler zarftnıla satın aldı. • rt!ltc miiılı r.1a edilen ve kalelerden il bataryasını, 16 top bataryasını t. •:. 
ğımız malların ancak bıışlıcnluını iste. nzyormuş nılite~ekkil bir h::ntı yarmıya ve ol. -----·- ı-ip etmiş veya susturmuştur. içt-
ve mecmu yckı'.'ıııl:ırını zlkredcceğim. dukça nıiilıiıu bir noktayı znptetmiye ı B ) dd b• piynde dolll 17 zırhlı sığınak imha 

l!l38 de nıiibayaatıımzın tıH'ClllllU - lllU\':tffak olmuştur. Bu Alı11an tiı. e gra a ır e \'C 5 l'ephııne deposu berhava edil -
2.817. 12·1 Tiiı·k liı-ıısıyılı. 1-:u nwbliiğ B l 7 (AA } J I d lll<'nl ııı kale su~tumıuş vıt 800 den k 57 p • t mi, lir. Cephenin ~rmall garbi isti -
1939 da 6.:187.296 Türk liıw•ına '140 ern ' ' - ourna e fuzla esiı· alııııştıl'. Alnl'rn kılııları arşt ' ftrlS e kametinde tayyıırelerinıiz, Alman 
de 35~402.:J~~ Tiiık lirasııı; çıl;n;ış. ,Geneve, Be~.lin muh~b,iri~in j~a- lnınılan başka düşmıının miiteaıldlt bire kar Rl OD kiıı• askeri yüklü 27 kıınıyon, cepJ,ana 
tır. Yani mubaynatımız yuvı\l'lak lıir rına atfen fuhrer, mut,efık dev· tanklarmı, bit- çok topunu ve el ı;i. ~ ~·iıklfi 5 kamyon, 5 tank, 8 hava dafi 
rakamla ?.000.000 Tiirk lir:ısıııtluıı !etler seflerile görüşmelere de- li'ıhını iğtinam etmişlerdir. kurşuna dı•zı•ldı• top bataryası imha etmişlerdir. 
35.0üO.OOO Türk lirnsın:ı yiiksclmek (D~!'nllil ııol.ife 'f, siitıuı 5 de) (Deuamı salıifr .1, siitım .~ d~) Ak,am tebliği 
suı·ctile üç sene içinde 17 1nislindcn ••••••••• .. •11 •••·····-·-••••• .. ••••••••••••••••••••••• ... ••••••••• ................................ . 

fazla artmışlır. lllo~kova, 17 (A.A.) ·- Sovyet İs-v • f h kk k h 'I BUDAPEŞTE. 17 (A.A.) t'hb D · · d~ Zikrett1i!i111 rakanılarn hususi tn- erg 1 a a t • ı arnl aıresinın un akşamki ırlli7- fil'malnrı tarafııırlaıı )ııpılaıı u ve a s 1 1 Ujsag gazetesinin muhabiri Bel. tebliği: 
miibaraat dahii degil<lir. Türki\'t•ve gı·adda bir Alman askerlnin öldLirill. 16 e~·lülde bütün kttiılaQmız cep. 
j?iindPrdlğimiz a~·ııı dl'Vl'e znı f;n;la nıe~lııe mukabil 57 knmiinistln idam 

1 
lıenın hey< U uıııuıııiyesinde düşman. 

ziyade.sile artmış olıın mallara g•lin. bası't bı'r şekle sokuluyo edildiğini bildirmektedir. . la çnrpışınışları.111. 
ce, lhtiyaçlarıııızı karşılamak hu:s•ı. r (Devamı sahife 8, 8iitıın 5 de) (Detıamı sa1ıifp 3, s'itım ~ d~V 
~unrla herhalilc muvaffakıyetsiz ol. •••••••••••••"''"''"''"""•• ··••••••• ...................................................... . 

(Dtı·aıııı sahife .f. siitıı11 4 dcJ ----·--- Ef'aJ<rşlar -------· 

ga:i!ete, düşünen gazete 
Peyami SAFA 

ANKARA, 17 (Hususi) 1 nılkt:ırl:ırına katiyen ılokunmıyaeak, 
. !\inliye Vekaleti nıulıtclif vet'gı yıılnız tor h, tahul,kuk vcı tııhsil şe. DONKO yazımı okuyan bir 
kan urlıırıııın tntlıik:ıtıııılmı alıl !'çı 
ııeuceleı· üzerine biızı vcıgi konun. kllleriııi geı·ck ıııeınuılar, gerek nıü- gazeteci dost, bana ıor· 

d·ı·t yapılıııa ı kellcfhır lçin lıasit ve son deı·ece ko.' du: larıl'cla ta ı u '.'ıını , .. r.ır. 
laşt•unı. ,·e bir kamııı pl'OjC'si hu. Jn~· bir şekle sokacaktır. - Anlamadım, İsviçre ga• 
ı:ırlıınıı~a lıa;ılnnııştır. Yapılııcak ta. 1111 :ırııcla bazı ver~ilerin birleşti. zeteleri gibi fikirleri birinci sa
dilli , halen alınmakla olun veı·gı rilınclc ri ihtimali de vardır. hifeye, haberleri iç ve son sahi· 

·r Askeri Vaziyet J~ 
~------,-------------------

ı ·Leningrcld -kalesi 
ve müdafaası 

Yazan: General Ali Ihsan sAels 

felere mi koya.lun? 
Yazımda bu noktanın "'1• 

zuhsuz kalmlf olduğunu itiraf 
ettikten sonra ce\"ap verdim: 

- Mutlaka Lıviçre veya bir 
çok Orta Avrupa gazetelerinin 
sahife tertiplerini fünck tuta
lım, demiyorum. Birinci sahi.' 
fe gazetenin çehresinde hnykı· 
ran bir adamın yüzile düsün~n 
bir adamınki ara?.ında m~vcut 
İfade farkını kasdediyo~um. 
Gazetelerimizin hepsioıcle "ılF-1 • ~ 
ığı ha.san bir a<lamın yÜ'?'ifoü 

··-·· .......................... . 
cındaki okuyucularının sabır
sı::Jığını hes&ba kalan bazı ak
fam gazetelerine bu çehre ya
rafabilir; fakat hadiseleri ze
ki.sının inbtğinde süzmiye ve 
onlan birer hükme bağlayan 
Hı.hlili düfüncenin turnikı: ·in
den geçirmiye vakti olan ~a::e
telerin yÜzünde, \"a.kur ve ~akİ[1 
b!r zihin faaliyetinin ifade ni
ZP.mını görmek ihtiyacındı-yız. 

Nakleden: Sermed TALAY Pek yakında 
ESKi ORDU KUMAN)JANLARJNDAN 

(Yazısı eahlfa a, aUtun t da) 

çitgilcndiren ruh köpürt? 0 inün 
laslun ve keskin belirtilerini 
gÖtÜr5ÜııÜz. Geç vakit kan, · 
ayak üstü ve bir bakıtfa güniia 
hidisel ~ öjrenmek ibtiya· 

Bu gazetelerin iç sahife.lerir.c, 
~adisclerle ilgisi olsun olmasın 
rastgele kondul'Ulan fikiı· y3:u

lan ve makalo kalabalığı, or.lı:ı
ra, vakıclan tahlil ve tef.,ir 
iden muhakemeli bir gaz~!c 
hay~iycti vermez. Dü~ünen b~r 
gazetenin yüzünde, her gÜn is
tim~sız haykıriHl bir ::ıdamın 
&\'urd\mu ~:fİrPn cıı·J::ıkhk ifa
de.· 1i göre.n.İyeccğiniz gibi, fikir 
ya7.1'arında da, hadiselere· ve 
me~leketin o günkü taze ihti. 
>'•~·arına aırlını çevireni..- •• 

(L ıtf n ııa1 :ı e .. ı· re.:! .ınu. 
" • w'1'miz) 



Sahif : 2 

İşçilere 
B u tedbw hangi battan veya hatlardan pkmıf, kime mülhem 

olmupa Allah ondan razı olsun! Proje h ele bir kanuniyet 
kesbedcr de, fobrika ocaklannm yanında bir de yemek kazanla· 
n kaynamıya b~lıırsa, iz'ıını gözünde olan mutavassıt balkın du
a1atı fÜkran ve minnet h i..leri bu yeni içtimai hamlenin, ne kadar 
)erinde ve faydalı olduğılnu d erhal isbat eder. 

Bu tedbir, memleket kalk.nması uğrunda vücudünün kuv· 
velini seferber eden Tü:k ifç"si:ıin evvela h yat seviyC5inİ yüksel· 
tecektir, tİy&cı olduğu kaloriyi tnm bir sur tte alarak, yalnız 
verimini artlırmıyacak, ü tetik, gıdasından fed!!karlık e derek aüs· 
lenmek i ı tinde olan kadın -işçilcrir-"n c!e nıod ya kal'fl s öster
d ikleri zebunlu.,aun önüne çeı-ek ahl"ki bir kıymet teııy c ktır. 

Bedava yemeiin, • çin ik ısudi h y h Ü:terinde yapaca.V.-. h'!Yl lı 
tes"ri görm k için le.tb kata geçilmesini hck1iyelim •. Öyle tahmin 
ediyorum ki biçb"r ağeç, bedava yemdi a·acı kadar süratle mey· 
va vermek rekorunu kır mıyacnk ve hiçbir içtimai t dbir bu so
nuncusu kadar güler yüzle karfılanmıyacaktır. 

Cihad BA BAN 

f Askeri Vazi .. qet _..1 

Leningrad kalesi 

ÖIOme sebebiyet 
suçlle 7 amele 
tahtı muhakemeye 

alındı 

18 EYLÜL 

ı · 
~A_S_K_E_R_I_H_A_V_A_V_A_Z_I_Y_E_T_I_) . 

• • A e •: • ~f ( 

. _SiYASi VAZIYET .. ... . .• .. • _,.,\• .... 

Mısır ve Suriye 

Son günlerde V alim Rmyadaki harekat s,.• 
bumda değil diier salıne• 

lerde dahi harp tiddet bulmur 
tur. Mısır hUdudunda Almıııs 
kuvvetleri 9iddetli bir tıı.arru:a 
yapm!flardır. Fakat timd illi b u· 

Cephelerde l 
nun taaınızi bir kqiften ibaret 

t agg ar e er l•n olduğu fngilizler tarafından an· 
1 dmıştır. Tank L:ollarile ynpı· 
lan bu istilqaf ı büyük b ir taarruı 

d "" mu··hı·m roller b ketinin t kiı~ eyi mesi ınulı· O'!lna lgl temeldir. Çür.kü artık şimali 
Afrika çöllerinde hararet kırılmlf 

• olduğund büyük &efcrl rin a• 

r Havacılık bahislerini gazan müt•hassıs muharrir~......... •••·· =:·· ·• • .. • piJnıuına i~kiin h .511
• ol~u' !1'· 

arkcıdaıımız aıağıdaki gazısı ile çok mnaklı mev· ı Yazan: Emekli Albay ı ~dısdıntnr· bp~yhı trtlthh_Kahire uz tJ 

d. /(, J b z · • , "fh J l c ı ava ucumu yapı :nıJ 
zular atemas etm•kte ır .. a amızda e ıun ı~ ~ .a'!2 e cit SAKMA olması da yeni ta rnaa bir hazıt· 
/arın ceoabını aşaiıdakı •atırlarda bulabılırsınız J•===•••=•••==•••====•••• ldı eibi örünüyor. 

EylCılun ilk on beş gün ıı ıl muh. 1 ~thlri rin havalardan bomb rdımaıı ı tıiı nıukabtl taarruzlar neU ind 
tdıf hnrekit iah J rıııdu vu. ı edllnı<' ındeki nıaksat halkın man 4 bu enhnda vukubulan ~ı.k şlddetlı 

kubulan bava fıı l l tleılı e bun. viyat.ım kırm:ık ve pımik ynratmnk muharebelerde M.ı e al Kes erling 
ıaı,n çokluğuna ve şiddetine ve ~ oldu •ona göıc bu gııyenin Uu'I ,e kumnndasındakl Alnıan hava oı'du. 
tülen b. ı;ı d tr lkllkler• baku • ı hiı l ı ınin bonıbardımarııle tahakkuk l sunun faaliyeti hakkında mnlunıat 
bukınolunab lir ki: Alınan • P.u ettirllemly eğine ve Rus orduları pek kıttır. 
cephesind ki cr şıddetli havn Cııall- çekllir'ken b.lzzat kendi ellylc biıkııç Mısler Churchıll'in A\•am Kamn. 
yefne (Leni t?) bolgeslnln se- yıl:ı. bın kışflık b yük eehlı!erl :ıcı- rasııııl kı son be)nnatında yuz. erce 
malan hn o ktııd r. 1 n ııdnn ynk P Y hın ve hatt.ii o mın av tnyyarcsinin Rusyaya gondeı il • 

C ph nin şımnl lnsmındn havn takada çek meyıp kalan halkın ölü. m c battn mühim biı· kı mının 
G U :Kel r'ın lı..-um da ınıl ki mü \'C ı faletlle - nufu unun çoklu. v~ıl otmuş btle olduğımu b!ld rnıi~ 
hava kOl'tJ tnaı ruz eden onlu ile kı ğuna güv e 1. - büyQk bir ııl 1-:a olmııııının bilyük bir kıymeti vardır. 
bir lşbıılil,'i yaparnk büyfikyarcl ın goslermlyen bir ais~cmc kareı şehir. Karod ude Alnınn bava kuv..et
lıırda bulundu u ve faali ~· ı ceı>- lerın bor.ıbarıiımanıle mak adın 15-

. 1 lcrlnln Rus donanmasını rahat bı. 

