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Amiral Sterlinge de Star 
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MUHASARA 21 inci yıldönümü 
ALTINDA 

1 b d ( ) k 
Mı le "' "dJ. l" Millet mukadderatını her şeye stan ul an evvel panama analını mrı";.:zb ~ ,, l ., ı rağmen eline almak karannı 

B ı ·ı )) • k f k ) ? e e ero rıgor 21 sene evvel bugün vermişti eyne mı e eştırme muva ı o mazını. Odesa devamh, ~- ~,,~-~-~~~~::;L:n 

Türkler, lstanbulu zaptetdikleri fJakit, Amerika kıtası 
da, Amerika ismi de haritaialemde mevcut değildi 
A merikah Amiralin de, bir 1 

Amerika aaızetesinin de 
durup dururken memleketimize 
ait orta1a attıkları fikirler öyle 
bir iki mukabele ile aeçiftirilec:ek 
aı"bi deiildir, 

Vakıa Amerikah Amini iMi 
gün f MI bir vazifede bulu.umu-

topçu ateşi 
altına alındı 

Sıı tnzl .. erk•zl•rl ele 
geçirildlf lnden 

ıelalr ••ıızlaf a malak•• 

BERi.iN 3 (A.A.) - Alman 
ordulan Bqkumandanlıiuun teb. 
1::.• 
"-ı: 

Bütün Şark cepheai boyunca 
tam muvaffakiyetle inkifaf eden 
harekat cereyan etmektedir. 

. yor, fakat daha yakın bir uman· 
da Amerika bahriyesinin amam 
erkanıharbiye reisliğini ifa etmit 
olma11 kendisinin bugün de A· 
merikada ehemmiyeti bais bir 
phsiyet olduğuna delalet eCler. 
Yakın zamana kadar Amerika 
milli müdafaasının en mühim 
lruvvetlerinden birini eli alhnda 
bulundurmut olan böyle bir zatın 
Y•Xllan ve sözleri memleketinin 
efkanwnumiyeai üzerinde müe1. 

Rumen bava kuvvetleri cenup 
bölaesinde elde edilen büyük 
muvaffakiyetlerde mühim bir rol 
oynamlfbr. Rumen tayyareleri 
•iuıtoıun sonuna kadar 4 3 3 
Sovyet tayyareı~ dütürmüşler ve 
kara kuvvetlerinin harekatına 
takdire değer müzalieret lcrde 
bulunmuşlardır. 

Sına konwı ui:ia topl • •~tı tarihi bina t (Sl•u Erkek U.-0 

•İr olabilir 
(Devamı sahife 8, sühı" 1 tü) 

r Milli (:e/ 
r~·na~"'-Je; . .................................. . 
~9..1:~.!.4..~.?.~.~. 

Milli mücadelenin temel tllf" 
lanndan biri, hatta bqlıcaaı 21, 
sene evvel bugiin toplanan (St
vaı kongresi) Ue ablnllftır. 

Metum mütareke ile darrna 

1 
dağın olan yurdun ve millet111 

Bu itibarla Amiral ( Ste:rling) 
İn Uaited Preaı vasıtıuile iteme 
yayılmıt olan fikirleri üzerinde 
durup kendisine bir daha cevap 
•ermek mecburiyetindeyiz. 

15. 

Leningrad da 

inkıraz tehlikeai karf111nda ailkıı-
1 nip kendine gelişini gören Muıta. 
1 fa Kemal Paşa dağınık kuvvetle

İzrnir 3 (A. A. ) - Relı;ic\im- ri toplamAk (şark ve garp vi
h.ıır fsnıet inönfr ııeyıı.hatlerırıe de Jayetlenrun ve T rakyanın yanı bu 
vam etmek üzere bu sahah cehri. ı gün memleketin ittihadını temin) 
nılzden ayrılm ışlard ı r. 

------------..: (Deı•amı ı• 1ıif• 3, •Ütını 5 d•) 

Amiral (Sterling), Kafkasya 
petrollerinin Almanların eJine 
ceçmesine mini olmak için Bo· 
iazlann laıilizlere açılmasa lizım 
celdiiini, J8Yel biz kendiliğimiz· 
elen İnaiJizlere buyuran 1 demez· 
eelt İngiliz donanmaamm Çanak· 
kaleden zorla ceçmeai muvafık 
İlacaiJnı çok açık bir lisanla ıöy-

Bol•zl•r TUrk mllletl payidar olduk\.• ebediyen TGrll k .. .c .. tir 
gelecek bulunuree, görecell de olacakbr 

Rus mukabil 
taarruzu 
başladı 

Şirketi Hayriye 
Devlete geçecek 

enıektedir. Çanakkale cehitlerine Düşman s kilometre A y k. , . . b 
v ·'"" bir zamana kadar vük· _ ! . / M ü n a k a 1 a t e ı ı n ı ı e y a ı a t ı 

sek ~e ıneauliyetli bir mevki ~gal g er ı g e a t ı a r a k 
et~• .. 01

• 0 bu Amiralm, bu aöz· Amiral Sterling'e ithaf b · k l 
len soylerken, daha iki üç hafta ........................................................ 1rç 0 m a zem e Avrupa demiryollarile muvasala temini 
evvel kendi bükü f · ek· "g., i • / d 
n
maddelik çok nıüh': ~: b:ya~~ Ey, bu topraklar için toprağa dü,mü,, asker Sonra 1ıök kvbbeyi alsam da, rida narnile, ı ınam o un u için memleketimize gelen bir Alman 
ame ne,retmif olcluiunu ve bu Gökdera ~cdad inerek öpse o pik alnı değer. Kanayan lihdma çeksem bütün ec:ramileı • ·ı •• •• 1 d• 
beyan~med~ de her ,eyden ev- Ne büyüksün ki kanın l\urtanyor tevhidi.. Ebri nisanı açık türbene çabam da tavan, • Ta 111 n fahri çetin heyeti 1 e goruşme er cereyan e ıyor 
':e!, mı!letlerın hürriyet ve istik· Bedrin ar•lanları ancak, bukadar fUllı idi. Yedi kandiJli ıüreyayı uzatsam oradan; 1 muharebelerden Bir müddettenberi tehrimizde 
li!ıne rıayet esasının kabul edil- Sana dnr relmiyecek makberi kihıler kazsın? Sen bu avizenin altında, bürünmüt kanına,' .. aonra tahliye edlldl bulunmakta olan Münakalat Ve-
11Uf bulunduğunu unutmuf olma~ cGömelim geJ ıeni tarihe.» desem, ıığmauın. Uzanırken. cece mehtaba ıetinem Yanına, kili Cc,•det Kerim lncedayı, şch-
nna kolay kolay ihtimal verile- Hercü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap.. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem; rimizdeki tetk.klerini ikmal ede· 
:e~. Eğh·~r Amiral bu beyanna· Seni ancak ebeaiyyeiler eder iatiab. Gündüzün fecr ile avizeni lebriz ebem; tLlO~DRA ~ ~t~~·> - Sov- rck dün snbah saat 8 de tayyare 
be ~.n ~ç haberdar olmıyara.k «Bu, tatındır.» diyerek kabeyi diksem batın•; Tüllenen mağribi, akpmlan, ıanaın yarana... ye erın gece e ıgı: ile Anka:aya avdet etmiftir. 

u ·~~e.n aöylemipe, o halde Ruhumun vahyini duysaın da geçirsem lafına; Yine bir,cy yapabildim diyemem bitırana. 2 Eylulde kıtaatımız, bütün ) .. tenbd daki tctk"kleri hakkın. 
keridıs!nın dünyadan bihaber bi- cephe boyunca düşmana .karşı da kendiı:ile go: , n !>ir muhar-
çare b.ar adam olduğuna hükmet- p harbe de~am. etmişlerdir. Kıtaa- ririmize Münakalat . kıl ı Cevdet 

::':n':t!e~:!iy~::: da akaJ Sü m e rba n k u. MÜ d Ürün Ün v on apen :~mT:u~:~ b;:;;~: ... :.:.;e:~~: ~,~·im İnccdny< ounlan oöylcmif-
Durup dururken clnıiliz do· Şimdi alınan mütemmim malu· _ latanbulda bir hafta kal• 

nanmua ~~k•lt:yi zorlamaı.. Ta g gar e ile mata göre 30 ağustosta Alman- dım. Bu müddet zarfında Veka· 

!1:!:..·~:~::d~::.~ü:ı:ıı~: mu" h ,. m b 8y8n8f1 Almangaya gitti !7;ıne~i~~;~~. 75a::1;reı;;~;:~~ 1::si~e~~~~~: !ı~~u;da~,1~~~ü;~:: 
:b::~•n~~z ~)~ İngilterenin bi- lsTANBUL 3 (A.A.) - Al· kaybettik. de meşgul oldum. Bu meyanda 
iı eJı!b usnu n.ıyeti bulunmadı· 1 manya Büyük Elçisi Von Papen, Leningrad böl1ıesinde Sovyet liman işlctlemeleri umum müdüt-
lid~ ~!'1 tevlicl f!tmek ihtima. H M • ıı A ı b • k [ dün Y qilköyden tayyare ile Al· mukabil taammı lüğünün itiyen çıkacak olan lef'" .. ik dŞu1!.heszi, !nıilterenin, A· f f Q T l Q a,. 1mlZ1 n manyaya hareket etmiştit" (Radyo Gazetesi) - Londra k.ilat kanununa esu olacak tekil· 

~;~~:l· c::~~~e:~~-nb;.~: mulıta~ oldukları makine ............................................ ~ ;7ti~9~:b:r:ognör:a~::e~l;tt~: ~fcı~~~r~~:~1:!~·~~:1: !~u:ı:·rı• kı.~:~ K.~:.:· ~:=;.as 
~ı: ....... o mıyacaiın• biz de pek r B 8 f v e k i I 1 ningrad ha valisinde bir mukabil - ... --· ..... • - .. -

( a.~e~~t.:a;:!,e;.isd...!.:k~~~:> parçaları dahi/de yapılacak,, p 8 r tide ~::ırr;1~:.:pn;:~i~;:e h;e2~~7~~~: 
(ruzgar olmayınca yaprak kum· dir. Bu mukabil taarruz netice-

Bsl<tşlar 

damaz) DM".alinde bazı meselle· lstanbulda bir yedek parça fabrikasının Bugün Parti İdare Heyeti toı'- sinde AlmanlaT 5 kilometre geri 
rİmİz vardır. Bu mesellerin de· çekilmiye mecbur kalmışlardır. 
1" 1 tile b. A _,._ J k 1 d • d•ı• lannııc: ve Partivi a lakaclar Mttı .... ız, m ...... a ı Amiralin UrU ması erplf e l ıyor .v Sovyetler müteaddit Almar. mal. 

1 b •· • ' işle ri görüımilıtflr. ..., ve ev ugun lften el çekmit de zemeıi iğtina metmiıplerdir. Ruı· 
1 L- ··zı-..:....~ L!_ --- Bir aralık Baıveldl Doktor •-•sa, uu IO c.-ınue uİr maluncl p - yadan aldığı bir habere göre Lon 

mevzuu olabilec:eiini dü·=--vu Birkaç g{indenheri fehrimi-ıde 1 nus tetkiklerine devam etmekte· fik Saydam dav •rtlye celeıü dra rad .. ·osu bu taarruzun devam 
.,..._ LU- b 1 Genel l:icKreter e .. ,., • • . " 

riz. u unmakta olan Sümerbank u- dir. j men tarafından karoılanrn ıştıı·. edeceğini bildirmektedir 
Böyle bir düfince de herhaJde mum müdürü Burhan Zihnı Sa- (Dıva.mı .alr.if ı 8, siltıoı ı dı) l (Dıvamı salı.il• 1, ıilt"" ı u) 

l.uıünJdi çok bulanık nzİyeti büı 
llütün bulandırmaktan ve 1ok 1 · 
Jere dostlar anımda ıuizan tev
licl etmekten ba,ka bir netice 
Yerme&. 

Amerikalı Amiralin, (millet• 
lerin hiiniyet ve istiklali) umde
.a.i hiçe sayan bu tahrik 1 edici 
~deri yetifmiyormut ıribi, carip 
bir tesadüf eseri olank yine A· 
lfterilcada müntefİr (Star) ismin. 
de bir ıazete de ayni ciinde lı
~ulun beynelmilelle,tirilrneıi 
~ ıeldiii, hatta bunun Türk· 
9l'in de menfaatine muvahk 41ii

feeeti lilrrini ortaya atn.ptır. 
Mrd8:c._ IDtinaaebetaia miitaleayı da 

A .... rika paetnİDe tu
rasına öiretelim, iri T&rkler latan
hulu fethettikleri •akit, dünya 

TASvtRl EFK~R ro...__,., •• ,..,..ı •> 
:io•J'•t kıt'al•n çaklldUderl ıeblrlerl klmllea J•kıp 
rıkaaaktadn-lar, Yallarıdald re•hade 7anmakta olu mala 
feel ••dJ'etial ıepeda bir So•J'•t lwlnaı ıl..ımektectW 

b h)erc• n ot8rll naıtır.ın darmadu carplltıfı Şark 
cepbffind• 1relen •on re.imlerden ı Bir -Aha&a mrlab 

kola llecfefi.. dopa llr'atla n.llprlal' 

Bir hezeyan 
kartısında 

1 NGlLIZ donanması üç 1a· 
m ıu ile çevrili Ymıa.U.ta· 

nm fethine mini olamach; İn· 
silb donanmua dört 1am au ile 
çevrili Giriclin iatili...... mini 
olamaCh; lnai1ia donanmw Mi
diDinin, Sekmn n öteki ada· 
lann itsaline mini olamadı. 
Çünkü modern harpte karalara 
ve cleaizlere aölder kumanda 
ecli7or. lnsilia donanmuı, far· 
mmuhal, Boiaz)ardan zorla 
seçse bile, büyük bir kısmım 
Türk aulannda b1bedecetine 
hiç tfipbe olnuyan bu filo, Al· 
manlann Kafku1a1a havadan, 
karadan •e denizden yapabile
cekleri bir hareketi ...... önle
~., 

Eier donanma ba ite kiR 
;sliJona, Karadenizdeld R• 
filoaamm clıpnclaa hir yarda
ma • ilatipa ..,.., Akde-
..._ aJIJ!l!lfl!llJ-.. 

donanmaaı, buıüa orada md
dafaa ettiii nimetleri, takınl 
tUlavat ltal1a1a terketmit ol
mu ma? HaYa • deniz harlti
nin «A. B. C• ainclea haberi ol
mıyan pfil, daha dün Ameri
kanın denis ..... lmnmıy ... 
kam imitl Omm ....,,.nıncla 
Birlefik • .te.letl..m Japonya 
ile Pasifikte bir hulae tututma 
nnt olmaaa Amerikaldar içia 
ne Wiyiik ,....ı 

Tiirkiyenin Boğazlan kendi 
nzuile lnıilizlere açmasa b· 
Ciar, İnliJizlerin Boğazlardan 
aeçmİJe kalkmal.., da millet
leraruı bak ve emniyet pren
ıiplerine, demolaaainin ..... 
lanna, aon Atlantik beyanna
mesinde ilin edilen bazı mad· 
delerin ruhuna dipedüz a)'ln
nclar. Böyle bir etki> .. hk t..
sİJeai. daha diin 41emokrat A· 
merbnm a.,.nda Wunmat 
adamlardan birinia dilinde ae .... ., 
·-a-~ ...... blim.U. Amerika)'& 

lrarta ,.a r•ıü.ı aölcaia hil' 
aM/9..., ............ ) 



.. ahife.: 2 

Kan ve ateı 

güreıindeki 

- o 
T ı\SVİRİ EFKAR 4 EYLÜL s 

.., ·ı ~ 'osl n ız I' gus os 1 sküdarhları .uıayaya yardım 
. --.... -.- -~- . . . ""'· 

~.SiVAS VAZIYE'lt:~ •.- ' , ' . . - ~~ ·... . .. .. .. 

