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el Yurl Seyabaıı·_a_e_..;:::::..,_ı_k-ıl 
Dün gec_e_s_a_a-=-t-2_3_te_A_ilkaradan hareket eden 1 

Milli 
Reisicümhurumuz orta Anadoluda bazı 

şehirleri ziyaret edecekler 
lnön~ Öğleden evvel Hasanoğlan Köy Enstitüsüne giderek talebenin atölye, inşaat 
ve zıraat çalışmalarını teftiş buyurdurdular ve köylülerle hasbıhalde bulundular 

____ Yeni Fransız Elçisi itimatnamesini takdim etti 
Rusyadan 

sonra •••••••••••••• Ticaret Vekili -
--, _4.J.ı.kara., 20 (A.A.) - Milli 

Şf'lf RelSl<:>umhur t~et İnönü, 
lbu akşam .ı;aat 23 de Orta. Aııa
do.hmun ba.zı yl'rlerini gö~k 
\mere .A:nkro:ıı.dJuı harekt>t bu· 
yurmuşlardır. 

Cımıiıurreısimiz A.ııka.ra ga,.. 

Mesut bir yıl.dönünı 

Montrö anlaşma 
Tarihi vesika, altı sene ev 

bugün imzalanmış, Boğazların 
lıiJJıimigellne geçnıe.~i bütiin dü 

tarafından Jıabul o/11nmuşt 
Bugüıı Boğa.zlann yenid«'.n runo~ Türkiy~ muhari 

keılı:raman ordumuz tarafınd:ın se; yme gemiler tam 
işgalini temin eden Mon.treux :besti ile ~ _laı dan g 
muadıedesinin imzalanıaasının cet:lerdir. Tüıkı:ı cm · 
aJ~.ı yıldonümüdlir. 6yıl e\·· bitaraf ~e? lc-ket gl'mil 
vel bu muahede ile Boğazlaı- mana hı~ · b~retle mıı 
dan geciş seri>estisı kaldırılrtııs .etmeme-ıt. şaı_:tıyle. Bo;:;a 
ve ~:ıyri askeri mıntakala. -m anrak gllııd uzlcrı gece 
-Ordumuz tarafından işga.lı bü- lerdır. . • . 
tün dunya tarafından kaô\fül Bu tarılıı ve mes ut 
olunmur.ıtur. · hıyısiyle Moııtreux mu 

Bo2'a.zI~rın hukukı ,·aziveli- run imzalamıuısı ı bi 
ni ~tedıeın bu ınuahed ... yc edenleıe 'l'ürk milU:'in 
nazaran ticaret gemilerı sulh suz minnet ve süı{ran1· 
zamanın'da tam b.r serbesti ıle k<'ı c daha tey1i t tmevi 
geçehiloceklercUr. Harı> zaı. ... bHirız. 

~~~--~----~----------·=ı 
Doktor Behcet Uz, Çukurovada istihsal edilen geni 
mahsulün derhal muhtelif niıntakalara sevkini istedi 

Vekil seyahat neticelerinden memnundur 

Tlllda Büyük Millet Meclisi Rei
si .Abdülhalik Renda, ~kil 
ve Hariciye Vekileti Vekili 
Şükrü Saracoğlu, Genelkurmay I ' 
B&.;.~.m Mart-Şal Feyzi Çak- ı 1 ınıak ~hrimızde bulunan vekil- RUSYA DA 
1f.rı Hallı: Partisi Genel Selcre- _ 
ten ve umumi idare heyeti a1..a- ---- .. _. ---

Ankara 2 <A.A.) - T'caret VckiJımiz Doktoı· Behce U A arı~ Tarsus ve Mersin 
h::n ali ınıle yaptıgı tetkik s~.} ah, tiııden Ankaraya avdet etmı. t ır. Vdul l1u seyahatı esnasında 
Hatay \", li .ni c Adanaya d'a\ d edt"rek Ha tayın mah"'uHı.t € ı .. ~r-:t: ~lerırı İRkenderun lıma· 
n~ndaki İth h t yazıyetini de oğrennıiş Ye Ceyhanclan gelen J , ciı .ııab ederek kendılerini 
tlınleıniştir . .Ad na, Tar. us '°'' M~rsindeki iaşe 'e ofis teşkil; tı t ya.ınrıd .. , gozden gecıren V c-
1til, bıınluıın kHb liyet ve lfr~ınH deıeceleriui olçmek fırsat 1ıı1 hulrr.m Wplam& ve dağıtm 
ı. lcrinde Çukurc vanın menıl,>kl'lımizin her yerinden e\·vcl elie ct1Jc• :h b1 batmı ac·ıen muht(; 
i 1f i::>tık •• me' lcre sevk ~ırasıııd L ofo<n göı;tcrnıesi ica.b<.'den ha · ı-iyet , r.latarak "En a:z bır b ı -
ka intızamı ıstenm. Oiis mi1lıim ıolünün bir imtihanını \eri)l l ılemıştır İd re amirleri .çıfh L 

