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ldar• evi: Ankara c. Valat Yuroa 

ı elefon: ldare (2i370), Yazı (21'1.J) 

-, 

---ı ı eıg: latanbul VakıLPoata kutueu: '6 _J 

ltV1ıöOOü Şef 
istanbulda 

rN Ö N-0 O ON ö G LE Ol ER i 
ŞEHRiMiZi ŞEREFLENDiRDiLER 
Aııadot 

tllttıın uıı:ı bir {et kik sı·yahatl vap 111(, Bept Mlmaroğlu, ukert Vt'i müUd 
ıon ' (J()llQJU ta e\•wlkl ~hah Ankırayn 1 erkAn tarafuıdau b.U'art<tk lııtlkbal 

•~ınet ~:ulunıın ftclıdcümhunıı'OUz olunmaflardır, 
•tııı t nu evelkt ge« ıaat 23 t4' ııu RetılclUDburumoz kartı.lamat- .-e. 

r"nle A • . le"~h hkarad:ın lsıarıhıılıı mtı. len zev:ıtın ellerini aıkıtrak lltıhtt.ıı 
dlL "" hareket b:ın.ırmuşlıır ve bulunmu•lar ve bunu mUteakl" ll>ıy-~ llo&ıt • y 

ltırıdııın ıı,ıo de tchrlmlzl ş>'rl'i- Clarpaş8 rıhtımında ~kleınek1t- elan 
~UU 1blerdlr, ve emtrlerloe tahıılıı P.dllı>rı Suı,:ut , .. 

'M Şef) hamil tren 12,20 de Ray puruna binerek •,oryaya gltınl'Jlerdjr. 
tııl:Oııı garına g}rml5 \'<' Rel lctıınbu_ Rejı~ümburumul: iıtaıJyondan ~ıkıtrı 
ltıa 11 hı betr.ı, bir alma lll' \'ılgomıırın_ larke.ıı etrafı doldurmuı olan kesif 

11 •• hıJ:;lerdJr, bir halk kUtleııl tarafından alkı,ıar 
'"""l•ıcu . 

lunıı11 C hlburumuz, ,r.hrlml7dP bu _ ı-e candan tez.ahürat ile kar~ılanmıı. 
t!ı .aıı Jl uk l\llllf't IH~llı.J Rei41 A.b. tardır. 
~~rıenı h ltenda, Adli.le \ekili 'H11•:ın ]\filli Şefin Ma<ıar naibini taziy~i 
ı.~ka e.ı<'Ln~ın, Gcnelkurmlly lkln<'I Ankara, 27 (A.A.) - Macar kı
t~er~ı ~r;:encraı A11m <iündUz. or rn! naib muavini Stefan Hortinin 
taı ve k hhtettın Altay, dlfP.r ~f"ne. ölümü dolay1siyle reisic'~.:ıı:ıur ls
tı~ı 

11 
onıutanlarla Roma büyllk el. met lnönü, Mncarist:ın naibi Nj. 

tltlııııı Uııel in Uagıp & -.ıur, BOl.:rr~ kola Hortiye bir taz:ye te!gır:ı(ı 
ltbrtın~llaındullah Suııhl Tanrıö"·rr. göndermiş, Macar kıral naibi de 
beı,41 de bulunan mebu<ıbır, vıııı ,., I bu telgrra.fa tesckkürle mukabe~c 
~bl Lfltfl Kırdar, partı re_ etmiştir •• 

~rp içinde 1lvrapa: 5 

Viisdoil taall 
mektebinde 

Yazan : AsUft Us 

Bu hattakt at yartŞ!arnltn 
Programı 

L 

~-l!.
Mllli Şef dlln kendilerini kaJ'!ılayanla.rla bidlkte Bayd!lrpa,a p.rmdan çıkarlıı.rken ... 

Başvekil şark viliigetlerinde 

( 4 ll!ıcü ~Ayfumrzda) ! 

" 30 Ağustosta VAKIT'da 

Kurtuluşumuzun 
Yıldönümü 

Yazan: 

Muğla mebusu, emekli 
Orgeneral 

İzzettin ÇAL1~ LAB 

Giril ve Kerent 
bomoardıman edildi 
Amerika tayyareleri mihlJer 
gemilerine tcnlarla bomba 

attılar 

Vaşfogton, 27 (A.A.) - .~.me. 
rikan uçakları dün, G~titte Suda 
koyundıı ve Korc11t kan:ıltndn bu
lunan mihver gernile'rinc ecman 
22 ton ağırl:ğında bomba atm1ş
lardır. 

tetkik seyahatine çıktılar ,. H opada' 
Şükrü Saracoğlunun refakatlerind·el BirSovvet tayva· 

O 1 Ka O b d b 1 'ı resi denize düşlü rgenera zım r ay a u unuyor Tayy~~f~e ı::.~::,j~:ardan 
Aııbra, 2'7 (A,A.) - Başvekil Sayın be.yan Sa.raçoğlu da Bae-

Mısırda durgunluk ıona Şülfrll Saraçoğlu. Şarit vi11yetlc - ''c-kille 9C;Ya.hat eylcmelttedir. Baş-
eriyor rinde tetkikl-erde bulıınnıak ilze- vekil ŞlikrU Sa.l'açoğlu, istasyonda 

re, rıefaktti.nde orgeneral KaZJJn vekiller, mebuslar, generaller, rnuı 
Orbay olduğu halde, bu akşam sa.- Qd ve adkeri erlt!n ve rlo&t\an tnitalyanlara bir 

tiaskın yaplldı 
at 22,30 da ~r.cM-ıı hareket rafında., uğurlannrrştır. 
etmişlerdir. 

Jfopa, 27 ( A.A.) - Evvelki gUn 
Arhı>vi :ı.çı'ld:ınnda a~vler içinde 
bir Rus tay,> :ırcsi denize d~üv 
ve derh:ıl hfıdise yP.rine giden mu
h~faza motöril mii•ettcbatı tara -
fından tayyarede bulunsnlardıı.n 
ikisi kurtanlmt!}trr T:ı.y?JVe bat • 
mıştır. 

l~~hn'"Yada görclüğümtlz i~tifa· nn izahı ve tamiri yollan. Diğeri 
ll\ıı)( ınuetiSeselerdeo biri Vthıs.lorf tank sil&btao harp saha.smda aza· 
lı~ lnıektebj oldu, \'iins<lorf Ber- mi del'e<'eıle istifade edebilmek İ~İn 
a~tOQıobiUe iki saatlik biı mc- ioa ed.."D talimler • .._:ıt::~~:-iı:::!"'~~,.-~~~""' 

t&.ıtıı u Unan ır me\ • r. o. a Fasıınıte hlll~ harbin en esııslı bir &illhı nokta §Udur ki Vllnsdorf tank 
"e 'e ~elını, olan tank'm tnyya- mektebinde Alınan ordusu men· 
lı ~ı.·r~'ade lru\"\'etleri !Le nlıenk. ~nplamıa bir takım strateji ve ta
~ b 

1 
de !kullanılmasına nit t.alim- ı biye mm'lel'j gfuıterilmekle her~ 

2ıı-~aki tank mc;ktelıinde ha- ber bir tarafren da bu m;allerın 
lıtlıt.t akta Ye modem .\tmnn kı- ue,·arnlı surette ıslahına · çabııl
İ\'iıı :;11 hu taıimlere alıştırn:a!• maktadır. Bunun için ~ktepte 
htı~t-eken a.-.kerler 'e sulıaylar gösterilen strateji \'e tııbiye usu1-

Ut Y!.'tiştirilmei<tedir. lerini idare eden komutanlar sık 
'•1ı1 i"edenberi '"Avnıpacla de- E-rk tayyare ile harp ~phelerlrıe 
rıu11 e en harpte AJman orclmm- giderek oralardaki komutsnhtrlR 
ılaıı g~at~ji ''e tab!ye bnkımın- miişa\'ereler<le bulunurlar: yahut 
~in1ııe . le':t'11;i fo\'knlade ktt1lreti ~eplıelcrdeki ko:nutanlar Hlıum 
"'"ıın, ıı~ar eclemcz. ,Bu kudl"\tin ( Devamt Sa. t, Sü. 3 de) 
la.,.. !\tarken Abnau hnrp ~il!h-
k ·•ııı hu · · '"'er· • suı.ı 'asıCl:ırr, A iman as-
tincı ının ferdi knbiliyetleri lile
ııy.,: dtırtılabilir; f:ıknt hunlardan 
l..ll'lertla~ak Alman ortlu'>ıınun us
tıı~ i ~ı \ "-e ııbaylarmı yeti~tir
lerbi~ Çırı. t:ıtb ' k edil en talim ' e 
'tttr :ıl: Bısteınlerini asla unnthı:ı-

\ 11~ıtn:ıdır. 
dlilq~ dort tauk mektebini gör. 
~ıı,, "• buradcı ph·ndc ile tan\< 
kllr-:l~rtnin ahenkli ~urctte ı;alı
'd ~ll.Jlt•klaıı hir h Ü"Unl ııuı.nc\ -
{l:.ıti ba bulunduktan sonra beı:
'et lı 11

1 kan:ı.:ıt bir kere daha km·-
u dıı 

l''nk • 

45 bin tonluk 
Amerikan zırhhsı 

iki destroyer ve kruva'Zörle 
ayni günde denlze indirildi 

Se\"york. 2'7 (A.A.) - Birleşik 
Am•rlkanm 45 hin tonilato~ıık 
·•to~a'' ismindeki ~·eni 7.n-lıhsı mu 
:ı.yyen taraıten 1 ay evvel olmak 
Cz:re ıttlant!k kı~'tsm'!'-lki 9eniz 
in~aat te1°giıblarından hir·nde ~
ı.ıze incllri'miştir. Geminin ismini 
BirleFl.k Arn~rikn Cibnhurreis mu
cıvininin zevcesi Mistcrs wallce 
koyJT111ştur. . 
Cir ~nile rleriire lnılirİ'(ltfl gemlier 

(.l)nıfra. !'7 (A.A ) - DUn Atre~ı. 

kada yeniden Oc: harp 1e:nls1 t!"ıı'~.e 
ind!ri:mıı:tır. Bunlardan b{rt C:"Uva. 

zör, dit.erler! l!estroyerdiı. 

Amerikan - Japon 
taşard mUııterek tebllğ1n&e bUOlıi.Ji • l-"'9'!11!11'11111,.~"': · 

Kahire, 17 (A.A.J - BugünkU or-ı 

Deniz ve hava 
kuvvet feri 

muharebesi 
Keti s&lhaııwa girdi 

yor: 
2:5.26 ağwıtos geceli kıt&l&l"DlUZ 

merkez kes!mlndc Elllllrelt bölges!.nde 
muvatfakiyetıe biten bir al<m yap -
mışl&r dUıımana kayıplar verdlrl111!1 • 
ıer ve esirler almı§lard?r. Bu hareket 
esnasında topçumuz merkez keııtnı~n 
deki düşman mevzUerlnl bombardı -
man etml§tır. 

Yl1ni ZelindalılAnn baskını 
· Londra, 27 (A.A.) - Mısır e:r> 
lıe.s.i.r.deki durgunluk son& ermış

(Devrımı Sa. f, Sil. 1 de) 

Çörçil Kralla 
görüştü 

Son seyahati hakkında 
rapor verdi 

Londra, 21 <A.A,) - Çörçil, kı
ralm Londraya avdetinden bir kaç 
fııat sonra bugi.ın Bukin~ sara
)"!llda kıral tarafından kabul etil
mi~tir. 

Başvekil. Dük dö Kent'in XJi.irnil 
mlınascbctile tazi{·e duy{!utannı 
lmala anetrn':c; \'e mUtekibcn orta. 
ş'ark ve Rusy'\)'8. yaptığı seyahat 
bakkınoa kır:ı.la tam bir r;ıpor ver 
miştir. 

Japonların 14 harp gemia 
battı 

( \'au5ı ? :JcMel 

ORTA I;AIKTA 

ingiltere b!r nazır 

MERKEZDE SOVYET TAARRUZ- .1nuavin1iği!hd_asetti 
ı Bu zat kabıne azaıı 

1nuı rolu De Sovyet Ruayaya yardıma deftm eden mtlttefiklerln 
bir malzeme kantesı .Ruayaya d11fro ııerlerkM ... 

moıa ceplleslnde daram 

handa 

L A R 1 D E V A M E O i Y O R. 
ıse Atman:ar 

u~aşhlar 
C snup cephesin~e 

ilarliyerek Vnlgaya 

derecesinde c.•lacak 
Lo.ıdı·a, 27 (A.A) - Resmen bil. 

dırıldjğınc göre, lArd Moyne Orta • 
{arkda İngilız devlet ""-Zır ınuavhııı. 
ğtne tavın edllmtştır, Lord bı•rada 

devlet nazın M. Kal!ey'e yaruını t-de. 
cektlr. 

