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$EF 1 
Alman Büyük Elçisi
ni kabul buyurdular -Mülâkatta Hari c iy a V a ki 11 de bulundu 
Reisi Cümhurumuz Etimesut tayyare 
tneydan ve tesisahn1 gozden g e ç i rd ile r 

Îlk resmî ses 
-----------
~imdi art1k T okyonun ilk 
reami itiraz aesi yükael
mi§tÎr. japonya Ruaya ile 
akdettigi ademi tecavüz 
paktma ve Matsuokanm Bi 
yasetinc aad1h kalmak ni
yetindedir. Fakat bu halin 
tahakkuku it;in Moakova
mn durumu degiftirebile
cek herhangi bir hareket
ten çok dikkat ve itina ile 
çekinmeai lcizundu. 

----·---------
Yazan: Prof. Sülaü Bab.a 

~ merika ile Îngilterenin 
~ Ru,yaya )·ardun zihni. 

Ankara, 28 (A.A.) - Re1siclim
h ur ismet inonü bugün Çankay a 
ko§klerinde saat 11,30 da Almanya 
Büyük Elçisi Bay Von Papen'i 
kabul buyurmu§lardir. Mülâkat. 
ta Hariciye Vekili $ükrü Saracog. 
lu haz1r bulunmu§lur. 

ETiMESUTTAKi TETKiKLER 
Ankara, W (A.A.) - Re1sicüm

hur ismet inonü hugün Türk Ha-

Alm.an Büyük Elçisi 
Von Papen 

va Kurumunun Etimesuttaki tay
yare meydaniru ve buradaki bütün 
tesisah gôzden geçirmi~ler ve a. 
lâkadarlardan izahat alm1§lard1r. 
Milli $efe bu tetkikleri esnasmda 
Ba~vekil Doktor Refik Saydam 
ve Hariciye Vekili :;;ükrü Saracog
lu da refakat eylemekte idiler. 

yetinin barbin bu saf· 
bas1na tamamile hâkim oldugunu 
~e bütün siya'i ve askeri bâdise
lcr; bu za,·heden mütalea dmek 
irap eyledikini tesbit etmittim. 
Vukuahn inki§af1 birkaç zarruan. 
dir. bu gorii§ tarZJru kuvvetlen
dirmektedir. irDJ>a yap1lan hücum 
•nrak bu •uretle iz.ah edilebilir. 
E'i!hakika inciliz • Rus ilerlP;';~• 
Çok garip manzaralar a.rzetmekt~~ 
~ir. Bir taraftan iran a.sken ile 
lngiJiz ve Ru•lar çarpt§ir, aç1k "'" 
hirler bombalanirken yâni sav"4 

han Baridy" Neureti bina51 

hütün ~1k1c1 deh~ttle dev8J11 eder. 1 Londra - Moskc.
ken Ingiliz v• Ru.• s<-firlm Tnh
l'anda , iranu• ..,f,rleri de t...nd,.,, · V 8 b Ï 1dÎrÏy0 r 

iran1n verdigi 
karara ragmen 

--<>-----

Bütün cephelerde 

• 
Iran kabine-
•Î istifa etti 

Yeni 
ka bine 

Muhasamahn tati-
1 line ka ra r ver di 

'" M<Kkovada otunnaktadir. Si\ a-
8~ 1nlinasebetler J>iJ., kP.>ilmeo~i§. 
hr. Hattâ müteuvi• memlel<etler 
Btfirleri 1ran payitahtinda Sebin
l<lh Hazr.,tleri t&nfmdan h.u•ura 
kabuJ Nlilmi~J..,.dir. Bir tesviye 
!<!klinin anud1iJ haberleri gelmcl< 
1tdir. Bir yandan muharebe, brr 
l'andan müzakere atba" sevkedil. 
ltlektedir. Sürprizlerle dolu bu 
harpte eski devlelter hukuku lai
~•leri hayli hirpalanmt§ ve ude
enmi§tir. Maamafih ana hatlarm. 
~a Îngili• _ Rus mü§terek taarru
:1'• .bir Londra gazetesinin dün 
•&rih cttigi ve~hile. Alman tebaa. 

•1n1n irandan (ikanlmasile durdu
i'hnamak Jâzim gelir. Çünkü Dey. 
~.llerald'a gore lranm Mihver en
L 

1li:alarina sahne olmamas1 için 

edigor /Yeni ea,vekil be 
---o--- yanatta bulundu 

Times' e gore : 

Harekâhn tatili aske
rî garanti ile kabil 

'•t'~ 1 teminat lâzimdir ki o da bu Londra, 28 (A.A.) - Mc:.kova 

Tahran 28 (A. A.) - Reuter! 
Ba§vf'kilin 'alebi üzerin $ehin. 