~~~ =~,;ı;::r;~t:~~ Cenupta ve Doğuda tngiliz kuvv 
Ankara emnıyet mudilrU ve 

~OSEYIN CAHiD YALÇIN 
A ~anlann Ruayayı mağ~ı 

~=ı.a!!·~:ı~ı:; .Sovyet ku.vvef!a.ri 1 cenup .ve ~e 
H=lwı~K:'!.f ı;-1i1~;~: şıddetle f akıp edıl ıyo r. cephe le rı n~e ıl 

ıı!c ~eruıe ve harp 
2.1 Dlahfıllerde f~a ba.. 
Ytt ven Yor v bemml
Ya ı9n adeta ı! ~nun . Alman
mak g. bi n za.ferı kazan-
Qajıliyor. ş: rJbinolacaıh zan. ı 
t hınız h kısa taı i. 
be 'Uf .:.. atırlanacak olursa 

tU, car Ye halkla y. k·n 'e sam im! temaslar fırsatını bulan T 1 ftt VE!k11 rtı'Z e-hemmiyetli liın • 
u ınız i\for i in ambnı ındaki ithılat ve ihracat esyalannı ~ dukten ~nra. :,:okla dunıl-
' ! sı. la lt.>n ~eıl rde n k2 dan mm k $ ·y o· · o" 1 \(> ııi tefti f.'tm. 
t:•·. Öğıendıgimıze göre Doktc.: Behcet Uz, ta~')arc ile Çuc·k r'> , n :r~muP. tarla aıı \C lm1m
b&t lıarmanları üstünde dola~tıktan cıonra Ankara~a haıek ve avde-r tmistir. 

Ticaret Vekilim1z \'U , ı alıatinin netıce 'e intibalarmd ı. Dek :n emı undı r. 

ı::Mnhlll" M11li Şef, İsmet tn;:.au 
o pın saat s.45 te rerakatıerın- Rostof'un •arknıda 

f &yı Be) n lnönU. Salim ~ 
.& ~ rü Saracoglu, Au-
li.o... 'ralısı ~7zat Tando,ıs.an 
.Maarıf Vekılı Müsteşarı, İlkög· 
ı tm: umum müdürü ve yave~ 

Sonu Sa. 3 Sı.i 2 ete} 

Muharebeye t 1 

bazı kıtaların 
değiştirdi 

J u r Şeye iht al ' 
roduı Balk un verme.<. 

an ısın· 1 

Almanlar şehr 
geçerek ilerlemeğe 

başladı tar 
-o-- --0--

mr.r a Alman k 1 ~d 1n 

ınen scrbestt uvvet erı ta.rr..a- ARKA 
eum ıstika.met ~~yamn hii- 1 
vinneei l"in hı::ı ~· gıltereye ~P.- ARKAYA... MAARİF VEKİLİ Voronejkesiminde lngiliz dona 

tu Yal " lÇuır mani yok 
· nız mevsim bellti .. . -

a.ddoluıunıyaıbU" di m.usaıt Dü d d'M I L il 
beklernl'lnek $8.~~1~&.!tat üç ay n de Yerebatan' a ur na ı bir Dün beden terbiyesi miidilrlllğünde 

sporcularla bir konuşma. yaptı t~ ~~ lçinhalhır ~~~~: evin bir t~ra/ı anBızın yıkıldı 
1 _ _, • nu de gecen 

no ..ulıf:ıltereye hücum z~- 1 Yara.batan caddesinde M1:h'- Mrt<.ı.r:ı.f Veikill Ha~n Ali Yü-

Hindistan 
meselesi -------------

---o 1 

Rus kuvvetleri inatta 
mukavemet ediyorlar 

, tA.A. ttlgrafkıtm<hm 
1lu1.a8'1 edıln işti? l 

Alman teblıği şudur· ''Uiı. · 
maron cenup \'~ doğu istık.1:rv: t -

tinde takiıbı yeniden tam . u, et- ' 
te tıru;ı...1m1stır. 

Savaş tayyare fılolaı ırn>ı 
Rostof un do;ıısundald dUmnan 

1

1 

(Sonu S:ı. 3 Su. 3 dı: 

----lUlC----

Marsa Matruh'u 
den top ateşine 

A.A. tdgt< 
. hii?6 <ı C(Wm 

Oı as.u k İngiliz 
Cl\11,. 