f rinde dam, domates yığu:u ~de 1 k 1 1 1 • 
boks ••• Hep bu nazarı dikkati Yuncut ortiu.su1Ul11 ınü· nası a IWanı 1 d ,. 01 e ı· ı e [ m e S e e S 1 

lcelbetmek gayretinden dağar. '4 ı ş imcliki biiyük harp bakliat• 
lstanbulun fethinde dünya l.a· d af aada bufunmasına - - 1"-tnnbul mıbu«lıı.rı dün, tlsküdnr te Almanya ile lngiaere 

i h t is a s 1 m 1 z rita'lında mevkii bile olmıyan A- fÖT• almış olciugu ter- : \e Kndıköy helkınııı dilekll'rini din-1 aruıncla l:Nr hayat memat hoi-ııt-
f 
nıerikanın Eıkanıharbiye Reisi e libat da yanlıştı. Birinci ı IPr.ıl~ erdır. maıııd1r. S. ;,.~ .. ~ imidi A ~iKA, tarihsiz ve mazi· anlatılan ayni lı:aad.inj küçük gör- 2 6 A "* f 19 2 2 s b h · d:ıclı!ar umumiyetl bir kız t ve i.tinatgila. da ıesen UW-i sız olmanın ızhrabını çok me bastalığının tevlid ettiii ma- fit! ızçuncii Yur.an kol g u s o s a a li {. ıne olnn ihtiyaçlarını tebarüz cl- Harpte olduğu gibi lcendisile dil 

acı bir aurelte duy u·u için, ırön- ra.zi bir heJle kaleme aanlıp naa- ardaları tekmil fırka- tııııı.-:lt>r \t' hı a~a tramvaylal' n ve küllür Ye rejim birliii ve ya· 
lündeki madUnluk hissini gH'a· J" dikkati celb tmek ist • •• i l,)-ette: uluınnu l:trt1'r •• Bu a~:ı ;,ı lunlafı olan .nn.ıi Amttb müt· larını lıirinci hatta kog- U kud<ır T ·amv:ıy '\! ·ürfle şık r-·· tle tadil etmek -IWldadır: Şu Yalna Amiral o cak kadar 1:5. s . ' "' _ .,. • tehit hülıtiim"!tleri ciiuıbu:-iyelid r, 

,,_ l d K l d k f b b • t ~ctçıler ara,,.ında b:ızı kısa muuuk •. t • . 1 ilci satırlık hüküm benim dcğ;I. kerlik hayatında ömür geçirmİf mRŞ ar C O OT ıı a· s a eş uç 1 r p Ç· "llhn· da ohuuştur. Dul~nrlu kö~lüle n lt\; .. e sıyn"'d mn ~on ede 
dir; afakı bir tetkikle Amerika- olduğu halde unutmıq ki, Boğaz- mamlanlarınrn ellerimle l ;;, c, ktnk, d ger köylnler d mu e- ettiii ae~ Sovye.kr Birrıt· i'e 
lıyı Amerikahd daha iyi tanı- lan zorla ~~..L. ne patates a- f '-- lif z!ı meselelere temas t>tmı~ cı·. Almanya arasındaki h"rp·en s· 
yan meşhur profeM;r Giegfriedin- rıpna, ne domates -reşine, ne Y clir. R :irrbeylilcr de bir orta meı:. tifade ederek os ova ı c ır ıt· '"~""'.., ı hir olm•ua bi,er ır,:u ,_ M k ·ı b" 

dir. de Florida'da bıteak müsabakası i lı ti g at halanclarmak, af eş ı• e mu hare e b a 1 a , tep a ıl n tenıennisıncle buiunmu~ t.ifak 7apmak ohm19tur. Da it i-
Onun içindi,. ki, tarihinin üze- yapmıya bcn.:ı:er. Çanakkale ı oa.zigde htikimolabilmek lın. ku rlılnr bu nı~.randa Tı: rl:.. f lrm him nwdcksi Rusya• 

kt. · Am "'-al h ı k' b ·y1 b' · ıçın, belki çok /agdalı ler a nıuu t.cm ncısini de ileri suı· d __ ch~r- Al il .. 
rine çekemediği um mi efkann mel!Ntmeai i batırlıy1tnlar bilirler ı 1 çc koııuşuhııa~nın temi~! !~in tedbi• • nın geçen Ummni Harpte RÖ ül-

''a rııı en11 ı gara ct.e te· ı, u o e ır gürcştır kr, kan , mil,? rdır Tıamny şirltetile birlik. '-'~ ~c uc :n U2p 1 ~ ır:t.ı~-
mİn etmek isfe,. Yü2 katlı bina- ve at~ içinde cerey-nn eder e Ol ttb il İ,. d i _ 5 - te Şirketi Hnyrlyeden şikayetler va. fcrıt bır sulh akde~memeı·~." ~aır 
lann al'remalığı, evlenmelerde bo· elhalc biz Türklerin dünyada hic;; 'llllııı __________ _._,,, ki olmuştur. Moskovıı.ııın yaptıgı taabhu ıs 
fMt1 sürat, Reno mahkc- bir kıymetimiz ol a bile fU 24 ağu tosta lla kumnndnnlık ve' lan General 'l'rikoplsin de tnan:u~-ı cii Turk kotordusu, üçüncü Yunan )lebuslnr bu,..ün Eyilp ve Bakır - lngiltere 200 mily.?n niif•u 
m('ı:>İnİn reznfeti, Holivut menkı- at~ ve J,an gürc~inde herkesten cephe k nrand:ml ğı kar.ırı;i l:ırı ıfnn ev'l/cl vıızi!csini yapamadığı gu. kolordusuna karşı topçu :ıteşi Vl' zn- kliyüne gideceklerdir. ve tükenmez menabn bu~n 
beter; danl§ıklı serhesl gürq fazla ihtisasımız vardır. Şuhu<l knsabıı~ına gclmıştl. 26 ni','1.ıs· ze çarpmaktadır. Korulolisln ferya- \'ıt' pivnde hareketleI'I ynpıyımlu. Rusyradan sonun3 kndnr is .. fade 

n, yumun lar ine-. Cihad BABAN to ta hu knrııı J(<11ıf.11 1 iı inci l)I du -ı- Yunıınlılar artık vaziyeti nnlamış- Bazı otobüs seferleri edebılmck için bu devlete tana· 
kaı·arguhlle bcrab ı Şuhud kıı ba. y • lard . Türk ordula:rı Akarçayın 1- re, silah ve mühinunat cihe in· 
mnın 14 kı1omctrc ka atı şiın:ı. azan• mallnd ki b ıtun Yunan mevzileri.ne kaldırılacak den gen~ mikyasta yardımd1t lıııu· 
lırdc bul.ın:ın Kocııtcprn!n miinasip Emekli General 1 kıııtı i ~al muharebe l yapısorlar ve Junmayı ve ayni zamanda dünya. 

a:& 

:>anıııçlarında çadıı lı oı duguhn nak. ı asıl knvvetlr taal'l'uzlnrmı dfrrdüncü Benzin tasarrafunu temin maksadı nın neresinde olursa olsun müt• 
1 Jun lul:ır. h S 1 ~e biı inci Yuıınn fırkasına tevcih lt>, clıir dnhllindc tramvay, vapur t _

1
_ b" h t • tme . ve 

Ş hud kıumbasınn tnnrrıızdan nn- SBft edıyorlardt. Bunun üzerine Yu tr rgihmd ~lenıekte o-- erca lr cep c esıs e yı 
cak ık. gün e\·vel ''nı ılınış olduğu • '" hlar dokuzan<'tı Yunan fırka mın ;:n o:bfi~in sefer~en kaldrrılma- diğer emin muvasala yolları te· 
lçııı d !!mnnın bu gelişten haberdar dı olmasaydı kendi kolordl.!sundnn Dogpr civarından şimendiforlc Af. ması cl.rnfında biı· temayül gönin • min eylemeyi cihan,lımul harp 
olduğuna. hukrnedilemez. Bizim .n.ıcm birinci YUW:n kolordusunu takvi~e 1 yon Şl•hrine. se.vkinl emretnıl!!.leı· ve mektcdlr. Dığer tarnft.an bununla plaı:ıma esas tutmu,tur. İnında 

Cm 
Yazan : KANDEMiR leket dalıılınd11 21 a~uc;tostnn ıtıb:ı- fçln hiçbir şey goııdermlye niyetT bu fırkanın ilk taburu ancak orta?ık beraber otobüslerin, di r na'kıl va. ~ili2 ye Rua lıaYvetleri nillayet 

•••••••• ··-···••••••••••••••••••••• ren du1 ulınıya başlunım tı.ıaı ı uz _kıı. yok gıbi imiş ... Ancak 26 ağuı;lostn karardıktan sonra şehre vasıl dn- sıtalarının son seferlerini mü ten kip ( Kazevin) de birlqerek ilk defa 
du: "H nl E V r buraya rıAı 1• gün 1 ve mahalll duşman_ aJan- muharebe başladıktan ~ sonr , bilmiştir. 13 üm:ü Yun3.n fırkasnnn 

1 
el!!rl de diişün.ül~ek~edir. fng;ftere ite Rusya arannda doğ· 

ları t rııfmd~n. en. geç ayni ~n ha· Türk ordularının Afyonun cenubun- d:ı yurüyerek cenuba doğru gitme-! H.t!fl~ bir tcltl f m.alııy·etınde olan rudan doğruya temas tesis etmit-
' n d O elm 1 n ber alınaı :ık ıki nıhn~ et fıç ı::un ~a.r- dan ve. prkmdan üstun Iaıvvctl rl ıti ve dördüncü ve birinci Yunan fır- bu :flkır tetkJk olunmaktadır. I rc1 · 

fr.ıda Afyona yPtf,tırOmlş olahllır. .dd u· ta tık! da krunrını bıl.."'.Viye etmesi için emir ve. 1 e B ır. uretle tnı ÜSef'İttde ....... 
Cemal Pa"a Bu hususta Yunnnfst:unda ncşredil - ~ ef ı ld arr: ;:Pıf ııhr:1~~~crd. tilnıiştir_· • Rnka_ t; b.u. fırka aneakrker· la,a MOate•arı t- uves Am~n Rmwa•• hiç el-llayır .•• diyor, y ve yeni bir m!ktuptur_ Afg:ınistıın. ıniş raporlarda e:ırabat vardır. ş ma e P Y k g 

13 
t t gunü gen çekilen Yunan lı a- I 

12
;:_ ...... " " 

keşl.e Kabıide kıılsa ve bu tarafa da az zamanda bqarmıya muva!!ıık ıı t n sonıa Yunnn nınğllıbiye- bulunduklarını anla:yarn ve 1&rila bul aôilmiştfr f hr m uv 1 rnazsa k11a mesaf~fi ava t.,.,.-
hıq gelmeseydi... olduğunuz nıfişterek men(atleıimlı tinlı~~ı~ullC'!"İnİ aramak ıçin yapı· iincü !ırka~rlıı birinci kolordu ~P· uş • resi .. )nynMtj Wi;,iik .,,. 1.acml 

Batur Bey, Enver P~ayı makul nol-tai ruız:mnd:ın ı;ok mtih m ve t-- lan Lahkıkat hakkında tnnz.lnı e•lll • heslnl takviyeye karar verebilmış- Bir gfin evvelden harekete gcçmie lnş mti:steşan Şefik Soyer tetkik. ..arı.t• ~ 1. h • 
)ol:ı e ked bilecek yegane adam o- mı"< resn1•1 rannrl-da ... nzılı •u kauıt tir. Pek g~ nrllıniş bn karar, m~ olıın yedinci Yunan fırka31 26 A· lcırtl bulmunak IUere ıclırimi scl· " ..,_'_. • •. 8Ptm~ heıruniyctli işler kıır11ısında dı:ıw lu· , ı·- "' " .. .. ,_, k b. • y f _.___ l'ö-ı-ı temın e 1f o• lıı n Cen al Papnın bu t:ıraf'a gel - - • _ .. 1 " mııfbuatımız tarafından d nı~şrolun lınrebenrn ilk günü iJdılci Yunan n..u- ğu.."tOs •~Tu va dl ırınci unan ır- cıi,.ti'r. - -· -J :~ 
nı ınden bllhn.:va Bolşcvıkferfn gumuz ıınyranlı 1 

lfaci I! ·~er.: k~ 11• ordusumı meıısup fırkabnn avarP kazını takviye et.m~ :Kond ills bu ..,_.lu. ~ .....,. •--
memnun ol aklariıu bıidıı:i için büs 1 meler bıılnmıyorum .> gibi elimle- m~~~~rruz n eyv lld son günlerde kasnak gibi boııta hareket etmeli?rini barclcet karşısmda ihti:ratta buluruın reis cephe t .... ~. -
butıın hayret içlııdt.'<fır. 1 le~e kend!sine knr~ı dostluinı, sami- birinci Yunan kolordusu böyle bir yüriiyii~fc.rle \'aJ.:İt geçırmel<!rini mu. lkinci Türk kotordn undan ~nei 1 B t İnlÜ.11 ohlp oa....ı-... ve ...... 

Aman mı ıl oluı:? ... Al!lan na- mı.ret!, h:ıyranlı 'l tcmın cJcn bu taamı~un vukuhulmak üzere olda· cip olmu,.<mı.. Bu kuaurlaı:, blialri Kafkas piyıı.d fırhsı ileri sevkoln- Le e era •ilde ola~ yakın - İltilaıal 
•ıl olur. tte bO~Ie soyleten tıebep mektubu tekrıır çantasına. yerleşti· ~rınn gösterecek buı eınarcil'ı; el<le bizim kati darbemizin daha tesirlı v naralt birinci .Türk hattı tııkviytı lstaabal Müftülüiünden: röatenctelttir. 
nedir? Biiıncdlgım bir şey mi var? rlrken Cemal Pnşa sııka"r.ı avuçlı- etmiştir. Bir tnkım firarilerden ve d:ıba çabuk olma.sına çok y-.ırdım et:. olunmuştw-_ O leden sonr& betlncı • .• . •• .• Amerika, laeiaal.n Japea ..ıa 
Lııtfen ızah :lı.or misinır.! yarnk gülümsüyor: dü · • T-rlr · kolord birln~i Eylıılua 7 nc:.1 pazar gunu .ı......:_ 

knloı dunun ajal'lnrndan şmanın mı~. u vaııı usunun, . . Ş b b . - ı lan araamda W-.n Jpon -Şeklınd !\" bütun soaITerinin ce- - E, oğlum Batur ••• Şimdi de bn- lmvvctterinin bir ~k fıı·kahırla art- Diğer taraftan Ynruın kumnndan Yuruın kolordllSU":mı sağı ~uıe a _an a~n ~n .. ~ne. .mu- ıri u)aili.deki V~ ---
vapsız kahlı.ımı goren Batur Bey, kalım?... trrıldtğını; hmm ile Şuhnd kn ;alın."ı Jarı arasında aiiriiş farkları dıl. do n:u) ptığı çenrme lınrckcti test. dıf alın kla onumuzdekı cu- ·-.1jJ:a.. L- • .... 
aı.inlerlc ux.ıa"tıruk, nlh '-"et bu (st>- Batur bey, ueni gördüğü bu mek- Ak b ı ki belki b ku -•- eb ı · i - -• .. _, ştı. · · - k ( .... flııımııı • ... _.. ft ... ao .. ,, ,, civıırmm ve ·a~ay ccıtu un< a , u Stl.ı:wra s ep o muştu rın gostı.:ruuye ....,~ı mnrtaı gunu n şa:nı p:ızar ı:L_ -!!L:._ t ..... • 
bep) 1 ogrl'ncblliyor: Uayll znoı:ın tuba rağm~ Tilrkistanda \':1:& ~etin, t k t k · \ d unu h:ı K d ı· h · ctı• Türk k:u et ı ·) L l · B • ld. • Mera a - Ye ---~ 

mm a anın a vıye o un u~ • on o ıs e emmıy ı vv - 26 A...,• ... tos at.-amı muhıırcb" ka- g~esı ey e1 enn o ugu d-.. .o , __ :.,.. -:....:... na...r ev\C'l Tu 'ana gelmiş olduğunu anlattığı şekilde bulunduğunu, bu be 1 T"' k hali md ta l ın· Af ub to ı .. - ~ - ......... ,,. _ ........ ..,_ ..,.,.. 
H ıl Pıışa, Toskovnya husu tıı her şeyi izah ettiA'lnden kl.'n· r a mlŞtl. ur a ata 

0 ı . er ın yon cen un P anmış nırsız: vazıyette olarak gece karan-ı ıhı,:ı. ?l.u!1~~'u , , ••• , , , +\ taraftan Amerikanın bir 1r1iiftlü 
arruztm pek ynkın oldtıfi'ıı söy en· olduklarını haber alarak bu kuvvet- lı~ı basmış ve at~ hafi!lcmlştl Bu la (Al k ) ile (S~L· ) m ri•ıd 'eı onra, Tilrki tand:ı kalnn disince yap1lncnk başka bir iıı kııl- mekt idı. Keza Türk cephesindeki lenn kendi kolordasun:ı ve tekmil gün birinci Yunan koloıdu tınu·11 -~ --- o. n. Rs. ~. .. warya n 

lfa S:ımi metrer oı ada kendı ken. ınadıi;rını tekrnr ederC'k: köyl rin ahafüi tahliye ve c nuba Yunan ordusunun sağ cenahın kati dört fırlaı ile ikinci kolordudnn gc- rından ayrı duşmfiş ve demh~ınu 9ımalı .tarki11run mun~ahau ara• 
d ne gizli knp:ıl,lı ıı:ler yapmak he· - Nasıl emrederseniz öyle olur doğnı sevkolunmu tu. Di ~r tunf- bir darbe vuım:ık iııtcdil lcnni an-

1 
·ed· i fı k 

13 
Tilrk fırku mm kaybetmiş olruğundnn erza_k ve C"ep· sındakı Bebrenk bogazırun u-

"esınc du nı '' ve Ta k~ndli münev- Pa~:ım!. .. eliyor. tnn biılnci ve dıiıdlindi Yunan fıı·- lamış ve bu gürüşünil 24 ağus•ostn trn 1 ınc .. _ r ad -hım •a..;ata ban hususunda sıkıntı çkmıye b;ışla- keri tayyareler için bq. vol hali· 'HılerdC'n baz.ılat n kandıraıak it- _ Yok o<lc değil... Snmimlyetl" ·~ nnrruz.u ..... ~ıırın n ın ı ~ .,. . • 
k ., katarı dn Türk sanarmdn mutadın Il:ışkumandana ve.dı re. r kolordu k.u-ı u"•ramı .. laı·dı. 2G127 A'hı t'ls ,,..,.." i nnştı. 

