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Ankara-Orta Anadoluda 
kısa bir !- e}ahat yapan Bü 
yük Şdımiz lsn et lnönü 
dün sut 21 de Anlrnraya 
dönmüşlerdir. MılJi Şefi 

·---------------· 

garda Büyük Millet Mecli•i 
Reisi Abdülhalik I<enda 
Başvekil Dr. Refik Saydam 
Genel kurmay b•şlcanı Ma
reşal Fevzi Çakmak, Parti 
2enel se~retcri Vekiller Me · 
buılar, Ankara valisi Emni
yet müdürü ve kalabalık 

halk tarafından karşılan
mıştır. 

INGILIZ HARP GEMILERlNDEN BiRi 

Ankara - Milli Şef ln
öoünün İstanbulu teşriflerin
den sonra lzmir Fuarı mü
nasebetiyle lzmiri d e şercf
lend irmeleri muhtemeldir. 

büyük bir hasret ve ittiyakla bekl~dikleri Milli Şeflerinin 
cok ıevinçli bir bayram olacaktır. 

Amir allık 
Dairesinin 
Tebliği ---Londra (A.A)-(Amirallık 

'"""'-"""'~........,.."'-"'"'~~J'V' """"' ....... """'~'""'-'"""~""' ~""'""w'"''"'""~ 

dairesi) dün torpido muh
riplerimiz, açıkta altı Alman 
balıkçı gemisi ile 3 tabtel
babirini görerek hücum et
mişlerdir. Alman gemileri 
bu vaziyet karşısında şaşı · 
rarak hemen duman yapmak 
sureti le keçma k istemişler

se de isabetli ateşlerimiz 
sayesinde üç balıkçı gemi
sinde hasar vukubulmuş ve 
yangınlar çıkmıştır. 

u 5 s il! .. !iJ&Ei 

'ul ve suçlu Valimiz ve tu· 
J~~nnaı ristik 

U günkü mağlüp Fran
sanın başında bulu

t,lihsiz hükQmeti son 

yollarım.ız 
Hafif deniz kuvvetlerimiz 

Soma!ide ltalyan kuvvetleri· 
ne bombardıman etmişler

dir. 

~~e en çok harp ve 

Dün öğleden evvel valimiz 
B. Fuad Tuksal turistik yol
ların vaziyetini mahallerinde 
tetkik etmek üzere beraber-

Dünkü Hava 
Muharebesine -. bıyet mes'ul ve ıuçlu-

)o 'ramakla meşgul gö· )erinde turistik yollar mü- ---o---
tıaı. Dnıman istilisı al dürü B. Emin Dizgin olduj'u ·300 tauuare 1. ttı·ra'" k 

' h bulunan bir hükumet- halde Karşıyaka, Boroova y 
~ ''P mesullcrini araıtı- ve akşam üzeri de Balçova attı• 

' 1111.trıak istemesinden bu istikametine gitmişlerdir. U 
Çın he fayda tasavvur Turistik yolların beheme- Londra (A.A) Doğu 

~:~Ot?. hal inşaata devam edilmesi lngiltere üzerine yapılan ha-
leıebbüs ve gayretin için vilayetçe icabeden bütün va muharebelerine 300 tay-

' ;
1
•• bir gayeti olabilir tedbirler alınmaktadır. yare iıtirik etmiıtir. Bir 

· b·: "AJmaaya aibi kuv- Yeni valimizin, viliyctimi- düıman tayyaresi sabile ya-
ıt devlete karşı ban- zia yüıüaii güldürecek bu Valimiz B. FUAD TUKSAL kın ve biri de karaya düı-

·~ llaız ricali bir savaş yolların bir in evvel yapıl: mnıtür. 
· f deliliğini göstermiştir." maaı için gösterdiği gayret derece memnun ve müteşek- Avcılarımızın takip ettik-

) tlıırıanlarana bir rek- ve ihtimam lzmirlileri son kir etmektedir. leri esnada daha dokuz tay-
~l~ll:aaktan ibarettir. 

4
--A--

1
---------

1

-----. - • • yarenin denize düşürüldüğü 
' ki b6tün Fran11zlar man tay- Beledıye Reısı- k~vvetlc tahmin edilmekte-
~ ttırıitlerdir ki bugün • ) 1 • • · dar. 