Yakm~rk ki bütün İnıllis 
kuvvetlerinin Ba,kuo:ıancbnlığı 
ve umumi karar ahı Knlıi e 
bul uyor. Mısır hükiimetj b" ~ 
raf olduğundan payitahtın bir t•· 
enuu: uğr asından müş ı. ··• n eoı/ 
kide kalaa.ğını dÜfÜnerek ln · i:a 
umumi krargahınm bumdan b • 
ka bir tarafa ve meseli it i!ak 
mu.<thedesi mucibince yirmi sene 
fngiliz a~kcri is alinde kalac Jc 
olan Suv Yt kanala mıntaka 
naklin; istemifti. 

müdafaası 
he ger &indeki d mieyolları il:ıedno tihsal edilmesi ş pn~lıd r. rakma da ;rlne m"'"e1kı mi Here 

• de t mil e ti anla!Jılm• ktadır. Ceph n!n çok ~nı.ş olma ı v he. 
Bu mıntakad (Le in ıııdJ m be. dlfierln çoklufu dolayı De hava kuv pek uygun düşmlyrn bir harc'kct ol · 

Likin İn °llNe Kahirenin ser 
lrulcen nokt smdan merk zı ve 
kllhir b ir mevkide bulunması.ıdao 
ve ayni zamanda Mı ır hükiımetİ· 
ni d~ siy i kontrolü aHında bu4 

lundunnıık istediğind n Mısır hü• 
kumetinin müracaatını isaf ~e· 
memiştir. 

ve 
Yazan: General Ali Ihsan Sabia 

ESKi ORDU K UMANDANLARIN DAN 

L enlngradın müdafaa > devam 
ediyor. arc al Vorcşılofun 

mahsur k lan ordularile ~hrın mil~ 
da!aasma ukrqtığı anlaıılıyor ; yal. 
ııız Volkov ve Svir nehirleri boyuıı
d k kuvv rle On gli lma • 
l nd , l urmnnsk ve Arkan el ta
r aflannda bulunan birlikler muha
aara dışında kalmı:lardır. Bunların 
a) rı bir tvmanda albnda (Beyaz 
ll _ Oneg-a g 111 • Valdal tepc
leı ) hattını muh faz ya v Vologda 
1 tlluıınctlnl temine çalı malan nıub.. 
t 1 ır. Ş"mal mıntakasındaki Al. 

orduları bfiyOk ktsrmlarfl Le. 
ıı d hrine cenuptan ve cenubu 

ı taarruz et kted rler. 
rın. ıehnn dış ve lkincl m\1-

dn aa r ıtlnrını yaı-dıl:lım ve şimdi 
çijncQ ya merkez müd faı:ı 
ı zorl dık?an nnl ~ı or. Fın 

rı d hrı ld tehdil 
1 r. Feld l Vo J ~b 

den Lenlngrad fabn"kalarıı\ı ve en. 
düstri m :eseler1n1 cl gı.-çırmek 
veya imha eylemek sı e e Sov t. Maarifte ı 
lerf mühim bJr harp lstih :ıl rnerke
eınden mahrum bınkmaktır. l ..enin. 
cradm &aptolunmasile büt n bu fay. 
dalar Al anlar tarafından kazanıl
mış olacaktır. Ondan sonra bu mu. 

Açık hava okulu 
açılıyor 

hasarn lı;iıı kullanılmış olan ordular İlk tahslllerlni yatılı ~apmak istl. 
ve h va ktıvvetJeri tnmamftc oıcrbut yen ilkokul tal bel rl için şehrlmız 
kalacağından bunl rı ,(oskova isti. dahilinde v ci\ar koylerd paralı 
kametinde yapılucnk a ıl büJ ük t olarak pansiyonlu ilkokullnr nçılmış. 
arn:ız Jçiıı Alman merkez ordular Ur. Bu okullar Yıldız, Kiıçilkynlı, 
grupu ile bırlikte kullanmuk 1mki.nı J Lğıthane, Silini, Heykoz.B02han 
elde ednec~ktir. nununla beraber Le. Şıle ve Yalovada kurulmuşlardır. 
ningrad bii) ük bir 1 nııyi eehri ve İlk t:ıhs.l ça~ındıı bulunan ı: c er. 
Baltıktakl Sovyet don nma nın son seri bir havat ctlren çocukl ~n h r 
ıJU mıı ı ı olmaıı ydı, ve bu turlü d 1 1 t ve t r ddil rd kurta. 
birde biıyıık bir Sov)' t kuv vcti b rılıp ı:; l blı in n ) etıştlrılm lerı ga. 
lunmaııaydı, Alınan (lıdulaı bu ;>esile Y Ik :;d d cÇocuklaıı kur. 
ıfo işgal ne ehemmly t. v m k n tıırm:ı yurdu> edl mi tir. Bu-
l\10$ko yn do •ru Deri hnr k Uf.!ri e rada okuUılacak tnl beden 16G Urn 

ücret alın caktır. devam l'derl rdi; çünkü, o anman. 
L n ngıııd Alm nl rın rka do Çeliınsiz, zayıf olup gıhht bir ıhti. 

u marn nlt nda ve tuh atl f zla t ma 
ıl l mcl rfne ve l vy t mu - hahnde bulunmaları icap eden 11k-

t k vveU rlni imha etm l l' okul çocu 'arı için d para! olnrak 
m anut. cd cl blr \azlyetw bulun. b cAçık Hava Okulu> arılma ına 
rnazdı ır • 

1 1a d Pil ~d. I . k karar verllml tir. Hu okullar l nl 
evn ' ıı ı > r a ab d rs yıl b nd tcdri at 

ık<'tı, ırf ora a kapan. nık R or.

1 

ki d ~ 
d ı l . h k t1 rn nr ır. 

u arının i rı are ·e erin knışı ============== 
tehd t dlcl bir v zly t almış olan B l d" det 
Gntl O man Pa k vvetle n:.n l • • e ıye 
sirıle nasıl vk 1 çe h mmlyet 
kazanmış u Lcnın dm dn evkul. 
ey~e bugünku eh ınmı,ı.:etl ııırf 1 • 

çi 1 k vetl rd n ' h ı k b r 
endu tn ş hri ve D !tık fılo unun 
ııı;;n iltica mahalli olm ındnn !ıerl 
gelmiştir; şo hald Len ngradın ınü. 
dafaası Sovyet R ya için ve uıptı 
da Almanlar ıçin l!On d rec ehem. 
miyctll bir m lctlir. Ancak l..enin. 
grndın :mptından sonı'tl, l\ro kovanın 
i alini t mln dcc.ck taarruz hare. 
1tet.lerine ba anabilir. Sovyetlcrin 
gösterdiklc.r1 mukavemet kudreti 
knrşıs•nda her iki taarruz hareke. 
tini aynı znm nd yapml'k do nı bir 
hareket olmaz. Lcninl,-rad ele geçı. 
rlldikten anra Alman ııimal ve mer. 
kez orduları grupları 1 bırl •I yapa. 
rak Ioskova istilcamctinde taarruz 
ederlerse, Kıxıloı·duları Ural dağla. 
ı ına çekilmekten men debDırl r. Kıe 
b mazdan evvel bu tnnr uz muv f_ 
!akıy te varır a, kışın barbfn sıklet 
mcrkl'zi, Rusyanm c nubundnki da. 
ha mutedil Ye daha cok m k<ln mov 
kıler! ve yollan havi bir mıntakaya 
g m1ş olur. 

Eski Ordu K um ndanlnrından 
Emekli General 

ALI IHSAN SA BIS .............................................•.. 
Fazla para isti yen 
şoförler şiddetle 
cezalandırılacak 

Taksi ilcreUcı1nc y11pılmış olan 

Kasapların talebi 
reddedildi 

Dun B lediyc İktısat Müdlirül • 
ğunde k aplann i tlrakll bir top. 
lı:ıntı yapılmış ve et fıyatl n üzerın
dc goıi:işlilmuştur. İktısat Müdurlu-
~ k apl rın bO iddıal nnn l"ll 

mm fıyatlarda ter ffüil icap ettir -
cck hlçblr nokta bulunmadığından 
her türlu zam talebini rcdd nu tir. 

+ KLASlK TÜRK lll[;SlKISI 
KONSER/ :PlLME ALH'\ACAK -
Beicdl): e Kan e v tuaı ı tnrnfındıuı 
yapılacak olan kl !k on Türk mu. 
lkışinaıunın jublk fıln1c d alına. 

caktır. Vali ve Bel di~c Reıısl Dok
tor LiltCi Kırdar bu l bılh n
lakadar olmaktadır. 

lklıaat haberleri : 

Demir ithalatçıları
nın bir kararı 

Hariçten demir ve demir cşyn it. 
hail fç n dün Mad nt Eş) n Bırlı!,.;n. 
de nıfihlm bir toplrınb yapılmıştır. 

İçti da ha in d o 'du u uru. 
retler ve m6 kulut ar n zarı itıb a 
alınarak den ır ıtl ının aı ak bu 
gunku malı~et fl arma yüzde 60 
zam ynp ld n t de mümkun Qla
can ani şılnuştu. Bu karar Tıcaret 
Vekil] Une blldırılml tir. * MACARLAR rn sı: 1 TA-
1\ASLA PA~1UK DÖ \.VNTÜSÜ 
iSTiYORLAR - Bir kaç gün evvel 

Bakı lar .................... 

e. yeni zamla beraber bu miktarın 
l ilzde 35 e çıkb ını dün y ı tık. 
A ıtkadar. makamlar y ni ummın, 
tak ı h pi rınln llerl surd u ben. 
zır , yed k aksam, lııstik gıb! lhti • 
ynçlara tamamen t b l etnı ktc 
old ğunu l b dan böylo eo!orler 
tarafından bite en ufak bh
ilaveye bir sebep ve mahal kalma • 
dı.gını so3 l mektedirl r. Bundan son. 
:ra da eski ide ) olsuz hareket e. 
dl!ll şoförler görOlt!rse haki nnda en 
ş!dd tli cezalar tntbik edfiecek ve 
nyn ıllt Konınma K nunu hü • 
kümlerl dnhllind d tak1b t yapı. 
lncaktır. Bu makamlar halkımızdan 
dn mürakııbe vazifesine l rdım is. 
tcmcktedMer. 

chrim zc donen Macnr Ticaret at.n. 
şesı Caky Maı:aı i tanın mcınlckeU. 
mizden hususi t kn in almak ı t il 1 
mallann miktıın ve n yfl ri hakkın. 
d Ticaret Vekil tlle t lard:ı bu 
!onmak üz.ere yann akşam Anknr • 
ya gidecektir. 1 carlar m ml k ti
mlzden ın him mık1 n ta pamuk dö
küntilsil istemektedirler. 

kıran gaz te, 
ünen g zete 

Pe"ami SAFA ............................ 
eerrcd ilim (veya ulemalık!) 
bclirtilerindM eser bulamazsı• 
mz. İtte, m e<!cni dünyada, 
göı.Ü!nüzün önündekt bütün ör
neklet"0 e, amme dü~ncesi üs
tünde tesir ı-.hib~ gerçek Ye 
tam «gazete» buna d erler . E
ğC!" gazetclc:-imizin içinde biri 
nya ikisi, bö} le olmak istediği 
bıt!de olamıyorsa, ir desinin 
d lflnda kalan bazı aebept rden 
bafka, b ir ta.nesi de, okU)"UCUyu 
~ ca}ırlt mizanpajına ahftıran 
ma•huatınuzm açtıgı cereyana 
kapılmak zaruretidir. 

Fiyat llalelerlnl 
aamıyanlar 

+ iHRAÇ EDiLECEK NOHUT. 
LAR - Tıcaret Vckliletl böcckl n
mlye yuz tutmuıı olan nohutl nn 
nevi ve mıktarının İhrneah Kontrol 
Daireıııne bıldlrllm i !çın bir tamim 
ynpmıştır. 

Bu kabil nohutlnnn ihrncına mii
snade edıleceğt tahmin edilmektedir. 

Göç seferleri 
başladı 

Devlet Deniz.yollan İdar 1 her 
yıl olduğ\1 gibi bu ııene d tanfe ha
rici olarak göç sc!erleri ibda etmiş. 
Ur. Yuzd 60 tcnzıliiUı olan bu pos. 
talar dünden itlb:ıN!n ba lnmıştır. 
Göç postası her gün saat tam 12 d 
BOyuka dan kalkacak ve b Uin a
dala ra ufradıktaıı aonra Köprüye 
geleeektir. 

nllz idd tJi hav bombardın nln ınıı vcth.:ı·lııln ancak kara .udularını rn.k göı ülmekledir. Şimal denlz.ındc 
d Qlü c kap flov> ve şarki Akdenizde İs.-uğramadığı ve Finlandiy k z.I d telclemlye kafi geldi . üşun r. kend riye deniz üile.Tlnd İngilız do. 

gibi d r bir deniz sah ı d ı se hftyilk şehirlerin bombardıman e-
Baltık donanma ının bak ) e ile dilmesi ve Finlandiya korfez.lndekJ nan1?U1sını rahat bırakmıyan Alman 

d' hava kuvvetlerinin Knrndcnizde Ruıı 
(KTOn d) deniz üssünun nıhat bı. Rus Baltık donanmasil (KrontU 

ed f1 donanm sına sataşmamnsını nncak 
rakılm dı"~ oze ç tpmaktadır. ln ık!ncl derecede h e er arasma 

"' , d f deniz tayyarelerlle hazırlıkların he-A \'nıpanın diğer mıntakalııı-md sokulmnsı tayyııreıer e tnııarru ve 
k 1 tf nüz tamam olmadıj;-ınn ve kara tay-•imdiy kadar cer yan edip "eçmi~ zayıatı çoğaltın ma nrzu arına a -

... ynrelerlnin ise ka ra harekiltile fazla muharebelerde c phe gerisinde ve olunabilir. 
dışındaki Roterdam, V ova, Bel- C~h nin merkez kısmında Alman mcş ul bulunma ınn hamletmek milm 
grad gibi bü3•Qk şehirler aman ız ların Çernlkof ÜZ<?rlndc are,nl kündilr. Alman bOydk Aınirnll Rne. 
hava bllcumlnnna uğradıkları hald (Budlennl) ordularının Bnğ kanadına der,ln Sofya a geliıl Karndcniz 
Rus - Alman hı:ırbind tam cephed karşı yapılan çevirme hareketini dur hııvzaBındn yapılacak bazı harekil.tn 

O
'an büyük bir hrin bom lanm:ı- durmak mnksndlle merkezde bil) Ok nlt 1 lcr için olduğuna deli t eder. 
'' f Bu mütalcal rdan nra Akdenı • ması e )•alnız t hd Uerle iktifa u - ı lhti at kuvvetleri toplamı a muva • 
ıunmaBı neye hamt dilebilır? Buyük fak olan Ma al Timuçenkonun yap Ein 1 rlunda ve ortn.sınd ve hllh:ıssa 

İtalya tizerind bu son g{inlerdeld 

( KiTAP TENKiDi) 

Konuşmalar (1) 

H alkevlerlm 1·n yaptıtı bırçok 
faydalı ı erden hin de, 

H k ~ t rınd muhtcl1! m \-zulnr 
uz l de t rtıp tlği konf ran \ar-
dır. Bu k nf arı, h r m,evzuun 
aliknd ı h ) ri verir. Hal-
kı fa~dah kcnfe anslarn celbebnek 
için fiiph iz, bu en d • bh u. 
suldür. Fakat Halkevlerınd veri
len konfcranalardan l nlnız o •m
lonu dolduran bır dlnley 1 k tl 1 
istif ue eder ve hariçte kal n bü. 
yük blı- münevvçr ek eı ı) t. bun-
lardan :falda\ namaz. Halbuki 
fııydalanma ln ımdır c bunun 
dn ycgfıne çatt ı muhtelıf ~:ırih. 
lerdc , cı1len konfcı an l rı bir kı
t.tıpta toplamakta. İşte t;ümhun
~et Jinlk Pıırl l, uzel bir duşun
ce ile bu işi ) apmı , a) n fil n ta
rihlerd verdirdi •ı konf uın lan, 
cKonuşmalar> i mile bir kitnpt.\ 
toplıyarak n r tnıı Ur. 

