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Bağ llhklanmn 
bir nişanesi ...__ Ya:an: IADIÜ DTIM 

-wTllılt -\it ~llkrtl. ~raço~lu büyük 1 nm bilbsna konı;ıreler kana1iyle 
~"11 Ş . ıeıısıne çıktı •• Vilaa j dedet itlerinin daba genlt illik· 
:-... _, likrü Saraçojlu gibi 1 yute hallan marabbalne bırakıl. 
~il ...;arından gec;mi~ memlc. nu, olması batlı bapna denıokra• 
'itti İle k~inJ ruhu ,•e mad- tik bir a'strm -:iade eder. Bn ala. 
~ lcüa 111ıından taaı.vün bir in- tem içinde mesal hükl\met adam
~ deti:..~ket realit.elerl _meç. laroun lşl•ri yerinde ı"-:-me•eri, it 
~ &i • Fakat llidıselerı ya. r.:ıbip~erini dhılemeleri, onunla 
~ o'cblh l'lllek, m~l<'ket vaziye- halk arasmdski blly.llk umimf de
~ ~ Vbi ka\Tamaya taht· rin lrtı'9tı b'r kan 'ıtaman 

1

sı1ti 
4it. \'... rejimin bir gele.ıeği. mah~faza etmeaine imkl.n ve!'lllek
~i devletle eski devlet ara- tedir. Bu itibarla ~ekile ıu-ı 
~en bUyuk fasıla readteyi yoleu=uklar dlleriz. 
.._.-.,_•-- g6ft0ek, ona tanımak 
..::~ -"RI olan tuunlur. Eski 
S .,_ Blbtl11 lnrtasiye depo
·~ lok ll:lldıfını :Cl\!fter~ ne ka
~ '"~ika)ar vardn". 19 anca 
~il •tihar.n e-.ki devle!:Ôl 
.,. 6)-1 • lllenıleketi tsnımamaz
tlt ..qn.blr hat almıl)tı ki cemiye
~ tab:ı.ıtası:u tı:ıtl•il eflen 

YARIN 
30 AG USTOS 

,,,.:ıe• itin bile memleket Tayyare haftuı da yarın 
~ ,._.._~~ ~ünya i<li. K e onan 
L.-. ~mı, ne dP ruhi karak. bqbyor 
~-~ mUmtlundti. Pendik- Yarın 30 ağuısto! Zafer ve Tay. 
~ ..__~ltlondaki flü~ÜD('eler "ılre m~. am;dsr. Bu ınUnasebetle 
~ bk_•.ıoWJat herhan~j bir yıl- J 

'-~ki tasan-urlardan da- sabah 988.t ıo da bllf.ik hil' ge-
........ ~İka~~ yalan değ'ldi. çit Layı yapda.ca.ktır. Merasim 

h\....~ Taksimde olacalttır. 
~ edjı,;..~e mil1etin rnhnndan 30 ağustos aym zamanda tayya-

1:1 

iki kor general 
orgeneral 

oldu 

Korpneranqe ~ _.. 'l'lmpDe.. 

nllerdea tlllak Aftli Akdal 1 

T~ıimde vücude ~etirilm~t 
olan 

in ön O 
gezisi 

Yann meruimle açılıyor 

Lıtanbul Jehlr mecll.ainln l(:fl9 
seneki toplantılarından blrtlldıa aza • 
dan muhtelif Zfl,v-t aöz alarak -. 
yük Killi Şettmiz, c.Umhurn!llimtz .a.. 
met lnönllrıe karp lstanbul b••lnma 
duymakta olduğu dertn b&l1J1dı ft 

mlnııet duyguıarmı bellrtml.flerdj, .Bg 

4&DlJ.ml ve heyecanlı tezahllr a~ 
da tarlhl ehemmiyeti haiz olara.k .,._ 
rUen tld karar vardır: BuD1'1'd&ıl 111. 
"'1 letazıbulun iman yolunda art.. 
dilen ıayret aruuıd& f1!brin en mil • 
hlm meydanlarmdan btrt olan TaJr.. 

I almde lnöııU namma bir guj ye.rt .,a,. 
cude settıilmeal., dltert de bıun4& 
KJm Şenn ytlk9ek aaııat Jaymetma 
hats bir heykeliDtıı dikilmelidir. 

...:-... ._., kendi dertleri ile re bayramı. ve tayyare haftuınm 
~~ .bir de\•l•t , .• onan i>k gUnlldür. 
~ lf1ll hayat bafka tör· Hava turumu batta içkıdt blr 

~ il (AA) - 80 .Atult.oe ı .... --~iü!~!!:!!~~ ukeı1 terfi u.ıaı )'Qbek tuddra !k· ' ... .. ........ _ .. _ _.._ .... ,,,, 

ı.taabul be1edlya1 bq karara ı&ıe 
bir amandanbert devam edea Tllr. 
ilimdeki hı&ıu Sezi yerbı.fıı !:DpMDI 
~mamtamata muvattak OılmUftw'. 

lnbfl pal YeriD!D açılma tömd IO a.. 
fuloe PUIU' ıtınU aat 12.80 ela ,._ 
pılacaktır. Vali ve beledlye ret.it I>r. ~ ._, ı. Donuk 1"e mumyatq. • Bu 4- ta-.. d.evıet lçdade mllnevver çok eğlenceler tertip etmittir. 

tiran e)'lemlftlr. Bu u.teye ~re, 
Orpaerallile terfi eden Koıpner&l.. 

LOtfl KJrd&r bu mtmu.betıe bi1" 1111. 
tJık .SyUyecek Ye bele~ mecU911da 
tehir h&Umu tenudlen, ittifakla w aı. 

klfl&rla vermif oldutu k&rarlard&D 
blrincı.lnhı tatbik Ahuma kODUba • 
§UDU anlatacak ve latabulun K1lU Şe. 
t;mıu Jmp 411.Jdu&u ~.,. =n, 

~~ ..... ADia nev'lnden bir takım eğlencelerin haaılaU hava Juı~ 
; n~ muna ait olacaktır. 

ıer fUDlardJr: 
Kut.at& lıluflalı, Ceml1 Oült TOF Dota oeplleılatı daram 

~ bahsederdi. 
~ 1'e kadar yapı~an ltlr ıe
~ ~tte denillem 11eya.. 
~ı '-ir yaptrit de,·irlerin 
~ llaı "~leıi batırla~nlan
!'lte.. ~i4lr. Bw basit # 19-
\t ~l'iJed•a d@nktl ve bagtin· 
~ ~ llaratmı tetkik etttiimd 
~ de.ir arumhki farta S g6nnek mtimldlndtir. A· 
'9 ~ \>f! llilH Şefin memleket
~ ._ •• l'ealiteyi yerinde gör
~ ~~e KÖ~ tedbir 1tlmak 

'" ~ rejimin ~ıan halini 

~ ~ihınun btiytik bir 
~~.leaislne \'lknıas• bir yan 
... -..... lft 16rlqllnl tebarüz et
~ ~ liba bir "ndan da bttkt
~ ~esinin daha keAif bir 
~,...._tbik saluıııma gireceği 

• ·- alınacak kararların 
~ lelniıı edecektir. 

~ llfati t l'edteainl hlkAmet 
.:.... ıa-~ daha ~ bir te
~ ~ ..... her halde çok 7e• 
~ ~ &rıacıur. Bilbasu nr. 
a.....~ ~ tartia.n lt\buile 
::...... -.unJeria, ikbNdi tut• 
~.altında bulanan bir 
~-. lll8anJn btlttln 'ini ha
~ latt1ne çlkank tam ve 
~ lılr ıekilde mem•elret 
~"" ... tetik bir hllldlaı yer. 
~ ~itap bdar da zordar. 
~· ~iıı istin tdUtllrU, 
!ti ~ 4e•Jet hayatm4a 
" "'side '-"..,be ba --~i ~n 
-.._ ~ ... -. -ann&ya ma.&1ttir. 
~~~ 1alms 1aa1kçılık bakı
~~~ devlet idare9i. dev. 
-~~ 1111ıhta~ olclala laa-

....... ~ haıcn,,mdaa faJdah 
~ ona. 
~~da be,ta M"iUI Şef 
... ~ Tiril devlet mebals-
~ ~t.nacıt bir ........ 

$--..;ekilln,-=a,-:= 
_--...__ .. ~. _ilk, ntan«1a•larla 
~. parti tetkilltJ. 

:--------
ıo k """'- V AICJT Jo 

Urtuıuşumuzun 
Yddönumu 

Ç;nliler bir şehri 
daha kurlar~varlar 

demir. 
Koİpner&IUle terfi e4ea 

Ttlmıeneraller 

Ekrem Baydar, Şemaetttn Taner, 
Merkezde Rus iler· 

Şıqiyen ıelıri N1nİn4• 
Tolryo 6om1Haılıman 

eılilebilecela 

1lak Aıvnl. A.kdal, 1. Hakkı Akot.ız. 
Rİ&t •tanel 

ftllc•-lllle tirit ... ............ ı fi m ediyor - 4Qıulann& wctımaa o1&Cllr.ır; 
(AA.) 

Cevdet BUCtttn. H. Fehmi A.taı.t, 
K. Strn Seyrek, ICmtn Çınar, K. Ke. 
nan Eeeııkut, K. Raalm Topsever, 
Saffet Pozantı, K. Sllreyya Se~er, 
Kwrtata Bendi, Raatm Sengtr. 

Rijev şehri zaptedildi ana.·~ 
Tabimde tn&ıi1 cezillnde Yl.Fl

Ja'ta.k ~•n ln6tıU he)'teliniD inp. 

1 •ns ay beprda.n itibaren bqlana. 
cak ve oür&tle ikmal edilecektir. 

Çanklng, 28 (.l.A.) - Ç:n kav 
vetleri Şu~iyen'e eidd~lıe taarruz 
etmei[tc:ür. ŞEıLir alevl.-T iÇ&ndc· 
dir. Japoola.r kademe kademe çe
J.-ilmektedil'. Şuşiyul dllnyanm en 
bilyük hav&. alar.rna sahiptir. Çin
liler bu'J"asmı, bu alandan Japon 
adalanna kaf'll taat'l"ıs etmek ve 
buradan E'n büyük bom,._ ve en hız 
b av uçaklarını Japonyaya 18ldır. 
mak için i113s. etml,lerdir Çin klıv 
\'etltriıdn yUrUyüşO Çelriyang ne 
Kiyanpid~i Japon stratejik mev
zilerini tehlikeye koymaktadır, 

Çinliler: yardım eden AQ)eri • 
kan bomba uçaklan Rlrmanyada 
Lafyoyu bombalamrflar. burada 
bilyGk yanrmtar çrkannqtar ve 
hava •lanm'1l. uçq yollarm: tah· 
rip tt"ti•lel"Ur. ..,, 

HWitltandan ~lea ha"-'1er 
Y~I Belhi. !8 'A.A.) - Bu 1&• 

bah Yeni Delhiye l'Ole.1 ?:laberler 
Çin'llerin Seldang eyal~tlndelri mu 
v~faklyetlerinl teyit etmektedJr. 

<Deva''" Sa. ı. sa. 6 deJ 

ftmamlratllte teri! .,.,... 
Tapmlnıller 

Salt Halm&D. 
Barem ı. c1ereeeye teri! eclen A9. 

Ad. blklm 

Kuntr Kocaçıtak. 
(Devamı Sa. !. 811. 1 tflJ 

ll•ko,.., !8 (AA.) - Br:ı&llO" 
n: Sovyet kıtaltm E.ijni ~bel
liy~ 45 tabiyeyi tahrir etikten 
sonra şehre girm'ılerdir. SNtak • 
Jarda evden eve mubareb.:~er ce., 
reyan etmektedir. Almaıılar tov 
rak altına yerle9tlrmil olduklan 
ıoplan ve bomba ıoplarmı !rı.!ll.Jl • 
ınakt3.dırla.r. Onlara her n.e haha• 
sına olur1a olBUn mukavemet et
mek emri .verllmit olduiundan 
büyük kayıplara uframaktadır'ar. 

ArJ·anıı·n de harbe Bjrgok :mahalleler atet içinde ve oeJrir dumi.nlarla kaplı buh:.ıımak• 

mi giriyor? ta:.. eimalde ~- müstıtb. 
Mllaweı le ...... :::.~ ıiddetle taamı= etmek 

111oerıa lleıD•lll Cenupta Stallngraı! muharebai 

dll•ı ~ devam etmektedir. Timo
mllalllrl • ... çenko ilk defa olarak ihtiyat.ta bu 
Baenoe&719, 18 (AA.) - Kec Juıdurdufu :ırrhlı alaylanr.ı kul• 

liaiıı aisli ıopkntmnda Arjantlnin lanm3ktadır. Tank tabu.rlamı~ 
mibvd!e ~ temse ih ınOrekkep olan b1r ıaınetler ıı.m
timali tızer.:nde mOlılbreler cere- di cehrin ka_pılannı muhafa.ıaL er 
yan etn'dltir. mektedlr. 

ıııoiaoa Adalln Glwanada •alları11etltt• 

.Japoa doaa••••• alır 
za,ıatla çellUdl . 