111•rı batına bu kor- yareSI 8 eV er mız pazartesi Londra (A.A) - lngilte-
ı,~ tliketi getiren bütün • • d •• •• J • renin cenup ve şark kısım-

.;~ı,,ın başta rical ve IÇID e yere gunU zmırde larına Almanların 12 bom-

'~ ltfleri olduğu bald~ du··,u··ru··ıdu·· b 1 k bardıman tayyaresi hücum . ~ .. ,, u unaca etmi•, bunlardan üçü topçü-~L rının nasıl hazır· v 
~tı 1 b' h Londra (A.A) - 50 ka- Ankara - lzmir Belediye larımızın ase•İ ile düşürül-

d ve nası ır arp R · :r 
ll dar Alman tayyercsi şafakla eısi Dr. Behçet Uz dün müş, digw en birisi de denize 

1.. takip edecekleri B k 'l' k "'d beraber lngilterenin •ark ve aşve ı ımiz tarafından a· düşmu-•tu-r. 
~. • taşılacak bir gaf- :r b l d'I · l U :r 
'I cenup şehirlerine hücum et- u e ı mış erdir. Behçet ı .............. •••· ...... .. 

• Ctbı,et göstermeleri- miştir. yarın lstanbula hareket ede- ı Nüfus Sayımı her sene ı 
~"11111 Bu tayyareleri avcılarımız cek ve pazar günü de Is- ı tekrar edilmcıine imkan ı 

tı.. •beraber hür Fran- kovalamağa muvaffak oJmuı- tanbuldan Tırhan vapuruyle • 1 k k f 1 • 
.. L M d lzmire gclecektı'r. • o mıy1ıın ço ül et i ve • ~ Qu~nnkil f' G lar ve an• enizi üzerinde 

IJ~ •" şe ı ene- :r ı masraflı bir ıştir. Beş se· ı 
•tol harpten çok önce tekrar yapılan muharebede _, _____ G______ ı ne sonra yapılması düşü- ı 

~ tı. bir kitapta bu yeni 5 düıman taynresi hasara DO UM 
•ı t urw ratılmıştır. 6 pilot para- : nülen dördüncü Sayıma t 

~ ... el' eaı ve metodları ı k d "' f ı "' şütle denize inmişler ve ba- lzmir ihracat kontrolörle- a ar nu usumuzun ne 
İtı ' bir bayii tavsiye · d B M J'b B tk ı · b tt · k' f d b' I ., 'ti d w hkçı gemilerimiz tarafından rın en ay c ı ayD e- nıs e e ın ışa e e ı ece- • 
t1-t •t a bulundugunu kurtarılmışlardır. nin refikası ve Yeni Asır ı ğini bize önümüzdeki (20 ı 
fla ~•le çok doğru ve Bir şehrimize Alman tay- h•şmuharriri bay lsmail ı ilkteırin) de yapılacak o- : 

lr hareket olur. yarelcriain attıkları 10 bom- Hakkı Ocals:oğlunun kızı 8. ı lan Genci Sayımdaki kü· : 
81 Türkin Bayülkenin bu sabah ı k k "kt .. ı RRI SANLI badan bir otel yanmış, bir çil çocu mı arı goste-bir erkek cvlAdı dünyaya 

.. taristanın 
) ' llçlal Sof yada 
~ (A.A) - Bulgaris
"' tallara scf eri Kır of 
.. ,, f 
" I Vermek üzere So -"' .... . . .... ııt.r. 

kaç kiti yaralanmış ve bir gelmiştir. Mes•ut ana ve ı reccktir. Bunun i9in, ya- ı 
kişi ölmUttilr. babayı ve pek genç yaşında ı rının büyükleri olan ço- ı 

Tayyareler kaçarken dört torun sahibi olan Bayan ı cukların en küçüklerini ı 
Alman tayyaresi alevler Lütfiye Ocakoğlu ile bay ı bile yazdırmağı ihmal et· ı 
içine yere d6şmüştür ve can Hakkı Ocakoğlunu tebrik ı meyiniı. ı 
kurtaran gemilerimiz hıra- eder ve yavruya uzun ömür· ı BAŞVEKALET ı 
fından pilotlara kurtarılmıt- İ lcr dileriz. ı lıtatiıtik Umum Müdürlüğü: 
tar. :-:-=::::-=-===-=-=-:-=:-: ........................ .. 

