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J APON kablneıılnl•• g!'çi rtı f;I 
buhran Japon pollt!k blıııye~ı · 

nbı kuruıu,unu tanıyanlıu için hı-r 

beıb.uıgl bir mcml•'ke(ttı lılr naur 
detftmealyle mukayese edjlccek D •D• 

hlyeUe değildir. .laponyada ne pıırlA"' 

manter ejlmJlerdfl olduğu !)ekilde kıı. 

blae mesultyetl vardır. Ne de müteıtl 
dil partllerc:!f'n mürekkep bir ıılyasl I 
orsan mevcuttur. Aynı zamanda lfA • 
ponya tam bir dJkt,atörlütfin lcabe•tır 
cJlfi vabdeti haizdir. 

Kabinede bahriye '"' b&rblye nem~ 
retlerı doğrudıın doğruya lmparatora 

labJdirler. 
"apon 111)-aal bUın) eafnlıı bu huıru'>l

yett "aponyada kara orduııu PjJE'H•!P 

Jan Ue deniz kuvvetleri araıımd.,ki 

.aapon emellertnt pbaklnak Dktodaı 
farktan tamııamlar. 

.Japoayacla babrfyenln takip etflf;! 
.ıapoa gealtleme programı .Japon en• 
döatrtlerlnln bU)iU. harpten ıoora el · 
de eUUderj Jnklpfa. söre real'm 
•dilmek ı.t,enlr. Bu es&M söre .. apon• 
Ja paurlannr, bam madde kıtynakla• 
rlDJ ekle etmelı ve mümkün olduğu 
kadar lkt....tı yolda lbtlııma.r ile lkt ıf., 
elamelldlr. "•pony-.nuı yapacağı haıı• 
ler bualara ıörc tlcaJet barplerı ol• 
malıdır. Kan& orduau zabitlerine gbro: 
.lapoayaam lnkltaf poUtlkaaı ıu te· 
illide olmalulır: 

.ıaponya.nıu en bQyük ıhtlyacı t ~P' 

nktır. Ziraat aabalaruıa malik olcııı • 
lıdır, Gllnet imparatorluğu bu lııtlını 
mette ilerlemelidir. Kara ordusu zc • 
bitleri esk.l Saml\rennurın t()('Ukl:.ırı· 
dır. Bunlar .Jap~n)ada bir tnprak fe<ı
dalffeaj kurmak ı azuaundadırlıır. (,ô 
rWüyor ki .Japony&!lın dıı politik<' ı
nm eaaa1 ve Aırya nlZ8DJJ dR\'aıtıntı. 

preaalpierl bu aokta~r r.tralında NJI · 

lan.maktadır. 

lmparator lıer iki <"ereyanın Uıt'lıı• 
de elJDakla beraber bu lkı et•re.)'llmn 
teman ettiği kunetlcr araı.ınita te~ 

zatlarm z.amaa uman kl'ı.kln bir tını 
&lmuma mani olamam:ıktıulır. l!HI 

fenbert .laponyada :r.amıın 7.Bman ı.ı~ 

kert ıruplar tarafından )&pılıuı l·U· 
k6met darbt"if'rl. sulkıuıtlar brp 'bu 
ter.ad noktaaında başlayan anla;• 
-wklara dayanmaktadır. 

.lapoa maUyeıolnln gitgide mu,ıtü .A• 
ta utndıtı ve ureketıerl hıııoa ıôr·~ 
nlzaallamak zarureti daha :ı.lyade e •ı 

döat"ftyeuPr ve onlann arlo&ıında l>"al\ 
rfyellı.r tarafmdan blı&ed!lrl'lf'kted:r. 

1911 drnberı it ba§ma ırelr.n "apan 
lmblnelerı mertaa~. merbalr wu •rıt 

.aapon emper) allzmlnl teman Nerı 

1'&111plana emrine (tıÇIDf'kfedlr il ırl 
~e aaunnm ıat)faatyle bu makam da 
411otruclaa clolru,. ordunun ewrıne 

~ bu'lunmaktad11. 
8a TUIYet öatlıade yeni .ıapon ~li 

bmıııtt-tn takip eclect'tl bıtttı baret.~ 
Gbet tmparatorlutunua bUttla fe!l'ı 

kıapılannı açmak, bl!has&" kara h:tr 
kuaetJade ilerlemek ve Mı tehlll.eli 
O)'llnaa mubtfllllel ne~rlnf ka~•Jft. 
lllllk diye tarif f'dtleblllr. 

A1111 umanda rop'nua lıtlfaıunı 

.. eteaktp verilen bir ka1'8rla ıla~<ııı\a· 
41& bir ,.e'ııı nezaret kurulmuştur Rn 
.._ttt ana vatan Kora. Formoza, ~ t ' 

halta mhtt.Da olmak lbfft .lapun)ı. 
._ latll& ett1J1 yeni memleketl"rdt' 
.... ft il tıcıaret itlerini umumi t.ır 
~rkezdelı idare edecektir Bu vtııl 

'-antta Toıo"nun lktlcbr mevk!"ınl 
lıerkftmeelnl t,aklp eden bir r.amauıda 
'-1~ ohnuı, t•tlll edilen yerlerde 
t.lıııp eclllecek lktıat polttlk•l!lı flak• 
'~• b .. 11 olan bir anlafmaı:lıiı da 
-..; olan!& alda getlrım,ktl'ldlr. 

8oQ aylarda JaponyanAI df'nlı:le •de 
11lradıft ka)ıplar da .lıaponyayı bll'4 

BugUn açılma töreni yapılarak b&ı'.c:.6 açdan lnönll Gezlyerlnln kufbakıtı görtaU,ü 

BAŞVEKiliMiZ ERZURUM- I 

DAN AŞKALEYE GiTTi 
Saracoylu her gittiği yerde şehirli

lerle ve köylülerle konuşuyor 

l'alimiz Doktor Lutfi k.ırda~ 
heyecanlı bir nutuk sögliyerek deai ki: 

Mukaddes, sağlam ve emin btr müdafaa 
çemberi içinde bulunan vatammızı her şeye 

rağmen imar etmek da aym derecede 
kuvvetli vazifelerimizden biridir Er:urunı , 4 (A,A) - Başvekili• 

miz Şükrü S:ıraçoğlu ve sayın eşleri 
dün saat 10 da, .rcfak:ıllcrinde o•· 
general Orbay, umum mufettış, 

Kars valisi. komutanlar oldu~-u 

de Hnsankalc:rn selmlşler ve bura· 
da Er'ıunım vali vekili, belediye 
reisi ''e halk t:ırafındnn k~r,ıl:uı• 
mışlardır. Şehir bahçesinde bir 
müddet istirahat ettikten ve kap'iı· 1 

halde Knrslan hııreket elmislerdlr. caları gezdikten ve halkın dilekle.• 
Yolda bazı köylcrıle tetkiklerde bu· ı rint dinledikten sonra saat 19 dli 
lunıın ve köylülerle konqıın lıa~vı.;• alkışlar arasında Erzunıma hareket 
kilinıiz saat t:i <le Sıırıkamışa gel· etmişlerdir. Sayın misafirlerı-;;;i'i' 
mişlcrdlr. Orduevinde l"r müdde: taat 20 de erzuıuma ııelmf,ıer ve 
istlrnhallen sonra öAle ~·emeljir.1 

HAY ATIMIN aıd büyük .aadetini lıtanbal ıela;r meclmnbt vermİf oltlrıfu i-
kinci mühim, ıert.•lli ve tarihi kararı tatbik .al?Cllllla koymak yolundaki #e. 