Japon clonanmasmın takviye alarak tekrar 
taarruza girişmesi de muhtemel görülüyor 

v-.ıastoa. 11 (AA ) - AmV:ka blUDdedlr. . kep bir filo 10 fil 13 dOeman avcı. 
bava ıruvvetlerialD flddetl! dar~"•rl· -+.merlkaG lıabrlJ9 atıibenda.Sbn m ite k&Z'fi&.,aull ve bunlardan ' 
ne bedel olan Japon dals Jmwetkri llmdt eaupta kunetli bir mevtU UDU bir nmbar~be eHUlnda tab
Salomcm adalan mub&ftbe •b0rıu lfpl etmektedirler. Bımlar .1apc.n rip etmittir. 
terketm1flerd1r. Japon prt oetDme kara. &uTfttlerlM kup rtmal ı-tıka- DC(omanm (O) dplnde 10 upk 

ı tıareketı. Amerlku ıanu-ıerı tara. metblde tıerıem• bqla.'DJllU'dlr· ve & pike uça.it ile yaptrlt )lr hll· 
ı flndan ıld tanare pml81 Ue bir sırh.. JlllttefilderiD tebllli 

llerkn cepl&Mlıadelq ~ taama. 
-- idare edea 80\'J'l!t plDer&ll 

ZDot 

Loadra, 18 (A.A..) - Star su.tfoal
lı.in ukert mtuıekktdi, Sovyet kıt.il~ 

(D6mmt Sa !. Sü ' de) 

All.Jcadarlara bu huswıta gere
ken ~ verilmiştir. 

.

1 

Amerikada asker· 
lik yaşı haddi 

Yeni bir kaııunla 45 den 
50 ye çıkarılıyor 

V&fingtoa, 28 (A.A.) - Şimal 
tıs olerak tetıblt edilmit olan -. 
kerlik :vu iıaddi '50 ye çıkarılacak 
ur. Bu sretle yqlı aıılterler mo
harip obJyan .9111ıf'1arda iatihdıua 
edJl~bi'eeek ve buralardan ~ 
ruf ~i lece& olan ~aıç yaıtaki u. 
~rler ordu te!killtma verilecek· 
t.ir. 

Roterdam yeniden 
bombardıman edildi 

Uçan kalelerin akını yUzUnden 
tahribat çok buyuk 

Lond10, !8 (.A.A) - l>Gn gece 1 ALJIANLARA GôRB 
yapılan hava akını. Alman iM.ıli Berlin, 21 (A.A.) - Yarr r-. 
allul11ald Avrupa bölgesine en ım. mi bir kaynaktan )>ildlriliyor: 
Jft sa7Jda uçakla baıarılan okın Berlin aakerl mahfillerinde dilll 
olmattur. ıınttefikler hitbir uçak gece Kasel'e ltaf!I ~p1lan hava 

ka-~--ııterdir Ame.r"k k rJmunın orta çapta btr akın 01d11· 
,_.. • 

1 a uçan a iu voe kat.iyen geciı öltilde bir •· 
JeJ.n ve SplilfQ) rle'r Rcterdam çe'"• Jı maJıj • • öatermediğ" likı-
Nl11e Roterdam ıehrlnt bombala ro~UGIDK::J:.1 g ' 

mıtlardır. Tahribat cok büyilk ol Almanlar tarafından b,ı alana 
mJlfblr. Bundan başka limanda ıkl ait olarüt neş'redilen rakamlara 
11llhTer ıemlsl bahnhnııtır. Splt~ı:. gere, ~ U8ttlnde hareklt ya • 
)r uça1dan son takat hadlerine ka ran dtl'91Wl uçül:ırrııdan Uı;te bl. 
dar )'ini 500 kilometreye yakın rinin dUş'1rillmüıt olduğu Jwıaad 
mesafeyi ketfetml~lerdfr. • izhar olunmektad!r. 

1 uda dahl1 olmak ben 11 Japon re- K~lbarn. 28 CA.A.) - AVUI· cmn t~.hbüail a9'Cllanmıs tan • 
1 ! -dan •-1-:.. (0) ..ıp1-.a- -.ı Fransada Boston •e SepitfıVP 

mi.al buar& ufr&tıldılct&a 90Dr& '8· turalya müttefikler umumi kaıV- ·• · Ull•ı;u•U19, ~· 11u~ ..,. "'· 
pıbmftır. Japoalar iki sQnlWc ı.ır c&hDıDI tebltii: ucak1a. iki pike bomba w;a~ dtltl- ucaklan abbeeTill baTa ıl9nu11 

AJmen :ıe'keri erklnı, 11n1ha~ 
~r için old·ığu kadar mtldafiln 
kin de 90k mUaait olan ay llllr 
balnmmd3.n bu yütde nbb~ 
oiafanibtU yUbek oldufu lllllta • 

mulıanbeden IOllJ'& orta4U JEayboL MiJneb!.y'da: Kara kuvvetled ı·ii'~. UçGnctı bir pike bomb• hnoakarışık etmişler Te Fransa ... 1........ • ..ı. uçafr ciddi halara u~-tm .. tır şlmallndekl çevrelerden c:~seriıine m__.. araamdakl hareketlcT JeliıtUı-.te· •• _. •7 • .,, 

"mdlkl b&Jde pl•bl blıJettJc A.ın. dir lafaıkla beraber avctlannm üçak aavarlanmn bat)la 3 dBo- loomızlar yapmışlardır. '-iÇ Aknan 
rtkada l8e de lyt baber atn mllhtt~ı., i."ı~ mavnalan ile karadaki dllt- rnan uÇ2jı tahr:p etmi• '"ya ha. av uçalı tahrip olunmuıtur. 
de llÖJlendİllDe ıısre, Jar •n nıoı:P'·.r n:an aalıra depolanna hUeum et- eara ufratmı:trr. Bir av uc;ainnız Fransa ilstiınde yapılan bu har:.. 
yeni birliklerle talcvtye edllettlr t&. l m!§lentr. Orta btlyilıkJUkteld müt- kayıptr, 1 kellerde f nıillz hava kuvvetleri t 
arrwıa JU&deA bafluWI lbı,bDaı da- tt~ bomba uçaldUmdaıı murek· • l nno.t Sa. 1. 81. 1 de) uc;ak ka)'betmfılerdlr. 

Jeasındadırlar. 
(İn~il!z ve Almu tanarelerl

nin bombardıman faa1lyetleri 
kmdaki diitf'r ~lgraft~ S. ca l&J' 
faamdadır.) 



rdu 
(Ba~tara/ı 1 inci ıa11fada) 

Tutgenernlllğ'e tern eden Tuğ. 
Komutan lan 

M. Fazıl Aykut, M . Fazıl Enifn
akm, Feyzullah Barııhan, Galip Ulaş, 
H. Hnsnü Eltaıı, AbdUltı1.IZ llteı-. ı. 
Hakla Tekçe, M. Selim Aydın, M. 
Sa.it Balloğlu, Abdülkadir Seven HA.. 
mit Doğrue.r, A. Besim BeBin, M. Ri
tat öztorun, İhsan ÖgUrler, Alldı.1-
lah. Lnv. 
Tuğg<'nernlllğe tertı eder. Lc\"aı.1111 

Albay 
İhsan Sonakm. 
Tuğgenemlllğc terfi eden 

'.l'oblb Alb:ıy 
Niy:ızı .İsmet Gözcü. 

Tu •gcn"mlllğe ıerf! eden 
Veteriner Alba;> 

Ali Karadeniz. 
DC'nfz Tu~-amırnlllğlnc terfi eden 

Tuğb:ıy 

Cevıı.t Ulman. 
Barem 4, dereceye te.01'1 eden 

As. Ad. Ilılldnı!e: 
AbdUrrahman İhsan Tcksöz, Şrın. 

settin Türer, H. HUsnU Aydemir. 
lhtj~atta Tuğgenemlllğ" teı;li eden 
İ. Hakkı Alp:ıy. 
AlbaylığB ıcrfı eden kurmay 

l.'orba;>lnr 
Halit Aykut. BurhanetUn ö:z:kBk, 

Azmi Turkay. • 
Yarlıaylığn tcrfJ eden kurmay 

Blnba:ıılar 

KAmil Giray, Enver A'lr.a, Nizamet. 
tin Ke.rncobo, Hazım Erten, Nec-ıtj 

lıtcr, Ştlkrtt Birer, Hakkı Onen, Fab
zıettin Aykut, Muharrem Savtekiıı, 

ımn Gllvenç, Ali Rız::ı Onan, Ahmet 
~an Akan, Necmettin GUnbay, 
Ka.dri Perk, Raif Yasnr. 

Blnb:ışıbğo terfi ede:. knrm:ıy 
l."lh:b:ışılnr 

Celtıl Erikaıı, Şadi Tnhsln Özyaprak, 
Fahımıcttln Aybarıas, Halil Gtiney, 
Nazmı Yönda r, Saim Yarkın, Sem.. 
hattın Tülak, Sırrı Ökten, Muharrem 
İbsan Krzılo lu, S ltıhattin Gllnkut, 
M. Al( Aytaş, Muhittin Okyavuz, 
lilehmi Duruknn, Cepıll ;:;1uçevjk 1. 
Hakkı Kurtb6k.e, Sedat Demiri.aş, 

Ta.bir Tip!, Cemal Mandnnoğlu, Rrnı. 
zt Soyoğm:, ScHUlatttn Kaptan. 

Alb!lylrğ::ı. terfi eden Pipade 
l.'ıırbayl:ırr 

KAıııU Erçin, M:. Fcvr. Ank !. 
Ethem Yener, M. Necmettin Tunr;er, 
Mehm t Kutmanto, !. Fehmı Akm, 
Sadık Paran, A. Nııtı Tankut. M. 
Fıı.hrj Krrkalın, Fehmi Nart:er, M. 
Pn.hn Ener, A. Kllum Yt>yman, Ham 
dl ôzvcrcn, Nurf YUzer. 

Yarb:ıytığn terfi ooe.ı ı>iyaae 
Blnbn5ılnrı 

M. Kbnıil Altunay, Kadri Altuğ, 
Ali Rıza Ala>oy. Muz:ırrer Cehc, 
Abdurr;ilimnn Yılıruız, l. Halil Öz· 
hingöJ, lsmail Zeki Anknn, l(adri 
I"ıını:ay, Yn.5nr Sokuilu, Kcınııl çalta 
Sabıi Eriş, 1. EUırın Ataç, ÖLltirk, 
.Sez.dl Ö tele, Mclınıct Ccmııl Taıiı:m 
l\furat Erce~ ış, H:ısip Ronıı, l\Cız.ını 
Uğur, Hagim Artan, E . Vehbi E!":ijl, 
~ala?ıat tin Mlgal, İhsan .A.kn t, M. 

Mihri Sar ı c<>I;lu , .m. Fahri Alçnm 
Mihri &ırdıı.roğhl, M. Fn.lıri A'lç.ıım, 

Rıfat Alpan, M. Fuad Sun~. Htb"yin 
Duınlu. .ı\D<Julkiiddös Turgay, r. 
Hurşil Adem , m. Nnri Toker, Ilc.y 
ri AWl:i, m. Nuri Akın, E.c;&t Mçc· 
tın, Gcmalcttin Akpınar, Abme! 
Kutbay, m. Te".nk Ural, m. TevCık 
l'ral, nı. Mazh::ı r Ililgcn. Kemal A~ · 
rıılığıl, Ahdurrnhmen Eren. SııHet 
ı .. oyan~ a. Kcınnl Ergüden, Kemal 
Tuncer, tc'lrıs Mursus, o. Fnnrk CJ 
dcmıirş, Yl!rnuk \rknyn n. Zcld A'p 
m. Ccl i<"fı in Akpııuır, m. Şükrü 
dın•mk. ı:. Cclııl Akçny, r. Şefik Tilr· 
kcr, AtiUnrra~ıınnıı Omay. Mıızaffor 
Ofücuer, aını ıt Tın. Ulw.oy, m. Na • 
ti!f Güney, Tnhlr Akıncı, ?\uri 
Y-0.mtıkol. m. saı.ım Gtircrdem, Hn 
ııni ~l?l, lilısn'mettin Yas\ıoğlı:t. 
A\fit N1atlm. a., O!iJllan Köbcne2.. 
:ntn~mğa terfi eden J>!yode 

'Vttzbalflbn: 
Hido)"l"t Erdönmez, e.ıCclitl Mı!.\k, 

f:omil Kod .. a. fü~çM C..oğanbcrkrc 
:Xuri llk"or, hmıhhn Momt, Dur· 
ıııu.5 B:ıron. Y. ı ~~i f1l'Vt1z, Hitmi 

terfi listesi Dola cepbeılade 

Albaylığa terfi eden ıü,·ari ı fa Zeyrek, 
· yarbaylıır · Albnylığa terfi eclen hava 
TahE:n YUzUak, 1\bdü&samet Say j makine yarba.yları 

gın, M. Vltfi OrkUn. Hikmet Böke. 
Yarbaylığa terfi eden sih"Bri Yarbaylığa terfi etlen hava 

Biııl.>aşılar makine binbn5tlur 
1mnai1 Hakkı Sokııllu, Ha&ı.n Basri Bilgin. 
Albnylığn terfi edıc:n top. Albnyhğa terfi etlen levazım 

y!lrbaylan yarbayJan 
Faik PJınir, M Şevket SJkmen Ahmet Şevki Önder, ~f. Salim 

M. Niyazi Bora, l. Sa'lrl GUrtop. Deyar, Tahir Tüııken, Kümil sa. 
1. Hıfzı B~tir., Cihangir Berker. E!In, Adıl Kotaran, Şevki Yiğiter, 
.hflir Arkaym. Kil.mil Türk&zU. Toevfilt KÖ9C'bey, Tur5ut Sanberk, 

l'nrbaylığn terfi eı1en top. Nuri KL.lıç, Albdüllfettnh Oguzata. 
hlnb:lsıları Yarbnylıl;'ll terfi eden le\·azım 

Alı Araybar, Emin Gürler, Bnki binb:t!iılnrı 
'fnneri, KU::mı ~oy, Osman Yur- Hamit Akltonnç. ŞUkrU l)ennen 
<lağ, Burhnnettin Kaçar, Eşref E- İzzet Plrat, Avni Aynş Fikri Ac~ 
nihıiiı, Nizam ettin Çora, Ziya Çi- bay, Rahmi l{a.yaı; Ce lıiletti?ı '!'arı 
lcslz, Necmettin Yıldızg5z. H. 1b- Arif Sedeleç. 
ıaJım. Ünalan, Hayrt Oral, M. A- DENİZ SUBA\'l.ARI: 
trf Akıneri. 1ı.zet Sözen, Talat Ko- Kunn:ıy y:uix\ylrktan kurmay 
pan. albaylığa terfi eden subıo·lar 

Albayhğıl. terfi ('()en istilıld'im Nuri GUr~ğe. • 
. ynı-bnyları Knnnay binba'11ıktan lmrmny 

M. Fıkri Ateş, Sabri Salök, Na. yarbaylığa lt'Wi eden sohnylar 
vm Özclen Hilmı Aktaş. Zeki Baya.t, Aziz UI.mıan, Amm 

l'nrbayJığn terfi eden istihkiim Şirak, &ıdi Erk, Sa.fi EI"tork, Ser-
binhasılan nıet Gökdeni.z, Snddc Özbcbe. 