Kayseride Y aimurların 
Y aptıiı Tahribat 

-------------··--------------
Kayı eri (Hususi) - Kayseriye yaian ,iddetli yaimur

lardan Muncusun, nahiyesine bağlı Kıgık, Saracık, ~ıra, 
Gömeç, Sılur, Kar&böyilk. köyleriyle nahiye merkczınde 
sebze babçele::i ve mczruat mühim surette baraı> elmuıtur. , ................................. : ...... , 
ı $EHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EYUbl t 
f VE f 
:PAAAŞUTÇi.i KIZ 
t · Yazan: '_15_' 
ı GönUI Emre '9 ,. , ........................................ .. 

[Hadiseler bile birbirinize ya
kınlığınızı göstermiyor mu?] 

Oglln paraşüt müsabaka
ları yapılacaktı. 

Bütün halk meydana top
lanmıf, ııünüa en mühim 
hidiıesini seyretmiye hazır· 
)anıyordu. 

Nihayet müsabakalar baı
ladı. 

Birçok tayyareler uçtu, bir 
çok gençler muvaffakıyetli 
atlamalar yaptılar. Hepsi iyi 
yetiımiı gençlerdi. Müsaba
kanın ıonucda elde edilen 
dereceleri ilin ettiler. 

Bu neticeye göre birinci
liii paraıüıçü kız, ikinciliği 
de Mes'ud Uçak kazanmıştı. 
Halk onları çıJgınca alkışh
yordu. 

Bu hidiae, iki gencin bir· 
birine daha çok yaklatm•
sını temin etti. Zaten Tnr
kin böyle bir fırsat ıözle
yordu ... 

Derhal kaıaşütçü kızı ku
cakladı, yanaklarından öpe
rek tebrik etti. Bir aırasını 
getirip: 

- Bak, dedi, hadiseler 
bile sizin birbirinize yakin 
olduğunuzu iÖstermiyor mu? 

Ve arkaaından ekledi: 
- Ben kendimi beğendi

ğimden değil, fakat tecrü
belerim ıonunda hissiyatımda 
aldanmadığamı her zaman 
g&rmüşüaıdür. 

Sana bu kadar ıırar edi
şim de bu yoldaki düşünce
lerimle birlikte duygular ımın 
da tesiri vardır. 

Çünkü ıaadetini candan, 
gönülden istiyen bir arka
daşım ... 

Ayni heyecanla devam 
etti: 

- Paraıütçülük, memle
ketin m&dafaası itinde çok 

mühim yer tutmaktadır. MGm
kün olduğu k•dar tayyareye 
ve p•raıilte ihtiyaç mevcud· 
dur. 

Y urd müdafaası ıöıle de
iil, böyle çelik kanatlar ve 
oaları mlkemmel idare eden 
kolıarın yardımıyla yapılar. 

Binaenaleyh senin ribi 
paratltçn bir lrııın, hem ya
pılan mOsabakalarda ylizlerce 
kiti içinde birinci gelea bir 
kııın, hayat arkadaıı, ancak 
kendiıi ribi bir paraıltçll 
olabilir. 

Geçende de ıöyledim, ıaa-
dette, meslek birli;inin ruh 
ve düşlloce birliii kadar 

,mOhim bir rol& vardır. 
Paraıütçil mcmnue bir an

lümıeme ile bevap verdi: 
- Canım, dedi, Mea'ud 

Uçağa karıı ben de her hal
de bisıine değilim . 

Likin bu itlerde acele 
ctmiyc gelmcı. Bu itleri za • 
mana bırakmak laıımdır. 
Alakana, bana kartı göıter
diğiniz kardcı sevgisine çok 
teşekkür ederim. 

Beni kendin kadar dUşlin
düğiine kaoiim. 

Bu aırada yanlarına genç 
asker rcldi. Y aai Türkinın 
kocaaı ... 
Konuıtuklnrı mevıuu kes

diği için hemen söze karıştı: 
~ Dliğünü yakanda yapa

c•ğız değil mi? 
Paratütçü kız kızararak: 
- Amma yaptınız ha, de

di, henüz ortada biç bir ıey 
yok ... 

Genç aıker devam etti: 
- Ortada bcrıcy var. yal-

uıı. zamanını getirmek ~llıım. 
Ve Ttırkina d&ndll: 
- Değil mi yavrcupm? 
Hep birden gllllıtOler. 