Bu senenin temmuz il) ında ~ı
kan bu eserin, kapa ın 1 ıa. 
kamdan ıldnci sapSlnl idı k et
mış olduğunu anh)oruz. 'Konuş
malar> 250 bü~uk snh'fc tutma -
tadır. Ba kısı, bizde her orta bas. 
kılı kitapta oldugu gibi, goze ba
tan b ) uk ku uıl rd n kuttulmuş. 
ıur. Muhtcvi~atınn gdınc , lıa kı. 
sını k<:ndi 1 endi inin s \ 1) imi n 
utnnd ran \fr olgunluk H d l un
lukta bulunu)or. Ila~velı. Dr. R • 
fik Sıı.~ da 'ın (ll:ı.lk '• ılnlıı 9 
vncu yıld n mü nut u) ıl bn h. 
yan kı p, J c ues pe u'nun 
(l\lüdl f '\C Ak ır), N fı Atuf 
Knn u'nun (H lk t ı hl) ne da
ir) A. ŞOkıu E me i (M ntro), 
p of. )!tat.af Ş k T .;ıın 
(H lk nedh?), S brl E Siyn. 
vuş ll'ın (Muhıt ~ Trrb 
i m 1 Ha'ı:kı Il lt ı ı 'n n 
( H vlcrin in n > v auı y. 
rı fikir s h 1 ındn oz u bl r 
kıymeti olan il hçct K m l C ığ. 
lar, N uhl Bayd r ve Pı-of. En. 
ver Zl)n Ka al'ın nn'nt, edeb nt 
ve si) a te nit t zlcrinrl n sonra, 
S im Bılge'nln (Tlyntrodn Yar. 
dımc El manlar) !simli nznn bir 
etüdlle bitiyor. 

:Muhtelif güze) hıkAy lerden mil. 
rekk p bir e eri, tek mevzulu olan 
romana nasıl tercıh cd r k, muh. 
telif bilgilerın mecmu ı olan b 
kitabı da, yntnız tek bir fıklr tize. 
rlnd habire kafa eışlren ağır e
serlere öyle tercih eriyoruz. 

lfo kocn bir ltltabt doldurnn bir 
mevzuun, bir konferansın çok ırn
hl!e tutmayan küçük hacmine 
mümkün değ!l sığmayacağını id
din edenlere, cKomıemalar> dakl 
her ayn bahiste, o bahislere ait 
birer münferit eser! nrntmıyacak 
bir mOkemmcllyetlc, bilgilerin t 1-
his edilmiş olduğunu, :fazla cesa
rete ihtiyaç hissetmeden söyllyc. 
biliriz. lt lü c erdeki Fütlrlzm'e, 
Empre yonizm'c ve Kübizm'e ait 
şu tariflerin, bizi ayni m vzuda 
mu!usal blr kitabın delaletine 
muhtac olmaktan kvrtaran kolay. 
lığına bakınıs: 

1' tiriz '"n tarifi : 
c20 net asır bir kuvvet ve ma. 

kin ndır. Bu Derliyor v o l;a. 
dar il rli;yt.>cck ki nlha)Ct bir gQn 
bcr ey m klncleşec k ve benım 
bugunkü şu mevzuum bu lıal ge
lecek, ,.e nıescliı., bir in an re mi. 
ni çizerken yalnız ndel d n utc-

kk 1 blr c1 ım veyahut u tu~ano 
vc;ra mlli>tntll men urlardan ve 
yalnız ruu111'Ycn yerl nndcn mcr. 
but mıh:ınıkl hnreketlerlle bir kül. 

çe, tetkik edildiği znmnn hnklka.
ten mnkinelcşmi~ bir lııeım veya
hut bir bayvı.ın, lılı- eğ ç, bir çi. 
çek velhasıl tabiattan bır parcn 
vü\;ut bulnCJlk.> 

Eı ıprcsyonir; l'in tarifi : 
cilılıl orum ki heyecan yalnız 

güzeli kten de-•il, çirkinlikten d 
du)ulabllir. Çünkü h yecan gır. 

duğum ıeyin hislerim üzerinde ) -
n t.acat"\ değıııklik ve coşkunluk
tan ibal'cl.tlr. Şu halde güzellik 
beni ne kadar mcstedcrse çirkin
lik d o kadar tlkalndhir v ni
hn) t güzelhkleri ortaya koyan 
ç!rkınlikleı·ln mevcudlyctidır. Şu 
halde ben, bunları ancak ruhum. 
da yar tacaklnn teıılrlerilc U' de 
cdcbılırım dıyor ve bu gllnkfi •a
n tın belli başlı ekolu olan Em
presyonizm'! yarntıyoı·. Güz t ta
rafları ideal bir guuıl, çirkin ta
r flar> ise Uıbir en z • ide 1 çir
kin ol rak ı; teri;ror.> 

K ıb1 m' n tarifi : 
cTab"aU vücuda gcUren ci im. 

lerdlr. Cbımlcrs nıol kul !thm 
v mol 1' Uer atomlardan milt • 
ckkildlr. Bir atom bir ı kil hen

d iyi haiulir, u halde me\ZUU
muz ne olu olsun bız onu r. k 
b dest ı k terle U'ad ed b l ·z. 

1 t san Umrın b yle dft ft"tmc. 
1 a ı mevzuu cilzü !eı-dln"n 

blrl e 'e vucuda gctird·.-., h n-
d ı ş k"llert bularak ifad t. 
sl l{Ubiznı ekolünü vUcud tiri. 
yor . ., 

B iki bir nnntkiirm tcce ııüsO
nQ d yurmağa katı g lmlycr k o. 
lan bu tarifler, sanatkiir olmıyan 
bir n ünevverln snn' tn ntt tecf!S. 
su ünfi f zla ile tatmin cd r. Yı. 
ne m elli, tifo, ~nıb:ırraıı gnı
tdqu ve mesane iltihabının ayrı 
ayrı tarifleri d , bir D hll!y inin 
tıbbi tccessü ünü dımırmad ı 
b lde, doktor olmıyan blr müncv. 
verin doktorluğa be lcdiği mera. 
kını faz.lasil tatmin ed r. 

r le odur: Herkesi oldkıı. 
dar decek bir konfernn t mes
leki derinliklere dalmak lüzumsuz 
v faydasudır. 

O halde cKomı:ımalnr> hakkın. 
da en son sözümüzu s6yliyelin1: 
cKonuşmal r> bir halk klt.nbı. 

dır. Bu demeJ.. değildir ki ınuhte. 
vlyntı hep audan bnhfslerlc rlolu. 
dur. Bayır! Bir daha t krnr edi
yoruz.; halk için yaz.ılmıetır, fa. 
kat b Uin dünyn b"lgl v m le
lerine tem ıı ed n m nuları, ti~ 
bir ifade ve ehllyetli bir c ·ru,ıc 
içine ıılmasına mani def'i. 

ÖMER SELlM 

(l) c. H. PaTtiri !U! r af ftda11. 

hava fanliyetlcrinin manasını anla
mak daha ziyade kolay) eır. 

İııi;iliZ havıı kuvvetleri İtnlyadan 
gelmekte ol n kuvvetlerle malz.cmc
nin çıkarm limanlan olan Grnp 
Trablusu lle Bingaziyi mut.ad Teç. 
hile bombnlr.uınkla iktifa etmlyerck 
bir taraftan Yunan denizi ile Ego 
dcnizl arnsındıı.ki en kı:uı deni:t yo. 
lunu te.~11 eden Korcnt kanıılını 
bombardıman ederek bu yolu ınuııt. 
tal bıraknuya ralıııı rlarkı'n dlıtl!l" tn. 
raftan da Girıt, S"cflya adalanndakı 
h11va fi lerfle lfmnıılıı.ra hücumlarını 
tckrnrlnmaktadırlar ve hattu nylar. 
danbcrf bombardıman etmedik rl 
Şimali !talyı\dnki (T(lrfno) )'U te • 
rar bombalamışlnrdır. Eğer bu fan. 
1 t r de" unı eder ve temposu 
dn dd lenitııe bu al:ımeilcr Akd1.'
nizln bu ~hasında yakınl rda bilyill 
fırtınnlnrın kopacağını gösterir. 

ihver hava kuvvetleı1 lse şim
diye kadar Sliveyş kanalı civarında. 
k! tayyare meydnnlarıle Libyn cep. 
heııindeki mahdut hedeflere knrşı 
yaptıkları hOcumlnrı Şap deniz.ine 
kndıır uzatuak Amerlkadau malze. 
ıne rOklu olarak gelmekte olan va. 
purlara ve I.ibyıı cephesinin geriııln
riekl demır) llnrlle tayy re meydan. 
!arına da tqmil ederek hava faali. 
yetmi genl$letmclcta ve ş\ddetlendır. 
mektc'dirlcr. 

fııg!liz • Alman cephesinde: İngi. 
Uz gilndti% hncumları b nz gcyrck
le!Jmiş, gece hücumları b:ızıın ~Oz 
ta:ırynrelfk kuvve'Jctle mahdut he. 
d('Oere yapılmaktadır. Ek erly ti 
İngiliz hava hücumları Royal J~r!or
sa on bd'ınbardımıın tayyaresinin zı
yaına mal nlurken 8/9 eylül ıınlı f! • 
ceııi (Kaıı el) e ynpılıın hllcunıda 
yalnız bir t k tayyare kayb~tıneklt> 

1 biı· muvnffokıyet kaydoluıımustur. 
ı Gat P e ph lndckı bava f ııllyct-

l lerı n mda dikkati çek n nokta 
uçan kale namı verilen btivuk bom
bardıman tayyar erinin Alm n iş. 

1 
gali altınd ki anız! üz rind g6run. 
rn ve h ttfı N orv ahill r nd 
ı;o'k yüks<>ktl'n uçtu •11 bild rılc:ı d rt 
moUi uç b JT(ik tııyyaren n de, yi-
ne bu uçan kalel rd n olmMı ihti
mal dir. Bu ta varel<'rin uçm ısı 
yeni bir t p b k bir tny}'nrcnın 
sııhııe:1e gırmlş olmasından ıbart. 

olm ıp bllha a bu tauard in ı; ' 
vuk kten uçmak ıunıt l av tayy • 
resi \ 'C tayyare defi toplarının te i
rinden kurtulması çok ınüh mdlr. 

Bundnn haeka teknik bak ınd n 
hniz ol u~ ehemmiyet ise y k k 
lrtlf larda tenef{il ü kolnyl tırnn 
ok ıj n gazının nyarla intişn · ctti
rllm i ve sulh zamnnındanb bir 
sır halinde muhafaza edil n \merl. 
b.n yeni bomba nişan ii1etlf't'!'lin 
kullanılması ke rfıyetidlr. Bomb in • 
rın ı .. bctı hakkında kat'i mal n nt 
olmamakla beraber bu tayya rl 
arada aırad ynpılan tecrli !erin 
net ceh~ri mOııbct çıkars."l v bu u • 
çu•laı ln elde ed"l n t kiimül k" f" 
görülürse bu tayyarelerle g l ek 
kıttn Alm nyıı içerlerine büyük 
ve e.fdd tll akınların yıopıl l'atına 
inti ar etmt'k liizımgclir ve bu tnv
yn rel rd n elmdiye kndar hiçbirisi 
düışilrülemcınMir. 

MECIT SAKMAR ........... ., ................................... . 

İTİZAR - cEnver Pqa Ru ya. 
da> ve cAbdullah Efendinin Rıly -
arı> ııln li tcfriknlanmız yazımızın 
~kl undnn dolayı konamamt.ştır. 
Oı r dll rlz. 

Altnan hava hücumu Kabirede 
Mısırlı sivil ahali arasında b yli 
zayiatı baia olduğundan 1\'Imr hü· 
kameti Almnayayı protesto el• 
mittir. 

Y akınptkta yal ruz askeri fa• 
aliyet değil aiyasi hareketler de 
tnÜf8hed edilmektedir. İngilis• 
ler Suriyeyi itgal et'iktcn onra 
burasının siyasi idaresini G eneral 
O Gaulle'ün taraf tarlarmdatl 
G neral C treux'ya bırakm•şb. 
Şimdi bu General Suriye balkımıı 
büsbütün (Vişi ) bükUmetile me'1 
cut manevi rabıta ve münasebe~ 
lerini kesmek üure mcml kete 
istiklal vereceğini ilan ctmi ir. 
Sur"ye hükum tinin ba 1 d• 
Şeyh Taceddin Elhü~yniyi ıı tir
miftir. Yeni Bafvekil De Caulle 
taraftarlan ile ifbirliği yapm yı 
kabul etmiftir. 

Bundan evvelki Ba,vekil ve 
Suriye hükurneti hukuki bir 'a:r+ 
yeti olmıyan ve v dleri 1: kulıaıı 
b

0

r devlet ta hhüdatı olmıy De 
G aullc tarf atarları ile birlikte ça• 
1ı,mayı kabul etmemi ti. 

Yeni B8'vckil General 
\ JX vasıtuile hariçten yiy ~ d 

yak cnk lacağı ümidile i b ,,na 
gelmiş görünüyo r. Çünkü Sur"ye 
yiyecek cihetinden çok sıkuı ı• 
dadır. 

Suriye ile rılistin ve Mnve 1• 
& dünün birlcstirilm i ve bu su· 
retle Arap aleminin siyasi it b .. 
dına büyücek b ir nüve kuıul· 
ması tasavvuru terkedilmi ııörii• 
nüyor. Böyle bir hükümetin bn• 
sına Emir Ahdullahın getirii cc• 
iini İngiliz Hava Mar~ı aö~l-· 
mitti. Şimdi bundan hiç b:.h• 
ıedilmemektedir. 