"Kıtalarımız bi"ıün 
ie dunımlaruıı muha 
lcıdır. 14. Temmuzdan 
t:ffr aldık. Hafif bom 

(Sonu Sa. 3 

~~ liilıle-rın iki sene•~~~~ e?ne~~ri İn9;iltereyc müstakbel 1 teremefeı:di sokağında 19. ~u- <:cl 1~ra!fında.n spor islerini tet
nıant~ go7..e ala.bilmesi .aikıl ve hır hucumu hazırlamak maksa- maralı 4 katlı ahşap ve Nacı~ t· kit ıc:ın Taksimdekı Beden Ter
ne ~ ... ındll.a2a ıl u~ar ki, bu ikize- dından ileri gelm~tir, İngil- Y~ ait. bul~_an evin sol kö;-~si b1)'~ Ba..,."'lkanhğında dün s::at 
Vadn bstünlı~~~ere, hE>m ha- terenin istilasından limit kesmig dun bırdenbıre yıkılnuştır. Ev 1"' <.ien 18,30 a kadar süren hir 
nııı >tt.ifalkıanı --.~ ve Amerik'l- o.lmalaı ından ileı i gelmi.<>.tır: bu c.okiintüden içe-ri girllemiyc- WpHı.r.ııtı yıapılml~, spor Hdüple
her turıu·· ı.-~bkınlaetmiş, hem Son kurtuluş ümtlerinin Rusy<- ~k kadar ~arap olmuşsa da num re:ıslerlyle mem:Jeket sro-

~ rıa d dan kazanııacak bir 7.afere bu.:ıı ınsanca; za.y1at yoktur. Ev, za- ruooa eımeği ge-;:.m.iş eski idare- Müd f k · ala 
denbıden ~ l.n..:... -"~ üd"a anın kaldıO-.nı O'Q) mek onlaıı 'bu :mit- b:rta. tarafından içinde bulumııı a aa onseyı az • 
sım ıtwn,._,_~-.ua.n m afa«.- ,.,. "' • e>ler.n l,,ıirakiyle spor işlerine 

Bura -·l.A4llllŞ olacaktır ceraya. attı. Çünkü Rusyaya bir eşyaların muhafazası için .kor· daJr j!'Cl"Üşülm~ür. Bu komq.. randan biri kongre 
laıbıllr· ~bir ın.Utalea varit 0 • kere el koyacak olurlarsa İn· don altına almnuştır. mada V?J. ve Belediye Re-bıi Dr. 

önü m üzdeki haftalarda 
nna bi mkaanya L1gıliı adal:ı- gilte~nin pazarlığa yat.acağmı Bugün_ hey~ti fenniye blı a- Lfııt1ı Kırdar, Beden Terbiy<ı<li paırfİSİnİn SİJ8S8tİftİ ~--~~--~~~~~ 
genıeıı~d~ ~a ylmakar»nak_ için hala iimit ecUyorla.rdı. Fikirle- fmdan b1r ke.,ıf yaptınlaeakt1r. ' Bfı.ttkanı K.ffnal Halim ve eoki k't d" 
B~ ~ıa.""u.ın o ıst-;r, ıince İngiltere için A vrupaya :inhida~ın ~i teebit edil~- sporcu:tarua.n. tamnJJllş muhte'Jf 1811 1 8 IJOr 
&nüye m Yl ~VVeliı. Rusy::ı.yı asker ('.ıkararak Almanya. ile cek, bılahare evın yıkılması cı- .(Sonu sa. 3 Si.i 2 de, 

ya hariJin~y=~ Rtb- ~~:~~~~~:~e~i~;:1~~b~~ ..:h:.:e:.:.tı='n::.e..::gı!:·d=i=lec::.e:.:kt.:=ir.:... ---------------- üı!:~ !:?aı~~ ~~~~yi -a:~; 
~~neticesinde a~ u hya otururdu. İngilterenin bu- M. •ıLLI OYUNLAR FESTl"VALı• ima tayin edilen eski LonJra 

Tarihin bir eşini daha haydetm 
kanlı muharebeler göreceği 

ta/imin etmek miimkiinılii 
~ z, ırden.bire m .. 1 ... 1 0 .. • •. na katlanmaktansa, Rusya za- kı;kalatle komiseri :Birfo,·olc 
~lecek ı... • · ~ ,.,Ol\!.· }~ b ~...J· t·~· b. be lf&tt.., hı--~":: ~l wn ha.ki- ranna Almanya ile· uzlaı,mııya ~an ugun ne'?""'" ıgı ır yan Yazan: Emekli General Kemal Koç 