§8h hazretleri kabinenin istifas1m 

kabul buyurmu§lardir. 
MUHASAMAT 

NlHAYETLEN1YOR 

Tahrar. 28 (A. A.) - D. N. B. 
bildiriyc?! Yeni iran kabinesi 1932 
senesimlen 19:<5 senesine kadar 

'etideye gore harp müddetince bu radyo•u, Sovyet kuvvetlerinin 1. 
~•mleketin askeri i~gal albnda ran dahilinde ~ksen kilometre da· 

111
ulundurulmas1d.Jr. Bu suretle Al- ha i!erlemiil olduklanm ve Teb

d •11 tebaa., mesele!!i kendiligin.. riz'in seksen kilometre ~arkmda 
.::. basit hir vesile mahiyetine gir- Türkman~ah'a varm~ bulundukla- ba§vekil vazifesini gërmÜ§ olan 
• te ve gayenin Rusya ile bir Al. y·· " H • · "'li nm, iler1 harekctm devam etmekte 1 w.ig1 an in r1yaseti altm. 
li, ~:.••I: yolu temin etmek oldu- oldugunu bildirniiiltir. da ~kkül e~ml§tir. Ali Süheyli 
~ol' ."• edilm<'ktedir. Yine ayni HAREKÀT HER TARAF'l"A Hariciye Nazirhg"ma, Ameri'de 
1 •hkan1n inki§aflan Uzak !;lark. (~-- • ~~ _ _...A·) 
a llk - · J UEV A.\1 ED1YOR ~ ...... ~ ~ -·-
~a a_meyvasm1 venm§hr. apon- . ..,, • ......, • ......,......, .................... -~ ..... -· ·--·-·~-~. 
P• •"'llerika ve Rusya), re<men Londra, 28 (A.A.) - Iranm ce. 
beote.;to etmi~tir. Bu le~ebbüse se. nup mmtakasmda Hürrern~h'ta Amerika. Japon 
•il: Vladi~ostok liman1na gonde- t_em:71em_e_ ?arc~et.'. b!tm~tir. Aha-
lhan benzin ve petrold.ir. Tokyo aan na sukun hukum surmektedu: g 0•• lu•• C. ffi el el 1• 
1 k ~arkta Rus:vaya fazla mik- Burada halk lng1hzlenn geh§llll " 
••d • " k l t [ 1 . t' a Hrdun yapilmasindan pe!L 1) 1 aq1 ami~ u ng1 lZ lut alan d d • 
b~•de ku~kulanmaktadn. Çünkü Hainkln lie :;lahabat arasmda 160 eV am e 1y0 r 
•eg~ak,·iyenin Almanyaya kar~1 k1lorr.etre 1Jerhyere~ bu §eh1rden 
~ f 11 • çiinkü Vladivostoktan Ki- 35 iulometre garptc Karmd"e var- R lt J El • 
be ~e Mosko\8 çok uzakhr • da. I IT•l§llr. Sov) et kuvvetlermm bi.;. uzve apon ç1-
'':d21Y•de kcndisine matuf olma- yük muka\·emctle ka!"§1latmada l Sile mühim bir mü
lizJ •n ~orkmaktad1r. Esas<n •,gi-I Mnranl§Ut hatllna vard1klan zar.. ··A 
b;, e~ Singopnrda bareket~ hazir 1 ned1lmektedir. Bender§ahpur'dan 8 k& t t 8 b U 1 U Rd U 
llind'ale gelmislerdir. Felemenk 1 harcket eden ki.içi.ik Ingi!.z g<'ml· 
take:;:•n.1 Japonlarla '.khs~di mü- !en Karuh nehri boy~nca 190 ki- f p tÏ da Î maddelerÎn 
t..i,

111 
en k01ierek hasm hor çehre loir.etre 1çeri 1lerlemeKted1r. , ,. • 

Askeri 
Teri i 

Liste si 
Yüksek tas-

dikten ç1kt1 ve 
1 teblig edildi 

3 Tüm General 
Ko r Generallige, 
22 Tug General 
T ü m Generallige 

terfi etti 

7 Albay Tug 
General ve Tug 
Amiral oldu 

.Ankata 28 (lkdam muhab1rin • 
den) - Ordu terfi 1.istcsi yükoek 
tasdike iktiran etmi§ ve Milli M.ü. 
dafaa Vell.âleti tara!mdan alâka • 
dar askm l>e§ekküllere teblig edil· 
mi§tir. MatbL•ata verilmi§ olan 
terfi l.istesinin il.k k1sm1 §Udur: 