Y akmfal'ktaki ••Zİyeti müt s.-
ıir edec.ek bir ka imi1 d 
meydana çıkmaktadır. Alnı " ' 
Dnieper nehrinin f&rlona g çil<• 
ten sonra Kınm ve Kafkasya is• 
tikametinde cebri yürüyü"l r yap 
maktadırlar. 

İngi.Jwcre göre Almanlar kıf 
ardmezden ve yağmurlardan do• 
1 yı bi Ukrayna ve · n 1İ 
Kafkasya ovalan çamur deryası• 
na dönmez:d~n evvel KaCk ya ı 
ele geçirmek için bu ha k İ 
yapmak i tiyorlar. Kınm yantl" 
adamıı almakla Kafkasya üz.erine 
g · d cclc ordulannın cenup ccna• 
hını emnİ} t alhna alac 1 dırı 

En tidd tli muharebeler ,İ:n'I .. 
dilik Rusy da cereyan etmekl• 
beraber hnrbin gem keı-i g.., 
r k siyll!\i let m r~~i Yak:n• 
fark do ru kayın ktadl?'. 

Muharrem Feyzi Tor A "! 
iı1W1111 Jlllıl"MlllHIHlfllttfUtftttHUUmt t 

r Vecizelerin şerhi , 

1 

L ,.'" .. "-" m...... , ,, "'"...... 1 
K en ai mııkatlclerahn 

h aitim olm it iıtiyen b ·r 
mili t, ilmü irfanın t emrn 
edecegi her ıeyle ~ı ahlan 
ma.ıclır. MADISON 
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tmi•~nımmıtiflbuaünd0n 1 

Celep ve kasaplara dair SOVYE T Aslcersigaraları' 1 ALMAN 
.S , O N . ~ A B E. R L E .R 

ET .eren ._, baldur. s. buamta me timdi,. bd• t C b ı j ğ i lıa/danaa geni t e b 1 i ğ i 
aakınh ~lülmit ne de çekilec4ı:&. Fllbt ııı... anıl ribi, et (1 inci aalıi/edm. cı.11e1m) bir '·ar-·-- (1 irwf -1tıi/«I.• ,,,,_.) 

LJerile alakadar iiııwel9r içinde elle- menfaMine 1a• cta,rriin U.. Almanların ÖUl. ıdaSJna &aka. cı. le. w _,,_.. Km lııenalu 
., karmak teşebbüıii esnasında, Sovyet J.•Z' '~• ' 'lala. .. 
IA!llar çıkabilir. topçuları, tayyanlt!r't ... harp gemK. neıreaı uı Berlia, l'i (A.A.) - li ~l!&hle. 

Bu zati menfaate fazla dü~kün insanlardır ki zaman zam• kri asker, tan it ve diğer ıı.lliıhlaı-la Alman bombardımanlan ~. TalAf ..... Bai ıl~ glrtllll zı • •• ~ ..... 
piyasayı bul ..... et fif•*'-•ı yükseltmek ve bioaenale]11b fazla yüklü ceman 28 ·bin tonJlatoluk 4 ~'\'KARA, 17 Ulwl) Kırım Mızalund.aa ıeça demiayol.U • 
kazanmak bınaaa ......,_..ar. nakliye gemisi, 1 torpito, 10 hllcum. icra 'Yekillui B-eti, _., on. biri C10IL kD~ltamt ÜH.riEncW ~ ü..Whi ~ ......... ... ........ C8hlldl 

"'-'·· b. k ~., m ş ve ezu ıtir. zcü1a1e, :m ıa Birkaç ..:;.. evvelki gazetelerde bazı .._ __ ve --•--laria yi• bcıtuı ve Alman aakeı:ile: IW- ır ço başı ve erbllfla.ra 'fUilectk uker 
·-· --.... ..._... kiiçük deniz eüzitıamllll"!ltı t:ırhriıt .ı. sigarala:n 11akkuıda lıU talimat. aiı: Sovyet auı, bii»iik ppta bom.. De piyasayı buhlwchıHNll kasdile kesile. etleri ~ JliJ'wya mişlcrdir. Bir dişman tayyaı·csi dü. name haz.ırlamı§tır. Bupndm 1. ıı.ıarJa h&W'& uğratJll!Uftııı. Stuka sama, banlama hepini mı ınmı 1 w'St )lir alUWI. Fakat, seti ve 

çıkarm•dıklanaı. yahut mezbahadan ....,.....,. ~adaldarı• şüı'iilmöııtar, tlbaren merlyete giren bu tali- ı ~Rnlar!~!~ hlic11B1u lıla aynca. 'bir lbıaıtDe bmlkarak dalcm daJpa ~ phtba Mr e.wı. gibi, az DmMıda 
okuduk. Ertesi gün, dl~. topladığı bir matnamenin esaalanna g6re er, ısta:.. ua wuudmat.ı da ~ tahrip 8 • aüme b91ttı. Zile lt..ıı. Gel• ~ (Balnlli ~} 11t ça~ it • 

ı k d · o dilmiş veya ağır hasara u.f'raUl.mı• A....... ~ :.....- ,___, :nacll. atanbulua et ihtiyacı eskidenberi niu' ve bilhuaa koyua çok nakliye gemisi, k!iç~ enız c - onbaşı -.e erflaşfarır g;tnd'e 10 al- ~"ffti1..~a .:::::..· :_~~ ~= D-ı- --'- aMlil ...ı., Hakkı 
)'eti,tiren vila~tlerden temin olunurdu. Gelen hayvanlardaa zütamı ve tayyare lle Oıuıl adasına r:andaıt fasTa verilmf1eceltir. tır. - .-- umu _...., - ,-- - -• 

cf'ımizcimı -.e ba'Gdan pıı.ian asker B11ı sigaralar bir çblr elaral: top UkaJDllda ..... et ıelmebd ı..- etö. Y..ma pm ....... t•&Jm:ı. ~ ile laıt 
eYVeli askerin. i.latiyacı apUıp mütel>akisi halk İçin kasaplua da- çıkarmak teşebbirsünclo bulunmuştur. tnn alm.aai.I-.ekür. Milano, 1'ı (A.A.} - Popolo Ömer -m lmbılma btt te:vler IÖT· Pqanm (t:.nciatıt "Ye branıs) lığı 
ğıtdırdı. Fakat, bu miktar evvelden hesap edilir ve. ihtiyaç tat· İki gün süren şiddetli muh.ıı.rebeler. d'Italia gazetminin pd C91Pn..iııde. Jiadi. idi... EV'ftla. komitacılık _lla')IUında 
rnin olunurdu. den sonra düşmaa 4ie•İ91 ve iMLva ki muhabiri yazıyor: Bunları dinlerken Ömer Beyin w sonra Meousan Meclisı ltartdor. 

k ti ı. · b- k kısmı imha ~giri li il El ı• • U'---..ıaiı" llerı '"·-ketimia b1- -nının aıltıl~;:ı:..- .!._ı..:~ı- t•lrıll,,. larıııda azimki.rlıiı. meiküre. ind(>ld Takriben •a on bet sene evvelme ait bir vesikacı. ba laav.. ·uvve er nın enı uyu .1 JU c Si ...... ,,..... ...... .... --· - ----·-.. 
,,_ 

1 edilmiştir. Düşman kuvvetlerinin ge. E H tıun bir Bolte"Ylk hqatı: geçiT'81l satlndan ve }U3111'M8SULdan aıılıyoır- sebatkarlığı ne il>hret kazıınm~ <ılıın 
vanlann miktarı hesap edilerek vilayetlere taks:m olunduiu ve ri kalanı denize doğru püııkürtülmüş bu mıntakaları gafil avlamak fmıa. dum ••• 'rlllit PueMWIL ııö&d Dlttikten 'l"aJat Paaa memuriyet. ~wlal~esi~e 
orata· halkının bu miktar hayvam tstanbuıa kadar tam ıeiirip wr. ir ıaıı.ı. siuledi tını ftrmiftlr. sonra. öme BQ cid~ ve rıukir blr otu~ oturmaz, t.am manasne bır 
teslim etmiye mecbur tutulduğu tasrih o)unmaktadv. Bu .....Uer Lenlngrad bölgcshıdc linrekutla n Rll "' Bu itibarla Ukrayna Bolşevilt reı. \'azlyetle, cevaben bir şeyler SÖ)le. (Büliıilr e!'cndrsl) oluver_mlşti. 
'--ün bize gül&rtç gıthndte ve batta ang,..Mre- ko-.ı..- 0 2 ..._ bulunan Jfü Sovyet tank livası leh1. ,. Cxcf .ma:-a- dlvGm) j1m1ı altında yaıadığl şekilde kendi. d" }>a~& kabul ctmiııoek. bil:a& Onun en milhiın hususıyctlerınden 
-.ı -r ı- i'._ ..- ır h " ,,. "8 ,.. ı-~.. . ,.,....._ 1 ti 'Dl...IJc ef11" b" .. '.:~: , bıri de nerhangf bir adamı ancak li.. man halkına acındırmaktadır. mlzc neticelenen \ r mu nreueue .,. mıyan ga)ı·etlao llttfWtıuSteyiz. 941 nı g .... ~crm ş r. un s ııne ır uwıca: 

• L tank ve zıl'hlı otonıohll~ top, 13 ma- senesininı ilk aelcia: 1111 urfın4a Jn. &nyat goeçirmektedirr Kadınlar vı _ Qlnuu- olmaz.. dotru değil. zım ordu~ zaman lrollanmalt".. ve 
Sonraları bu zorlu angarı)·eler yenni seTbest ti<:aret asutune yin fılcti tahı ip ctmışt.ir. glltcı·cdcu Tii.rkişeye ceman 4.4.008 erkekler f(!hr.fn pis sokakiarmda ve Dedl ~ Ömer Bey, yine bir tcYle:r iap ridii aıu.n da, ldlitiııı'ecWrıt 

bıra~~ı:. Her .usul gib.i bunun da fİkayeti mud;> haneri görüldii 

1 

istirdat edilen ada • ton ngırlığında ve S.GOO.OOO İngiliz kasabalarında perişan bfr kıyafette söylemek l941ııdl. Buna da: en derlA bk uçuruma kadar fırlüttp 
"e g_orulecektU'- Dedik. y.a.. ı.. adam muhakHak dürüst olmaz.. 1\'Joskova ı 7 ( A.A.) - Resmı lirası kıyn1etinde mal ıPJnd.erdik. n y:dmayak dıdaimaktadırlar. - Ne diyo-, onıı yap. atm:rraktı. al 

O F·--•- ı Dnieper mıntakalannda toprai.'ın Dl k 1 1 .....ı: ömes ıısnsT dosyam &Tasında orijin -ç asır nvelki bir kanunnamenin ~tediye i~lcrine ait kısmın-,tebliğ:. ~ tafsilata &iı:ipek iatcm yo. l"ere SOll l!'ftlr 11 •~ru.a... Jerl hf ı bl lfr _._ı.._ 
d T .., el A k • ilk -'·iz zen•inllğl 'bır kaç milyon kişinin re. 8 fi•- ııir Lir h"l"'e llCI::- ftrip . ma uz o nn r li e mu.mı"""'. a bulunan lcasaplara ait fU bend dikkate tayan dc<ril midir? Kıtalanmız l'..adoga göıün e rum. nca bu seııenın 11= 8>, ,.. ey m .... es • a • .... T 1il p b h thı 
K 1 o R-'-h.ua . d . I l içinde Türldyey~ tel! mr ettiğimiz !ahını tcnılne ki-fi gelir. Halbuki bıı d d1L Odayı tukatil. Tesı, a t nşnnm u usnSJye ı 

« asap.~r koyu~u keçide? ve erkeği dişiden ayınp karı~tırrnaya· '"'- sarı a. ~sını gen n mış ar- malların mecmuu ~ ve be- nnntanlardaki hal'lr korlrunç bir sc. 0 Ö B çıkmca Talili Paşa g6stennlye kMidir. Sıram gelmf\-

sh..... Dört- mevııımde tayın olunan nat"k üzere satıp inat etmeyeler. dır. Bu ada ıçm yapılan muhkre: tlelleıine dair bir kaç rakam zikret. !alet içinde ya~mnktaihr. gözl:~ ;iz1ertme dnro~ \ kde!:~:a c";':~~~~~nden b r 
emizlerini saklayıp zayıfım bog-nzlamayalar. Taııllül ctmcyip bclc:ı:d'e 81 O Fin .ubay ve 89 erı me••i kiı!i .. 0--"vorum. -e anladm? f · 

h d .. " .. '"" Kral Borı·s - ·~ · u !arımı fÇel'kes Ahmed) ,.,.niı ki, komita. er zaman et bulunduralar ve akıi halde. muhkem hlJdaruu:ba ölmüştW:. liXişmanın ozt vapa- Bu müddet zarfında Türkiyeye cc. Dedı... B('ll, yabnz om z I cılık buatında lht ltanlı ~ katır 
11
._ 

gelinerek ta el buluncaya ka!lar hapsolunal81'. Büyük ve kiiçük ru ve ik!- motörbotu batı•ılmı,tır. man 36.342 tonluk '" takrlben Almanyad8 . \mldırmnkla ~. bi'r ~ anlıtll1lld1tımı rlfe bl~ok gızlı I,ler -6rd\irllmift .• 
her mü,teriye muradı üzere et vereler. Narkı tec.W:ıı ettikleıiude A~ad~k~ garıllzonun bakayası 2.572.000 İnırilla cıs.72.&.000 Tiid> anlatnıaltıla lktıfa ettim. Tallit Paşa, ft nihayet, bir gece, Ba~ 
.. zir ol...ıara edılmıştir. lirası kıynıetindc mal teslim ettik. (J üaoi Wı.i/•dft. cı.vcm} - Ne yapayım, be Hacı?.- Huban ııoli:atındai\ mulialfflef'Mn 