1 

• ne getirilmesi Amerika ve Rusya lerl •len b!ı-tni (yaıclım dılcr>ıc i. söyle·, mütmain c;ln ad n •m? T. k b. l"k l bil 1 d ~ .. ..~~ B 1 k 
fevkinde bir faaliyet ve iır ır ı ·• mandan a:nruı. dırnnş; ~ on ar :ın Af ..... n Knrnhlsarını t;ıhll,·r.ye bacıla. Afl'ond:ı bulunan aşxumana n. ı tarafından kuarlatfırılm .. tır. JA· çin) Jnponyadııki (Asya) ccmıy tine ı _ Hnvır Pnşnm .. Fnk.ıt ın,:ıllnh k 1 ....11 ··ı ts•ft-'• ka d'~ k ,,_ ,, ., hl d ..., 

h 1 k d 1 fen arasında canlı haH et er 1;vru • yardım """".~ .• Fıı t. aı;er :uman dıl:ır·. ardcı ıru~tıer"nı ıaehrin ile- ve cephe k:ırat~ ıırm :ı. VD.Z'y.et ponya d~leti VladiYoıtoka ben• rnurnll as o r gon crm ye mu • hii.d <ıeler ıı: tı allll'rınl "ÜlW~ vQz T rk • b lki 11 b - • '"' •- n. ... • 
._ 1 b • ,, d-ğ, lÜ ve bazı mühim ü ınC\'Z,,. danlar, c Kondo sın u guru._v.u- '"'sindftk. mft-ııftri miidnfaaya de- tctl.ilc olunarıık 29 Ağustos tÇuı ...,.,n. • .. d .... :lme•:n'ı Moıkova ve \ • f ak oımu •· O muş 'lı'll, u mu.. haklı "lknı-ır. lliltün temennını bun- kl • • "" 1 ........ " ·1 zın gon ..... "" 

" ll'rını ve kuvvetlerini topa tuttu· a... ne iştirak etmemiş olab.irrler; h ~ 
1 

vıını ttil r. 27 Ağusto ta T.irk ı.;ı-- ı r k o -iu wı~n altıllC! kolordusı c ,
1 

; ton hük\ı.metleri nezdinJe 
r •

18 

d • Ç•n hududunu (CC\er· I dnn ibaıettir... ,. ..,.,..ncl Yunan koloıılu una bil· kolordu kum:ınd:ını bılakts k1??1dı dulıırıı ın taarruzu ven· bir R.d letl garb rlo ~·• tıerı hareketini 'e taz- ~ at~nc t • t" A •ı_ 
k n Ro' c \i t tlırn r nd n ~ kalan. Cemal p n gizli knp:ıklı f!ı!C'ı il' .J" k d da T kl r1 l f 1- ı • ... lund D . protesto e mıt ı. merl .. a ve 
m ş ta Ta kencle getlı ılm"" ' ' ~ dlrmişleı-uı. arşısm a ur e n aıı: m ;;a bııı.h•lr Yunnn sağ cennhı büyfik qlr y.;k ı ı artt rm :;ı em 0 u. or- So L•H-• ti • bi b' • d mıı.,ake e nd ldaruıı mah'~ ıısln dml ş~8u11 olma1dıi:,.,h lçınbkehP?ln .~1·n Düşman kunetlerlnin muhtelif yette bulnduklnrını ve "kendi cephe- t ylk · nltında olduğundan Afvon d 11, o T ıı k ordusu deıniryolunun vyet ~umc f'n r ırın ~n 
küm. 8 nı a(( dil~ .• Fakat bu emın ~~ nae1ıın erk ~ud. 3Jl,Isı kr .. z 8 rınk a urdn arttığı tayyare lsUkş:ıf, lerine taarnz etmelerinin dab:ı muit- ıı:~ 

1 
nı ta namen terkr ve ııimc~I. şimnlhı den Dumlupıruırm doğa şi- az fa.ı-J<lı notalarla cevap venn1f• 

iş v.ıpan ıracı Sa minin Cemal Pa- uz t " • m ~ı I! ~ ın 1 
• " 

0
'1

3
• 1111 ıc• <le sabit olın~hı. Birinci Yu. temel buluncluğuno ileri !ilrerek k 'n fc thattının cenuhur.dnkt k;•n!:ııını m:ılırıd ki A hlıanlnra doğru suratla ludir. Bu cevaplar JapoııyaYJ 

ıa İle de temasta buhıı;duğu <luşü- ~t ~-~ R~rlıne :ııl~ıktcn dsorı.ı·a tı;kı:ı~ nan kolordm-ı bu hnberler üzerine dl cephesinin takviye olunmnsmı ıs· kı;ıncn lıu hattın şim~line v~ kıı1mcıı IH rll~eıl'k dilı,nnamn ricatine mani tatmin et.mediiinden Tokyo bü· 
nul rek • an k C't>rnnl Pn an n \ı Y· 

8 
e n ceı;- 11 

• ora n vııp n 
11 Türklerin muhtemel bir taarruzuna tcmiş olablllr; belki Yunan Bnş. Damlupn ıırıu ,.arkına çekınlye kn· olııc.1ktı. Ucşinci süvari kolordusu kunıeti her iki dı!vlet nezdinde 

fo ç ız- ılt a'rln tnn am Jc 8 hinde birçok Işkı: olchığun~, ut ık fnırun 1 ıc edc:bllrnek için ilk önce kumandanı Kondollsin görü~unü 
1 

rnr 1/e!'diler. Hu karar ve hnrel l't ıı furadrlağı "simııhnde Krzıltnş daha fiddetli tetebbüste buft1n• 
b ı ıu~u a'llıı lı saha k mıya- bu m<' :ı ~e b:ı!u·ı;tt g ~i, an vaat.ı ın bütün Yuıın oıclusunu telgrnfb clognı ~ulıııaınış vıı kuru pntııdı zan. Ilı.erine Afyon şehri 27 akşının Tu ·it dere~! boyurıcn duşınanın garb.e doğ· mayı kararlattırmıttır. Amerika 
rnk - ortaya lı ı; yok' an biı- şuphc kurtulmao:ınılıın, ıstiklul ''t' hOı rı~ r: vaziyetten haberci ar etmb ve kenıll ll<'~nı 1 r. v •• • • ı oı dusuııun elini! gC'çti. Dörılüncü, j rıı rıcat hattını tıkayacak '2. onu devleti kendi emniyet sah1t11111 
d • 1 te kavuıım:ı<:ındıın bıışkıı bıı· dllef:ı [ !ukalnrırın da uynnlk ılnvr~umnları Fıı~at ~6 agusto"' oğle vaktı v.nzı· be~lrıcl, <loktr7.Ul1C"U, 12 nı-i ve 13 iin. gaıptcn ıh ta edecektı. İklncı ve· kara sulanna münhas11' saymrya• 

Batur b bu h:ıli o{(r n"nre, etrn- I kalınai J!lnı anlatıyor. t için !'mir vermiştir. A. yı ıctı Yunan yet lııyıkıle vuzuh bulmuş ve r ... on· .. y fıı·kaları flnllllahmudu·ı 
1 

birinci Türk kolonlu!arı Dıımhıpı- ak bu Ati Oky Ko•ka ıst o ıu tAnh d C ı 1 ı f k d 1. - - ·· ·· d v 1 .• v 

1 

cu unan .... • 
1 1

• k ft 1 · r nu as anusunun or• rı :ıkıınfü edcıek, k nclı \ ., orada .. asy 
1 

" n _ır. e•w Ba•kumandıı.nlığından yed ncı ır ·a. o ısın goruşunun .ogru o ullgu an. imaline çekllınlye halşacMnr. Bı- ıınrn do"l ll ı er ıycrc o .t:ırn n n k d • l tm:.+· bıt' şey yapanuyae:ı mı, yani B'>l!ıe- l P :ın n yıınında yııvcı i. l met bev nın birinci Yunan kolordu~unu tak- lıışılınışsa da ona mıdat ve vaxiye. ~iııcl ve yedinci Yunan !•rkaları ıfa Generııl l• .·enim kuvvetlerlnı tnrd ve taısı~a .a ar &enlf ;.;. 'J::' rika 
viktc.rin zihnhdcn bu şıiph , i !!ilmi- Batur bey var. Yandnkı k1Jmpaı1.J. vlye için gllnde.rllmesini istemiştir. t1 kuı Uırmak içiıı artık vakit ç:ık D lupınann şarkına rlot"Tn çekildi yn imha edecekler v şlmaldeki ırru· Şundı Japonya 1 ?1~ : 
,,. t"k b:ışına m (fak olı:ınıyıt!!a-. rr.ar.da Cemal Puş ya ref ıkn~ edPn 25 ~P{lstos Ciğle vaktın · kad:ıı· Bat- geçmişti. Bu yanlış görü~ birinci um '. . · ıın yardım etmesine m ni olacaklın:- n~ bu karar ve .~~~ekehnı bir 
~ nı anlıyor ve Cemal P<ı<ıaııı ikaz Surlç ;yoldaş U)'UYOr. (1 L kumandandan cevap alamayınca doğ. Kondolıs kolordusunun yaıııı" b~ı· Cenuptan gelen ıkıncl Yunnıı fıı·k\l!!ı I dı. mıul uyarak butün Japonya 

ek çh! d rhal Afgan!st.ı.n hu hı· . Tıım tr n hareket edtteğl sınıdn ı·adan dol';rru;.·a ıklncl Yunan kol nn ezilıne><ine ve bütün muhıırebeniıı 1 da Ilaneze doğru y:ıkl:ı":ı,.ıılt- blrincl 1 . bu h I· tl . denizini ve binaenaleyh Vfacfj. 
d:nıa ha edıyor ve oı dan He- ı;cnyc İ•::ı.bt ve Teı.ııx!drun sa!1.lı ordusuna müracaatla yedinci !ırka- ve harbin Yunanlılar için knybolma. ve yedinci Yunan frrka!al"ile hfrle,._ ~9 Agu~o ta 11 a1·eb.1: erf kıcrıı vostoku Japon emniyet uhan te• 

t; 1 d d kt be 1 · 1 t 28 A • •- t Ik" · edılcı-ek \ unnıı uann eş ır uı nttıı b mum Cemal Pa y;ı bir ~ rrrı n o ar nz.ım Y gır~ nı•ı mdat olıı..rli lındi ine gönderi - sına !!ebep olmuştu. ~ıye_ ça rş ı. . . ~s..... a ıne•. ıılkö ve Aslıhanlıır civarında Ad::ı liklri eylediiini ve bu esasa Wna-
mektup yazarak vaz!yetı nnl:ıtıvor. yor. D ktor Nıuım bey bur. !arda mcsini rka etmiştir. Artık (Afyon - Dumlupınar) mey- dorduncü ve bırlneı Turk koloı·dular• Ç Y f k cak A rikada b R limanına 
A ist.aıı hududunn rl n r:us d~· Jnc arı.yordu? Bu husu~ dol 1P dn- Bunun üzerine mczkür fırka hare- dan muhaı:ebcıdndc muvııffakiyetj batı şimal istikametinde Balmnhmu- ı tepede hiçbir :b" ı8 ·~amı~a~ k b .me d:a n hu •al . 
m ofunun n fstnsy!:u olan l\oıı. l rnıı ı·ıval·etlcrın hıç bııl nkln •. yakın ket etth1lerek 26 ağustos zeval vakti talihi güler yil:ı:t1nü Türk ordu•una dun iki tarafına doğru llerllycrck j v? muharebe!! u mec l1?' 0 :ıea ;-"zm :~· ··~- arpde ~ z~ 

olmadıgı f{'ın bt'i Wr ev so:ı:lcyc- . 1 • Di . - ~ t . • . çekilen dlişmanı tıılttbP. bnlşndılar. hır hale gcldı. ıun ..evaıne mu-• waemıJ..., h ~evap beldi:ven na.tur bay, bir bılrnek n C!mkfin dc~ıldlr.. muharebe yerıne • ..!~_mtiış }ve rıncı gos Cl"ll(\ı, 1 k lini ilin etmektedir 
bç gun oııra cevnp yerine kar~ı!:un- <' • • • fll'knyı tak..-ıye e .... ~ r... 26 ağustos 1022 sabahı saat beş Altıncı Türk kolordusu da ı;arktan Yımanlılnr tiddctll tıızyık •ar,ı. 

1 
• • 

d C 1 P l.ı 1 ,em:ıl p ~n doktor Nnzım beyı gö. y tahkiknt heyetinin raporun buçukta şidddetli bir top ılteşilc ınu- rrnı·be do:r...u 11Arı" harnket ederek u. sında ynptıl:Jorı rlcnt ha:·cketlerl.le 1 &hrenk boğazından Amerj. 3 
ema aıay u uyoı. ri:r gormC'Z sordu: unan . • i .,.. 61 " ~ ı Uk tıuk •--

11 
• 

- Paşam, mP.ktubnmu allmız H 1 F. ..ı. ·k had 1 k dan tlınıın şu fıkralara gore 'i unaı:ı harebe başladı. lk defa olarak şak deınlryolunun şim&linde Erkret ümiusizllk, bcdb.n • yor!?t!ı ·, ıa- -n ve Rus ukeri tayyare,_,. 
mı? "? ~u i .nvtr d:-:;9 ıı a ı:c ece ·, ordusu. hiç olmazsa 24 ağıısto tıı bl. dördüncti ve birinci Tiırk kolonluln- tnraflıırınn y'\ırüdü. (Toklu sivı-1· I Şc ve ecphıın~ noksan~ bu~arı m_n. nin devamlı bir aurette ıeçme-

- Aldım o~tum amma ... Sen bey. u. 
1 1

E~ ':'c me 
1
T' - k" k d.m t:ıarruz bazırlıklarıınızdarı ha· rının topçuları Afyon Karahisnrıııpı ııil nıJPki Yuıınn kavvetleri hô.lil mu. t

1 
kaveme! edemıyl!1"ek bır haıe getır· lerinia de Japonya kendi emnİ• 

- ı:;.ııvc paşa ur ıyeye gcçııH' b .ı lı b d b 
1 

i~ti 
hud tela ediyorsun... için 63tumda bulunuyor. H.ıtt-ı Tür 1 • 1 • o'ınu~tu. _1•'nkaL şurası da cenu unua ve atı een~ı ı~n a . ıı U· 1 kavemet ettiklel'lnden bMnc ve ye. ı ın'-9 • yeti için tehrlkeli olduğunu ,,. 

- Heyecanına v h1sslyatm:ı kıı- kl~ede tl:ığıtılmnk üzere beyannıımt?-1 muhakkaktır ~l _ "l'unıın ordu.su bıı nan Yunan mevzllerlnı 'llldrtlı bir 1 dinC"i Yunan fırkaları Dumlupınııı·ın 1 2!l/30 Ağu tos gecesi Afyon Kara. buna da müaaade echmiyo?c~i,ini 
pılan inıuınlnrdnn olmadığımı bilir- ler hile hnzırlar:dı ııaıs::ıın. 1 haberlı!ı:dcn kııfı derecede ıstt!nı\J\ teş altınn aldıl?r. Bn,.lnımn~~an: 

1 

şarkına çekilmiye muvaffak olmu - ı hlsnrınca bulunan AtJıtürk Genel tİlrtdiden iMaa etmipt!r. Binaen· 
siniz. Ccmnl pnıa dokt'lr • c~:nıın sözn 1 cıleme.ıll '!. G .. nel kurmay reı !, cephe ve b.rıncı tardı kunnay rl'i 1 ve gı:ırp cephesi kuman al • ..ı. J ile h b. - • ı 

- Öyledir, fakat... nii keserek, ıısııbfyetle yerinden fır- Yunan ordusunun müdnfaada bu- urdu kumandanları, Kocatepc ti tün- B . O i hl . cl T- k l ı danlle bu vaziyet! tetkik edince dilı· ed'ık ~n7a a:. ark~ a~e •.-
8! knıl rcık soyliyen Cemal pnşa ladı ve .rt bir ııeı le: 1 lun~a göre almIJ oldubı ter. deki tııraıosut mevzilerine ıtelerek 1 unun :ı:c.r ııe nn ur :ol or- mnııın 1,. ice sarılmış ve imha edil- ma ça me~ ~4:2 ur 1 1 vo • 

·· d 1 Bi in · · · mnhnrebenı fnki,.afını takip d" dusu Duınluıımar cihetine ııevko 1111 • k · · dan R111yaya 1atediğı kadar yar• ~ımta ından bir zarf çıkararak Ba· - Doktor •.• Doktor, d di, ne isti· tıoat a yan ıştı. r CJ ..,.e uçunc!l n • P ıyor- d B . ci T- k -v . kolordu 
11 

me Ü7.ere olduğunu glirerck ertesi __ ,_ 
tur beye uuıtıyor: yorsunwı Tfirkiyedcn? Yetmez ml nr Y .tl'hOn ko!c.rchıları tekmil fırkalarını lnrdı. Dördüncü kolordumuz Afyo. u .. cşın u.r 1~u arı • M 

1 
gilnü bu İşi bıtlrnıck tizere otomobil- damda bulunannyaıı:aahr. 