(Devamı yar) 
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1 icaret Vekıli· 
tıj 

• < 

mızın y n 
~~~~~··~~~~~ 

Ankara (A.A )-Ticaret Vekilimiz Bay Nazmi Topçoğlu 
şerefine Ticaret kulubunda verilen bir ziyafette, Bay N. 
Balkanoğlu vekilimize teşekkür ederek bir meslekdaşımız 

olan vekilimizin bize daima iyi bir yol gösterdiğinden ve ona 
karşı tüccarların büyük bir itimadı old ğund n bah etmiştir. 

Veki imiz verdiği cevapta tüccarlarımızın müdrik olarn~ 
iş görmderinden memnuniyetini ve bütün ticaret meselele
rinin halinden ümitvar olduğunu beyan etmiştir. 

~~~--~•• .. ~~--~-

? • A YAZY NEL R 
Fransamn m ğlıibiyeti bu başlıkla F lih Rıfkı Atay 

"Ulus" ta yazdığı makalesinde diyor ki: 
"Fransa gibi ateşi bol, fabrikası bol, tekniği ve k b li

yeti yüks t. k bir memleketin senelerce bu gaflet içinde sü
rüklendikten soor , lEylüldan M yise kadar geçen zamanı 
da hedr edecek bir uyuşukluğa uğramasının mes'ull rı aro· 
nacak. f kat bunlarıo insanlardan faıl , Fransız milletini 
parçahyan, Fransız milletini kendi bayat ve mukadderatı 

için toplam k ve ene, politika muharebeleri ve parti ide
olojileri için sağa sola dağıtan müe eselerde olduğu gö 
ü ecektir. 

Fr nsa meydan muharebesinde kaybolmamı~tır; o zaten 
kcndıui kaybetmişti 1 " 

Hü.,eyin C Eihit Yalçın, 11Yenl Sabah., da yazdığı ''Ta· 
arruz a rifesinde,, dlı başmakalede şunları söylıyor: BAY 

lngiltere iç 
hakiki harb n 
henüz başl dı-

I g· iz av' 
rler· Mı ı 

ah t 
l 1 TAD 

"lrıgiltere kuvvetli ve azimli bir sure tte Ahnanyanın kar
şı mdn durdukça Führer hnkikt mnksatlarını ifşa ve ilim · ı ederek dünya efkarı umumiyesini kendi aleyhinde ayaklan
d rıp t lngıltereye h r t rafta hiç olmazsa manevi ve ah
laki menfaatler temin etmek hat sına düşmez ,, 

v •• • 
S!"IDI soy ı 
Londra (A.A.)- Harbiye 

nazın bay Eden yaptığı be
yanatta demittir ki: "Bizim 
için hakiki harp düşman 

topraklarında y pılacakhr. 
Bütün kuvvetlerimizle saldı· 
racağımız bu hakiki harp 
henüz başl mıştır. Deniz 
kuvvetinin kara kuvvetinden 
daha mühim olduğu sabit 
olmuştur. 

Londra (A.A.) - Royte
ria askeri muhabiri yazıyo.ı: 
Ingiliz Somalisinde görül
müş olan müşkilat Fransa
nın teslımiaden sonra Cibu
tid o Fran 12:ların çekilme· 
sinden doğmu~tur. 

Deni:z: ve bava kuvvetle· 
rimizin vazizeti yakında dü
zelecektir. E• sen ltalyan pi
lotlarının gittikçe azalması 

Italyanların maneviyatına 

menfi tesirler yapmağa baş
lamıştır. 

Bilakis bizim havalarda 
kazandığımız zaferler Mısır 

sinemalarında gösterildiği 

esnada Mısır halkının yap
tığı heraretle alkışlar mane
neviyatı yükseltmektedir. 