"" ....., .. •v oyn madı~ nihayet razı ol:m.ı.sı belki kabil- ı amroe Hmt ·kongre partisınin 
ınaın~ruz. '9izr.a.t ~ "'~a di. İşte Rue harbinin izimet r-i\'aJ'lt'lJru sıddt-tle tenkit etmiş· 8 ırincı cıhan haı binde m .... 
v.ından ışitüdiği bil n ag- noktası ancak bu mülahaza ola- Emı·nMniJ llal' .. evi ta ··'ından hazırla- tir. . hat:mı orchılaı-, bii.yfüc a-lar R.,_, ___ "A'-~:1 · e, Alman· &.!ıır· • u n • oı 
+.>1 .... ::.:--w-ın. 'IGIUIO kuvvet.ıeıin· uı i Bı. deldarasyonda bilhaso;a «n:rbk. me-rkezle-riyle, batıda to,._ 
....... uy<>l"lar n.,., __ · .ı Bu ikin...: ~a.aııhaı.ı..ı·nın· 'J .. ~rn nan p-ng••mı b/•.Jı .. IJOrUz i · e-, - 1 • Çınd ..... __ :...~bir iki a;y i ... ..,., " 1~ • v • u '" • · l ~ ;e den Jıyor: I~lardı: doğu c:ı:-phesi, hıı 

e -....wııen • muhar~i lııgıliz göklerinde, 1 · · f l .ı. l...,..,.~ !l.-·ti nu.ğlüp edec<;k- ""-'.u;.nu·· Halkevı·n'tn So~.'1al l .A<nu..+,....,+ ....... 22_ .&.;;.....,kıea ka•l"ı· · "HmdiRta.nda wrla b.ir.re.~ınıt ıeheırnmi}·eti haizdı. ~u Jah .. ı., ~·--= •ıwa. ' BU .,._ • uçaklar ara.sında, 1940 Evluliin- .c..ııu .. v _,, e--'"'"'~-· ~""" " b" ·· dı Bu k re~ ınan.mısıar. .ı Yardım Kolu menfa.a:Une t.e-rtip dtıvam ..Je<·.ekhr. lrnrm&ğa çalışan Gandı nıhaye. son on üç ayındanberi ühın &.:. ı.:..... &naa.ti.n ""nlu.ı..;;.. ~ba~- de cereyan etmiş ve Almanhr "- 3 r- .,_ s 3 s·· 2 et ) ,,.,;;.k L~""l"ro'untın oı11ı1zları1• ""' 
-'Ull" l JU. ~· "' • • b ettigı~' milli nvunlar feativali 12 (6ol\U O«. ~tİ, 6 ele) (001ftU a. U e .Y'U nu,ı ._ 
hakkak~ edir. Het" halde mu- ı~ın iitUn harbin mukadde' a- -., yilldenın.iştir. Halta, dünyan--:. 
Rua 1$.u~ a.ntl c;ü;tet, Almanıarın tını değiı:?tirnıi.ştir. Bu harb:n mu-kaddeıatnı doğudnki muo;;a-

r LEYLİ MECC 
L TALEBE i 

' 
Parti G. Sekret 

&ıeleridir li'~ pek ba.fif gt"r- ilk dm·resinde Alnıanyada ya- Mevsimin en güzel röportajı : 27 ra.anın akııbeti ile ilgili bulun-
gİ}tere ~er geçen sene tn- şıyan ve mü.c;ahedeıerirıi günr.gu ~/V\JVV"VV..,,./'~ duranıar çoktur. Amt"nkruı ba- Bundan sonra ok 
lsabuye hüeuın etmek. fikrinr< nüne kaydooen Amerikalı mu- sııu Rus topraklarında şiınrJl 
~ ·dı, bu gôrijş Onlan İ.nğie harrir Shirer, bir.e Almanların su·· NGER AVCILARI dön~n maceranın harbin tali' 1 Parti hesabına t Reç~t~rınakıtan vaz: İngiliz adalarım istila tefJebtii- -- · = üzerinde mü~ir olacagıru ya\. 
f~ <>la.cak • ... ~terede ntUzaf. SÜ hakkımda <}Ok kıymetli roalu- makta geciknııerni-;.\fr. okutulmıyaca 
~ı. __ -.;- ~~uanla.r, .-ı~ı.~- 1-0 mat vermistir: r<;.,.,,. R ,1 • ., 
".""'"'~~ &cwc~ı B 1 2- . ( 94 ~""n )az, u . ., oru.usu, uın:n l bl""' d' 
~ınde ii;;' şeıv~ .v~ heyec:ı.n er in, 1 Eyhıl. 1 O) zaman hazırlıklarım bütünlen.ış 8 IQ e IJO 
~<>rebilirı~8:11111n~~ ~buk ~·;,;. ·t~_.n&~~::un~e:-w:.eıkaır::..rEşıyblu?lY~) .. ~ Go .. zlerı·mı·n o·· nu .. nde dirilen ve tekrar. ölen adam olan ıbır orclu karliısmoa, ba-,- A ı ?O (A.A) 
gor~ .....,. doğrueu ~ 14 

