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--~~~--=;__~~~-·, 

Bir milletin medeni sevigesini, 
terakkisini olçmek mi istiyorsunuz? 
0 milletin çocuklara nasrl mua• 

mele ettigine bakrmzl """ 

(l;)erhl 2 ne! 1ahl!emlzd•) 

lnon ü, ha lk!a temas ve 
K1z1l1rmak yatag1n1n 1slah1 
i~ini tetkik buyurdular . 

Bafra, 24 (A.A.) - Bugün saat 11,30 da Mil. tisi mülcalup ~chrin muhtelif scm!lerini, K1. 
li !;ief ismet lnonü Bafraya ~eref vermi~ler ve 7Jllrmak kiiprüslii, keres te fabrikas1 ve hükûmet 
mcydan1 dolduran binle rce Bafrahnrn co~lrun konag1m gezmi~ler ve sokaklari doldur~n .. ~.~

Yen i te~kil edilen ve içten tezahürleri ve sürckli allu~lan arasin- azzam insan kalallahg~nm •ya~a, varol Inonu.• 
Y da Halkevini tc:§rif buyurmulilard1r. Burny1 tef. fDeva.n11 saldfe 3. aid"n 5 le> 

GI. Vilson 

ordularrn kumandanlrgina _____ ,..; __ .;.._.;. ___ ....; ___________________ _ 

Stalingrad 0nlerinde Alman ku vvetleri, §iddetli Rus mukavemetine ragmen Don nebrini geçmi. 
yc muvnffa kolmu§lardir. Yukandaki resim, Alman askerlerinin. Don nehrini geçi§lerine ait hir 

inbba1 tcsbit etmcktedir. 

l.Jitnizn yaz1s1 ........................ 
Hayvan nesllnl 

1s1ah m1; 

insan nesllnl 

lfsat m1? 

Stalingradda Rus 
hatlar1 yar1ld1 

Kafkasyada Almanlar 
muharebeleri vererek 

çetin dag 
ilerliyorlar 

Berline gore: Mosko vay a güre: 

E SKÎDEN gazetelerdc s1k s1k 
gorülen bir ( 1slah1 nesli fo

res) tâbiri vard1. Bu, •at neslini 
iyilc§!irmek• demcktir. Türki. 
yedc a! neslini iyilc~tirmek, kuv
vclli binek ve yiik hayvanlar1 
vc bilhassa ordumuz için iyi sü
vari ve topçu hayvanlari yeti§
tirmek için baralar lesis ediL 
mi~ti ve zannederiz, dcvamh ve Stalingrad istikametinde Don Kletskaya cenup dogusunda 
esash çah~malar sa~esinde cski- nehrini geçen Alman kuvvetleri Don nehrini geçen Almanlar §id. 
den bir hayli jyi cms hayvan. §iddetli çarp1~malar neticesinde detli Rus hücamlarma maruz 
lar ycti~tirmiye muvaffak da o- müstahkem Sovyct müdafaa bat bulunmaktad1r, Kotclnikovo §Î· 
luyorduk. larm1 yarm1~lardir. Kafkasyada mal dogu mmtakas1nda Aiman 
~lmdi es i bir yerine yeoi Alman ilcrl~yÎ§Î çok çeti~ dag taarruzlan ncticcsinde Sovyet 

t•· k 'I t r .. 'le•tir 1 mubarebeleri vermek suretde de müdaiaa hatlar1 yarilnu§ltr. Pyn 
ur çc .• e ua ncs ini 1Y

1 
" " ... vam etmektedir. Leningrad ve tigorsk'ta Ahnan tazyik1 neticc

mck• dtyoruz ,.e bu gayeye va- Viazma'da Sovyet taarr11zlar1 za. · d S tI b' 'k · 
s1( olmak i~in de yaphf:1miz ha~- sm e ovye er rr m1 tar gcn 
hca marifct, galiba Veliefendi yiatla püskürtülmii~tür. r,ekilmi§lerdir. 
çayirtnda tcrtii> cdilcn malûm $nrk ceph~·sine ait hnberler 3 t'incü sayfa, "'t•e 4 ii11cii. sütunlardadtr) 

nt yari~larmda iusanlari, bahsi 
ntü~tcrck nam1 altn1da ku'llara 
ah~ltrmak oluyor. ORDU SPORCULARI 

Pazartesi günlcri Sil'keci hat- -

~1'.";~;f~~:~ ~1~:~~·.l~~rg~~e:~::il~ 12 9 Te(? ri n i e vv R 1 de Ankara da 
k1 Vehefend1 yan~larmda kaza. ~ .., 
n.1lan ve ka) hedilcn pnfalara ait.1 

tagin edildi 

Londra, 24 (A.A.) - Harblye Na
z1rtig~ taraf1ndan ne,redilen teblig, 
iran ile lrakJn bundan bOyle tek ku
manda alt1nda birle1tlrllmi1 oldukla. 
rtn! bildirmektedlr. Bu kumnndan11_ 
ga General Sir Henry Mnltlad WilL 
son tayln edilml1tlr. 

Teblij', Almanlarln 1ran hududun
dan birkaç saatlik bir uçu~ yolu üzc
rinde ve yak1nda bulunmu~ olmalar1 
bak1m1ndan ber iki memleketin ône
minin fevkalâde artt1i1n1 llâve et .. 
mektcdir. 

Londra, 24 (A.A.) - En iyi 
!ngiliz tâbiyecisi General WiL 
son, bu yilba~mda B.ngaziye 
dogru ingiliz serî iler lemesi es.. 
nasmda lngiliz kuvvetlerine ku
manda etmi& ve evvelce Yuna
nistandaki harekât1 da idare ey. 
lemi§tir. M. Churdhill, General 
Wilson hakkmda c en jyi -tâbi. 
yecilerimizden birisidir• tâbiri. 
ni kullanm1~ti. Reuter'in askerî 
muhabiri, bu karar ve bu tayin 
hakkmda diyor ki: 

Îngilizlerin ~imdi ~arkta üç 
cephesi vardir. Birisi Hindista. 
mn dogusunda Japonyaya ka~1, 
digeri orta ~ark1n bat:smda M1. 
sirda Almanlara kar~1, il<;üncü. 
sü de iranda ve Irakta Kafkas.. 
yaya karli1dir. Seyyal mahiyeti 
dolay1sile Îngiliz hava kuvvetle. 
ri komutanhgmda herhangi bir 
dei(i~iklik yap1lmam1~ bulun. 
maktad1r. 

INGiLIZ VE RUS ORDULARI 
YAN YANA DOVÜ~ÜRSE ... 
Londra, 24 (A.A.) - Britanova: 
Bu karar1n ilk neticei:ii. ~11s1rda 

(Devam1 sahife 3, sülltn 3 te) 

ALMAN 
denizalt1lar1 

§ekki( ufak kfü11clcrdcn hep yen 1 den 107000 tir. Bilhassa gcnçlerden mute. m u" s a b a k a 1 a r y a p a c a k 
•dün filânca ata ~u kndara para tonllâto hacminde 
koydum, aksi gibi ikinci getdi, 17 mUttefik gemlsl 
iist üste elli pape! ( !) kaybet. U M •• b k J 
tim. veya ·ben üç ata birden oy. r u g u a y usa a a ar çok b a t 1 r d 1 1 a r 
nnd1m, yüz lira kazand1m• veya ha r p j l â D heyecanh o}ac ;: k Berlin 24 (A.A.) - Alman or. 
•zavalh adam, Aulrnr~ùa varm1 dulari Ba~kumandanhgm•n teb. 
Yogunu satm1~, ccbine hin he~ et m Ï y 0 r Ôgrendigimize gore 29 Te~ri- iigi: 
:Yüz lira koy1111 gelmi~. hepsi.ni nievvel Cumhuriyet Bayramm. Alman denizalhlan dogu ve 
~ir iki snat için.dc l~?l'.edt.nul : Almanlart1 gore Brezilga da Ankarada kara, de111z ve ha... bah Atlantik ile Kara;b dcni-,in. 
Oy~e acmacak bu· h:i e 1 1· . ' 1 N l . va ordulanmiz sporculari arasin_ de cem'an 107,000 tonilâto tuta... 
tari~ .oh~namaz• tarz,nda hahis- azrr arr Amenkaga da at!etizm, güre~ ve futbol mü. rmda 17 gemi ile iki yelkenli ta. 
lcr 1~1til1yor, s a t l l m 1 $ 1 sabakalan yap !aca.khr. Her üç ~Jt battrm1~lardr. Bu gcm1ler. 

A.t . yar.1~larmdaki .. mü~tcrek 1 Montevideo, 24 (A.A.) _ Uru_ ordu grupumuzda da ço~ kuv., den 64,000 tonilâto tutarmda on 
bah1s 11le1t maatteessnf kad:nla- ~ H r·c' ·e Nazm H G \eth sporculnr bulundugundan biri kafieler arasmda bulurunak 
t1miza da sirayet elmi~. onlarda Üuay 

8
, 
1 'b ·b . '. ·. ~ani, bu müsabakalartn çok heyecan. ta id1. Aynca iki gemi daha tor. 

da birdcnbirc hir at merak1 pey. ruguay ,~ _ ai.he kgkirmdI} e .arar li olacag1 ve büvük bir alâ.ka top pilllenmÎ%e de dü:;man müdafa 
d 1 1 t b. h f verm1~ o.uU"U a 111 a yaoan. hv- • h - .. . 1 -a o mu~. e çan nsmn tr a • 1 " 

1 
.: •.cag1 mu akkak gorùlmckte. as1 yüzünden bun ann bahp bat. 

tada biriktirdi~i hütiin paraJ1 __ <f!_e;:_q1111 ~ltife 3. sut11n ! te_i air. mad·Ri tesbit ed1lemem§itir. 

~~:~~:~~~~~:~;~::~1;~~~::~~~: --1.sraf 1n o .. nu" ne geçmek 1·ç1.-n lara tcsadnf ed1lmcklr 1m1~ . 
. J\t yar1~lar1nda, mii!?tcrek ba

bas nam1 altinda ku1n~r oyna
ln.ak âdcti bize Avrupadan ,;_ 

t'ayct ctmistir. Fransa vc lngil. L k t l t bldi t 
terNle at y~mlonndu balisi mil~. 0 an a ara a 0 
terek, hütiin halkm çok dii,~iin. 
liik gostcrdigi bir iptilâdir. O. 

talarda bu iptilâ âdela biiyiik l 88 d · / k 
b;, ticaret vcsilesi oldugu gibi U S U U V a z e l e C e ~.clcdiyclcr için de galiba miihim 
lHr kazanç kaynag1d1r. Bizim, 
.\vrupanm bu kotü âdetini de 
lncmlekcte sokmam12a ve ha,·
'1a11 yctistil'1ncyi ve binicilii{i 
~CWik baha1wsi altmda halkr 

'"nara al"!trm1yn hiç de ihti. 
hc11n12 ;voktu. 

1 Avrupada her yap1bn ~c·~·i tak 
1de ncden mechur olahm? llclc 
~vrupanm kütii âdctler!ni de 

BÏR ÏKÏ GÜNE KADAR 

'akarna ve bisküvi imaline 
hükûmet müsaade edecek 

Alman Propaganda NazU'l 
DOKTOR GÔBBELS 

Alman Propaganda 
Nazrr1n1n makalesi: 

"Chur chi 11 
Kremlin in 
elinde bir 
âlet oldu,, 

Gobbels Bol§evizme 
el sürenin olüme 

mahkûm kalacag!nl 
soylüyor 

Berlin, 24 (A.A.) - Stefani: 
Almanya Propaganda Nazm Dr. 
Gôbbels, VOlkisc.her Beobahter 
gazetesinde Îngilterenin Mosko. 
va iltifakmdan ne kazand1gm1 

( Dc"Canu sahif• 3. sûtuu ' te) 

Pamuklu tevziat1 
Durduruldu S Eylüle kadar 
hiç alamzyanlara ve1 ilecek 

Sümer Bank Yerli Mallar Pa.\beple ~imdiye kadar pamuklu 
zan tevziata dünden itroaren ni. mcnsucat alamam:$ vatandail.•
hayet vermi~tir. Fakat müesse. rm hakkm1 korumak ma.lœad1le 
se müdürlügü herhangi bir se.. IDevami 1ahif~ t, •ittu.~ 1 d•J 

Y ar1n sa bah .ay tam 
olarak tutulacak 
Hâdise safhalarinzn hemen yarisz 

memleketin her tarafrndan gorülecek 

Rasathaneden alman malûma.' 14 dakika sonra gumb etmi~ .o. 
ta gare yannki çari;amba p;ünü lacakt!r. Vasau .. husuf gerek Is.. 
(hu ufu küllî) olacak ve saiha. (Devom1 ••h•I• 3, sütun 3 t~ 

f 1 on Papen'e 
Suikast 
davas1nda 

--· 

lar1n1n hemen yar1s1 memleketi_ 
mizin her taraimdan gorülecek. 
tir. Husufun ba~lang1c1 (aym 
gOlgcye girmesi) Türk.ye yaz 
saatile be$i bir dakika gcçe, 
(husufu küllînin) ba1;lang1c1 (a. 
ym tamamile giilgeye girmesi) 
alhy1 bir dakika geçe Ve vasat 
husuf (aym g6lgeye en çok go. 
mülmesi) altiy1 k1rk sekiz geçe Maznunlar Temyiz 
olacakhr. Ça~amba günü güne~ Mahkemesinden duru~ma 
!stanbulda altJy1 yirmi bir geçe i s t e d i l e r 
dogacak ve on dakika sonra da Alman elçisi Von Papen'e kar_ 
ay, tamamen tutulmu~ oldugu ~ 1 su,kasd s;;çundaa maznun Ab. 
haide batacaktJr. durrahman, Süleyman, KornLof 

Ankarada ise günes alt1y1 be§ 1 ve Pavlof'a ait dosya 'fümyiz 
dak':ka geçe dogacak ve av da (De"'""" sahif• 3, Biitun 5 t•) 
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1 HARP IÇINDE ALMANY A 1 
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• 1r aza 
Ukraynan1n Almanlar taraf1ndan ba§tan ba§a ekilmi§ olan 
nvalan üzerinden geçerken motorde âlevler ç1kmaga ba§lad1 ... 

Arkada~uwz 

Nevzad Güven 

Berlinde Basm 

Devlet ~efi (Üni 

formait) Ditrich 

ve Viilkischer 

Beobachter ga • 

zetcsinin Bn~mu 

harriri Weiss ile 

konu§urlarken 

•hcmehal rncmiekete sokm1ya 
bedcn Jüzum gOrelim? ingiltcrc 
~~ Fransada halkm ckseriyct 
·~•barile mali vc ikt1sadî scviye. -·- Vivan-~ak1' blr iki n-iinlûk istlrahat 
81 h ft d b f . t k b 0 N lkl gilnde Almanyn, Lük- •• , "'"' a· 
J,· a a a ir de a mti~ cre a- Ankara, 24 (Tasviri Efkâr)- Hùkûmetin Io. de yemek pi~irHecekti:. Her !ok?ntadaki yemck •emburg ve Fransada 2500 Nevz-ad Guven b1zi uron Rusya seyahatine ha11rla. 