AbdUlkn.dir Şengezer. Ethem Gü\'erte ynrbayhktnn ~Ü\·erte 
Malkoç, Fahri SC'rnzoğlıı, Miıfit E- albaylığa terfi eden subaylar 
ralp, Mustafa Arcasoy, Nni: Altın- Ta.rrk Ersune., O<mıa.n Aksu, A. 
cı-;>ğlu, Tnlfıt Başçavuşoğlu, J{e- rif Tolu, Faruk Uyaroğlu. 
mal Ziya!, Y. Ziya Tamfer, Hnmi Gü\'ertc binbl!l,ılıktnn gih·erte 
Obaeri, Mustafa Ynuç, Hakkı Mu- ya:rb&ylığa. terfi eden subndar 
zari Berkeyn, Şevke~ Kbkşın. Oelalett!n Orhan, Hayretti~ Er-
l'nrbayhğn t,.rfi eden mahnbere Ul!?'Cll, Mumffer Ülsermi. Süreyya 

binbn5ılnn Kunt.ol, Hı1mj Eroğul, Fehmi Tinç, 
A. FP-hıni S..-ınder, Faık Knrnöz.. Refet Arncxm. 

bek, Hnli.s Başkan, Suphi Öge. Güv(!$1'te ylizb~ılrktan ..... u,·ertc 
l'arbaylığıı terfi eden denıiryolu lıinbaşılıim teı-fi cderı subaylar 

b!nbaşılnrı ' Raluni Yalmı, Enver Gilrgan, 
Selih Zeki Knralt. Li'ltfi Zaim, Rü.ştn 'ün1U. 

l'arba~·frğn terfi eden &ı.!ınJ1i llnrblye Yarbs)hktan Sa-
binbn5ılnr nayıı Harbiye Albayhp terrı eden 

Sa im Argi.in, Abdlllkndir !;en - Sabeylar 
car, Fethi TC?ean, İhEan Oncü, Mehmet Anısu, Tevfik İlmen. 
Hüsamettin Bilgef'U. Sanııl1 Blnb&fılığından Sanayi Yar. 

Albaylığa terfi eden sanayii baylrğa te.rtı eden Subaylar 
harbi~·e yıırbnylan HilsnU Evrcnos. 

M. :ths::ı.n Ye.vuzer, M. Sabri E. SanaJU Harbiye 1~ıızbaşıhkt.ıın Sa.. 
dekor. aaytı Harbiye Bflıbaıplıta terfi 

ı·:ırbaylığa terfi eden ıııanayii eden Sahaylar 
harbiye biobn!'1ılnn Sahip Kaıalıay, K.Azrnı Ögcl. 

Salahattin Ongan. Kimyager Blnbafdtktan ıctmyn.gM-
Yarb:ıylığa terfi erten vtil\sck Yarbe.yhğa terli eden Subaylar 

mUlı.endls binba')ılar İzzet GtlcüJ. ~ 
. Melih B:ırutçuoğlu. Nazmi PeT- Tablb l"arbayhktruı Tabı•, Albaytıp 

ç.ınel . tem eden Subayiar 
Albayhğ:ı tCTfi eden hR\'" Mesut İlkin, Agt\h GUlbay. 

y:ubnyJan Tabfb Btn~ılJ'ktan 'l'nlnb Yart>:ıv-
t. H3kkt Akkuş, N:ıim Burkut. lıi;ra tcrtı eden Subaylar · 
Yarb:ıyhğa tcrf! eden ha\'a Muhittin Be§er. 

Jıinhaşılan Levaı.rın Blnba.,dıkfao Leva.um 
M. CelB.! Bayraktnroğhı, Musta- Yarbaylığa ttttı edm &ıbaylıır 

ispanya, Arjantinden et 
hububat alacak 

Nurı A.kscl, Sadi Pclcmım, Sn!m 
ve Çerman. 

(Terfi ll.ste8intn AnııdoluAjansı tara 
!ınd:ın dUn geec bu kado. .. knrmı ve. 
rilml§Ur. Geri kalanı bIIAhıre ne~re
d!leoekUr.) 

~-----------~------.! 

:(BaıtaroJı t inci ıay/ada) 
n Rijevde kuudıkları muvaffak! • 
yetten l•tifado edebildi1'1erl. takdirde 
cenup bölreılnde bulunan Aluıan 

kuvvetlerinin bilyük bir tehlikeye 
dU,eceklerlDI bildirmektedir. 

Bir Sovyet muvaftaldyetl daha 
Londra: 28, (A.A.) - Moakova 

radyo5u dUn ak§&m, Ge.utıral Po\onef 
kumandaamdakl kuvvetlertıı merkez 
cephesinde iki meıkün mahaut clııl-a 

geri aldıkıannı bUdirmiıtir. SoYyet 
kıtala.rmm tıerı hareketi ~vam et• 
mektedlr. 

Almanlar 9 tlimen topl:unıtJardı 

Londra, 28 (A.A.) - KızılyıldJz 
gazetesi Rije.v böıcesinde devam 
etmekte olan muharebe hakkında 
uunlan yazma.le tadır: 

Almanlar Moekovaya taarruz et 
m~k için burada 9 tUmen topla • 
n:.'Şlardı. Ruslar cvveıa bir top nto
ııl ile işe bql~ ve IOllra yapılan 
ilk taarruz Alman h:ı.tlannm bi • 
ıinolsini yamıı§tır. İkinci hat da 
yarılmıştır. 

2 Ru!I piyade birliğı 14 ki!omeı
rc kadar ilerJemeğe mu\oaffak ol -
n.uştur. Halen çarpışmalar d~vaın 
etmekttdir. 

Almanlar şimdi Groı.niye 1e ki· 
lometre mesafede bullln!naktadır -
lar. Kafkasya.da. Karadenizoe ba -
kan yanıaçla.'<'la Alman kuvvetleri 
bı..zı ilerl~melcr kaydctnıi~~ir. 

Kafkaalara pllnee. •• 

Londra, 28 (A.A.) - Rus cep• 
huılnden alman e-n önemli haber 
Rusların Moskovanın şlmal batısı~ 
da taarruza geçerek ikricdikleri -
ni bild.ircn haberdir. 

Stalingrad haricinde ka.nı1 n:u• 
hı;.rebelcr oluyor. Alman ta7.yilti -
nin hafiflediği santlmalctadır. Kaf. 
kaayada ise A~l&r Groıni i,sti· 
k::ımetindc biraz daha ilerlemiye 
muvaffak olmuşlardır. 

ALMAN TEBlJOt 
Berlln, 25 (A.A) - Alman or(u_ 

lıırı ba§komutanlıfmnı teblftf: 
K&fka.syada, dağ kıtaıarımı.z yccı. 

den bir sıra geçidı zaptct.mlflerdJr. 
Stalingradın be.tısında Alman taar

ruzu, düşmanın çok ıtddetll m~ka.. 
vemetlnc rnğıruın gelj~f!ktedir. Sı•'Y 
yctlerln UmHefzce yaptJklan kar:ı ta. 
arruzJan pUskUrten Alman kuvvt't'e
ri Don ve tek bir l>ir kolordu ct'rht'
elnde 135 Sovyet tankı tahrip et:ınış. 
lt-rclir. Bu netj~ tanka3var topları
nın tesirli destegiyte elde edilml§tir, 
Bomba te;ıkilleriın.lz çok alçaktan l"e 
yok edJcj tealrlerle kara muharebe-le. 
ruıe l§tirak etım.ıerdjr. 

Bundan başkıı. Staıingrad tehZ-: "'C 

düşmanın geri muvaa&la yollan gece. 
it gUndUZlU bombatanmı§tır. lkt bU
yUk mavna, bir petrol gemıaı Volga. 
da yakılmqıtır. 

Don cephesinde, Alman ve İtalyan 
kıtaları,. düşman taarruzlarını pUa • 
kUrtmll§lerdlr, 
Kaluga'nın cenup batısında Ye Rl

jcv yakınlarında dütmanın taarruz 
hazırlıkları birçok yerıer1.-e hava ı.-..v 
vetlerinjn de 1§blrllği ile dafıtıırrı:, _ 
tır. DUşmnnm mC\'zil taıuruzlan Dt". 
tlccsiz kalmıştır. 

Boenosayres, 28 (A.A.) - Mü. 
uıl"'e'reler neticesinde İspanya ile 
A'rjantinin nrasmdaki ticaret mu
a.l;Cdesı 7 sene 'UzaU1m!tibr. 160 
milyon J>e206 kıym"ti:ı.de bir ta
kas nnl~ı mucLbin~e Arja.ntin 
lspanyaya et ve huıbubat verecek 
ve mukabil"ınd::- demir. ve konser
ve lb:ı.:1t!t a!3.caktrr. Bunılan başka 
!spanyn Arjnotin he~?.bma 3 va
pur lnflll. etmeyi ve Arjantine kira. 
ile lbir P:trol gemisi vcrmeYi ta.
ah hU t etmiştir. 

Japon do aaması 
atır zaylaUa çekildi Ladog~ ı;-ölUnUn cenu'>unda Alnı.uı 

mevz!rorlne düşman bUyUk kuvvet • 
(Ba.'J tarafı 1 inci ... ,.;,.,;f,,.-1. • 1 lerle taarruz etmiştir. Bu taa:-rutlur 

--0--

Madagukardan lııgiltereye 
getirilen Frans1zlar 

l.ondrs, 28 (A.A.) - Madagns.. 
ıkardan bUyük Britanyaya getiri. 
len Vişi hU':tOmctinc tn.bl 70 Frwı 
SIZ :k.:ı.dln ve cocuğu yakında Man 
sdasnıa gö!'l.deıil e~..1< 1 :?mir. Bunlar 
Frans:ı.ya. ıridlnC'e\''e kadar burada 
nlelfi.de evı .. me otrvncakiar ve /,o. 
6'ey lkö~-ürıe gidip ~clmckte t.::.
mamiyle sıe11best bmıkılacıtklar
<in-. 

Norveçte çaltttrrılan Rus 
esirleri 

Stoklıohn, 28 (A.A.) - .Alman 
tnhk?ınntm&:l ':a]rstır.lan Rus e
s;ı"rJeılne kan;ı scmnat,i gösterdi.k
l~ri suçuy'a bir çok N on eqliler 
tevkif ~ bulutlP.la!<tadır. 

---o--

~uvvetij b:.Z. avcı himayesinde kanlı muharebeler netfceıılnde ve t.ır 
bulunan orta. bi.iyüklilkte müttefik kııımı karşı tnarruzlarlR pUsl<UrtUI _ 
bcmb:ı. uçakları Bunada. hava mey- ı~t!lr. 35 düşman tank1 tahJ'i.'> eıı:ı. 
ci::uuna m.uva:ffalöyetle hticum et- mlştlr. 
ll'tişler ve UÇU§ yollan ile uçakla- Sovyet hava kuvvetlen dUn lı.11va 
rın dn.ğıruk bir halde bulunduh"u. muharebelerin® ve uçakeavar to;>la
rn!ı:ıy:ı. is:ı.betler kaydetmişle'Nlir. rmın nteşjylc ıoı uçak kaybetmlştır. 
Bu lıücum esnasında (0) tipinde Ba§ka 7 dil~maD uçağı dıt yerdt• tab. 
10 Japon uçağı nıüdııhele teşcb- rlp edilml§tlr. Bir Almarı tayyar• al 
blisUnde bulunmuş bunlnrdnn 4 ü kayıptır. 
<iiıf]tlrU':rnU~ ikisi •muhtemel olarak Stallngnı.dda 
tclırip edilmiş ve ~ de hasara uğ. Vi5i, 28 (A.A.) - Sta'i ~sp•"! 
ratrlm~tir. Biltlln uç:ı.klanmız tıs- etrafınd:;ki çe:ıb.-r ~ıt~d:! dn!"l\f 
lerincı C!ön:nüşlerdır. elmaktadrr. Alrn:ınlar bu ~ehir i· 

2 Japon bonıba uçağı karanlık- çin yapıL'l:t çerpış.moLvı bir kale 
tan i""tifa.de ed~rek Dıı.rvin'e lıU- iı;in yupıls.n çarpışmalara .,,enztl• 
c..um etmişler Vf' " hafif hııenra ~- rr.el.:tc.dir:er. 
bep olmu.sla"rdır. Rijevde Rus taarruzu ağ:rdır. 