- Al oku bunu!... tık? •.. Rahat bıtııkın şu insanlnrı!. .. hlr!nci hatta koymuı.ılardı. Kolordu dn~nrl.~2 ~f1~etre ~~n.~:rnnda bulunan :~11~:;~~e~ım;u::nl~taçr~n g~~~ ı ıe Dumlupınnrın şimalinde Adatepe- • Amerikanın Ruaya1a 1~ 
Du loskovadaki Hariciye komise. 'ne.'lrann:ımcl r ialnn ne oL-ıcnk, kimi kumandanlarının ellerinde hiç olma::- orr ur.cu ı unan ur .... sının mev:1.l!e- . h 

1 
k k 

1 1 
ye do('Ttl gitti· Genel kurmay reısı. ü-m yol araması bazı sayrı me• 

· ı· d B doğru rıcat nt arını esme cmr n o • • -,, ri Çlçerln yoldaştan gelen (Yoldaş. kime kıır~ı aynklnndıııyorsunuz! • r,. s:ı birer fırka ihtiyat bulundurmak. rınc taarruz eı ıyor u. unun ~olun. ni de i'kfncl ordu knrnrgiih1 nezdine: aul lwmandanlan ve mtdıarriırle-
C n nl..) diye başlıyan ı;ok ,amiırıi dir bu çılgınlık? Ha~ır, hal•ıı ... En.. vaziyete hiikim olabilmek için, belki da birinci kolordumuz da fnıış~epc • aldı. • • göndererek onların hareketlcrlni sn. ri aJnl ve hayale ıelmiyecek ... 

Bakışlar .................... 
Bir hezeyan 
karşısında 

!:. '!!/.'!. '!!.! .. Ş.~ [. ~ 
sempati besliyen yeni Türlciye
nin bu yeni dünya memleketi
ne gücenmesine mani olmUftur. 

Yoksa bir genel"kurmny bat· 
kanmm. yalnız milletler huku
kunu değil, Türk • Amerıknn, 
Türk • İngiliz, Türk • Rus dost 
luğunu de bir anda çiğnemeyi 
telkin eden bu hezeyan, Tür
kiyenin Birlqik - devletlere 
karfl hislerinde büyük bir inln
ı· ba sebep olabilirdr. Şimdi-
1,lı;, h tti Star gazetesinin saç· 
m larile de yanyıuıa gelmiş ol· 
aa, bu fikirlerle Birlerı'k • dev. 
Jetler efkimnnumiyesi arasın· 
da bir münasebet bulunduğuna 
inanmak isteıniyonrz; fnbt bu 
makalelerin, biuat Amen1ca. 
dan b Jlnyarak f ngiltercdc ve 
RU3yada uyaudıracağından e· 
min old ğumuz nefretin açık 
S,.rcllerini görmek ittiyoruz. 

ver'ln böyle. bir dellllk ynpmak 1stiye çok faydalı olabilirdi. Dü,mnn ta- Çekıltepe) hattında bulunan \: unan Bu suretle 28 Agusto ak,anu \ U· I raUeaUrnıclerini emretti. Balmnb- • d'" .. cel k tt•· .. L-~ 
k tl · b" • ı y ,__ d ·· ı 1 1 '" rıp UfUD ere sev e ~ını UAT-ceğini biç zannetmem. a?'TıızlarJ bnşlnyınca, zayıf ''llYR kuv- uvvc erıne ve ırınc unnn fır...,.. nan oı usu uç grupa ayı·ı mı$ o ı ıı. mut tarnflnrındnn Dum:upınarın do. L .. .. Bu l 

- Efendim zaten şımdikl halde vet taarruz ara uğrayan noktalar sına .... nrruz cc ı) or u. ınıı: sonra .cnera ı aı. o man nsını a • ğu şimnll istikametinde Uerliyen kı· • S eri' S ll J •- ı· . d BI . c ı F 'k ku d ı bl retıe: ıuruyoruz.. n ann ., ... 
bir şey yapıldığı yok ki ... Belki hn· belli olur ve o zaman eldeki ihtiynt• Akıırçayın şimallndc bulunnı1 lkinri rirıcl ve yedinci Yun:ın fırkaları hn· talnrn rnstgelıllkçe bunların durma- ı•111da ~ı:nıral t mı v~ t~ 
ber almışsınızdır: ı larla şiddetli tanrı-uza uğrayan nok- ordumuza men!llp altıncı ve ıiçüncO kiyesile ikinci Yunan fırkıısı kısırıı yıp ileri haı·ekete devam ctnıelcr!nı muh~~ırı bul~u~.or ••.• ~upbea.'a 

Cephede vaziyet çok ıı-cırgfndlr. An talar takvfyP. olunabilir veya ınukn- kolordulnr da ta.nrrııza bnşlndılnr. lnılll i ll~ı-~ılupın~r ve B~nıı.z tar f. tekrar tekrar ve ııyı:ı ayrı tenbih 
1

• bu cı~ı teemmulsu~ dut~nc:e!erın 
kara ta.hli~·c ediliyor. (Dnıamı tıarJ I bil ta.ıırruzltır yapılabilirdi . .MQda. Bu cephede en ı:ıı•l<let][ muhnrC'he. l lnrınıla; ııorcluncıı, beşlncı, dokuzun. dl'rck Yunnıılıların son nıukavcmct Amerikaya maneyı ve 11yası za· 

faa kuuınndanı tab ye vaziyetin" dn· Afyonun dot'"tl şimalinde hulıınan be· I c•u, on ikinci ve on üçiln<.'ti \'unan ettikleri Adııtüpe civarına kadar so. rariar ika111dan bafka bir faydası 
(1) Suriç 11oldtıf btfahar() Sovyct. hi ancak bu suıetlc hakim olabilir. einei Yunan !ırkns1 cephcs;ndl' vukun 1 fırkalnrile General Tdkopis ve Gc- ku!.tfu; ve kendi enerjislle 

0 
tnrııf- olamaz. 

lerin Ankara bityük clçiBt olmııştu. 1 
Yunnn ordu kuınandıını veklli o- gellyo~du; 61 ve 16 neı fıı·kalarımııı: 1 nı•a al K ·rıdol's Uşıık dcı'tıryolunurı. tak! kuvvetleri cani ndırarak 30 A-ı· Muharrem Feyzi TOGA T 

beşlncı "\ unnn fırkasına karşı ve 17 llbulnk da~ı ve Ulucak köyu tarnf ğustos muhnreb ··n~ şiddet ve su· - ~ 
ind fırkamız da 12 ncr Yunan fırka., laı mda; UÇ ıncü Yunan ko1ordmıtı rııtle kra!!ını tcmfn etti. Ilel:' tdrııf- 1-.. --.... - ......... n ...... ~ 
s:nın sol cenahına karşı taarruz c- Eskış h"rfn ~arkıı:da eski mc\Zılc-rı- tan ı:ıarıldığını ve ricnt hattının tn· i Vecizelerin Şerhi ;] 

YARIN BAŞLIYORUZ -.. 

d yorl,ırdı. Bu kısımda piyade taar-. I nl muhafaza etmekte .... Bu uç d ~· •, marn n kt> "11 .. ınl gören ve fimidsh;.. i · 
_, o .... ınttOUUUlllHIHUIHUllUU uuuuıu llllllı ı;zzundan ;u~rade topçu nt Şı şlı! 1 tlı 1 man grupu arasıııda hı,:blr ırtiba• 1 lik lçınde bczgm bir h:ıle gelmiş O· 

dı. Af;.,r topçularımız Ar;> on ıstas. yoktu. Yunanlılarda ne hareket lan Yunanlılar dn artık kumanda iman; İn•anı uyuta", 
yonu civarında demlryolona ntr (' 1 h lgl ve ne de kuman ':ı eııeri kal. e~erl kalmamıştı. Herkes canını kur- çiilüten bir kuvvet defil, 
ba lan ı 'ardı 1 mamı,tı. Merkezde bulunan be tnrnıak 1çın bir istikamet keqtirlp / 1 

12 nci Yunan fırkasının ct?phesl Yunan fırkasından ilçü çok zn~ ntn ı knçmıya başlamıştı. Bunu gcircn ça ııtıran, di"çleıtir•n bir 
pek nçık ve ürızasız olduğundan pi- ı u •rnmıştı. Diğer ikisi de p rıl e Yurınn kumandanları yanlarında bu. kudrettir. RUSKfN 
ynde taarruzu yapılmıyordu. 26 A· ı ttı•.ı arak n'ı 'al emareleri g ·i- ıunanlarla lıernlıer tc lım oldular İmnn, insanın candan, yiırıık· 
ğwıtos. öğle vaktine kadar rlıirdilnc!I yordu. Kı"!ndU rme doğru :iç 'f- ic Kcndı başlarına kaçmak i:rtlvımlcr ten Jnanarak bağlnndıih kanaat 
ve birınci Türk kolorduları A'fyorıun koloıduı1tınun ilerilediğfoı ve r:arl de yollarda ya ımba ve:r-a csh edil. lcrdir. Bu lmnaatlcr, insanın dı· 
cenup ve batı cenup l'ltrtlarıncla bu. dıığı u tabli ı icat yollarının Türk eli maı;ındıı muhakeme sO:ı:gcrind n 
lunan dördilncıı ve birlnr.i Yuı1:ın sth·ariıcri tnrnfınıian kesild"rr'ııi ıe · h ı 
f kal ·ı J ·• Aı tık düşmnn ıı e aslı bir mukn- geçerek fUUr ve eyec:ın ° ur. I ır arının ı er meV7.ııerıni lamn- ya tehdit olııncluğıınu görünce Gene- ti1llll idare eden en belli bııılı esa 
nılle znptcmi~Jerdi. Yunan Cırknlnı ral Trik<>p1s burada nıuka.,·ı•ır.et· • ' m tı ktılmamı~ı. Bundan sonra lar onlardır. Bunlar insanı uy 
ııstl mevzilerinde a"da"eU' bl k b b d ld ı-. ıJ ı u Yunan fırka mm döküntüleri .,ı ı r mu n- e3 u c o Uc'1lnu aı ayaı·:ıae e\..,. tan, uzak! ştınm, düş~ıen, ç 

1 
ı.-

vemct. gösteriyorlardı. Aknr1:ay şi- gnrbc doğru Arlıl•aıılıır ve Çu!k-J i Izı ıire kndar fasıla ı:t. tak!pb Ana. ten, kof ve b:>ş bir takım kana '· 
ınalinde altıncı kolordnmnzun r:ı ve lizr:r!erin.i n Dumlupınorın . , rıoı d !unun Yunan istllismdan kurtul· lerı:e onl:ırn iman d mek ynr.ı -
16 ncı fırkaları beşinci Yunan fırkn. d •ru çel:llıı iv• ve Gennrı:ıl Ftıı , 1 nı:ı.sı t ~in olundu. Bu vnz.iyet knr. maz, f m:ın, fnsnnt vazifesini taY. 
ıruıı mfibim mevzilerinden geri tar- kıtaluilo birlc~:nek imkfinını lll"". şısıııd:ı üçünr.ü Yunan kolordu-; ı da tam:ım y:ıpıın, insanı ~kalar•na 
detmlşler ve Ormanlıtcpeyi işgal ey. ya karar verdı; ve bu k::vnrlr. 2~ ( Duı-sa • Mudanya) istikametinde yardım iç:n ~turan ve am.n 
lemişlcrdi. 12 nci Yunan fırka,.1 2~ Ağustı:ı gece ı Aalıhan!nr ,e Ç;ı kaçmaktan b:ı ka bir çare bulnma. nıuvaCfakiyot, fıkri kudret ile bit 
cC'phesindc ehemmtyetJI bir trıaıruz kl'ly taraflnrma rlc:ıt etti. Ducıı ı>n I dı, diııl tcbarüa etürcn kuvvettir. 
vaki olmuyordıı. Dana şim:.ıldc Ü\' ın- hrr türlü erzak ve <'Ph nı! anbnıl .• 

1 
(SON) tin kı ım:ın budur. 
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rnünya harbi ıl 
[ 73S inci ııGn 1 

$ ·O "' ~ .. . H :~ ~ B · ·E .. n .L E , . . . . . . .. ' Sümerbank 
u. Müdürünün 

mühim beyanatı 

f ~ustafa Fazıl Paşadan ... fethi Okyarı 

J:)~Dlllef~ 1 -
ALMAN 
tebliği 

SOVYET 
tebliği Alman teblll1 

ncdın 3 (.A. A.) -- Alman ordtıla- (J inci ıahıjeden det,.m) (1 inci sulıifedn devam) 
ı. ı-aşkull!nmlnnlıgının tct:l ği: Merkezde ,iddetli muharebeler Rumanyada 70 bin 
. Alm: 11 ı;ava{ tny~nrc.~ı i :Hın gece oluyor yaralı varınıf 
lııgıltl'rcııln ş:ıı k s:uıllıııcLJ l>ıılunun Stolcholm 3 ( A.A.) ·- Niha. Moskova 3 (A.A.) _ Pravda 
limnn lt ··atına ·ve merkezi 1 w'lte~ yet h.ıber alındığına göre merkez gaLetcsi diinkü niishasında d iycr 
Hd k t:a~yare me)dıınlaıına hücum cephe!lindc l1:1lcı1 şiducdı muh.ı- ki: • 
t>tı ıışlı...dır. ı 

Dun • ıanş, Holündıı ve , •. wı; 83• ı-ebell"r ~ereyan dmek , dır. Bu- Rumen petrol kuyularına ve 
hıllcri üıcırinde dllşnınnııı 7 avcısını, roda gerek So' yctler gerekse AI- ta:ıfiyehaneler.ne karşı yapılan 
hava dnfı toııçul ı ımız da 4 ta.n-n- manlar tRkviye kıtal.uı "<'lirmi';l- Sovyet hava akınları neticesinde 
!'esini dilşurmu§ler i'r. l lerdiı \'e bir )'t\Oddn da getirm • bir milyon tondan ziyade a)etro) 

Bir Jngıllz tny~ım.• i de donanma ye devam etmekted rler. yakılmıştır. 
topç~arımı:r; tarpf.ndan tahrip edil- Alm;ın!ar Leningrada 25 
m.ştır. kilometre mesafede 
Duşman t:ıyyıırcleri d .. n gece Al- Stokholm 3 (A.A.) _ Le-

man} anın ş•nıal ne, ırıtı keztnc "~ 
Rrn ile Mo el m 1 t.aknhu ı:ıa hücum ningrndın ihat'ls na süratlc de-
etnıi leıdlr. v .. m eden Alman ku\ \:etied sÖy-

Riı İn• Uz bonıhı-ılın nu tay~ar l<>ndiğine r,öre Lt•ningrodın 2j 
tt'şckktı'Cı Almıın metkı.: ıc hur~•ı kilome re ccnuhu sark sind~ k;ım 
t ebbu ır. 1 bulıınm ış ı c de, b ı tn Krasnoye - ~ loya k ıdar öncü
arı·uz Alnınn d:ıfi topç•ılarının ~id. ler göndennişlerdir. 
ıl tH nte, l ilzünden ın l uf cncnı • A rn"n k tv\ ""t ı rı Lugnclan 
nıi tır. Ancnk bir k. ç d şman ta~\ .ı lı .. rekc• le Leninpr..ıclııı 50 k lo 
y. c 1 t•hı in mt'rkczine k·ıdaı· r. 
bılmı t r. me're Ct"l • unda bir noktaya 

lkamctgüh mah.111 ılnt' b n ılar kadar gelmıslC'rdir. Söylencli;ı-

Rumanyadaki hastaneler yara 
!ılarla doludur. Yalnız Bükrcştc 
70.000 yaralı tedavi altına alın
mıştır. 