K 1 d . A • • .. • Smolensk muhasara ediliyor Bu rakamların bu aenenhı ili .._ Yam etmeie karar 'YCJ11İftir. Ga. Dedikten sonnı. ıı6zlm~ chmtM _et- (Zeki Bey) ismindie bir sat lrad4ııtıL 
• ~·.Par an tıkayet mevzulan buglin daha uç a111 nvelki- MHh ı z '·AA.) _ Sov- kiz ayına ait olduiıı unutulmamalı. b .. .. I . u.. J' • ti. Ömer Beyle komıt,tuklarmı aoy. nlmiftl 

nın aynıdır Fakat liı.mı lı: 1 tıedbirJer rtık d ı;.;.o • Ya \ . dıı·. Son haftalar içinde Tlı·klyeye zete, u gon&fDle er.ıa ıw.uuo ını 1 dl • 
tir. Çalıta~ ali.k d k ~ a;~_a ~k ı __ a L- -~~1:1ukıf· yet kıtaları Smoleneki muhasara ırönderllen malların: takriben on mil- ile J'apılmıf olan mülikatfa baş• e M~fer Paşa. o anblr çok: IMtyUk d ~ i~:vethı,'-blö~-pe.k.diql 1~ ~ 
1 !iı ar onusyooaaır, -·1 çe. aza- - y..-... • etmek üzere mevzilere yerleıımi... T k ...., ... ld x... 1 lcl - h tırl""• kt d f' ' llell ".ıı meıHtıe r ...... 11 a tnnı79-
an lb t k k " ..,..- yon ür lirası loymewnuoı o Ug.. •DUf o usunu a -ma a .' bir sıkıntı içtndnJmlş. mahkemeye. hıtlltal etti. Fakat ........ 

e e pe ya ında tamamen yoluna koyacakıu. lerdir. Şimali şarkide yapılan hakkında Londrada yapılan '°yana. Bu mabadla Bulgar Krah Borıs, Vaktlle {.lbnürreşld) tarablllÜID kaıı .(lmet[ orllldım IPU16nk --
Server ISKIT bir meydan muharebesinde Al- ta belki dikkat. etmişsiıı!zdfr. Müs - Füluuin umumi brargahma ~1- kendiaina badiJ• edllini-:. olan atı da buraııta. gi&lar.dl. Umaml 9-p 

manlar inhidama uğramışlrdır. taklıel mühal'aabnm 'haldmlda ıunu mittir. B.. zi}aarete luuıua bir aatmıya lanı: -.enıı.. Omu Bey, iç:lnde En.ewt. tııiciri '911ltabul\ıoesp 
Vitrd.ikkr.i telefat J0,000 den nazan itibara almftlr fimngelfıo Jri, ehemmiyet atfedilmektedir. hayv•ın favkalida ciu ve kıymetli Jc,wJar ortada cısrtmmedi. 
fazladır. 2.750.000 İngiliz .ı:20.200.000 Türk> Berlimleki Bulgar Sef.iri Ora· oldufundau 1ıahııedenık bunun eld.m Tehch~ emaeında (:em. Aı:..I 

Yeni .AJm.a zayiatı lirası kıyurnthııi!. zcytfııpğı, tifti1', ganov: sah günü payitaı\ttan ay· çıkarıbnamasuu l'iea etml~ Fakat bir.dfonbır.ıa nhmry~ adadı. l.li,_ı._ 
Mosl:ova 1 7 (A.A.) - Rea- palamut ve kuru ycmfş mubayaasına • . L v p Pqa, karamıda l8l'a1' edar.ek, atın ldrdıt, tehcir fecayiine karı• .... 

nit uzun Yadell bir programın ha • rılmıştır. Aynı gaze.ı.e, on a• behemehal aaıılmHı :illa kat't emir kat halde daı k f 1 sik" e$ oL 
m1 iııtmbırrat ajanıımm bt1dirdiij-L zırlanmnsını derpı~ş ~-e.Jctı>vfz. n..ru"n aalı "ünü Berline vasıl ol- ın ~ az 8 ay 

"''"' ~... r- ıc; verır.iı... 41uitu lı;in. orada uıtunamadı~ Di,._ 
ne göre, radyonun evvelce bildir- İster satışlanmız, ister rnüba- muş olduğunu bildirmektedir. Talat Pap. buıllan anlattıktan rıbeldrden :firar ederek aoı .. x... 

ettifinl i~cı:·:~~~~d.:~~:~~"'~u.. diği ,..ibi Almanl'ann o1ii v~ yaralı yaalanımz: me.vnaWa ofaUll D Jz • p - .... p ai BOnra, mfiteeıısir bir tavırla tekrar: (Şıım) da .ıck. Fakat Cemal p; 

lranda j Dünya harbi 1 
demokrasi 

749 DCU gtln 1 

1 

temayülü 

teakııli!n İnı;ilız ve Hus kuvvetleri. ola:tak l O bİn kişi ka~br.tınderile Türkiye ile olan ticaretimizi art. İWtaiJOE - Ne yapalım? • tarafmdan derhal yakalandı 
Allnan lebllDI nln Tahran üzcıine yurildukll'rlnı neticelenen Smole.nslciıı şimali tınnak niyetllı& oldui,umuzu Zirila 17 (A.A:.) _ Reuter 1 Dl.-d;,., Aldığı. uıaaı "M tahsısatuı, TaJflt Pqa, 0 ta.rihte henüz Sada. 

JJEI/.LlN, 17 (A • .A.) so~lemiş ve bu hnrckcUn hnsmane şarkisindeki mullarebe Yantsevo- müphcd.e edeceksini.ı. Bu tica- at-dan· z.arurl maııraflara ki!l gelıned1ğın - ret mevldina ıı:elmemişti. Cemal Pa.. 
Alman. teblığı: - Atlarıtigin şi. olınadık:tııa dair tcraınat \'eı ılrlıı:lni da cereyan etmiştir. ret katiyen nericj veya muvakkat R d ' l 1 b. t I den .. meseli, ikide birde yÜksck be- şa, kendiııine eu şifreli telıuafı çei. 

mu11ndc dcnizsıltıl:ıı:ınız dü;-manııı lııldlrmiştlr. Yantscvo şehri Srnolenakin 45 h. tt j ~ ıct om~ an la ınmış .~ ~ 1.r e - delll iane biletlerine, verflen mecfıuri U: 
cenınn 2'1 bin ton hacminde altı t'i. Buşvekllm: «Yeni Şııh mincte ya. k'l 1 · l" k" · d _ .ı • ma ıye e 0 mıyaca"' ır. gyafa goı.e.. talya huk.. umeti, Al- zıynfetlcre ve daha bilmem nelere - Aynen ve harflyven -

ı om!'..' re şıma ı şat ısııı ~r1, L~·t.-_ ı~· la autele H N ti t f da IJ' --" k cııret gcnıisini hntırmıştır. pılan hııksızlıkluı·ı tnnıır ed<'cektır> ı M" :du la' be ı.ngıuzce. 5.ıtap ra ve g - rnan ancıye ezan. a~ ın n paro yetiştfremedıgınt ave ..uere Dah.1UJ1• Na4uı TaJat Bey•ftndl 
U ııı gc ... c uvn uıyvnıelerim1z İn~ sozıuıc karıı bır mebus şuırları sor- an: ır y.aat r.e gelince, bunları gitgide arlan. Bulgariatanın Ruaya a!.eyh.lııdeki nzl rlne hitam verdi. n':ı:rttlenıı.e 

~it re aç:klnrınJ.ı ıkı lıu~ uk ııaklı~·e 1 ınuştuı·: Canberra l 7 (A.A.) l'vtü· l mikt.µlar.da Tür1ıi3ıeyc göaduile- harbe.: 8irmui. anının hulUJ etmiş [Tın~ b1r başka gtin, merhum ev-1 cn·uat hatlolunaeak.J 
g ~lı l' a qµk• m h' (Ulll etmış ve <- 1 irml sen dı:nberi hükıim sü. meqsiller Meclisinde beyanatta bileceğimiaiı ümi.cl ecluiz, Geçen olduğundan habeYdar ed• miştir. delu ymıııilaaıti için benden titr ktf:ıt Çcrkes Ahmed ile arkadıı!IJ Hafü, 
b n rı ı; dıli suret. c hasara uğrat.. ren ve dev et umurunda heı· saliihi. bulunan Avustralya Bas~kıli !erde }ttgjlterede se,-raı bir sel" Söylendi-ine göre, ftalya hü- sC'petl f~ııemftU. Bunu, o zamanki ı geld'lcr. Hal•l!:ı nezdinde, tıtn bet 
m r. • ı nnya adasının cenubu J yetı nefsinde toplı~an c ki Şııhın F~d~e~ R~ar:1.~· l "il Cl"en!n gide c.La Turque Kenıalisteb kumeti, Bulsı:aristamn en ufak güm pllra ile kırk beş kuruşa al- yu: Uracl'\n fazln para zuhur ett ği 
şark"sind :ı lımnn tc ı :ıtına ve a- yaptıgı zararları )Cnısl nasıl tclnfı yukunu hafıflcttıgı bu devtenın mecmuasının huyük- oir alflka U· bir fedakarlık yapmaksızın arazi d m 11:ın: halde, ÇC'rkes Ahmedln Sl'kiz lira n 
dnr: n muhtelır ycılrrıııde hir çok ed ç kur?> k d · .. nkiin 1 'tib _,ı_ b" k '----- 1 t . - Bu kndar pnhah ııey alınır mt? 1 bn<şkn parnsı ycktu. Bundnn 11nlı:ro. 
ta .T re nı \dan'aı na da lınvn hu. LoııJııı rao:; una gorc, bugün ydn_ın a sonla ermesı mw o - yandırmış ve büyük bir rağbet ı ~= ı:~o ıwzaDÇlaX • emın Diye. bana bi:ıı Hayli söylenmişti.] 1 rum kı Ahm d, çapu"culuk V{' oy. 

n y:ıpılmı tır. t~an ı. nlrı ikı c phcıı' vardır: !,iri ugunu söy emiştir. ,görmüş olması dikkate değer b.r etra1' oltluaunu na:ıarı dıkkate Bir noktaıınu bila d~"ıtlrmeden, lr\llU'.nlulc yapmamış. Bu hale Y9 

t rniin vrzısı ........................ 
Amerika 

Jı:ponya 

(Bcıfmukaltıdnı ~'"""' 
Fakat Hindiçini iu;;nlinin tevUd 
ettigi büyük tehlikenin nihayet 
İngiltere ve: Amıer-:.kayı da iyiden 
iriye ikur ehDİf oldu,,.<.u anlaşalı
JJOr. HcrhaJdt! mqhur (Atlan
tik) mülakatında M. Rooseveltle 
il. CtnırchiU, ya!mz Almanyaya 
la.rfl değil, fakat Uzak,arkta 
.J;all9aya~ bl'fl hıltip edecel<!eri 
~ti a. Wt- .......... -
mit olduklanna ıüphe olıınamu 
Çünkü o tarihtenberi Japonyanırı 
harelaMmcla tainaİlbe bir dul'ali:tık 
bir le~defit eseri biuedilmiye 
batlarnıttır. Kne VafİngtonJan 
bu defa plen ve UJ'Ufllla teraitini 
bildiren t...,._, ela. iki Anglo -
Siı&ı:ıoa ch.Jeti arasında Uzak
tark ~·ti:...,._... kati karar
lar verİldiiİİıle aynca bir delil ad
dedilebilir. 

Bu telgrafta ileri aiiriiLtn '8rt· 
lar, •taiı yukan M. RooRYelt.ia 
•on nutkunda Almaalano,. At
lantik muharebeaiai kaybettikleri 
ve oradan artık çekilmeleri lazım 
geldiği hakkındaki sözlerine pek 
benzemektedir. Japonyaya bu 
gÜn Üçlü misaktan çıknıuını. be
le üç senedir lonraklannda o ka· 
dar kan döJ.tiiiV Çini terkeyle
mesini ~if eylemek kendiıile 
uyufmaktan tamamila wazıeçil
diğindeıı bafka !>ir miaa ifade et-
mez. 

Japon&arm, kendilerine karfL 
.böyle kati ~phe alınması üzerine 
De 1apacaklanm gclinceı icav e~ 
tiği vakit siyasetine büyük bir 
kıvraklık vemıek hünerine malik 
olan bu zeki ve kuvvetli milletin 
bir müddet sükut edeceği ve fır· 
aat kollamak yolunu tutacağı ba
tıra gelmektedir. Zaten siva1etin 
en makbul ye müfid sekli de bu 
değil midir? Yini mnı pjriİllc• 
biı-az ricat e{mek .,,. fına~ lıu· 
lunca da yaJllldan çıkmlf ok ııil>i 
•hlıp hedefine vasıl olmak garp 
Iİyaaet adamlannm daima. tatbik 
•tikleri usul değil midir 7 

Jferhalch UZakşarltta buaiinkü 
~%iyet de,. yuiarıda da dediii· 
•uz gibi, biraz duraklık basıl ol.-

........ .. clunıkhiın ----
4ilan b=mı~ llir n.filiılıım .....-. 
...... ......... Ü ile ı.iç fip .. ........ , ...... . 

TASViRİ EFKAR 

Tırlırnn u ı~ ' , d ıaın de ~ n fe- L ndr' 15 hfidl!edir. TY..& ld'"anriiiıe '11e alaraJC, Alman Mariciye- Nezareti. ftl nen nakletti~lm ilacı Nuri Be)1n Çerkcs A hmC'<lin bu clnaye !eri. DL 
1 aga tı, Tahranın l gal. buı:adn daha o aya g re k.itap.lamıa ııöat.eril.cn. a! ka İngil- nin lııu mutalea91ıu ıaı., İp etmiş- şu T.!erine. Tııl t Paşamn lıasuai yarıbckfr v h 1 R id R yin em e 
clıeınnıi etil tcl.u.kkl cdıln ktedir. (1 mai nkif«I- dfftlm:) terede gittikçe büytımektedir. tir. 1 hant nın ne bli~ uk muzayaialRl'la yapmıı oldtı~:ıa tam men kanı ol'-
Şahın ~rag tıne clıııce, bu daha gıne sevketmek ilzerc, V"chy'yi yerıl- Bunun bir cldili ola k. şunu ar- Kırıma k.arfl rnarnı:ıı.a bas'anıl., gl'ç lne daır bir çok ~eyleıı ilbe dUl,'"llmtı g(Jrr, )'ine Ahmed n htıhaı. 
zl~ ade Iran 1 an 11 a ular e,-J r. Bu- den tazyık et.mcktedır. A ınıuıyıuıın, zedebilirim: Son zamanlarda Jn- mı:ılC- üzeJ"P Kuad,..n:zdeki bütün edilebilır. ı;ınn sfzct- J,ızumu ı nt't J."ÖrlHffv"I' 
na rağmen Şahın t htı teı ke:..mcsın- L!lhnssa şu iki nokta üzerınde ısr.ll' git erede üç yeni l"ürk gramer' I manlan kapama"' husuııunun AL ••• mu7.: Yok n, ;~m; Jrnlıt ile i'lctMl 
de iki mühim üın v r kı o da ettiği svylenlyor: d"l . tir f d B 1 . Talat Pn a • ilk Darn1lye. Namrb- ed~yım n.i?. cvnuır.ın varın akpı. 
Şahın İııalliz a ~ hr..ırı olın:ı ve neşre ı mış . manya tnrn ın an u garıstana B"-ı. ili . k d 'Vle• ma ltadnr itasını rll'a ederim] . ..., ı. Fransa donanmnsının. elblr. y d 1 ·ı T" k. d k. d"I . ld - .. I .1 k r·mda _ auı ye gu:er en, ~ " \;apılıın ruuııiıc,Jr .. ı • i tatlı1k etleme. ar ım arı e ur ·ıyf' C' ' va- <'mre ı m•s o ugu SQY enı me K • (D ). 