---o--

" a virt ·.tkar,,da B. Velid; "Cebelütt .ı rık meselesi,, ni 
mevzuu •bahsederek deyor L.i: 

.. Cebelüttrıkın ispanya tarafından zaptı, lngiltereuin mev· 
1

kiioi bir z d ha gücleştirmekle ber ber, harbin neticesi 
fizerinde knt'i bir tesiri haiz ol maz. Ana mukabil lspany&
nın, lngilterenio biç bir vakit geçmiyecek olan husumete 
maruz kalacağı da şüphesizdir. Bu bakikatı şüphesiz lspan
yollar da pekala t kdir ederler. Ondan dolayıdır ki general 

Fr nkonun söı.lerine rağmen biz, ispanyanın böyle bir ma· 
cer ya atılacağım şüpheli ddetmekteyiz ... ., . ., s -

E iN F CI 1 
OTO~JIOBIL. AZASI 

-----··-----
Söke - Söke kaymC\kamı Yahya Erteliin yanında Ak

köy nahiyesi müdürü Osman Kozan olduğu halde otomobil 
ile · köyleri teftiş ederken Ak köye civarında virajdan otuz 
metre derinliğinde düşeıek parçalejnmıştır. 

Kaymakam ağır surette yaralan.nış ve nahi, e ruüJüı ü 

41 

s 

yo 
--o--

Sök li 19 y şında bayan 
Şöhret isminde bir kızcağız 
vaziy tinden şüphe edilerek 
lzmir memleket hastanesine 
getirilmiştir. 

Bn. Şöhret nisaiye mutah· 
hassıslarınd n B. Ali 
Riz Ünlen tarnfmdan yapı
lan muayene neticesinde 
erkek olduğ'u tesbit edilmiş 
ve ameliyatın icrası için bas 
tahaneye yatırılmıştır. 

Ameliyat önümüzdeki hafta 
içinde yapılacak ve Şöhret 
kadınlığa veda edeu:k erkek 
olacaktır. 

--o,--
e d·ye 
sefer işi 

--o--

•• y u-
• 

rı 

~eınurıar grup halinde 
1 geceli o düz ü 

çalı akt ır r 
--o--

Belediye seyrüsefer nmiri 
B. Suphi Aslan dün gece 
şehrin muhtelif yerlerinde 
seyrüsçfer işlerini kontrol 
ederek bazı şoför ve araba
cıları tecziye etmiştir. 

azifeni se 
seve yap 

Herhangi ~eslek •• i 
olur a olsun insanlar, 
işlerinden memnun ol~' 
onu bir zevk ve el. 
olarak yaparsa böyle~. 
ler biç sıkılmazlar ve 
ları muntazam geçer· J 

(iş insanın aynasıdır 
cizesi ne güzel söyleoııı 1 

Y v •• b ·,..5e-a ptıgı ışı enı.- . 
• 1 

beyenmiyen ve onu•! 
mıyan insanlar daiOJI d 
iç üzüntülerine marul 
Halbuki işinden Ol 

olanlar vakıtlarıaıo 

geçtiğinin bile fark•0 

mazlar. işlerini gUler 
yapanlar ne kadar ;, 
larla karşılaşsalar be 
h kkından gelebilirler• 
böyle kimselerin k•Y 
sine ve zarardide 01 

imkio yoktur. işin ' 
ve yoruculuğu anc•~ 

b·ı·oır ve istekle yenile ı ı 

dan başka o iş k 
bir gelir kaynağı tedl ~ 
tiği gibi, sıhhat ve 11 

ni de arttırır. Zorla ~' 
siz olarak yapılan e 
ler bile insana az•P 
znrsuzluk verir. 

Öyle ise vatandafı 

Almanlar bunu bildikleri 
için bava kuvvetlerile bir 
baskın yapmak ve deniz 
kuvvetlerimizi tahrip etmek 
emelindedir. Halbuki deniz 
hakimiyeti bizde olduğuna 
göre zafer taliininde nerede 
olduğunu takdir etmek güç 
değildir. Bu vaziyet karşı
sında Hitlerin beşinci kolu 
nerede kalacakhr. 
Şimdiye kadar feth ettiği 

memleketlerde olduğu gibi 
lngilterede keadiıine yar
dakçı ve taraftar bulamıya
caktır. Zapt ettiği yerle.ıde 
ölülerin hayalleri de Alman
ları taciz. ive muazzap ede
cektir. 

Finlandya hu
duduna28 ov- Orta 

yet f rkası 

Osman da ölmüştür. Nahiye mü dür Ü!ı lin ce.,azesi bütüo 
köylülerin gözyaşları arasında kaldı. ılmıştır. 

•••••• 
tedrisc-t muallimleri ara

sında te fi ve naki ler 

Fuarın çtlmasıoa çok. az 
bir müddet kaldığı için şim
diden seyrüsefer grupları 
geceıi gündüzlü çahşmağa 

başlamışlardır. 