18 nam1 altmda kumar oynam1. kantalar•n fuzulî yemrk pi\'irilmesi suretile is- çe~1d1 tath dah1! oldugu halde uç çe~:d1 (;!eçrr.1. kllomctr.•lik bir ot..•hil< seyah"tl yap- m1ya kâfi geldi. Yatmurlu, •l•li bir 
).',_ helki müsnittir. Zaten oralar ... ra.fa kaçt1g1n1 nazar1 1t1bara alan baz1 kararlar yecektir. Lokantalar hergün üç çeey1t yemek pi ... tiktan sonra Viyanaya geltni~Uk. Al- ------------.. sa.baJt Viyana t.ayyar• mcyèanindan 

TASViRi EFKiiK vermek üzere oldugu siiylenmektedir. Almacak ~irmek suretile haz1rhy acaklar1 haftahk yemek ·man yollarimn mukayc'e kabul ct.. j otoitraireler üzerinden gidlyorduk) J hav•landtl<. On iki ki~l1'k "'~:•ri bir 
(D1ve1mt •a.hi/• 1, Sutilll J dt) bu kararlara grire loka ntalada tabldot ~eklin. (De11ar1u 1ahife 3, 1ilt11n 5 te) 1 nlez güz~lligine ragn1~n (ekser1ya Bu seyahat bizi epeyce yonnu~tu. (Lûtfrn ~&hiJtvf rtl'trtn!:i) 



~----------------~~--~~ 2i AGUSTOS ::::s 
TASViRi EFl\:ÂR Sahife: 2 

~a§I acak ~ey 
Bir Yahudl çocugu 
dfger lkl YahudiyJ 

oydu 
Tepebn~! l\!ezarl~k sokagmda 6 

numarada oturan Mordohay 1\e Ya-
sef. dün Cadùebostnn1 pliljindn y 1-

Te~kilât Davam1z 
-9- [*] 

(1 fncr 1a.hff11dt1n d1111a..m) lmmk1ndcn fark! yoktu. A3ag1da bizl knn1rlarken ceplerinde bulunnn pa-
nakllye tayyareslle gidiyorduk. Tay- nasrl bir ~krbct!n bekledigini bi:mi_ ralarrnr Nesim oglu Yasef ismm<le ILÂT 1 l d 
yarc<leki bütùn yerler rncwuldti. Bi- yorduk. Butün mukadderat!m•z aza- bir ya.hudi çocugu çalmi~. fnkat ya- T ~K balhsine giriyo_ da vas1tas1z temas temin etmek üyü ken isine borçlamhran bü. 
ze mlhmnndn.rhk yapan asker ve si- mi dcrecedc §ansa ve blraz da pllo- knlnnmr§tir. . rum. degildi. 0, bir tarafta.n menfaati yük sermaye, mahsulü idrâk e-
v1l Alman dostlar

1
m1z da bizlmlc be- tun mahnretine as1lw kalnn!)t!. Hiraiz Yahudl klZI Türkiye veya Ha~istan giibi ortadan kald1rmak istiyor, ote dilmeden satin almak kudretiD.e 

r berdi. Bu müddet içinde telsiz mütemndl- feodalite yadigâr1, son derece ge. .. sa-hiptir. Bütün mesele müstah. 
Az muhtemel olsa da. bir tehllkeyc yen çah§lyo~du. Nihaye~ çok yak1n- Büyükndadn Plâj otelinde 16 nu- ri ziraat memleketleri müstesna, Peyam•I Safa sil ile müstehlik arasmdaki va. 

dogru uçmnmJza rngmen, biç kim- da asken b1r tayynre istasyon.unun rnarah odadn yatan tüccar Munm- ekonomisini te~kilâtland1rma- s1tasiz temas1 temin etmcden ev-

h 
bulundu'•unu ve oraya kadar g1tme mer Kâg1~m!n odasma kendisinln 1 senln çe resinde bir endl§e i;iaretl !;' _ _ ~ - mie, küçük veya büyük h'....h1r .. vel sermaye i c j..: arasmdaki âdil 
miz mumkun oldugunu o'-cn-Olk bulunmad1g1 esnada anahtar uyùu- " '"<"-' v: YQktu. Hnvalanmnnin ilk dakikalar- 6 • • memleket gOsterilemez. Tür'kL münasebeti kurmak vc sermaye. 

dakJ bcyecnnindan - dogma scssizlik Yanan motor 11usturulmue. dnman ve rularnk girilmil! ve çekmecesl içinde <l. taraftan bir i~inin ~ine, sarfet. be~, <>n dak1ka atirmü~ ve sonra her. a~ de kesil~~ti. Gôzleri~~zreb!ztekblu bulunan 332 Jira para!;1 çalrnm1~1 r. yc, ikt1sa l za.ruretlerle tekmk tigi mesai n.isbetinde ücret ver- nin Ï§e ( dolay1silc fiyatlara) ta. 
kes ne~'e ile konu~miya ~akala§miya naho~ muzlphg1 yapan mo"" a 1 1 Zab1tn111n tnkibi üzerine Sofi admd:i ve endüstri hayatma çoktan .gir. miye çah:?I'YOl'ÙU. National Equi. hakkümünü ortadan kaldarmak. 
ba~larni~tJ • ' oldugu halde daha yarim saat uçtuk- bir yahudl k1z1 yakalanm1~ ve hak- di.iU halde, bu tekâmülün icap table Labour Exchange adi aL tir. 

-· tan sonrn istasyona geldik ve h~bir kmda tahklkata ba~anm13t1r. ettirdigi te~k.ilâttan hâlâ ma'h- tmda Londrada kurulan bu ilk Bunun için Kooperatifçilik, 
Çok enginden uçtugumuz lçin al- hâdlsc ç1kmadan t.opraf:a &yak ba- rumdur. k f Liberal memJ.ekctlerde sermaye 

t1m1zdaki topraklar1n bünyesini ve sabildik. 30 Av l • • ·ooperati ~irketi, kendi maga-
birbinne bagli gibl mutema<liycn de- 0 geceyi orada geçlrdJk. Büyiik QUS OS meraStmln0 Sistemi ne olur&a olsun, her zasmda, müstahsil ve müstehlL ve i~ arasmdaki mücadelenin 
vnm eden kôyleri, kasabala.r1 bfitün bir misaflr&everlik eserl olarak Al- • t• k d i, Ü · •t memleketin ya devlct tarafm- ki dogrudan dogruya tcmasa ge. ônüne geçememi~. har'bin b~1.-
nç1kl1f;ile goreblliyorduk. Knrpatlarn man tayyarecllcri yntnklarin1 bize If rra 0 0C8" n IV0r81 0 dan,' ya:hut smûlar Ve gruplar ta. tirdi ve mallara, onlar1 vücude na kadar sermay€CÏ ve i§Çi sen-
do[:ru yakla§t1ï;1m1z zaman tayyare terketml§lerdi. Cephe hayatuim dnr. h 0 y 8 fi rafmdan kurulm~ iktisadî te~- getiren i~ saatine gôre fiyat ta- dikalan arasmdaki çarp~a. 
de yükselmiye ba~ad1. Nihayet 2300 lik ve imkânsizlrklarma ragmen kilâtlari vardir. yin etti. Meselâ bir kunduraci milli birligi sarsacak ve meselâ 
met1eyc kadnr ç1ktJ,k. Aram1zd11 bulundugumuz pavyon iyl bir kaza 30 A~ustosta .. D.umlu_prnarda y_a~1: Bunlari iki üç makale ~inde 10 saatte yaphgl bir kundurayi Fransanrn y1k1lmasma sebep O-
uyum1ya bn§lJynnlnr vard1. Rabat otellmiz kadar koniorlu idl. Ya- lacak tOrene Umversite gençhg1111 hulâs ettikten sonra Türkiye. lacak kadar ileri gitmi~tir. 
bir uçu§la Avrupanin bu say1l1 dag- tak ve yastik ortüleri derhal de- tcmsllen Hukuk Fakültcsi Doçentle1 d a lmasl ~art 1 t k"Vt magazaya getiriyor, para yerine Alti sene evvel Halk Cephesi 
larm da geçtlktcn sonra Ukray_na gii;tirllm~ti. Su ve elektrik vard1. rinden Sulhl Gclmezcr'in rlyasetinùe e yapt . • 0 an e$ 

1 
a bir i~ senedi alryor ve bu ona 

toprnklarmm üstüne gelmli;tik. Us- Büyük Alman W§kllâtçihk kudreti_ 25 ki§illk bir talebe heyetl i§tirük tarz1 ve imkanlarm1 izaiha çah- 10 saatte meydana gelmi~, ihti- hükûmeti, Frausa.da, bu çarpi~-
tünden santlerce uçtugumuz hu top- nin küçük blr ôrneg!ni dnha gôrü. edccektir. Onümüzdeki eumartesi g:i- ~acagtm. yaci oldugu hemangi bir baska manm onüne kollektif mukavc. 
raklnrm tamnmile cl!ilml~ odugunu 1 yorduk. nü hnrekct cdccek olan gençlik heyt:?- mali satm almak haklnru veri. lcler sistemile geçmck istedi. 
bûyük bir hayretle goruyo1duk. Mi- Uzun süren bir uc:u~ ve atlat1lan tlle Talebe Birligi Umumi Kûtlb\ Ltberal meml~kùtlerde sm1f yordu. BOylece patron ve i§Çi sendika-
s1r, ayçiçcgl ve bugday tarlalari bir teb!Jkeden sonra gôvde ve alnir Avnt Kcfeli de gideecktir. tezad1 keskindir. Sm1f ~uurunun Birçok sebeplerden ve bilhas. lanm millî menfaat lehine âdil 
muntaznm, hendcsi §Ckillerlc ufukla- yorgunlugile erkenden uyudulr. If Bankasinln tesls serbestçe inki§afma mtisaade e- sa fiyatm ~ saati üzerine tayini bir nizam içinde ban~brmak için 
ra kadar dayan1yordu. Gecc de devnm eden bir tamirden den bu bürriyct nizam1 içinde, imkânsizhgmdan dolayi, ilk za- kurulan Îtalyan korporasyonlar1 

H1rdenblre 'gozlertm ta~·yarcnln 

1 

sonra tayyaremiz yap1lm1~t1. Ertcsi t a r 1 h 1 istiJhsaJin iki âmili, sermayc ve te§kilâttm takli<le tenezzül e'L 
sol mot<irünc iii~t1. Motëirün 1ç nden sa.bah S!tnferupl'a dogru hareket et- 1v Bnnkasinm tesrs tarihi olan 26 • d.. h manlarda muvaffak olur gibi go. 1 
buhar hulinde çik•p k.anad1 1 lnta- tlk. Fakat. sol taraftaki koltuklarda i~. bi.Iibinne U§man iki cep e rünen bu te~ebbüs, çok Y'".' ama- tneden davay1 halletmiye ça i~ti. 

Agusto! çarl}amba güni.i bankanin h i· · } t kil. tl O """' H' b" ..n.. t" · rnk "'l."'en blr "-ey "'ordüm. Az sonrn 
1 
otnranlanm1z1n gôzleri. âr1za yapan a m1 a 1r ve el? a an1r. n d1 ve yerini bugüne kadar gclen !Ç ir mü:1uet ne ice verm1yen 

e. .,. w ., bütün §Ube ve ajanlarJ kapalr bulu- d · da duman çiknuya ba~!ad1. Bunun motorden ayr1lm1yordu. Gittikçe. nacaktir. dokuzuncu as1r a scndika hare- istiihlâ·k Jrooperatiflerine birakh. bu tc~ebbüsün k1sa tarihini goz. 
nomwl bir ~ey olm·1d f!'ma hûkmct-1 tarih!n en büyük hnrp ve dch§et T Id . 1 kctleri bu ka~il1kh taazzuv ih- Gaycsi mu:::.iahsil ile müstehlik den geçirmek. Liberalizmin çek. 
mek 1çln muUak& mak1neden sahneleri olan, tnnrruz eden Alman ramvay arestn n tiyacmdan dogmu.~tur. Kârdan arasmdaki tufeylî mutavassitla. tigi büyük istihale s1kmtrs1m 
n.1y 1u.mm yoktu. tcseleyi pilotu- ordularr !çin oldngu kadar, toprak- otobUsleri nlhayet aslan pay1m alan serma-yecilcre n ortadan kaldirmiya inhisar e. daha iyi anlamak 1Çin faydah o. 
muz ... haber verdik. larm1 müdn.fan edcn Sovyet ordulnr1 g e 11 y 0 r ka~l i~iler scndika halinde te~- den bu kooperatifler, i~ senedi lcak. Sendikal teskilât sistemi-

Sonradan, blzi telâ~a dlifiürmemek içln de blrcr kahramanlik destan1 El ktrlk T T- 1 t 1 t kilûtland1klan gfüi, ~ilere kar. ucrinc para kullanmakta mah- nin millî birligi nasll parçalad1. 
knygm; le oldugunu anhidlgtmrz blr olnn hâdisclcrin geçtlgi topraklnra e , ramvay ve une ~ e - tl · · k ~- . t" ' ·1 l l 
sogukkanlrlikln bunun ehcmmiyetli yakla~1yorduk. Uzun miiddet, Kara- mesi Umum Müdürlügü tarnfmdan !'?l menfaa. erim or~mcr.r. 15 1J'.en zur gormemi~ler ve Owen'in ba. g1 ve i~l cr c patron ar arasm. 
b1

1 
,ey olmad.grn1• fazla yag ulm- dcnizin yüksckten blr maden safhas1 Amcrikaya sipari§ cdilen 23 otobüs-' scrmayecile~ ?e yme sendi~a z1 prensiplerini koydugu hare. da âdil bir müvazene tesisine 

dii~ • i<;.m moUirün di§arl yag verdi- pürùzsüzlügu ile gôrülen sular1 ils- ten dokuzunun Kahireye geldiglni hahndc te$k1latlanm1~laochr Boy keti oldukça tckûmül ettirmi~- çali~an kollektü mukaveleler 
glui soyledt. Fllknt, bir taraftan da tünden uçtuk ve ârizas1z geçen blr ynzm,1§t1k. idare, bunlari getdrmc~ lece biri çah~anlardan, oteki d<' lcrdir. sisteminin bedefe varmaktan na. 
tclslzclr.in fnnliyete geçt1gini gorü-1 yolculuktan ~onra Simferupl'a geldik. lçln l\11S1rn bir mcmur gônderml~t1r. çah~t1ranlardan mürekkep ik1 Kooperatifçiligin bizde de ha- sil âciz kald1g1 anla~ilmad1kça 
yorduk. Bu iyl b!r i!)aret degildi. Ni. Burada ald1g_ 1m1.z blr h11~er bl~c yi- Otobüsler gelir gelmez Kurtulu§ - s"ndi'ka teckilât1 bi'I1birilc müca. '-u"tu'"ncü ve millî bir ekonomi 

· dil Suyu (Volga) 

D ÜNYA politikas1 üzerindc 
derin tesir b1rakacak bir hâ

dise, Almnn ordularmm barekâ
hna ait dünkü Führer karargâ
hm10 tcbligindc bilditilmi§tir. 
Bu tcbligc gore, Alman ordulan, 
Rusyanm hem Avrupa, hem de 
Asyadaki arazisinin m~terck ve 
tek kilidi olan Stalingrad'1n &i• 
mali garbisinde Don nchrini zor. 
ltyarak geçmi§lerdir. Piyade tü .. 
menlerinden ba~ka ztrhh tiimen. 
ler de bu nehri gcçmi~lcr ve bu 
nehrin §arkmda Rus1arm vakti. 
le haz1rlam1~ olduklar1 istihkâ
mat hattm1 da yarm1~lardll'. 