Harp kabinesi namına 19 görel' ""v. 
ıq nazırtılın lşleı l son a Har.ıa <'!11. 

ğantlıtU fe:ı:Ja!aşmı§tır. Bundan bhka 
Kahin-de ik nci bir na2'.l''m bul• n•ı•u 

ll!)'ler· lllektcbin<le gördtii;,-Vm!iz 
a11k11l'i •n inceliklerini knnasnr-lt 
"·'<l~eloıil> m:ıliımatn sahiı• ltl-
1.'tL; d ğ' .~in bunl.arı:1n.n b'llı ... !>dc
'll""t: dun; anl'~k liu mektebi 7j. 

lıa. ı:n hasıl ettiğim umumi lntı· 
\ litı\d ll{le ~tmei;e r.nlıo;;acağmı. 
111'-tıy Otf lanı. mektebi \'n ' nrL ı\l
hııtli abda <ll'f:il bl!~ün .\ \ rııpıuJa, 
h; llt . ' 

•t .. 1_ un ehin ada c i olmıt)'an 
~· ... e"t.e ~ ~'"tn Ptir: A ima.o, nskcıi de-
~ •n<' bir !?!\eridir. \ ' e bıı mek
~ ...,, ~ 'lört bre "ene en·.:ıl te-

n.ııJın· • ~~ 
\' .\~ 1" olduihJndan Almnn:''ll 
~it lbU an :>rdusu idn fle ~·l'p~·eni 
!'t .. lı~e<llr \'e tan'ri siliı.hı mo

ı ı .. l\tb" 

BULGARiSTAN OZERiNOE YA· 
BANGI TAYYARELER OOLAŞTI 

Bertin, %7 (~.A.) - Alman ordula. 
rı başkumandanlığınm tetlitf: 

Katkuyada durınadan. taarruza 
geçt:n kıtalarımız lna tıa çarpışaı: düş 
manın elinden bazı önemli aaR' mev 
Zile rint alın ,,ur. Stallngr~d batısıu • 
da dUşınan ileri dQğru u1.aklara ita 

dar gömtilmUş olan ,6.ımı..tı t.ıllı-um 

noktaıoın:ı kar_şı şlrlclt!t,ll ka!'§I tı' ili' 

ruzıarda bulunmuştur. Oflşman ağıı 

kayıpıarıa pUskUrtulmll,ş \'E: bu 'ııı:e • 

jştll'ak etmlıılerdlr. BO srııda 40 tan 
tahrip edılm 1~tir. Kaluv.ıı.r..n tı: ı 
şimalinde ve RlJt:v dotııv•11nna11 dl.ş 

man yeniden tearrı;z l'lmıştJr BUtUı 

taarruzlar karşı taarruzlarla pl.la>kUr 
tU\müfLUr. Modinln batı şlrr 

Len!ngrad ontınde mev7tf ııava~ fı.a 

llyetl vardır. Aıtısademe kuv\c:,erjoj• 

(Devamı Sa f . Si( 4 de; 

devlet r:ıa:ı:ııına veya mun~·ır.ıne Mu:ır 

dışında ortaşarıun başka t:ı,, dk u.er. 
ke::lerlne :ı:J~aretler yapn ak ı:n'ltlUU. 

nı verecektir, 
Orto.r;nrkt:ıki dcv'et nazır m;.:~?.nl 

kabine Qz:ısı derecesinde oıııc11.ır. fa. 
ka thnrp kabines• azasından sayılonı. 
yncnktır. 

t o)ltak •n esa"lı unsıır!armdnn 
"'ı~rn· kaldıkç.a bu mektebin 

\'"";;eti lıtmnnla 11rtl\C"1tktır. 
' ~ ı\ıfl\a rn-r t:ınk m:-ıktctıin.e ::.İren . 
1 tt}ıİ:\"e • hınk lota in rınıı t!llim ,.e n•._. '"aı:•r • ., . . ·ı •. 

Ht!lkı komüntzm lehinde nümayiş!ere • ... ", •• ı .. •• ··'"· ·~vw'ı"ı·. Stalingraddan sonra 
-... il$]( e"ı ı c vetıc,tırı P<'e>< 

:~lıin 3i ~ler 'e "Uh\\'~arclır. :'\lek-
davet eden beyarınameier atıldı Sovvet ıavvarelerı -----~= ....... 

ıtırı, ~ '!', jdnre.51 Fransa har- Sofy.ıı, 21 CA.ı\.) - Diin gece 
•" ltfl:l:a ~:"?. hr-ttını . arma'< hu- Sof yada ve Bu"~arlstaıım !::aşktı 
erl?jj" 

01 
U\ tık mıırnffakirct giis- bir çok şehirleı inde bava tehlike 

1 oı L• a." O'- - .... ~ • • • t' 'Lm'şt'r "D' k •Jtısc;t ·~ c~ıtwıa ,,.nı.n- ~ıı.rc ı \"erı ı ı • 
?'l,..L. <>tnul:t1la \'f'ri lmi"t'r Mil'iycti bilinmiyen iki uc;ağm 

1 ıı ı "' nı .. ı,t Ll • - • • kl .. tii d \ tug·u t il ,_
1
• c" n·l,. te• .. he''P. 1k, Bulgar top!"'.ı an us n " ıç 

"~~ lıTıı1lt \'eriliYoT: Bİfi tnnk rr~rr.cn bild.irı 'mektcdir. Tehlike 1 t~ ~'h~ ..... ~., 1131<-

1 

itarni ~ dnkUm cl-;vam etmiştir. 
' ~ ~ ~..,sn~ @f'Hftl.,A {.j~ tePiılil faal~ ICÇ-

·~"rı tı 11 T!'~\l'l-tırrftt lrııl• ,, .. m:::I< ı ınem~. 
1 

t <ıh~ _ '"<ııtnnı" •·uıı~n•s <nkli Atılan hev:ınnarneler .... urı " . . ~- • . 
ı olahie!cek sakaUıkln- Sofya, 27 (A.A.> - Stefanı: 

' 

rasif müdafaa ko:nutanlığı ta • 

ıwafmdan ne~ len bir tebliğ, 26 -
27 :ığusto'> gece"i ı'tıi yabancı tay
yarenin Bulgar toµ"k'a.n U2tün -
de uçtuğunu. komüniet bcysnnıl -
me'er1 attığnu Y~ lı~Uü komiinizm 

A' manya uzerinde 
Berlin, Danzig ve diğer bau 

şehirler bombalandı 

StalİngraJ'm s:ıl:utu Avrupanın garp snhil rr.ıntakala
rında ve lngilterede müe:c!İr birtakım neticeler hasıl etlf-
cektir. Bu neticeler harp halinin daha uzun sürrr.esine 
imkan r.•erirse, ı~I aletleri artırır, açlıkltırı daha haz.in 

bir hale koyar l \"nlM 1 Mide) 1ehinde nıimdVı!tler ~'nnmağa da - Bertin, 27 <A.A.) - Alman ~yo. 
vet e~t:5ini bildiıınc~tedir. Yaban- sunun bildirdiğine göre Sovyet oom~ 
er tayyarelere gere nvcr'an tara- t•yya~ıen Alma.nJ'Ulll tmd ••1 

f<1t4'9n i1Uı.mız ·tdflıın'ş ~ ~!u şat'tl1 •e ~ '°"""'" tllM',t\ıtlt' ı J 
1 

cenup Bulgaristan istikametinde J uı;mu~lardır. Bir Sovyet tayyareat ··--------------ölliill----.-.-------
luıç:ınişla:rdı. (Devamı Sa. !, Sü. 3 de) 

Vw: SAuai EllTIM 
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VAKJt' 

Kocaeii çif iç ileri taraf zndan R~~~ !!~~ 1 ~-r~!~~pa (Baş tarafı '1 iııci sahifede} ka.ııdaki hareketlerden c;eklp dunımu 

Bota cephesinde 

• ı kil b gördUklerl zaman tayyare ile mek-

• 1 'on O D• te~ ~el.erek. talimlerde gere?<cn 
d.2J,."lşıkhklcrı izah ederler. 

yaptııı bir hareket esno.mıda dU§mL her saat vahimlc~tlğf Stallııgraaa çtı • 

nın 40 muh!lrebe mevzii tnhrlp edil.. vlrmek gibi psikolojik bir zarmet~n 
ml§Ur. Av uçakları ve uçaksavar toP- mUtevellit ta.hmln etmektedirler. 

a •at teslim idildi :f::~~ ~;!~:::;~~l~t~E U gelmiyen sllrprizler'4! karşıl11..stığı 

çu.su 2li ve 26 &gustoat& 153 Sovyet Gerçek Alınanlar Sovyel hatlannı 
tayyaresı dU§UrmUıılerdir. Çallno doğusunda yarmııı ve aWJ ilk 

Kerç boğazını g~ S<wyet defa olarak Volgaya ulafllllf bulucu. 
gemileri yorlar. Diğer taraftan Don ile Kalac;;ı 

r.: vıoı sonuna kadar bu miktarın 
. daha çok artacağı umuluyor 

·- nlt, 27 (\'ıı.lnt muhııbirlnden) - ı dar; Kandırada 79S.S97 kilo buğday, 
llugU:ı lzmitte gtqıUn tek konll§aıaaı 99.165 kilo arpa, 168,894 kilo Y'Jlaf, 
y~l yıl mahsultlnUn devlete teslim S2 kilo çavdar; Karasuda 188.217 kL 
edilmesi ve mııstabsll anbarlarms kal lo buğday, 919ıl kllo arpa 788:> kilo 
dmlmasıdır. yulaf, :29,997 kilo çavdar, 817 kilo 

Vila.yette 15,8.942 gUnUne kadar mahlut; Hcndekde 214.038 kilo buğ. 
borçlandmlllll§ oıan hububıı.tm dtv. d::ı.y, 14.848 kilo arpa, 18.833 kilo yu.. 
lele teslim yekQnu §Udur: laf 1'e 89.868 kllo çavdar teslim ecUL 

4,589,814 kilo buğday, 5117,098 arpa, miştlr. 
826,032 yulaf, 122,837 ç:ıvdar ve 8317 Eylfil sonuna kadar bu mikdar Ud 
'.llo mahlut. mlsllnl bulacaktır. Şimdi b1ltUn bölge 

Kazalara göre taksiminde iıe: İL de çok hararetli bir faaliyet de Urlnct 
rtltte 836,955 kjlo buğday, 75,94.S kL defa ekllcn mmr üzerindedir. 
ıo arpa, 2G3,456 kllo yulaf, G287 kilo lznıit sel ve su baskınına uğra:lık. 
çavdar; Adnpazannda 997.ttS kilo tan aonrıı ekilen mahsullHın yarıııı ba 
buğday, 103,121 kilo arpa, 69.590 ki- rap olmu§tu. KöylU, villyetln te~vJkl 
ıo yulaf, 16,702 kilo ı:avdar; Geyvedc ve yardımı ile bu rnahsuıu tekrar ek. 
900,000 'kilo buğday, 180.000 ' arp:ı., mi§ ve çok iyi netıce!er alın.mto.tır. 
7000 kilo yulaf, 10,000 kilo çavdar, Kocaeli vlltı.yetı köylerde mahsul tah. 
so'oo kilo mahlul; Gebzede 24.G.OOO rntn heyetlerinde güzel bapan göste. 
kilo buğday, 58.000 arP'a. 144.000 yu. ren öğretmen Cemil Vl:raı lle Rahmi 
la!, U.000 kilo çavdar; Ka.ramUnıelde Saygın'a birer le§ekkür mektubu yaz 
400.000 kilo buğday, 25,000.ldlo arpa, mıştır. Djğer taraftan burada p.:ıta. 