2 Japon deniz '1J98.ğınm Brun'a Fa.k.a.t Rusl:ı.r b:.ırada ancak birkaç 
gece yapttltlan Alan csnasmdn hn Ir•1ometre ilerliye.bilmiılerr' .r. 
fif lhasarlar olmu!JtUr Ka.tkaayada Almanlar ta~r.us • 

Bnm'a a-'lun yaprldtğı diln de bil- mrmda devam el'l'le1tt~dirler. 
clirilm.iştir. Moskovo, 2S ( A.A) - Röylrr .._ 
Japonlarm on ihraç ha~ketleri Jnnsın•n Mosko-radaki hasmı! muha· 

fa etmektedir. Ancnk Alman h:ıvl! 

kuvvetleri ciddi bir mukııvemct 
s6stermektcdirler. 

Stalingradda Almanlsr her sa:ıt 

yeni tahiyeler almakto ve Almmı 
tayyareleri So,•yetlerln ilk hallarıuı 
ve münakale yollarını dunuadnn 
bornbnlamnkladırlar. 

Londra: 28, (A.A.) - Moakova 
radyoaunun dUn &k§am verdıtı tıir 

habere göre, Lenlngrad cephesinden 
gelen Sovyet tayyareler1 lami b1İdl?11· 
meyeo bir düşman §ehrini bombala 
mıoıardır. Bu §ehrin cenubu garbl.ıln 
de Uç in!ilAk mllşaheckı edilmiet!:. . 
Mühim bir harp fabrikasmda yanym 
çıkanlmııı ve dört taraftan alev\erin 
yülueldfği görü.ımllştOr. 

Moskova radyoeu, bu 11ehrin rııü

hlm !ıaaartara uğrat.ıldJlmı ilAveı oy
lemektedir. Bir kaç depo tahrip edil· 

~tir. BUtUn Sovyet tayyarelert O. 
ler~ dönmtl§lerdlr. 

Londra. 28 ( A.A.) - Moskova 
radyosu. askeri kayn:ıkiarclan aı. 

dığtmalümatıı sike mareşal Fon 
Bock'un Stalingrad'a taarruz lcln 
bir milyon asker tahsis eıtiğın ' 

.bildirmiştir. 

hvestiya gazetesine E, ';re!, Stn• 
Iingrad'ın şlmall garblsinde bir 
Rus tank kolu, şehre gitmekte olan 
yolu kapamıştır. Almanlar, Ruoı 

tanklarına iki cenahtan taarruz e'• 
mişlerdir. Uzun bir muharebe baş· 
lamıştır. 

Başka bir Sovyet gazetesi de Al• 
mnn kU\·vetlerinin hava kuvvetle
rinin himayesi sayesinde Rus hal• 
larına derin bir surette nüfuz et
tiklerini yazıyor. 

Si\'yet tebliği 
Londra, 28 (A.A.) - Bu 3abah· 

k.i Rwı tebliği: 
27 Ağusto6ta, kuvvetlerimiz dUş 

mania, Rijev, Kletskayn, Stalin • 
gtad, Kotelnikovo Prolebnaya ve 
Erasnodar l:ıölgel~riııde ça.rp·~ma • 
a.irma devam ~tmiştir. 
Diğer bölgelerdi! kayde değer 

:t.içbir §ey olına.mıştir, 
Moskova, 28 (A.A.) - · Gece y&tı

B: neıredllen Sovyet tebliğine ek~~r: 
Prokladnaya bölgesinde Sov)et lrı. 

talan ınath çarpışmalardan sonra \~. 
nf mevzilere çekilmişlerdir. 

VoronejJn cemıbunda Donun ga"P 
a&hllinde meııkO.n bir mahalde sokak 
muharebeleri yapıldığı bildlrjln::el<tl'
dlr. 

Garp cepbeainln bir kulmlnde S.w. 
yet kıtaları §lddetli çarpJ§mıılarC:P a 
sonra birkaç nıeakO.n matalH ~gıU 

etmlıler ve mlbver tara!t!.Qan kuv. 
\'etle tahkim edilen bir noktaya gtr. 
miılerdir. Almanlar bUvtııc bir orı. ~n 
dan geri atılmıştır. 

Stıılingradın şimal batr!t?lda Rus • 
lar Alman kıtalarma kllrşı mukabil 
lıUcumlara geçerek ODlo.rı pek t>Uyt'k 
kayıplara uğratmışlardır. Alnıan!sr 
taze tank ve piyade blrlll !eri ka•ıeı.ı.. 
mak suretıle bir kesln:d' Uerternt:C 
ve Rus cenahı tein bir tehdil te~tfl! 
etmege muvaffak olmuşlardır. 

Krasnodar cenubuntla Ruslar ııoşı 

ca UstUn mihver kuvvctJer!ne kllrfı 
müdafaa muharebclerı yapmı~ıtardı , 

Mühim bir sırtın zaptı iı;in şfdd,,Ui 

muharebeler cereyan etmiştir. Btl'•.ııı 

birkaç kere elden ele geı:ml;, _ netkt. 
de akşama doğru bir Sovyet btrli;t. -
ıırrtda tutunmağa muvaffak :>la'"Dk 
billUn mihver tnarruzlannı ger.~e 
pU5kUrtmUştUr. 

Kızıl l'ıhlıza ~öre 

}fosko\·a, 28 (A.A.) - K~na 
ya Zvczda gazetesi QUgilnkU sayı 
sında Almanlann Stfılingrat etra 
fında biiyük bir mukavemet gör 
düklerini ve ağır kayıplara uğrş 
dıkla.rını yazmaktadır. ı;;ovvet kı 
tala.rt mevzilerini ~ık\ bir s""urette 
muhafaza tdiyor:ar. 

fzv~stiya gazetesinin muhabiri, 
muharebelerin şiddetli mahiyetı 
ne işaret etmekte ve şöyle demek 
teclir: 

ingilterede ın 
cat darlığı başl 

Londra, 28 (A.A.) - ~ 
Britanya ticaret naıu ....... 

hallca bildirdiğine göre, 
ticaret fılosunun uğradığı • 
lar ve iş~i noksanı yuzo:ıde 
mensucat knrtl~rının 
evvelce saruldığından dalı' 
bir mUddet sUrecektir. Naı;, 
tehliklcrln 1943 ağustosııtı 
ce kartln.rının yenilenmcııte' 
malini de nazarı itiharS • 
nr ilive etmi~tir. 
Nazır demistir ki: 
Kadınlar çorapsız geztn~11 

malı, biz de ~pka giyıneJII"' 
malıyız. 

Deri ihrae8b 
Ticaret Vekaleti bir 

ne§retti . _.., 
Ankara, 28 ( A.A) - '.nCl9' •. 

kAtetınden bfldlrllmlştir: 

l - rnlrülen !Uzum uzerııı" 
edilecek kırkılml§ derfleriJI 
buıunabJlecek Azami yapa!' 
ğu hakkındaki karar aynen 
mak §artjyle, yalnız natUrr.1 
üzerinde bulunabilecek a.zaıııl 
uzunluğu sekiz santime çık 

2 - 1942 kırkım mevııiıXli" 
\'el elde olunan derilerden 
yapağı mlkdan krrkılmak 
sonradan sekiz santime 1n 

Iunanlarm, bir defaya mahfil' 
üzere, yukarıdaki hUl<Umdell 
etmeleri kararla§tınhnıştır· 
do l>u kabil malı olup da yu 
karardan ıstltade etmek ııtel 
30 eylUl 1942 gUnU aqaını:ıı• 
İstanbul, lzmlr ve Mersin ıbt 
kontroıörlUklerine mUraCWLtl•_..ı 
rlnin balyalarını mUhürletıtıel" 
um dır. tJ1}. 

S - 1200 ı gr&ma kadar 
ıumum kuzu derilerindeki 
zunluğu için kontrol yapılJ?I 
zum olmayıp bunlann yaııııs 
bakımmdan muraknba 01unıo-" 
ktndaki karar mahfuzdur. 

o 

lngiliz Bahriye naıı 
nutku ..• .ı 

Londra, %8 (.A.A.) - Btlıu"'..ı 
ma gUnU Londrada Kızıı.rat; 
de bir nutuk sGyleycn babru-e 
lordu .M. Aleksander §öyle dC11 

"- Belki de harbin en bUll 
resini g-eçirnıekle bulunuvotu$
san sandığım gibi, eğer f? 
mUtteflkler halen istihsal etlll 
ıunduğumuz uçak, gemi uıııll' 
ve pilollo.nmızla bUtUn. kUdrfd' 
kendisine yardım edlncey., k• (J 

nız kendi kuvvetiyle cepbesiJI 
tunmo.ğıı mecbur kaldıyl!>l etJJ ti 
şimdiki bu buhranlı d1>vrc t,I 
hUrrlyet yolu UstUnde katı. bir 

noktası olacaktır . ., 

Amerikada enflas) orı 
kesini önleme!; içİJI 

Vaı:;ington, 28 (A.A.) -
Rıu.velt bugünkü baeın topl•, 
da, enfld.syonla miic:ıdele ıçı 
~tindiiğü programın, zırııf 1 

f.yntlarile Ucretler kin s!' 
rn::ıktan ziyade seyyal bir iftl 
ihtiva etırekte bulunduğuıı11 

nıi:2tir. 

Orugvay başvekiP 
Va§İngtona gi dece~ 

Mo11ft!video, 28 ( A •• !.> 
'ekil l\r. Gunni aijuslrı~ 
Va 5ln~lona yapnca~ı se~'s'1' 
hırııkılmışlır. H:ı <liı;eJcr ıı1 

l'dcrsc baş vekil e~ Jiilclc şıP 
dcC'ek ve Birleşik drYlcllı..:r' 
sonra seyahat edecektir 

3000 . bİ' metrede yenı 
rekor _.. 

Stokholm, 28 (A.AJ - ı,.,..., 

§Ucu Gtınter Haegg, bugtın St 
1 

stadyomunda, 8000 metreyi 8 1' 
b!r saniye 2,10 da ko~ma!f ~ /, 
l .7.942 tar11ıindenbcrt ı>e;1ncl 
larak yeni~ bir dllnya reJ\O,.ı 
tesis cylcmiştlr. 

n )iw.k, J(emnl Ertünk. At!f Cihol'
.lıı , \edat Gfüirnn, m. N~ı Ö~nıir 
fçın:ı.il Erıl:ım. Fevzi Y11maır., Tahir, 
Ertnn. Nurctttn T.fıitcu, SecneWıı 
Akın, {~ralı KocntOtik, m. St-Jfm 

Avusturalyada al'la mühim. 
mat fabrikası daha yapıhyc:r 

i\feHmrn, 28 (A.A.) -- Y:eniden 
nltı milhiır.mat fabr k:ıst inRn olun-

Me]bnrn, 28 (A.A.) - Pasifik biri Harold King bildiriyor: 
lıarekfıt sahRStr.dan gelen haber- Ha\'n ve lopçu kun·ellerinin tc• 
kre göre, Japonların son ihraç sirli himayesinde ilerlc:ren gcner .. 1 
hareketlerinin es:ısen beklendiği Zukorun kumandasındaki kıtalar 
:bildirilmektedir. Buna a.d<ıS:nm is- dün merkez cephcsinc!e Almanların 
tiJiısmdan sonra Ja.ponln.r şimali hnyııli ehemmiyetle bir mOs:ahkem 
Avusturn.lya 'bölc;!'fli cephesine ilk ıne,·kii olan Aıev ckılaylarına ~:d· 

Bir Sovyct teb141i ktsa fasılalar 
la bir.biri 8l'kasma yapılan sekiz 
Alman hücumunu tek başına pUs 
kürtmÜŞtür. Alm:ı.nlar muhnrebe 
meydanında yüzlerce ölli bırakmıcı 
lardır. Stalingrraun şim:ıl batısın 
da AJm:ı.nls.rm bir çok hllcum tank 
ları yok edilmişt'r. Almanlar başka 
ocph~Ierden gd:rilmiş ihtiyntlsn 
nı mllt~diyen muharebeye soku 
yorlar. Batırılan müttefik S~ 

Berlln, 28 C.A.A.) - soıı iJ 
zar!mda mihver deniz Jc-.ıv'\'et 
rafından 11 mUtte!lk harp -ve 1 

gemisi denizlerin dibine r;ı;rıde 

Mele. 

...------o nmıktadrr. Bu fııbrlkalar gelecE-k 
~~- .sonkfı.nund:m itibaren çalq;mnyn. 