......... 1.1!.IUo':) tJ ~,-- kınla.ra uğramL'}tı. \ orusilof \ c n \aı a, - · 
ten 22 H Z&.nnOOerlerdi. Za- cesi i~in kararlaştığına daır Bucliyc-nni orduları yıglnaı·ı _ 1. Genel Sekreterliği 
la dostıUıka:t.ıran. 1941 de Rushr- şayialar dönüyor. Çünkü bu ta- ı·;nı y. pama.mışlar, buna ra~ ı;g- olunmuştur: 
idiler Rwııaı-~tleri içinJe rih ayın 14 üne ve suların yük- Mehmet Mevta ıimdide sedyeıinde hiç kımıl- men. nı~betle büyük km'\ etle- Maarif Vekilliğinde 
ıbilecok: ibir ha~ danlta- selmesin,-e tesadüf ediyor." ı iı1i ile1ile-re sfüerek 'e hem .1 fında da, lise ve orta 
.de int.işeruıa, b~ 'bir gazete- Amerikalı muhı.rrir yanhl!i damıyor, karada yere baıamıyan bir kötürümün ho· muharebeyi kabul etme' k ı.:.·)li meccani olarak k 
Dll"l--,....~1. kad ~e sl haber almamıştı. Taarruz yapıl- • d • • d k• h•k t , ıı•ratı'ıı,slardı. Müdafaa oı.·d.ı mek istiyen talebeler i 

..,..~ ar m,n'-f.-.:_ • dı ve akim kaldı. Hav:"· taarru- d • • d·bın e cınt oynamaıın a ı 1 m"' e 1 "' J - ' l"a1Uy 1n--ı. ·t.U&~ dav-. ..., eUJZJD J "° t AU, i,,ıı S(~\'k Ve idam t:dılt>n, b.ıka imtihanı. açılac <>rlQ.1'11. Almanlaı- zunun heyeti umumiyesiyle ne- - "' 
~e İngiltereye hüewn gec;en den akim kaldığını muharrir bir bir tÜr)Ü akıl erdiremiyorum mu::ımm vt: fü.:tün kuvn:;tleı e,. Lise '\'e orta okuU 
~ Olsalaidı, ufukta, etnıelt buçuk ay sonra bize şöyle izah __________ __._ nünd3 1ı::anamış 'e gl"niş ara ! mccc nilik hakkı anca 
l'OllaJ1ıııdan alık.oy bilec ~rı ediyor: ·•------------ fed, karhğına. da htlan~tı. haka imtihaniyle kaz 
R-ua

0 
~ Y<>~ en. bir Berlin 31 Teştjnieıvvel. şimdi, tıpkı balık gibi de· YAZAN l mi:kıs.:r !':Ulllger, irili ufaklı b"r- Bununla ·beraber, Bolşevik o- 1.a göre, bundan son 
~ ,,;.,,,.:_ t--!t.L _ ·~ Kı - . . 1 nize ..ıalmca canlanan, ve r kaç ıs1a1ioz, b.r ahtapot, tiri ta- du ll. biiyük bir ôdevseverliklc he ahına ayrıca me 

kü""-biı-'"- ~. Etm~edile:~~.u··- • • • ş yaklaştıgı ıçın n- "' NACI SADULLAH ne koea.man Rines cık"'..-n.H;h h" k ..... t v '"'IU.l.I "Wlt ~ r ,,,;:ı.•·~eyı· 1°Stil~ """"'"bbii""u·· artık '-~· ıkın ~ ti ti ti"k • .._.,.. · . t;a.rpı.'?IDlS 'e .... r a., opra< • ie)Ji talebe okutulmıy 
§ey .,___ , un- m"'":w~ ... ,,.._""ıs· ı:ı.olmı~yacagı"":' .. ~r- aıu.cı.ya ç ca ıuaya: ye 1 e- Bunlar ara.c;ında iki kulplu bil- nı pa.hnlı ödetmesini b .nüş··. 

&..: "--1llYacakla "•""'""uwı ~... nen bu halis ''deniz adamı". -m• "'':uJ:lam bir -"~ testi v .. rdı.

1 
T·"' rs'11 1917 df'kı· 2: "·· d 'ıa ~u i ttekled~lenel 8': 11Jır sene e9Ve1Jti tecrübe nna chr. Hitlerin stratejik büyük sedyesindeki o mevtai halinde JU ~ uç . _... ,,.