150.000 kilo yulaf, 8500 kfto çavdar; tes mııhsulUnUn hasadına da ba~ı.a -
GölcU.kde GS.059 kilo buğday, 817 ki- nılmı~tır. 

lo a.rpa, 18-74 kilo yulaf, 411 kilo çe.v-

olmu,tur ,.e yeni ''ziyetlerc göre 
tank ''e tayyare ve piyade kU\·
vetlerlnin de strateji ve tnblye 
mmllerinde değicıiklikler ~ :ıpmak 
mruretıert hissedilmi,tir. Netckim 
ton defn Hnrl<oftaki muhnreh~ler 
csnasrnda Rt•slar tarnfm<lnn tnt
bik edilen bazı hareketler Alman 
ordusu itin beklenen bir s\lrpriz 
olmucı ve bundan <loby:ı Cf\{lhe<le 
bulanan onlu komutanlıımıdan bi. 
rl <lerhnl tayyareye b1nercır'Viins
dorf tnnk meJrtebine fZ'e)mj Ve ye
ni \'Dziyete göre tank harbinin 
i<larcsj usullerinde gereken deği
ıııiltllkleı- lrarnrlaştınlmıştn. 

Demek oluyor ki modern harpte 
mu\'affn.k olmak için bir ortlunun 
"lllnrı tanlc silfthma ahip olması 
İ.ti.fl gelmiyor. Bu ilahın pi~·afle 
\'e tnfyare kuvvetleT~le n~kll 
surette talışmns1 için hir takım u. 
•ııllerin ordura tamamile benim
senmesi, hattft. hu usulleri yeni hi
<liselerıe göre değl~tirebilecek Jm. 
biliyette bulunmnsı Hizmı ~eıH
yor. f ste hu on ihtiyaç gÖ'ı önü
ne ıtetirilirse JJ .. rlin ch'Dnndaki 
Vünsdorr tank· me'.<tebinin Alman 
ordusu içindeki mevl•ii lcolay anla-
1lrr. 

Tnnk modern haTbin cıı esaslı 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman rad apn kuvveUer SovyeUert döğuya doğ 
yOBu, Sovyet bliyUk kuvvetlerin - ru pUskUrtmU§lerdlr. Alman tayyare. 
den ayrı kşlmış mUnferit Rus kuv- ıertle bUyUk çapta Alınan toplan eeh 
vetlerlne malzeme çıkarmak için rı gitgide artan bU keaafetle dövmek • 
bir çok Rus gemi1erinin Kerç bo- tedirler. Bu da en son htıcumun baş. · 
ğazmdan girmeğe ve !kıyıya u.iı.ı _ ıayacağmı gö!teren bir bel!rtl gibi • 
meğe teşebbils ettlkle.ri-ni bildir _ dlr. Ruslar bundan ıo g1ln kadar ev. 
mc!ktedir. Bu gemi.terden 5 i tu • vel vukubulan Zutovomm zapt.n1dan 
tuı;turulmuş biri de vahim hasara beri fazla ilerı hareket kaydetır.emfş 
uğratılmrşttr. gibi görllnen Almanlarm bulund•.!kıa. 

Kııfkas cepht'.Si Ustilr.de Alme.n rı §cllrln bau §imalinde teaırıı autttte 
bava. kuvvetleri dUn 10 Sovyet u- mukavemet ediyorlar. Halen en !)U. 
ç.ağr d~Unmlşlerdir. yük muharebe bu keslmde cere}·ao et. 

halyan kıtal:ınna tanrru7.1ar mektcdlr. Her iki taraf muhareoeye 
Stokhohn, 2'7 (.\.A.) - Stok- yüzlerce tank ve on binlerce &1!:e-"r 

holm Tidningen gazetesm!n yaz. sUrmUştUr. 

d1ğma göre, Sovyet kuvvetleri Si- Almanlar sayıca UatUn oldukları 
tnlingırat şimalindeki İtalyan bat gibi çarpışma k\1vvetlerj ae dMha bll. 
lanna karvı bilhassa {!iddetli ta- yUktUr. Almanlar Odesa., Harkot ve 
arruzlar yepmaktadır. Bu bölge - Slvaatopol gibt Stalingradm da nı • 
etki Rus taeyi.ki !;ok bUyllktUr. hayet dll§eceğl~ kanidlr!er n icap 

Sovyet, tebliği eden fedaklrlığı yapmak klfldlr, de • 
Mosvoka, 27 (A.A.) - Sovyet mektedirler. Bununla bernber batJr • 

gece yansı tebliği ekinde bHdirlli- lardadır kl çok defa Ruslar kaU su : 
~Ol': rette muvaf!aklyete uıa.şmış gıbt gö 

----------------------------- bir silfı.hı haline gelılikten sonra 

Merk!'Z cephesinde kıtatarmıız runen Alman b&reketilli aldru bırllk. 
taarruz muharebel-crı yapmağa de- mak lçln son dak1kada klfi kuvvet 
vem etmişler ve bir c;ok meskun toplama~a muva!fak .,ı.muşlardı Le. 
ımıhalli i..5gal etmi!:lertlir. "N" teş. nlngrad ve Moskovada böyle olnıu~. 

kilim7z eid~tli '!:ıir sav8lj netices~n- . tur. Cenup cepbcmntn son noktasın. 
de dilşmanın öne-rrıli bir milstah - da Taman yarmıadumda temizlik ha 
k~ mevklinl ele geçirmiştir. D~- reketlerine devam olunuyor, b~r ~k 
ınanöan 30 top, 42 mfüı:ı.lyöz, 12 mevkiler Almanlar ta.nı.tuıdan benı 
havan topu iki Zll"hlı araba iğti - edilmi§tlr. Bir Sovyet 

denizaltısı 
Baltık'da dört ta§ıt batırdı 
l\loslwwo., 27 (A.A.) - Baltık 

deni2iın:de diı6Il'..an lkafikleri aro -
mnda. başartlı ha.'rc'ktler yııptrktıın 
oonm;..fissü.ne döne11 bir Sm-yet dc
niuılUSI üçü !büyük tonajda olmak 
~ dört taşrt. gemisi batrrmış.. , 

tır. 

MlmNB ıt&IJ;alllara 
baskın 

(Baş tarafı ı inci " 'ıif,,de ı 
ü.r. Aja.'15 habe'rle~ diin sabah 

eni Zeıa.nda kııvvetlel'O"ıin mer
lkezde bu~unan İtnlya:a 'kıta.sına. hl\. ı 
cum ecle11cik bunlım mevz~rindm 
atmağa muvafft.'k oldukİan bildi
lilmektedir. Ku~ bir t:Gpçu ıı
te ini. millcakip yapilan lbu hUcum 
net"ce.sinde ltaJJ;Mlar fa7.la z.ıyiat 
• ,· rmi<;ı1erdir. Mlihim mı"ktarda e
ı :r al•nm~trr. 

Bu t:ıruTuzun, umumi harekatın 
ı · r baskınWCY olrn113 ihtimali 1ruv 
' ctlidir. · 

Diğer ta.raftan Birle!}ik Amerika 
l ava .kuvvetleri, Girit adasında 
fuda koyunn ve Yunaniırtnnda. Ko
rrnt k:ı..~alta.n Mmlar yaparak bu
rar.l a.1t: <l li.5l:ll3.n ge::nil~rine bo.mbn
lar ntmr.5lırdır. 

t 'Bl.\'AN-TEBUOt 
Jtomn, 21 (A.A.) - ttolyan ordu. 

lnn umumi karargAbmrn 822 numa. 
rnlı tebliği: 

'Mıı;ırda bugUn şiddetli de'Vrlye ha.' 
rekctıerl olmuş ve bilhassa ~in 
rPmtıl ve met'k~ kesimlerinde ~ 
e.tctıl l"ksi! edllml§tiT. 

Havr· limanı 
Bombardımanlar yüzünden 
kullanılamaz bir hale geleli 

• Benı, 27 (A.A.) - Giriı; yerine 
ıılo~ lkmmm lngifü.: hava kuv -
vetlerı tam.fm<lan talırlıbi yUzi\n -
den Havr limanının halen henüz 
lrullanılınnz vaziyette o!duğu söy. 
1-eni'mekıtedir. Sula?' çekildiği za
man iç havuz tamamen ku..""Umak
todı:r. 

Diyep önlerinde 

Alman gemileri 
hasara uğratıldı 

Lonche, 21 (A.A) - Resmen ha. 
bcr verildiğine göre bu Hbıı.h Dlyep 
limanı açığmdıı. sahil bataryalıınnın 

tam önUnoo demirli bulunan . 5 geınL 
denm "1rekkep bir Alınan kaflle!'lne 
Harricane bomba uçakları tarafın -
dan yapılan taarrw: eanasmda. her 
b!ri 1500 tonluk 8 Alınan geml'<1 a.. 
ğır hasara uğramıştır. Spitfire tay. 
;yıırelerinln refakatinde bulunan !;ar. 
rlcane uçaklan diğer bir kUçUk ge
miye de isabetler kaydelmlşlcrd;r. Ha 
rekete ıştırak eden 3 tayyare arıza.ıuz 
dönmUıtUr. 

Slovak genelkurmay baıkanı 
Roma' da 

Roma, 21 ( A.A) - Slovak ordusu 
~elkurmay ba§kanı Albıı.y Tatarııo 

bu sabah §Chrln 'ba§lıca anıUarmı zL 
7aret etmı§tlr. 

Slovakya genelkurmay ba§kanı öğ_ 
leden sonra İtalyan idaretjleri ile tek 
ra.r görU~ler yapacaktır. 

--<>--
Dü.""JI!.an ue~vannıın Tamık ti

zerine ·yaptfıtla.r; ibir ek1naa ~·a:ngm 
~ı1m.rtı:!mtı ise de demnl söndü -
rü.Im1l'!tiir. 

Uçallı:: tec;l~!lcrimiz Hnlfa ~ Mi
h.bba. !ham alanlnnna hUcum et
miruel'dir. Savru; esnası.'l<la. Al.m.'ln,. 
&V :t:.ea..'lolıTI iki Sinitfa.yr düşünnüı; 
ilerdir. Uç:.ı.\cl:ımım.m nepsi ils~
ne ,POOm.U§lerdir. 

Ege mıntakasmda kur.ı 
üzüm ve incir rekol'Lesi 
İımir, 27 (A.A.) - Ege bölge. 

, sinin bu senıelki il:ıilm rt>koltcsi 43 
bin, mcir rekolt~i de 20 bin ton 
o"arak tesbit edilmiştir. 

Siti!l~ lbaEI 11.dttalaırına. hrgi. • 
tiz ıttÇakhm mahdut m.ürta.rda bom 
~ıu- n.~~rd:r. lnsa;nıca h\tj bir 
tiı.}'ç iha'beri veriln6yor. 

Kont Ciano ltalyaya dön 
nuııe.ı>Gşte. 27 (A.AJ - .Macarlstan 

ro!p muııvlni Stefan Hortlnln cenazet 
töreninde hıuır bulunıuı !ta.lya b!ıırl
ciyc nazırı Kont C~ano ll~ ltnıynn he. 
"-"ctl lluıları bu akıam saat 19,SO da 
'rfnt's:r devlet merkeZj,nd"n aynlını,. 

ınrd r. 

-~~™ " •· .. ~n !enn hUkClmet en iyi ihtlltı.l 

~u_. ı...·-ı~ıın iyidir,, Neron'!ann En_ 
· '"' tu~:crir. devrlndiık! hUkfunetler
" >ı ı bu"llarn kar~ı yapılan thtil~ller. 

n IVi m,dir? 
i'· trılıkte kahramanlık muhaırnnmı 

~\'l'.J"'ktlr, Şu halde muhanm olmak. 
.ı.n il~l• 'l c drlen dost ve takdirktır 

• l'\rılnrı ;.;:;surlnrm:ı. -rağmen affetme. 
\1 ·:r. * ":l'>ft•.:u~:jet <: ek tıısnrru! etmek 
c'lc61t. çrık l:ııJt etmek çok OOVJ'lek. 
ur .. lU:.:coı umııller, §irın hl'ı.tır:ıt ııı.. 
~ ~ıüfl oı:ırak, lns:ı:ıı sevjn'.i!rir; 
~ &ılm::Uı Ja tr aıırıın fi~\'ıllklcrl ı;ok 

aJmıı.k 'bnhUyıu-lıktJT. 

--<>-----

Almanlar Norveçte konser. 
veleri müsadere ettiler 

Stokbolm, 27 (A.A) - Alm.{.nlar 
Oslo'da, hastahıınedekllcr de dalın oL 

• mıık üzere, b11tUn kutu konservelerini 
mCsadere ebni§lerdir. 