" J lıfd yııpınası; _, _ k l I · · - id3resiııe taallük eden itlerde tnm eı•amı ,..,. 
mesıdir. İııgif zllrlrı yen Şııha knr"ı zifcnıi son c;ıc:rece o ay aştıran tedir. --~==========='================ v 2 - Sonbaharda yapılması mu - 1 = 
ııl:ıcnktan vıızı~ ~t hl'nuz [) .11 ılcgıl. karrer ln~illz taarruzunu karşılık devlet münasebet erimizin miil. Wya., Bulgarist.ana Moskova 

ı
r ALI HAYD~R. TANER dı · Bu, yen "' tı ha ekedne olmak üzere Zenci ve Şimali Afrıb hem bulund'uğu kar,,.ıl kh dosthı- ile diplomasi münasebe.Ue.rioi bs 

buglıdır deıı.l · ı~ktedir. İ . kıt:ıatrndıuı mürekkep ellı fün nskt>ı. ğu müdrikrz. Twllrtrlc lng;Ji:.ıle- mesini tavsiye etmektedir. 
Küp içiadeki 
miice•herler 
sır olmaf 

f Yabancı 
l Ketimeter 

Londra racf ? una e .randc ~~ 1 rin 1.ib ·adaki hal .n &mclkumıa r'n birbirferile serbestçe, samimi- .................. ~ ... m ... ____ _ 

kıinıd:ırın, snlultiyc.ı1..'rlnın tahdidı eınnne ~».made wt!Iıruısı. yı yetle ve itimaclla 1'.oawıab.ile,.dc- B dd bl 
ve d_:mokrnsiye dotoru giden bir t.c. Weygand'ın. bu projeye katJ)'en lerini biliyoruz ve. Türk - lngiliz ~ gr• • re 
m1ii'~i:a:;.:ıından verilen bir ha-ı ~~:n.:ıc~~.~~n~~\:~f:rn:~~~i ittifakının Türkiyeye karşı tekio klrf'ŞI 57 Parisfe zc~;i~~ı:-:~r':::d!~ bl~=: t LÜGATi 

• 
i 

bere g(ire s:ıbık Şnil, T~ndan ay. dit olduklan zannedilntt'Rteılır. ettiğimiz siyasetin temelini tesl'cil b;re k81fl Ol'ı kişi mücevherlctln1 )Jllltf'aktaki ltilpe snk 
rılıı.rak Isfahana <r'tnıittır. A eribı Martin-·· 1 • etmekte olduğu ,.e dhima teş!Hl dİı •ldll lümış, ev kiractl•ından Rnevver Siyaset, ticaret ve iktisat salıa

sında kullanılınnit'a olaır Bey. 
mdmilel lce!lmelar dllimbıis. cta 
yerleşmiş bulunuyor. Gaı-b a. 
sıllı yeni kelimelere l[llzetelerde 
"Ye lritaplania d'a ınk ınlC ~s. 
dtif etllleiteyU:. B·r çplelarımız.. 
ca bunlnrın halnki manaları bt. 
!inmemektedir. Bu defa rıeşı c
dllen 

• ! 
Islahat m edace.liır •• mı cdereğini sin ~ söyliiyumz. kUrflln.zı bunu gö~rek.. mücıvherled çalhuştır . 

Londra, 17 ( '\A.j - Veliahdin Ne-..ıyork, 17 (A..A.) _ A'mJcnı.tea l Diplomatların ta.Mu Rendi o- • (1 ittei ıali~~d.l'n deca;•n) Bılahıre 1.Çferhıd!n bir 1ie!41. biryer. 
tahta "tkmasını mutl'..'aktp çok zecr'i kl - _.ı __ u--"~ ",....,. 1_._ ı p-..:...•- .__,__, -"'--'- d J nlısma d"',.ün. masniı tılıı ~ Prcss ajansına ırörc, Caraibe. deııl. ca an~ . za:- .... -....-matr..ı.ı1ı. - _,,_ - ey nışa .... -
bir takını ıslahat ~aııılacnktır. Yeni zinde yııpmış olduiu b&yaha n tlu. Lakin bu rnı~afırperver ''e d'lııt Londra, 17 (A.A.> - Butun ga. Tak veren ~fünl!V'tl!r tnhltiltat sonun 
Şah lıakkınaa mezi~etıeılne güre. hü. nen Cumhnrivctçi mebus Uo:1."ell, memlekette öyre bir hüsniıı knlııul zetııUır bu sabah Al_ D\al'I aakerine da yakulanmıf, .,. dön de Adhyeye 

f • 
~ 
~ 
i köın verılecek v~ ~nltnnatı, selefin'n " k ıJ t ı k b ı 1.-1 .. ~ı.. tilJdi:it ı nmupr n!rleşik Ameılkanın yakında Fı::uı- ao"'rdu··,...., 0 kacdar lııarfa bi:ranl v"' ?ı-şı yap an ecP.vuz ere mu .n e e sev111KU1~ o u • 

saHi.hlvetlcrine naz:ırnn pek mahdut "' .... ,,,-r, bıl i il ol" k 10 Fnm 1 ı 1 · --------------,, ınz l\ofaı:tinlque miliıtemlcke ini 1..,,..,, Gk' b' ı·-·ıe kar,.ıla t k" m .. ra SIZ' re 1 nes. ·-ve fakat kanunıı !!Siye. uygun olan ' ~,.,- ve ır ır ıgı " < ş ım ·ı ar- · Al 1 -A d k n_....:.. .. ___ .1 __ .-.::.ı-
cdeceğiııi söylemio ve şu sôzlcri llA- d' • b b' I ıım man ar tar. ..... ,n an ~na sı:--- _.. ... ,.., .. ı 

1 
le.ti nıakamab, tiu makamata. ka~ 1-

salillıiyetler'e nçılını~ olacnkt.ır. ·~· u . ırk Ren ımı ~ ancı ır mem e- dlzilmış olmasL habeıinden nc.(reUc Puls, J 7 (A.A.) - fşgal kuvvet 
A -- • • ed') V.e.. ewulŞ r • h• t ıyonım • . 
~Ylf ternm 1 mezse :MıırUnlque'in 1şgall litedenbcrl )'a lt-r:ttt- ısse m · . tiııh ctmcRt<'dırlcr. Pilrı te Fııınsız 

Tahrana l(iı-jlecek pılması lfızımgeleıı bir şeydir. Bu Ekselans, B.~Y Be1 e~rye Reisi, rt-hlnelerl ~u~una dizil~·n, hemen 
Siınla, 17 (.\.A..) Brit:ınyn ve mü~temlekcnin bugüne kadar işgal bu korkunç mucadelenın cereyan hemen ııy:ıı zamnnJn ıkı Alman er. 

suiknstlar devam ettiği takdirde a- i 
tınacak remneleriır- lro1'l'\lnll dizile - ı 
ceklerln1 Pariste afişlerle ilftn et' - • 
mlşlerdir. Bu rehh'lller, yalrua ko- J 

Yabancı kefımaler 

E.9GA-,t Sovyet kıtııa nm Ta rnna glrmele- ! edilmemiş olması, munhğ:ı mugayir. ettiği sırada sizin aranızd:ı hulun.. ba ırıa karşı yeni bir suikast yapıl-
ri lıükUmet m rk .zind •ki İrnn ma. dir. mak ve f zmir şelirinın f:!"Cl'..'n sene mıştır. 
kamat nuı; Ş hinşah n tahbnd n fe. Bfr tekzip ld - 'bi Eıu •ne de beynP-1-
ra •atinden_ orrra u: ayisln muhafa. Vichy, 117 ('.A.A.) -- Frıını;,. hü- o • u~. gıha ır eserile u ~ ra ıınını 
ıasını temıruı muvaffak olup olamı. kiimc.trnin Frnnsız Afrlkasıııdakı u. mıl<"l ır y . l b" g el B 
y cakları kcyfwetıne baglı bulundu. . i görmek çok gs.ıze !r feY T. lJ 

mwni delegesi bildır yo ~ bi ft f h ğu söylenmekt d"r. sizler için r şere ır ve re a ın 
Asayiş muhafaza ed·ıcıı::.ı takdir. Yabancı rnd~oların Fransız <.iarbi bu""tu"n dünyada şamil olması !ü-

"' AfTikası hakkında heı: gön fena ııl. 
de kıtuat Tnhrana glrmiyeecktir. yetlc.ı:lc. yapbl!"ı gayri ı;nrlh hruırr- zumuna kanaat getirdi"".inizi gÖ9'-

Ilununla. beraber bu hu n taki ka. Ierle meşgul olabilmek imkan ız<iır. te~m!"kt!"diT. 

d
rar her ikı taraf kumandanlarının. 14 eylUlClc Dtıkarın Almanlar tarn - Bu diişünce ile sizi başardığınız 
ır. k k 11 f ı· ka fmrl<ın di:mlzaltı üssü olına u a. eserle etra ınıza ge p çatan • 
Parti Umumi idare ·ı hal<kı~fla Portsmouth rndyo. urganın ortasınd~ lzmir J:°uannı 

Heyeti toplanlıSI .n ne.~·ettiği haber, ynlnn~ır. nu bu drrece güze hır muvaffakiyftt-
td zıijc. dıge değmeli. Yalnız bıı: kere le tertiır etmek için gösterdiıTiniz 

Ankar:ı, 17 (Hlısuııi) - Cüınhu. 
riyctı Halk Partisi t:'mıımi İdare Hll
yeti. bugün t.oplımmııtır. 

- Dört tane; neden sordun? 
- Fakat masadakı zariıar beş 

tane. 
Muddeiumumi Hume derhal masa. 

nın üzerindeki zaı:.fları kaptı; sınır! 
sinirli İ.ıze:rlcrin oRurrııya başladı. 

- Mla T.humm'un lıakkı va·. Bu. 
radııki mektuplar b ş tııne. Cornl
chael hu nasıl olur:? Siz Fawcett'e 
kaç_ mektup yazdınız? 

Katip ta ıaş.ıı:mışb, kekeliyerak: 
- Dör.t.. tane yazdım ?ıliateı: llume 

ded1 . 
1'Iüddeiıımwni urfluL kanŞJr. 

malUıa devam ed"yordu. Bunlardan 
6atten claEt. .... ..- demba. 'J t 7 

• - 1 

dnlra sarih surette. bey~ etmek icnıı 1 .. "k retten dolayı t~brik 
eyler ki, Dakarda bir tek Almnn huyu. cesa 
dahi yoktur. ederım. 

okuduğumuz mektuplardı. Bcş1ncis1. 
niıı üstündeki i11ml müddeiumumi 
yüksek sesl11 okudu/ 

- Fnnnll' Kaıscr! ... Rüzgôr fimdl 
de hu tarnftın. esmiye başlndı. 

Zar.!J bize UUttl. Bunun ü&ttl st. 
yah müreklreple yazılmıştı. Adresi 
Lceds kasabnsında bir yere aitti. 

Babam BOrtl\ı: 
- Fanns K.aiser kim? 
- Şehrın meşhur simalaı:ından 

birmı 

Bu tiı:lm. odada. llulbnan liaııJtealıı 
Ozerlndlr bir alili& Uiaııdtmnştı. 

Zadlı• ilJjndft c,p-., ~ 
...... - _, 'dı , .............. 

d . Hume yuksıık se okumıya. ha
zırlandı. Fak:ıt dah ılk k limeyi 
okur okumaz sesini kıs.ı ve ıçindcn 
okum ~a deWm ett.ı. G zleı ·nele bü. 

uk bir merak vardi. Bir kaç sntı. 
rını okuduktan sonra babamı, Ken
yoıı'u ve b ni bir tarafa çek k di 
gerlcrine ar.kasını d ndti ve mektubu 
b·ze verdi ve içimi dm okumamız 
iç.in bir ı.aret yaptı. 
Mektupuı hiçbir ba l k yoktu. 
.ı:C lJe açtığım tell'fondan uphe. 

len; telefon etme. Şimdi lı'.a'ya bir 
m ·küıp ya%aı~ pi nın, diln sl.!llinl 
konuştuktan . .v~ senin tckliflnd n 
eonrıı değiştığını haber verccegım. 
IDıhat dur ~ agzını sıkı tut. Henüz 
hakkımızdan gelemedller. Molzi'yi 
buralara gönder. Arl<ndaşlardan H. 
hakkında bir fikir edinmlye ralış-> 

Baham ya"aftll ııordu: 
- P'aw~ adamı mr bu? 
_ Bedtal• lyle olaealr; Şimdi 

1N meseleye dair ne diltfhrllyorau. 
na!; 

Bir .. ;ıı..,i' daha mfiniatlar arunıdan: değil, biliistis- 1 
Vıchy, 17 (A.A. ) - Resmi Fran. nn butun :tura ı.Jiı arasından alı- f 

dilimize geçen y.abancı bli. 
meler! lzntı ve bıınhıı ın ek en. 
sinin FrantnllX!:&; İt::ıh"";ınca. Lı-sız a,ıan ımn hil.dird1 • e re diln nscakUr. t 

akşam Pan te ş k ıstaaı·onu civa- ~ Basned• 1 panyma, ~. ll~• ~ ~:~- ı rında meçhul hır şahıs tarafından ZJ.greb, 17 (Al.A.) - Saraybosna ca knrş)lıklarını gost.ermekte.. 
11 •ır ııurettc.> yaralar.nn Alman kuçük civuır.da jandarmalara hucum et. dir. Plyab 2'15 kuruştur, 
zabiti bu sabnh ölmüst.ür. mit v. diter suikKst" hal'!!'lretinde bu- K f K•f 1!.. - • 

Zagref,de !unmuş olmakla ııuçlb IO' Sırp çete. i anaa l 8ucVl 
Budapeşte, 17 (A.A.) - z .. greb- ciai idama m'\hlclım edilıriştir. ı-..- ~· ---· .. • 1111

"
1 

den verilen ve l\Iacar gazt!telerir:Je S Avuaroryala da idam edildi ''t" 8f"179rUM 
ç,ıknn hl•· habere göre Al!l1an askeri 1 Stokholm ı 7 (A.A.) _ Ba- Hayannı kazanmak m"'chun• 
taşıyan l.lr otobüse bomba atılmış ve 1 L' t . · d k. 1 yetı"n .ı:e olan a-ç b1T' '"- .:Jl._ .. 

ik. · 1 b ğı gensnyne er ısmın e ı sveç ga. o· .,... .. l[lluuı 
ı A mnn su ıiyı a l\ surette yara. . . B 1• uh b' . d"'- ._.. t buld b~h h . ..ı._ L~ 

lanmıştır. Suikasdın komilniırt un _ zelesının er ın m a ırı u~u an an ~a er }"er.tn: -
surlar tarafından yapılmış olmasına 1 salı giinü hctt Avusturvalmtn idam bakn:ılık, avukat ldmplıgı, a«kt • 
ihtimal veı ·ımekted·r. eıiild ğıni bildirmektedir. lolWi gibi if)~ çallfJllaa ı_.. 