Vaziyet yakında inkipf edecek 

Londra 3 (A.A.) - Annalits 
mecmuasının askeı i miitı:ılcnsı: 

«Kıtnlarımız butün cephe• bo
~ unca muharebeler yııpmışlır~ 
diyen dun sabahki Sov} et tt>bli· 
ğinin bu son günlerdekindc n bir 
az faTklı olduşu kaydedilmiye 
değer. 

t lmış i .., de sh il1 ı m .ı nrl pe1> ne gör:: Mo 1. "a - Gom ) olu 
ı .ı: n t:ııcla hi ve \Ural "lU . boyunda ' pılan bir muk bil ta- Anlaşıldığına göre, yn Sovyet 

Havn dnfl t pla ı 8 I ı,ıiı bom - arruz net cesinde Almnn kuvvet- yükcek kumandası tnanuzc"\ gtç 
b:Pdım. n\vnre ı du 11fı~h r. •eri cephenin cenup mın'aka ın- mek'e veya son 11 haftanın ı.ıu-

lt lyan tebllAI dn kain Bri.ınsk önlerine gelmı<ı· kavemeti )"er yer mukabil hücum 
n ın 'l (A. A.) - itııl)an ordula- lerdir. lar şeklini almaktadır. Maama-

rırıın u umi trbligi: Haber al•Pdığ na göre Dnicpe. fih Londrı:ının salahiyeti: mohfıl-
Hnva kuvvetleıimizln Britnn~ U'I rin garp sahılinde 1u unmak için leri bu mukabil hücum haberleri. 

\l' m ~~ılı:rint' kn t f, ı i~ctlel"ind" Bud'enni orduları tarafından va- ni doğrudan doğruya teyid eden 
yeni mu"affnki~etler knU&ndığı kny- pılan bütün taarruzlar gerj p

0

üs- malumat almamıştır. 
dcdilmekledir. kürtiilmüştür. j Muhtemel olarak yakında iki 

•robruk'a knı·ı,1 yapılım ve dünkü Od ı 
esanın A.mıı.n ve Humen tarnftan biri, "a bir arazi kazan-

teblıgcle bıldlrilcn gcıılş mıkynstıı hı. "' 
rekat esnasınıln hnvn ılnfı bııtnrvn· kıtaları tarafından mulıasarası 

1 

cı bildirecek yahut da vaziıc,tin 
lal't, ıınhra topçu mevzll"rl ve çadır- ilerletilmiştir. bir hulassını yapacaktır. O za-
Jnr bombalanmıştır. Bir çok yangın Şehir mütemııdiy*"n Alman top man ya Leningrnda karşı Alman 
ve infiliikler müşahnde {ltlflnıiştir. }arının ateşi altındadır. Şehrin ı tehdidi veya Pr pet bal3ldığının 

Cernbup ınıntnknsındn tnnarelc- civarında h·ı'unan H'drolik fab- şimal hududunda Almanlarnı 
rimiz kıtalııı· nnkleden dli~nıa? oto- rikalanndnn b ri Alman \'e R - Smolensk cephesini tutan Von 
nı~b 1 k~llnrını dağıtmış vı? mıtı·al -, men kuvvetlerinin eline geçmiş- Bo::h ordusunun :ki renııhır.a 
yoz ateşınc tutmuştur. ti k M T" 

G '1 lta dn!!:ına bombıı- r. arı;ıı areşn.I ımoc;enkonun teş-
eçcn gece ., a a 1 Od ~ • k 'l tt• · · S t hd" ı· h kk hır atılmıştır. eıa ıusuzluga mahkum ı e 11,'ı ovyet e ıc ı · ·ın· 

==============ı Berlin 3 (A.A.) - Odesa için da bir fıkir edinmek kabil ola

Giiilnn ,a.rı•ı ...................... ,. 
Amlral 

Sterl!nga da 
Star gazetesine de 

bir tarih dersi 

cereyan eden ınuhareh-lcr esna- caktır. Alman sağ cenahı ü.ıeıin
sında Rt·men teşekkülleri şımd"- de Ruslann Rogaçd - Bobruis 
ye kodar Sovyct piyade kil\'\ t>t- yolu boyunca b r tazyik yaoınası 
1cri ıarafındna müdafaa Acl'.lmek- muhtemeldir. Fakat Almnn!rmn 
te olan bu müst hkem şehriıı baş· da Bobruisk' de ıııuharebeler ol· 
Jıça su tevzi merkezini işgal et- dıığunu bildirmeleri kAydA değer. 
mişlerdir. ı 

Yiyecek noksanı yüzün·Jcıı ve1leri ehemmiyetsiz keşif hare-
ş"ınd den güçlüklerle k:ırsıla,mı~ ketlNi yapmakla iktifa eylemi lcı 

(Bafmakafoden deıl(lm) hu'uııan Ode-snrlnki m ılı<ıu~ Snv- dir. Bu miın:ısebetle 150 Hus 
haritasında Amerika diye bir is'.m yet kuvvetleri İçecek r,uyun da esir alınmış bir sal ve ıniiteadd ~ 
yoktu ve o zamanın insanları, yer kc•ilmcsi üzerine d .ha büyiik sandal' ar iğtinam edilmiş ir. l\1a
yüzünde bir de Amerik:ı kıta:n müşkülitta maruz kalmış olacak- ar tayyare dafi bata v..ılan bir 
diye bir toprak mevcut olab:Ie- !ardır. Sovyet avcı tayyıı.re.,ile bir bom-
ceğini hayallerinden bile geç"rmi· Yeni Sovyet za)·:atı brdıman tayyaresi düşürmiişler -
yorlardı. Biz İstanbulu M"ludın Berlin 3 (A.A.) - Şark cep- dir. 
1453 üncü senesinde zaplederek h.esinin merkezind biıyuk bir Almanlar Leningrada 25 
muazzam Türle imparatorluğuna ş ddetle devam etmekte olan mu.! kilometre mesafede 
merkez ittihaz ettik. Kristof Ko- harebfiek. A'lan kı~alurııı'l ~··ni (Radyo Gazetesi) - Londra 
lomb iae, mahut yelkenlileri ile mu~aN ~ ıy~t e~ ~mm l~t~ tır. •. radyosunun verdiği hıı.bcrlere ı::ö 
Amerilcaya ait ilk toprakl rı bu · · · nın a er a 1 ••na ro- re Almanlar Leningrad bo' r:es.:n-
fetibten ta 3S a • , re, Lir kolordu ct"phesinde, p;y ı-

ıene ıonra yanı d hl k de yeniden taarruza geçmişler ve 
1492 de ke f t .... e ve zır ı ·uvvetlerın sıkı ış 

\\ e mı,.,ır. b ' l'w. . d 92 S Leningrada cenup doğu undan 
Bugün oturdukları topraklımn kır~gh sa[~'~ e d I : o_vy~ l<m- 20-25 kilometrelik bir mesafeye 

mevcudiyeti bile bizim Avrupa 1 l n ° ~.np A~ 1 nıış~ırj u su- kadar yaklaşmışlardır. Ayni rad
kıtasını fermanlanmıza ' ramede· ·ret c mczh -~rd 

3
m
0
an w 

0 ordusu- yo, Almanların Len"ngradıı gıda 
rek tarihte .. ld w d • nun cep esın e agustostan 1 

:r-n sa ıgımız evır- 1•1 k d h · d"I S ve mlzeme nakline meydnn ver-
den çok sonra ·-·• I I ı ey u e a ar ta rıp e ı en O\'yet .. ıu.!lıu nıu o an ve I 76 memek irin tayyarelerle bütu··ı, 
de-vlet olarl\k te •-Liil' .• "Td b . tanklarının sayısı c çıkmış- .,.. • . te- un en erı derniryollarını tahrip ettiklerini 
topu bır buçuk asır _....ic. bu- tır. ve şarktan Leningrada uzunnn 
luna b. 1 .. -'.Y·-.,. Sovyet1er ölü ve yarnlı olarak 

n ır mem eketin bir ıazete- son demiryolunun da A!manları11 ıını b - k 1 uğradıklan çok ağır zayiattan 
n ugun akıp da bizim t.- eline geçCTek Mareaal Voıos.ilof 

tanb . ..ı L ._._ ba•ka yeniden 500 esir ve pek r-
._.. ı.numuz aaıunnd.a böyle hü- .,. ordularının tamamen mahsur kal-
aumler "ftnnİye kallıtfmaaı sade- çok harp malzemesi kaybetm'ş- dıklarını bild:nnektedir. 
ce bir küatalılıktan batk b" !erdir. Her çaptan 107 Sovyet 
d -·1d· a il' fey topu elimiz.e geçmiştir. 
egı ır. 
i t b 1 Cenupta çarpıfmalar 1 an u • vaktile Napoleonun 

~· dediii gibi, •iipheah: dünya Budapefte 3 (AA.) - Şark 
imparatorluğunun merkezi olmı- cephesinden Mcıcar ajansınu veri
)'a liyak fe.kalide bir birdir. len haberlere göre müttefık kuv
Fakat bu L~.- .. 1 te vetleri Dnieper boyuııca birçok fellll' oy e ara aara k" _ 
körüne aöylendiii gibi el.. or yrlerde düşmanı tardctmi{'ler ve 

Finler Uhtua'yı zaptettiler 

Helsinki 3 (A.A.) - F•n kı
taları Uhtua"yı işgal etmişler ve 
ger"dıe bırakmıı,ılardır. Bu kıtalar 
şimdi Beyaz deni7.de miihim bir 
liman olan ve Leningrad - Mur
mansk şimendifer hattında hir is. 
tasyon olan Kemiyi tehci:t etmek
tediler. 

~flıca geçitlerinden bi~n~:ı~ b"rçok mühim sevkulceyş nokta
d_w. istanbul nihayet Karadeni- lan zaptetmişlerdir. Sovyet kuv 

~ yolu üstündedir. Karadeniz -----------------------------
ue yer }'ÜzÜndeki d • • çektiği gün Avrupanın bu köfe· ğildir; hem de ne dostluk! Rus 
k .. ...::1..1 ..:_•.ı enızlerın en ul h b t oll • 

aah
a\'.'.- ~ .. ııouen biridir ft onun ıinde s he, huzur ve ra ata c e- pe r erıni muhafaza için İng:Jiz. 

illeı:ınde Türkiyeden sonra diyen veda etmek lazım gelir. leri Boğazlara saldırmıya te,vik 
topu bır Rusya, bir de R Dünyanın ba,tıca ticaret yol- ve Rusyayı memnun etmek için 

d umanya d ı_ b 
var ır. Bulgaristanın Akd . ları üzeinde bulunmak itibaile e utan ulu beynelmilell-•tirmi· 
d d • • enız- kalk -.. ~ e sahilı olduğuna göre onu beynelmilelle,tinnek iktiza eden ye ıpnak derecesine vardırı-
b~r Karadeniz devleti addedeme- bir geçit •arsa o da Panama ka· lan, yani Rasyava bol keseden. 
Y•Z. Bu iki devletin ticareti için nalıdır. (Star) gazetesi yeryü- ba,kasının fehirlerini, öz topra k· 
de İstanbul boğazı da, Çanakka- zündeki bütüD milletlerin menfa- lannı pe,kef çekmek istiyen b'r 
le boğazı da daima açıktır. Bi- atini korumak istiyorsa her ~ey- dostluk. 
naenaleyb latanbul hicbir vakit den evvel (Panama) kanalının Bereket versin, ki.böyle mü
~~ek Rua~a. ~çin, gerek Romanya beynelmilelleştirilmesini kendi nasebetsiz sözlere ve tekliflere bn 
ıçm hayatı hır lfeçİt ehemmiyeti- memleketine tavaiye etsin. Ba· gün Rusyada da, lngilterede de 
ni haiz olmamıthr ve olamaz. husus, ki (Panama) kanalı A- kulak verecek kimse bulunmak 

lstanbul yalnız Türkiye için mrikanın eline ancak 1903 sene- ihtimali yoktur. Amerikalı A
hayati bir kıymeti haizdir. fstan- sinde yani topu 38 sene evvel, miral ile Amerika ga:ıetesin;n 
bul Türkün elinden çıktığı gün, 0 da bir küçük ve zavallı memle- münMebetsiz söz ve yazıları kl\r· 
ya1~.ız Türkiye değil, bütün fark ketin hakları ayaklar altında çiğ- şısında bizim de duyduğumuı. te
ileıni, garbin siyasi, iktısadi ve nenerek geçmi,tir. B'zim bef essür ve infiali ancıık böyle bir 
askeri tahakkümü e.ltma girmİye yüz senedir sahibi olduğumuz Is- ihtimalin mevcut olmıyncağı ümi
mahkUnı olur. Biz ne kendimizi, tanbul üzerinde hakkımız yokııa, di kısmen tadil edebilmektedir. 

Amerikanın Panama üzerind.- on 
ne de mukadderatı bizimle müş- beş defa daha az hakkı vardır. 
terek ol~n fark alemini, başka 
milletlerm tnha.'<kümü altında bı
rakacak bir millet değiliz. Beş 
asırdır, yalnız kahramanlığımızın 
ve fedakarlğımızın mükafatı ola.. 
rak hükümran olduğumuz İstan
bul, yeryüzünde bir Türk kaldık. 
:: d~ Türkün olacak, onun 
d!!'a ~~t v~ren minarelerin
d d T'urkun munacata, dünyalar 
.:.r Ukça aemavata yükselecek-

b" Hh~?°'•. lıtanbulun beynelmilel 
ır a.ıe ifraw • 

tısad &'lna sıyueten de, ik-
kt en de, aklen de kat'a ihtiyaç 

70 ur. Türk fatanbuldan elini 

(Star) gazetesine tavsiye ede
riz. Biz eski hesaplan karıf· 
bnnıya, hele bugün hak ve adil
lilc müdafii olmıya kalkışanların 
mazilerini, iarihlerini nakle, yap
tıktan işleri sayıp döknıiyc mec· 
bur etmesin. Yoksa yirminci as· 
rın fU son kırk senelik tarihini 
Yıumıya kalkışacak olursak, yüz· 
leri kızarmıyacak ortada pek az 
büyük devlet kalır. 

Bir de Amerilcada son bir iki 
ay içinde Rusyaya kartı husule 
gelen dostluk temayüllerine hay
reti• içinde kalnwnak kabil • 

Maamafih bizim hiç suitaksiri
m iz olmadan sakin bir ba.vadn 
gök gürler gibi ortaya çıkarıhm 
hu tahrik edici ve 'iipf.cye dü Ü· 
rücü sözlerin yalnız bövle cevap
larla geçi,tirilmesi Türk efkarıu· 
mumİyeaini iatmin edemez. Bu 
n~at ve beyanattan Ameri
kanın da, İngilterenin de, Rusya
nm da ayni dercede bizar olat'ak
lan fijphesiz bulunduğuna uöre, 
dostumuz olan her üç devletin de 
bu münasebetsiz sözleri şiddetle 
reddetmelerine cidden ihtiyaç 
bulunduğunu söylemeyi bir vazi
fe addediyoruz. 

TASVİRi EFKAR 

Denizde bir 
mülakat daha 

Konoyev• 
Ruzvelt 

Arasında Pa•i/ilch hir 
RÖriişnae g•pılllfası 

mulıt•mel 
L0.1\'DRA 3 (A. A.) - Daıly T~ 

legraph l.'llZctesi şöyle yazıyor: 
Hnrbın ikinci senesi Amerıknn 

ynı dımınııt genlşlcdiJ:rini \'e ayn za
mnndn .J upon tehdidinin de Pasifik 
denizinde tııvnzzun ettiğini gördll. 

Bu s:ıbnh haber nldıgımızn göre, 
Prens Konoye, Amerkn RHslcümhu
runa gönderdii:'1 mektupta Bahrimu
hittc bir gorüşmc teklif etmiş, Vn -
şingtondnıı gelen habe · Ruzveltin 
h<iyle bir giirti~ıneyi kab:l J;orüp gör 
tııeılığini tasrih etmiyor. lllıe görr, 
Huz\clt ÇörçU mülfıkabnı bu kadar 
yakm~an takip edecek bir goruş
mc-yi 1ngiliz efkarı umumiyesi tara
fından iyi kaı ş1lanrnıync11ktır. f nıd
liz dkarı umumiycsinın herhnng! 
bir mihver mensubunn ıtlnıııdı ol -
ması tabii olduğundnn Japonynyn i
timıı.dı yoktuı·. 