1 
., u • . mu caa e ı men:ıe<>ı 

:una.n etıniolerdi. leriy1e hatlan neden değaşti? Nihai za.. idi: Göz1ıerimin önünde bir olü ken, tir kenarda kalan toıim- T€stinin bazı yerlerı, uzun haı m k _,.. ..... larındn R ' 1 t . ı Y kadar yapıl 
.A.Jnıanıai.Ul Rusyaya taarruz lltiaeyin Vahid YALÇIN dirilmiş, ve yerıiden ölmüştü!.. emm muhteviyatına da baktım: rn OOt. deniz dibinde . halını;: ne b r ruh 'k }., lt' ed d . \ '" ara da bir c, ·ap o~n 

L ____________ _:_ ___ ~(~&~on~u!...:a!!a!.:.. • ..!8~8~il!..... 1!_!;ed!!J)_J_.il...mıD"llm~~~~t!·rı!!!~~uza~t.!!ıbr!!:_· ~l!.k~>aı:~e,~d~e~n~1zın~~dibi~~n~dtı.~ .. n~·~bi~r~ ___ _:(~6=on:::u:_S=a:.:..· .:.3....:S::il:_·.:_: 1ect~>__ (Sonu s 3 ..... 7 "' ı ak:tlılara bevan olu 



YENi 8AnAn 

- Çeviren~ H. C . Y. 

Petnin ile arluı. lamnın 1040 ,_,._ ~.,, 
d ·i hn.reketlcıiniıı., büyilk nis
hetto, ayni. bir ihtilM. korlmsuıı-
dan ileri w.dmifl olduğund&. Jip-
lıc yoktur. Senelerce mUddot S 1• i"allsada hükfunet malıafilleri-
no .karşı gösterdiğ.!. müsruulo· 
kadık ile §ClDfli euretto tmney 
yüz ctmiştL .Anc Blfr'urnzi· 
mn ilst:Unlilğü ttilihl:ey düştü· 
ğü zamandır ki bıı ıx>litika. ter- Bu 

yıl yıJirlun, her tarafl. ndn 
• • <>.1.dlığµ gıbi lırimizde de s bze 
ı ve meyva bollugu na.znn dili-

k.ati çelancktedir. Böyle olduğu 
!lalde ma.n • dU.k ro.ıiliınmn fi
Y3Uarı goctnren: crt.!1.atıeri in -
nı hayrete dili ürm.ektedir. Me· 
f ela halde en ıyi kay ının kılo
su 80 kurusa atıldığı halde b.,. 
zı semtlerde bu ıy:ı.tın 1~0 ku
rrup ko.d r cıktıgı gprulme1.1:e
dir. 

B muı gıbi halde 25 veya. 30 
kuru tllnn p thn n ve clo 
mat.es bazı semtlerd 60-70 
lnırı adiu tllınıı:kt:adir.. Y1 

r 
Dün iaşede te ililmle 

u 1 u d u 
He 
nsııı 

k 

- Terfi eden Hakim ve r: üd-l 
azazede el" deiumumileri bildiriyoruz 1 

(Arkaı v:ır~ 

arıhlı Şehrimizdeki luikım VO nıü l·İ \. li ellidıy.e ~ısı Derk· 
tor Lütfi Klrdtı.n tfun sabırlı h )1. 
ge İ udün ugünde t'ct1.il:· Dnıı 1ohnouzde ilri d.e:mr; ifa· 
!erde ?ulunnıuş, bu nro:da. bir- 2ası olmun ve her ikisi de etraf 
kac , den~ rı U..uıad Hu- 1 tan Y"'tı •. ~nlrrın gayretiyle ı:•ır
Ilınruı ve dun , b h şeltl'lllliz.J t.onlmretı.r. 
llôn •. .n bô!cre. • Utltu:fı Mlim~ SIJ:ı liyrde Koru parktnrlr.ı. o
taz Re~ ıle .Iato.ııbul.~ m me- t ır:m Zi"'t umtlude bir ltadın ve 
:..1.:·l da tşmuştür. :ırkad ı.şl ıt ınd..ın Nesim. Arel n 

r 
Bir lmfuıaa.ııh i. Ankarad:ı. 

l ıuuuan ıUı-\lttt bırl1klen umu
mi ·:ıt'ibı • .,aı hnttin Cahr-.ık 

füı.h ~ umıze donmus-

Hazroti Ali. Uhud cengınde 
ıkanbeoe ve pek · bir .:!ekil. 
de kn:tle.dil nı fil H zretı 
HanıZ!tlllll lt.::l'İni biililıı mıuı-

ve Jozef ldu 'hı halde dün Eü· 
yıik dhrl ~· hye dönüşlerin• 
1•• kundılerıne. aıt sandalın deY· 
rılmı:>.ru uzerme denize dökil.lmUı;ı 
l~r. mu L:ıkkalt olan bır ollim· 
den a sırn.da m·adtııı g9ÇI11ektb 
o'uu i:ı.lten apur.u tnrn.fmdnn 
gorut relt lturta.rılınıçlardır. 

deıwnumilcr at'astndiıkı ;scın 
terfi ve tayin edilenler. ~ağıda it 
yaz:ıhdır. 