Bu müstahkem bat, Stalingra. 
d1 ~malden ve ~imali garbiden 
gelmesi muhtemcl bir hücuma 
kar~1 korumak için baz1rlanmt!j
h. Almanlann Don'u gcçtikleri 
yer, bu nehrin Îdil suyu, yâni 
Volgaya en yalon olan noktas1. 
dir ki burada iki nehir arac;m. 
daki mesafe, ancak k1rk b~ ki. 
lomctredir. 
~ark ba§t Stalingradda ve garp 

ba~1 Kalaçta bulunan büyük idil 
suyu • Don Kanab ve iki §ehri 
birbirine ravtcdcn dcmiryolu 
daha cenuptnd1r. Burada iki bü
yük nehir arru;mdaki mcsa[e alt. 
m1~ kilomctredir. Bu dcmiryolu. 
nun Kalaç ~ehrinc yak1n bir is. 
tasyonundan Garbi Ukraynaya 
gidcn büyük hat ba!jlar. 

Stalingrad ~ehrindcn ba!lhya. 
rak cenuha dogru idil suyunu ta. 
kip eden digcr bir demiryolu da 
Ergani dag silsilsinin §Îmalindc. 
ki Sarepta'da garp istikametinc 
çevrilip Karadcnhdeki Tsemes
kale (Novorosiysk) liman1na ka. 
dar uzamaktad1r. ~imnJi Ka[kns. 
yadan Don ile Îdil suyu aras1n. 
daki arazidcn Stalingrad1 ce
nuptan tehdit eden Alman ordu
lar1, bu ~chrin cenup ve • ce. 
nubu i:arbisindck.i istihkâmat 

b 1 tr - d mlZ! · " " raretli taraftarlarma rashyoruz. u 
tcklm çok geçmcden motôrdcn koyu j ne §n.nsJn ir u una ugra igt 1 Emlnonü, Karakôy - Fatih ve Ka- d 1 eder D b d b te~kilâtmin lüzumu belirmez. 
bir dumanla knr1~1k a'evler ç1km1ya, ogrE'ttl. Blzim vari~1m1zdan ~Ir ka~' rnkôy - Aksnray hatlar1 ihùns e:l1. 1 eSc d"k. lizmin t k. "l '" d ùnyanm h1ç Jr yerin e üyük Hak1'katte bu kolektif mukave. 
k1zil b"r dil glbi altmda benzin de- saat evvcl Sovyct tayyarcler1 §ehrl lecektlr. en 1 a . . c amu un e, uet1celer vermlyen ve p~Ornltlt. 
posu bulunan kanad1 yalam1ya ba~- zlyaret etmi~'erdi. ;:: k m e k ç e ' n 1 9 1 biri trade .": u~10111sme tarz~nda g n da, buhrnnin da onüne ge- leler sendikalizm ile korpora. 

hattmin da yar1lmas1 üzerine 
Sto1ingrad1 hem §Îmnldcn, hem 
de cenuptao muhasara ctmi~ 
oluyor1ar. ladi. Artik tohllkeyi saklamak pH0- Slmferup~. K1r1m Türklerlnln en 1slahatç1: Aot~~1 .a: .Sorel s1s1~- çcmiyen bu istihlâk tc~kJâtmm fü.m arasmda bir koprü hizme-

tumuz içln imkân d111ma ç1km1~t1. kalahnlik b1r halde bulunduklar1 §e- m e s e 1 e s 1 mile ihftla1c1 1k1 1stikamet dog. müstehhklere ufak tefek baz1 tini gormÜ$tÜr. Millî birligini 
Bize, mccburî lnl!,l yapacn.g1m1z1 ve hirlc1·den blrlsly~i.. 0 günü bu 1rk_ Un halitast ve ekmck çe§t'lsi içln m~tur. Marksizmin yeni b1r kolaylrklar temin ettigi gôrülü. parçalad1g1 için sendikalizme 
61k1 durmnmu:J s0yledl. Dalgal1 bir daelar1m1zla. g('çir~ik. bu snhah snnt 11 de Vilâyette Va li• ~ckli • olan fütilâlci sendiknlizm, yor. F<:.kat Kooperatifçilik ser. donmck istemiycn bugünkü 
arazl üstünde bulunuyorduk. Bôyle _ on:nr~n dilne a•t, 1stirap~arJ. bu- ve Belrdlye Rclsi Dr. Lûtfl K1rdar111 Ï§Çi sendikas1 vasltasilc, çah~an- maye ile i~ arnsmdaki iktisadî Fransa, o kôprünün ü-stiinden ge 
bir sahnya inmenin herhnlùe. yuzde ~unku unù~ ve ne§ eler~ etrnfmdnkl riyasetindc mühlm blr toplnnt1 ya. larda smif ~uurunun tc.,ckkülii. çerek. mutcdil bir korporatizm. 
ucksen tohlikesi vard1. Çehrelerdl!kl o~rendHdcnmizi ayr1 .btr ~·az~ya ve p1lncakt1r. Toplant1vn ~ehrii°nlzdc .. .. " müvazene buhranm1 istihsal ile de karar k1ld1. (Bu makaleler 
nc.,•e \"e renk yavn§ yava~ uç:nu~tu. S1vastopolu ziyaretm11ze ait 1nt1ba- b 1 T k ::i.-~·h 11 1 Of' nu kolayla~tiran mucadele ZC- istihlâk arasmdak1 mutavass1L .. 1 d 1 k b '· u unan oprn .in su er is1 . l .. haz1rlar B .. adc ··t h 1 deg~1· 1 h-'ka hi 
Ben, kcndJ yüzümü gôrm~yordum arr a ge ecc ~az1m11 r ;-1\0,.um. Umum Müdürü ihsan. Müdür mus. mm er1m . ;1 mue ·- lann yaratt1l11 ticarî pahahl k mu c assis ara • ;.u -

ama, herhalde onun da arkada!,llari- Nevzad GÜVEN vin! ~nkir. &>lcdiye ikttsnt :Müdurü lenin sonunda Marx In tahmin halin<lcn ibaret sanan bir hare. tap ettigi için, kooperatif ve kor. 
................................................................................................ Saffct, Tefti~ IIeyetl P..elsi Necati ettigi gilbi katastrof halinde bir ket ol<lugu için fiyat davasmi poratif tabirlermin ba~ka ba~ka 

p e t r o 1 0 f 1 S 1 _ D h · 1" _ ve Kaymakamlar i§tirâk edecekt!r. kapitalizm buhram dcgil. umu. halletmektcn çok uzaktir. Ser. §eyler olduklarm1 v~ birbirine 
A n k a r a y a r a l l ~ 1 Toplantrda un tevziatr l~i ve f)r•n- mî grcv dogacak ve buna kar~I maye Ï$e tahakküm eltikçe ser- karHjtlrtlmamalar1 lâ-z1m geldi. 

n
a k 1 e d 1liy0 r • Ku ç ü k hab e r 1er 1 lnrrn mürnknbesile Tic~ret Vekllinin sermayenin topu, tüfegi âc1z ka.. mayedar fiyata da tahakküm e- gini bu ra.da hatirlatmak lüzu-

l .J ekmek hnkkm<la verdlgl son direk- lacaktrr. Bu harptcn evveline der. Kooperalifin mahdut ser. munu hissediyor ve ozür dileyo. 
'Ankara 24 (Tasviri Efkâr) - \ - 1 tlflorm tat.bik ~ekll karnr1a~t1r11a- °IAA<Ù>." 1".r............,rl.c r c .. t..oç"k.llt..L. mayes! îJaîla-l)U_ rtlK s~r.na,,•èJcr - rum!) 

• • dah k'" .. b Fcucrdc Abd! Suba 1 mahalle ln- cakt1r. f'd. t" G' , 1 d t , 
Ticaret V~kaletl i a uçuk Ir de Musandtl'a sokafrnda 15 numa- B 1 k t 111 (Con c cra 10~1. encra u ra. le rckabet edemiyccegi için ma. Gclccek makalemde, sermaye 
ka.dro ile Istan:bu dak1 Petrol ~- rada oturan Ahmedm blr ya~mdnki r 8 n vail = Umum1 I~ Konfcdcrasyo. h daima üçüncü, dordüncü eller. ile i$ arasmda bir müvazene 

Stalingrad1 Garbi Ukraynaya 
ve ~imali Kafkasynya bnghyan 
demiryollan evvelce Almanla. 
rin clinde bulunu~·ordu. Ycni Al. 
man muvaffakiycti iizerinc Sta. 
lingrad1 Mosko\'aya, Oria ve ~i
mali Rusyaya baghyan dcmir
yolu da kcsilmi~ oluyor. Rusya. 
run bütiin tarihi gostcriyor ki bu 
devlet ancak Stalingrad1 ve Ej
derhan1, yâni Îdi1 suyunun or. 
ta ve asag1 havzalanndaki ille
ri zaptcltikten sonra Avrupa ve 
Asyamn muazzam bir devlcti ol
mu~tur. 

:füsi Ankaraya nakledecek, Oh- oglu $ùkrü dün salmcë1kta uyurken mahkemesl nu) be~ milyon i~iiyi tophyan den ve daima biraz daha pa-ha. kurrmya çah~an kollektif muka_ 
sin lstan'bu!da küçuk bir ~ubes~ bir knymn net1cesmde ~1il111cak !pl Bundan bir m:iùdet evvel Kumkn- büyük te~kilâtile, G. Sorel'in rü_ hya tedarik etmek zorunda ka- veleler sisteminin k!Sa tarihini 
kalacak-t1r. 1 bo~az1~a geç~llll ve ya~ru~uk f~i pi Nl§ancnsmda ui~.1rnlis1 Perihnni yas1n1 gordügü bu neticeyi ha- hr. ôtedenberi müstahsil koy. ve mahiyetini izah ettikten son. 

bh ~ek1ldc. bogularnk olmu§tür. l\lud- kiskançltk yüzünden rnüteaddtt ycr- zirhyior, yer yer grevler yapti. ra bu usulün neden hiçbir neti-

Pamuklu tevziah delumumihk vakaya el koymu~tur. lerinden b1çakln vurarak ôldürcn rtyordu. Birle~ik _ Devlctler har. (•) nundan evt,ell:i mnknlcler Jt, ce vermedigini gostermiye çah. 
+ Bostanc1da Tekln ç,kmazrnda Sad1krn dun:~mns1na dün ikîncl be girinc1ye kadar, hattâ biraz 15, :.?O. !!7 Hazira11, 4, 17, 'es Tem11111z ~acag1m. 

(Birinci sahifcdcn devam) 

5 eylûl cumartes1 gµnü ak!lam1. 
na kadar Kadikoy, Usküdar, Bey 
oglu ve Bahçckap1<laki magaza. 
larm1 bu ~ üzerinde çah~m11:)'a 
m€mur etmi$lir. Diger taraftan 
Ycrli Mallar Müdürlügü, tevz1. 
al bittigi için bayilerin elinde 
ik.alaa:i pamuklu meœucat.m 24 
saat zarfm<la müessesenin yuka. 
rida ïsmi geçen dôrt $Ubesine b1_ 
rakùmasm1 da bayilerden iste
m~tir. 

G numnrnda oturnn ~crifin evlne diln Ag1rceznda devam edilml§otir. da simdi Amerikada pa1.hyan i·e 14 Aüustos trirflili sc1y,lar11111zda 

gece meçhul bir h1rs1z gtrerek san .Mubakemcde taraflarm iddialari l d "'- ·1· 1 · dikalizm · ç1klH"'t11·. 

(Drva..111. edur,k) 

Peyami SAFA 
- ùinlenmi" ve duru"rna,- eahit!l'l'in grcv er e l 11ti a CL sen ln •v 

d1k içlnde bulunnn 180 lira k1vme- .. .., b"' "'k t . l ar<lrr 
t;nde blr be~1birlik. bir çlft e.lmas celbi içln bal;ka bir güne talik edil- uy~ es1dr en v d"ka°i tesk1lât 
küpe, iki elmas yuzük çalarak kac;- mi§tir. Aralarrn a sen 

1 .~ • -
m1§t1r. r _, lar kuran patronlar da l!?Çll€re ' · -:-"' [ Cenubî Anadoluda 

LE Y LE 1 1 zararh yagmurlar ' ~ar$1 tek cephe almr~lar, trust 

ça ta 1 c ad 8 k ti y 1 Kadikoy Havagaz1j \'e kartel harcketlerile kcnd1 a-
c;: • k • d ralarinàak1 reka1bet ~e müc.ade. 

mekteplerl ln,aatl ~ 11 et 1 D e D Jevi kaldirm~~lard1r. lkt1sad1 Li_ 
Haber ald1g1m1za gore Çatnlcn § Ï k â y e t b~ralizmin en büyük nimeti sa. 

BERAT Mersin (Tasvirl Efkâr) - Seyhan 
ve lçel bolgelerinde 3 gündenbe11 fa-

27 Agustos 942 per~embe gll
nü ~aban aym1n on dôrüne 
müsadif olmakla ënümüzdek1 
per~cmbe günü ak§am1 (cuma 
ge<:csi) Leylei Berat oldugu Ilân 
olunur. 

s1la1J yagmurlar yagmaktad1r. l\Iev
slmslz yagmurlar, b1lhassa pamuk 
mahsulü üzerine bùyuk zarnr!a1· 
ynpmakta ve çlftçlyi ciddi endi~cle 
içlnde b1rakmaktad1.r. 

Kaymakam! Sad1k Tunc;er'in gayre- Fencryolunda oturan bir oku- ~;~:~:b:i~a.~f~~be\:~tg~~~~~ 
tile Çatalcnn1n Kestanellk koyünd~ yucumnzdan ald1g1m1z mektup- kümüne yerini vertni~tr. 

Ki~ ya'ld~1g1 için Yerli Mal
lar Pazar1 iki ay sonra yünlü 
mensucat tevziatina ba~hyacak.. 
br. 

yap1lan k!ly mektebi in9aat1 tamnm- tur: L~beral memlekctlerde, ser. 
J t cHavagaz1 $h·keti son za- • anm1~ 1r. mayedar "e 1·~ç1· mu·· ... tahsiller a. i stonbul Mii.ftist 

Ttcaret Veklll 
Ankarada 

mnnlardn 1§-i bü!bütün az1ta- • " 
Kayakta ç 1ftate111 rak, borulardan gaz yerlne ha- rasmdak1 bu t~kilâtlarla b1r hL \. F. ÜLGENER i 

oynaml~lar, fa kat 1 va yollam1ya ba~lad1. Bir ten- zada müstehliklcr de te~kilâtlan_ ""-------------' 

Ankara, 24 (Tasviri Efkâr) -
Ti<:aret Vekili bu sabaJh meml~
ketimize gelmi~. Ticaret Vekâ
leti ilcri gelcnleri tarafmdan 
kar~ilanm1~tir. 