Japon • Amerikan sinir harbi 
zail oldu 

Tokyo 3 (A. A.) _ M!yako go:r;e
tesi V~lngton muhabirinden aldığı 
bir habere at.fen Amerlb hüküme
tinin Vladivcstok'a sevketmek istedi 
ği hnrp nınlzcmcsin ln lılr kısmını 1-
ran ~·ol.ile g(indcrnıcğe karnr veuliğ!. 
nl bılılırııwktedir. Bu Japon • Ame. 
rikan nıü:ıakerclerlnin ılerlemesine 
ynı·ıiım edecek olan teski~ edici biı· 
ha~ eket olacaktır. 

lyi haber alan mabfill:!rde söyle
nildiğine göre Veşingtondan gelmek
te olan bedbinane luıberl•rin arkası 
kesilmiş ve Japon matbuat1 Amerika 
yn knr~ı clahn nıutcclil bir lisan kul. 
l:ınmağa haşin mış1ır. 

H İl!lıl olan intiba Japonya ile A
m('rlkn nrasındaki sinir harblııtfo bir 
mütareke vukun geldiği ıneı kez. m!e
dir. 

Kısa harici ha~erl'r 

(1 inci HMf.U. Uııam) 
Umum müdür dün kendisile 

görüşen bir muharrfrimize aşağı
daki beyanatta bulunmuştur: 

«- İstanbulda kaldığım bu 
bir iki gÜn zarfında fabrikalan· 
mızın jmalat kapasitelerini arttır
mak, istihsal faaliyetlerini tanzim 
ve tevsi ederek randımnnlannı 
çoğaltmak üzere lazım gelen ted. 

-Jtj Siyasi fı;ka reisl"rinin h~~ 
Tefrika: sa Yazan: Ziya Şakir 

............ -.. -················ .... -········ 
Talat Beyin reglne gUvendlAI b r kuvvet 
varsa, Macllatekl ( Ekaerlyet t•rkaaı ) idi 

h:r!erin alınmasına dair temacılar Bu hadiseden lıahs deqler, Tuliit 8 - (. 'amu itt bııtçılar nnı ı-
da bulundum. Beyin Ferid Beyden korkarak sfikut na soknlan ve (itt!h::trı) lık marka. 

Ateş tuğlası imalatı da tetkik ettiğini ilcı·i Eıırcrler ... 'Bu, büy\ik sını ta, > n 7.umrcyc mensup olan-
çerçevcm içerigjndedir. Bugün bir bntad•r. Çüııku hüyük bir b ki- lar i , ~arı i n nfaatl rindrn ba ka 
Sümerbank fabrikalarının ihtiyn- kat o'ıırak ,oı cıheti knbul ctın k lu- bır ~ : dı ünmü)or'rr... l\teml 
cı olan ateş tuğlalannı yerli fob- zırndır ki, Tnlüt Bey kndnr e1.>..,nr bir ı in ıku t h:•Hıl nı haraca k 

adam. dun~ a)·a peknz ı;dmlıı;tJr. Q. nı rıı l ı •) l lere ve tıca eti re 
rikalardnn teminini imkan dahi- ııun her busostn göstcrdigl nzml, ı· t,"ln it urctı1 • muh::ılıf rın <> tA-
line sokmuş bulunuyoruz. rnd ı •· ı ··k ek 1 1 k k t k k • r , me .... ıncl onun yu s ce;ıa. »ı& ntt ı ı ur unç utcş erı -

Bundan başka bugün Avıupa 1d.ıı.n eıı kuV'lictlı c cı!.udır. 1 lu~cı:lnıdı. 
dan getirilmesine inıkan rılmıyan l'nlı.ıt Lıy. ıııo il ni cesar~tının en 9 ((' ml)('t) in (Erkiiuı asliye.. 
yedek aksam ve makine pıtrçala- llu> "k dd.ıını, Dalıllı> e Nezaı-ctlnı sinı) t • .1 rlrn ı Hrvetl m• rkezıy ) 
rının burada yapı!ma~ı üzerinde ikıııcı dctu olarnk kabul etın 1 e nzuları hi , ar ı'nı ınd. kı (İttihat) ı 
de çalışmalarda bulundum. ~ostcrnııiltır ... Bu muhım vazıfo)J muh fo a td 1 orlnrf'lı. Hep ı de 

B k c.ı) ı bh· 1.ıııııand ı du uhte ctnıı,.t.ır b k) dd" 1 h üyü parça hıuıusunda bii i.in n\ rı ft • c n ı 1 ıa nnna ve a-
kı, onun bu hııı kt·tl, rntithış bır nıcy ki i h ı k 1 ı d n ihtivacımızı temin , dr.b'lecc'Yira1·ı- '"\et ( ı ' apı mış ar ı. u ., d:ııı ınuhurebl ınde en n"tr Jıez.me- ( ı h ı u memnuniydle kaydedebil 1 "m. ı:a~ n m 1 ı ı ar, bfikOn t n 
te uğrn) ::ın bir kumnndanın, kcııdinı dnlı lı, haı er, ık di ışl rinde, h p. 

Basmn istihsalattnı arttırmak r.ur. cocıck ycnı b r zafer kazanma- ıı d l n ) rı b reı (amiri mutlu ) 
için yeniden tedb rler alm 'da - .\11 çaıı,mıısıııdnn b:ı§ka bir şey de.

1 
k J.lmek 1 ti)orlardı. 

yız. Sümerb.."lıık müecsesclt!rinde cilılir. 
bundan bir ay evvel i"ar~t et'i- Talut bc) ,ikı • .:ı defa olarak Dn- Bu ko 'rnnç ahval ve şerait alt n-

hilı)c Nezaılı mı kal ul ctLı"'-' za _ da. D. h ll)e Nıu:ırl ı g-ıbi na:ulc 'e 
ğim gibi amt>leyr:- sıcak y<>ınek 6 ' t bl if · d h nıan, ınemlc ,c.ttn d. hılı ''e hı:ıı ıcı vn- rr. u 1" 1 r vaz cyı eru tc t-
tevzii ile elb se verılmesi hakkın- z yeti son <l ıecede na:r;ik ve vahım n_ ek, kola· ~ir lş d lldi. J<'aknt Ta-
daki kararımız bir Eyll'ılden itiba :.,11 d neye gl ml,tı. Bunun ba,lıca lut bey, a~!1ı makamda uğradığı be-
ren tat bık edilmektedir." selıepleri de, şunılildnn ıbarettı: zlnwttcn ka~I derecede ders aldıg m 

HnbN aldığımıza gÖTe mılli 1 - Aııodolu, Humeli ve Aaıabis- gc terecek bır C<'SnreUe işe girişti. 
fabrikaların muhtaç olciuğu ye- taııdn daha hain anaı:fi devam ede- Ta\fıt b yin yegane güvendiğı bır 
dek aksam ve makine parçalan- rck emniyet ve asayişi tekarrür ede- lcun·ct \arsa, mccUsteld (Ekseri)ct 
nın hl\rice muhtaç olmadıın da- 'memiş.tı. fırkllsı) idi. Bu fırka Türklerden ve 
hildt! temini İç.İn İstııbul<la bir 2 - 1stanbulda Meclisi Mebusan Türklere aamimt muhabbet besliJen 
yedek parça fabrikası kurulmnsı ı;alonunda kayıııynn (fırkacılık lhti- unsurlardan mürekkepti. Bunlar, lt-

ıasları) memleketin her tabakasına tibat ve Terakki cemiyetinin umde
düşünülmcktedir. Fabrikanın yayılarak halkın muhtelif sınıf ve !erini h!l7.lnetınişlerdi. Ve hepsi de, 
P endik civarında kurulması muh tnbakalarıııı birbirine düşman etmiş- fırka disiplinine riayet göstermekte
temeldir. Fabrikanın mt h'aç ol- I tJ. !erdi, Talat bey, .birinci. Dah"ilye 
duğu d cm"r aksam KınnbiiktPn 3 - Trablu gaıbi ve Akdenizdeki NezaretJ makamından cekUdıkten 
getirilecek ve buıada imal edile- ndııln•·ı işgal eden İtalyanlar, Çanak sonrn, bu :fırkanın başına geçmlı •.. 
ccktir. knleye_ d:ıyanınıtlardı. Pay1t.nhtı teh- ı ~ah!i nüfuz ve kudret~i fı~ka üze. 

Bu fabrikanın :inşa91 için şehri- dit edı)•orla,rdı. . _ rinde temerklb ettirebılmifti. 
. d b' . k t f ı · t · 1 4 - Balemn devleUcrı, Türkleri 1 Talat bey umumi tehlikenin onü 

mız e ır şır e aa ıye e geçmıs- 1, 1u • . ' -. · f .. umc ıum sürüp cıkarmak ıçın kı - ne gt>Çrbilmck için, evvela (fıkacı-
tır. • . . . " lıçlannı bllt'ytJ laıdı. lıkl tnn ıfoğabilecek olan Talıim va-

. M,.~leketıml?. ıçm de ç~k. mu- 5 - _o zııınana kadar (Muhalefet) ı.iyet.1 itlaha karar Terdi. :Bir Kt1n 
hım hır me.'lcl~ olan parc;a ı,ı hal- ınukc.cı altında çnlı!}1ln bu: Ama- fııkı& içUmaında fikrini arkadaılan. 
ledild"ği talr.dirde harice ~iden ~'llL mebu. lar. (Arnavutluk istlklıiil) na iub ederek: 
mil\'onlarca Ür,.nın dahilde kal· ni 1'a • l,y;ııl~r .. (linf!kıır.j ve <f§kip . 

t • d l · l kl tu) ceml'-ctled de açı~.aıı açıta bu - Ilnrıt"l ~hditlere g~11 germs 
mıısı emın e ı mıs o a<:n • ır. " 1 • n h'li 11 · d- )"bil 1ı; ı ı 
---------·------ ınak ·:ıdı l.uv\·etlendlı-iy<.1fa,,1ı. ı 'l:O n .ı ş erı uı.e .... me ç n, 

r. _ Ar:tp un unmı:ı n•ensup bazı ı mııhalıflerle uyu,maklan başka çanı 
M Ü n a k a 1 ' t mebuslar da ayni isLiklüi cereyanına yol: .. ~İcnp erlerse, :fcdokarlıktn bu.

ki' :lnr ık ~uriyr ve Arnbi tanı ıı.na. ı l:ııı~t:ııc ll. lfor şeyde~ e\'Vel meclis-* ll~rlin vo Frankfurd i>ombalaıı- V 8 k İ 1 İ ft İ n rntnndıın a~·ırmak için l!iyasi entr1- ~~·,. nı1:1ıf1 ruhu oı1.ncıan kaldıralım. 
dı - Ingiliz tııyy ırclcı·ı diln l:Ccc kul~l"ln uğraeıyorluı dı. i.'N.ıı. 
Bcrlm, llı·cnıen ve l'lnnkıurt'u bom- b e y a n a t 1 7 dt ıhnt Vt 'fernkkı Cemiyeti ' T111Ut bel in buyük bir hüsmin1yet l-
balıımı lı.ıdır. (l Uıci .ahi/~.d"n devam) menııuplaı·ı) nı cckenılyen (nnhnl\f- 1e ortnya att1ğı bu teklif, -bazı uf 1c * A111erıl~ada 7 mi/yCJulul: tah. ı-.r) de nrtık gemi azıya nlmışlıırdı. tefi.''<. fhrnılardan sonrn. mernnunı-
Biaat - Va, gton _ Jtuzvelt ödünç Şirketi Hayriye devlete \ .ctluıılnı ndt\ hiç bir 'hi~P.lJ ve azap yetl,. kahul ed ldl. Bu maksadı te-
veıme ve kıı-ııi:ıma prc,;rnmının tat- geçecek duymndım, bütun l:u~etlerllrı }a\ nıı miıı için, bnşta bizzat Tıılit bev <>l-
bikine ceınan 7 mil}on dn urlık hır Şirketi H.ıyrij'tmin devlete geç. cı ımsurlnrn rniıznh:ıı-ct gö tc:-iyo:-- rnak ü:cre. Knstamonu mebuslar n-
krcdi tahsis cdilcceğınl bt~ ı:ın etml~- ınesi hnk:...mda S(Jtulan suale Ve- ı:ır . . Butün aıın,·atnnı parçal::mıya don (N cnıcttin '.Molla bey) il<' (Ah. 
tir. ı kılımız. şu cevabı verm'ştır: ~:ıhııan bu unsurlarla bhlc~erek, net Mnhir cl'ertii) den milre'.:krp bir * l11gü":ler 4500 Alman ttı 11ıu c81 _ Devlet DC':ıizyo "lnıı idııresı (1ttihııtçılnr) ı dedı 'llİYe çalışıyor- lıf.>:ırt srçlldi. 
d ı u·yııu~lcr - Londın :ı {A A ı ı t k'J• t b' 1 · · d lnrdı. (D~ta11U ı:ar) 
&~ 1 haber alan m~mbalardan öl:~enıl. ' ~ ·.r ". ınn ııo~ ır :aç ny ıçı~ c 
di •"ne göre, İnglliz ft\'CJ tay~ urch l"İ l<l-la l~çı· ışletmdil"'sı. •le Sols~ete ~ılc~ •N••••••••· .. ··················d ..... : ........................ ,~ ................ d ................. . 
iki harp sene.~i ıçinde 45fl:> el n fazla e ı ave e mıştır. oarc şımdı 
~ıişmnn tayyaresi talıılp etm.ş.hmlır. 1 hunların ~an7jm ve ıslahı ile mcş. orman ıga r an a 
Ingillz 7ayıntı 1400 tayyuıeclcn ibu· gu\ olmaktadır. Dcvlclin kurul- Mütareke mü:alcerelffl'i 
rettir. Fnkat 450 taYYuH:ııin µilotu muş, ile. iye doğru giden bir De- f} a p u r u b a 1 l a d ı 
kuı ulmuştur. ı nizycılları teşkilatı mevcut oldu-* Fruııım·- Alman BHil ıi. Stok ~ .. ~· k ... lJ . . d d !JONDRA 3 (A A .) -- l.ondrad11n 
holm 3 (A. A.) - Tidnıııgen gazete: rınal glt"'·, "1

r ·e
1
•• _'~v~~y~yı .. e 1 m Ü SQ ere alınan hnbcrlere gere 'falırandıı İn. 

sinin Berlin ınuh:ıblriııin tıilıl 1 ıllği. ır elı a ~1na~. lobp ama ız1 ım '~'" j ı;ill:r; ve I:us elçilel'i ıle İı-an hükilme-
ne göre, Almnn~ıının Paıiı: se!ıl'1 A· ~ıt ı . .- ':_nuz ~ catın a ma ~~ı- d •ı • ti arı& ınd» müzakerelere devam edıl 
betz nih:ıi bir :Fransız • Alman su!. nın bazırlıgına batı!nnmıf deı;ıl- e l ıgor mektcdlr, 
hu müzakerelerine glriı;.mek Uz.ere dir. HaUhaırrdn bu nıü::akerelerin Jri.r-
\'işi hükumeti tıı.rnfıııd:ın Pnı·i~t' Avrupa hatları ile muvuala miş olduf:u ı;afha ve elde e<lnebi1e~ek 
gönderilmiş olan de Brionun Jmt1 tn· Avrupa batlan ilr. muvasala Roosevelt bOIOn kııtt neticeler hakkında bir şey 11öy-
le~i üzerine. Bitlerin unıuru'i karar- temini için foali)•et ıı:arfedilmek- yabancı gemllerln lenıek mfimkiln değ11dir. 1ııgili7Jerle 
gahma gıtmıştlr. FakaL Almanlar tedir. yapılacak ta:ıı ıra t ve di- Sovyet!er1ıt tlU miluicerelartf! takip 
lınl']) bitmeden l'ıfanş sahfllerinden ~ 1 1 l • k d • müsaderesi için bir etmekte oldcklan bq]ıca pye, ten
ıwn1 ak ni~·etindc d ~J'nrdi ger ınese '! e:: lBK ·m ı:ı S'>:"ı \'il· 1 1 1 dllerinl İrana '"mıek m.eburı·v-ıa. "* mÇorçilln bfr tal~~ ':_ ~~vvork ziyetlcri .gnriişınek ÜZf"~C. Al.nıı.n- em rname mza adı de bırakmıı ola-;; iti ikmal et.m'e'kÜr. 
!3 (A. A.l - Nevyork onııy Mİmır vııdı:ın bır heyet Relı~ışhr. ~u V*fİnStoa 3 (A.A.) - Reisi- :Ru da kalabalık \"C tehlikeli bir Al-
gazetesinin hnbcr nldığına gör" Al· herr.tle yapıl1tcalc muuıkerclcrm ciimhur Roosevel t. ecnebi dev· mnn cemaatinin iranda bulıınmaaı 
!antik konferansı ?akkında Çörçil net 'ce•ine KÖte faaliyete devam ı letlere ait olup Amerika limanla- tehlikciilni ortruiıın kaldımıaktır. 
Japonynnın hnt çiz ılrnc~in•n ve şıı _ dileccktir. rında bulJnan bütün ecnebi ge· $0\·yet clçiııi ile Rıkı bir mesai bir. 
~·et Japonya bunu tecavQ~ eder~e A- HSYa w.ferleri .1 . . .. d . A. 'k llti yapmakta tı1atı fngiliı elçtııine 
ınerikanın Jııponraya harı> ilan et • i:tt bul A~ka 

8 
\da . h"'.ıke..rın ın. T?usa ereskınl e b• :ncrı 11 vcrllmie olan talimatın bu teblllc~ 

ıncsini Rur.velttcn lsteml,ıir an - I r 
1
- t- na u umetinı ınezun 1 an ir emır- kısa hır umanda ortadnn 'kaldırma-* ],m•uluı sılı'ıi ııo:iııc-tj · _ Ver- araf sın1 d~ Tyop~ m1 

akdta 0 .a
1

11 d"llıav~ nameyi iınza etmiştir. 30 hzairan ta medar olacak mabbıt>rte olduju 
ııailles 8 (A. A.) - Lıwal ile DPat. se er erı eşrın er e tatı e ı ece~ 942 ye kadar meri kalacıık olan beyan edılmelı:tcdir. 
çok iyJ bir g<'ce geçlı·mlıılcrdir. ve gelecek ~ne muayyen ''ak- bu emirnnme hükümleri mucıbin. j' Müt..reke tak.kında lran 

Bu sabahki sı~hat bultf'ni, Lavnlııı tinde tekrar haşlayacakur. Hava ce Amerika hükumeti, Nevyoı k «vabtnı •erdi 
me .. -zii vn:ciyctinın çok Jyl olrluğunu yolculuklan memleketimizde fev. limanında bulunan fTansız.lann 
hlldirmektcdir k l•d "b t " kt d. • ıJ ·a a c r~g e gorıne e ır. cNormandie> yolcu vapurunu da * Kalifonıi 10 

il miith., bir ıınn· Benim de hava yolculug-unu ·· d • d b·ı •kt" 

Roma 8 (A. A.) - TAhraııian S.. 
!anı ıtJ•nMD• 'lierllm tıiı· lı21.oere gi
re, lrnn hftlnimetı ınütar<'ke tc.:k ıfi
ne v ... rd!2'ı r"t'\abı f 11 .... iJlz 1e Sovyet 
diı l .ma t.ik nıbnıe "Herine te\ di e~ 
nıl~Lir. ~oy1endlf; ne göre cevabm 
m~lııi )l'~ı:.ı1e ne?•edıl .. coc,.;r. 