~ZAN::.11,c:.c.niL":n"~ _hı_§_~_. ___ u_r. _________ _ 
* ''.Elmtun, htlk()meiln idare&ııe • 

gcı;ınt:,ı oocuklan cmzlnneBe gracn Bir parti tramvay bandajı 
kadu:lara ç®uk!anmn tamtJ'Ima.mıısı daha geliyor 
lflzumunu t&va.iJre edomıi§ .. g~znmıe Tram:v::ı.y id::ı.re~in~n sipariş et-
gr}raem EMtunun btiyJe blr tavalye_ miş olduğıı <bandajların ikinci kıs
de bul !tlduğuns inıı.n~m. Hocası nurun ilk part;si :·o·a çıknrılını~
Bckr:ı'" o kadar vc!akC.rlık göate.ıren tır. Pek y'.lkmd:ı :r.ehrimiz.e gele
nı6f;ekid ve dAh1 btr zııt, BDA babanın cektir. İdarenin diğer demir mal
d<ığcnnf ve ııe kadar ht1nnct ve mu- zcme ihtiyacı etrafında tetkikler 
habbete lAylk olduğunu takdirden a.. :;upmnk üzere giden ır.ilmessil Sil
e!: olur mu'!' Llli dinsiz olduğu hal. leym.an S~'i:ı tetkik netıceleri. 
de öiea &nnea1yı. lıtr daha görtl,!Xlc. ı n.i bir kar, giJnc lt:ı.dar b hlircceği 
mc~ o •bUe nı.::ı olmı:ızmro ! umubnn..'ttaclır. 

l ücumla.rına başln.dıkhrı zaman dctle hücum etmektedirler. Uıun 
nıilttcl'iklerin burada dil!'mana kar men1.illi Rus toplıırı durm3dan 
§I ko,ı;~lc kuvvf'!ıtleri bulunduğu şehre ateş ederken Rus pl,>adui 
a.nlaşI'.mca Japo:ılann bn~ka nok- mlistrıhkem nok•aları bire:- birer 
talar yeni ilımç kuvvet1eri gön- :ıaptetırıektcflir. Almanlnr dol.:ıız 
c!el"lllıCBi te.~i idi. ııılistahkern kaııabadan daha atıl• 

Japon tayyarelerinin hücumları mışl:ırdır. Bu surelle t lkribeıı f!d 
Melburn, 28 (A.A.) - Resmi hafta ene) başl:ıyan ıaarru-ıcf.an 

sözcü. bu sabah demeçte buluna- heri ~eri nlınan meskt'ın malı:ıl1e• 
rek Japon pike uçaklnrmxn Milne rin c;ayısı 620 yi bulmuştur. 
koyımdaki müttefik kara tesisleri- Tiuslar her kıırış toprak için şfd. 
De lıücum ettigini bildirmiştir •• Ta. dctle çarpışmak zonıııd:ıdırlar. 120 
pcınlnr Yeni G:ınenin bu b5igesin- kilometrelik bir cephede yn->1l:ın 
de illt defa olaralc bomba uçuklan So\'yct taarruzunun şiddetli v; ant 
k"llllanrnışl~. Bunda."l evvel an-ı olması nus piyadesine hafif k:ıyıp. 
c:•k 23 ikincikiinl!llda Rabol'e ya- lar pahasına sür'atle iJrrlStme'; lrtl' 
p1l:ı.n akmd2. Jnponlnrın bomba u- küıırnı vermiştir. Alman plyade~i 
t.aklan kullandığı görlihrıilştU. ardcı muharebeler! l apmakla lktı• 

Çinliler bir şebrl 
geri aldılaı• 

(Ba., tarafı 1 inci sahifedP.) 

Jsıoon kuvvetlPri şımı:li Şuşiyen -
!len ~~kiliy..,rlar. DUn :ıkşam ge
en haberere göre Şıısivende eid -
öeti ır.uht>.rebeler olrraktntlır." 

Li~ui'de bulunan Japon gami
:onu ds Ç':ki1mektedi.r. Bu iki şe
hi!'den ka1kaC'ak tayy:ıreler ica
bında TokyQY'J bcıınh:ırdonan ede
bileceğinden s.ın zan:anlnrin Ja -
p:mlar bu Şehır:crj e.~ gı-çirr.:ek 
için büyük taarr•ıı h:lrcketlerine 
girişmiı:ılerdir. ı 

ı Çin harbine <laır diğer telgıraf· 
lar 3 ltneö sayhunızdailır.) 

tir. 
İki İngiliz devriye gwıtaı fi' 

İngiliz muhribi AUantJktt. .e ,İ. 
9 ticaret gemisi de Mek!llCO r J 
Zinde, AtlanUkte ve Lade>gll rr 
zertnde batınlmı§tır. 

izzet Mollaydan 

Andclibl \Crd.j sadberk 

Re'ylnJ pervanenlıı ulf&li 



ıngiHz uçakları 

Kassel . 
şehrine 

ElQyük bir bas
kın yaptılar 

30 11191111 tayyaresi 

lifttib1#1:H;;l:tJ:J:Jil!~ I~ düş~ 

to.. döameıu 
hcbcr ~ra, ~. CA.ii.) - Resmen 
~a Otd crıldıgıne göre, ln~üıa ha· 
~ıl dünUauna ~up bUyUk bir teş 
lo"OQıo .ge~ dünyanın en bUyUk 
l\~1 tif fabrikasının bulunduğu 

Beykozda bir genç 
bıçaklanarak öldürüldü 

' 
Dün sabah Beykozda bir cinayet 

ışlenmiştir. 

Beykoza bağlı Akbaba köyU yo
lunda devriye gezen jandarma
lar, Tokat b3.h~e-.sinin kenarında 
vücudu bıçak darbelcırile eklik 
deşik edilmilı bir ce&et g6rmil§
lerd1r. 

Hadisede-n derhal jandarma ka
nı.kolu ve müddeiumumUik haber
dar cdilmiıı, dün akıısm geç vnl<rt 

cesedin hüviyeti tesb.ıt olunmu3. 
tur. Bu B~}·kozda otur..ın Dureu."1 
wmli bir gençtir. 

Cinayetin, Tokat bahçe.sı bah
çıvanları tarafından islenmig ol
ması ihtimali Uzerinde durulmuş
tur. ÇUnkU h&di9C meydana. çık. 
tıkt&n sonra bu bahQCnin bahc;ı
,·anlan yerlerinde ara.nmı§, buJu
namam13tır. Tahkikat devam cdi
~ ·or. 

~ li~~~il 

Kuru ~akla .neden Buna dayanılır mı? 
yUkSeldl ? Devlet, tonlare!a aın_ıteri, beyin ~mn.. Evet &oysnzltrt{tn ha kadar 

. • for.foru harcayarak, bin :torluğu Jlerhyen cana,·arlardan bu da u. 
Sebep ekmeklık una b'-kla yener.ek ba kıyamet günlerinde bi- mulur, -

kak'ıttırılmaıı imit ze bss ekmek yedirmek lnllclnia- Peki ama bl.ı, ben 'at1ct'e kıeıuli 

Kuru bekla fiyatlan gec;en &c· 
ııeki fiy:ı.tlarb ni~.bet kabul etmi
yecek dere~de yfi.ksclmiııtır. Ge
çen s~e bu zamanlarda toptan 12 
• 13 kunı.s olan !l:ılı:la fiyatı 90n 
günlerde 29,5 kurusu buuluın~tur. 
Perakende olarak kabuksuz :kuru 
bakla bakkailarda 45 - 50 :kuru§-
tur. 

Kuru bakla ~iyatla.rmm bu k~ 
dar yükselişine sebep olarak bak

i la ununun okmeklık halitaya ka
rıştırılması gösterilm-:-ktedir. 

rını buldu. pııyım12:1. dtlnen bir h:ıkkı ı;aldrr. 
"Bulda,, sözü, iki duit~ arasın. mıı kimseleriz. Bu zarann sınırı, 

dan kolaycacık çılaverir. Fakat bu nihayet bir dftmak içindedir, :Sfty
Lulu,un "k~if" ler kadar zor, hat- le oldolu halde ~ yapılan soyıRız· 
ti çok kere imkinsız alflnğunn dü- luk ka~ln()a. çıldmlcak ka<1ar 
ı:iinmeyiz. Milletlerln kmldığl lriJytik, ve zengin bir öf'ke dnyoyo. 
güllelerin, bomba.lnn yağdığı u_ı nız. 
kelerde ~ik madeni haline gelmı!f l'a hükümet! •• Ya biitün bu re
tnrlalarda sapan ckmirleri ;~temi- fahı hazırlamak uğnındn, tonlar. 
yor. Arlık, muwferler kadar mıığ- caı almtcri dMum, güz nnra har
lfıplann da misafiridir. FraD!•a dört cayan yoklolrtan nrlrldar ~ıkarn~ 
yüz milyon kilo zayıflamı~. Rir !.)Ok hüktDnet, ne hale t;eliyor! · 
yerlerde gövde seh.letl korkun~ Ekmel\ çamur haline sokAnlar. 
ha,talrklan besliyor, Yarın öbür- her ~y<len önce onun kudreti 0 • 

~ait ~icl~hr:ne hilcum etmiııtir. 
~ bo Ctlı olan bu akın netice· 
~rfrıc d'~ba Uçaklan:ıdan 30 u Us• 

0ntnemiştir. 
'- ... 

"' '"lllldra· 28 
Akhisarın Yenıca- Çivi tüccarlarının 

- . ' gün bnra.larda <la ec"t tırı>anı )f· non ba~nsı ve ıte~fiyle oynamış 
leyecek. olmuyorlar mı? Bu ~ana\•arlar Jnır

İtte dünyanın bu hali, ba maıı'\ :;.ısında. ba" dllvacı, blzcten önf'e o 
UJ'ft.51 içinde bi2im hükfımetimiz, değil midir~ ~ halde nasıl olu
h:ze halis buğday ekmeği \'eriyor. lFOr da h!li ~fkatini. 90~l<lmnlı. 
Bir hattadır, İsta.nbula verilen un lığını elden b11'1ll.'1!ryor? Nasıl olu. 
lı1t.s buğday unudur. J<'akat yine yor da hUa Jawıunlanmrza fe\ica
bir haftadır, ki biz deve h:unorla- lüı'le meddeler koymuyoruz'.',, 

rıtfa,y, • ' (A..A,) - tngtHı 81· 
lltıde ~avcı tayYarelerinln himaye
t~ın '~kan dentz tayyareler1 P.e>
!lır. li& te~eJerhıJ bom balanı~l&!'o 
h1tıtt~~a bulunan iki bUyUk bı.rp 
~. a_ tam laabet.Jer kaydedUmJ:
~ ~a:ı avcı tayyareltirı ~ ıımA 
•tltlltıe a aakerı bedetlere hücum, 
~Gfttırl'dir. J3 dllfman &VCioll dU'2tl'111· 
de a ~ Şlddetıı hava muharebelerin 
'--..- rtliz t&yYareıı tlslerlne dön· 

misi tamir edildi 16tonş!~~!~~~dörı 

•""tttı . 

Aliiian Üçakları 
ingiliz 

limanlarrna 
Şiddetli akın
lar yaptılar 

•ırçok yangınlar 
~'lbı çıktı 

~lııdazı' ıs <A.A.) - Ordu t>aıku. 
tıbı ~tının tebiltlnde aöylenüifi 
~ an hatit aavq ucaklan d!ln 
'-Pıa aıı:ak ınesa.fedcn uçarak iıi 
"-lıuırı boınbaıarla lngllterenln ceDı.ıp 
~ --~ Voıkenton ijmanmda bulu. 
ltzıı Ya erı önemde tesislere bir bua. 

Pnıtelardır 
Ötıe • 

' ntlı bir demlryolu t .. sla1nl:ı ı(.n•a 
~ 11.:e cenubunda l&V&8 tayyareci. 
llltt,ıerddetıı bomba lnfilAkları gör _ 

lr. 

41~CeleYin ... ~ Alman savaş uçakl11.rı 
~k dda İngiliz auaıı sanayluıe alt 
~t lXıUeııse&eler!n bulunduğ'.J Lld.'1 
1't ~ hUcum etmlıılerdjr, lsab.•t 

lltı 
~r 01an hedeflerde blrcok 'f&JJ _ 

ltı1 oı.. Cıkınıııtır. Ayrıca a.ııkerı one • 
lthırıe~-dotu lngUterenln mUtet&<!~t 
ber '"'ldekı tealaler ezcümle Hum
te.ı.~bındakl H.:!l llmanuı~ıikl 
~IA--hasara uğramı,tır. Alman u. 
~. -"1ln hepsı Ualcri:ıe :1!Snınü~m· • 

J;q,~nı~r 
~asifikte yü-.., 
<en adalar 

1:ı~kullanıyor 
l'e~ adalara tana-
~ ' 91' 1 aeblllyoraıuş 

.\~~Orl(, 28 (A.A.) - Çunktng<!en 
tôr-, ~ aJa..o!larma blldlrjldiğ'.r e 
"'ı>oıua harbiye naprııtı sözcilstl 
1'11cıı1 •• tın Pasıtıkte satıih adalar kuJ. 
111 "'1arın 

tine g· 1 aöyleml§tır SözcUniln ~-
~ )apöre, bu adıılar Bambu a~acın 
~~treı;~ı:zıı~ otn a ııı muhtemel oh·p 
lllctedi ın laınesuıe yetecek bU) ilk.. 