Rü~tü Alun, Muharrem Mazlum 
iskora, !smail Hakk1 Kurtcebe kor
generallige, Cavit Yalim, Yümni 
Üreten, Nazmi Gônenli, Muzaff•r 
Tugsavul, 1zzet Aksulur, Kema 
Yasmlulrnç, Feyzi Menguç, Mün -
taz Ulusay, Tevfik Topçu, Ekrer •. 
Türker, Nurettin Baransel, Mah. 
mut Berkoz, Asl.ffi Tmaztepe, As1m 
Altug, Arif Tanycri, Sa.ch k l\ldo
gan, NIO§'et AJtrru.iùar, t'eyzi Ak::i. 
cùar, Zekl Erkmen, ;lahap Gürlei·, 
Nuri Berkoz, !smail Hakk1 Ulug 
tümgenerallige, $ükrü Kanath, 
Saliih Erku§, Hulûsi Alpagut, Ce
mal Bukey, Doktor Abdülkadir 
Noyan, veteriner Kemal Buke tug. 
generallige, Ertugrul tugamiralli· 
ge terfi edildiler. 

Alba y bga terfi eden kurmay 
yarbaylar: Adi! Pekoz, Rasim Bir. 

- §iark cephesinden resimler: ileri hatlardaki Alman IUt'alan geri ile muhaberede 

~Cephelerde V a z 1 y et I= ~l'ün bir teklifi 

Garbî Afrikada 
F ransa limanlar1 
kiraya veriliyor 

Almanlar Dinyeper 
§ark1na geçtiler mi? 

/

Amerikan mahafil~ 
Unümüzdeki günlerde geçmÏ§e nazaran da- · . 
ha mühim sürprizlerin vukuu muhtemeldir Bu hususta adem1 
A han • Sovyet harp cephe. muharebeler.n devam ettigini bil. r malûmat beyan etti 

smdc son vaziyet iki tarafm dirrnektf'dir. Alman tebli!rï se ha. 
tebLgle- ine gore ~oyle hülâsa edi- rek.âh §Oyle tzah etmektedir: $ark 
lebil.ir: 

Sovyet tebligi Leningrad ceni·. 
cephes;n:n ber taraimda askeri 

h arekâta plàr. mucibince devam 
bunda, Smol<'nsk mmtakasmda "'' d"--'-ted· Al F' k t 1 e .u.utt:A 1r man - in l a a. 
cenubi Dinycper boyunca pd<ktli 1 (l>evuna 4 tlncU ...,rada) 

Alman tebligi 1 1 Sovyet tebligi 

22 nci Rus ordu· Cephelerde anu· 
su imha edildi dane muharebe 

tiirk, thsan Orgun. 
Yarbayhga terfi eden kurrr.a; Sovyetler 30,000 esir Ûç gün evvele naza

r an vaziyet ayni Amerika hükî1metinin Do Golü binba§ùar: Nam1k Orguç, Teviik 40,000 O) Ü Ver d ile r 
Gürel, Saim Kora, Hayri Kistel, 
Hüseyin Ataman, Sim Gemalmaz, Q" I tarumad1gm1 siiyliyen Amerika 
Sait Aykut, N~'et Torun, Fuat. Tallin yan1yor ,y1ma cepheslnde Haridye Nazm Hull 

Sorgun. 1 j b • d Brazzaville 28 (A. A.) - Garbi 
Albayhga terfi eden piyade yar- B' .. d ~ 127 Leningrad olges1n e Al .. ... 1· 1 B 1 

baylan! Cemal Alunc1, Salim Gü- Ir gun e cem an • • . rU<a rr~s;z iman armm ir e. 
(- 1 iincii -1od&l ta y y are d " .. .. • d .. tazy1k devam ed1yor §ik Ame1·1kaya 1car muka\·eles1le 

., • • - • • U § Ur U U L dr 28 (A A Mosk kiralanmas1 J'Jl€selesi hakkmda 

BU 1 g a r Ba~ve- Berlin 28 (A. A.) - Alman or- d
001 

ata, ai d · .) -:-
1 

S ova Frans1z batt.üstüva Atrikasmda 
. ra yosu r in an ven en ovyet 

d~lan b.l~kwnandanllgmm tebll- tebligi: Brazza\•1Ue'_de Nevyork Post gaie. 