ıebbü•ümüz tamamlandığı gün hissedeceğim. Bakarar, bugün iaainde bulundııfıınuu 
ıahayı Milli .Ş:dimizin güul ve san'atklırane bir hellıeli ile mlemek ve ıelariıa llillt 
Şele olan minnet, ıükran ı;e bağlılığını bir kere daha idıar etmelı luırandır. 

orta okulda yemişler ve 14,30 da doruca mllCeıtlşllk evine giderek 
,·ali. komutanlar ve heleı!lye re·• akşam yemeğini orada yedikten 
sine veda ederek yollanna de\'R,11 sonra gece yarısı A~kaleye hareket 
elmfşlerdir. Bnşvekilimiz saııl 1~ elmlşlerdir. 

ALMAN KITALARI STALiN· 
GRAD VAROŞLARINA VARDI 
Ta11 Alllll ustallngrad;a ID yakın 
doıa,ıaı ını mtldalaa ediyoruz,. diyor 
B:-rlın: 4, (A.A.) - A"1ceti 

b:r kaynaktan cğrenıldiğlne göre, 
Etalingrada taarruz etme-ktc olan 
A 'man kıtal an, ıEchrin batı va • 
n·şlarına VC".rm:şlardir • 

3 Eylül geecsl kıtalarmuz Sta. 

lstanbulluların .MiJU Şe!imlze fÜ.i• 

ranlan nl§anesı olmak üzere Taksl"l• 
de hazırlanan lnönU Gezlyertnln açll u::. 
töreni, bugün saat 17,30 da yapıımı;ı· 
tır. T ö r e n d e , V a ı i v., 
B e l d i y e Rtjal, İstanbul k ı
mutanı, mer.kez: komuta.or, diğer ~~e-

ralleı·, Maarif Vekili Hasan Alı YU~•JI 
GUmrUk ve lnhlııarlar Vekili Rıılt 

Ktı.rad~niz. Basın Birliği 1ztar.bul 1d:ı.. 
1 re heyeti reisı Hakkı 'fank Us ,,.h· 

rimjzde bulunan mcbuslıır ve ı;Uz!ıH 
bir da\'Ctll kUUesı hazır b..:lur mu~~·ır. 

Vali ve belediye reisi Doktor Lüt'l 
Kırdar, qağıdakl nutukla gczlyorır,1 

lnö.ntl gezi.alnfn açılma töreni mu. 
nuebetiyle İstanbul vali ve beled!ye 
Telsi Doktor Lutfi Kırdar a11ağıd:ıkı 

LUt.ku söylemişlerdir: 
Aziz ve muhterem dlnJeyicUer: 

Geçen aaırlann karanJıtı iÇlnde 11''1-
8elııel bir l&ll ve oeref fimleli haLr .. 
de çakan Türk tarihi, zaman saman 
e§Slz kahramanlıklar, bilytlklllkler, uı
vt \'e kudai hıunaaet levha lan ır&Jt~r. 
mekle beraber yer yer ıllkra.ıı Ye mlD 
netle karıılanmaıu lAzmı ret• t&JL:: 
hldlaeıeri de kaydeder; net.ekim cıı: ·• 

hurre1atnılz, lııljlll Şefimiz, bClJUk •' 
kahraman İsmet İnönQ, mJllet Ye 
memleketfmlz için tallin mtlat.Mna ıa
tuflarından biridir. Türk mllletlııhl ed 
kara ıllnlerinde Ebedi Şettmia ve 
bUyUk kurtancmnz Atattırk Je1''li 
lrurtuıuı ısavaılanna gir.!tfi &ıım•D 
ve ısavllfm bUttln devamı mtlddettl'ce 
yanmda .lıımet lnönllntı bulmunu: ı.. 
~lkl&l ve iatl.blu harbini muvafta• 
.ıycle götüren yoll&rcla. onu dalma en 
) ti aafta. tlatUn zckl ve ld&reıi, b1.1i 
ılkenmek bilmeyen enerJ:aı, yılmaz 

• • • 
Moskova: 4, (A.A.) - Tas a~ 

jansmın , bildirdiğine göre, Sovyet 
:lntaatı, Stalıngradın cenup batı 
kesiminde 5ehrin en yakın dolay •• 
lannı müds.faa dmektedirlcr. 

Jingradm batı şimalinde ve batı 
cenubunda çok !,iddetli muharebe· 
l~ yanmışlar ve NovorO'!i.skinin ele 
ğu 5ime.lindc de ·.3iddctlc ç:ırpm 
mışlardır. cCphenin diğer keııim • 
lerind-e öne'Dlli hiç bir deği~iklik 
obn&mL~tır. · 

• • • 
Moskov:ı· 4, (A,.A.) - Sovyet 

tt:bl'ği Rusle.rm tekrar Sta'ln~rad 
m batı cenubuna ve Novorosiskinin 
betı ıima!inc çekildiklerini bildir 

lnönü Gezisi 
Aç11l11rken ••• 

azmi, ebedi bir hayat ve kuvwt m~"l· 
baı olan taptaze ruhu ve lnıantyıe 

vuruıur, ı:allfJr, kumanda eder , •• 
millet ve memleketi t~llketlerdcn, 

ısorlukl&rdan ve dll§man çizmeleri a• • 

tında c;itnenmckten kurta.nrkeıı göı 
cUk. lstiklAI ve iatiJılAa barbl llıe k•• 
r~nılan muuzaın \'t tarihi kıymeli, 
Lozanda dünya dev!etMrln'n kabul , ... 
taadi/iYle tarih aabnesine aaırların 

r.adlr gördUğU siyasi bir muvalf&krret 
halinde nakletmeğe muvaffak 01&11 

)'ine odur. 