-0--

. Brezilyaya gayri muliarip!ik 
hakkı tanıyanlar 

Va,ıngton, 27 (A.A) - Amerı"kan 

enformasyon ofisi VqlngtOD<lıuı bndi. 
rlyor: 

Kolombia hUldl.ıpctl Brezilyaya gay 
rl nıuharlbllk hakkını vermiştir. Ay. 
nı hak filmdjye kadar 9 cenup Amerj_ 
ka memleketi tara!mdan da nrez[)_ 
yaya vertlınl~ bulunmaktadır. 

sovyet tayy~eıerı 
( !Jr<? farafı 1 ; n,.: ~ - • · • ~~ ' 

Berlin üzerine kadar gelmeğe muvnf. 
fak olmuştur. Haaarat ehemmiyetsiz· 
dir. 

Bomhalanaıı nehirler 
St~kholm, ı1 (A.A) - BerUrıden 

alınan haberlere göre, dUn gece Fter
lln banliyö çevresi tıstUnde uc;a.n bir 
Sovyet tayyo.reslnden Zahlendort ve 
Dahlem bblgelerjne atılan yangın ve 
fnflla.k bombalarından hasar ve kıl:rıp 
olmamıınır. Bundan b:ı,ka 8.4 Sev. 
yet uçağının Könlgsbcrg, Danzlg ve 
Stettın tıııtUndc uçdukları ıöylCllllıek 

tcdlr. 

Almanlar bu mel<tebl ynpmnlcta 
iii~cr memleketlere tnkaclclllm et
mfşlenlir. Bu harpte'kl muvaffalci
yetlerinclcn mlihim bir kısmını <la 
bn me'ktebc medyundurlar dernek
tir. l'R!l!! biç tiphcsiz <liğer rnem. 
Jeketler hu mektebin ehemmiyeti. 
ııj tnkclir e<leceldcrdir: ha f<ıt mcm 
it· ketler de birer Vii ~dorf tank 
mt>ktebi •runnnk mecburiyetinde 
kn lacaktır. 

Altll!\lllar her biri becıer tank
tan mllt~!tkil ti~ srrah bir tanka 
bir komut:ı. tankı \'e bil' de kesif 
fanla ilih-e ediyorlar ve bnntt bir 
tank bölü~ü ndmı '"eriyorlar. Ko
muta tankında. bulunan gene;, bir 
düdük i,aretı ile harr&ete hazır
lık emri verince tankların öniin
<le duran ııskerler hü)iik bir ıfürat
le içerisine giriyorlar \'.e güzden 
lmyboluyorlıır; hundan !!(lnro. tanlc 
bölüi'.,r\lnlin komutanı emirlerini 
telsiHe veriyor Ye emri ultm(h o. 
Jan tanklar yine telsizle ahlıklan 
bu emre ı:örıe hareketlerini ılü1.en
liyor. 

Vünsdorrcln. piyade ile tank ku\'
vet forinin ahenkli surette çnb a
rak yaptaklnn hUmım mane\ nısı 
hııldldi bir harp ~nhnesini anılırı. 

~-ordu. Buracla kendi hesc:bnna 
gönliiğijm yeniliklerden biri !ıare
ket hnlinde olan ku\'VP.tlere sesle 
, ·erilmesi mümkün olmayan emir
lerifl renkli ha.vui fiŞekle \'erilme. 
tidir: Mesela ilerlemekte olnn t:ınk 
lm\'Vctleıi dUııman tarafında. her
hangi bir b<ilgeyi yararsa derhnl 
komotanm emri il-! düşman kuY
, ·etlerinden açılnn o yer:.ıı hn,·n<ıı 

ili.erine "bu mıntnka açılmı,tır,, 
mann ma ye U ışık neşreden bir 
-fi~k a.tıhyor. Bu ışığı p;iircn piya
de Irnvvetleri di?rhııl hareket \,;_ 
tikametlerini o tarafa c:e,·iriyor. 

jkinci bir yenilik de şui!ur: 
Dö\'me deminlen yapılmıı; Jıem ka
rada. liirüyen, hem de sncln yüzen 
otomobil 1 Bu otomobil;n nleliıdc 

emsalinden farkı, nrlrnsıncla. hir 
diiğmc ile icabmda. hnrc.ı:ete geÇe
c.-~k surette yerlc<ıtirllmls bir mo. 
törü \'e pcn·an.esi bulu:ımasulıT. 
Otomobil karada h:ıreket eılerken 
bu rootör yuknndndır. fnl<o.t oto
mobil mesclii. bir göte veyn bir ne
hire girdiği znmn.n bir düğme ile 
motörün \'nziy.etl değisiyor, a,ıığı
yn. dU5üyor, su i~~rfstnde hnrekete 
geriyor ,.e dövme <lcmirden bir ne'. 
\1 sananı Jınline gelen otomobil ~u 
i~erfsindıe yilzmeğe baslı~·or. 

Almaniar hem lmrnclıı, hem su. 
da hareket e<len bn yeni tip oto. 
mobili bir knç ~ene cn·el foat et· 
m'c:ler ve tfim<li fııbrika<.:mı 'kura. 
rn.k ~ri halinde yapmnğa. ~ırıcı
mislenlir. Böyle hem laınıdn, hem 
su<la. hnr~et eclen hir vac.:rtanın 
Alman onlusu l!:in mlihim hi7.nıct
ler göreeeği şliphesiz<lir. ASIM US 

nam edi~tir. Başk:ı hfr kesim- • Grosni i tikanıetindc 
de erlerimiz 3 ağır Alman tankını Loııdro, 27 (A.4.) - Dün ser< 
tahrip etm~ler ve 40 Alman öl - ''arısı ne,redilen resmi .Rus tehi'· 
dünntiııler, esirler almı~lnr, geni - t:inde: 26 :ığustos gün fa Jnlaalınnı 
nıetJ.er ele geçinni<;terdir. Uçakl:ı- St:ılinı::rod hölgcsinde K!ençlrnya 
rmnz 5 dili;:ına.n tayyaresi \lilşür- ı•ın cenuhu şarki~iylc ~im:ılf garh"· 
müşleroir. ' ~inde ve J\otcln;ko,·o•ıun simali 

Stalingr:ıdın doğu ı;imalinılCki ş:ırkisinde Trohlnndıı da ile Mozdr,k 
lö}Sede kıtalarımız ö.ıcmli düş - bölgelerinde diişnıanıa çnrpışm·ş. 
mnn kuvvetlerine karşı ı;iddetli tnrdır. 
nıuharebeler vermiklerdir. Bir ke. Mozdok ilk defa Ru'i tehli~inıle 
simde Almanlar top ateşiyle ve zikredilmektedir. t>u şr-bir, Proh 
t.çakyarı ile taarruz hamlığı yap- lndnayanın 40 kil'tmetrc şarkında 
tıktan sonra muharebeye öııemlf /nıhındu~ıına ~ör~ Almanlar Greı. 
bir tank gru!>u stirmilşıerdır. As- niye hirnz daha vaklnc;mışl~• dır. 
kerelrimizin nçtığı ateş 18 ,tankı Rus ek tebli~inde •Fafkas ha:r-
pa~n parça etmiştir. El iboın~la- ~ıilı h:ıkkınti~ pek az mal<ımat v~· 
rıyle ve alevli şişelerle silahlı hu. ·!lınektedlr. 
susi mUfrezceri"':liz ha•Jnnmız.t yar Stalingrad çeHl'sindc mnhareb~ 
mağa muvaffa.1' olan hır tsıltım ıüliin ,ldılellyle ".:vnm ediyor, Şctı 
tanklRTlll hakkından gehnlşlor<llr. "in 5lm:ıll şarktsindc füıslor Alman 

Kotelnikovonun do~'U <.ıimal böl. • ıüC'•mlarını pü5kürtm\·şlcr ,.c baz. 
gesinde düşman tankları ve PİY3- kesimlerde \imanları geri ntmı' 
desi ilcrlemeğe tefebl:ıl!s e~ııı;!'e ';ırd ır 
de tcpçumuzun :iddetli müdahale- Stalin~ınıt muhnrcbcsi 
sJe püskürtiilm~ştür. Siiva..ri bir - ~lo.skova, 21 (A.A.) - Röytt•tdcr: 
h.klerimizinden biri Alman hntln - Alman tankları kUtlc halinde Sts. 
r nm gerisl:ıe so1mlmuş ve dUş • lingrada yUrUmektedlr. Don nehrUıJ 
mana ağrr \ayıplar verdirmiştir. g~; .. ıı Alınan tan~ ve piyadeleri ge'i. 

Krasnodann cenup bölgesinde §erek hayret verecek b!r suratla !]er. 
§iddctli mulıarclle devam e~ıyor. leme~'! başlnmı~Jardır. tzvestlya ~a
Bir :keGimd-.: Alınanlar önem'i bir zctesi, Almanlar Rua müdafaaaını!a 
tt'peyi j~gale t~ebbUs etmişlerse blr gedik bıııarak dalmışlar ve bir • 
de topçumuz dil~ma.n tcpluh!ğıınu denbire Stalingradın şl:nalln<'le g!Srüı.. 
(! nğıtmı~tır. Piyadt"miz kRl"'.St taar- mUıılerdlr, diyor. 
rtıza geçmiş ve !:Öğ'.ls göğilsc yn- Son teıgranara göre, Rus:ar, 1{2j. 

ııılnn cavnşla:-rla vü2d('n fazla Al- kasyada 110n 24 saat zarfında Pro?ı:a. 
nııı n ö' ciürtllmüştilr. rtuazada Alman tazylkln.l tıatififlt ruqı. 

Prohladn<ıya bölgesri"lcit: nehri !erdir. Fakat snyıca tıstUn bir dOş
tı~mak i<:in yapılan eidcietH muba. mana hroı harbetmek rorıındadırlar. 
l'ebe c.'cvam ctmekterliı'. Dli!!mnmn 

N O\ oroslskfye doğrn 
ıiki sa-?ıh köprfü•l1 tahr!r· e1ilmiş 

1.! k • d 
1 1 

- Stoktıo/111. 2i c .-ı .. t J _ Ha\•a.;: ve 1J,1r tan • ve ?ı:->a e top u ugu 
ılnwtılm :.ııtır. Uoll~ıclan ııeıen, hııberler, ı < rck Sıo· 

Mozdof bölgesinde d;:ı;rr.nnm l llngrnr:lda ve ~rrek t<:ıtkıısyoda v •• 
tanklarına ve seyyar piynıl~ ko~!a- ziyctln vahanıtlini IPlirfcdiyo: 
rına karşı milcla!aa muharebeleri Stalingrad rlrnfınd:ıki kıskn: cln:ı:ı 
!·apıldığı bild'rlliyor. ·Erivan~kdaki 11.rnıle daralmıoŞlır. Alınıınhır St.ı• 
çeteler tank ve k:uny•>n nakleılen 1in~rııdın 50 kiloınelre şimolind • 
ı ir Al!!lnn katarını yoldan çıkar- bulunan Dorokl.. ilcrliyorlnr. '"'° 
mış·ardrr. 41) vagon t:ımami:e tah. nupta Pleno("kCI}, 2eç.ni">ler ,.e sı 1• 

rip edi'miHir. llngrıııfa 40 .kflom'!!re ~·oklnıanı~laı-
r.ijev mmtaka.·nncla ciır .. .t.lmnnlar ı\ı)jenefl'"O ccı;li. -

Stokholm, 2'7 (A.A.) _ Sovytt ku. sinde Volgııdnn 3\) kilcırelrc uuı.
mandanıığına göre 15 gtın evve' Rı •ev :ıı tıulıınuyorlar. 
lstikametlnde bqlamt§ ola.rı me:-Mez Tarafsız müşahitler Hustnrın a.,. 
kcslmlndeki taarruz harekeU lıa1en cak pek şic!delli blr hücumla vazi· 
Rljev §ehrlnin varo§larında devam et. yeti d:izcıtchile.'.:eklt:ri nıfıtalensındn 
mektedlr • .Almarılarm geçen aonbıl • bulunııyorlnr. Dünkfi Rus tebliği 
harda ~gal ettikleri bu ıehrt ııonkA. Sovyetlerin Kotelnikovo keoı;iminde 
nun ve §Ubat aylan zarfmcla ttus!.ar 
tekrar zaptetmek için bo§ yere uğratı 
mı§lardı. Daha cenupta Ruırlaraı. Ka. 
layı geçtikleri ve Viyazmaya doğru 

ilerlecUklerı söyleniyor. Şurası a{I • 

kl'lrdıT ki taarruzun heden Sovyet kı. 
talarmı cenuptan gelen Alman \ıal'kı. 
sının Blkmtısmdan kurtar:tıakt.a. 