B. Supbi Aslan gelecek 
yabancıların vesait hususunda 
bir müşkılata m ruz kalma

mal ra için gereken tertibatı 
alm ış bulunmaktadır. 

her ne iş varsa •' 
meslek ve san'att• i 
sev, ve istekle yap 
faydalı olsun ye sık1 

mesin. Bu suretle ,b -

geldi 
--o---

Orta tedrisat genal direktörlüğü terfi müddetlcrioi dol
durmuş olan orta tedrisat muallimlerine ait listeyi baıırla
mıya başlamıştır. List~ bu ay sonuna doğru tasdikten çı . 
kacakhr. 

---o---
Tapuya me
mur alınıyor 

hat ve hemde neş ' 
betmemiş olmakla r 
lığın artmış olacaktı 
Kanuninin dediği t 
mıya devlet cib• ~
nefes sıhhat gibi" ~ Şimdilik biz yalnız olarak 

düşmana karşı koymağJa 1 
müftehir bulunuyoruz. Biz de 

1 
yeni bir nizam istiyoruz. Bi 
zim de çocuklarımızın üçüncü 
harp görmemelidir. Yarın 
için her milletin kebul ede
bileceği şartlar karşısında 
kalmalıyız. Bunum için kuv
vetlerimizi çoğaltıyoruz. 

Helsioki (A.A) - Finlan
diya hududuna getirilen Sov
yet Kuvvetleri 28 fırka oldu-

1

1 

ğu tahmin edilmektedir. H H 
Finlindiya Moskova elçisi \ SJ 

alelacele Helsinkiyi dönmüş J 

(Df,.; ta,t 

T ŞiFA K NAGv f 1 İzmir, Manisa, Aydın, De· 
ve nizli vilayetıeri dahilinde on Türkiye -

ve elçinin yeni Sovyet muta- d 
libatını hamil olduğu söylen- Ilıca a 

------••--- - __ beş lir maaşlı müteaddit l B' 
tapu sicil katipliklnri inhilal yet er J 

ulunan uharrirleri- etmiş buluomakt dır. --o-.-" 

mektedir. l mizden 
Fin indiyada komünist nü

mayişleri endişe ile görül
müştür. 

(H T ) M k b Buralara lise mezunrları d d hl • • un e tu mus bako ile nlınecek, İm· 1 Arasın a a 
Mayıstan itibaren yeniden 

beşyüz bio kişilik yeni bir 
ordu daha yetiştirdik ana
vatanının muhafazası bir 
buçuk milyondan fazladır. 

Mekteplerde 
kayit mua

melesi 
ilk okullarda 10 Eylğlde 

kayıt muamelesine, 23 Ey
lül tarihinde de derslere 
başlanacaktır. 

Orta okullarda 27 Ağus · 
tos - 27 Eyliil arasında ka
yıt ve kabul muamelesi ya
pılacak, 1 ilk teşrin tarihin· 

Somali da 
Italyanlar 
Püskürtüldü 

--o---
Londra (A.A)- Somalıda 

ceryan eden muharebelerde 
düşman mevzii bir muvaffa 
kiyet elde etmişse de bile· 
hare tardedilmiştir. 

Bütlin cephelerde püskür
tülmüş y lnız bir nokt da 
ilerlemi ol n it lyao kuv
vetleri buradad ric' te 

de tedrisa a başlanacaktır. mecbur edilmiştir. ................... : .................................. :: .................................................... •• :: Dı.kk . •. :: ;:1 - .. .. ~ .. .. .. .. .... [!] l!1 [!] .. 
!: 30 Sencdenberi Rakı imalinde büyük bir n m ve şan .. 
A; kazanan Sakızlı Must fanın ea h alis Ç şme n sonun 
:: d n ve en nefis üzümden mamul. 