•• ljl 

mektedir. Tal<slm meydanından her gec;i. MoSkova: 4, (A.A.) - Sovyeı 

oğl!'l tebliği: 
lr 

"imde rulmnıuıı bmıdları bii 
·~~ ~ ür, ~ c if'İm açılır. iki sene e\': 

n-linc gclfncc~·e kadar eski bi'r 
kona~'lll lıar:ıp R\'"usu gibi eğri 
biiğrii, öt<:o;inflen berioıinden kirli 
~yler sar!tan \ 'e snra<ıından burı . 
&ın<lan c;nrpı!• ("

0

simler rır!nyan 
Lu gudubet me~·d:ın, J.iitfi Krnln
rın b!r cloltunusile ~enişı;·ğe, ayılm 
tığa, düzene ka\'uştu. Şimdi bu gll. 
zelltP.i İnönü gez~inin ~refi ta· 
tnamlıyor • 

ka aolıalarda meseli 8tb!rya l•tfkıı" ı 

metine dönmelll için bir ve•lle uyrla 
blHr. Kabine buhranı ela tam bu aın
racla wkua seldi . .lapoa kuvvetlerini 
karadan hat"ekete aevketmek, mClf'li 
Rusya Ur möf'llde1eyr başlamalc :ıa 

ıııoretlt! .Japon f'mperyatl'>;mtııe h••t 
pfbada yol açmak tmklnı elde edl'c 
blltr. 
Japonyanın R•ıııya Ue bir barlı<' gı· 

rtıı glrmPmeaı için df' .. notllıı.~rf gr•ıı .. 
lartle sıkı bir aurette alAkahrlır. 

Japonya Ruaya ile barbe girdiği tnk 
dlrde Japon teblrlf'rl ve .lapon .,., • 
dö,.trtıııl bundan mtUeeı111: ol•caktıT. 

"ıtpon f'Ddll•trlal grupları Rua~a ile 
au1h halinin muhafazaamı bu:ıwı •c;:n 
artu f'Mrlrr. Fakat yeni fojo tıil!c(ı 

mf'fl Güne, fmparatnrhı~ı•nu muttr ... ıl 
bir oraı:J klltle11I ballndf' .-:rn1$1etm~k 

l~tedlfl fakdlrdf' U1ak ~ark harhl 
;)fYll bir ıııafha3:ı ı;lrr<-rktır. Vf'l'll ;hı• 

pou !Qblne9!ndf'ki d.-ğlı;me1ıbı ifa ic 
ettltı mAıla budur, 

Röporlajcılarla 
röportajlar 

M"'hur röportaj mnhan irleı i. 
miz neler anlıttıyorlnr~ Röpc: taj 
cıhğa nnsrl başlamışlardır? 

En heyecanb röpı3rtn,itanm 
uasıl yapmı~lardır. ! 

l"aptıkian röpörtajlarm, ya7. 
madşklan taraflan '1elcrdir? 

B'rblrlcrinj· nas&) görüyorlar ••• 

En genç röportajcı Kaciri 
Kayabal'ın hazırladığı l•u 
cazip röportaj •eri•ini p~k 
yrıkın:la Haber •ÜtunlarınJ,, 

okuyacak•ın~z. 

1 

1.Ut fi Krrı'lardan e\·nl lstanbul. 
da Tn ks'.orn meydanı k:ıdar mtina 
lta~n mevmu o'muş bir y;r yoktu: 
<•nzeteler scnelette buradnkl he-
layı, kısl:ı~, \'e p's dtikki\nları ka. 
lcm'.erilc siipUrme~e çalr"twlar ,.e 

1 nıu\'affl\k o!amaclılar. On bes ~n". 
de on bes h:'n satır ya71nm yııpa
ınadığı İ!-.İ I.iitfi Kırdar hlr hamle. 
<le başardı. Tn~<sim mevllanın i 
l\i fene<lenberi ~ılan kısmı c-.ki· 
ı,inc. meydan oku~·np duru~·or. 

A \TUpa(h ~,l\Tcı meydan rnulıa_ 
'-------------_,, • rebelerl yapıhrkcn Tak'lim mP.ydıt. 

ı·aı.an: BiR MUHARRiR 

Devletimizin banlai, mllleUmtz'ı 

kurtarıcıaı, CUmh:ırreiaimia Atatür. 
kUn aağlığntda. onun yaıubqmda ae 
oelerce bUkflmet relai olarak bOtUıı 
lyj ve Heri hareketlerde, yurdun bPı 

(Arkaaı: Sayfa 1, 8Dtua' de) 

uında bugün sulhun yapwı mey· 
dan muh!ırebesl • kazanıkb. Onun 
en glizeı ~ez'nti yoJ:ma "lntinU,. 
adından dah3 ~erem ,.e aygan M 

bnlunabi irdi? 1stanbulu lck!aran 
İuilll miicadelmin ilk zaferi lnö. 
uii meyrlan muharebesinde kaza· 
nı!mış \'e bu kahramanlık desfaııı, 
Sa".mrya zaferin:n hamlf! \ ' e ~sa 
ret ,.~rjcl ba~langıcı olmuştur. İn. 
önU kahram.•uıının heykeli 'e ndı, 
lstRnbul nnmına Taksim meydanı-

nın, Anado!udaki büvUk mil!f za. ç·ın kuvvet'erı• 
ferffl'i7.i tem!lil eden 1nöntı mey. 1 

ifamna ebedi ~Ül!:rnn <öt-limıdır. ı K t k d 
Bagllnl,tı dhan harbi ~incle bi· an on apuarın a 

zim böyle imflr ba~lan elde ecli.. I 
r:imiz. İsmet lnönUnün korayucu, Londra, ' (A.A.) - KutGnıi tO 
ı.u olduğu Ttirk sallıü ssye11indc- kilometre muafede bulunan atntejl'ı 
cHr Ye tarafsızlık siyasetimizi 90. 1 f'Jıemmlyette Llpu f8hrlnlD Ka1ltoD 
nuna kadar ıleum cttilınek """'P lltikametınde ilerlemekte olq Çu 
oturs:ı, dünyanın büyük bir Ju81ftı 1 

kuvveUeri tarafından &lmdllm '111 
Yftlİ ideftnel' fttrt6ne "11m1mü ı. tebllfi bildirmektedir . 

111ic111e '*"" hmttr. ftrlr .. Ylli, ' (AA.) - ~tadla a· 
tanı veniden yapılınak ''" im1r o. lınaıı bir habere göre, Cio kuvvet 
lur.nıs.k yolundaki bqanCI hunk. leri Kantona 25 ~ nklu 
lemen '""""'"' k11hn11vıu•ııl<tl1'. nn ... lRmrr. 
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Bir, iki nokta! 
Doktor LU.tli Kırdar 
Bugün bahtiyardır 

Her Akşam: T KSiM 
KRiSTAL'da Radyo Ylldızı 

TAKSİMDE ;)npılan bugtinkU 
torcııle latanbullular, iki ııa

kımdan cldden bahtiyarlık içlndcJır· 
ler. Birf.nclsi gö:ıbcbeğlmlt.., Mllli Şcti" 
mlı. İsmet lnl>nll.nlln büyük isimi~ • .,. 
ntn '.jchrln en mutena bir ~·t'rlııde açı. 
lan geni~ ıı.ahaya verllme!I!, diğeri do 
ı;chrln böyle güzel bir ~er kaznnm:uıı-
dır. 

NEVZAT. AKA Y'11n 
üç nazır çekildi Ldlıotl aeslnl; lstanbuJun en btıytıK 

'SAZ H YET J 

• 
1 Lond:on: 4. (A.A.) - İspanyol k4. j zrrı olarak M. Zallarza yerine M. 