Fon Bok ordusu kuvvetlerinin K11!. 

mevzit bir muvnrfakıy.el knzondı'.-. 
lnrı. fnkot diğer kcsimlerdP müd .. • 
faa muhare!:ıeleri yap1ıklarını bi'• 
ılimıekledir. Almnnlar l-:Us hatları· 
nın ı:ıerilerine narnşülçiiler indır 
.. ıekte, sonra bu'll.1rı, ha'-a yotiylc 
nakleltiklerl tankların r.ıücehhel 
lalalnrlıı takviye ı tmel;teılirler. 

Kofk:ısyadn El'..m.:z c'l:ığı lepe~i 

kasyndan veya Don haw.asmdar. çe- şlcldt-tli bir fırtına hüküm sUrı.lü~il 
ldlcrek merkez ke.,lmlne getfrllm~ eoı;nııdn znptedllml~tlr. 
olmale.rı muhtemel görUIUyor. Mos • Almanlar İngifü.., kıJ':v<>llcri gel· 

Amerikan tayyarelerinin kovacın Bu taarruzdan bugltn ilk de. ıned1.>n evvel Anamı ile No\'Orosl ·• 
Birmanyaya akınlan fll ~tarak bahsetmesinı tarafsız mah. kiye nırmak istiyorlar. Batı Giı-

ÇUnklng-, 27 (A.A.) - Amerıkan filler Sovyet batkrnın dikkattnı Kıt!. cistıını ıhı ic;ı;:nle rnlı~ae;akl:ırdır. 
tebliğinde defılllyor ki: Anapanın ktaa bir zamanda zaptı 

26 ağustos öğleden ııonra .Amerikan 

1 
'Umlt edilmekte, Novoroıiaklnin vazı. 

bomba uçakları av uçakları rcfaka. Ne dememeli 'l 1 yeti <le vahim görUlmektf:dlr. Kara . 
tinde Blrmanyada La~yc Uurbıe dcnfzdc ileri hareketi, tldde~ı ıllcbk. 
bir akın yapml§lardır. Şehrin mE.ııı<e. :-------------- ıara ve sarp araziye rntmen devcUD 
zinde tkl bUytik ya.ngm çıkarılı.ıı.etır. Son Posta arkad!l§nnız blr anket e~lyor. 
Hava alııtıınm kalltı§ yoluna blrkaı; açllll§. (Yeni bir memleket derdi) --------------
bomba isabet ct.mlştlr. Av uc::ıkları diye kumardan bahsediyor. Kent Dükasının cenaze!; 
schri Vt! alanını mitralyöz atcşt.rıe tut Kuınar ne yeni bir derddlr, ne de Londra, 2'7 ( .\.A.) - Olik •lö 
mu§l::ırdır. İki Japon av uçağı tahrip bu memleket derdldlr. Beııcrl.n belki l\cntin cenazesini taı;ıyan ~abut 
edilmiş diğer iki uçak da haaara ug-. ezeli derdıerinden biridir. bı.:glinkti perşer.1b~ gllrı'l fskoçyn _ 
ratılmı§tır. Amerikan ucııklarm hep. <Eei<l bir derd) demeli, (ywal bir rıTD Hoteper kasab:ısından trenle 
Si arızuız üelcrlııe d6nmU:lerdlr. memleket derdi) dememeli. r.yrılmıştırc 

Hh1 distau da 

Halk b ~ r mahke 
ya saldırdı 

Polis ateş açtı, altı ölil 
.Bomb3y, ~7,(A.A.) - B1h81 

tinin muhteHf b!S~Jer'.ııde 
tıklar oımu~tur. Tanganlde 
kıtalar, halka atq et.mil ve aıf 
ş1 Öllll U1i U1r. 
Hazaribağda Mohan nahfyelfııd' 

Dlrkat k1şin1n öıdUğll bila!rUtıl~ 
dlr. Burada halk matıaW 111.11-.• 
ye taarruz etmigtir. 

Amerikada tevk 
.edilen yabancıl 

Yeniden yüz kitinin tef 
fine lüzum görUldii 

l'eni Jercy, 27 (ı.1.A.) -
den fazla polis memu:u Yeni 
scy hlikfımeti şimalinde dok\l~ 
oor ~.ı\ {;1wd't'l.ı\ .rsımu.ın{;ü.Jtl 

k·.ctır yab.ı•!Cl tevkif et.a-nişri_r .. 
11.ra~tınnalar federal mecl•SI 

miser muavini Konroy, polıtı ı, 
fmdan yapılan tctklk:er!.n J3ıfı 
Amerikada. ko.lmayıp AJ;:r.,of 
c.önlnt'k istedikl~ni sbvleyell 
zi partisi azaları hakkınde old 
nu bıldirmiştir. 

Paılllkte 
l'ellngto.n (Yeni ZcU\nda): ti 

A) - U. P. -
İyi haber alan askorf mahtlll' 

merikan ve Japon kuvvetleri 
daki hava ve deniz çarpı§m&Sznll) 
t safhasına gird!ğlni s(l}'lemekt 
~-:arp11~::ı. olmdl Mldvay ve !l 
denizi muharebelertnde olduğ'U 

denizde ve havada btr aıra va 
karşılaşmalar §ekli.llde gell§mek 
lyı hat>.1- alan mahfUler, denli 
llyetfnln, JUdland muharebesill 
duğu gibi, harekt.t ısaha.mnm 
niş olması yUziluden, büyük bit 
çarpışması §eklinde geljşmesıni 
az muhtemel olduğunu kayde 
ve hA.len aUrcn çarpışmanm :ıtat 
Uceslnin ancak birçok gUnler 
malQm oıabileceğinl ll&ve eyl 
tedlrler. 

Bu mahfiller, Salomon 
AKIMtioln devam eden mubare 
Uceslne bağlı olduğUnu igaretle 
rlka donanmlLSlllın ezjel bır ı 
kazanacag-ma ve böyle bir gall 
Itlmadla beklenebileceği fıkrllll 
Ue bu takdirde Amerikan kU\ 
nln §imnle doğru tekrar yUrUYU 
mek için soluk ala~ceğlnl ııı 
mektedirler. 

Ayni mahfiller, §lmdlkl taat 
kim kalırsa Japonların tekrar 
bir taarruza g<'çebjlmek i<;m 
lunmadıklan fikrindedlr. 

Amerikan entelljıuıaserviSI, 

mon adaları cenubunda blrjnci, 
el, be§lncl ve altıncı filolarını 
dıklarmı, · bu!ldan başka 15.000 
lle 200 uçakları bulunduğuIIU 
almıştır. Ancak, kendi kıyıla 
ÇOk UZUn muvasala yollarını kO 
ihtiyacı aava.ııa sUrUlccek harP 
!crjnln sayısını tahdld etnıek 
dn. bırakmaktadır. 

Japonya kıyılnrını himayeslJ 
tığı takdirde öldUrUcU Mr yı 
arruzunun ba§kn bir fstlkamett 
ponya Uzerlne saldırmıyacagııı 

mln değildir. 
Bu itibarla Japonya, karad3 ı; 

yUk kuV\'ctler kullanmak ımlt 
olmakla. beraber harp flloiarıJUlli 
kudretle kuUanılabllmelerı 
kolay değll.!jr. 

Japonlar, mah:ıa. Amerikan 
lerlne bir li'aşırtma hareketi y• 
mi§ olmak içln Umltsiz bir M 
Yeni Glne cenup doğusuna ask 
karmıolardır. 

.Japon?ann batan gemileri 

Londra: 27, (A.A.) - sal 
&dalan nçıkln.nndaki hava ,, 
niz muharebesi devam etmekt 

Birleşik Amerika bahriye. 
~linin dtin akşam neşrettlğ1 

lığde şöyle de:ıilmc.ktedir: 

Sa'omon adalan açıktarrnd 
vam eden muharc-be etrafınd 
r.Uz bir fi:kir söylemek için 
erkendir. 

Japonların CuadelkanaJ 
daki sald'nŞlarma karşı mUt 
kuvvetler mevkilerini mu' -aff 
yetle muhafaza etmekte ve d 
na ağır zay'at VC'rdlrmektcdi 

23 ,.e 2p Ağustosta havil 
,·etlerimiz 15 dil~an tayyare 
ştirmU!jler::li'r . 

Cenubu garbi Salomon o.dııl 
da müttefiklerin mevkilerinı 
hafaza için yaptıkları çaJış!'ll 

iimicl verici bir ~eki1°1cdir. 
Bu deniz ve havıt muh 

elnde Japonların on <:!ört harf' 
misi b~trrrlmıştır. Bunların jç 
iki tayyare gc:nisi, bir zırhl' 
bir kaç knıvaz5r bulunmnkt" 



Taksilere · 
gece nöbeti "Dil'' i, yeryüaönUn en keskin 

•:Waı olarak tuuJ11 pek nkidil. 
~tt& )'al'ULOlllDA& bir tulte dQe 
de ....,bardv. 

Dllnyanm Mtln ftloZGflan, laa
Tabilerm . ~ir hari\:&nde ve kimleri ba g~l'fek U-stllntle birle

ciahiHnde>"' ,.,;rü8ef eıieri için yeni flrler. 

Şehir harici semtler için 
tarife hAZınamyor 

Cır taıUO?l'lı\ ... tatbik edilmekte ol- Dün "Gayda'" nm mallalftni o-
, dufunu yaznıı3t*. Takı!ilerın 1-e- ~ bun"J utniadnn. S.na ÖJ'-

Belediye iktıQt mildürliljtl -... dilecıektir. Tdtiller eonmıda faz- bir h:uici:ıc çxlrmaları iti aerbeat fe J:Plıti, lci 9lldn kuvveti onan ,,.. 
m>-~ Be)'Ultta Meimıet Emi- la cesa gören fırmlar kapatılacak. tıraltrJmıştı. Fakat be,ediyeye Ya- tanmda düa 1Wllİ 1eni anlaııl. 
Din, lebnmiDiacle :u:....,--. 1Jılen &i)Elyetlerden toförlerin bu .ap bw!h•• Ralbüi ..... 
... ...__...a.. y_.._ __ Z';;';_,ı..,. ~:,_,__ toO ekmek •:..! baJnn•- gibi yerl~r idn flhiı fiyat ist:. "hato'' R, .,Aawa,. lar<lan da ... ._.....,_ -~-~ .. -.11- u-~ --- ~ - dikleri tesbit edilmigtir. Bu gibi .1-L- .. 11_1. hati'p•e ... kinii ......_ 
fınnlarmds killli~tli mlktarda fa- - --~- - -
aulye ve balt1a unu bulmutlardır. Tahblmlede oturan bir sereerl- yerle'l' için yeni bir t~e hazırla- lu. Araya glron zaman, demek 
Bu unlarm elmneltlik una kantta- nhı Uftrinde 400 elm>ü kartı fiti tac&ktır. Aynca tabıler mmtaka- 1 lııltlJ'l.ları sDmif. 
nldığı anla.şıldıfmdan üç fll'IDGI buluDnıuıtur. Bu adaın_ elindeki !arına göre gece nöbeti tutacak- AIJz gerçıekten yaman bir ıi
millt konmma mOddeiummrıllitine fie1eıi Beyuıttlki fınnlara IUru- lardır. Bu su;etle gece :tnl ' 'aka. ııı. ve söz on• eepllaae!ldir. o\ma 
~rilmiltlır. ken yablamp miJU konınma malı larda otomobil bulmak m~kUn o.. yeılnde ve :ırsmanıUa lnılluulmak 

Bia neıllsaa ...._. mbedere Um'!Sine verilmiştir. lacatır. Nöbet e~li 6 ııcı ıube rartiılc. 
edlldıi · Bkmtık brtlan te~ mDdiri~ teraf!ndmt haztrlanmaı: Olımalalı impuaterlapnan Af· 

Fmnlum elmneıık ~rmn.Janl Çatan kawı Mıic. viliyet da. tadır. r&ad•ki mirMlnl beniınsemek içia, 
ili etraflnda belediye tefti• heye, hllilıd"1ti l>Ut.Un semtlerde eylül • Ga1c1a'tUD elinde aeaha n&lill bir 
ti koa~ devam etmntcıt birin~n aylst.rm& ait ~i ek· Zafer Bayramında ta~are. , ·asifetname var! 
clir. DUn --'an kontrollerde ~ mek tartlarmın da~tılmaaına bat )erden atılacak vec, izb!er 

,,....... o imp:ıl'3tonaian hasta döte-
rin mubttlif 91emetleıindekl llrm lannu:atır. Temat bu sefer de haJk Tllft hua lnmau direktörlü- ~ dUttö~ aa cinlerde "l'rü-
ve ~ dülrklınlarmdan 1000 birlikleri ısra(mdan yapWDakıa. ğhden: ' 1 ... facia• oa...ı-. Ana wataa-
nok!lall .._. müıladere edilmiş. dır. 30 :ı.ğuetos kfer ~ Tı.ynre tay daa engin de-aialer. eöller ,.e W-
tir. Kontroll~ liddetJe devam e· ramı günü T. H. K. tayyareleri 1u1a afftbtı w avuç TUrll orada 

tanfından !1t'hir tltıerinde yapıla • k.-tlinden bta kere daha ~ ve 
cak g6steri u~Jarmda serpil~ mily• w. daha aeqia lilUllı 
vecize klğıtbmıdan bir çoklan ord1t1ara. JoıumnWMa sfiiö1' _.r. 
kurumca mühtıır1aıımlş ve nUtnara. ıai.tti. Bu. mirasın ee ~ıkb bir 

Emiaönü Halkmqin 
tetekJdirii 

l!lmiaönl laalbYiıDclea: lenmıltn'. teY olcluluıw, • ...,...ki aüerler 

l'a9 davaam .....,. 
Evet ildim baJomnu1aa lW.,.