N ·orl· 3 (A A ) musa ere e e ı ec- ır. 
'''." - ev\ ' · ll • · Knllfoı tercih cvlemekl"ğime en birınci 
rıwnda Porti'o"tn mnnınrh müthiş ki 
bir uan""ın çıkınışhr z 1 1 sebep hem vn tten tasarruf hem 

~ .. · ,aı nr nr ş m- . . • l 
diye kadar bir buçuk mihnr tahmin de ıkı .saa •. o sun tamamen. ra~at 
t lilmektedir. ve sakın bır seyahat yapabılmek

Buncfan başka yangın MO bin do- dir. 
Inr krym(' inde buğday stoklarını tah .............................................. .. 
ı·ip ctmi••ir. Sivas kongres1nln * A\d• .»ıle batırdıın mihver oe- 21 inci ylldönUmU 
71 lr.rf -· Londrn S (A. A.) - Anıl· 
rnllik dnlrc in '.n tebliğ]: 

Akdenlzdc bil' denl7.:ı_ltımız bir 
düşman knfile;ıfne takip 1:<f('rck hiı
<'nm Ptnıi~tir .. ~afıle 'Rin·ı:ızlye dog. 
u l ihya snhılınl .Y:ıkınd:ın takip c

dt'rck gitınrkte idı. İki btıyük gemi 
batırılmıştır. 

r------..;.;;;;;;;: 
Vatandaşlar dikkat! 

-
1503 nuınarah 
taksiye boykot 

edinl 
Akşnm rrfik~mizin d:ıvetlne iL 

tihak ederek, hız .de ckuyuculnu
mı2ı bu nokt.•yn davet cdıyotuz. 
numarasını yul·ar1d'l l • ~ ; w, ız 
t k i hasta b"r k-ı lını R ı 1 ıe 
n nda bn be.-

' 
yok ıınknıntı . 
nuımıştır. Vnl:ı 
fen izi ynpıı.ız 1 
binmeyiniz. 

ue ~. 1· i 
:uııbava # 

ı, 

(1 inci srıhif cdc11 cl5tıe11'} 

etmek için lstanb:ıl hiikumetinin 
ve düşmanların çıkardıkları had. 
s z hesapsız. manilere, müşküllere 
rağmen 335 sen.:si Eylulünün 4 
üncü perşembe eunu ".iğleden 
eonra s:ıat ikide Sıvas sultanisinin 
bir od ısında (Sıvas kongresi) ni 
toplam.ya muvaffak olmuştu. 

Bugün, 2 1 sene e,·vel sıneainde 
mı;ıi varlık . e 1'ırl=ği:ı doğu1unu 
gôrrrüş o1an bnhtiyaı Sıvas bir:. 
b .. ten buşa bütiin vntnn hu nıJt• 
lu yıldöriimünü c!e•"n '"c.! samimi 

~~ ~ ~~ ~.~~ . .ix ~ ~ ..• :::! ! !:!?:~~ -:.~ ~!. : .. _ ... 
Tas7iri l:fkt.\.r 

Nfü:haııı (5) KuFc,.tar 

A
\.. <. :::;:ıı Tiır1d111 Ha~ 

... !le .,.. ~. _Ir:n ıçfn 

k ••••• . .. ... 1400 Kr. 2700 Kı·. 
760 , 1450 , 
400 , soı> , 
160 :t yoktar. 

Terfi eden 
kaymakamlar 

Ankarn 3 (Hususi muhabirlmızden 
tc'cfonln) - Aotalyn vnll ınunvinı 
Hami Düzce kaynınk:ımı Bnhn, Bny-
111miç koymnkamı Tevfik Bcslın. Ed
remit kaymakamı İhsan, Niks:ır lcny 
makamı Edip, birlncl sınıf kayma • 
kamlığa terfi ettirilmişlerdir. 

30 seneye tahvil 
edilen bir idam 

kararı 

İrandııl&i \.,aı;ilk - Sovvet 
kurrıandnrılan ~Örü?t.iiler 

l.oı•dra 3 (A A ) -- Haber 111199 
dı •ıruı gur", f nr.•lakl lnglli: ve Rue 
kuvvetlcıi kumarclı:tıln .. ı dür. Ga-:. 
'\ inJe bulu•muş1nrdır. Bu .ııb18ka• ıa 
netice l hakkında hcnCz biç bir ha. 
ber al ınrıma.nı; b r. 

Şchin,ah TaLrar.d. 
Tahınn 3 (.A, A.) - İraıı g&'lete

lerı, Tııhrnnın 3,.. iıücun-'!lruı ma
ruz kaldığı, yüzlcıcc kışinln i:l ~ 
ve Şehın,ııhın ':i'n1 r:ını teri.ede k 
E fah:ına g!tti~i lıjkkında n rUn 
radyosu t:ırtıfı:-dnn ver •n hab rle-

Ku· .. 'ıarııcı yokuşunda bir <'inıı~et le-- r. ynJnnl~mah:.ndı.lor. 
1 n .. ı,. Abd!lr.nhman ve Emın ndm Bu mey•ndn <Joum:ıl de Tehernna 
da ık1 karde4 işlcttiklcrı kur.ıOıcı.: 1 di~or 1.1 • 
ukkıını"'ldu 1cm,er1lermden hus \İ· Almnnlıı.. İran hakl..,"lda rıı !~"da 

nı b llnzın,hn ustura ılc kcs~1ek ve r."!riyııt yapıra': ·~t!yorlıı.?" :ı h tk • 
d~ r e kadaşlnrı .\h~et Alıyi do k .. uı uvgl:ı J.av .. ~ ..:or vcrme.ı' st p. 

Rı:•r surett:ı rnrı:l.ın.ı~.nı·dı. t 'le d 'to !~. h. • et e~i~ o~u ı 1 • 

hu ~.el s~•r CP::a mailk('ırcsı 'lU- ~th TI'iA Tahınııc'E"dır ve her znmnn 
hakeme sonunda Abdur• .ıhn• .... 1d 1. ol:frğu gil> memlc"-" n mrn•«• ti ıl 
mn, Eminı de tap !! Mal'- um ctu"ş- ni koruı .:ı' t 1ır. 
.;. Ancıı.J; •u karar tcmyb: mahke. ---=;;:.........:...;.;.. ______ _ 

mPsi tnı iın 'nn to.,ulduğ.udan '\tl&h Aıı.karo ... İ:rraıir 
me ) en rlt:n br ılamıt ve toıl'\n .ııe 

k··:-aı· b!M.rılmiştir. bisi!- }et yarış1arı 
ıı n yaşı, dD.syeti fs-

.r •• , · ·• • r 21 i get: .• ernış o:duğı::ı 

1 

d:-n 1 :ıl·k ndaki olüm • CZll"I 30 sc.:11 
h p e t.hl\" .. olunmuştur. :'t~c,. :ı ı:; 
roıı Jojrı in llldii~inden h:-.l:bı.dr.d 

f dava 1111kut etmlfür. 

Kiôtahy•, 1 ! .rıı'i} - A. ka• 
ra - :, nı ar:·• nda ~"A::-ılr.ı lcta 
cla:ı 1' ': b.~ıl:'t.t yar."İa•ı'lil it
mık ! n r.ıu .. l- da.r :(iita!w ıya 

'arr.ı ~cfır. 



-===::s Sahife : 1 

Soldan •ağa v• 11uJ.:arıdo.n aınğı: 
1 - Bir şeye canım sıkılıyor. 2 -

lahsa - Budala. 3 - Ütü ile yapılan 
ameliye. 4 - İstnnbulda bir semt -
IJaşına (S) gt>lirse eşek yavrusudur. 
& - Renkli ve kaymaklı kağıtlar. 
8 - Meyve - Dnnsözlcr heyeti. 7 -
Eir şeyin ne olduğunu anlamak için 
90rgu - Cümle. 8 - İçkiler _ Bir no
ta. 9 - Uymaktan emir - Kolsuz 
pardesü. 10 - Şciefeslnde e;ı;an o
kunur - GenişUği. 

Geçen bulmacanın halledilmiı 
tekil 

J 2 3 .. s 6 7 8 9 10 

ıELTT Ş t YA P AN 
2LISANIKABA 
! 'T S A B E T t N A Z 
4lş ABANA y ı NT 

===sc __ _ 

Merkez Türkiye Cümburiyet 
A K T I F Lira :====L=ir=.==:::a 

Ko1t11 
Altıa: Safi Ktlerra• 71.,14.,21 
la•knot • • • • • 
l1falıhk • • , • • • 

Dolıi/Jelti Muhabirler: 
TDrk Liran • • • 

Hariçt~ltl Muhabirler: 
Alh•: Safi Kllorram 9.63,.IS' 
Albna tahvili kabil eerbut 
tlövlder. • • • , • • • , 
Dlfer dhl:der ve "-'1• 
kllrlıar baklyelerl . . 

Hazine taluıilleri: 
Deruhte edilen enakı ıtak• 
diye k.rtılıtı • , . • 
Kaııunun ' - 1 inci maddel,.rla• 
tevfikan Hıılne tarafındH 
vaki tedlyat . • • • 

Seneclat cüze/anı: 
Ticari ıenetler • • • 
E•lıam oe tahvilat cilzclanı: 

{ 

Dennte edilen nralu 11ak
A diyen 1 kartılıtı uhnm H 

tat.Ylltt ı ltıbar1 kıymetle 1 

B - Serbest esham •• tahvilat: 
Avc:n•lar: 

Altla v• d8vl:ıı: a:ıı:erlne a••• 
tabvlJlt liırerla• anne 
Hazineye kıl& vadell ATaııa 
Haslaeye 3150 No.111 kanun•. rh 
atılan alba kartılıkh avau 

Hi .. edarlar : 
lfulıı•lil 

102,t2Ut7.77 
lt.485. to5 -

s» noı 

4,~.160.53 

tU55.00'-JS 

48 .3~ 831.12 

1Sl.748.S6l.-

2l.68S.Oıt.----
~69 566.296 39 -

u.•4,.241.93 

8.510.245.19 

4.948.64 
7 .808. 722..-

167.500.000.-

1221~ 937 '~ 

'1.91S 140.45 

1'7.065.552.-, 

!69-*.296.39' 

175.31U70.IS4 
4.SOO.ooo.-
7.579. 942.81 

•I 

Yeltıin •=='='=2=33=5=.88=7=.5=~1~ 

TASVİRİ Elı,KAR 

Bankası 29 • 8 • 941 vaziyeti 
p A S f F Lira ı==Ur=.== 

Snmaye: 
ihtiyat alıçe.l: 

Adı •• tnk•tlde 

. . . • 

- . 
• • • • 

ffu,uı1 • • • • • 
TedarJüldelti Banlrnotf ar: 

Deruhde ecHleıa eyra1n nakdly• 
Kanu11ua ,., fnel maddelerlıt• 
tevfikan Haz:ine tarafında• 

n1d tedlyat • • • 
Deruhde edtl•• a.....a1o aalr
dlye baklyeal • • • 
Kar,ıhğı. tamame• altın olarak 
lllveteıı teda•ille •uedllem . 
Ref".skont mukablll Ulvet .. t .. 
daviile vaııedllea • 
Hazineye yapıla• albn kar.,lıldı 
avanı mukabili 3902 No. h kaıaıa• 
muclbl11ce lliveteD tad•ville va• 

tedtle• 

MEVDUAT: 
Türk Ura•, 
Altın: Safi Kllorram 877.ıso 

5850 No.111 kanuna rlSre haıı:iner• 
açılan avau mukablll ta•cll •ıı· 
naa altanlar: 
Safi Kir. 5S.S41.Ht 
Dövl:ı taalthO.dıb: 

Altıaa tUYlll bbll d5Yi:ıt ... 
Dfier 411Ylaler •• alacakla kll• 
rlnr bakiyeleri • • • 
llubtellf • • • 

7 822.019. tS 
6.000.000.-

US.741.56'.-

ıt.881.0U.-

137.~.552.-

17.000.000.-

250.000.000.-

94.ooo.noo. -

82 568.879 87 
1. 233 7't2 01 

11.124.167. 90 

lt.106.000.7 

Yekıira 

15.IOO .009. -

tUH.ttt.IS 

491.Ns.ssı.-

13.802. 661. 90 

71.tı4.l67.90 

so.aoe. ooo. 10 
112. 715.485.93 

832.33~.887.58 

s fNENAVANAK 
fiYITAVIYANA 
7AKIYAYARAD 
IPANINARADA 
'1A

1

aA'N "A 1

N" A ol~M" 

1 Temmas 1938 tarihinden itibaren: lıkonto haddi •/. 4, 
----~------~--~~------~~~------~-------

alha herine ••ana 'I• 3 

iş VIJ hayat kitapları : 

"İN Az t K A!oıAIMA · ----- Hayatta İlerle ve İlerlet 

l,BiçkiveDikit1111ııı. l-W:tl•~ 
YURDU ' ·~ 

Müdürü: BUGUNKU PROGRAM 

Anne Peçaropulo 7,30 Program 

EYLCL s 

1 
liinRADEllZ CiMEITO) istibsaıaı:I 

lttirak ediniz 
Madeıı Arama Enstitüsü mütehassıslan "e Almanya 

Krupp f abrikalan bat mühendisi Hen Lange tarafından 
yednde yapılan etüd ve analiz müıbet netice vermİf bu· 
lunuyor. 

Krupp fabrikası diyor ki: 

( G • 'da bulaaH ham ~imuto 
1 re s un dünyada mncut Çim e D t O 

madenlerinin ea lylıidir. Çemento •• klir:ıer'den mada 

ham olarak deals •ıırı yerlere bile rekabetsiz 
ihraç olunabılir). 

Tesisat için ocaklar, arRz.i, su, liman ve dahili sermaye 
yetişmediği takdirde harici sermaye temin olunmuştur. Ha. 

rap olan düı!ya milyoni.ırca ton çimento iııtiynr. Şimdilik 
yalmz ne miktar sermaye ile itıtirak edeceğinizi bildirmeniz 
kiifidir. 

A ll RE S ı J&tanbul Ankara caddesi No. :J.S 
S. S E R T O c1 L U --· ·--

sıhhatini-ıc 
faydalıdır. BiR KUŞTOYO Y ASJIK 1 LIRADIR 

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, 
Ömer Baliğoğlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon 23027 

2500 metre vatka 
4000 metre kaput astan 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

500 00 
3400 00 

3900 00 

Kati teminat. 
Lira Kr. 