Kok ktimUrU geldl T cere yemeg! pl~1rmek 1çin ak- m1ya ve mutavaiss1tlar1 aradan M k t 1 d 
eamlnra kndar ugrae ·oruz ve kald1rarak müstahsillerle dog. e e p e r e Dün Suad ve Atillâ vapurlari. Yevilkoyde bah~ç!l!k yapan Kâz1m 

le $Cfhrimize Zonguldaktan 3400 vc arkada~J. N aCl. Fior.} adn banyo 
ton kok k- ·· - 1 · t' Bu yaparken 1k1 genç kadmla tnniemii;_ 

.. .. omuru ge m_i~ lr, . l lnl'à!r. Bilâhare banyodan ç1~nn 
iromurler bay1lere teshm edile- gcnçler bir sandal tutmu~lnr ve bit 
cektir. Diger taraftan beyanna- nùktar meze ile birkac; §I.e rakl nia. 
me alamam1~ olan vatand~a.ra rak den!ze aç1lmt§lard1r. Ak~ama 
da beyanname dag1tilacak"tlr. dogru bir hayli içerek ne~'e!cncn 
B 1 r a part 1 man eïrner sandalda 01un oynamrya ba~-

d lnm.L§lar. fnkn bu csnada da ayakta 
S 0 Y U 1 U çl.ftc tell! oyn1yan ikl ki~l müvaze. 

Kumkap1da Yeniokul sok\ grnàa 6 nelerini kaybederek blr tarafn y1k1l. 
numarah apnrt1manm 3 üneü katm- _ 
d t A A 1 e m11Jlard1r. Bunun uzerlne sandal dcv 

dün gece hirs\z gircrek muhtelif 611 rilmi111t1r. Denize dokülen sarho~lar. 
a o uran rman nnrponun ev n 

1 e§yasile blrlikte 1500 lira çalm1§t1r. etrafta gczen sandnllar taraf1ndan 
n inm: aranmaktad1r. mul}külâtla kurtarJJm1~lard1r. 

1\41111 Roman: 83 .................................... 
- Düoünürüm. icap ederse gë111-

tilrüz. }'akat oimdi detll. 
Sllleyman Efendi yorgun blr nefes 

~1rakt! ve müteveltkil bir bao hare
ketile: 

- Pekl yavrum, dedi, sen bilirsin. 
Jjale, kendls1 için bu kadar 1y1 his

ler besler gibi g()rünen bir 1nsan1n 
ilmidlni birdenblre kesmemio olmak 
1ç1n tekrarlad1: 

- Dii11üneylm de icap ederse gô
rü!!Drüz. 

- Pckl yavrum. Ben snna ne de. 
dim? K17.tm glbi sevdim srnl. Yalmz 
Yalnrz Akifln dct-il. senin de saade
tlni dü~ünürtim. Pck güzel. G5niün 
ne lsterse oylc olsun. Dfi~ün sen. 
,Yakit çok. Tren kaçm1yor, Fakat 

SER VER BEDI ...................................... 
latemezdlrn sizin tcrzl yanlarinda ça. 
homan1z1. Fakat ylne de siz bllirsi
niz. 1sterseniz hemen gideriz Madye. 

- Nas1l kadmd1r o? 
Süleyman Efendi dogruldu: 
- Ha! .. dcdl, bak akl1nn bi~cy 

gelmesin. Çok clddi, çok namuslu ka
dind1r: Garnr g0rmez anl1yacaksm1z. 

- Ôylcyse çok lyi. Ben çal1$mak
tan kaçmnm. Çahi;mnk istiyorulfl. 
Benlm de kendlrne g(ire :fikirlerim 
var. 

Süleyman Efendi saatlne bakt1: 
- isterseniz gldelim, dedi. 
- Gidcllm. 
Otelden beraber ç1ktllar ve Süley

man Efcncllnin arnbastna blndiler. 
Madam Mari tûnele yak1n, cadde 

çok dcfa ùu;ardan komür al1- rudan dog-ruya ah~ ven~ imkân. kurulacak S p Or 
yoruz. Bu sat1rlar1m1zla $Ir- l 
kctin nazari dlkkatim celbct- larm1 haz1rlam1ya ça 1&m1slar - t e ' k 1 1 a t 1 
men1zi talr:p edecck kadar saf- d;r. Kooperatif ~rketleri halm. 
dllllk cdecek degihz. Onlar yi. de fiyat davasm1 kokiindcn hnL 
ne blldiklerini okuyncnklard1r. lctmcksizin müstehhklere küçük 
fakat eger bu memleket!11 b1r tiazi favdalar temin ederek te. 
snhlbi vnrsn - k1 var<l1r. onu • k.ilAt f"k · <âmül eden bu t~ a 1 rl, ge. 
ikaz etmenizi ve §U yola gir- "P.n asrm bacmda ( 1832). ÎngiL 
mek bilm1:ren flrketl yu yola •erede R<>bc~ Owen 51.c;temi üze_ 
getlrmcs!ni. yohLt da kap1 ù1-
11ar1 etmcslnl ist1yoruz.> rme kurulan c l~ Mübadele Ma. 

TASVtRt EFKÂR - Oku- gazalan• ile ba~lar. Hem S€rma_ 
yucumuzun yerden go~e kadar ve sahfüi, hem de Sosyalist o. 
hakk1 vard1r. !an Lu ingilizin gayesi, yalruz 

._ ____________ .,) miistahsil ile müstehlik arasm. 

~üpheli bir tilUm 
Mnariî Vekili Hasan Âli Yücel, Bundan blr müddet cvvel Kartuia 

Beden Terbiyesi "Vmum :rt:.idüru Ge- bag_l1 Baym<l1r koyùnde Ali !sm1r.1..c 
neral Cemil Tnncr \'e Ûnivcrs1te Rek bir rençpcr. istanbula otcber1 almaK 
lôrü Cemil Bilsel. dün Mnarif .\hi- !çi11 gidecc(rin1 sëiyliyerek ev<1en ç1k
dürlugiin<le bir toplant• ynparnk m1~ ve b!r dahn dlinmemi!,ïti. 
Ümvers:tc ve ortn teclr1sat mue,-,s<!- 0 zamundanberi Knrtnl ianùa1-
seler1ne ait spor ve IJcden ll.'ro y ·~ niasr tarnfrnd!ln ariinmakt~ 01111: 

11,1lerl üzermùe gèi11i§mü§lerd1r. bi;- .

1 

A l:nm cesedl dün çaniurluk drnllen 
r·endigimize gore bu toplant1da. ônü- mnhaldc bir çukur içmde bulunmu~
muz<leki dcrs yll1 içlncle yük!lek tah- tur. 
sil gençligi 1çln kurulnc:nk spor te~- 1 Alinin 0\{\111ü ~üpheh o-iirüldüO.ün
k,lûtr hakkrnda baz1 kararlar verii- den vakaya mti<ldeiumu;ilik el k'lY-
ml,tir. mu~ ve tahkikatn ba§~am1§t1r. 

üstunde. büyûk b!r apnrt1manda otu- alarak mlyop gèizlcnnl k1rpt1. IKa§-j mi~t1. Madama bunu gôstereblhrdi. Madam Mari onun tereddüdünii 
ruyordu. Beklemc salonu o kadar ka. larmm fazla çnt1k olm~srnr~ -~I r 1 Soy.cd•. giiliince: 
labal1kt1 ki Hnle ve Süleyman Efen- scbebi de bu idi). Halen ln yuzune 1'.:ad n: - l''akat gel bana yarin k1z1m, 
r1 nntredc oturm1ya mecbur oldular. bakt1: - Güreyim. dedl. dedi, ça•lli.JrBID buiada. $:mdi çok 1~ 
Indam Mari blr arahk ~iiründû, on- - Nerere çnh!}t1n1z? diye sordo. Pencere kenur11111 kadar gittllr>r. var bcnlm. Affedel'sin. 

tara biraz da ha beklemclcrtni r1ea Hale k1zararak: Hale rnbunun ynka ve 011 dilgmelc- Hale bu se!cr blraz daha kuvvetle 
ett1ktcn son ra atelye dairesine aç1- · - H.içbir yerde çah~mad1m. dcdi. 1 ini çüzdii. Mndam eg!ldi. bütün dik- tekrarlad1: 
lan knp1da gozden kayboldu. $1~mnn. Süleyman Efendi hemen müdaha- kutile iki ùakika kndar i~lemeyi mu- - Pek! Madam . 
yuvarlak yüzlü, pembe bcyaz. g5z- le etti: aycne ettt; sonra ûo(:rulùu, ka\jlarr- Fakat acayip kadm, bu cevabJ al-
lüklü ve ka',ïlar1 çat1k bir kaùmd1. _ Fakat i~lemesi fevkalüùe... n1 tek,rar kal_d1r1p 1nc!ircli: madan. bekleme salonunun kapisinn 
Elli ya.§larmdn vard1. Konusu!ju cm- Hale mektep sergr!!inde blrinelligi -:- F ena _<l;.gil... ded1. dogru yürilmü~tü. 
niyet ve ko1·ku verlyordu. Sert bir k 1 kt" t cl _ l' akat. y_uzu_nde o her zam_ankl en_ - Hale k izardi ve Süleyman Efen-
kad1n oldug·u muhakkakt1. Halê bu- azand1gm1 sôy iyecc '• cesnre e e-meùi. d1~e ç1zgilen ve mcmnuniyetsizhk 1 diyi b!le unutarak apart1manrn ka-
nu sôyleyincc Sü1eymnn Efendi: _ Elinizde blr 1~ yok mu? v~r<l1. Ra~k11 bir ~ey ûil',ïiinüyor gi- pisindan çikti. 

- Üyll'dlr, dcdi, i§inden bagka _ Hayrr. b.ydl. Durdu. adamr bekledi. 
hiçblr oey gozünde yoktur. Çok ka- Ka<lm ka~larrn1 indirdi ve Süley. - Nerere oturuyo1·sunuz.. dlye sor- Merdivcnleri ir.crken ona dedi kl: 
e.an1r. Fakat temiz i~ yapar. Çok k du. - Ne tuhaf kad1n ! Selâm bile 
tltizdir. man Efendiye bakarn :· 

,• "" 
1 

, d dl bil · - $lmù!hk T11kslmde. vermlyor. 
- Korktum biraz. - ne yapa rm · e ' miyorum Kaù1n g&zlügü11u takt1 ve bekleme Bu sefer Siileyman Efendi hlçbir 
- Niçin? ki na 11 i~ler bu kiz? salonunun J..aplSlna bakt1ktan sonra §ey soylemedi. Bu sükûtuncla ~u mâ-
- Fazla sert gibi giirünüyor. - Bir i~ veriniz de tecrübe edi- hemeu ornya 1.(tmek lstiyonnui; glbl na vardi: cBen sana gül gib! blr 
- f~e ihmiUi nffctmez. Fakat nlz. bii hareket yapt1: j dc~ikanl1 teklif cttim. Î!;temedin. i~-

çal1§ilrl1g1n1 gorürse eli aç1kt1r. - Nas1! olur? Ya yapamazsa - Kuzum. dcdl, bana yann sabah 1 te. el yaninda çah§m1yn kalkar!!an 
On dakika kn<lar sonra )fadam mü§krinln l~i bozulur. 1 gelhsiniz? ~imd1 c11k var mü~teri. 1 boyle kokonalarin ag1zlarinm koku-

Mnri. geldl, onlerlndc rlurdu ve blrj Halen1n b1r<lenbire hat1rtna gcld1. lfale za:;t! liir sc<le: sunu dinlcrsin.> 
zlneirln uc.ma bagl1 gôzlug'.inü eline Üstundeki kombinezonu kendisi 1eJe- I - P~ki ... diye 11m1ldand1. (Devam1 var) 

Çarhk, Stalingrad1, orta ve a. 
§agi idiJ suyunu kaybettiktcn 
sonra tamamile çokmii~ ''e ncti. 
cede Bol~evikler vaziyete hâkim 
olmu~brd1. ~imdi rle Almanlar. 
la mfütefiklcri, yine aym nokta. 
dan Sovyct Rusynsma bir da. 
ha kendisini tophyam1yacak en 
agir darbeyi indirmiye azmetmi~ 
gorünüyorlar. 

Çünkü a~ag1 ve orta Îdil su
yuna hâkim oldnktan sonra k1~ 
mevsiminin hülftlü üzcrine diger 
sahnlarda harekât dursa hile bar 
bin mukadderah üzerinde bir te. 
sir ya11m1yacakhr. Çünkü Kara. 
denizdcn, Hazer Dcnizindcn ve 
Kafkasyadan mahn1m kalan 
Rusya, çok mü~kül bir duruma 
dü~mii~ olacaktir. 

Bu vaziycti çok iyi takdir e
den ingiltere, bunun için Irak ve 
iran1 Ïngiliz Împaratorlugu kuv. 
vetlerile Almanlara karc;1 müda. 
faa için bu iki mcmlckcttc n'iis. 
takil bir ingiliz ordusu tc!ikil et. 
mi~ ve kumandanllgma cla bu 
harpte Cil <'Ok sohrct kaz:man bir 
Gcneralini. gcÙm1i~tiT. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 
• •••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

ëhrul'at us;n1n 
odunlai'91 

!\lahruknt Ofis1nin !,iehrimlze ~ 
tinp clepo cttig1 c:51000> çck1 odu• 
r:un ve binleree kilo komh,..ün sat1~1 
1çln Vllâyet tarafrndan hfilâ karar 
veri!memesi blrç'Jk ~ikûyetlrrl murlp 
olmu~tur. ÜgrendiiHmlze giire odun 
fiyatlari bugün a:;n cù!lecektir. 

.111111r111 11111n111111111111a11111111111u •111111111m11~ 

ri Vecizelerin ~erhi Il 
~1111111111111111 11 11111111111111111111111111u 11111 111111r 

Bir m 1llelin medenî se
viyesini, terakkiair,i ôlçmek 
mi Ï•tÎyoraunu~? 0 millr.tin 
çocuklara na•il muamcle 
er tttine bakrnt:z! *** 

Bir milletin mcdent sevlyesini, 
terakkisini olçmek mi istiyorsu
nuz, o milletln çocuklara nas1l 
muamele ettiglne baktniz. Ara
daki fark. millctlerln birblrine 
karii!J olan aeviye farktnl gôete
rir. 0 mllletledn birbirinden ne 
derece üstün olduklarrn1 apa.ç1k 
belli eder. 