ıauı eenehile AfrlkMm ..._.i .... 
l'mda bir MI ~ JıcıPa 
a;rnhk '5'oldur. ttsJyanlar, •raci& 
kmdlleriai iz 711rtlanada sa)'alıi. 
lirl8. 

AID:l ba topraldarm •bipleri 
nr. Hie ldmse kendi H'ine iiır 
ba8kasınm yerlf'91Desine katlan 
n~z. 

-SOnra doirm• Gavda dll sililu
nı ~k fma ve ~ • uypnsm llir 
aJIUUlıb lndlanth. ~ onlar, 
Afrikacb keca bir iın,....t•rl'* 
kaybetmit lııalaıuı.JOrlar, "El'itre., 
lerden, "Somali'' lertlM birer bi
rer Mlkleri silindi. Nec!tl,İ, talt
tındıadır. Oralarda mllyoöık ttal
)'B ~nl. :rW Wn'6ee tta,,._ 
işçislndetı b~ç bir haber yok. Do
ğada, ua,yada eriJ.a flrlıal
•li.hıs ~delıi ~ ...... " ...... 
nm ki du~iame. yana aamla ft
rine ko7am11acftk. Çün,dl sava., • 
Janlannda d&,eaJer. yttİtmi' leli§. 
Jenlir. Ber Wrinden bir cltaiae ~ 
t11k beldMen pnçler. O.lano bir 
mUyona hakikatte on milyon ma
na"aa gelir. 

Hem soma ef.U.. bic llfla 
tiit.ahat olur mu f Dil keskin bir 
allUltır; dec'li.ne. a. ee.pl\ane 111-

fatmı verdlcae, balllarla ıe\'CF.e'• 
eibaalir ohlrlar btıkmtinll ~r
maddl ~ 

So8,yal yarda ltlbembiD yok• 
bulbr menfaatine tertip ettijı mil 
ll o)'lllnlılır ı.e.tift1I il. 8. ı ttı ııik
camı Tepe'bıall Halle baboelbule 
veril~D mtıısamete ile aona eraıit
tir. 

Mezbahadaki içyağlanndan 
l»eledi:yeye ,.ni bir selir 
:Mezbahadaki iç yaflanna Tlca. 

ret V<t-Wed taratmdan elkQadu
tu yuılnu.,tı. Mezbaha, elde etti. 
ği ıç yatlannı margarin fabrika. 
ıına devretmde 'ba§1anırıtır. Bu 
yağlardan 100 Nn linılrk bir vari
dat temin edi1rc:f'ktir. 

Bu miLhilrtll ve numaralı ve- bilirler. Hattl Un?tl fUtUrist ttal. 
ciaeleli lıulanlar 15 eylftte kadar, ) .. n piri bDe! 6aJda, İtalyan •1-
kurammı Cağaloğhuıdaki VHayet fuıt çoğalıfQU i••• stirel'ek, IMa ._ 

g_ıtbeelPe mU:racaat ettlk
1
eri tak- ========================== dirde kıymetli hediyeler alacak-

Hcıilı Süha GG6i1' 

Bu h&ylril tQebbUllUm\lıdo ba
den <ı..n btıytlk yardlmlan eairge
mlyen ~~li bttyiHderlmize ve kıy 
metli matbaabmsa. uam1 rağ
bet ıastertan ayın haJkmnza., o
yunlara lıtintll etmdr Uze!'e )'\\r
dumua\lll her lı:öıtelfnden ge1en e
kiplere ~ arıederiz. 

. Altın fiJ&tlan 
DGn bJT aJtmm fi.yatı 32, TO •a 

idi. 
Mıntab ticaret mOc!tlrHllU, .ı

tır. ftyatlarmm nfı:in yilkselip aı .. 
çaldıimı tetkik• arar vermittir. 
Hazırlanacak rapor, Ticaret Ve
kA.etine gönderilıccektir. 

Atl!dimı birbıcililderi 

ilk tedriıat müfettit leri 
tefkilitmda yeni bir büro 
Kaartt vekUetl ilk tedrfat lflerilt 

mefllll olmak Uzere umum m0cltırıl1. 
te baflı blr '"Ktlf9tt1fl!k lfleri btıro.. 
su,, tuta edecektir. 

Btıro lflerbadt Qahpa>r l1sere mub. 
telif vUa)'etJerden bet mtUettlf atı. 

nacaktır. Bu arada !atanbGI mQfet. 
tlflerlnden Kehmet Ali Akaoy yeni 

BtıroJ& fa:Jtn edllmlftır. 
Bflro. mlltettl§Jerin mmtaka, har. 

cırab. ra)or ve teftlf itlerini tanzim 
edecek, gereken tahlrlkatm neUCf'len. 
dirilmesi tçln mGfettl§ler taYin ede. 
cektir. Büro ayol zamanda ilk ötre
tım ---- netli' tperlne • -.. 
kaoakt,ır. 

- 34 ·--

Mustafa, Aydının Telli Dede ,_enGhlerine lftlralr veai&esiyle blrkac 
defa bu fabrika 6nünden geçmiıtl •• tt.r goçiılnde fabrikanın büyük lıo· 
pısından birçok intanlann girip cıktı§ını ve aheste y\irOyOılü develerin 
11rtlarında balyalar taııyorak bu fabrllra için eo~ıfhkl•rım g&trdü •• &azan 
da kendisi icln, yabancı olmayan bu insan V9 deve kalabalıiı arasında, 
onun merakını urandıran kırmızı yüılO, mavi 16zlG ve IÇolonyolı l(lplcalı 
bir adama rastlardı: Sorduiu :ıraman ona lnglllz dfrektaril, deMltlerdl •• 

fabrikanın yanında, .. ni$ bir bahçenin aladan qrasında, blrcok 
pencerelerinin panjurlan kapalı bir de k61k vardı. K&tlıOn kapısının Os· 
tünde bir levha aaılı idi .. Arslanlı bir levho.. K6tk0n daMında da bir di
rek .. Orada do arosıra bir bayrak sallanırdı .. luntor, lngltlz armcuı ve 
lngiliz bayrağı lmlı.. ÇünkO bu lnglllaln hftt fabrika. dlrekterO.. HtM de 
lnglll:ır merııuru olmtılc gibi iki sıfatı vannıı •• 

Bu lngllizln itibarlı bir adanı oldulu .belli idi .. Fabrfkatında calııan 
ve hayatlarını kazanan insanlardan botka hQkOınet memurlan, ve Aydın 
eırafı da, ona ayaöa ltalkarlardı.. O, Aydıntn bir lıenennda bulunan 
k6tkürıdt kendi batına yatar, ve ancalc pek a:ır Wınseler He ~ti)rdO •• 
Arasıra kızı ile geaintiye cıktıiı ıtaınan da fOIG"ın en tenha MMtltrlnl 

tercih ederdi.. in k 
1$te bu lnglllz, Mustafanın zihninde yer Man elllz MefhuwıvnUft R 

timsalini teık:l etmiıtl .. Bir tarafında fabrika. yani pare, &te tarafında 
lngiliz bayra6ı, yani siyoset ... lngfltert neresi? Aydın neresi?.. lu kadar 
uzak bir yerde yaıamasına ra§men yine kendi hayat tarzını, hayat 16· 
rüıünO muhafaza eden bu lnglffı: tipinden dOnyanın ~rt bir bucelında 
ldmbllir, daha kaç tane vardı? AynJ buna benzeyen dı6er .lfttmzler de, 
ispanyada, !randa, (:QVC1da, Arjcıntlnde, annalannın hlmayesı •'!'* fob. 
rikalar iıleterek, kazndıklrı serveti, Londrya akıtnıaldo 1119fllUI ıdller •• 

Mustafa, bir ge:ılnti e111a11nda, ltetlenberl zihnini ınet1ul • eden bu 
adpmı yakından g6rmek için, Sami Beye, fabrikayı gezmek teldıfinde bu-

l d t ·ı· e-ml • ....,. babasiyl• glriijOyor, Ye kendisini de tanıyordu. 
un u.. ngı ı:ır, - _,... ı Sa 1 8--' k s 
Katkün kapısında arabayı durdurarak bahceYt 1 Nn m .. ,., • trlCI k 
kılıklı bir adam kotarak karııladı .. Ve ÇefeW.,. habervve~~ .~ 
6nden yürüdü •. IC6skün kapı11nda Celebi de glründü.. e _,... _,_ ar• 
kadaıını içeri aldı.. lngillz pek az TOrlıc• Wllyordu ... ~ bira:ır da 
fransııca kanıtırılarak, hoı bes edildikten 'tonra Samı ley fabrlk~ ı•: 
mek arzusunda bulundu6unu s6yfedl.. Mustafa C'Ja beraber, fabrıka ~ 
ıildi.. Bu, S6kedekl fabrikadan daha bad, daha kOcOktG •• BOtGn vazıfe
ıi meyanköklerini tozyik ederek demir cenbtrter il• '"""ak, .,. botyolar 
v~Dmtıktı .. So~ra bu balyalar, lnglltereye, Amerfkaya kadar glnderlllyor, 

laJ'dlr. 

1 25 yrt evvelkı Vakıf ___ _.. 
21 Atul•NI 

Pi1ua 
'O'atım okkuı: N - &e. l'aefr ok. 

kuı: Q - 46, Yat okkuı: 200 -
220, Sabun okkaıı: 90 - 105- Zqt;1a 
yatı : ıs~ - ıoo. 