F z S<SE y,or. Şark viliyetlerine da sic:he-
Babam cev.ap vermwe vakit bula. I rinızt açıkça ım,femiy0l"llW1UZ1 Ben bilir. Jatqenler Tuvjri Efidm 

madan Kenyon lafa kanşb: artık çocuk deiıllrn. Mektuptaki ar- t.abriı: mudia muavini Necdet 
- Mektnpta cC~ dl e bahsedllen kadaş db dan maksat da aia cı1... 8a7toka mdmıpla müracaat ed.ı.. 

adam sakın Cornichacl olmasın!. cakııınız ılej(ll mi? b.ilirJe:r. 
---~--------------~-Ki p, odanın bil' k şesinde Jerc. Hume irkıldl: ZAYİ - Amasya. Şehir yah 

nıy ile yavaş yavaş konuşuyordu. - O le i:orOn!i1cm; anladıimul kt ı..' d 
~re sivasl muhasımım olan "'aw- me ewn en 9'31 senesinde alclı-l>ludd ·umumi hır an Coınichacl'e •- " ~ 

bak k an nra mırıldandı: cett bana da b1r OJZ.Un buırlamakla ğım şahadctnamemi :zay,i e!.tiza. 
_ Eğer b yle. ise hiç şaş.maml meııJCUldfi. Kartıma l\laizi~yL ç,ı.kar. Yenisini alacaiımdan es-.. 

.Zaten bu k pte garip bir hal var. taçak ve etrafa da benim me.vkilmin hülunü yoktur. Nur.uoa11111 ... 
Bume, bun an soyledl ten AOnra, hıiyıdyeUle u~m~y,acak •ekilda biı: Vezir liant c.addesir"ıhı 1li-..P 

k.ıp du duıaıı detektiflerden bırlne ha~~t s~:~:~~~o;a~fı:~~!;· telkike Ah~et Hamdi )'anınd• t.ımfQ. 
! ret ctt : l r 

giden detektif ged gelmişti. .~.J~?;·-···-·--------
B"r kaç ki i alarak evdt!lci tel - Gdımın d !tndald tesısat ttı. Tamrf Eftl'r 

!eri n•ua~ ne ediniz;. telefon telle. mam. dedi. ŞlındL d• IJuradiı.lei telli!rt 
rlnl, hemen şimdi. mun\ ene odeecilın. 

Adam drun verip vakilinee Müd- MUdifoiunnmıf Jritibe cllhıdtl:: 
deluınumiya dondum: - Conıiclı..ı itini~ bfttt. 11t1r1r 

- l\Iister Hume, bu Maizle kim. lfdeblllrsiniz. 
dlr? Katip dl,arı çılttr. Detektif de h&. 

- Malzle pnç btr kttdındır. Banı nwrn telleri m&W)aneıa ft11111ııı1t w 
usu !arda pyet kalttl ~ etlf olifugu. lhıa blr MIUD aoara ·~ ..... 

nu bift)'onam rflw. 

---~ .ı.t 

Nüah•• (SJ 
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ıra • 

Terzi mektebinden bu yıl mezun olanla;-") [!lŞLQ:R~J 13 - 9 - 941 
P 'A 5 1 F 

vaziyeti 
Lira Ura 

.._....... 
Tem mektebi bu yıl 19 klei mezun n~tir. Yuıtarıdn k.i ıMimde 

yt ni aanut hayatına atılan bu gençleri mualUmlcrilo bcMber gorilyorsu. 
nuı.. Fotoğrafta bulunan gençlerin isimleri ıunlardır: Ali Rıza, Muhar
r em. Rıfat, İhsan. Sabri, Mustafa, Mehmet , H m r, Suad, Niyazi, Şera. 
fcttin, Ahmet. 

Yenl aanatklrla rımıza mu•affalo1et di\eri'I. .................................. " ............................................................. . 

arasında değişiklik yapmak üzere 
hazırladığı kararnamenin bir kı mı 
bugün ili tasdikten çıkarılmıştır. 

Bu kararnameye göre Trabzon 
Ağırceıa Reisliğine '.Edime Hakimi. 
Niyazi, lnrdln A •ırcc:ı.a Reislij;rinc 
Afvon Müddclumumisı Tevfik, i\lu. 
da~ya Iliıkimliğlne B!Uis Hakimi 
Ce\·det, JHtfü llilkimllğine Kırşehır ~ 
:Müddcumumi ·i Hal:I, Niğde Ceza 1 l--F~-4-1-·-1--1--......t--
Haklmllğine Niğde Azası Cc>lalctUn, --
Sıvae C!?za Hlkirr.llğine Diyarbakır . 8 . 
Müddeiumumisi Mahir, Taşkliprü 
Hukuk IHikimliğine Temyl1 .Malıke. 
m l ı·nportörü Cevdl)t, Ordu Hukuk 
Iffıkimliğlııe Ceyhan Hukuk Hfıkirrıt 
Ali, St'forihlsar Hukuk Hiikimlitfne Solda.n sağa: 11e 11ukıtrıdltn aşağı : 
Avnno~ Hukuk Hiikiml Şer.ısi, Eski- 1 - Arada ıırada (iki k lime). 
eehır Ceza Hikimtlğine Zongu!dak 2 - Arada bir - Kumaeın ti:stJn. 
Müddeiumumisi Zeki, Temyiz rapor. deki kir parçası. S - Çok değil -
törluğüne Ankarn Sulh Jliiklmi Sa- biT mutfak ileti - \ 'il.Ayet. 4 -
bihn, Kelkit HiikimliiHne Siirt eski Bir şeyin aksine denir - Bir harfin 
Sulh Hôklıııı Sabri, Bnfra MüJdcfu. okanuvu - Genişliği. 5 - Bir par. 
rnumilğıne Safranbolu Müddei.ımu. çacık. 6 - Kısa ve manalı söz. 7-
misı Ziyn, Aynneık Hfıklmliğlne 'l'lre Bir göz rengi - Başına (K) gelirse 
Cczu Hakimi Selam, Karacasu Jlii. hakire - Sahih. ~ - BiT nota -
kimliğini! Me •'udiye Hakimi Ömer, Toprağa tohum atar - f~rr.:_ e.:latı. 
Ankara Jliıl..1m muavinliğine Hny. 9 - - Ekmekten • •tr - Ayagı11 bl. 
rabolu IHikim munvlni Kemaleddin, lek kemifi. 10 - 'ürntli lş göttn. 
Tunçeli Soıgu Hiik.!:ırlliğlne Ciı.re 1 lerı ver ilen bir isim (iki kel!mc). 
Hak 1.1 muavini Halil, Alııca !.\fuddci Dünkü bulmacanın balledilmit 
umumi muavinliğine Karlıova Sı..lh feldi 
Hiıkim nıunvini Necati, Havza Mud. J 1 ~ .4 ~ 6 7 8 9 10 
ıie i umurr.i munvlnlli:"İne Bolrinn müd. f 
dfiuınumi muavini Kadri. Snfranbo. 1 8 A S T B A CIA K 
hı ?ıtaddelumumi munvinliı.?ine Çı. ... A S E M f N N Q 
~ek•lnf! M " ıdd,1umumt muavini Re · ' _ _ _ ___ _ 
şad, F.<llı ne Müddclumumt muavin- 3 S - A D f L A M A Ç 
liğine Ke!'lln ':\ffiddclumumt muavini ~ T E D 1 y E D F Q 
Pikr·•t, G"r~ Müddeiumumi mua. _ -·t--"-ı-;.;..ı----ı 
vinllğine Akdall' Mad ni tfü!<le!u. S 1 M f Y A T R f K 
ıı.umi muavini ~ccd~t, Bozk.ır Mud. 6 -8 İ L E T - f T A 
d<'iuınumt munvııılıgıne Hafık Müd. _ • __ 
deiunıumi muavını Bnhr!, Sındırgı 7 A N A .i) 1 Ş D E 
Muddelumu~lİ m~n,·ınliP.-1.n~ Arda- 8 C Ö M E R T K E M 
han l\1ünrlrıumumı mwıvını Rnı.nn, _ _..! _ .:.:::. -ı--J--ı 
Bursa Sor~u H~klml!ğine Rurt1a 9 'A. N A l A D E M 1 
Sor"'U Hikiuıl İhean tnyln edilmiş· ı- ~ 
lcrdlr. U U ... ı 1° K .. Ç .. K ~ E M 1 N 

-------·~ wwwu • 

O sküdl\r sulh b 1rinci hukuk 
bakim!i~indcn: • 

Üsküdarda Kefcedcde mah al. 
lesinde Halk cadde:ıinde 12 nu
ınatalı hanede Ali Calip. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Program 19.16 Orkestra 
7.SS Müzik 19.30 Haberler 

Hazine vekilinin nüfus katip 1 7.45 Haberler 19.46Serbest10 
namzetliğinden 11 / 6 '939 tari- 8

8
.00 lı'Elillıik i dakika 

w .30 .v n saat • 19.65 ŞaTkılar 
-hinde ihtaç edilmiş oldugunuz· . * 20.16 Radyo gaze_ 
d a n peşin aldığınız Ağustos 939 12.30 Progrıım tesi 
maaşından h azineye horcunuz o · 12.33 Müzik 20.45 Saz eserleri 

12.45 Haberler 'll.00 Borsa 
lan 2 7 lir 66 kuruşun t ahsili d a 13.00 Şarl:ı, türkü 21.10 Türküler 
vasının cari muhakemesinde ila· 13.30 Müzik. 21.30 Konuşma 

nen yapılan tebligatı kan uniyeye 18.00 ı>!c.rıım 21.46 Orkestra 
icabet etmediğinizden hakkın•z- 18.03 Orkestra 22.30 Haberler 

da gıyap karan verilmiş ve hangi 

a yda ve ne miktar fazla mehu

zatınız olduğunun İstanbul Def· 

18.30 Fasıl ıazı f2.40 Milzik 
19.00 Konuema 22.65 Kapanıt. 

Eylul t Perşembe 

Kürek mukavemet . 
ıampıyonası 

Su Sporla..,, A..ja..nlığından.: 

1 - Mev11imln ııon müsabakası o. 
lan kürek mukavemet eamplyonluğu 
21/9/941 pAıar günil saat 11 de 
Beyk.ozda başlayıp Modada nihayet 
bulacaktır. 

2 - Klüpler bu mösabakllya iste. 
dikleri kadar lekno ile ijl.tirak ede
bilecektir. 

3 - Hakemler: Rıza Suerı, Bekiı· 
Macur, Ncrlim Ulbatuı·, 1smail Dal. 
yancı, Efdal Noğan, Al'if Sporcl. 
Nurt Bosut, Bedıi Konır, Nedim 
Özgen. 

Pazar gUnU yapllacak 
lig maçları 

1''utbol Aja1tlığmdan: 
F ENERBAHÇE STADI: 
R 10, Anadolu • .Demirspor, Ha

kem : Şekip. Y. H. Sa.dık • Sabaha t.. 
tin. , 

S. 12. F enerbahçe ,. Altıntut. Ha
kem : Sami. Y. H. Zt>ki.Sabahattin. 

S. 14. G. Sa ray • Taksim. Hakem: 
Ahmet. Y. H. Fazıl • Nihat. 
· S. 16. ist. Spor • efn. Hakenı : Ta • 
tık. Y. H. Raha • Nihat. 
ŞEREF STADI: 
S. 10. Eyüp • Haliç. Hakem: Bü

lcnd. Y. U . .Mücyyet - Ruşen. 
S. 12. Galata • Kurtuluş. Hakem: 

Seliımi. Y. ~ı. Mileyyet _ Bülend. 
S. 14. Beykoz • Süleymanlye. Ha. 

kem: Feridun. Y. H. Nrjat. Seliimi. 
S. 16. Beşiktaş • Beyoğlu. Hakt>m: 

Şazi. Y. H. Nejat • Necdet. 

Ka•a: 
AJba: Safi Kllorraaı 72.684,62' 
B•alnıot • 
Ufaldık • • • • • • 

DalıilJelti Malaabirler: 
TUrk Lfraaı • • • · 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kllograıa 9.636.856 
AJbna tahvili kabll ıerbeıt 
cf8vlzlcr. • • • • • • • • 
Dlf er d8"1zler H wtl• 
•Hrıng bak lyelert . • • 

Hazin• talavilleri: 
D~nıhte edllea nralu nak• 
diye kartıbfa • • • • 
K.aaunun 6 - 1 tad maddeleri•• 
tnflk.. Haslae tuahndall 
nld tedl1at • • • 

SeneJat chJanr: 
Ttcart senetlet' • • • • 
EJıam oe tolar1ildt clbJanı: 

{ 

Deruıtte edil•• enaln nak• 

it. diye• 1 kartahlt •h•• " 
tabYIJlt ı lttbarl klymetle > 

8 - Serbut •b•• n t.ı.vUlt: 
Aoan•lar: 

Alha " cllm lnrl•• ..,._ 
1'•hY1llt liııerla• ...... 
Hulaeye ima wadell a.aq 
ffaalaeye 3151 N..111 kaaun•. ~h 
•cıt.• ..... kart•hkll ..... 

Hü..Jarl•: 
ltltıM.li/ 

ıo:ı .12017.17 
18.228.552 

.W.985.70 

358.583.1 

tS .555. 009.SS 

i~8.748.S63.-

21.615.011.-

260.2'7.4" 3 

CS.CJ4.SIU3 

8.Sl0.245.1' 

1'7.SOo.ooo. -

1'°.111 .751 • 

60.000.S4l.Hı 

1 
1 

.. ,..., .... .-1 
111.217.4'6. 1 

5S.71U•7. 