~nde vukua gelen değişikllkl ... • Blas Pcrcz tayin cdilınlglerdlr. 
~ men bildirilmektedir: Diğer• taraftan, Ge!leral Franca 

Hariciye nazın olarak Serrat'.O Falanj partjslnın siyasi meclisin .a 
ınner yerine Gcnrral Jo!'dnna, H11. •• rcisllğwı kendi uhdesi.ne alrr:aktar!ır. 

!ı!ye Nazırı o!arak Genera~ Valera y? Bu mevkide evvelden Ser .. ano Sunner 
rinc Gencrııl A&ıencio ve Dnhlljye :::\a· 'tulunmakta ldJ. 

Refakatinde dinleylnlz. \'er bnlnıak için lQtfen erken gelinb 
••••••••evvclilen tedarik cdeblllrblnlz. 1'e': 400D' mitnliil•llii:lili;:'" 

Bundan böyle gö:ıUmUz.iln önü:ıJo 
bjr tncı gibi p:ırlayan lnönü gu.I 
yerinde dola5tıkçaı o chı:ırdnn gt.-çtil<
çe zaman za.mıuı b~~ bastığı· 
mız Milli Şefimiz her an, her zaman 
hııtırlayncağız 'c bu hntırlamıı. bl:ıe 
Mllli birliğimizi unuttumayıı.caktır. 

IDÖD gezi yeri 
(Bastnrafı l lntj s&yfad>) 

tanbqa. d e m i r y o l ı a r i y l e 
(,irUlmesi için emek aarfedi • 
Urken, fabrikalar kurulur aanayilq 
:ne hareketi genişler ve memleketin 
ret'ah, saadet ve t.aal.IB{ yolunda mU•t• 
madlyen ve mUstemlrrcn çalıoıurk :"l 
bagvekll !smet lnönUnUr. hizmet ve 
~ayretlni Türk t.arlhl her zaman 1UK9 
ran ve minnetle hatırlayacaktır. E~. 
BiZ AtatürkUn rant lınyat.a gözlerl.:;.ı 

kapamaıımdan sonra milll blrllk lJ• 
tnet lnönUııUn bUyUk ve hlı.rlkulAJc 
fjahsiyetl et.rafında kuvvetlenip p~r· 
çlnlendi ve dUnyanın içinde kıvrandı~ı 
son ıı.tc§, 611.im ve ıztırap ytllann·l!l 
Türk yurdunun sulh ve sUk{l.n Ue ~ .' 
nlı, felG.keUcrden uzak ve sağ!am .Jlt 

emniyet içinde kalabllıncsi harbi >a• 
pan kumandanın sulhü muha!aza et· 
meyi de bilml§ olmasındandır. Ve tes. 
Um buyuru:-aunuz ki sözlerimin ba• 
rmda kayıt ve l§aret ettiğim gtbl ı,. 
met ln6nU TUrk milleti için tarllı.:ı. 
bir lQtfudur, her zaman ele gc~nıcz 

e§SiZ, nadir ve mUııtesna bir lQtfudı•r. 

Bulgaristanda 1 E 1 so==u~A··;,,· I j:ı 
. 1 ı\ Q\, •. 

Yabudt ışıerı komt-
r embe günii seı lifti. ibdas edil 

•• g t- u acak 
ima ıs, 7 

19,23 seçe 
akl a geçe 
aırıacak 

. Etrafımı:ıdnki mlllet.Ier harp içinde· 
dir. lllz de böyle bir r;nğdn bQ'ıı dıırıou• 
)Ol'QZ, bir yandan ordumuzu ku\'Vt t 
lendlrlrlien, hava, karn vo deniz. kuv" 
,·etlerlmt:ıı Türk \-ntanmm hUrrlyeı ve 
lstiltllllnl tnm olarak müdafaa ede< ek 
durumdn bulundunırkeaı, içeride Is~ 
tıhsatı nrttırırlcen, senelerce ihmal 
görmUıı ~blrlerfm):ıln de blr yaudıtn 

imarına ç.:ılı~yoruz. 

Sofya, 4 (A.A.) - Bıılga.r kabi· 
Defli dün Filofun reisliği altmda 
uzun bir toplantı yapmıştır. Snat 
l 'i den 23.30 a kadar sUren bu 
J.oplantıda Penef Yahudi i~1cri 
kt>mi.serliğine tayin edilmiıştir. Ye· 
111 komiser Yalıudi işlerinde ıhtisa 
Eiyle tanınmıştır. 

1stanbu1 'Ü'niverSitc rasathanesi oll· 
diriyor: 

59 dakika gece, 1ate.nbulda saat ıs 1 
57 dakika geçe ve 1zmlrd~ saat 19 u 
4 dakika geçe 1>8.§layacaktır, gü:".e} 

Ankarada saat 10 u G dakjka gec:e, 

!stanbulda saat 19 u 23 v;1.akika getJ 

ve 1zmlrde saat 19 u 28 dakika g~.,3 

batacaktır. Tutulma A\•rupanm diğer 

Vl.lAyetJmlzln kaza ve köyleı'lncıe 

mektep binnllln yUk!!clfrken ıuzun•lu 
yol ın~ah de\·am ederken, ıteblr iç~:ı· 
de de .. iyiye 'e g~le., do •ru gld:t• 
mesl yolımdu bil) Uklerlrnl:ıin lrp.tltı• 
rnuı. uyamk calııııyorw:.. 

Diğer taraftan hUkfımet, parl.ô.· 
ment:>da istinat ettiği ekseriyet 
guıııpunun 10 eyJUlde iı;t.imna ça • 
ğınlmasmt kararlaştırmıştır. Bu 
içtimadc. hükümet p:ı.rliımento a • 
talarma muhte:if meseleler hr..kkın 
da izahat verecektir. 

Gelecek per§embe gUnU memleke ı. 
mlzin batı bö1gelerln1 bir gtlneş l\.:
tulmasmın b!!.§langı(..ı gorUlebllecekt r. 
Tutulma gtlne;, batmadan biraz öncı.: 
baflayacak ve gUtı•:ı 'rı men tutulmı..;; 
vazlye•te iken batacaktır. Tutulma 
Alı.karoda yaz aaau itlbar1le saat 18 i meml .. kel!erlnde de görWebllecektlr. __: ______________________ ___ Şehir mUmcıı fllerlnln candan ,.e 

yilrektcn \'erdllderı bir karar üz.er~'~ 
haylı yorucu mesaiden onrn bugtın 
önUmlizdo tnönU ge:r.lyerl yüksehr-Jf} 

Sobranyn mutat toplnntıianr.a 
28 ilkteşrinde başlryacs.ktır. 