1', 

-...._.___ . 
Çtaıtıerln 

Akhi!.:U', (Hu9usl muh&lıirlmlz
den) - GUhilh sultan valrhndan 
olup bundan ·HS sene evvel 1n~a 
e<Jilen, fakat hiç tamir görmediği 
için Adeta harabeye dönm~ken 
vaJnflar umum mUdUrlUğünlln dik 
kat ve himmetiyle tamil".1.ne b6şla.
nan ''Yenica.mi,, on dört aylık bir 
tamir devresini geçirdikten sonra 
berat gec~i yatsı nasa.mmrJa mev
l!ıt okutularak tcknr cemaate a
çılmış ve kü§:ı.t töreninde Şehrimi
zin bir çok milnevverlerile memur
lar ve kala.balık biT kiltlc hazır 1ru
lımmu§, Türk mimarisinin zarif ve 
krym,.tll ~bidclerintıen biri olan bu 
güzel mabedin yeni ıı-ekli bilhassl\ 
bcğeni~tir, ' 

Henüz Türkiyenin bir kaç ma. 
bcdinde görülen yeni sir:ı'.em sec
deJikler bu ca.mld.e de yapılmış, 
berkesin ba13ını koyacağı ~~t'de 

yerlerine ayakla basmağa imlıan 
kalma.mştır. Camiin i<;lndc mih -
rap, me-nbcr. kürsü ve bilhassa 
pencerelerde g ö r U l c n ve 
tezyini saıutlann mutena nUmu • 
neleri pek. calibi dikkat bir zevk
le ~yredilmeğe değecek kadu gU
zeldir. Bunlu lstanbulda yaptınl. 
m.ı3trr. Ycnicrunf, doğrud.ı.n doğru. 
ya tnubut valu:fla.!'dan olduğu ve 
r;.ehrim.izin en güzel yerinde cum
huriyet Meydanıru.n ve hal'kevinin 
karşwunda bulunduğu için tatn.iri 
tıek yerinde- olmuştur. Vakıflar i
daresinin bu kıymetli TUrk eseri. 
n! gtiz~l ~hresini teknır kazan
~mn.asnıd:uı halkımız cidden mcm 
nuniyet duymuı;tur. Umum .mU
dUrlilğlln bu :ı..lftkasmı kaydeder
ken üç bin senelik tariht bir kıy. 
metj bulunan "Ulucami" bınasını 

ı da ihya etmesi temenni ederiz. 

izmitte lise ne zaman açılacak? 
tZDJit, (Hususi) - Şehrimizin 1 cierek nUfuJu çok artm13 olan lz

en bllyUk derdi bir lisesi o;mama- miti bir li.seye kavu3ture.cağı mu
sıdrr. İzmit halkı pek uzun ytllar hakkak' ııayılıınaktadll", Bu ~are 
burada açılacak bir lisenin tatlı i!Udur: 
hayali ile ilgi1cnip durmakta.dır. İmlitte giWci ve bllytlk bir orta 
Pal'ti kon.,,,"'tl"ele:inde her yıl umu. okul binası vardır. B•.ı bina küçük 
mi bir dilek olarak tekrarlanan ve tir de~ş'Adllde lise olab:lir. Bu. 
vilaye-t ~ makamı tarafından günkü orta okul öğretmenleri ı.le 
da vakit va.kit Ankaraya yazılan Jise hocası olabilecek vaB!ftR ze • 
lise actl:ma..~ husu..crunda.ki arzu bir vattn-. Vekfı.!('t lmıitte li.senin ilk 
tilrlil is'a.f edilememPktedir. Bu. EIDifmt a~acak olursn, her yıl bir 
rada gUnlilk olarak çıkan Türk &ınıf ililves!le İzmit, ~ok muhtaç 
yolu gazetesi de !zmitin bu isteği c.lduğu bu kUlliir ışığına kavuşn
hakkmda wnumt cfUra daimi ola- cak ve uzun seneler çcO<tiği dert 
rak Bneillük' etmektedir. Maarif ve ıztırapla.rı sona erecektir. Çün
vek&Ieti bir ~.ok makul sebepler1e kü !z:mitte Jise, e.rtık ekmek ve 
lzmit lisesinin ac;ılma!ıına henüz su gıöi. tabii bir ihtiyaç halini al. 
imkan olmadığnıı bildirmiştir. 1z- mı~trr, ve önümUzdeki ders yılında 
mit halkı, bunun üzerine HU hal böyle bir mUjd~nin verilmes! 400 
çares!ni bulmuıitur: Bu çn.reyi 1 bin nüfuslu Kocaeli halkını ı:!drlen 
genç 1i:uırif Veki!imizin kabul e. bahtiyar ktlncaktrr. ' 

Daha gündüzde:1 sirkin birkaç palyaçosu birkaç conbazı, en şcıfo • 
fotlı elbiselerini giyinerek bir alay teşkil etmişler, ve önlerine kendi ban· 
do müz:ikalorını katarak Aydının çarşısı ile bo}lıca mahallelerini dolaşma· 
ğa boşıamıJlardı .. Bu bir nevi reklôm ve davet idi .. En önde de Aydının 
me_şhur kundura boyacısı yohudi Sakito bulunuyordu .. 

Aydınlılardan Sokitoyu tonım:ıyan yoktu .. O iri, ve yüksek sesli bir 
adc:ndı .. O, Aydının ıek i16n acentesi idi.. Hükumetin, belediyenin, de
mi;yolu kumpanyasının halka bildireceklui Jeyler olunca ona müracaat 
ederlerdi .. Sokito, o vokıt boya kutusunu bırakır, eline kocaman çanını 
alır ve mahalle mahalle ctoloıorok bağırırdı: 

- Perıembe yunu lzmire cıvizo var •. yelub yitme otuzüc kuruJ .• 
Çan .. Çan •. Çan ... 
ş:mdi de sirk reklômcılorının önünde boğırıyarduı 
- Menıur Amerikan canboz:ları •• Amerikar. polyacaları .• Bu akıom 

boşloyor •• Herkes buyursun!.. , • -·· · .. - -· 

Çan .. Çan .• Çan... .. · • ~ ' 
Arada bir davul ile prıl pırıl parlayan pistor. harekete geçiyor.. Ve 

herkesi kapılara, pencerelere ko~turuyordu. Palyaçolar ıakaloşıyorlar, ve 
numorcılorından bazı nümuneler gösteriyorlardı .. Canbozlor, mayolarının 
iyice meydana çıkardığı adalelerini ıişirerek colımlı çalımlı yürüyorlardı .• 
Mahalle c;oculcları, hiç olmazsa cnnbazhanenln bu bedava kısmını kaçır
mamak için, onların l'etrofını sarıp beraber dolc$ıyorlardı ... 

~ 1ll11vaııa111yeH , 
fi ' 1dro 2 

Mustdo o okıam, Sami Beyle sirke gitti .• Talimli otların oyunlarını 
seyrederek eğlendi.. Palyacoların maskaralıklarına güldü .. Canbaı: kızın, 
bCtün vücudünü belirterek yaptı~ı marifetlerden çok hoşlandı .• Vahıi hay
vanların hiddetli bağırmalarından korku ve heyecan duydu .. Bir an için, 
bu kadar çeıitli duygular, Mustafuyı mestetmişti.. Sirk ne güzel ıeydi? 
Scnkl bütün bir hayat .. fakat ycılnız eğlendiren, güldüren, ve ıakacıkton r ıırı, ç· • 8 ( A.A.) - Cenup de.~ · ı 

• ll;ısuıı 111 kuvveııcri ilerlemektedir ı 
7rıi bir 8 şehrinin alındılh hah •. • 1 

1r. ş ""dCUnkin~ tebll~i ''ermcklı-· ' ... 'c· allı ın km·vetleri bir ha,·rı 
t~rı11 .'hkır.tarında ol:ıo Çuhsıı~ı: 
~ 1 

tehdit elmeklt'dlrJer. 
la ır Cin - " .. 

l>oıııar ıısker1 sözrusun•' gnrt 
hııtırlıkı 1 hınnn cynlclinrle mii1 ıı rı 

1'"ıı:ı bu 
11

" :ı.·arınınktacl ırııır. Japon 
~•rtıııa tada mühim kuvvetleı lr 

lılı.teuı' l(eçeceklerı bhmln e li!· r. 

l.orkuton bir hayat .•• 
* 4. 

Mustafa sonraları, hayatı daha iyi anladıkça, sirk hakkındaki bu nk 
telôkkisini, diğer birçok telakkiler gibi, kaybetti .. 

Sirk, gerçekten çadın, yuvarlak pİ$li, türlü marifetteki ins~nl.orı, her 
çeşit hayvanları, ile küçük bir dünyadır .. Onun kadar eOlencelıdır, onun 
kadar gülünçtür, onunki gibi ağlanacak halleri vardır. 

Hayatı kararsızdır .. Kadrosu porsuk ve kirli bir cadırdır. insanları 
do, hayvanları da hep tekerlek Ü»tünde otururl~r .. ~adır .ve !ekerlek ~n~n 
tesadüfe ba~lı sergüzeıt hayatının baJlıca remızlerı ... Sırk ınsanlorı ıçın, 
tali carkı durmadan d~ner ... 

Bl11:okları ılrki yalnız, seyirciler Hphesinden tanı"°'· insanları da 

tüccara verilmiı 
An:ıdolu tüccarlarından bir he

yet dün vila;\·ete milrae:ıa.t ederek 
çivi tevziatında yolsuzluk yapıldı
ğını iddia ctm~ler, lı3klarmm a
ranması için vilayetten yardım is
temişlerdir. 

nndan beter, kara, ıçı \"J<.•ık '~ Aca.ha bu itidale imrenmek ki 
~munlar yiyoroz. yoksa ona yenne-k mi gerek bilmi: 

Tücca.rlarm iddia ettiğin:: göre, 
birlik J6 bin kilo !;1vi.Yi dürt tüc
cara ve-rmir;;tir. Bunlardan ~a 
tüccarlara verilmtmiştir. Bu vazı. 
yetin ~·3.t'In piyac;ndn ihtikarlara 
yo0l açacağını söylemi!1llerJ.ir, 

Gazeteler, avaz avaz bsğırıyor- ~rm. Belki bin kere ha ahllkınz 
lar. Halk yine imahız ve alçak herifterln ~nle,rni' Yİcdan. 
bir taJmn fırmcılarm kurbanı oldu. ıannd& dofruluk 8.§Utnın tutmaJ'lp 
llaıı unlan pastacıl:ıra. börekçile- tlil'Udttğtlntt nnadık. Her hafif ee· 
re satamk ellerine ne g~rse hır.- za onl:ırm cttretinl artmnaktf:n 
murJara ka.n5tmyorlarmış, !}~ ... ~~ ba~I\ i ... e ~adı. Milynnun gel
fın!1~• ~u,·alhtrla bu ne •du~ Cliği ye:'!!en bir kaç bini esirgeme. 
belarsız ne"nelerden bulnnmnş, Bır diler. Ceza, zaten ancak nammılu 
f:Okbrı millf korunma mahkemele~ lnf'l:ln'"" korkutur. Çünkü en he-
rine \'eıihnl,, ~ . fitile (le ~renerinin zedelendiği 

Vaziyet etrafm1e alakııdarlann 
diklroti çekilm.iı;tir. 

Borsada tesçil muamelesi 
Ticaret ve zahi~ borsası, diln, 

kayıt muamelele-rinde gayet sıkı 
davran..~trr. Evvelce, borsada 
tescil muame-letıi hiç bir .itirar. acr
d<'<lilımeden \>e ince!eıı.m.c<len ya. 
pllı:r:kY!ın dtlıı. eı'ksi n c hareket edil
ımistir. Bu hnlin. ha.yat pahablt
ğiyle müca.dee i".1!nde bir n.dml ol. 
öuğu an~c;:rlınaktadrr. 

Arnda sırada fınnlarda. gorülıen ııl , \forhnlanntn srıladığrm du. 
mah~r kalsbalrğı ~a ~lkı bu me. ynrl~r. F:-•rat bn yük!'!ek duygular. 
Uinlsrm cehennemt ze!mlarmın bir tl~ıı bu :nsanlık nn~iplerlnd 
itidir, Mah!RI-. ekmek darlığı h~· muhrı•m olanlan hafif <'e7.I\ ~IHd~ 
\'aııı yaratarak, yurttaşlarda telif rUyor, l"eter artık, de\•let hemken. 
kımb51klığı y~ı:s~:orekmlar, ;!u ~ll_ş di '"'kanını, mübarek hi7:metini, 
ve eyecan ıçın~ e6 °n eınsı- Jıcm hiüm ha'-~1'nmnı bu soy 
ni, n.efasetini de düşiinecck kafa tara çlğnetm~itı. Kendile bern;:;; 
lural•mryorlıır. bizj de bu <',l\nft\'tlrl n kurbanı 

}'aptıldan jğrenc 3eYlere beka.- olmaktan t."Urhnın 8 
n 

rak, do,'Tllsu ben, bunlara da jh. • 
timaı vermekten kendı:ni aıamryo- Hakkı Süha Gezgin 

Türkiya turu atletızm 
birincilıği seçmeleri 

Arnavutlukta Mısırda 
şiddetli zelzele oldu 1 opçu düello-

Dlln Fenerbah~e stadında TUr
kiye ntıctizm bi.rlnciliği sec;mel~I 
yapilmıŞtır. 100, 200 400 ınetre 
ile 11zun, yüksek, S?rI1':. cirit, gülle 
ve disk seçmelen ynpılıntıstır. Bu 
anı.da 100 mett-c seçmelerinde Mu 
zafferin 11),8, Cezminin Türlriye 
rekorunu egn.le C'den 10,6 lık de
rinlıeri bilhru:sa nazarı dikkati cel
betmişt·r. Paznr günü yapıla~ 
olan final mfüıaba.Kahrmda bu ilti 
ntletin <:ekisme15i ~rnkla beklen
mek~edfr. 

'Iilrkiye turu atleztlm müsabaka. 
lıırı fina.lj yarm FcnerhP..h~;:: sta
dr.rda s..-ıat 16 da yapılacaktır. 

Londra. 28 (A.A.) - ltaıya.ıı h&.. 
berler ajanaınm bildirdiğine göre, 
per,embe gUnU \'Ukubul&n bir depr~m 
neticesinde Arnavutlukta mUhlm ba.. 
sular kaydedilmf§ ve birkaç kl§i öl -
mUştür. Deprem ArnavuUutun m4ılr • 
kezi Tiranda ve bazı kuabalarda hu.. 
sedllml§tir. 