175.766,717.4 
4.500. 000.-
1.079. 037 21 

Yekun •==A=t=8 =S8'=·=o=90=ı 

• • • S.,.,,..ye: 
llttiy«t ~ .. i: 

Adt •• ıe.1ıı.ıtd• • • 

• 

lfuaıaat • • • • • • 
T Htı0ftlJe1ti Banlrnotlar: 
Denııhde edilen e"781n "akdlye 
Ka11un11n 6·8 •nel maddelerin• 
te•fllcan Hulne tarahndaıt 

vaki tedlyat • • • 
Deruhde edllea enala nMI• 
diye b•k lyHI • • • • • 
Karttlıtı tamarnen athn olaralc 
lllwıten teduale .azedlle11 . 
Ree.koat mukablll lll•etoa t .. 
dn\lle v-.edllea • • 
H•daeye yaptlu altta lıart11ıkh 
•••as •ukablll 3902 No. h kao11a 
maelW.C. lllntoıa taclA•üle wa· 
ledlka 

MEVDUAn 
nrk lf1'&s1 
Alba: Safi Kll•rra• 877.151 

S85e Ne.lu ba11aa ıılre hula•'• 
&.Çlla• an.u aüabllt tevcü Wll"' 
aaa altmla1' : 
Sıdi Klr· SS.S41.9JI 
D~M-ı taa1th8d.ab : 
Altıaa tü.UI . kahil dStf•lw 
Diğer llhblw " alacakh ldJ. 
rinr bakiyeleri • • • • 
llulatolif • .. • • • 

. 

ll.tOO • -
7.821.0lt.15 
6.000.000.- u.moıt. 11 

U&.741.5'5. -

21.183.0tl.-

IS7 .~!;51.-

17 .000.000. -

2so.ooo.ooo.-

• '4.000.00I.- CM.MS.551.-

18824.29Ut 
l .231.782 Ol 71.ts&t76.H 

71. l'.H. l67. t0 71.124.117.91 

2t.46' 863.24 2'.466.Hl.H 
114.!'l l. 412-4' 

Yeltıtn 818.589.09?.9' 
--- ·--

l T .. mua 1938 tarihinde11 itibaren: Jakonto haddi •/, 4, albn lıerl11e aYam 'r'ı J 

~~~~=,~~~~~~~~J=~=-=~nadoluTürkKHap Depo~uSahibi~ 
Muallim Fuad Gücüyener'in neşrettiği 

iLE SA8AH, ÖGLE VE AKŞAM 
l.ier yemekten sonra günde üç def'a muntazaman 

dişlerinizi fırtalayınız. 

. v. . 4 ..,.,, • , '· --_; oe ·vıe·t ~ .... Demiry.oJ lar. ı - .ilanları' 
Muhammen bedell (3000) liT'l olan 1000 kilo 3 rn/m kalınlığında 

levha amyant ile 600 kilo 10 m/m lik dort köşe grafitli amyant sal. 
mastra taahhüdünil ifa edemlyen müteahhidi nam ve hesabına (30/ 9/ I 

1941) salı günü saat (14) on dörtte Hayclarpaşada gar binası dahllln. 1 

deki Komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 
Bu i~e girmek i~tiyenleı'İn (225) liralık muvakkat teminat ve ka. 

nunun tayin ettiği vesaikle bir likt. eksiltme günü saatine kada r Komls
vona muracaatları liiıımdır. 

Bu iee alt şartnameler Komisyondan parasıs olarak dığıblmakta. 
d ır. (8167) 

Ankara Belediye Reisliğinden: J 
1 - Ankara Su İtleri mildürlüğii için bir muul muhasip bir ayni.. 

yeni ve faydalı kitaplar : 

HAYATA IŞIK 

BU YOL UÇURUMA CtDER 
SAADET ARA YAN ÇOCUKLAR 
KOLAY YEMEK KİTABI 
SINA ÇÖLÜNDE TÜRK ORDUSU 

KAHRAMAN ALOŞ 
KUMKALE MUHAREBESi 
İNTEPE TOPÇULARI 
ÜSTÜN ATLAS 

ÇOK vP. ÇABUK PARA KAZANMA 
YOLLARI 
FRANSIZCAYI KOLAY ör.RETiRtM 
ALMANCAY( • • 
INClLİZCEvt • • 

FRANSIZCA KONUŞMA KlT ABI 
ALMANCA • » 
İNClLİZCE » ıt 

(Almancadan) Selma Gücüyener 

> > > 

> N,.vhiz Cüeüyener 

(Telif 7 nci tabı) Fe~n.a Fuad Gücüyuıcr 

(Teli! 3 iincü tı.bı) Mıınllinı Fund Gücü

yener 
( > 2 nci tabı) 

( > 2 nci tabı) > > 
( > 2 nci tabı) > > 
( > 2 nci tabı ) > > 
(lngilizceden) Vahdet Gültekin 

(Telif) Münir Evrinyol 

> 

> 
> 

> 
> 

Enver Baturkan 

Vahdet Ciiltckin 

Vahdet Gülte!dn 

Selma Cücüyener 

Kaptan Vaııf 

> 

> 

> 

> 

KW'Uf 
50 
30 
35 

55 ciltli 

120 
15 
20 
ıs 

40 

3S 

160 

110 
155 

25 
25 

» 

ciltli 

,, 

ADRES : Yeni Postane Meydancık hanı No. 1O-1 1- 12 (b~d eli peşin gönderilen taşru sipa
rişleri taahhütlü o larak deıhııl gönderilir.) 
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• -yat muhasibi alınacaktır. 1 il•••n••••••••111•••15ı•••-• 
2 - Talipler aşağıda yazılı vesnilci fııtidalarile birlikte EvlOI ııonu- K l , .. 

na kadar 8U idnresine ~ereceklerdir. . . ·~· ,. urtuıus ., stanbul Deniz Komutanlığından: 
A - Resmi bir daırede a51Carl S sene bu vazifenin ı f'a edıldıgıni D · ı · . .. b k . . 

gösterir vesika. 1 . en.ız. ısesı ~usa a n mıtıhı-nına ~ırc:ı c.kıırların kabul liste-
B - Sicil cüzdanı BiÇKi ve D 1KIŞ 1 ıe_rı gel~.ıştır. A.akalı okurların acele JGlanbul Deniz komut:ı.n-
c - Sıhhat raporu l ıgınn muracaatlan, (81/ 1) 
D - 3 totograt (6530 .. 8053 ) Darsanesl - ---- ------------~ __ _ 

':-::t~ v EN i K o LE J NE~11R" 1 ilk - Orla - Lise - Tok•imdo " '"'""'"" 86 1 
lıl üdirıri: Ba11a.ıı Pa.pazJltU& 

Hııftada dört gün, kndınl~rn 

günde üçer saat Fransıa: usulü 
ile biçki ve dikiş dersi tedris t •lL 
lir ve 4 ayda Maarifte musnddal: 

Hususiyetleri: Yabancı dlJlere ehemmiyet veı-mek, talebe inin sıh- diploma verilir. Feriköy Tepcfis-1 
Müdür: Sabık Şişll Terakki D lrektöTO M. Ali Haşınet Kırca. 1 
hat ve lnzibatiyle ya1cından ali kadar olmaktır. 1 tü 116 No. Paoazyan apaTtınııını 

Telefon: 41159 

İstanbul Umum Bahçıvanlar, Sebzeciler 
ve Manavlar esnafı cemiyetinden: A det 

Cem iyetimizin İdare h eyeti seçimi 24/ 9/ 941 Çarşamba günü ~ 6[ÖÖÖ 

aaat onda n üçe lıt aday Cemivet merkezi o lan Kiiçükpazarda Bah

çeli kahve Üstündeki d airei mahsusad a yapıl acaktır. Mukayyett 

azanın cüzdanlarile teşrifleri. 

1 0- 1 5---20~22--25 
35 milimet relik. 

10,000 IX3-IX3S milimetre· 
relik. 

5,006 1 X4- IX4,S. miliınet
lik. 

r Ankarada: Sökmen Bürosundan: 
Ankaranın merkezi yerinde otobüs durağında yazlık, 

kışlık sinema yapmıya e 'veri~li arsa ile imar par.:eli kelepir 
arsalar, Bımkaya borçlu bol !r.sdl ı apart ımanlar satılıktır. 
A nkarada Y eni ıinema üstii Nn. Öme r Sökmen. T el: 2303 

~ ........... .,. ........................ . 

terdarlğı mı.ıhasebe müdiiriyetİn

d en sorulme~ından bnh'sle gıyap 

ltarannın tebliğine ve muhakeme

n in 29 / 9 / 941 pazartesi günü sa . 

at ro a talikine kara r verilmiş ol. 

136J H. 
ŞABAN 

2. 18 
13S7 

Ru'Di 
Eyllll 

, lllıııııı. Yukarıda yazılı 75,000 ndet 

T •• k• C h • • ' mantar alınacaktır. Pazarlıkla 
Ur iye Um Url yeti 1 eksiltmesi 19 9 94 1 Cuma güııü 

-
s 

Gün : 261 •nı r 136 

ki 1 , , k faar: Vasati m a a tarih i i anCJan itibaren beş " Q it'• 
gün zarfmda itiraz etmediğiniz ------ - __ D_ ~~ 

Gi .. t , ._"''""" 11 31 J5 ve mahkem eye gelmediğiniz tak -
ı <Jgle 1)5 S3 Jl 

d ird e b ir daha m ahkemeye kabul 1 1ıUadJ ~9 !2 :6 
olunmıyacağınız gıyap kar~rı ma. A• .. • 12 Oü 19 14 
kamına kaim ol mak üzere 11nnen ~ ataı ıll &2 lO 48 

44 
08 
37 

tebliğ ve ihbar o lunur (941 28) ...__'Dl- •a_k_<v __ •_n_•_k_ıı __ 9_s_o_os __ o.c 

Sara>· kaznsındaki A)•azpa a Vakıf ornıanlarının 942 ııcncsi odun 
satı~ıııın açık arttırma usulıle 22/9/941 tarihinde yapılacak a ttırmau •n 
vlmdılik tchiı· cdlldi~l lliln olunur. (8288) • 

.. o . 
Mnbmutpn~ada Mnhmutpaşa mahıılle:ıinin Çiftesaraylar sokağında 

~ki 
1
ö2-34 yeni .24- 26 No. lu tistündc odaları olnn iki dükkli.nın nı sıf 

hıısse.•ı l Vakfa ıııt olup diğer nıs:f 1ri5Se sabiplerlne Vakfın hl sesini 
satın alıp almıyacaklaı ı hakkında tebligat yapılmak üzere araştırılmış 
i~ d iknmctglihları tcs:blt olunamndığındaıı tarihi flilndan itibaren sı 
gün zarfında ~beat veya bilvekale muı acaat etmedikleri takdirde mah. 
ifil ~issenin nıuz:ıycde s uretile zuhur edecek tıılibine satılııcağı ilanen 
tebliğ olanuı'. (8286) 

FırınlaTda kullanılan Motö rle i9'er ve 50 kilodan f~la mal a la n 

Hamur Karı !ırma Makinesi ( Melaniör J 
Aranıyor. Ellnde olup • tmak istiyenlcr Y e ni poatane karşı· 
aında Kızılay ham yanında 26 numaraya müracaatı. 

Telefon: 22615 

Z 1 R A AT BANKA Si saat 15 de Tophanede Lv. amir-
iliği satın alma komisyonunda ya. 
ı pılncaktır. Taliplerin getirecekle-Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Turk lirası 

Şuh ve Ajaı.s adedi : 265. 
ZİRAİ ve TtCAnt HEI NEVİ BANKA .MUAMELELERİ. 

Para biriktirenleu 28.800 llraı lkı·l\miye veriyorıa. 

1 ri nümunelerden beğenilmek su
I re t ile alınacağından isteklilerin 
nümune ve teminatlarile belli va. 
kitte komis}ona gelrrıel~ri . 

· (244-Al21) 

"'~"' __ ( BOR S 1 

Ziraat Bankasında kumt> ı alı ve lı:umbarasız tasarruf hesap
lannda "'.n az 5G lirası buluna !ara sened~ 4 defa çekilecek kur'a 
ile aıafıdaki plina rare ikranıfye dağıtılacaktır: 

17 - 9 - 941 muamel"i 

1 ontfr• 1 St~r:ı 1 S. 22 
'evyn• 100 no'ar 152 20 

Cenevre 100 tı .. ~,. - . -
Madrlt 100 Pneta 11. 89 
Yoko:ıa. 100 Yoa 
~loahol. 100 !s ve; '<r 30 7S 

ESHAM VE TAHV1LA r 

Yüııde S llııramlyell 93' -.-
" s ,. 1933 ErranıA.e.c. -.-• 
t1 7 934 SıT ... fnllTIUa l - . -
" ' .. 2 lll 7 20.20 
11 7,S 913 Türk borc\I 

Traaı 2 - . -
Aaa, De. yolu t .,. 2 -.-
T. C. Me.rkeıı: Baakall - .-

! a:-ı l,~: ıı:alık ::~~~ li:a 1 :~g a~et ~00 Ji~alık ~~~~ ıır: l_!sorsa harici altln ~ 
4 • 260 > l,ooo > rno > 20 > s,200 > 

40 • 100 > 4,000 > Reıadly• ıs Lira '° ICfe 
Di KKAT: Hesııplarınd•ki paralar bir sene içinde 60 liradan lealıa lktlblrll~ 117 ,. - 11 

aeağı düşmiycnlere llmımıye çıktığı takdirde % 20 !azlasilo verile· IC\llf• •ltıa ırama1 1 .. SS •• 
cektir. Kur'ala r senede: 4 defn, 1 E\IUJ, 1 Birinclkilnun, 1 Mart ı ı=:::::gahibi : u . T, EJJÜZZTYA ==zıı 

ve 1 Rnzl l!n t:u" '11cıı c:cklll'cektlr. NP"rlyat Müdürü: C. BABAN 
ZER •:llllllilllilı.ftll .. lll .. RI ...., r m U I Rıııııldıfı yer: Mcıtbcıai EBÜ2 Zll'.( 

, ....... 
2 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
Kc~ideler 4 euba t, 2 mayıs, 1 a tus tos, s 1k1nciteşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lfra 11 8 adet 260 liralık = 2000.- llra 
8 > 1000 > = 3000.- > 85 > 100 > = 8500.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 80 > 60 > = 4000.- > 
4 > 600 > ::: 2000.- > 300 > 20 > ::: 6C•::O - > 

~---------~------------..J 