Vilk~ Dedi ki: General avel buluııu~or. Yurdumuz, mllll Şefin dahiye.ne idıı· 
Hıırap Taksim kıolaııını;n ahırların 

resı aıtmda, em.niyet ve sulh ve aUkıın 
garajların ve alçak ta\•anlı dükllnlllrın 

Almanyaya yeni- hlr işçi 
kafilesi gi'di 

Vl~I : 4 , (A. A.) Ni 
mes • şehrinden yenl bir l,ıı;I 

kafilesi Alman sanayi tncrkez.Jerlu .. 
doğru hareket etml.jlir. Bunların lc;,n 
de usta demirciler mevcut tur. 

Harp çabuk 
bi miyecek 
Bırleşmiş m1lletlerin 

galebeyı f{azanacaklarım 
muhakka{ sa ııyorum 

Londra, 4 (A.A.) -- :-ıtnllne R~z 
veltin mesajını götürecek ve ora -
dan Ja Çine t;idip Çanlmyşeki gö· 
recek olnn Vilkıye gazeteler Kahi· 
rcic sunller sormu5lar \:e o da ce .. 

ap verf'Tck demiştir ki: 
"H!trbin çabuk bircceğini za.ıı • 

netır.iyorum, çünku A1man gerile· 
ıne h:ıre!teti belki uz.ıynbilir. A • 
nerikan halkı il inci cephenin açıl· 
. rsırlı arzu etmckteciir. Fakat bu 
~t.knik bir mes~leclır ve onunla an· 

k aakeri reııka.mhr uğraı:abiiir", 
Amerikan ist.ihsalin~n bahse • 

den Vilki dcmiııtir kı: 
''Geçen ay, A1m:ın cenizn.Itılan· 

·.:n bat·ruıldan gemi sa~'?Sı:ıdan 
fazb tekn~miz \•ardı. 1'ank ve u· 
ı;6k i.nnli ta.sarlsn:ın planları geç· 
ti. Aılıeriks.n ua.ıklar. \'nkınd ı bil • 
'ilk r.ıiktordn ort rl: m.J• .. reıJ<-

•lı • "Ta. geleceklerdir." ' ••• M~'11 

Vi'J·' f!cvru:ı edr~J: dcmi!'ltJr ki: 
"Birl,sl!'is mil C'lleritı galibiyc • 

tinin Mı.:l'ekk:ık olduğunu gi~~ -;:-en 
hrJti i o'"y!an \"C l ~i:ti rokar1Ic:.rı 
01nya :ıt"'l'lk irin burt''la b•;iunu· 
"cr.ım. Diln f'"'~'lh. Mr"rr b~vckili 
~r~h~ P:u.;'l. •le g:irihıttim. Kıra1 
l'nnııc He d: gorU ~cc"''m. 

-· . 
İtalyanın harbe 
gii-İşindenbcri 

Ortaşarkta 

dedi ki: kapladığı cslcl &nhıı. bugUn gliz.UmU:ılln içinde her gUn yeni bir ilerleme adı:ııı 
öl!.ilncle ne ı.adnr parlayor. Şchrln 11.~or ve- atacaktır. 

DUnyanın içinde bocaladığı fev'tr.. 
böyle büyUk bir aaı ta&ıyı:ın bir mt") .. 

1 
• danı k:ızanmaslyle ne ltodar lftlh.ır l"'<le vaziyet bizi elbette her zamı;.u manya ŞI m- duyuyorut.! t<:dbirli. ıeuk ve ıhtlyatıı buıun.nar;a. saygı -.·e bağlılığını bir kere daha r:ıs

mecbur etmektedır. Fal.at mllll emı•~· termek istedik ve ehemmiyetli, •e~flı' 

d • 1 Meydanın bugUnkU h81e gelmeıılnde 1A-·- 1 h tU ıu t d " · ı sa s 1 m 1 ya rotfml.z için ~ O an er r e • ve tarlhl lkf karar \'erdi. vallmlz Doktor LO.tfi Kırdnnn fıısıiıı• Jınd·'· ı rı 1 bir ve lhtly:ıt a ..-.tan sonra çe -e Bunla,rdan bjri Takslmdt! Milli Şet.•ı:: 
81::. ıhttnuunını, en ufak bir nokta l\zeo- "-- ll"lnl t z.ı•11o1.,1 

başladı 
yurdumuzun g..u::l 6 • emı lb~ • namını taşıyıı.cak bir .... ezı vUcuda ae• 

11.ndekl haseaslyet).nl ilk plAnda rilt k 1 d ki 0 
., 

tt.batlığ"mı temln etme :ro un 3 tlrmekti. İstanbul bcledJy6 mecllsh~n 
retmelt, !JChro böyle bir meydan kı\ • 1 k ı 

ıh ı;alışmalardan da elbette ger a ı:.ı.- 'ehlr halkını temsilen, lttllaklB ve al· 
Hl. ler bıçbır zaman su a knndırdığındnn dolayı ebedi mlnnt1.• 

& filCağlz. kıglarla veı'diği bu karan oldukç~ u· 
t:srlı~ımı ar:ıetmek bir ~hirllye dü~en inl l il k kl b Aziz ve muhterem d oy c er, zun ve yorucu bir mesaiden sonra. l-.ı 

avuşanuyaca tf CD asli bir borçtur. Bu toprak bizimdir; dünya ne kadar gltn tatbik eııhasma koya!>jlmek şe...,.. 
Londrtı. 1 (A.A.) -- Bındistana Ga) rcll nuılt.acak sliz.lcr ve ha•tA buhranlı, etraf' ne kadar karanlık u• fi benim için' pek bUyUk bir haz t~· 

hitaben söylediği bir nutukta ge • bar.an ) Ukseteo tenkitler karşısında fııklar ne kadar bulutlu ve alm;,okli kil ediyor. Huzurunuzda İnönU ~zlsl· 
ııernl Vavel demietir ki: yıınuuın.ıı \"Dlı§an ga)•retıt \ııllmlzl, otursa olsun, vatanımız bizimdir, b;• nin açılış merasimini yaprr.ak fırs~t:• 

'"Y&:km za.manlanl:ı. yapı'mış o • tuttuğu işi tınoarmak lkt.idannduıı zlm olarak kalacaktır. IIUkQmet tn;· nı kazandığım ıçln kendimi mesut au• 
lan Moskova ve Kahire görUFm~ • dolayı elbcttckl eehlr m'Jmessillcrt VI} rıığ1mızı korur, mUdafaB ve cmnlyell• dcdiyorum. Fakat aziz ve muhterem 
lerinc i tirak ettim. Bu görlişme• ı:ehlrlllcr de sevgi Ue, takdirle annc .. ı.- nıizi günden güne sıı.ğlamla§trrırkçn dlnleyicller, hayatımın asıl büyük "''\-
1.:::rdc esen havn it.imnd ve cer.a.ret \ardır. bclcdl~ler de kendi kUçUk çevreleri adetini lstanbuı şehir mccıısının vcr
havosı idi. Haziron n~:lda uğra • :Buı;Un nı;ıtma t,öf'i'nl ~-npılnn tnönU lçlnde, mukaddes vatan toprağını her mlş olduğu ikinci mUhlm, şerefi! Vt: 
-·'·l -ır. b" l ğ ,., ... ~yerinde ''ltllmt:ıln - vandet•ı~ı , bl dft'" gU 11 il mek vo ııs-..,... an mn..,. u ı:1-e ere rn m, n o. r.tı.n raz ..... a u er,ı r ... tarihi karıı.rı tatbik saha.sına koyr.ıa 
•- '"t:ı.ki rd •-nm-ın t"~~·~ c:-lbl - y~kınd!' Milli Şcftmlz.l.n b")- Und d-"· t d kl rahatlı. \,Qşar..-. • o U= ... ............. t o ~ z ya e zcv c, •· a, yoıundakl teRebUsUmUz tamamland•ı.ı 
1 bil• t• b ı " kellcrı de .. 11kselccck \C me~dan b~ 1 '"•' ah 11 ı d ı " " ;r. ıye ı artmış u unuyor. .., ınaddl ve mıı.nev ._-ır c, v c :ın gUn blascdeccgım. Bu kara:-, btıg ı:ı 