Hayfa • Beyrut timendifet 
ha\tı açıldı 

Beynıt. ıs (A.A.) - Cenubt Afrfka 
ftıtihkAm kıtaları tarafından l.n§a ~il 
mi§ olan Hayta • Beyrut §imımdf1tr 
hattı açıımıııtrr. FtllsUnf' han-k•t 
eden ilk tren LUbn\Ula varml§tır. 

yalnız yüzlerinden tanıdıkları gibi ... Halbuki sirkin bir de ic; cephesi ku
lis cephesi vardır •. Oraya geçince, biraz evvel sizi güldüren ,palyaçonun 
şimdi ağlamakta olduğunu, ot üstünden veya canboz salıncağından size 
buseler gönderen kızın, ~imdi hiddetinden titriyerek, ihtirastan sarararak 
küfürler savurduğunu, görürsünüz .. O İç cephede, ter, kir, ve ters koku
ları, krem, pudra ve levonto kokularını bastırmıştır .• 

Ayni hôdise büyük bir sirk demek olan cemiyet hoyotın"da do g6-
rülmez mi? .. 

Gece elektrik ziyası attında sahte dekorlar, ve süsler ile hisleriniz! 
lahrik eden güzel, sabahleyin siz:i iğrendirir .. Size faı:ilet dersi verenle
rin, dikkat gözünüzden kaçmayan hareketleri size he11eyi inkôr ettirir .. 
Gözünüzü iyice açarsanız, yüzün üze korıı tatlı di" ile konuşan kuzuların, 
arkanızdan, sivri di~lerini göstererek sırıtan kurdlor olduğunu g~rür
sünüz ... 

Haydi başlıyor! .. Sirk, veya hayat .• 
Sirk orkestrasında biıinci rol dovulundur.. Hayatta ıarlatorıın oldu

ğu gibi.. 
Sirk direktörü, göğsürıdeki dizi dizi, sahte veya sahici nlıanları ile, 

hayatın rütbeli, unvanlı sümürücülerini temsil eder .• Besili at, ltootlı, ta
limli adımları ile yediği arpayı ödemeğe calııır .• Kükreyen arslan, hidde
tini, can sıkıntısını ifade eder ••. Takla otan palyaço, düıünmeğe vakıf 
bulmamak için, hezeyan edip durur •• Tehlikeli canbozlık numaraları ya
pan kızcağız, korkusunu g6stermemek için, gülümsemeğe uğraıır •. Ve en 
~otafotlı numaraları, daima sirk direktörünün saklottığı uzun kırbaç ida
re eder ••• 

Fakat, bir gün bakarsınız ki, sirk çadırının yerinde yeller esiyor •• 
Meydan boş ve ıssız .. Tekerlekler, harekete geçmiJ •. Ve sirk eğlendirmek, 

• avutmak, aldatmak için, baıka müıteriler aromoğo cıkmış .• Sirk boıka se
yirciler bulacak, ve onun eski seyircileri de boıka sirkferde yine ayni 
tabloları görmekten zevk duyacak •. Hayat oyununu en iyi, en ceşitli, en 
beliğ bir ~ekilde ifade ettiği için, Mustafa da, ili. duyduğu bu zevki her 
vakıt yenilemeğe çalııacaktı ... 

Mustafa o vakıte kadar, tiyatronun do yalnız adını duymuştu .. Gü
zel sanatlara ait, herıey o zamar.ın telôklü5ine göre ciddt insanlara, ha· 
klkl müslOmanlaro yakıımayon ve hottô işlemesi günah olan iılerden sayı
lıyordu •. N.ustafa, melctel::in programında olduğu icin, resim yapmak zoru· 
retinde" idi .. Hatt6, model üzerinden insan resmi yapmokton da hoşlanı· 
yordu .. Fakat onlan evde duvara aıomıyordu .. Asmak isteyince, mutlaka 
yüzlerini duvarcı çevirmek lôz:ımgdiyordu .• Ve bu reslm yapma, nlhayat 
bir mektep vazifesi olmaktan ileri gidemiyordu.. "Ressamlığı,, hatınna 
getiren tek bir talebe yoktu .. Zaıen cemiyet, kendi bünyesi içinde böyle 
bir sanata, lüzum ve mahal bırakmamıı olduğu için, bu resim dersinin 
mônasını da kimse iyice anlıyamıyordu •• 

Musi'': de hemen ayni vaziyette idi •. Mustafanın muhitinde musiki, 
gençlerin ı..endi arolonnda söyliyebllecekleri hali: türkülerinden ibaretti .. 
Çclınan ôletler de gayet basit birkaç çeşide inhisar ediyordu .. Düğünler
de topi:ınon genç kız ve kadınların türkülerine dünbelek denilen bir aıeı 
refakat ederdi., 

- Devamı var -

su oldu 
Bomeı ta11areıerıe 

f akvlye abyor 
Küire. 28(A.A.) - Ort&§&rk Irıcı. 

llz mll§terek tebijki: 
26.27 ağustoa geceal d(.vrfyeJer:tmJ. 

zin faaliyeti devam etmııtlr. Dü§man 
t,cı ekiplerine §imal ve merkez kuim. 
lerlnde devrjyelerjmiz ve topçuınua 
hUcumıarda bulunmuı ve bunlan hrr. 
palamı§tır. DUn kara harckeUeri top. 
çu dUellolarma inhisar etml§Ur. 

Londra : 28, (A.A.) - Akdenls ıı
lOIU kumandanı Amf.ral ll&rtYood, İn 
glllz denlzaltılarıntıı faallyeUeriıMI rat 
men mihverin Afnkaya MlyUk tayya
relerle kuvvetler geÇirmeğe muvs.l -
fak olduğunu zannettıttnı ııö)'le.mif 

tjr. 

Turyağı toptan 250, zeytin 
yağı 140 kunıta çıktı 

Şe-hri.'lllzd~ Tın-yağı fiyatları 
toptan 250 kur.eyi çrlmu~tır. 

Zeytiny:ı.ğmm toptsn fiyatı ise 
dün HO kurw,tu. Halbuki bu nı
kam, kara.bor3?.da gıda mnddcl'!'t'i 
eerbe8t bıra.lnlmad:ı.rı ~nee 120 ku
ru11tu ve bir ihtikAr suçu te~kil e
diyordu. 

ı · 25 yıl evvelki Yakıl 
29 A#Uatos 9U! 

ltilaPda kömür buhranı 
Loid Corcun son nutkunda lWAf 

memleketlerindeki kömUr buhranuım 
gUnden gUne vahim bir vekil aldığı 

anlB.§ılınaktadır. Top imAlltı kön:Cr 
fıl\danından dolayı sekteye uğramı§. 
tır. 

:E Cumartesi PAZAR 

- 29 Ağustos 30 Ağustoı; > 
~ 
er Şahan: 11!1 ~ban: n - H11ır: 119 11nıır: ın 

Vak.itler \' aeatf Ezanı Vaaau Ezani 
Gtmeoı.r 

ClotuııtJ 
6.20 10.2'7 &.rı 16.%8 

Öğle 1%,15 11.25 u.u U4 
1kindl 15.li9 9.07 15.58 9.08 
Alqam 18.51 12.00 18.49 UM 
Yat11 20.80 1.87 20.28 J.S'7 

tmaak 1.111 U2 U3 8.4~ 



- ·-dCCZ s ı 

Ttlrklye Cllllbarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
~ &arUU: 1K38. - 8eno&yeel: 100.000,000 1't1rll tıı"Ma 

Şııbe ve &j&D.e adedi: ı63.. 
Zira! ft Ucart ber nevi banlla muameleleri. 

Para blrtktUenlere 28,000 ura tkramlye veriyor. 

Ziraat Bi!.Ll{aaında kumbarau n Uıbaraız taaarrut ııeaapıarmd& 

<!D &Z lSO ıtruı bulunanlara ıenede ' defa cekU~k kur'& Ue &f&tıdakt 
9aııa göre ıkramtye dagıtılacaktır. 
4 lldet 1,000 llralıJı 4,000 Ura 100 adet 50 ıtralık 5,000 llre 
c .. 600 • ı.ooo • lJO .. to • &,800 • 

' ... Z50 • l,000 • 180 • IO • a.IOO • 
10 .. 100 • 1.000 • 

DiKKAT: Heeapıaımdakl panlar blr .tene lc;lnde SO Urada11 &f&tı 
c:tışmiyenlen ikramiye ~ktığı takdirde 9' 20 fazlastle verilecektir. 

Kur'alar eeneo" t defa, 11 Mart, U Haziran. 1l myıaı. 
11 Birincikl.Duııda c;ekllece'kUr. 

Emekli dul ve yetimlerin ve askert 
malOlieri.n nazarı dikkat'ne 

imlik ve Eytam Baallaıındaa 
1 - Maatlannı bankamızdan temlik auretile alan 

emekli, dul VP ·yetimlerin kinunevvel • kinunsani • tUhl\t 
942 aylıklarının tediyesine 1.9.942 salı günü aao.t 13 den 
itibaren ba.§lanacaktır. 

2 - Askeri haTp malullerinin muameleleri ayni ıün. 
de ıabah scıat 8 den 13 e kadar yapılacaktır. Eylülün hi. 
rinci günü bu saatler dahilinde malUllerden gayri kimse. 
ye maaş verilmeyecektir. · 

3 - Maaş sahiplerinin ellerinde bulunan fitlerde 
l'azılı gün ve saatte bankamıza müracaatlan ve bunun 
haricindeki müracaatlann katiyen kabul edilemiye.:e~i 
ehemmiye!.le ilan olunur. (9263) 

A.keri Tıbbi~':! Okulu ·Müdürlüğünden: 

1:42 yılı H:ı.ziran devno.slnde okulumuzdan mezwı olan ve hAlen .-rlsda 
bulunan tab!p, t.czacı ve iJşçı okarlann 1. EylUl 9'2 tarihine kadar A.alreı1 
doktor tatldkı.t O. ve ,K,,ğlne Utlhaklan ll!n olunur. • (9U-9S60) 

U,8.19t2 de yapuan açık elurlltmeye talip zuhur etmecD,'llldeıı 1906 
K3 615 D.sS ker~atenin i1tincl açik.ekeiltmeai 8.9.19'2 salı gUnll aaat llS ~ 
Ankarada idare bina.smd.s toplaııaıı merkez 9 uncu komt.yonca yapıtarsk.. 
t'1'. Ktıha.n:mezı bedeli {2869H,10) lira olaıı. bu 1ıte iltlrak etmek l.lteyenle
riD. (1'427,"4) llnbk mınakkat temlna.t ve kanunun tayin ettıti vea;.1'a. 
lan jle birlikte ayni gtın .saat 15 de adı geçen koml.ayonda basıl' bulunma. 
1& n ı fı.zmı.dcr. 

Şartname A.ıılı:a.radB. M.alzeme dairesinde wı Haydarpqada Tea1lllm 
ft Sevk Şet:iğill.de gör1l!e-b:ıtr. (9258) 

ldanbul Vali ve Belediye Riyaetintlen: 

btanbulda baianan BöyMt Mlllet ll.ecll11t 1&ym buma: 
30 Atualıo.I Zafer O?.Jft.IJU mllııUebetlle pazar güııll aaat 10 da Talı.. 

an meydaıımda yapı1&::3Jr geç't, ream1n1 takiben aaat 12,30 dll. tn&ıu se .. 
al81D.n de a;tl•ı merulı::ıı ~pıl&e6ktır. 

latanbuld..ı l.ulunan rayın mebualarm bu törenlıere busur.arlle tt' .. f, 
vermelert rica oiUDUT. 

f Bu.cünku rad~ 
7,ao Program 7,32 Hattarım. bft.'en 

(9286) 

Be70ila birinci sallı hakak bl
kimliltnden: 

942/876 

terblJfe.ı prorramı 7,40 aJam 7,,~ • Doktor A'mWl'm Fii4) Şiıma.n-
8 86 Senfonik program pi. ıs,so pro. oflu aleyhine Kaıne ettiği 203 ii
ıram ıs.sa TUrkçe plA.klar 13 '5 a. 
;faaa u,oo Openıt ~ p. H.•o. ra a·a~ak davasııı:n esnayı mu~a. 
H,40 Jatanbuı at yanııarmm tah.. ı kemesın•le milddeıaleyh evve.cc 
minJeri 18,00 Program 18,03 radyo Kurtuluş Tepeilst~ Sina•"n apar
dana orkeatl'a8I 1 8,415 radyo çocuk tıman 7 No. lr daırede Ar.ıks. Par
kUltlbO 19 30 Haberlet 19 45 •erbeıt tihya,n yanmd« ikamet etmekte 
10 dakika 19,M Fasıl heyeti 1f\ 15 iık~ halıen ilfametgihm!ll meçhul 
radyo ga~sı 20,45 ıtarkı ve tUrlrü. t.'muı Ve Det"eye gittiğini bilen 
Jer 21,00 konuşma (ana eaerler) 21, bukıll'T&m.ıSt hasebile ke:;disine 
ll dinleyici istekleri 21.43 konufmıi 20 gll.n mU~t!e ili.nen davetiye 

22 00 radyo ealon orkeetruı 22.so tebliğine karar vetilmişt.~. Muma. 
Ha rler 22 so kapanış ileybin mahkemf'nin mual:ak i>u-

Bir :ıanıaı 
lvndufu 21. 9. 942 tarihind~ saat 
9,30 da ım>lıkant<le lıaz:ı bulun • 
ma..'IJ v~ya bir vekil gönılermeat da. 