Onun lç!n çocuklar1 koruma ve 
esirgeme yolunda her ne yap11tr
sa azdrr ve dnha fazlas1 yaptl
nrnhclrr. 
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~~:;::;:!:...... \i i 
1slah m1; • 

insan nesun1 Stalingrad da 

Efgan 
i s t ik 1â1 in in 
y1ldonümü Agzr A/man 

tazyiki 
kar~zsznda 

Büyük bir 
Amerikan 
kafilesi 

1
1914 C 1 HAN HA R 8 i N E 

ifsat m1 7 -·-
rn.,,,,a1c .. 1.d.,. dnamJ RUS ha tJart Kral, mutlak bir bitaraflrk 

dn pck azi müstesna olmak üze- siyaseti takip edileceglni 
re halkm büyük ekseriyeti mÜ§- y a r 1 1 d 1 s 0 y l ü y 0 r 
terck bahsi çok itidal ve idare Pe~aver, 24 (A.A.) - Reuter: 
ile oynatlar.~ Oralardn para ka- Yedi gün sürccek olan Efgan is. 
zanmak htrsile var1n1 yogunu Alma n k u v v et le ri tiklâhnin 24 üncü y1ldënümü 
bir günde kaybcdenlere pek az Kafkasqt1da çok §Îddetli ~enlikle~ine dün Kâ·bilde baslan. 
tcsadiif olunur. mll;tir. Efgan Krah Zakir ':;;ah, 

Bizim hatâlarmuzdan biri de dag muharebeleri vererek millete hita.ben radyo ile yayi. 
Avrupada her gordügümüz §eyi ile r li y or 1an bir demeçte ~ëyle demi~tir: 

Kotelnikovo da 
müdafaa hat1anrn1z 

yar1ld1 
mcdeniyct jœbuhr diye dcrhal •Bütün taahhütlerine sad1k 
memlekctimize naklctmemizdir. llerhn, 2l (A.A.) _ Alman ordu. kaJmak ve mutlak bir tarafstzhk Moskova, 24 'A.A.) - Ojilc üteri 
Jlalbuki Avrupaltla~mak gayc. lari Ba,kurnand.nlitinin tebl:i:l: siyaseti takip etmek suretile ne:tredllen Sovyct teblijilnc ektir: 
mizde tutmamu Iâz1mgelcn yol, Kafkasyada Alnian ve müttef'Jk meÎnleketimiz;n harp d.1..~,inda Klet~kaynn1'1 cenup do~.J!lnnda 
garb1n iyisini almak, fenas1n1 k1ta~ouln hücuinu çctin dag niuhare- kalm::!sindan çok sevinç ve bah- Sü\'YtL kitai•n Don nehrin:n sol sa-
terkctmck, maddî ve m.anevî te.. beieri vern1ek surctile devam etmek 1. l k d hllini geçm!§ olan Almanla1la §id .. 

U..>dir. - iyar 1 uyuyorum.• detll muharebeler yapmr.~lard!r. kâmülümüze müfit olacak, içti-
st.~Hngrad1n s:n1al bat1s1nda hava Uruguay harp 1'laA n Kotenikovo'nun §inial doku b3lj:l'e-maî vc m(..-denî bünycmize uya.. • · d d.. k 

kuvvetleri tarnf,1ndan emsalsiz bir s111 e u:n1an bir esin1de mùhim 

. Atlantigi geçerek 
lrlandaya vas1J oldu 

Londra, 24 (A.A.) - Amerikan1n 
dobru sahilinden ;simdiye kn<lar gelë_ 
bilen gemi kafilelerinin hepsindcn 
in$an ve malzemece büyük olan bii
geml kafllesi, AUantik denblnl hâ. 
disesi2 geçerek ~!mali Jrlandada blr 
limana bugünlerde varm1§t1r. Ta~1-
nan k1ta.lar aras1nda bi1haasa aVC! 
pilotlarile husu5i aurel.te talim ve 
terbiye gOren k!tnlar vard1r. 

Cak •eyler·, iktibas et'mek ve bi. t • 'kta d t k tah Jd t · 1 J • su1·ettc dc,teklcnen Alman piyade e m l y 0 r m. 1 a an : o m1~ ve J er 
ze muzir oJacak $Cylcrden de ze- tümen1erile hûcum ktta1ari Don neh- hatlar1m1zda bir noktny1 yarm1et1r. Beni. 24 (A.A.) - La SuJs3e ga-
hirdent yJlandan koçar gibi u. rini geçmi~ler ve doi{uya • dogru hü- (BiFinci Bahi/cden devam.) Bir Sovyet tank b1rlig1 bit· ccnah hil- zetcslnin rnuhabirl Londradan blldi-

ingilterede 
enflasyon 

tehlikesi 

zakla~makt1r. . cumlarJ s1ras1nda kuvvetle ta.hkim Cl gazetelerde ç1kan haberleri cu1nu yapmJt• 7 Alman tank1n1 tah- rlyor: 
l\femlekctimizdc hayvan neslJ <>dilmi~ olan <Hi~·man mevzilerini ya1anlamr~ ve kabinen:n ne za_ rip ve 200 Alman1 imha ctinitJtlr. ingiltere bank3sfnin son blâncosu, 

bu suretle islah edilme:z:. Pazar yarrn1~!nrdir. man toplanaca·g1n1n henüz ma- Pyatii:,~rsk'un ccnup do~u:.·unda k1 tedavülde bulunan bonknotlar1n mik 
glinlcri Vcliefcndi ~ayll',na gidip Don cephednin diger k1e1mlarinda lûm olmadtg1n1 bugün süylemi§_ ta~a~1nu:t btr ke:-;imde e;iddetH muha_ tar1n1n 834 milyona balig oldu~unu 
de bC'lki çocugunun nafaknsint dü~manin mevzii tuarruzlari italyan tir. 1e1c er verdlkten sonra yenj mevzl- gOstcrmektedir. Bu rnlktar, rekor 

k1ta!nrin1n muknvcmeti kar~isrnda BREZÎLYA NAZIRLARI AME .. lere çekllmi~tir. rakam1n1 kaydetmi; olan geçcn hnf-
ve ailcsinin bir ayhk ia~csini hir akim kalmtttir. RIKAYA SATILMI"' DON'DAN GEÇEN ALMAN tadakl mlktara nata.ran 45 milyon 
saat içinde mahvcdenlerden aca. Alman hava knvvctleri dü~man B ]" 

2 
(A A) ,, . KUVVETLERi fazladir. 

bu bir ki~i tasavvur o]unahilir cephes:nln gerjsinde denliryolu tes.lS- er lD, 4 · · - Stefant: Londra. 24 (A.A.) - Stalingrad'Jn Rl:'dihidir kl. bu halln l'ebebi, en_ 
mi, ki (hay\·an ncslini iyit~tir- lerine. nak!!yat harehetierine ve Brezi1yan1n Mihvere harp ilânt bat ~n:da, tank ve piyade kuvvctle~ fla!.'vondur. Bankn0Car1n tedavüiünû 
mek) gibi mi.Ili bir gayeyi bir an Volga üzcrindekl nehir inUnakalâtina bugünkü gazeteler taraf1ndan rintlen inük;ekkll yeni bir Almnn de ~harp masraflar1n1n yans1ndan 
hntirma getirsin, haftâ bOyle bir kar,1 t.cs1rli hücu11ilarda bulunmu.s- ne~redilmi~ bulunmaktad1r. VOl_ 'cüz'û Dlln nohrini geçmiye n:uvaffak fa2les1n1 kapatan lstlkra2 siyaat-ti 
gav. e bulunduf"undan baherdar tur. kischer Brobachtcr gazetesi, oJniu,tur. ~ _ . kolay!a~t1rm1~t1r. 

Kalugan1n cenup batistnda ve B e ·1 h .. k.. f Re· Var Kuru1an k<:lpruba~·1na ka111 Ru•lar Harp. düyunu umumiyeyi. alti 
bile olsun! Hükûmet, hir an cv .. !\.tC<Jl ,. 1 b • r, Zl ya u urne ~· .~5. . .- $\ddetle !'.ald1rmaktad1r~ar. Bu baya_ mJlyar 550 nlf:yc.n artt1rm1~t1r. 
Vel bu '-•)1•. ,· m1··1s.tcrek hastah- • n in :1ma attsrnda ve Rjev ya_ gas In kaydetmek istcd1g1 g:b1, t1· ~e-1.dd• kanl1 bo~u•malar cereyan 

~ ~ k1nlannda dG~man hücunilar1 daha B I t k d " '" .... , 5 ~ Rugünkü harp. daha ~inl<ll,1en ge-g·1n1 orta<lnn kald1rm1yacak o. b 1 ir C&ik Amerika ile gi ti çe a. etmektedir. · çen harpten fa•laya mal olmaktadir. c~.arkcn pu:;;kùrtfiln1i.i~ veya akîm " 
lursa hayvan neslini islah ede. b1rnktJT1lm:1tir. Hava kuvvetlcrimiz ha si.kla~an münasebctler tesisi. MiLYONLUK ORDULAR Yâni 9 buçuk milyara mukabll IO 
Jim dcrken insan neslini tama. bu h.rckfit, OJkJ bir 'llrettc deotek. nin kendisine ne kadar pa•hahya ÇAHP!,S!YOR ~uçuk milyard 1r. 
mile ifsat edecegimizdcn $i:Îphe lemltlerdir. Îlmcn gOlünün ccnup do- mal olacag1nm mânas:n1 Ogre_ Yüksek rti.Lbeli Alntan ~ubaylar1 .. _.;,.._....;....; ________ _ 

i,'"U~und:t ve Lenlngrnd ünlerinde necektir.• dcmektedir. Zwsel_ n1n en ~çklnleri tarafindan sevk ve ttflli Sef Bafrada clmMia~keslaimt ·.1slah1 nesl1· feres• ,·se arail kazanç'an eldc cdllml•. vc dil•- fuhrolatt gazetesi bütün mev. ldaro e<lilen blr mllyona ki·,ak•nSteflrad 
y • • • .' . ve 300 ta'-"'are. Von Bot un u in_ (Btrlnci sahtfcden dsvain) 1 n1an kar;-1 hiicun1hu·1 pGskürtûJmü~.. cud11..'etile B1rJc.;:rk Ame kaya " 

bunuu için. halk1 kumara a t!jttr. t' J ".. • ri Jfl'ad ist1ka1netinc1e y2.pt•g1 taarruz sesleri aras1nda orta okul bina-
mak hnricinde pek çok çarcler "$inial buz dcnizi cephef,Jnde Stu. sat1lmt~ ve onun alelt bulunmu~ esnaSJnda Don nehrln!n ùogu k1y1. s:na gelmi&lerdir. M>llî $ef, ogle 
\·ard1r. 11•en1lekct1·n mubtcl1·r çcv k 1 n 1 k 1 olan Brezilya Hariciye Nazm ,,n, a t"'" ett1'•• kôp1 ü ba:•nt gc. • d k l 1 

· ..1. . ~ ar1m12 va : ç.1 ar i·ar1madas1nda ... veœegin en scnra orta~ u sa o 
Arantah elilc Reis Roooevc1t'in nle!C'linh·e çaL•maktad1rla1. A1man- M 

1 
. '."'h ld • relcrinde mcvcui.lnn.na i13v~tcn Jri~rr:~n Z!kel"i k<i.n1plar1na hücum eL v • v d h kl b hasb a b 

birçok ~cni harnbr açmak, hl'r 1 d h lunmu<lard1r Cumhurre1s1m1z 
n;Js.1er1lir. bütün Brezilyan1n topyekûn ha_ 1ar nihayet Don neh11nt tar1klarla' nun a a a ir ? _e. ~-

"' Dün cereyan c<ll'n muharebelerde yahna nasiI elkoymu~ bulundu- geç:.niye n1uvaffak ohnu~ ll.rs:1 a ... u ., · _ . 
scn.c scrgi1cr tcrtip cdcYek bu Sl)vyet hava kuvvctleri 157 uça.k guna i~aretlc bunun, memleke- tsnklar1n Rus topçu~una kar$J al'l:t K1z1hrmak yatag1n1n seyr1sefere 
sergilerdc en iJi at te~hfr eden k b t t! A k b kald1g· 1 '- Ru• tonru•unun mülema- mü•ait bir hale konmas1, Bafra 

k • •Y e, 1mi r. yma u~a ·savar •· 1 tin tckrnll slrateJÏk üslerini e1e '"' 
koylülcre biiyük ülçüdc mü a- ta •1 1 k di at~:nc maruz bulundogu katlyet_ ovasmm kanallarla. sulanmas1 ve 

h ry~·armin. • 1.•~· ~ vc Yer< e 9 rn;a gerirmiye bdar vardmlm1< ol. t t 
fat vermck, s1k s1k l1em düz, em tahr1p cdllm1111r. Blz 8 uç•k kaybct. d ".: kt d ' le 'oy.eniyor. Tanklan Scvye ay- mevcut gollerin 1slah1 etrafmda 
mâoiah at kowlar1 yaparak tik. ugunu yaz'!'a. a ·r. yarrlc:t de bombalamaktadJT. Sta. haz1lanm15 olan proi·eyi halkm 

ARJANTININ VAZiYETI 1· d ··d f Timoçenko bundn biri11c1, ikinci, üçüncü ge. KANLI ÇARPI$MALAR mgra 1n mu a aasi içm ~ müvac€hesinde derin bir alâka 
b ) b 1 'kr Buenos Aires, 24 (A.A.) - nun elinde b1r milyon asker vnrd1 1 • • . 

1
• 

len geuçleri keza o o 
1 3

• Stokholm, 2l (A.A.) - Ahnan . C h u C t Il . ve bu n•kerl.r Ste~lerdc c!crlnll~lne ile te.
1

tk_1k buyu.rmu~lardir, l\>hl 1 
miyclcrJc taltiî etmek, birçok Rus C('phc>sindc I>on nehrini Klets- um. urrei-si ivJ, os i 0 Ar1an- m~vzl alnll~lardar. f;inoçcnkonun Al- Sef 1•.gi.l1lere d1rekt1fler verm1~
binicilik ve ko~uculuk ocaklara knya'n1n doihi CE·nul.u11da bir nok- tin kabinesini bugün toplanmI- nu\111.Rr kadar fazln tnnk1 yoktur. 1er ve saat 15,20 de heyœan ve 
tesis ile bil11assa gençligi cündili tadan dah• gcçmiye muvuffak olan va davet etmi~tir, Bu toplanh. Fakat, topçusu çok fozlad1r. sevgi duygularile bekliyen Baf. 
;;e ah<tmnPk ve memlekette bi- Alman k1talari f~mdi bunlann dogu 

1
· èa. Brezilyanm Almanya ile l l .. kl" lk 

1 b ' k1y1larinda llerlemlye b0>lam1,Ju., !talyaua ha1p ilân elmP.Sinclen A Iman Pr.:ipaganda ra 1 nrm sure · 1 a 1 ~ art arasm. n ici11·k s·11orlarm1 millî spor ha- ' d S ·· 1e"ecc·he hare d1.r. Aman tanklar1. bu bOl~~Ie <le 1 · sonra hâsil .ola.n ,raziyet trtkik a amsuna mu .. 1 n -linc "etirmck gibi rarclere ba~- · J k t b J rd 
n ' s· gurünmü~_·e .. de Marcial Von Eoc.k'un. ed'lcccktir. Nazi r1n1 n rr aka es1· e uyurmu~ a tr. •·urulaliilir. Zalcn bugün de 1- hl k tl h 

• e.~as motüru ve '/'" 1
1 ~uvvc en e- ÜC DENÏZALTI BATffiILDI . . • 

pahi Ocag1 uamile binicilii(i te~- nuz Don nehrl d.roeg.mn IÇ kl5mJn. R·. d J . ?4 (A A) 1 (1 mci ••hif>Jdm dovn"') lsraf1n onüne 
vik cdcn bir te~ekkiil vardir. Bu <ln bulunrnaktadir. nu kuvvetler bu. 10 c aneir;, ~ · · . -