İstanbul Sulh Hukuk hukim- 1 
liğinc lifiltiın muavini San~let 
Tuyu, Üsküdar hfıkimliğı· 
ne Anfuı:ra ~ halcimi S<ılfı· ı 
linttın K"oseoğlu, İStantiul Müd· 
lleiwnumi muavınliğine Edre· 
mit fu13rim mun.,•ini Demiroal 
Kırltlareli Ceza ha.kimliğine şch 
riıniZ' sulh hiUtimleriııdon Nurj 
Bilgin, !Bfunbul Sulh hfddmii .. 
ğine ceialett.in TürkgcUlı• An,. 
kru:n Mliddciumumi mua.vmltğt· 
nıı liikim muavmfürinden Şafm .. 
Bettin. Edirne: Sorgu lıal<ıml',ğı .. 
ne t:Trla sorgu hakimi nıs m, fı.ı. 
tan.füıl Asliye Efukuk ltfiltiruH .. 
f,ın · liukııK hrucnni Müfit AI
tıo.K, İSt.ruıbul SWh hakiınligme 
Kazım Kareli, 'Lit.anbul Mlidile· 
iumumi mua.: uılığ:ine muıuı n 
Şekip Muslu omu. şehrimiz sulli 1 
lıilldmliğine NıyD.Zi, Sulh hu· 
kuk ha.kimliğıne Adnan Akcr 
terfi ve tu.vin ediUnişlerdır. 

• 

lu mı.:Yc.uttur. 
Bu okullara ıer sene ius 

to ay,ında bütün v.iUi.yetıer.a 

n. .!lv.ıı müaab ka tmtihunıJ,\le 
parasız yııtılı talebe alınır. 

Olmlun ayrı paralı, yatılı 
ve yatısız kısımları elli vnrdır. 
Y a:bsızlardan P" rn alınmaz 

l uln. ılk ttılıııılini bitimnş 

oııın UL- 17 • ındaki çocut· 
lnr kabul edilır. 

1 
1 

n!cara gf,lrsonlarmdan 
biri daha dert yanıyor 

lsmıı ldaremızdıı m hfuz tutu• 
an hlr okuy~ıoumuz: )u:ıyor: 

An ı-<td Yem ·chlr Ilıra Paı·-
ın la bulumın butün oonların 

7 

a.ıuı .. 
hl 1 

s 
Oıt• 

4.1-11.; 
13ı20 

y 

ı.m 

22.;J L. 

-

L 
lJCndı 

8ı42 nt 

V.uaüı 

n1 

3 •• JG Vaı:taLl 



&\)"~i~ 

Svvyet g~e ,an., Wblı~ ,'l· 
• Mill~r ıoıaua cenalJt.a da 

Ye V ron~J kesı ı e :;iııld~tlı 

çarp!.! -Olm:ıktadu R·ı~ 

~ :"!'1 Vo · oV""'Md 81+.rı· 
ni tahliye ~t 

~Te~ ....... 

«ATILAY» MITEM ~!~~-unuz ve av OO&Wa uçaktaı ıwtf8 

" cıJar refakatllıde muha.robe 
LOlgesınm doğıısmıda dipıaıı. 
~galin de bulunan hava alaam.a. 
.,;ddetle hUcum etmi,ıentir. Bir 
~ok ddşnıaa w;aklan yerde talı 
rip edılmış rveva. hasara uğratıl 
nıııı ve yere inmek 'U21ere bulıt· 
ııan 5 u<;ak düşüriiimiiş ,, 

ltaTyaıt Tebliğ& 
ita yan tebliği de ~. 
"lılıaı- eephesınde fimaL ve 

merkes ~ düpıan 
te9ehNieleri ptiakiirtülmüftilt. 
~ ... bir bç mkk 'V&llt .. 
lil t.t.8rip edil=•gtir.., 

-C---"e•.te• 
Londradan bild:U'Ud 

re 1': !i..'lc kuvv 1 n. 
z ' Revaa k tepe 

a raz ierle nı kr lır 

ikinci t 

Harp muhamrV!ri ın hl n·· 

M•ll"' J cıHderine · e. Mih R m.'\a 

1 

ı ı oyun ar .~ ceptı~ikler lJ8l ~: 

cephe Festivali' ı::~~ım 
cu tnmeaı matezdea 

N k T 
. - Ba.c; tarafı ı....,"'4e - T 1 karŞl3IU. 