"Bana bu yıl Ağamemnun 1 bırakılmamalıdır. tibanları "Jo Ağustos pazar· asebetıer İ 
Ilıcaları daha şirin ve cana Buraya yapılacak muraf; tesi günü yapılacaktır. Bazı ft t 
yakın göründü. Müsteciri onun içinden çıkar ve vari- lise mezunları şimdiden iz- aranılaCI' 
Beyhancısı B. lsmail hakika- datının göreceği rağbetin mir grnbu tapu sicil müdür- / 
ten buraya iyi bal ıyor ve fazlasiyle öd<:nir. lüğüne müraca te başl mış- Istanbul (A.A.) r 
baktırıyor, temizliğe önem ı rdır. B Ajansı bildiri>'0

0 
h Her halde gelecek sene .. . _ • • Türk iyen n Mos~. 

veriyor. He,r türlü i tiyaca burası umumi meclis azala- H )'pr 
cevap verecek surette bak- ı elçisi B. Ali 8 

0 b rına gösterilerek yeni Vali- r porunu vumek kal, kasap, lokanta ve se • 
ı mizin himmet ve lutüfJeri • k"ray gelecektir· seci ve meyveci dükkan arı 1 ~ 

de i zi mam ederek bir plan Gazetecilik P1'1 var. 
Burası küçük ve modern tahtında a rilcştirilmeli ve sefirin Ankaray• 

bir köycük halini almış gi- iyi bir tamir ve yenili~ gör- Sovyetler Birliği t 
d l'd" Kahramanlarda Mehmet, daha ı"yı· mu-naıeb: bidir. Her gece gazinosun a me ı ır. "" 

h b ·ı mmn k rısı 30 yaşında Zebra, nını mu-zakere e.t
1 

' tiyatro oynuyor, va t e · 
Ahmet oğlu Hüseyin, Hüs ~ - çağtnldıgı bildiri 

dili ve banyo lmak için BugUnkU Radyo Proğrom yin karısı Hatice ve Hasan Bu mahfillerde 
5-10 gün bura} a gelen bal ı T h · d k karf1 

18 Saat ayarı 18.05 mü- oğ u 8 s ın rasın a çı an diğine göre, O' eg~ lendiriyor. Memurlar k d b' b" 1 · · d"" d-k b tl · bug 
zik : Kon ertolar (pl.) 18.40 avga o ır ır eeını ov u - nase e eraf~ . blJ 

v müstahdimler temizliğe M k R d k !erinden y kalanmışlardır. yetinde se ırın ı9 
ve ge len müşteriye iyi dav- üzi a yo caz or estra- na hususi bir ebed' 
ranıyorl r. H mamlara dollı ş- ı, 19 10 Türk müı.iği, 19.45 - - o fedilmek icap e 
tıw, tem"z tutuluyor. Bu Ajans haberleri, 20.00 müzili: • İD e 8 8• suski Sovyetle'ıl 
mektubumla birlikte St ndu- fasıl heyeti, 20.30 konuşma, mı Ankara büyük .e ' 

;-. 1m ve sizin de yakından 20.45 müzik dinleyici di- rı ı mışlar rendiyef de ~~;di'' 
,'C,,"'Dldtgv lDIZ arkadaslarımızdan lekleri, 21. 15 konuşma (sıh- • r- kiye de değl Zl 

"" • Bozy ka mevkiinde Ömer ur , ~ Hay H. T. un mektubunda hat sa ti), 21.30 konuşma ,. 
. b (rad\!O gazetesi,) 21.45 mü- ogv lu Hamit, Hasan oğlu Emi- r FaL~~ ~~ faz) tafsilat olduğu içın en ~ v' r {'' 

A k d zik : Büyük bestekar:ar seri- min evde bulunmadığı sıra- • ,, .. t Jı'' ıea kesiyorum. r a aşı ı M ı p.. ı 
k si, 22.30 saot ayarı, ajans, d kapıyı açm k sureti e ızmir em e ,,.ıntt~~ 1\ · mızın düşünüşleri ço yerin· 

3 
Rontken t:felı ı .~ 

borsa, 22,45 Müzik : caz- içeri girerek 1 p rç ça- Rontken ve ı;,. dl de ve haklıd11. · d I 
1 

ırı 
d b. d band (pi.), 23 25123.30 k a · maşırmı çalndığı şikayet e i · yapılır. İkio',,.e hmirin burnunun i ın e N • 

olan böyle bir yer bakımsız pnnış. miş tahkik ta başlanmıştır. 29 o· 

.....,, .... • ... et erin·z· (SA DeT) Kişesi den ı\1' 
kk pu Polilm rke:ıi _kArıııı No. 864 Has o Tab ıa Ô d ıTelafoo1497 