1
. ince!emekte ve lngilterenin ug. • • 

te•ckku·1u·· biraz daba geni,.lete- rada. arknlarin1 nehre dayamii olan Son 24 saat zar"nda Bre7.1Jya d. • k • 
1 1 

.·. g "'"Çmek tç•n 
' ' 1 J kl d ·· a·· d ra l"I agir as ~cri kay1p ara 1t1 I • • rck herkesin h•tifade edeb1Icce- Ros k1talarJ!e muharcbt! etn1cktt.-d:r. i:.1y1~1 aç1 ar1n a uç usman e- ! b n_ d.. . .. .. d • 

Klet:J,;3yan1n dof.u cenubund.a tutu-1 nizaltLS1n·n bat111!d1~1n1 Reuter ~.~in~n . u~~es. 1 yuzunden .<': l (Bi"1lef •.alrt/edn rl•t·nmJ 
iH ;~~;ay;d~oy;.::.:nk3:~:ii~ince l•n bu Mprtlba§m ort dan ka'dtr. .j ns1 b1JJ;1 m~kledir. nrz.erdek1 nufuz ve kudrel1m listelerini Belediyelere tll'Sdik et. 

nlak için l'larfed·Icn ,...rii·rl·tler lx:.c::a B1r]e~1k Amer1kaya vc karada_ t· k b . · 
1
. d k 

1 
k k dur nll 

· · h ' y b h · . . l 1rme meo ur1ve m e a aca • resmen umar memnu . c.tnu,t1r. 1 ann sa a 8 y tam k1 kuvvctini de &1sev1k1ere ter. 
1 

h._._. · 
11 

b 
1
. t 

1 · t • e t 1 o•ula • k 1 k d k Id • ar ve .,~1r sure e u 1s e e. mc1nnu1yc e ragm n n '- " .. .. Nchrin doi}"u k1v1~ 1nda miidafaa 1 I 1 I k e 1ne. zorun a a 1g1n1 yaz_ . h . ~ 
rmda vine rcsmen kumara mu- mcvziler1ne ycrle~n'i' olan Al.nan 0 ara< tutu ~Ca maktadir. Sovyetlcrle yapilan 

1 

rin_ aricme Çt~~miya:':akl~rdi~: 
saade ~dilmesi kadar tezadh i~e k1ta1ar1 So,·yct topçu, plya le ve ha., (Birfoci sa/,if•dtn dcvnni) iHifak, nihayet ~imdiye kadar Diger taraftan, og_ren.d1~1m1zc go 
az tesadiif olunur. va kuvvctlcrinin ~ddetli ate~i a~tin- tar.ibuldan, gerek Ankaradan gë. kendi yerine ba~ka millelllcri bir re, makarn~ vc biskuv1 .fabriok~-

Vaktile de Y1ld1z ga?.inosunda da b~Iimmakta<iir. . 1 rülmiyecegi gibi mem:ekctin hiç birlevile çarr•<ttrnn ingi·!terenin lanrnn faahyete geçmcsi btr gun 
(:\'laryo Sera) isminde bir ,erse. K<.,oln1lwvo Y•:•nn•la.40 '"."ttcnbcnl bir tarafmdan da gorülm1yecek. ihtiyat kuvvetlerini ve millelin ":·.eseles.1 halme gelm1~ltr. Tefer. 
ri bir l;.umarhane tesis etmi&ti. herhang, W,r i!etlenie k.aydedilnwmi~. tir. Aym kenarmda husuf Jeke. hayat1m tehdit altma alm1s bu. ruata ait bazi kar•.rlar. pe.k ya. 
O'vak·11 D·l1·11·1vc Velt1·1,· olan Ce- tir. !lu bo geJc çok ii.iJctli çarp1~- su· . bo•J ca· okt b 1 1 kt-d1r Ch h"ll;. k. d. kmda almacak ve bu fabrtkalar 

... "' malara aabne olan Abga!'lerovo ka lln '""'? 1ya g1 n ay1 u - unma a • ure J ln en 1 b' .k. .. . . d k 
mil Bey, her ncdensc bu kumar- !abas:n1n hâlâ !\lai·e;JI · Tamoçenk~ · mak için ay1n merkezinden Ku- ve taraftarlar1n~n arzusu hilàf1_ :r ~. 1. gun için e ma -arna ve 
hancnin zab1tanm gozü onünde kuvvct!erlu;n ellnde bulundugu •a -i tup y1ld1Zma dogru bir hat ta. na, Moskovamn zorile, Dieppe :sku;\ ~-~P~lya batiyaca:J~rÎ 
i~emesine hir mütldt>t ses çtkar .. n1lDuaktad1r. · savvur etmeli ve bu hat üzer1n_ maceras1na gir!~mesini kayde_ Ir. . " 11' a ar! vesI aya a 1 
mad1. Kumarliauc ise bir aralrk D:ger taraftan son günlcrde Kaf. de aym merkezinden, ·husufun den nazir, Churchill'in Moskova. ola;i Istanlbul, Izmir ve ~kara 
1nemleket için içtin1aî bir ~fct hsyadan alinan ha~crlcr çok muh. ufkumuza nazaran vaziyeti it1. yi ziya.retinden sonra inl!iltere. vil~yetlen hudutlari har1c1>;den 
halini aldt. Çünkü bir r;:ecede tasard1r. ~un un la beraber RuslannJ bar ile yukariya dogru bir a mut nin harb:n sevk ve idaresine ait, set bestçe un ve b~gday .g.etirt~!. 
tckmil varm1 yogunn kaybcde- P••ttgorsk un. do~u ccnubunda yent.J ç1karmahd:r. Bu a,mudun, aym bütün siyasetinin halen Sovyet. b1kcckle~ ve gehrttiklcn ~u~
rck bahçeye ç1k111 intihar edcn- den g<ri çel":ldlgt 11ld:nlm."ktcd1r. ! kenanm kest:gi nokta, taknben Ierin e<inde gitmekte oldu • unu daylari b.r. beyanname ile huku. 

·11 t" k llo1ada Alnianlu gen:1 olçude btr. . . - . - p ' kt d"r g mete b1ld1recekler ve bunlari 
Ier oldugu gibi, kumar' e' a. topçu haz:r' ib~1Ln •on1a. da*lardn- 1lk lekenm ba~hyacag1 noktadir. tlave eyleme e l . . 1 degirmenlerde ogütebilecekler. 
dmlarn da sirayct edcrek. dul ki mOhim b!r geçidl kopiyan Sovyet J a e f kt 1 • Bu bak1mdan Churc'h11l, Krem 1 d. 
bir kadm1n yctim çoc11ï;u için mudafan tesislerine çok tlddeth bir r n V ra an 1 lin'-in elinde bas1t bir à·let olmu~. _1r_. ___________ _ 
Emniyet Sandrgma mcvdu onfa- hü<umda bulonmu1la1dir. Bu hi•CU- lngiliz ordular1 sayilabilir. s "k t da vas1nda 
ka parnsuu çckcrck yinc bir ge. ma tanklaTJn da litlrâk ettiiii habcr Nazir Bol~evizme el sürenin Ul a S 
cedc Yùdrrùa mahvctinesi gihi ~rilivor. B!\7.I bitarar nlÜ~ahlt.!ere (t fftt'I &ahffeden d•vdnl) n· ' acera·si]e d b"t 1' (1 !ttC;I. 1aht/edna det!'t.'"') 

l d géire .bu gt:çldin 2814 metre irtifa:n- S!r George Alrxiiander'tn omuzlnr1- 1:pp: m • .. ~.sa J. O -
Yiirekler yak1c1 vnk'a ar a zu .. da kâln Manisor i::-eçidî olma!'li muh_ In.a yüklenmi~ olan mt-!i'u1iyrtlen tah d~gu uzere ~nu~da olume mah_ maihkemesinde tatilden sonra tet 
hur clmiye h3~lnmt~t.J. Zaliir bu tcmoldh. Ar•lon viidhlnln n•h~yetin-1 f1f elmek olacakt1r. Mumalleyh. bun kum kalaca?>na I~aretle yazism1 kik cdilecektir. Suçlularm lâyi. 
facialnr1n tekcrri.irü nihayct Cc... de butunan bu ~eçit ... Arionlkides.'den dan bayle M•s1rda andece l\Iare~.al bitirmekted1r. halar1nda aç1k duru~ma istedik .. 
mil' Beyin de yürcgin~ dokun- 75 kHometre utaktari1r. Ke:znbck dng Rommel ile uira1acakt1.-. Ieri sOylendiginden, Temyiz 
niu~ olacaki lei yinc bizzr.t ken. Jar n n cenup .l'amaçJarinda bulur.an Eu ka ra~. ayni 2amanda 1nglllz 1:yeèeki kuv\•etlet:n kumandanlig1n1 hk · .. d f 

1 
.. 

disinin mii!\aadl"sile a~·]arcn i~- Kura vâd sir.l Tcrck vâdl3lne birle~- ku,,.,.etler!n~n Rus kuvvetlerile yan ifada deva1n cdC"Cckt:r. rr:.a . .. :~est ~u a ~ay .. a uz~m 
· tlren geçlt .~lani"oon bo;;..,zidir. yana barbet. n.1ek zarureti ha!:l ol _ Jraktaki dokuzuncu ardu ile tran- gordu~ï..l takd1rde, a1.cn1 cc]se ile lemi• olan Yoldrz Kmnarhanesi ~- t kd 1 1 "~ f J k T · 

:i • . .. , · ma;o1 a· Jr1nc e ortaya ç1kacak da ve G ne1 :d Qu1nan1n kumanda~ 1 ffiU'Ua aa yap1 aca ve emyrz 
hir gcce, sanki ilk dcfa forkna KA LAC,; Ml. HA HEBELER!NDE müiküllerl de tahfif edecekt r. ait in da bulunan otuzuncu o1du, ilm. mahkerr.es[ nakz veya ta9dik ka. 
var1l1yormu$ gibi has1l

1
l1, l•ir AL1N".\~ ES1R1.F.:R Gcneral Alexander, Filhtin vc Su- di \\ï con'on cn1ri alt nd1d r. • rar!nt bundan sonra verecektir. 

cürmü 1ncshut ~·n1uld1 V<' galiba Vichy. 2·1 (A.A.) - Kalaç ke~i-
1\taryo Sarn da ]13JlScdildi veya ni.!'l.de cerl'yan ed'n muharebeler 
hudut haricinc ç1k3r1ld1. ,. lJakkinda Ber!inden ~u tafsilât a11n-

l · . h·1· makfadJT· Ylld1z Kumftr nlncs1n1n a a 
dillcrile destan olau bu çok garip , Alman kuvvdlcri burada 12800 
tn k ï t e "n4jhahi ; esir alm1ilard1r. Alman u~·aklar1 47 

ac~ras1, c:o J !rr '° .1 : •

1 
tank ve 60 uçak tahrip etmi~tlr. Ka_ 

blue1p olmnk laz1m g~!:~.l-_c~~ ~ ra ku~vctleri Ise f\O tanki i~e yara
kum~rhaneden dal1a hu}uk OA.çu 1 maz b1r hale gt-Ur1nl 11 tir. 
de b1r kumor demck olnn at ~a. •oo•n••••••• .. •••••···--··· .. ·······••oo••••••• 
t1~Jar1 müstcrek ball~Î â!~tinc y J 
ll>iisaadc cdihneslne çok hayret. U g 0 S a V 
Ier içiode~·iz. Bu i~lerden ~es'ul Ç e t f C jJ e r j n j n 
o1nn mnkan1Iara r1ca eder1z. Pa. 
•ar günlcri mutemet birkaç m~- muvaffakiyetleri 

erhaleli 
Senenin 
bir 

en 
d eni z 

ürek Yar1slan 
güzel deniz gosterisine güzel 
gezintisi de ilâve ediliyor 

~i NAS~ ~i!DiK? 
=ESRAACI 
Ï AAl<iKATL~R 
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ÇJKAN K/SIMLARIN llÜLÂSAS/ 

lttihat "Il• Tero .. kki hiikû.metile 
Aln1a11Jl'a aras1nda imzalanan itti
fak 111ua.h~1a?JU$f bâzi lr.ii.kû:m~t 
et-/~ânrn.dan bil.!! gizle-rnifti. 
]Jalk aras111da bu hususla.11 bir •ii
rit d~dikodular yopil1vordu. 

Vazan: Ziya 'akir ................................................ 
Muhali/ler kahvesinde 
günün politikasr bügük 
bir hararetle münaka~a 

ediliyordu 

Lavter) in Sirkeci istasyomm. 
dln bindigi arabamn atlar DI 

çikardilar. Kendileri kü§uldu. 
Jar. Bu suretle de Îrugiliz do;,t. 
Jugunu kazarumya muvaffak oL 
dular ... Amma velàkin, bu dœL 
Jugu idameye mtl'Vaffak olama. 
d1lar. 

- Olamadarld1. Çünkü ara. 
da, (Kâmil Pa~a) meselesi var. 
dt. .. 

$imdi biz, usullac1k bu fesat - Kâmil Pa~a meselesi mi? .. 
kaynagimn camh kap1smdan gi. Ôyl r·u·b 'A J h - e ya... 1 a..,1 ar, J. 
riyoruz, Hiç kimseye g<irünme. yatlarmda bir defa a.kilhhk et.-
den bir ko§.eye yerle~iyoruz. Bà· mi~!er .. Me&rutiyeti ililn ede,· 
zan (Tecvit) ka1delerme ve en et!t1€z, 0 acemilik devirlerincle 
çok da, Anadolunun muhtelif Kâmil Pasay1 Sadaret mevkiine 
le.hçelerine dayanan ifadeler!e • getirm~lerdi. 
h1ç durmad":" ?evam eden ko. Bu zahn Avrupa siyaseti üze. 
nu~malar1 dmltyoruz. rindeki tesirinden ve billia>~a 

······· ······· ······ · !ngilizler nazarmdaki yüksek 
- Allah, selâmet versin.. mevkiinden istifade etmek jste. 

eger miralay Sad1k Bey simdi mislerdi. $una emin olmal.d1r 
burada bulunup ta, bu havadisi ki, 0 sirada tngilizlerin lttlhat. 
duysayd1, mutlaka tecennün çilara gôsterdikleri teveccühiin 
ederd 1. ba§hca sabebi, i~n ba~ma Kà. 

- Ya, Gümü!cüneli .. o isiL mil Pasamn geçmi~ olmas1yd1. 
seydi, muhakkak küplere bL Yoksa, sefirin araibasm1 Sirke. 
nerdi. ciden Eminonüne kadar degil... 

lki (dersiâm) m açl1g1 bu Beyoglundaki sefarethanenin 
mtihavereve (Alayh yüzbas;)_ kapisma kadar da çekmil/ o •• 
hktan mütekait Tosyah (Veli Jarcù, yine ingilizlerin teveccti. 
Ag3) da zarif bir nükte ile i§. bünü celbedemezlerdi... Nite. 
tirak etti: !dm, Kâmi! Pâ§a Sadarettcn çe. 