Genere.l Vavel Moskova görli§llle bUtün bir zlnct bUytik bir oeref 1'a· ve bedil huııı dolaşılabilir hal(! rt- tızcrlnde bulunduğumuz sahayı M:m 
!erinden balısctmhı, ÇörçU Ye Sta· "l.nnacaktır. tlrmek vazifelerinden geri kalamaz· ŞC'.!imizln gUzel vo sanatka.rane bir 
ı 'nin bir adım bile geri atmıyacak- Heykel üze..rlndckl ı:a~nınlarm de- lar. lıeykell i!e süslemek \'e §ehrln Mll!l 
1 .. J • ı ·ı~ -m cttl~l mUj~ele•·en Doktor Lfıt• v Ud f etmek elbette arını soy ('mış ve ~un dM ı nve E-t- ... ., " atanımızı m a aa Ş<tfe olan minnet, şUkran ve bllfltlı 
mic-tir: fi ıtırdnrn, ,·erdiği mUjdenln çok 3a• birlncl borcumuzdur; mukaddes, sat-• ğrnı blr kere de bu suretle izah c~nıeh 

'"Almanya birkac muv:ıffakıyet lrnı gUnlerde taluıkkuk etnıeslnı ıste:r· lıım ve emln bir mUdalaa çember~ I· knrarıdır. 
cld• etti, fakat ~imdi de sar.:alıcı • ltM kendlslnı böyle ıtercfll tıır 'clılr çlnde bulunan vatanımızı her ,eye Heykel ihale cdilml§tir, uzıın etUd· 
y ı b~ıd"dı. Biti.in elde ettiklerine hizmeti lfMınd:ın dolıı.yı da bahtl)ur rıı.ğmen imar etmek de aynı derece"' l6r yapılmI§tır, milletler aranı g!lnret 
ra:;m~n A'manıar sulha kavuşa • telMU.1 ctmr.&lnde çok haklı gördil/;U· kuvvetli vazifelerimizden biridir. B·z sahibi bir sanatkAr Ttırk snnBtkArla• 
nl l ='-'-· ·ıı ı mil bildiririm. Uzun ve yorucu bir ~a" b t ~ "·tU d be diyen ya•n.• az ar . ..-.ı..r,;ııır mı et on ann ya " u oprabın .... n c e " riyle beraber çalııımaktadı.-. nu ehem· 
lan dolu vn:tUerine t<'slim olınıya lışmo, bugUn mesut netice ını ''er-ti: ınağa ve iyi yaıamağa azmetmlg tr • mlyetıı sanat eseri tıı.mo.mlanıp bu ·a• 
hazır değildir. İtalyanlar ise lıarb'. Llıtfı Kırdar but;ün ~N1ut ve baMI- nanlarız; topra!fıınızı dl~Imlzle, tırna• ~a konulduğu gUn 1st,ıınbul en k,·. 
çokt n knybettik1erine inanmakta· yardır. ğımızla, maddt nuı.ne\1 her vasrtal 8 metli Abidelerin. den blrlnı ıtazanmı~ 
· l 1.'EKTA RAGIP ONEN tm ~ı k ..... bl ""2: _a_ır_n_r...,;·:.._ ____________________ __,,_____ ba§vurıirak imar e e"' Uwıı r • ı:lacaktır. Şehrin lmıırı yo :.ında ka:ar 

t.an hizmeti aayıyoruz. \'c vazllc almış olnn ben v~ vcı:ır meı:• 
Tabiat ve tarihin taç glyd!rdlğl h.· \'.si o.zası nrl<adaglarım da hizıne!le· ce besinde mişlerdlr. Düşmaııın :ıni bir t:ı. tanbulda c1bctte her zaman lnsan zo- nmizin mükAfatını bu suretle gö.-l p 

noma, 4 (A.A.) _J ltııynn orduları nrruzı.1 u#rnyan bir kcşşnfl::ır mürre- ka.sı, fen bllgl&i ve el emeği s!lrfhle tese!U ve saadet hissedeceğiz. BUyfü 
umumi J,nr<ırBclııııın 830 numaralı :resi imha edilmiştir. Siddetli çnr- -.11cudn getirilecek pek çok f§lc_: bu • lnönUnün bu geziye ismini vermek su 
ıcblı~i: ımmalar netlce.<ılıüle du~ınnnm 25 ~unacaktır. Birkaç yıldanbcrt şchr. l• re tiyle cand::ı:ı mı.n 1et 'lie ba.~lılığımır.ı 

)h-;ır"da zırhlı elemanlar arnsın· u~ağı lınl~nn YC o\lmnıı av u;nkln;-ı mar etmek yolundaki naçiz hlZmeti· I aBstermek fırsatını bulduğumuz Mf!ll 
ıla ;) ::ıpılan ~aHış'ı.ır, lehimize net,. t:ırarından düşürülmüştür. tesir sn· nıize dalma yardımcı ve ha.mı olan ts 1 •?CfjmlEe uzun ömür dileriz; onı.:n ha· 
eclcr.ınışlir. Du~ııı:ın, lıir mUc • hnsı hii~ilk ltalyan uçolılanndnn 1 tanbul belediye mecll.ı!I bu imar ham• yatta ve sıhhatte olm.uı TUrı· mı•_c• 
l::ıı ı k z ) i cım· lir. Yeni Zelan· Jıir teşldl, Ha) rnnın tnsriyeh:ınelrr leısi lçlnde blr yandan oehrı ı;nzefü:'· tlnln, refah, saadet ve terckkt yolun• 
dıılı bir ço'• esirle,· ~Idık. çeyresini bombnrdımnn elmiş. ynn· tlrmeğe çalışırken bir yandan aa da olması demektir. 

:Mihver uçıkl.ırı, lnı:ılliz kılnları• gınlar çıkarmış ve bir mnrşnnrli:r. mezfyetıerını nutkumuzun ba,ındn ta- Toplantımıza §Cref verdi~lnlz ic:l.n 
ııın topluhıklnnnın \'e nnkil \'ası trenine isabetlı entlnhllardn :hulun· zim ve iftiharla saydığımız Mlllt Ş•· de hepinize ayn ayrı tc,ekkUr eder, 
folnrını şiddcllc l>ornhardımnn el• muştur. fiml.z İsmet lnönUne vebrln bUy•ık saygılar a~r.anm. 