8f}8r meS gaıef8SI H, kevi ~ı y vuz A~ D sa .,,rırnw-
SDtJ8lfere tıak veriyor 1P.ı w. ıe da 

ntla aı..t ı-
~ .\ cm gıızd~ıi ı it ~re

t v ı n ı ., b husu yaplan 
hazırlık1 ..lrı anla nu ıtır 

Oyunlar 1-! \,., sa.aıt 21 
~) ·y~t Ra. .ı m.ıhvohmı~ p. de Taksım Bcledıy ' zmosıııı
Göriilt · . gor• ı.iuşmaa bi~ da.. 15 cımta.Ltem guaü t:ıaat 17 
tültenmez kvvvetlere- nubltt. ·t de Sua.ybu.nıu Paııt &YmDC>liluı· 
Mtittefılmıuz Rusların k nci da, ayni gün g~~ yme ayni 
fwir · ceph.: Jrunl nasın sr.ttl yerde saat 21 I \ fo Ağust oa 
r.rttemelell ~IU hvor ,z. ; pazar günü sa.at 11 de Büytılca· 
Eu ıkmcı · plv•nJn çılm.ın. oı dada Yöriikzlr'de. l': Ağu~+os 
lakdu uıde Ru...ıyad.ı ha al ırıkı· P 2artesi g~ s.ıa.t 21 de Bu· 
nnın M.iyiik olaeıı~ · ~ bı· yükd.re Park.~. ıg 

hyomı:. Molotof L ındra Va-1 Ağustos salı a:k ımu. t 21 cı. 
11111gtondan ~ husıu;ta emnı .... t Parkotelde yem~ fe!J a:ı ba· 

______________ a:ac_a_k_d_~a Josu, 19 Ağ ·stos. ~ıa ~e
cesi. saat 21 de Bebelr belediye 
gazınosunda. 29 Ağustoır pe~ 
[iembe aksa.nu saı:M 21 de Tıepe-Sünger Avcıları başı Halk gazino.ıun la... 21 A- tr 

ğustos cuma gun11 ak 3arnt Su- !.•••••---•-••• 
tuza.sa- ew•l. lbı-'hı.mılt!n -ı~,.. ad:iyede :Plaj gazinosunda 22 
''Asri•• ( ! ) mu.ıı' . Ağustos cumartesi günü Fe•ıer

'·:;.ana tuhat bır şey dalı Wl\. 

li~n: Bo.lıu.cnJa. btıg'ın •n· 
ı~ #-nı-,,e, :ıruıp J .>lu t".elttl .,,r \· 
V?R"lllllar vu~iU' Im.kM lbıe'1 ht> 
g1in ırtılan ta;; ı!eruı.. dıeft1l la· 
tuna. Pı ovnı:.za lc4Mic ı,.ivl v rı
len lııirer roşvet olduğunu CJ'.l.n-
1"1JMmR Zira. bemm ·mdan 
tatndığart AtıpfMf ~iıl~. o 
ddl'er.~ batıl tltk. ı kıM>tbn· 

baılıçe skdyomunda saat 17 d~. 
a..JUi gec(' ayni yerde sut 21 
de Yerileookl:.ir. 

~tadyon bu g. \;e ·~m ı-o.it>lt· 
tül'. reteh.:~tor \ e zıyadar ııfii. 
tunlarla avdmlatıJarak suslene-
cektir. · 

Feeüval eğiet~ iRdelı l«>
nüşler iıc9 vaıpar, ta-...ay ~"bi 
aalsii vmdelan ~ edillnış
tiır. Btul.a.rın harek~ aaatlerl 
o,.unların bıtmesmi nıüte&kıp
m. Fe.-,tıval F"'oe~aadvo
"Mnndan nıaadcüU tııhü~z· 
dir KonSOllViı6yo rMf!btıidir. 
Keasom»yOG ~ hr~iır. Dave
tiyeler Mill' Pıval\tı:ı) ıifelerin
de ~atılınakwdır 

MiLLi 
o,unıar 

Festivali 
14. 22 
Afustos 

go lernne ina.nnuya l •but·· 
dUım Ber~ YlAt Cev:ı.t c;:akir 
imdadıma yeti9ti idcU le so ... 
liuğum. s ale lô.tif yl mu 
le IMrek, bah. i taihJ'>) l:Jınt!a 
dı. Ve bu suretle booj -· bu· 
giinl6ii bildikler·mwe ki>r d ı· 
jıiml@rini çOOe-m y mıız bir 
talıiaıt muadelesi öounde. ooşu· 
b19wa zihın kurta am3.k1 .ın 
Jıalltarara.k : 
"- Carum, dedi bunda ı · 

1aıak ne \"8.r? Adı üstünde ''De
nill adamı" bu! ~bu açık ~· 
~a... ~'Basarlar mı?" •• 

111ikellefiyetüai 
yerille setirmiyea n 

kamyon bar 

Pazarlık ilanı 
Akyazı .tt.. Kere.te Fallrtll~ r 

Mlltlilrllllflnden 