- Efendim!.. Zaten vaziyeti kiiir çekilmez, ingilizler de po. 
bu hale getiren, o (z~t) larm litikalannt degi~tirdiler. !ttil:tat 
ynkluklari degiJ mi? .. Melun it. çilanfan, yüz çcviriverdiler. 
tihatçilar, (kiipeksiz kiiv buldu. Ei!er Kàmil Pa~a iktidar mevki. 
lar. Çomaks1z oynuyorlar). inde kalml$ olsayd1, ~imdi bize 

Veli Agamn kuvvetli nüktesi, top, tüfek i&ler miydi? .. 
bir iki (müderr;s efendi) nin _ Veliaht, Yusuf lzzettin 
ho•una gitmedi. Fakat kend! Efendi hazretleri de, aynen bôy. 
aralarmda, kendilerinden hiç le sôylüyormu&. Kâmil Pa~anm 
kimseyi tenkit etmek âdet ol. tekrar Sadaret mevkiine iietiri. 
mad1g1 için her taraftan ~u ses. Jerek. hükûmetin tekrar Ingiliz 
Ier vükseldi: do,tlugunu kazarunasm1 istiyor. 

- Askolsun, Veli Aga.. en ma$. 
dogru sôzü sen sovledin. Sëz buraya gelince, ehemml. 

- Efendim'.. Biz dcgruyu, yet kesbetti. Bu çember sa1<allJ 
ancak sizlerin mecl~'nde ëg. kahve diplornatlarmdan biri, 
rendik. Giirünen kO:y k1lavuz birkaç evvel parlay;p siinen 
ister mi?.. Herifler, (millet) e bir dedikoduyu, tekrar alevlen. 
(metelik) vermiyorlar .. kuyruk dirmek btedi 
larm1 dikmisler ... !natç1 katir. 
lar grbi, alahildiklerine gidiyor. 
Jar. 

Takdirden ~imaran Veli Aga. 
nin bu küstahça sôzleri, daha 
ziyade ho•a gitti. K1•k<s, .giilü~. 
me seslerl yükseldi. Ve bitden 
bire hararetlenen konu>ma, &iiy. 
Ieee dcvam etti: 

- Efend.m he1·iflcr. hem ca. 
hi!.. ve hem cesur ... Ma!Jûma. 
Bu bbil insanlardan, cidden 
korkulur. 

- Camm, Allah bu adamla. 
r;n ak11larin1 alm15. Ne yaphk. 
lanm b!hnlyorlar. Daha dün, 
fng1liz sefirinin arabas:n1 çek_ 
tiklerini unutuveriyorlar. 

Bu sozler, àdeta bir zemberek 

- A, can:m... (Enver) ile 
(efendi hazretleri) ara.s1ndaki 
miicaclele de, bu yüzden vukua 
gelmedi mi? .. 

- Mücadele mi? .. 
- Ôyle ya... Enverin, (I~la. 

hat lieyeti) diye Alm~n zabit1e. 
rini rr.emlckete doldurduii;unu 
haber alan Œfcntli IIazretleri) 
fena haide hi<ldetlendi. Envert, 
kü küne çag:rtarak fena halde 
tekdire girè;ti. Er.ver de dayana. 
m:yarak m•J.kabele t(Ô&lermek 
istedi. Efendi Hazretleri he:nen 
tabancasm1 ç1karar'l.lc Enverin ü. 
zerine ~te$ etti. Fakat ne çare 
ki kuqun, ayaf,ma iswbet etti. 

(Devam1 t:ar) 
tesiri yapt1. Oradaki bütün c;em ............................................... . 

ber sakalh çeneler, birer maki- Douglas Fairbanks 
ne gibi i5lemiye ba5lad:. J • 

- Efendim .. o zaman ittihat. U n 1 0 r 
ç1lar, lutunacak dal anyorlard:. 
Kimàen en küçük bir ;ltifat go. 
rürlerse, ona dort elle ~ru-1hyor. 
lard1... ),faJûm ya Îngilizler, 
hürriyetperver millett!r. (Hür· 

o·eppe bask1mna 
i'tirak ve sa llmen 

avdet etmlt; 
riyet) in ilân1, bu milletin ho. Holivuà, 24 (A.A.) - Tanm. 
5una gitti. (Londra) dan, •rk. m1'j si!!erna artlsti yedek bat>rJ\·e 
dir sesleri yükseldi. !ttihak:. tegrr.~ni Douglas Fairi>anks Ju. 
lar, bundan cesaret aldilar. in. n<or, Holivud·daki cro~l&r1na bir 
gilizlerin daha fazla tevcccûhle. I te[f!raf çckerek Dieppe alrnun. 
rini kaza.nmak için, o sirada ls. dan salimcn dënmüs eldugunu 
tanbula yeni gelen sefir (Misie" bildirmi~tlt. 

! 

1 

"'°lffl' 
1 

Okullarin kayit ve kabul zaman1 yakl~yor. Ber i 
h~!ti ~ir okulu bitirmi~ olup da ycnisinc girmek için ~ 
kali b1r karar vermemi~, yahnt yaulmak istedigi oko. i 
Juu kabt•) §'1rtfhnD1 ogrenrue1ni~ oJanlara bu J 
süluularda • faydah olaca~m tahmin eltij:imiJ: • m•- ~ 

•ak1p ve mü~ahidi y~ri~ ycrlc!I. 
Ile gondcrip tetkikat yaptmlD
lar, o~renecekll·ri fceî haller ü. 
terinc bu mcseJe,•i derlrnl yasak 

lki §ehir zaptedildi, 13 
tren uçuruldu 29 Agustos Cumartcsl günü, Büyilkdere • Bebek 

aras1nda yap1lacak olan yar111m1z hakk!nda b!l. 

5 - Müsabaka, bayrak yarl§J eekHndedir, Tek Ë lûmah veriyoruz: § • = 
edeceklcrindcn .;miniz. Nibayel Londra, 24 (A.A.) - Reuter 
IDemlekcttc hayvnn ncslini 1slab dlrlyor: 
et1nek bnhan<'si nlt1nrla. in!>nn Londraya ge1en bnberlere gôre, 
tlcsJini kumar jptilà~ilc ~üriitnilif YugoslaT vatanperver1eri Llvno ;seh
bir hale gctirmiye ldms.nin hak rinl •le geçirdiklerl vakit 200 Alman 
k, ~·oktur. TASViRI EFKÀR askerile Usta1l'yi oldürmü1ler ve tak 

viye al1nc.1ya kadar müstahkem bir 
Churchill Londraya mevkii enerlnde tutm!Ya muvaffak 

olmu1lardir. Buradaki Almanlar tes-
d 0 n d u lim olmak •orunda kam.11lard1r. 

Lonc!ra, 24 (A.A.) _ RGsya Vatanperver k1talar Klyuç 1ehrinl 

etraf11 tafsilât a~a8"1dad1r: 

1 - Yar1elar, tek, fki çifto ve dOrt tekler "Oze .. 
rinde yap1lacakt1r. 

2 - Tek çlftelerln ~ar11 snha•I (Büyükdere Be
yaz Park onü • Tarabya aras1ndaki mesafcdlr). 

3 - Îl<l çiftelerln yar11 sahaa1 ( Tarabya • Bey. 
koz park1 aras.1ndakl mesafedlr). 

çiftclcrle ba~13nJr, dôrt teklerle blte1·. 

-6 - Yar1~larda Jieans aranmaz. 
7 - YarJ1larda beynelmilel n12amname tatbik 

ediJccektir. 

••• 

H ER sene daha fazla ragbet goren bu yepyenl ya. 
r111m1z1n, seyirciler için yak1ndan takip edUebU.

mesi için, Sirketi Hayriyenin b!r vapurunu tahsis et

mio bulunuyoruz. 

ANKARA EDEBIYAT FAKÜL1'ESt - %1 ! 
§ 
= 

L 1SE olgunlu!nnu vern1io ve- ji, Ant1-o~ijl, Iftndciaji, Bnnga. ~ 
ya diger bir fakülteden, roloj!, Sürneroloji. Arkeoloji dcr6_ ; 

yahut yllk~ck rnektepten ruezun Ierj "ard1r. Her talebe bunlardan Ê 
: olanll\r kabal edlllr. As1l isn1f birini esl\s clers l'larnk al1r, Bir~ 
; (Edebiyat, Dil, Tnrih ve Cograf. ecnebl dil êiirenrutk mt<'.'buridir.; 
§ ya J.'akültcsi) dir. Dil, ta1'ih, coi- Tarlh k1s1n1nda; esk! t:amanlar, E 
E rafyn ve felsefe k1a!mlar1n1 ha- ortil zamanlar, yeni zamanlar, i 
i vi<.lir. Dil k1sm1nda. ya~·lyan dU~ cografya kl~?l'l!nè:i A.akopelojl. ~ 
i Jerden almanca: fransJzca, ingl- yen1 tamaalar t&rih1 obKulur.; .. 

Ve Q t k . de zaptetmifler ve çok miktarda ga_ 
t r a~ar ta yaphj\! seya.iaL nlmet ele geçirml~lerdlr. Vatanper. 
en l~iltereye diinen B3.i;velt1J Ch . vcrler temrnuz ay1 u.rf1nda yalniz 

.., Uroh1]! bugun Londraya vu. Borna eyaletlnde 13 trenl bcrhava 

4 - Dort tcklerin yari~ sahas1 (Beykoz parkj 
ônü • Bebek Galatasaray klübü 6nündekl 1amandra 
aras1ndaki mesafedir), 

! lizce, arapça, farsça ve klâelk Ber kJt!m en az 8 115-tnestrd:r~ 
i d11lerden li.tince, eskl yunanca De«~ra yapmak istfyenler asgar~ 
i okutulur. Bunlardan ba4ka sinolo.. 2 1éioeatr dafta çaI111rfar. 5 Bebek, Beykoza uir1yacakt!r. 

Vapur, kiiprüden saat 13.30 da kalkacak ve ldoda, 

-..-1~tll' •tmi~lerdJr. FAZLA TAFSILATI YARIN VERECEGIZ \.llllllllllllllllllllhllllllwttlllllllllUHlllllUfllllllHHUttl4MllUKftUllllllllWINl ........ lliH~ll~Mt(,Mil_J 



T a.lebe kaydma ba~lanm1~t1r. Eskl talebenin E ylûl'ün be~lne kndar tak.itlnlni yat1rarak kay1tlartn! ye
n llemelcn Hiz.md1r. S1n1f bütûnlenie imt1hanlarma 31 Agustos pazartesi, L ise bitirme imt.ihanlanna 8 

Eylû, sali, Orta k1s1m eleme imtihanlarina 10 Eylûl per~embc ve olgunlük imtihanlar1na da 24 Eylûl 

pcr~mbe günü ba§lanacakt!r. Müracaat hcr gün 10 dan 17 ye kadard1 r. Ecnebi lisan1 ilk sm1flardan 

ba§lar. Gündüzlü talebe mektebin hu~usî vesaitile nnkledihr. Tdcfon: 20530. 

• BIR IKAT! 

• Pirlantal1 w clmasli saat d611tek, bir kcl.me t le S l .V G E l~ ::J A A T 1 dem6ktir. Çtlnk11 
P 1rlnntah ve elmash saatlerln bütün hakiki e.vsaf1 rne~huru i\le'Jl olnn SÏNGER saatlcrinrle toplan· 

m1it1r. Ilunun için: snnt alacagin1z zaman. tercddütsüz S 1 N GER snatl almalistn1z ve santln üze
rindekl SINGER Marka'3Jnll, mücs escmizln adre~ine ùikkat etmen!z lâz1md1r. 

Mod11y1 tnklp cden her kadm 1çin k1ymetll ta~lariy!e ve ncfis i~emeleriyle hakiknten naza r! dik
katl celbeden bôyle bir harlkulûde SÏNGER eoatine sahip olmnk îulela bir sa detti.:•, 

S 1 H G f R S ft A J Î Ho,a g;~e~:k g~~ei"akhul H E 0 j Y E l 1 K J j R 
No 82 • O. Elmash ve 11 pirlantah 600 lira 

No. 82 · C. Elmasla 'lie o r tadaki büyük olmak üzere 11 p1rlantah 700 lira, No. 82 • E. 
Elmash ve ortadaki ile keniu larmdaki büyük olmak üzer e 11 p1rlantah 8{)0 lira. 

:-lo. 82 • H. Elma!lh ve ortadaki ile kanarmd aki daha büyük o' mak üzue 11 pirlantah 980 lira 

EMSALLERi GÎBÏ 15 SENE GARANTiLiDiR 
D lk kat : Singer u at•erl l~tanhulda yalnt'I Emin~;nü merkezlndekl m <aga i.am1zda satthr. htanbulda 

- • tubc ml:r: yoktur. Adres: SINGER S A AT Magaza larr. Istanbul En no nü. No. 8 • -

Sudi Ahmet Kartal'1n k1z1 SEL
ÇUK SUD i KAnTAL ile izmlrll 

merhum ~erifzade A hmct Slireyya

nin oglu Yüksek .Mühcndis-Kimyagcr 

SJ<~rvriH SÜREYYA Bil!SEL'm nJ

kâhlari 24 Agu'ltos 1942 Paiartesi 

gunü &lyoglu Evlenmc Dalrcsin<le 

a kraba vc dostlar1 huiurlle yap1l
m1§t1r. 

Tilrk Dl§tabibleri Cemlyctmden: 

Mutad alti aylik topl11.nt 1 C11gnl
Qg)u Etibba Odnsinda 28/8/942 cu
ma ~·uù snat 12 de yap1lacng1ndan 
ccm·, ,.,t âznll!D!n tc~rifleri rien o1u. 
nur. 

r ... 
r.~~é!~l~m~1~ Te~f!~!~ 

,,,, 29 Agustos CUMARTESI Günü Ak~ami 
Üsküdar K1zkulesi Park1nda 

Üsküdar Hava Kurumu 
tarafmdan tertip edilen muazzam ve muhtesem müsamere 

MÜNÏR NUREDÎ:>iN 
vc arkada§lari tarafmdan BÜYÜK KONSER. Festival Ana
dolu Millî Saz Heyeti tarafmdan millî oyunlar, millî Zeybek 

oyunlar1 ve mil1î ~arkilar 

~evki ~akrak 

SAVIN HILKIMIZA 

K•Gm·· 

Tozlu, 1slak ve eksik 
k6mür almay1n1z. 

KOmiir fiyab muayyendir. 
F azla para vermeyiniz. 

Sarih adres ve müsbet vak1al1 
§ikâyetleriniz derhal takib edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icab1 
oldugu kadar, vatan borèudur. 