Romanı ~ vetiye ms...1camma kaim. oınıak Uze. 
8frr('P. 7 • ·~ı r/' l('•p lf'r rı~ 1 l'('I i in O llnUT. (40933) 

edtlml1 o1an bu eser. Nlunrl Alı 

UVIANHI L ISUKSAS~l., 1 

Beıikluı sulh mahkemesi baı 

kdtipliğillden: 

Aleksandra, 
0

Anna ve sairenin 
şayi'en mutasarrıf olduklan Kuru 
çeşmede Kuruçeşme caddesinde 

l eaki d.ört mükerrer yeni 4 ka}>ı No. 

l lu hanenin taksim· kabil olmamasın 
dan dolayı şüyı.ıun iz::ıle!iii zımmın. 

1 
da açık arttırma suretile paraya 
cevrilme.;inc mahkemece karar Vt!I' 

ilmiş old~undon 21/9/942 tarih ·ne 
tesadüf eden pazartesi · gtlnü saat 

:::~:c!~ ~: ~:::.n~l~ar~:::~iı Baş o·ış Nezle Gr'ıp Romat·ız 
yQde 75 ni bulmadılı 1akdirde e:ı , J J 7 
çok arltıranın taahhüdu b:ıki kal. 

~:~.9~~e~:r~:e::nta::~~/:~:~a~ac~-' Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
ş~mbe s0no aynı saatte k~t~ı ihale.: 1 C A 8 1 N D A G U N D E 3 K A Ş E A ı; 1 N A B 1 L 1 R 
sa yapılacaktır. Sar tn::ı:nc 2 ı /8, !) • -

tarihinde divanhaneye asılacaktı·. 
Muhammen kıymeti sekiz bin iki 

yüı; yetmiş liradır. 

Hududu: Bir taralı düz oğlu On· 
nik sahıJıhanesi, iki tara(,ı Farig:ı. 

nın uhles.inde bulunan bahçe rruıluı. 1 li, ve tarafı rabii Kuruçeşme cacl. 
desile mahduttur. 

Evsafı: Sokaktan çift kanat :ıh · 
~ap kapıdan girilince zemini çlr.ı. 
ento döşeli taşlık, solda tavanı b.1 • 
sık a-hşap döşemeli iç":ıde zerni'll 
malta döşemeli kilan havi orla ve 
yine çift kan3illı Jiapıd.ııı gir ;ziı.c" 
kırık dört köşe ıutlalı mırtfak ve 
kömür! ..ıl ve haıııp od.ı ve 111111. 

fak başında bir hela olup zem.n 
kattan lll.erdivanle cuulıncr asmn 
katda camekanla kapatılmış b'r 
sofa üzerinde iki oda ve bir susul · 
hane ve bir kiler ve birinci katta 
yine merdivan başı cemaklınla k:. 
palılmış olup bir sofa üzerinde iki 
oda ve alaturka bir hela ve çatı 
kaıtında ise b~ınk tavanlı seı!.ı :iz· 
rrinıfo bir oda ve ze nmı çinke 
döşeli çift maltız OClklı muff.l~. 

mahduttu.r. 
İçinde tavanlar, kapılar yağlı bo . 

ya olup döşeme k;smı tamire muit · 
taçtır. Elektrik terkos te'sisaiı m,·v 
cullur. Zemin kat pe.ııcereleri de. 
mir parmaklıklıdır. Üzeri kiremiıtlt' 
örtülüdür. Umumi sahası 289 zira 
altı parmak muaddili 166 ?ıf2 o~up 
bundan 82 m2 üzerine tiina iıı'n 
edilmiştir. 

Ylnnisenelik evkaf taviz bedeli 
ihale pallan ve delı\liye reMni müş. 
teı·iye ait olucp salış gününe kac!ar 
birikmiş vergiler ve vakıf icaresi 
hissedarlan aiddir. 

Arttırmaya lflirak için muharı · 
men kıymetin )l(lzde i5 pey ak 
cesi yalırılması veya milli hir ban· 
ka te'minıtt ~nun ibrazı me<'• 
buridir • 

Yukarda sureti ve e-rsah yazılı 
gayri~neul 2004 No.Iu icra ,.e if· 
lb kanlHUI muaddel 3890 No,lu ka 
nunun 126ncı • maôde~ine t"-kifrn 
ipotek sıriıibl alacaklılar ile irtifal 
hakkı sahiplerinin ve hususile fai1 
ve masrafa dair olan iddialarııw 

evrakı milsbi~elerUe birlikte onheş 
gün içinde memııriyetimi:ıe bildiı .. 
meleri ve faııla mel6mat ahnak is· 
leyenlerin 942/12 sayılı dosya No. 
~ile dairemize müracaatlan illn 
olunur.. ( 40932~ 

Dr.,,.,.,., R. Aydın 
GOe HKIMI 

Be7o1ta l'llPmaldııaı, tına,.. Mbk 
"l n. 1. 'hl: U iSi 

Rıupqa yoku§unda 
fJ6 No, A~ FEVZİ'ntn 

ASRI MOBiLYA 

11 Dr. lbrahim Denker ~ 
Balı.k.lı Baataoftlt OabWye aınıe.. I 
b&ISQIL Her g1lD saat 115 ten 90Dr11 

Heyotlo • Ağacıamll. Sakar.atacJ 
t'addeel ÇöplUkçeeme IOkak No. ıs 

Tele.fon: t2t88. ••• 

1932 de Fatih otuzuncu okuldan 
almış olduğum millet :nektebi şa
badetname~ini zayi ettim. Yeni
ı.:ni ala.ce.ğımdar. esl;:i<.ıinin hlikmü 
yoktur. ( 40_.927) 

Ha'ia.n oğlu Abdnr:uhntan 

• •• 
Cide Jima.n rP.i8liğirıden Rüzgar 

motorilne ah a.!DlJŞ olduğum mua. 
yene g&badetn&.me!!i:ı! uyi ettim. 
Yeni8ini alacağmıdan eskisinin 
lıi.ıkmü yo~tur. ~tikrü Ay (·10&29) 

••• 
Amura limP.mna b.ığh 8 rUsum 

tonluk Karadeniz adındaki yelke~ 
lime ait .Ama.ara limazmıdan almrı 
old'Uğuım mUruıiyemi 2ııyi ettim. 
Ycni..si.ni ç?karaca.ğandan eskisinin 
hüllmü olm11,1Iğıru ııan e<ferim. 

İstruıbal Heybeliada llemirtaş 
sokak No. 28 de Rrza Eren. 40931 

•• :f 

Nüfus eUzdanıml& askerlik wlte. 
remi kaybettim. Yentajni çıkara<'ll. 

ğlmdan eskiııinin hUkmU yoktur. 
Çaf!ıkap!da lpUkçl bsn nmnara G6 
Develilt marangoz 01'Jman oğlu \b.. 
met Özkan. 

RASID RIZ·A 
TtY ATKOStl Hailde Pltkba beraber 

ONLAR ERMiŞ MURADINA 

VodvU - 8 - Perde 

SAfffBJ : ASIM US 
ttastldtlı Jer: VAKiT MATR'ıAS1 

OmmnJ Neşriyıh lda~ ~m 
R~fllı ı4 hm~ı St!<t,·~nor. 

r. iŞ ISANKASI 
ll.l'A8ARBOI 
HESAPLAR 

ı tklncl&f!f rt.n 
Keşldes1ne aynlan 

ikramiyeler: 
1 adet 1000 llralıl! 

1 • 600 • 
2 .. 260 • 

14 • 

lO • 
lO • 
'llQ • 

100 
89 
2S 

ıo 

• 
• 
• 

lıtanbul Belediyesi ilanları 
Tahmin hedeU 

1970,S:S 

4293,00 

2600,00 

4235,00 

llk teminatı 
147,81 

32t.13 

19~.oo 

817,63 

5& k&lf!M tıbnl ecza. 
Bahçeler MUdUrıugu için 
kalem muhtel!.f ctns ~ıda.A. 

Bahçeler MttdUrlUğU fç!n lJl 
ıılnde teıılım edilmek ıartı)'ll 
cak 200 metre mlk&bı kutıı 
Kanı.agac: MUdttrıugu ıçiıl 

cak 8 kalem tahsiJ!t mRl<bld"' 

Tahmhı ıı .. ,1eıı~r1 11~ ilk tt'mlnat mfktarlan yukarıda yavi• t 

ayrı açık ekııllt~ııeye ko:1uımuııtur. Şartnamelerı Zabıt ve MuU:ll 

dlirt•iğU kal n.jıad.- görllJebj!l.r. İhaleleI1 14.9.942 pazarteaı gcnt· 999' 

Daimi Enc1lmP1'de yapıl!lt'&ktrr. Taliplerin ilk teminat makbuı ~~ 
tup~arı ve kanun~n ibraz· !Azım gelen dlğ'eı veslkalarlyle lha'e 
ayyen saatta Da'mt Eı:ıı..umende bulur.malan. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 22- 8 -
AKTiF. ..... 

Altın: saa ldloı
B&nuoc 

H.81 .4'ıl 

• 1 

• Ufak11lc 

• • 
Barllıleld llallablr18rı 

Altın: daft Kftotıram U.118.8'1 
A.Jtm• tabvtll ıraw •rbest 009 .... 
Otter dCITl&ler ft Bo~ ki1lı1q 
bakiyeler! • .. 

llazlne Talavtnerl. 
Oerullte edllea mala ııakdi" 

karşıııtı . • 1 

Kanuııu11 6-A IDOI maddelertne 
tevftk&D Hutne taralmaa&. •a'lr' 

• 
rica r1 .enetıer • • 

ll11"92 " hbrillt (~edam: 

' 
Deru!ıte edUeıı evrakı nail. 

~ dlyenlıı karşılığı eetı•?ll .,, 
_, ta.bY11At (itibari, laymetJe) • 

1M.9M.NS 119 
ıa.zu M1•.,l8 

!:ll.&40. "f4 

sıssoe.:;e 

'8.IM.1""8 
-...--

M.t90.9880:i 

1$8.'7'8.W.-

14.nı.aı.-

sn.sa& tMKt.-

C4.8~8'9SI 

JUCMU4S.4a 

' 

Un 

ııs.ııt.O'Jtl..sı 

111.809.l ff 

n.8'7&. 11-t,"-~ 

1114.516 iM'S,-

sn,866.M,-

111 ••• BHr'IS 

PAStF. 
8ennılwı 

batl,y•• 4Jc~b 
A.dl " fe'l'ka!Ade 
auaus1 

• • 
• • 

Deru':ata eôllen •vr&IU D&kdl)'I • e 
K&DUDun ~ tı.e> maddeıertm 

teVflkan Ra&Uae taralmd&D Hld 
ı:edlyat • 1 
Deruhte e<UleD t'n'&ID oalldlye 

na ıcı yelli • • 
Karşılıtı taıııameıı aıtnı .>laraır 

uawtez tedavWe vaze<llıen , • 
toeukoot mukabW naveten lleda. 
vWe vuedilen • 1 

flutneye yapııaı. aıtm llal'11ll.ldl 
aYam mukablıt S902 No. aı uııun 

mı:dbine Ulvetea tedavWe •• 
zedlleıı 

UBVDUATs 
• • 
... 

A.lm: 8atl KUogT&Tll 11' ıtt 

llM N .. la 1laaam (31'e 119~ 
~it a\"lUIS raalıallW incit Dla.. 

. ı 
tı ,U,iM. 4.ll 
&.-~Hl.-

•4 ttı 1("1 

1H.~· 

- ,.. ~.CJ\MI J 

''*'188611 t.t 
ı.tM 1~ ~l 

met tarafından doğrudan do6.-ı 

pa GurC'ü d linden trrcüme rılr 
tir. Buıtan •ona kadar aplı 

acera '1r. ka!ıromanltlr mcnkıb<'· 
ı rl ile dola olan b11 neflı eseı 
Tilrlt matbııafmda ilk nifmunedlr 

%8 8 9'2 Fiyatlan ı ... .,. •. , 
Londra 1 Sterlin , 5,20 

B - 8erbe8t eeb&m •• talıYll&t t 
Anulua 

AJtm " d6vlz llzer'.ne an.na. • • 

• • 1.08881 

ıuın aıtalara 

Satı K11ogn&m 

DOvla TaalıbOda~: 
"'l!C 1ft~; 

t'IJ''tl tG kum, olmn lııD 91191', bu 
U6aı lleelp ıedl'fllllere Valat IU.._ 

....... ~ 50 teml1&tle "' im. ..... ~. 
Mevt"udu azalmışhr) 

Nevyork ioo Dolar 131),70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.2 
Madrld 100 Pezeta 12.84 
Stokholm 100 İneç Kr. S0.80 

11811.U! vt I'AJIVDA'I 
9' 1 1934 Smaı.Enıurum l'..T ıo.
% T 1941 Demlryolu 2 tt.72 

aa.sm.,e tıaa ndeU •vau • • 
Sabi.,. 88llC No. 1u 1wuu!A 11Sr• 
ac;ılaD altın k&l'flllklJ avam • ı 

IBllMdarlu • • .......... ., 

'1.D'IS.ftJUll 

~-
'M0.000.000.-

A.ltına tabYlll kabil dGTISler 
Olter dGvtzıeı -. aı&oalll 
rtna tıaJU:reıert 

'"8'7..;;.! . ' .m. . 
U'7Jn9.81918 • t 

"'500.080,-
• 1.2.8"·"' 11 

• • 

Y4>1rh 
• l.00&,181 ..,, "° .,.. 

1 'l'eQUJlua ı~ &ar!Dındea ıu~ k1conto baddt 9' f 41tm "9rfM aftm' • 

I~ 