k l
• • b gt. .. .. . Kit"alanml2 27 Agustos günültesmm mwN•ss1hne beyannaUa i JDID eyanat1 Butun §ark cephes1 bo~nca ha. Kingiseff, Smolensk, Gomel, Dmi- bulunan gen.ral de Go! ~ëyle de-

rekât du::i de plân mucibince * <"propetrovsk ve Odesa istikamet- ! mi~tir: 
FIL 0 F 

Ruslar1n Slâvhk mese
lesini siyasetlerine â
let ettiklerini soyledi 

vam etnù§tir. Finlândiya cephesin 1 .erinde dü§manla anudane çarpi~- •- B·.; limanlari Büyük Britan. 
d~ AJ_ii:i1n __ v~ F'in .. k~vvetlen s1Ju 1 mt§larcùr. 17 D~an tay;varesi yamn Allas Okyanusundaki üsle
b1r l§ 1.·hg1 ·!~ muh1m b1r mu,·af. tahrip edilmi§tir. rini kira ile vermesine benz1 ·en 
fak1yet :-lde etmi~lerdir. Tallinin 26 Agustosta cerevan eden hava uzun ,·adeli kira mukavelesfü 
§arkmdaki mm:.ak~da çok fen.a h.a muharebelerinde bi~im zayiatim1z B:rle§ik Amcrikaya birakmag1 tek 
va §era•t1 ve buyuk araz1 mu~ku. sekiz tayyareden ibarettir. !if ettiJ-,, Fak2t bunun mukabilin-
lâh altirda günlerce cereyan eden UMUMÎ VAZÎYET de ban.1 muh1 ipler verilmesini :s.. 
muharebelerden sonra iki tümen· I.ond·a 28 (A. A.) - Sovyet !cdim. SJdece bu üsleri kullanma. 
den müte§kk.l dü~an kuvvetleri cephesnclen alman habPrler, ~on smt ve b6ylece Rus harbini bitir 
k.at'i br m.agli1biyete ugram1jhr. LÎÇ gün ;çmd•· vaiiyclte geçen haf dikll!'n ~cnra elde edeccg serbcst 
Bu kuvvetlerden anca~. ~-üçük k1: taya na a~an ~Jaha az _degi!j'iklik ol lkun·et!,•Jlc __ n.uhakkak surette 
s1mlar :iemer. hcmen butun asken •lugunu goste. mekted.r Afrikaya yur1i)"C'cek olan Hitler'in 
techizat, muharebe meydanmda Almai-'ar tarafmd_an. nc~redilen bu 1.e§~bbüsf'lii mü§külle§lirecck 

(l>evam 1 - .,.fa<la) (Devamt S uncü •:t'faà) (DeV11ml S tm<"ü oa:rfada) 

====! GÜNÜN TENKÏTLERÎ i=====: 

Pazara dair 
Vapurlardan ~ikâyet 

YAZA!f1 

SELAMI IZZET SEDES 
1,, 1 n.;" 1 ~hr. Am .. rika Filipin ada- TAYM1S'1N BIR MAKALESI 1hrac1 kontrole tab1 
hen, a •skeri hozirliklann1 hemen Londrn ?.8 (A. A.) - 1'1m<'s ga. Va§ington, 28 (A.A.) _ Birle§ik Bnlgar Ba§vekili Filot 
bui:" i~mal etmi~tir. tillî Çin zetesi, ba§makalesmde yaz1yor: Amerika ile Japonya arasmda ic-

Puar gezmelerinden bu seM 

§ikâyet edildigi kadar hiçbir se

ne fikiyet edilmemi~ti. Gün 
geçmjyor ki, meslekda~lardan 

biri nakil vasttalarmdaki izdi. 
hamdan ve eglence yerlerinin 

konforsuzlug_undan •Aman! ... • 
lliye yaka silkip baykmyor. 