TE1KIKLER 
MihvÜrle ilarP halinde olan 
29 uncu memleket: Brezilya 

ve orada meyank6kü nıatr1ül6tı icln ilk ınaddeyıf teılıil ediVofdu •• 
Yüılerc:e insan, bu kökleri Aydın kırlarından, sabahtan akıamo lta

dar uğraşarak, cıkarıyor, v• lngilizln tayin ettifl fiyattan fabrikaya sa
tıyordu.. lngK;ı, blrlıaç yüz TOrk ailelinin gecimlne, muk~dderatına ha
:Cimdi .. -Kazançların anlan payı kendisine aitti .. Türk k6ylQs0nDn kaıon· 
cından, doğrudan doğruya olmasa bile, dolayıılyle onun bir hissesi var
dı. . Mihracenin servetinden, Cinli tacirin koml1Y9"undan, 'Mısırlı fetl6hın 
gündellğlndtn,... c.lduğu gibi .• 

l1te bu :ırlyaret esnasında, Mustafanı•, bir lurMıı:t yü:ırlü, llHwi g6&1G 
lngiliae, bir de toz toprak icine karıınuı Türk itclsine bakarak, aihninde 
hasıl olan tablo, lngillı mefhumunun ileride doha canlı, daha kuvvetli bir 
surette gelİiİmi bakınıından, ilk düıünce kayna6ı olmuttu ... 

lngiliı: arslanı, htrıeyden twel, arslan kıyafetine girmiı bir tilki idi •• 

Vll 

Bir rnG)'IS akıaını, Mustafa, Saınl leylere aiderlıen, illelyoft ile ye
"ucff Mahallesi a1G11ndaki meydanda bir kaynaııwa glrdü.. Mustafanın 
her zaman ıectiil bu meydan ekseriyetle te1tho ve ıalrl" idi.. Yalnız ev
lere yakın olan kıslftında yahudl cocukları oynar, ve orta yerinde de ba
ı:an lste11yondan yOk alem veya yOk bo,altan develer, diz c6kmDı veya 
yana yatmıı waiyetteclfnlenirterdl .. lu akl(lra acaba ne vardı?.. • 

Mustafa salıuldu .. Bir .. orO insan anlar gibi faaliyette idi.. Bunlar 
arasında kadın, erkek, gene, ihtiyar, her ceıidi vardı .• X!ınl kazık c:aln
yor kimi ip geriyor kimi yük tatıyor, hülôıa herbiri ken:iıne g6re bir it 
96rÜyordu.. Ortada' patlanııı bir balon gibi, bir çadır a1tkazı duruyordu •. 
Anlaıılıyordv ki bu iMOnlar, bu c;adın kurmağa uğraııyorlardı.. Etrafta 
tOrlü seslerin cıktıiı bir takım lıafesll sandıklar, lurGYO buraya bağlannııı 
.atlar yılın yı§ın dqılmıı tOrlü etya, bu intaft kalabolıiına daha lıeslf 
bir ..;.hlyet veriyordu.. Sanki bOtün varlıkları il• bir yangından, bir hfarP· 
tan, lıacan insanlardı •• 

Fakat yOzlerinde 6yle bir afetten kacanlara mahsus acı ifade yok
tu .. Buntar 'birbirleri ile takalaııyorlar, gülüyorlctr .. Ve ~mitli görünüyorlar
dı.. Onların etrafını saran, bOyOk k~Ok soylrci lıcrftlesı de, bu neıeye it· 
tlralc ediyor, ve gürült\lyü artırıyordu •• Bu bir ~ canbaıı kumpanyası ftll ... 

Mustafcıı b6yle blrley lıitmlı, fakat tlmdıye kadar hlc g&rmemlıtl .. 
ICaftsli sandıklar lem gorip, lıorkunc sesli hayvanlar g&rOnOyordu.. Atlar 
bile bambcqlıo itti. lesbelli, sOllO ve twaletlf hayvanlardı .• C:ectın kurma· 
iCI' u6ratanlar, baılıa ~lr dil lronuıuyorlardı .• Demek iri bunlar canbcızlık 
yapocak!ar, Marifetler g6sterecekler, ve Aydınlıları e§lendlreceklerdl .. 
Her halde bunları girmek lôzımdı .. 

Mustafa yoluna devam etti .. 
O, akıanı g6rdüklerini SaMi Beye ul9'11 .. Ve iktıl de seyrin. 

nte§e karar verdiler .. 
Ertesi aklQm cadır meydano cıkmtJ, kafesli ve tekerlelıfl ıandıklar 

yanyana dizilmlt. h•l'l•Y dert.nraiı, toplanmıt ve eeyrek ftl""'4I """" 
bir ıeklo kon"'uttv .. 

- Devtlllll ,,., -



- '-......_ 

8inciHAFTA PROGRAMı . 
BbUNCt K08U · · 

· tl~ ratmdaki yerli yanın kan lngi liz erkek ,.e dlsi taylarn mahsus. lkraınlyet1i 100 lira, sıklet SG kilo, 
M~ale..'il 1200 metre. 

I
,..,..., ____________ ..,. ____________________ -!"' ____ , ________________ ~==---~, ----------..... _--~ 

-2. , ATll\J J.s.I ~ 
"' Abn Sahibi , ~ Anb em örü .:ıe 

_ı:12_-__ ,ı.-________ ..., ____ •s_rn __ • __ ..... ____ 'e __ rı_: _______ &_a~\ ___ A __ n_4_ş_• __ .1._r-__ .._ ________ ..... _"'_·..,. 

1 

1 F, lşb11en J\:ıder doru er. Frig . lüberra 3 Reşat 56 
2 S. Knrııosman Tiryaki doru er. \'raignscon : .\Jnıızlı 3 Mustafa 5H 
3 S. Kıırao~mnn \lene,·iş kır dışi Vraigsscon Mis 3 Mustafa 54. 
4 :ıı. Gurler lkhal doru ıJisi Fatalis Yerli 3 Zeki 54, 

JKtNC't KOŞIT 
ı~f yqandaki yerli safkan :ı-; n c.rkek \'e di'i taylara mahsus. ikramiyesi IOO lira, sıklet 56 kilo, 

Mes:ıfe: 1200 metrP, 

1 Alı Ersıın • Hind Kır er. l\iıbe~ lün Meram 3 1 R:ı~Tam 56 
2 lf. Ba)ram Can al er. Derk Malı.11- 3 f. Atçı 56 
3 C. Bö'>e Dabi al er. ruhey Dahi Mimnıiılye 3 T·'. Atlı 56 
4 56 S. K&k:ıosm:ı.n ITıpr al r.r. H:ımrlanl· Ay 3 S. Karaosn.:ın 
5 M. Ersoy \ l'C iııe rlo 11 dhf r•orui Cin .l P. Halfm 54,• 

CÇt'Nrf' KOŞ\: 
»ört ve daha yukarı ya~tııki ıı.af ken :ırup at \"e krsr:ıklara ınahsns. 1kramiye"li 300 lira, sıklet: Dört 
yaşmda!iller 58, be~ \'e daha yakan yn-.takller 60 lcilo taşıy:ır.aldardır. ~lesafNi: SOOO metre. 

1 J H, Tekçe 
, 

Tuna 
2 l H. Tekçe Sıı\'a 

3 lh. Atlı Bora 
4 Ah Ersan Tomurr.uk 

1 
5 S. Tnnak Bııhti)ar 
6 F. Vural Tnrzan 

kır at • Kuruş Sübeyhi. 
kır ııt Kurus Fındık 

kır at Alcc~ liın Bulut 
:ıJ :ıt C:andi Su:ırle 

kır kıs. Armuş Culfa 
kır at Kuruş Sübeyhf 

4, eti KOŞU: (Bebek koto&nl 

5 
5 
6 
6 

13 
4 

lh. Atçı 
lh. Atçı 
Mecit 
R:ıyraın 

Zeki 
F. Atlı 

60 
60 
60 
60 
58.fJI 
58 J 

iki Y&"'1dıııki yerlı ssfkan tngili:r. erkek 'e dişi tsylarn naabsu. hmuniyesi 1050 lira, sıklet iJ6 kilo, 
Metaafe'Jİ: 1200 metre. 

1 F. Atlı ,. ral doru er. ~ı!ır. Noce J'Or 2 F. Allı j 

2 P. Halim Hüma,·un doru er. honflon f:hnrblra 2 P. Halim 56 
3 F. SimsaroJIJu Deı;teJül <!oru dişi Carrif Chines Girl 2 Bayram 54, 
4 F. Atlı Zehrimar doru dışi <:oup de Roi Keziban 2 F. Atlı 54. 
5 A. Aynagöz Pınar doru dişi CurrH 1.ithla 2 A. Aynagöz 54. 
6 A. Atman Hı~a doru dişi Mnnnıı San lalin 2 A. A'Lrnan !14. 
7 A. 1. .~ylaç Nilurer doru dişi Vınalol Moııntain 2 1. Ayıac 54 

. 5. ci KOŞU: (Btıytlkdere- lmınso) 
1~t w dl\ha ynlt.'\n yn,taki salkım İngiliz at ve kısraklara mabsnıJ, tkr:mıiyeei 400 Ura, sıklet: Vo 
yaJllM]ııldler 5S kilo, tlört yaşmda iriler 58 kflo, beıt ve d&ha ynkan ya.,takiler 60 kilo taıryacaklardır. 

Maafesi: 2000 metre. 

1 Dr. Seferor K<1misarj :ıl ~l Oberlas nasia 6 Dr. Scferof 60 
2 H. Alakuş Dnr.dy doru al F~galfer Cutlemain 9 Mecit fi O 
3 A. AL"llan K.ırabiber yaAız er. Stratfort Tbe S. ~ir~. 3 A. Alman 41 
4 t. A' IDÇ Heybeli doru er. Claud Cap Moda 3 t. Aytaç ~1 
5 S. Tomel Çoban km al dişi CaDOll Lav wal of Clvyd 3 S. Temel 45.5 

Çifte bahisler : z • 4, 4 • 5 lacı 110,vıar. iıerbldedli' 
aıu baJdller: 1,3 4, 5 inci lloıalardadlr. 

Ba Baltalll at yarı,ıarı 
:Mevıimiıı Mkizlncı hafta k09uları 

önUmOzdeki pazar, )'ine heyecan ve 
zevkle takip edlleoelrtir. Bu pazar 
kOf'llara oldukça fazla hayvan kay. 
dedllmi§tir. 

Bilbue& iki Y&flllclaKl lrıglliz tay. 
lan ıc~uaunôa flmdiYe kadar kOfU. 

bu k~§uya beı hayvan girecektir. 
Bizce favori lsmajl Hakkı Tekoe e. 
kUrüidlr. 

Dllrcltlnell Kota: 
otbıttn en caUW cllkkat ko111n bu. 

dur. Yedi tay girmektedir. Favori 

aunu gördUğömUz tayıa.r da mevcuL ' Buıunkü rad;:-t 
tur. • ~I 

Dört ve daha yukarı y&§taki ve -
meateai (3000) metre olan arap at.. T,30 Program 7,32 VUcudUmUzü ça. 
lan lıOfU911 muhakkak gUnUD en he- llftıralon 7,40 ajanı 7,5:5 Senfonik 
.,...nla taldP edilecek koıuıarmdan ".ııarçaıar Pl. 8,20 _ 8,36 Evln saatl 
biridir. :Muntazam cetvel halindeki 12,30 Program 12,33 Şarkı ve tUrkU -
JJ'OÇ&Dlm:İıza bakarak koıulan 1nce. ler 12..41} ajana 13,0Q • 13.30 Peırev, 
ıeJ.ıım: prkı ve türküler. 18,00 Program 18, 

8rlnc! K.OfU: 03 Fuıl beyetı 18,40 dana mUzi~ Pi. 
'Oç yaımda yerli yanmkan lnglıtz j 19,00 kon111ma 19,15 dana m1lzlti pro 

len maluıus bu kOfUY& dört tay ya.. grammın ikinci ıtu;mı 19,80 Haberler 
sıım11tır. Bu kotu IU 111ra ile netice. , 19,46 KIAa;k Türk mUziğı 20,15 rad. 
Jenecektlr. Kenevj' birinci, Tiryaki , yo gazetesi 20,4ö Şarkı ve tllrkllln 
1kıDCl, Ka4ier UçUncU. 21,00 ziraat takvimi 21,10 temsil 22 

lJdacıi a.ta: radyo salon orkestrası 22,30 Haberler 
Uı; yaiıl!k aafk:ın arap taylara 22,30 kaparuı. 

m•h-.., ......ıui 1200 metre. ------------
Prognrmda görilldutU üzere bel , 

tııy ke.y4edibni§tir. Burada favori 
hiç şüphe i01L" ki batta Hızır ve aon. 
ra da O.:.yıdır. 
~ Koeu: 
:SUyök arap atlanna mahsus olan 

brtAl'Klıl "''"ıo.ASl~lJ\o 

:1-4-ltı Flyauarı 

Kapanıt 

Londnı. 1 Sterlin "i 20 
Nevyork 100 Dolar t:!'l.70 
Cenevre 100 lııvlc;re Fr. 30.25 

15 piyade f.illıyı, 12 t'lP batarya- Stokholm lOO tsvec; Kr. 30.80 
R, 13 m'-"st.allil t:ıı°bl:'r, 5 hilcur11 ta- 1!:~'1", vr l 'All'\ n.-\, 

1 

Kadrld 100 P•zeta 1~.8t 

"""1, 12 Mivl\ri a.1eyr. 5 topc:u a'a. , % 7 19:?1 e:l':!.n.Erzurum 2.7 .. 20.-
yı, 5 ft2van topu batarvnst. :; rl::ığ rı: 7 19U r cr.Uryo!u 2 lCl.i2 
topa htf\l'Ylll!ıt, 18 '8.hra topu b3-
tuyatn, 6 müetıdril batarya, 5 pi- ı 
yad~ bat:ı:'Y85ı. ordu mevcv<lu 80 
bin ve harp v-.. ılnnmda nazari ola- j 
ra'k 1,200-ıQ00 kisi cıkara'1ilir. 40 
hin kiiiffk jandanM kadrosu var
dır. 
Haıp filo!mt 
Don3mna ~·C'tldu t!J .noo ton

dv. J 9500 CT tonhtk 2 hattı harp 
~ 2 ts.n~ .. ahiJ muhafaza ı:c
aec, 2 mubafamll lmıvuör. l ı 
D111'rlp. 7 tortf.t.kııbot, ~ muhafua 
ıplllİIİ, 8 denizlltt ~isi, (9 tane 
Blllii"~ bıü:ta ) 
~!hıftnm 250 demode tayya. ' 

rui ~ır. 
~..,.,.,.. M ~Yll entum 1 

1'et elıflltlldwtt ?um c!e~ildir. MUt 
~ ......... ealr va.rtım iktma. 
den oJa.caJo;tır. • 

Bir BalkU 
&oma••~ 

Rlr('n1r ' - ',., .. ,., dilln•f' ftrc-ı1m 

tdilmiı olan 1'a tur. ~lua:f Ah 
mel tara/ından dtJlrudan do{Jru. 
110 Gi1rcü dilinden ttrctlmt tdP 
~ı,ıır: Boıton ıon11 kodtır aık 
·rınctra Dtt lrahranmnlılr mrnkıbe. 