Eline.bir kAS'ıt kalem alıp ptomın 
.kabnt;:ı.sl.ıık blr kroltl ıuı çiz.dl 

''D k, lılrlnci katm grup ~hesin 
de Mis Mur,ant ,.e yanıba.fmda Duğ_ 
lfı ~atıyor, Ct'\!lU(> ,-~besini, biz lşgn.I 
ec'llyonu.. ŞUnıılde Jlmnıı.ııtlk ııalouu. 

nun lıemen yanında albayın oda5ı. tlq 
daire jlcrc1c, -arada boıt bir oda \'ar 1 

Eddi ınekbom ~·at1yor. tklncl kat.A 
sele!ııiı: Şarktn l\lla Muryelln od4'i•, 
)tınmıla Norgrl.d oturuyor, garp v~ı:. 
besini l'tll \'lltt-Oryn !le Mis Ttmmı.s 
t,~ı f,djyorlnr, 'Şlmnldekl bir odnıla 
J Uzhaşı PrnyB vnr, b!zlm Uzerlmlzrte 

, do lmn koc:ı Sprelder yatıyorlar. Pi! 
~ tnkslmnt bfrnı: tuhnf de~ll mi! Aı•la 

KARA ELMAS 
17 lngilizceden fer.ıiren : VEHIP TAYLAN 

Suikastı kim tertip etm)5ti T Al_ 
bay suçluyu blllyor muydu'? Notgrl
nln bu kadar sinirli oluşunun aebt-bl 
ne idi? Blekbomyn mf1nnlı ııöz.lerln. 

den kast ııo idi'? 1\lis \'iktorynnın yt._ 
mekte geçlrdöği sinir bubrwu nl'd n 

ileri geliyordu 'l BlitUn bu htıdlııcll'r. 

an"&ınıln bir mllıınsebeı nramıık 11\zım 
gelıulyor mıydı! 

yakmaımıtı. Gayrı lhtfyarl yüksekçe 
bir çalılığın arkasına gi7.lendlm. A. 
dam Ug adım ilerlmden geçtiği ha do 
yüzünün hatlarını tefrik edemiyor • 
duın. Tam o ııırada ay bir bulatun at. 
tmdıın sıynlılı \'O onun ~ebresını a, 
dmlattı. Gözlr.rime tnanoıwynenl{ıru 

.. eltll, • Blalldetln Uz.r.ıindekl ad ını 
Dukl:ıa Edl ton idi. 

e~rarengb: arap harflcrtnl aııdıran 

profllı ar:ıedlyordu. 

O &!Jda anladım ki arkadaşım Kolıı 
\ak'a haldunda tahminimden !:'(lk 

fa:r.la '6Yler biliyordu, fakat bunlar.o 
.bir kısmını benden glz.Jlyordu. 

8 GONG \'UUDUl 

Ertesi ısnlmb erkcnılcn Kolsla b'r 
ilkte koruluğa bir at gezlnt.ısı ysp'.: 
tık ve arkndıı§ıoıa, sutkastc mar .. z. 
kolcıığmıız yeri göste,·dlm. Kola attım 
indi ve ctraft,nkl ağaçlarda mcrnı1nlıı 
isabet noktasını aram:ığa ba§ladı .• 
Yine 1"orgrtn'ln olamıyncnğı huımıııın 
dakl knnaatimi müdafaa ettim. 

7 rnç ~ı 

ılnn alh:ıy, tflblye\1 mülfıhn:ıalar!a t< ~ 

ile efradının birbirine pek yalnn il:n
met etmelerini nr-m etmemiş olaC'l\1<-
0lıır o. gettlcJiD biri dlğC'rlne ra•t. 
gcl ... blllr, yahut dJğerlnln gelip gitt1ı'.;rf 

Qdamm pcuçereıılını açtım, 'e 
melıt:ıpt,n fÜSUnkfir bir ID!lDLllm ur• 
v.cden koruluğu tcmll§BYB daldım. lı.ı. 

ldnin tcsjrflo delice bir 5cy yapt•m: 
Geco yarı ı bir gezinti yapnın~ ku. 
rar ,·erdim. 

l'anıındaıı bir haynlet ges:ınl:ı si_ 
bi bisfüle{ll ndamı.n arkasından l!a. 
ltakaldmı. Zerre kadar 6Uphem y<tk. 
tu. A~ ııı soluk çehre, nynı 1bıyık, s·. 
yob, d:ığıııık s:ıçlar •.• 

Arkndaı,ıım sordu: Bu te:ılnl Llp ,t 
edecek ılc!Ulerln var mı!,, 

"E\'et, sana demin Norgrln'e P- t. 

•:ı · ~. (AA) - 1tıı.lyıırm nı işitir. Halbuki bu taksimata göre 
h ~b ır' "nd nt; rt, ort:ı şnrkt..-ı. t:ıır benzetme lmldlnları ortadan kalkm !J 
4717 r.ıf!w r u-: "'ı tahrio c1 !m ttı. o!uyor.,. 
Libyc rr.ı..:ı t alnın b:ı ı ?r.::ıc d•:ı Omuz ısJl•rtım. ve "lmklt Uerleml; 
be ı h:ıva fi ol rım:z tarafınclnn t;I'' olduğu C'lhetlc odnno çekildim. Ge.r-

er·n:ı" dtl,Urlll ll mıhv r uçakla•ı· gln t'bn ıısnbımı blrın: yntıştırrr.n~ 

•n tici! 60Q U l'HJmn.i<t dır. 3 seı:c. 1• m:ıks:ıdlle bir iki lte<IPb 'isld devlrr 
h 'a ır.u~rct-elerın :lC 25i2 mihve" u. dlm. Alkollln b nl uyutllenğmı :ı:anı:ef,. 

r..~ı tahrip edj:m, lr. 1n~ill7Jcr 15t'3 mi!ltlm. ı·anılını,tım. Dlınnğnn bu 

•.,ak kaybctmluter:1lr • • defa büsbütün faaliyete setti. 