Müracaat yeri : ( ftnkara ve istaebul~a ) 
Türkiye Kümür Satis ve Tevzi ~1üesse~esi 

1234567; :> 

5 

6 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Prog. saat 19.00 Konu~ma 
7.32 Vücu<lumuzu 19.16 Müz1k 

~·alp~t1ralrm l9.30 Haberler 
7 .40 llaber!er 19.45 Serbc.st 10 
7.55 Müzik 
8.35 Evin saati 

dakika 

l9 65 Fast! Heyeti 

12.30 Prog. saat ,20.15 R. gazetesi 

12.33 Müzik 1~0.45 Muzik 

12..15 Ilaberlcr !21.00 Ziraat Talc. 
13.30 Fas1l Hc)et!iiuo "1üzik 

18.00 P rog. saat 
18.03 Müzik 

l 18.45 Müzik 

~1.30 Konu~ma 

21.45 i$urk1lar 
22.30 Hat.crier 
22.!'iO K11pan1~ 

Ve arkada~lari tarafmdan temsil 

O~~a~ Kadik~ "hn~i~ V~ye~pu~an~nhndMmuhWH~rn~~u ~~================•=œ=====-=============~ li-BOR A~ Eagmalc1lar1 n"nlar.nda blr Blrlik Turan Bann caz1 tarafmdan alafranga havalar ~ \ 
k urmak üzere 2G Agustos 942 çar- 0 lbrah1'm Oenl<e1· 1 ~-------------------------..... \ 

• • 

1amba gcnü saat 14 de K1s1kltdakl 1 ... • • • • " .. 11 .. 11 • , r. • • • • "'' . ! 24/8/1942 MUAMlt:DESi 

~:::.~~:1~~~1!~~~kfn~1;~i~~0~~kB~!: 8008ZIÇI L1seler1 Mud~rlugunden. _!nl •k~i ... !;:t~~:rne~" ~::~li~: 1 ADEMI l~TIDAR ve BELGEYSEKLIGINE 1 ~droark ; 0cr ~~~~11'.0 1z~:~~ 
U~c i~t.nubu l Vllüyeti hudut.lari da- Sin1f butünleme lmtlbanlarma 31 Agustos Pazartesl günü, Lise te B ,~.1 A- 1· KA C O I' k "0 70 

b
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1 
. . 

1 1
• 

1 
.. .. n sonra eyo., u - gacam 1 R C:. 1 enevre J o • nrn ,, . 

hilin<lc her sagma.!c1 g1reblleceginden lt rmf. nntrhan arma 8 Ey ul s.u 1. gunu, orta k1s1m eleme imtihnnlarina 1 Sakizagaci caddesi. Çoplükçe§- .Y 1 ~fadrid lUO Pczetn 12.81 
arzu cdrn i;a!1malc1Iar o günkû 1~ Eb,y u

1
1 pe~ketmbe ,v

1
ek?:gunTluk ,•mt1ha

1
1.1lnn?a da 24 Eylûl Perljembe gü- me sokak No. 13. Tc'efon: 424GS F a St.(_•kholm 100 isv. Kr. 31.lG 

loplant•du hulu _n_a_b_11_1r_. _ _ ____ n_u_ n~ anacn 1r. 1• e ""p Ciifr1n1evve ln b1rlnci .~~~kt1 r. «& tt ESHA:\l Vl~ t'AHVi'L;r-r 
·~-~--~---~~--

(

www H u s u s 1 Mu•U11~- M11ame--t.. • /"•••••••m••m•••••nmm•-.i• leli lt.sfz {' • 1• 'T' kk - 1 fkram1.fel~ %ii, 9;~~ -.- 20 l'i 

yl~ l .1 era i Lisesi Millî Müdafaa Vekâletin den s •• • i MU AVENET veK Â Ler1N1N Ru HsAr •N• HAizr>iR , ~~·\;r;:;o1r:~~.2.~·t1 =:= ;~:50 1 
Ni~antn'Ji - Çinar caddesi 

KIZ - ERKEK - Y -~ TILi - Y A IISIZ 
Y U V A - i L K - 0 Il T A ve L i S E 

1- Yen! ve csk1 taleben!n kay1t i§lerine 9 dan 17 ye kadar bak1l1r. 
2- Eski talebenin 5 eylûle kadar kay1tlarin1 yenileme1cri gercktlr. 
(Talcbemlzc dcrs saatle1·ine ïlâ\'CLcn ücrets1z yabanc1 dll kurlari 
aç1lncakt1r.) TELE F 0 N : 80547 

Devlet Demiryollar1 
Umumî f d aresinden: 

t - Haydarpa%mda b1rinci l~letme personeli !le l\Iudanya - Bur

ta 111letmœl pcrsoneli 1çln 2707 taktm elblsc, 1 ï13 adet palto imâl ettl
rilecck t.l r. 

Kuma§J. siyah seten, ve kol a tan idarece fntmap e<lilen nevidcn 
a ynen verl.mek d ger butûn hnrc1. dùgmc ve alânieti iariknlar1 mùtc

ahhlt taraf1ndan tcmin edilmck §arti.c kapal! zarf usulü He ekslltmeye 
konulmu~tur. 

2 - Eks!ltmc 27/8/942 tarihinde per~embe günü aaat on bc,te 1 
Haydarpa~aa gar blnas1ndak1 ~letn.e artttrma ve eks1ltme komisyonunda 
r ap1lacakt1r. 1 

3 - .Mubammen bedcl 38047 !irad1r. ~uvakkat wminat 2853 lira 
53 kur~tur. 2490 No. lu kanunun §artlnr1 lçlnde wmlnatlar1 ve tcklif 

• mektuplnri ihalc santin<len en gt r; l11r s:iat evvellne kadar Haydnrpa~a 
ialctme artt1rma ve cksiltme komisyonuna verilmelldir. 

4 - Melbusat1n nümuneleri Haydarpn~ada u~letme. artt1rma ve 
ekslltme komlsyonunda gi:irülcbilir. Mukavcle ve ~artnnmelen meccancn 
almak lçln Haydarpa~ada mezkûr komlsyona. Ankarada ve h mirdc 
gar ~lklerlne müracaat edilmelhllr. (8 138). 

Tüccarlara 
., 

• Zcytln, Zeytinyag1, yem~. badem, kuru fasulya ve bunlara 

bcnzer ioleri ynpmak ist.lycnlcrin AYDIN P. K. 2 adres!ne müraca

atlart r!ca olunur. 

1 Ti 'Y ATROLAR Il 
SADi TEK TlYATROSU 1 
Bu ttece Kadikoy Süreyya 

Sinemasmda 
ÇAMURDA ZAMBAK 
Büyük Vodvil 3 Perde 

Millî 
oyunla r 
festivali 
Saytn halk1m1-
zm mütcvali 

• • • mûracaatlart 

Bûrhancddin ve Seniye Tepsi üzc1 me M i 1 1 i 
h kcçleri Oyunlar Fc.stivnlinm uç gün daha 

Bu ak~am Bakirkoy vc pcr- devnmma karar '·erlldl~i ogrcnilmi~
E;Cmbe ak§am1 Ye§ilkoy Halkev- tir. Bu oyunlar bugun ve yarin nk
l eri bah~clerinde üstad1 âzam ~am sant. (21) de Takslmde Mnks1m 
AbdülLhak Hâmidin âsannd::m in ~alonlarindu ve per~embe ak~m1 
• adlar ve Seniyenin Es.tc-ttk_q.ans 1 (Vedâ mü ameresi olarak) Tepcba111 
~ari. (Snaf 22 de) llalk bahçesm<le tekrarlanacakt1r. 

• I. - Askerî liselerle, Kmkkale San'at Ankara 
Musiki, Kayser i ve Mcrzifon Gedikli okull~rmm ka
yll ve kabul Î§leri «Konya Askerî orta okulu hariç» 
15/ Eylûl/942 tarihine kadar uzatilm1stir. 

II. - Maarif Iiselcrinde bütünlen{eye kah p ta bu 
tarihe kadar bütünleme smavlanm kendi okullannd:i 
müvaffakiyetle veren istekliler de Askerî Liselcrc 
ahnacaklard1r. 

Bu gibilerin namzet kaydolunmak üzcre ~imdi
den birer dilekçe ile bulunduklan yerlerin askerlik 
§Ubelerine veya dogrudan dogruya ~kul müdürlükle- 1 
rine müracaat etmelcri ilân oLunur. c9070» 

Ankarada Devlet Demlryollar1 yeni umumî idare binns1 kalurifor 

knzan vcsair teferruat1nin montaj1 pazarl1kla ve vahidi fiyat üze11n

dcn eksiltmeye koumu§tur. 
1. - Du i~n muhnmmen bedr•Jj cl!J~25> lira<l1r. 

2. - i stekhler bu i~e ait ~rtname vesa1r evra1n Ankarada D. 
D. YQlluri Umum Müdürlügü Yol Da:rcsinde gornbilirler. 

3. - Eksiltme 31 /8/942 tnrihlnde pazartesi günü saat clG> da I 
Ankarada D. D. Yollar1 Y<>I Dailcslndc toplanacak :'.\Ie11kez Birinci Ko-1 

mlsyonunca yap1lacakt1r. · 1 
4. - Eksiltmeye girebilmek lçin 1stektilerin a§ag1da ya1l1h t<!-, 

minat ve vesaikile birlikte ayni gun snat c16> da Komisyonda haztr bu_ 

lunmalar1: 

A. - c28S3.76> Uralik kat' i temlnat. 
B. - 2490 say1h k anunun tayin ett!gi vesiknlar ile bu i~e ma.h

sus olmnk üzere D. D. Yollnri Umum :vtü<lurlügünden alinm1§ chllyet vc

sikas1, bu ehliyct vesikasmt almak üzere i~tekliler1n emsali teslsnt 1~
lennl muvaffaklyetle ba§ardtklnrina dn ir belge ibraz etmck surctiie 1hale 

gününden evvel Umtim Mfi<liirlüge muracaat etmeleri lâz1md1r. 
c8982> c!i8W> 

ft , e s•enœ' 

-- ~ air= 

0 MANLI· 
lier münevverin 

S a/ f et Sulk 1 Bi! mer; 
kütüphanesinde bulunma 1 1cab qien blr escr 

.F. t : t> l\. il 

Çorap 
. . . 
l~ÇISJ 

Eyüp Sultanda Bir No. lu A~kerî Dlklmevinde ~rap i~çlsi ahna. 

cakt1 r. i swkhlenn mezkûr Dlklmevl Mûdürlügüne nemcn murncaatlar, 
187"-~034 ) 

HER ECZANEDE BULUNUR POSTA KUTUSU 228 1 
Sivas-Erzurum 1 -.- 20 -
S1va~-Er7lltum 2-7 20.05 -.-

1 - Kc~if ve ~artnnmesi mucibince idaremizin Kabata1ltak1 leva.. 

z1m b!nalarinda yapt1racain r1ht1m tam1ri i~i pazarlJk usullle eksiltme-

ye konmu~tur. 

2 - Ke~if bedel1 c897> lira, % 7,5 muvakkat teminatt c68> 1irad1r. 

3 - Pazarhk 4/9/ !J42 cuma günü saat 9.30 da Kabata~ta Levnz1m 

~ubc~inde:.i merkez alim komisyonun<la y·ap1lacnkt1r. 
4 - Kc§if ve çartname c5> kuru' mukabihnde s-Ozü geçen §Ube<len 

%2. 1!J32 Hz. tah. -.- 51. • 
%1, rnd.1 DY. t -.- 20.-
o/o7, 1941 D. Yl>lu 2 -.- 19.70 
Ani\doiu i).yolu %6G -.- :a. -

> D. yolu 1-2 
Anadolu D.Y. Tah. 3 
Anadolu Mümu1. 
~lrrkez 13:.ir>knm 
lii Bankas1 nnmf\ 
t~ Bankas1 Hâmllinv 
t~ BankaM Müessi11 
T. T. B. nama 
Aslan Çimento 

> > müP.ssis 

-.- 52.75 
-.- 51.'iO 
-.- 48.2i 
-.-151. 
-.- 14 30 
-.- l:ï. 
-.-20;;. 
-.- 3.5il 
-. - 10.10 
-.- 12. -
-.- 5.30 Sark dcgl rmcnlcri 

· .. itti11nt deglrruen. 
5 - istekl1lertn pnzarlik içln tayin olunan gün ve santte o/o 7,5 gu- cf. G T Honolnri 

- .- 27.-
-.- ~1 

alinabilir. 

vcnme par11s1le b1rlikte mezkûr komisvona müracaatlerl . c8897>, 1 i~el fon $irket1 
1 i~t. U1riJm Slg11rta 

, t~t. R1ht'm. Dok 
• I h.t. Sn T . $!rk!>ti 

-.- 11 ;;o 
-.- 21-· 
-.- l!'i.GO 
-.- li.10 

1 G,ayr;menkul Sati§ llân1 llêorsa harici altm fiya~ 
TASHIH 

• 

Begoglu 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliginden: 
942-112 

Gazetenlzin 22/8/942 tnrlhli nüshanïzda 21/9/942 gün saat 10 dan 
1~ ye kadar tamam n1n sat1;1 llân edilen vc bodrum katin<la s1-
g·nak. çama~trhane ve komùrlüklerl havi olan ve bundan maada G 
k11tean ibaret olup 1, 2. 3. 4, 5 1ncl katlarda dôrder oda ile mutfak . 
kiler, helâs1 olan ve merdivcnleri mermer olup 6 nc1 katta oda adc-

di üç olup aynca hcr kata §ami! taraças1 bulunan ve 32000 lira 

kiymetli Bcyoglunrla Tozkoparanda Akarca sokak ba~mda nsfalt 

üzerrnde nezaret1 kàmllch eski 45. yen! 35 No. lu ( HlKM ET BEY) 

apart1manmtn sahn~1. binas1 90 metre murabba1 olmak üzcre 108 

mctre oldu~u tashihcn ilàn olunur. isteklilerin kiymetinln % yedi 

buçugu n1sbetinde pey akçe ile mczkûr gün ve saattc mahkememiz-

de haz:r bu!unma•arl. (46i6) twfW 

/'" •c;-...w•rm Ï L Â N •w * 

I Bîlfm•um Avru pa mcmlek<'tl erinde karcle~ müesscsclcri bu. 1 
lunan tanmm1~ bir ticaret §Îr kctiniu miimes~ili Avrupaya sc
yahate ç1kmaktad1r. Mczkûr ~ i r! ·et, A vrupadan istcdiginiz 
mall:lr1 Türl i~ cye gctirmi;ve çnii~acaktir. Sizi alftkndar edt: n 

11 mah 27-8-942 tarih ine kadar ist:mbul P . K. 26:> c yaz1 ile 
bil d iriniz. 

::>ahibl ve ~c·;rlyat l\Iüdù rü : Z. EB U Z:t fy A 

l3ns1fd1ib yer: MatbaaïEBÜZZll'A · 
• 

f) ü11kü Uugilnldl 

Re§adlye 33.- 33.50 

Külçe altin gram1 
isviçre altm1 

4.61 4.66 
28.45 28.85 

TA K VIM • 
Agustos : Sab 

l 131i l . 1. 

~ABAN 

12 

Gùn :237 

1-----------
1 

E z an 1 1 Vu ail 
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G ü11e i [tm 1J 10 
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28 6 
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07 11 
CO 19 
3~ ll 
S? 

21 
lû 
01 

54 
33 
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.a'asv .1· 1 i!.i ' · r 

Nüshas1 (5) kuru~tur. 
. . 1 Tùrkiye Harig 

Abonc l?CrmtJ _!riii içm 

Sene!ik .......... . 
Alt: aylik ........ . 
Üç ayltk ........ . 
Ilir aylik .......... . 

1400 Kr. 2700 Kr . 
7fi0 > 1450 > 
400 > 800 > 
150 > yoktur. 
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