Nakil vaMtalarmdaki izdih"
Dllll onüne geçmek bugiin irln 
imkâns1zd1r; fakat • bir kere da. 
ha yazd1guruz gibi - 12.hrab1 "2-
fifletmek için mümkün olan ter. 
tibat da Ahnm1~ or Ye bilhassa 
Denizyollan ~ikayetleri duyma. 

mazl.Jktan geliyor, yaulanlara 
kulak bile asm1yor. 

yacak bir ha! alm1~hr; bu itibar
la ~ikâyetlere asil o idarenin 
kulak Hrmesi Jâz1mdir. Vnpur. 
Jar pistir, dcgil gelip be§ dakika 
sonra tekrar harekd eden •a. 
purlar1n kamara~1, yolcu almak 
için bir çe3·rrk. ~ i!1:1i dakika 
bekli~·eu \'apurlnr1n kan1aralar1 
bile ~·oku ç1khktan •onra sü11ü
rüln1emekte. ) t'ni Jolcular âdr-... 
ta bir ~ophi(;e girmektedir. 
Kah\.·e ça~- fincanlar1 pis tir. ) e.. 
ni yapurlar mü~tesna, digcrle. 
rinin knh\e oeaklarr itr('n<;lir; 
birçok 'apurlar1n· hiif<'11.:1·inLe 

•iita Dlehne Îngilzi bilhassa Ame. •B:t~ial_ membalardan gelcn r:i Bulgar Ba§vekili Filof beyarlat-
L 11 '•rd ,_ ra.si muhtemel müzakereler. ik: t b 1 So R d qlrh' · m1 aamaktadir. Bu <el bcrlerde Iran. i;imdi dostane bir a u unmu§ ve vyet usya an 
, " za-- - kt • · devlet arasmdaki noktai nazar ih. b hsed k R 1 SI" '·k •1!·k- ··-n 1.11 1 aa ugramamq tesvi)'C sureti bulmak. içm mùza. a ere us ann avu mese. 
~1;, .. '; ·on tamanlarila _ bilhassa kerelerde bulunmak arzusunda • tilâflarma dalr olacakhr. Bay Hull lesini suiistimal ettiklerini ve bu
'tav.~c~:tz~·eltln. oglunun Çang- dir. . . demi§lir ki •Bay Ruzvelt ile Bay nu kendi siyasetlerine âlet yaplik-

1 ll\'lrPhnd<'n <onra - ço-j m .. i&'"t olarak baz1 lran cüzil- Nomiva arasmda belki, bugürkü lanm sëylemi~tir. (Ankara Radyn 
<Dnam> S - ••twa> \Devam. 3 - ..,.,~ 11>e·nmi a -.. ,..,_, · Gaze\('si) 

Halbuki, Kadikoy, Adalar, 
Yalova hallarma i liyen 'apur
lar1n bak1m1, titizligiJ enerjisi 

' 'e ga~·reti ile tan1nm1~ ibrë.1him 
Ba,·bora'n1n idaresine- ~·ak1~n1t~ (Dt>'-''m' 4 Unrii ~,radat 
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~- 1 FiKiRLER 

Hazre i u a e 
---VE---

ÎSLÂM ORDULARININ MUHAREBELERÏ 

y ine musiki) e dair ! 
Tam yirm1 dort yildir ne.> çal. 

d: •:ni \'e ney'i tam yuvasmda, yâ. 
V l . . K d I r - . .=, Ka t'î za fei-i temil1 

a lmlZ lr ar z- PEYNIR .\edecekmüt mâmiller 

( Yazan: Z 1 Y A ~·A K 1 R ) 
v.u HIU.t! 

übrt.nu. ~ui SO) ,,~,en OJ.J. a.l. u tiku 
.Son ·1e1grafta, ;,vllmLl ~oy1e 1.Jlti-

mir Euarini anlatiyor \ STOKLARI 1 ~::;::p:â~:~,;::.'::. 
§an ordulann muvaffakiyetlcri~· 

Tesbit için heyan• deki âmillerden en ehemmi)etll· biye, isticvaba ba~lad1. rünüyorlard1. Art1k e:;kis1 kadar riyordu: 
Muid, bu .suale evvelâ bir kah- harp ve cidal arzusu gosterrn1yor- - Yine oyle iken maaleset. mu-