510 00 

lsL· ~'~~ ~riJ~İ'~~li ~lt~~-~!İ.' ~ 
ko.nji'ı}o.•i~ı :t-·.iıll'tl 

Herbert N. Cauondan 
Ömer Rıza Doirul çevirmiftiJ'. 

Du eser her çalışan adama yalnız çalışmanın manasını öğTet. 
miye özenmez. Ona, çalışmanın zevkine, idrak ve hedeflerine de 

Maarifçe musadıak diploma ve 
rilir. l\lektebe pazardan başka 
her gün saat 10 dan 17 ye kadnr 
kayıt muamelesi yapılır. Dersle
rin baelama günü: 22 EylUl pazar 
tesJdir. 

1 

7,33 Mil:ıik 
7,45 Haberler 
8,00 Müzik 
8,45 Evin saati 

19,lö Müzik 
19,30 Saat ayarı 
19,45 Konuşma 
19,65 Müzik 1 
20,15 Radyo gaze-

1 - M ktar, cinıı ve tahmin edilen bedelleri ynzılı iki kalem 
e~ya 6 Eylül 941 Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla eksiltmr.ıi 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve nümunel eri görmek istiyenlerin her gün ve 
pazarlğa i~tirak edeceklcrın de belli gün ve aaattc yukarıda yazıla 
teminat mektup veya ''ezne makbuzu ile birlikte Kasımpatada 20 ton toz peker alınacaktır. 

kavuımak imkanlarını verir. Fiyatı 50 kuruş. 

iNKILAP KIT ABE VI Adres: Galatasaray Sutcrazi so
kak No. 16 

12,30 Program 
12,33 Müzik 
12,45 Haberler 
13,00 1ıHizlk 

13,30 Müzik 
(Pi.) 

18,00 Proğrnm 

tesi 
20,45 Müzik 
21,00 Ziraat 

Pnarlıkla ekııiltmesi 5 / 9 / 941 
Cuma günü saat 14 de Tophane
de Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacnktır. Nümu-
ne ve evsafı komisyonda görü- ı 
lür. Taliplerin knti teminatlarile 
belli vakitte komisyona gelmele-

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
18,03 Müzik 

118,30 Fasıl he. 
yeti •••••••••••••ili 19,00 Konuşma 

Takvim 
21,10 l\IOzlk 
21,30 Konu~mn 
21,45 l\luzik 
22,30 Saat ayarı 

Haberler 
22,45 :Miizik (Pl.) 
23,00 Kapnnnı.ı 

p:i. (217-7648) ...... 
Bir buçuk voltluk motörlü bir 

adet et makinesi alınacaktır. Pa
nrlıkln eksiltme11i 5/9 / 941 Cu
ma günü saat 14. 30 da T c>phane
de Lv. amirliği ııatın ıılma komis
,.onunda yapılacnktır. lsteklıle
ain katalok ve kati teıninatlnrile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

••• 
Adet 

31 saplı kürek 
1 14 ııu kovnsı 

(218-7649) 

7 metre alıcı hortum. 
10 Lnnı 
1 O Rekor 
40 yangın söndürme aleti 

1 merdiven ipi ve ağaç ba
samağı 

Yukarıda yazılı yedi kalem 
fangm söndürme malzemesi alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
S/9/ 941 Cuma ~ünü saat 15 de 
ma komisyonuncfa yapılncaktır. 
Tophanede Lv. amirliği sai.ın al
Nümunelcri komisyonda (;Örülür. 
Tal'plerin belli vakitte teminat· 
larile komisyona gelmclerı. 

(219-7681) 
••• 

Defterdnrda bir No. lu dıkim 
tvinde yangın için terkos tesisa
tı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek
ıiltmesi S 9 ,'941 Pazartesi günü 
aaat 14 de Tophanede Lv. amir· 
Jiği aııtın alma komiııyonundn ya. 
pılacaktır . Keşif bedeli 106 7 lira 
iJk tcnıinnlı 80 liradır. Keşfi ko
tnisyonda görülür. isteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(222·7726) 
••• 

2200 kilo keçi kılı alınacak-
iir. Beher kilosunun tahmin be
~eli 130 kuruş kati teminatı 429 
lirlldır. Pazaılıkla eksiltmesi 5 / 
9/941 Cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. amirliği sntın al
ma komisyonunda yapılacı:ıkhr. 
Taliplerin belli vak.itte komisyo
•a gelmeleri. Nümunesi komis
ıronda görülür. (226-7792) 

••• 
Adet 
48 yangın baltasi 
40 > kazmasi 
·42 :t kancası 
Yulcanda yazılı malzemelerin 

pazarlıkla eksiltmeai 5 /9 /941 
~uma KÜnÜ saat 15 de Tophane
~e Lv. amirliği satın alma komia. 
sronunda yapılacaktır. Taliplerin 
kanuni kati teminatlarile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. Nü
muncleri komisyonda görülür. 

(227·7793) 
••• 

Muhammen Kati Şartname ------------------------
lflerl bedel teminat bedeli 

Malzemenin cim ve miktari_-:7 ____ th_al_e_n_..;in-.::gu:...··-n~v.;;.e_s..;a..;a..;ti;.___ Lira Lira kurut 
i3 kalem tı:ık:m çeliklerile yaylık ------;.....;;...__.....;;;~~-

TercUme 
yaparım 

çelik tel 
1 O ton bezir yağı 
5000 çift erat fotini 
5 kalem tel 

••• 

,16/9/941 Sah 14 
16/9 /941 Salı 14,30 
16/9/941 Salı 15 
16/9/941 Salı 15,30 

3 kalem çelik ve 13 kalem malzeme alınacak 
Tahmin edilen bedeli (87650,82) Reichmark olan yukarida 

yazılı 3 knlem çelik ve 13 kalem malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 17 /9/941 
Çarşamba günü ıaat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(2) lira (24) kuruştur. Kati teminat (6705) lira (29) kuruştur. 

• • • (7711) 

1000 adet kaput 
1000 takım kışlık elb:se 
2800 takım tulum elbisesi alınacak 
Tahmin edilen bedeli (47100) lira olan yukarıda yazılı üç 

kalem melbusat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez !a
tın alma komisyonunca 8/9/941 Pazartesi günü snat 16 da pa
zarlıkla ihale edilecektir. Kati teminat ( 7065) liradır, Şartname 
2 36 kuruştur. ( 7712) 

• • • 
Küçük Yozgatta yaphnlacak İnfaat 

Keşif bedeli (15415) lira (50) kuruş olan yukanda yazılı 
inşaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü •atın alma komisyo. 
nunca 20/9 /941 Çarşambn günü eaat 15 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. 

Şartname ( 78) kuru~tur. Muvaklr:at teminat ( 1156) lira 
( 1 7) kuruştur. 

Teklif mektuplarının mezk<ir ıünde saat .Li de kadar komis-
yona vermeleri. (7782) 

• • • 
3517 takım yazlık elbise alınacak 

Tahmin edilen b~deli (22860.50) lıra olan yukarıda yazılı 
351 7 takım yazlık elbise Asktri f;ıbrikalar Umum Müdürlüğü 

. merkez satın alma komisyonunca 9/9/941 Sah günü eaat 14,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Kati temi-
nat (3429) lira (08) kuruştur. (7783) 

• • • 
İhale tarihinden 31 /';/942 tarihine kadar aşaiıda cin• ye 

miktarı yazılı 1 1 kalem ıehze alına~ak. 

Azami miktar Aaıari miktar ---
4000 kilo 3000 kilo patlıcan 
4000 > 3000 > taze fasulye 
4000 > 3000 > kabak 
1500 > 1000 > domate. 
2000 > 1500 :t lahana 
2000 > 1500 > pırasa 
1500 > 1000 > patates 

62.900 
'8.000 
46.500 
54.050 

8790 
2700 
6975 
7905 

345 

233 
271 

Eski yazının Latin harflerine 

düzgün ve hatasız çekilmesi ve 

Fransızcadan Türkçeye her nevi 

tercüme işleri yapanın. Şer~~t I 
müsaittir. Tasviri Efkarda tercu• 
me remzine müracaat . 

lstanbul Fiyat Mürakabe 

104 No. lu illln: 
Komisyonundan: 

~ebze ve meyve fiatları semtlere göre aşağıdaki şekılde tesbit edil- 1 
nıiştır. 

A - WBeyoğlu ıemtl Balıkpazarından itlbarea Şışli, l\Iaçka, Ayaz. 
paşa, ~ogazlçi, adalar, Kadıköy, Anadolu olmendüfer güzcrgô.hı, Yeşılköy 
Bakır koy, 

B - İstanbul Balıkpazarı Sirkeci. Kasımpaşa Şişhane Feriköy 
Tophane, Beşiktnş: J:.'atih, Aksaray, Eyilp, Samaty~, Edırnekapı, Topka 
pı, Kumkapı, Yenıkapı Ves. 

Cins A. Semtinde B Semtinde 
Seyyar s:ıtıcılardaManavlarda Seyyar Manavlarda 

satıcılarda 
Bamya 
Sakı:r kabağı 
Ayşekadın Ç. 
Baıbunye kırmızı 
Domates kırmızı 
Domates sırık 
Dolmalık biber 
Biber sivri 
Patlıcan ckilo> 
Patlıcan cadeh 
PııUıcan corta> 
Patlıcan ufak 
?ılay<lanoz demet 
Dere otu 
tizüın çavuş cbaı> 
Üzfim çavu::ı orta 
Üzüm çavu::ı adi 
Üzüm balbal ciyb 
Üzüm balbal orta 
Üzüm b:ılbal adi 
Rııznkı 
Siyah 
Elma iyi Osmanpaıa 
Elma iyi orta 
Elma Amasya iyt 
Elma Amuya orta 
Elma Amasya adi 
Yabani armut iyl 
Yabani armut adi 
Armut Frenk 
Şeftali iyi 
Şeftali orta 
Şefa1i adi 
Fındık 
Ceviz 
Taze incir 
Karpuz yeni dünya l>ıı 
Karpuz orta 
Karpuz ufak 
Kavun Kırkafaç baı 
Kırkağaç kavunu orta 
Kırkağaç kavunu ufak 

21,50 
6,75 

20,25 
19 

8,25 
11 
11 
8,25 
8,25 
4 
2,75 
2 
2 

' 36 
24,25 
16,25 
20,25 
13,60 

6,'i6 
25 
9,50 

17,50 

' 40 
27 
20,25 
13,50 

6,75 
67,50 
40 
20,26 
11 
3g 
27,50 
27 
26 
21 
ıs 
32,5 

21 
13 

24 
7,50 

22,50 
21 

9 
12 
12 
9 
9 
4,50 
8 
2,25 
2,25 
4,50 

40 
27 
18 
22,50 
16 

7,60 
28,50 
10,50 
19,50 
4,50 

45 
30 
22,60 
15 
7,50 

42 
45 
22.50 
12 
42 
80 
30 
28 
22,50 
14 
35 
22,50 
14 

21 
6,50 

19.50 
19 

7,75 
10,50 
10,50 
7,75 
7,75 
4 
2,50 
2 
2 
4 

34 
23,60 
15,60 
19,60 
13 

6,50 
25 
9,60 

17 
4 

39 
26 
19,50 
13 
6,50 

36,50 
39 
19,50 
10,50 
38 
26,26 
26 
25 
20 
12,50 
31,25 
20 
12,50 

21,60 
7 

21 
19,50 
8,60 

11 
11 
8,50 
8,50 
4,25 
2,75 
2 
2 
4,25 

37,50 
25 
17 
21 
14 
6,60 

26,50 
10 
17 

4,50 
43 
28 
21 
14 
7 

39 
42 
21 
11 
39 
27,50 
27 
26 
21 
13 
32,50 
21 
13 

(7810) 2000 > 1500 > ıspanak 

500 > 300 > kereviz '' 1 
5(• > 300 > karnıbahar ASKERLi~ 
500 > 300 > havuç • 

Yukarıda yazılı 11 kalem sebze Askeri Fabrıkalat Umum Eminönü Yerli Askerlik Şube· 

ZA Yf - Eminönü kaymakam 
lığından aldığım eski ikamet ve
sikamı 3 Eylı'.il 941 de zayi ettim 
yerusını alRcağımdan eskisinın 
hükmü yoktur. Hüseyin oğlu İr· 
fan doğramacı Emin çakmazı No. 

Müdürlüğü merkez .atın alma komisyonunca 17 /9 /941 Çarşaın- sinden: y d. P. Asteğmen, Süley. 
ba günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Heyeti umumi· man oğlu Ahmet Cenap 312 
yesini birden vermek mümkün olmadığı tıtkdirde ayrı ayn talip- ( 13386) sınıf 8 Ml. Me. Mehmet 14 Kadirga. 

bulunan komisyona mürace.ntl:m. ( 7739) 
• • • 

2000 adet çavalye 
6 > dört tırnak demir 

100 > Mastı:ılya 
Yukarıda yazılı üç knlcm nınl%enıenin 5/ 9/941 cuma günü 

saat 1 I, 30 da Kasım paşada bulunan Deniz levazım satın alma 
komisyonunda pazı.:ıılığı yapılnca klır. İsteklilerin belli RÜn ve sa
atte mezkur komisyona müıaı::ıa tlaıı iliin o!ı.:nur. ( 7i85) 

Deposu: 
Z.SAATMAN 

Sultanhamam, Camcıba91 
Hanı 

. · .. - - ' . . ' . ' ... ' -

istan buf'·Vakıfiar· ·o~rektörlüğü.· i~anları 
<.:insi M1kdarı Muhammen bedeli 

----
Defatlr ve Evrakı 55 _ kalem 8000 • lira 600 • - lira 

matbu ta 
İstanbul Vakıflar Başmüdilrlüğü ile Tııera Vakıı1ar teşkilitı için 

lüzumu olan yukarıda mikdarı yRzılı 65 kalem defatir ve enakı matbua 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konu !muştur. İhale i 22/!J/!>41 Pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğu blnnsında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün levazım kıılemınde görülebilir. 
Kapalı zarfla yapılacağı için 2 1 k · rı bil h 490 sayı ı ·nnunun tıın vcç e .. 

zırlıyacaklan znrflerı ihale saatlndPn bir saat evveline kadar mukbu: m• 
kabilinde komisyon riyııset1ne vcrllm esi şarttır. Postn ile gönderilecek 
zarflarda gene ihale ııaatlnden bir saat evveline kadar )telmlş olmnsı I&. 
zınıdır. Postada olacak gecikmelerden mesnliyc~~bul edilmez. ,~- 1\) 

--
1 

BORSA Dr. Hafız Cemal · . 
LOKMAN HEXİ.M 

3 • 9 - 941 muameleıl Dahiliye J\lütehua111 
fel'!ıfH 1 StMlla S.24 

1 
Dlvanyolu 104 f'ieyY ,_ tto Dolar 130. 0250 Muayene ıaatleıi: PW barit Cene•H 100 .... P'r,, -.- her gQn 2.5. Te : 23!!98 Madrll 100 Peuta 12. 9l7S 

Yoluına. 100 Yu - -
Stolıı.lıol. ıro ıı•e; "' sı ooso 

Eylül ı Pertembe 

ESHAM VE TAHVİLAT 1 
lSS> H. , 4 

1557 
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Müteahhidin deposı:nda v~va
hut vapur veya motörd-: teslim 
prtile 1583 ton lavemarin kö
mürü alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmcsı 9 /9 /941 Sah günü aant 
15,30 da Tophanede lat. Lv. 
amirliği satın alma komi~yonun
da yapıla aktır. Tahmin bedeli 
24.5 ~6 lira 50 kurut ilk teminatı 

lere de ihnlt: edilebilir. IR J 
isteklilerin tahakkuk edect!k fiyat üzerinden kanuni teminatla- şit oğ u Osman Nuri 298 

(311-64), Deniz makine Yzb. (1531). tile birllktc komİtıyoııa mÜrn<'aatları. ( 7i84) 
(Ahmet oğlu Mehmet Cemal 301 Bu aubaylann hüviyet cüzdan. 

[I crsa harici altın fi~atill 
)ataa 
-mıak CYanakU 

---

~l S5 n 15 
9 09 (K 41 

ALJ 

1840 lıra 24 kuru~tur. Sartname-,lerin belli vakitte komi,yona ;e·l-
si komisyonda ıörülür. lıtekli- melcri. C2-o- 794) 

( 1274), Deniz makine Yzb. larile birlikte acele tıubeye müra
Mehmet oilu Mustafa Lutfi 304 I caatları ilin olunur. 

Re,adiye 
Kaha Bef)blrllk 
~il .. .ıtıa ..... 

25 Ura 65 K .. Sahibi: Z. T. Ell''::.'IYA. 

114 
" iO • Neırf.rıt l\1ildürü: C. il \IMN 

• • " it 
Baaıldaiı 7er: Matbaa.& EBl'7.ZIY.C 