Itri "" dolu nlan bu ncff• tıeı 
7 ılrlr nıalbnafrnda ilk nilmunedir 

.,,..b ·40 inime olan w .... bu 
lllnı knlp cetlnllleft \'alftt. mta. 
M\'tude J'bde IO teUl1Mla IO lru. 
ru,a ftrtlmelrtetlr. 

(MeYcudu a~almıstlr) 

bjç ıUpbe yoktur ki, Halim Sajdin 
H'lmayunuduır. 

Betlnd K.0tu: 
'Oç ve daha yukan yqta İngiliz 

at ve kısraklarma maıı.ua, meaafeai: 
2000 metre olan bu kOfUd& bet bay. 
van kO§acaktır. Favori olarak bagta 
Dandl gözükmekte ise de, sc>n idman. 
lannda güzel dereceler yapan ~ğer 

dört at da ihmal edilemez. 

Bu hatta çifte bahiller: 2-4, '-lS 
nci koıular üzerindedir, 

İkili bahialer de: 2, 3, •, 5 ncı ko. 
ıutardadır. 

1. iŞ BA.NKA81 
&.l'AıtARHDI 

HES"PLAB 
1 bdaeitetrbl 

K•ftdf91ne ayrılan • 
ikramiyeler: 

ı adet 1000 ıtra~n 
ı • noo • 
1 • 260 • 

14 • 100 • 
ıo • eo • 
IO • n • 
.. - ıe 

ile sabah, 6ğle 
Her yemekten sonra günde 3, defa muntazaman ditlerinizi fırçala 

IKAYIPLARI 
Erzbıcan vilAyett Kemah kuum. 

dan aldığım nUfuıı klğıdımı zayt et. 
tim. Yeniabıi aıacatımdan eıklu01n 

hWmlO yoktur. 
Kemah, Sitemi köytlnden Aziz otlu 
~bçeı Kumaz. Takalm Vallık ç* 
me Melek apartman " numnracla 
kat 5, numara 11 (<109l9) 

•• :f 
:S..btı açık motörUn me.saha ve senedi 
bahrlafnl zayi ettim. Yenlıılni alaca. 
tamdan eaklsinln bUkınU yoktur. 
Bahtı ~ motörtt sahibi Mf'mnune 
Ylrz (409ı0) 

••• 
nandırma aakerllk ıubealnden aldı. 

ğun aakerllk tezkeremi zayl ettim. 
YenlJılnl alacatımdan eaklalııin htlk -
mu yoktur. 
Kaeımpaea Makaracı çıkmazı ıa 

numapda Abmet otlu Sl' tevel-
llllJD hmall Gömüt (40921' 

••• 
Aakert tekaUt maa11ınm reaml ııe. 

nedinl kaybettim. Yenisin! çıkanyo. 

rum. Eaklalnln hUkmU yoktur. 
IH ııumuab cüzdan ..ıatbl 8am1 

Ozhekfm. ('°915) 

••• 
Davutpap. orta okulundan 920 -

931 aeııealne alt 7 ncf ıınıftan aldı. 

tım taat1iknamemi zayi ettim. Yent. 
•ini alacağımdan eıkl.ainln hUkmU 
yoktur, 

Tophane, K11laarkul Almy ~~bl 
mab&lleel M awnarada Rahmi Ko. 

caova (j09ft) 

• • • 
Yueo-lavya tebaumdanrm. Bu 11. 

falla :latanbul dördUncU ıubede!l !1/ 
80778 .aayı t.üa.ı~ &ldılDD tka:uet 
tezkeremi zayi ettim. Bu kere Y"'DI. 
ılnı atacağımdan eski.ılir.in kıymeti 
olmadı.tını illn ederim 

Yuıroelavya tf!baaemda.n Yuvan ot· 
tu Bırtato Maryoglç Feriköyünde 
Lalapıbln aokak 99/ 101 No. lu ev. 
de mukim Harlatc M.ayoR 

Satılık Jemek ıobaaı 
Lokantalar ıçlırı çok elverlJU ve 

kullanıılı, hem tqkömttr hem odunla 
kullanılır, 1,80 boy ve 1,10 enlndfoı 8 
gözü, aıcak au ve flrm tertll•tı bu. 
tunan bir yemek aobau aabhktrr. ta. 
teyenlertn Vakıt matbaaamda Orllan 
Temele müracıaatlan. 

RASID RIZA 
MT-'TRO!m Rallıt. Pffldn ~retwor 

ONLAR ımımş MURADINA 
Vodvil - 3 - Perde 

__ : _____ _ 
Bilecik Nafıa mudurtuğunden 

1 - EUiltmeye konulu ff: BoztlyUk • KaraldSy -P~ 
yolunun 11+2•0 - 28+Cl'JO kllometrelert araamd&ki fOU • .
ili <1tup kefif bedeli (ımT) llra (86) kul'Uft&D tbaNttir. 

2 - Bil s,uı teminat mlktan (H88) lira <M> lnıraftur. 
8 - Ek8".'tm• 12.9.9\2 ncl cumarteat gQDO aaat (11) de Bil 

m~t blıwım:!aki Nafia mUdUrlotU od&lmda tefekkUl edecek 
rat'ından kap.'\lı Mrf U8WUe yapılacaktır. 

t - Eks.1tme prtnameal ve buna mllteferrt evrak (99) 
mukabilfn<'e blleclk Nafta mUd11rlUğUnden almablllr. 

6 - latüWerlD ekllltme tarihlnden en az Uç sOn evvel bil' 
Bilecik vllly"l•!Jıe mUracaatıtl bu rtbı eaulı tamiratı yap&blleoe 
cb!ivet veıı i k:ıın Plmalan Jb.ımdlr. 

• 8 - Eks'ltıneye iıtırak edeceklerin Bl§lncl maddede J&Jlllı 
H2 malt yılma &id ticaret odUI veltkuı ve muvakkat temma 
ı 2490) sayılı kanunun tıulfatı d&lnalııde bazn'layacaklan kapeJI 
rını UçUncU ıJ1addede yazı!ı valdtten bir ıaat evveline kadar 
retallttne makbuz mukabıtlnde vermeleri lbımdır. 

Poatada vuıu.:bulacak gecikmeler kabul edl!m'. 

!ılubammuı bedeli 81:5:> (aeklz bin yllı.eW) ııra olan llatbU 
(biıı) Kg. karbon boyut il• 1000 (bin) Kg, etyalı Tlpo boyuı < 
19ilıl) Paza.'1,eat gUnU ~aııt (115,30) onbet bUc;ukta Hayda.rpq&dlo 
na:;: dahilindeki komlııy?:ı tarafmd&n kapalı zarı usuWe •tın 

Bu ite r.rmek ı-ıeye.'llerlD 811 (altı yOz onblr) lira JG (ytı1111 
ru,luk muvKKka": teminat, kanunun ıayl,n ett!jl vellilı&!arıa 

mubtevı sarfl&rmı ayni gtlD A&t ( H,81) on dört otuza kadal' 
ReiılJline vermı:lert l&zundır. 

Bu ite sit f&'l't;llameler komisyondan paruıs olarak daltbl 
( 

ir.ek ahırı yaptırılacak 
Konya Haruı MüıliiTliifjindem 

Hll:-a merlr~ı.inde 15~8 Ura 82 1nırut keıtt bedelll lnek abırt 
kıı-:uı r.arfla flk•ıltmeya ~onuımuıtur. 

!ha.lesi 1'I P 942 paza'l'teai gUnU aaaı 18.80 da Konya vetertnef 
ıu~u daireainc:e toplanac:ık komtayonda yapılacaktır. 

Bu 16e ait lı.4:flt, prt:ır.meler, proje venir evrakı ber sOn sar6 
.erir.er :nUdUrı'~kıcrlnde ff.rllleblllr. Hariçten ıateyenlere 280 ~ 
bili:ıde gönder•l'r. 

Muvtikkat teminatı f(lf9 Ura 92 kurut olup hsra vezneliDe 
caktır. 

Bu ıll§ant~r. ibate tıcde'lr.den 28 llln ljrur l.atlhkak rapo~ 
den nıUteabi;t l!J:c ödenrctk bakiyesi 943 malt yılmm huiran at' 
öçleuecekUr. 

bşnatc. nıuktezı b-3lm«' demirleri haradan vertılp keıtlnde 
bc:l"ii mülcııt.ı.:t ıetlbkakmdan tcnzU edlleeektlr. btekJUerlD 2490 
nunun 2 ve 3 rcU maddflertııde yazılı vealkalar, temiDat mall 
mektubu ve nc!fil\dan alacaklan ehliyet veaikalarmt bavt teklU 
lat na ait kapP lı zarfla ·u.ı Uıale aatlnden bir nat evveijne k•-' 
yoDı& vc~1~rı. ( 

Devlet Deniz Yolları l,letme Umum 
Müdürlüğü IJinları 

AYVALIK POST ASI 

29.8.H~ ~.:marteai raat 12 00 de kalkmM11,lhtm g\Jen Ayva]Jlı 
yal:.ız bu tıaftı;ya malı,cu4 olmı.k Uzere İat&nbuld&n bir gUn rö 
942 Paz.ır g4lr.'4 t1aat H,CC. de kalkacaktır. Bu poatayı (A:ıtalya) 
yapacaktır. 

IMROZ v< IZMIT POSTALARI 

lkjr.cl hır •l~a kadı.r lmroz ve lzmit postalan yapılmıya>eaktsı 

Selçuk Kız En•titüıü Müd.ürlüğünden: 

ICn•tltUm!.17 tekAm'll alölyeaı ı EylW 942 den lUbaren ,.nt 
msaın'l ~i.,~;ıcııktır. çıı.•ıp.rak r meıleğinl llerletmek ve para 
istevcn , .. •z•ır. tıolf'bele~e gUzel ve temiz çlçek, diklf, moda ı,ıtırl 
mak anu edf',ı ~ym m•!tterilerlmlze il&ıı olunur. 

1 - l<lr..uınız lbtiy . c: ıçln "2G.OOO,. adet yatlı kec;e tapur 
satın al::na~k Jt . 

n. - Pıı~ftrlık '9.G42 tanıılne raatl&yan cuma ıtın1l aat 
batt.§t:ı. ıevazı;;r. 'JUbeainck!<. alım kom~ıyonunda ya,pacaktır. 6 

m . ...- fııt•klllerSn p.ızarlık tc:ln tayin edilen gOn ve aatte "' 
venır:e p~ralarllt bU'Ukt-ı adı ıeçen korn!lyona gelmeleri 11111 o 

lsteınlml Denü: Komalanltlmclan: 

1 - Deriz fJaeatne •e Deniz Ged!kll OkuluDa alm&uk ta.le 
Yit ıtlt'rt 10. Jo:vt•H. 94:1 UMlmma kadar uzatılm11tır. 

2 - Sec;o•<' smaYl&·ı 15 eylW 942 de yapılacaktd'.. TaUptellJ, 
ııll!'\ır.k n21ere u. JDyJtll. 942' ıruntı saat 9 da kaydı kabul komı. 
lun.matan • 

Bwldıll rer;. VAKh 