Paltomu giydim, oep fenerimi co· 
lr'.mo soktum \'e nynklnrunnı ucu:ıa 

hasnrnlı: merdi\•enlerden llıinğıya ';,n_ 
dlm. / 

lllr iki dnkllm sonra omuını!u, 

bulunuyordum. Alkolü blru:ı fa7.l:ıC'a 

lmçırmış oldıığıımu \'e onun testr'lc 
hareltet ettiğimi ıı.nladun. \'olun t ın 

dönemedno geldiğim zanınn blıılk1ct

li bir yolcuya rı.ı.atfı'eldlm. Feoe.rlnl, 

Buna rağmen... Her hald aıt.oi 
bnna bir oyun oynBıru:ı olacaktı. U!I• 
ha bir saat C\'\'t'l dolrtor Brayt D•ılt. 
lasın h<'ş altı ııaotten evvel nklı in._ 

fiin:.\ gclmlyee<-ğlnl söylemcmlş mı,. 

dl Y O balt'le na ti o nlBbUlrdi ! 
DUı,ımemck lçln cep fenerini a:r. 

dınlathm '"e ~olun k '"Rrı'la ı;:ıktırn .. 
Işık ınnhrutu hl lk letfn bıraktığı lır; 

llzerlne dilştü. Bıı iz blr gtln evrel 
Kola•un nazarı dikkatini oclbeden o 

Ja.d.ığımrı. yeri gl>sterdlm. Buradan ,-.ı 
karı bir kilometre mecmfede. Unut : 
mamalı '{1 ki, beyglrlerfnıh al!Ah lh..""SI. 
nl duyun<'.a dört nalu ko,nınğa b!lf .. 
!adılar. Norgrfo eğer Nurmı u)ur D· 

da bir ko,ucu bile olııaydı, b~m iti\. 
dar sUrotıe bu mesafeyi katedem<'.ı.. 

dl. ~u kcJ1lyet l.!ie her mU!!ı'ı<ı 
uıdıın :dynde onua knb:ıhatııı~ oldı:" 

funu gösterir ... 
(De1'amı ı.•ar) 

Küçük llanlıu Kuonnı-
.. - --' 

~· 
(llu l<upc.n11 eklenerek t:<WıJ .. r-\1 ... ··~ 
ı, aranın \"e iş \·e.-me tlAıııurı t;n :teın 

Dakikada parasız. ıı.ıeredile<ıtıkttr. • 
laıılarm gaı.etede görlildüt"U ft'IÜld 
olmasına d~kııt edilnıelh.ıu. Evtco.. 
me ,eklUI ıöodereıı okuyuculann 
nıtınfll7. kalmak Uzere matjb ıuırtıale • 
rlnl bildirmeleri Lliz.ımdlr. 

Evlenme teklifleri: 
* Yaıı 23, boy 1,60, kilo 62 beyaz., 

ııarışm, balık etinde, irı ve deniz ren 
gfnde mavı gözıU, bir bayan, 40 Yila•· 
na kadar, sabit gellii 100 liradan ,,u. 
ğı olmıyan bir bayla evlenmek ıste 
mektedir. {B.P.) remzine muracast 

* Ya9 21, boy l,7:.!, kilo 64, ye~u 
gözlU, yakışıklı, üniversite lkttııat fa. 
kUltcsı 2. inci sUUf talebesi blr bay. 
son zaman'arda mali vaziyet, bozu'. 
duğundan mezun olmasına yardım .t. 

decek, bilhassa vUcudu güzel kız veya 
azamı 30 yaşll\da dul bir kadınla •"· 
lenmek istemektedir. (Nezlh! 8CVerJ 
remzine mllracaat. 
* Orta yaşlı, orta boylu, etine ı:!o,_ 

gun, asil allcden, o.en kocaaın l!.ll 

dul kalmış bir bayan, 4~.6~ ya§ları::. 
da, memur veya emekli bir ba\'lıs 

evlenmek istemektedir. Bayanm <;<•1> 
kUçUk blr serveti vardır. (İdeal ıra.. 

dın) remzine mUrecaat. 

I § ve ifçi arıyanlm 
'J. Fennt gözlUkçillUk kursundM 

mczu.ıı, LUıe taM!ll! bir genç, kız göz 
lllk Ucaretbaneslnde, bUtlln gUıı •>1 
bir ücretle çalı~mak lısumektedll". • 
(M.N.U.) remzine mUracaat. 

* 18 ya:mda, lise ~ te okuyaı:ı 

kimseslı:, daktilo ve muhasebe i§lt • 
rinden anlayan bir genç; biı: ticaret. 
hanenin yazı ve hesap ~lerl Uzerlnl\I 
çaJı§lilaya amadedlr. Bu veya buna 
benzer daiml ve ciddi bjr ı, verebtlP • 
cek olan ııı sahlplerlnln ( .Anlaıı:scıı. 
ğtz) remzine müracaat.tan. 

• Askerllkten yenı terhis olm1i4, 
tclefonculukta iYi pişmiş. yUz.lUk b!t' 

santralı idare edebjlect>k ka.blllyı:tte. 

batçılıktan anlayan. çalışkan, dUrll~ 
bir genç, bu gibi i§lerde çaıı:mak ts:e. 
mektedir. ·{A.Ç.K. 152) remzine ml. 
re.caat. 

• 20 senedenberl ticanUe meş~. 
Ucnret bilgisi !azıa, yallllZ ıormay~d 

az bir bay; dUkkl\n ~çmak ııteın~k. 

tedlr. Şerik olmak ıstıyen sermaye •· 
bibi kimselerin Cjhangtrde. Suurn 
sokağında No. 33/ ı numaraya ~!J • 

racaat. 
* Mail \'az!yeU dolayısUe bu sene 

lise ı den ayrılmııı kiJ:ııSeaır. bir & <J'!Ç, 

resml veya husuııt blr mUeueaede .. e. 
ya ticarethanede çalışmak ı.temn • 
tedır. (Erdemir) remzine mUracaıt. 

Aldmmz: 
(Ate§ 6) (A.G.) (Bulunmaz) 
(F.D.K.) (Fen) (Holivut) (l ~. 

{F. 0. K.) (Fen) (HOliVUt) (1. Ş. 

{Kıamet) (S. A. E.) 

Satılık yemek sobası 
Loknotnlar lcln cok elverişli "C 

kullanışlı. hem taşkömür hem ..:ıd·.n 
la kulanılır, 1,80 boy ve 1,10,enln ic 
8 gözlü, sıcak SU ve rınn tetlibRll 
bulunan bir yemek Sobası satılık 
tır. isteyenlerin Vakıt rnatbaasınd11 
Orhan Temele müraca•lar:. 

(A.Ç.K. 152) remzıne mektup y-ı• 

r.an okuyucuya: Bir yanlı§mtz aıac.•.lc, 
mektubunuzu ilk defa aldık ve art.u• 
nuzu hemen yerlne getiriyoruz. 

işçi Gençler Aranıyor 
Mensucat fabrikalan take in.ı 

tAthanesin:la çalı§mak üzere 16 " l 7 
yaı,ılarmda l§Çi gençlere ihtiyaç bu• 
lunduğundan Lııtlyenlerfn Fatih J. t· 
pazan Refah sokak numara • 7 ye 
pazadan maada her gün sabah ond6:J 
12 ye kadar evrak, vesalkiyle blrlll·· 
te mtlracaatıan. (17630 

Attın ylkıellyor 
A!tm fiyatıe.n yeniden yUkııe!mr:6 

ba§lnmıştır. Bugün bir '\!tının fiy•t1 

88,415 lira. kUl~e altının oır gram ti>•• 
t4 tl5..1 kurU§tU. • 