Jtaha ile mukabele go:;terd1. Sonra, Lard1. Ancak, Mekke ile Mcdir.e a., siki namma oir ., cy b11m1yo. ~m! 
~ylece cevap verdi: rasmda bulunan kavim ve kabîle- Bu zat.n bu so.c..er.ne ko.r~1. ken. 

~~~~~~~~~~- ..... ~~~--~~--~-
Bugünkü fzmir, yé.r1nki Îzmirin daha ne 
ka dar mükemmel olacag1n1 gosteriyor 

- Yà, Ebû Süiyan .. sen, galiba leri tahrik ederek, hem (ResulûL dmden daha çok e.sKi ve aaha usta 
bunanu~sm... Uhüd barbinde, is- lah)t ve hem de ehH islàm1 iz'aç olmas1 lâz1m gelen bir musiki mu. Bir h·Jftadanberi izmirde bu. 1 sahay1 liyakatle ihya ve imar etti. 
lâm ordusunu per~ ett.iginizden etmekte devam eyliy.orlard1. allimi de ona §U cevab1 veriyo1du: lunmak1.a ola!! Vali ve Belediye re 1

1 gini tekrnil dünyaya .isbat etmi§-
bahsediyorsun. Halbulti, ben ~im- Hicretin dordüncü senesinin ilk - Oglum, ben tam altm1§ y1ldtr isi Dokt~'r Lû~fi K1rdar dün sabah tir. Bugûnkü fzm.ir yannki izmirin 
di islàm ordusunun k.arargâhmdan aylarmda, bu tahrikât fazlala§tl. ~.usiki il~ ugra~t~g.m ve musik.i ~hrim1ze donmü§tUr. Mumaileyh 

1 
daha ne kadar mükemmel olaca. 

geliyorum. Ve orada gôrdügüm in.. 
1 
Muhtelif menfaatler dolay1Sile 1çmd: yoguruldugum . balde, ben 1 kendisile gorü~en muharririmize gm1 ter~ddüde mahal b!l'akmaks1-

tizama hayret ediyorum ... Bu or. (Mekke)lilere bagh olan kabîleler de hala b1r §ey b1lm1yorum, sen sayahati hakkmda §U beyanatta zm her ko~sinde gosteren mamur 
du, size uzak degildir. Ve, ecdad. aras:nda ehli islâma kaf§1 bazi hu- ne ~oylüyorsun·~ . . bulunm..t"itur: bir ~ir olmu§tur. izmir belediye. 
mm tapttklan màbutlar üzerine sumet emareleri gorülm1ye b3§- Nas1l ey mus1ki merakhlari, •- Tckmil gordüklerimi ve bis. si her p;rças1 için ayn bir zaman 
yemin ederim ki, (Muhammed) in lad1. musiki tiryakileri, h~unuza gitti settileri.111 toplu ve gazetelerin bu formalitt-ye mecbur. olmadan hü. 
askerleri sizi peri§an edecektir. Resul Ekrem Efendimiz, islim mi bu sazler? ~iri tam yirmi dô~t 1 günü Sa) falanna uygun bir hülâ· kûmetirmzden ald1g1 0 büyük sa. , 

Dedi. muhitindeki ccreyanlara kay1ts1z ytldir ney çald1g1 ve onu da neym sa halinde soyleyebileœk miyim hamn a 1antajlanndan ~urlu ~ 
Ebû Süfyan, fena halde §3§ala- kalm1yordu. Her hareketi vaktin- tam .. ~uvas.1_ ?la~ _bir mevlevîhane., bilmem .. 3 y1ldir Îzmire gitmemi§- plânh bir surette istifade ettigini 

di: de haber altyor, ona gore tedbir- de ogrend1g1, bm de tam altrru§ tim. Yapiim1§ ~yler, meydana gel bugünkl i;artlar içinde çalt§abil-
- Sen ne soylüyorsun? .. islâm- Ier ittihaz ediyordu ... Bu arada, y1ld1r musiki ile ugra§t;g1 ve musi- mi§ e9Cder bende hakik:aten derin mekre de isp:.t eylemi§tir. 

larda, harekete hal ve mecal ka!. (Benî Esed) diyanndaki kabîle- ki içinde yoguruldugu halde, l\.m- bir teslr oirakti ve fuan gormek Oarar:.,1 uzu'\ müddet bulunmu§ 
d1 m1 ki bizi takip edebilsinler. lerin kendi aralarmda bir ittifak larin ikisi de musiki narruna bir her Türk vatanda~mda oldugu gi.. ve çali~iTH§ bir insan s1fatile bun. 

Diye, bag1rd1. yaparak Medine civarmdak.i ehli §ey bilmediklerini soylüyorlar. bi bende de büyük bir iftihar his. lan size soylerken; üç yilhk bir 
Muid, islâm ordusu karargâhm. islâm mallarm1 yagrn1ya gelecegini $u halde musiki, oyle uçsuz bucak. si uyandird1. fastlarurn sonra izm.iri tekrar gor. 

da gôrdüklerini birer birer nakleL haber ald1. Onlardan daha çabuk s1z bir umman ki bunun içine da. tzmir hükûmetimizin ora bele- dügüm zaman duydugum hak.ikî 
tikten sonra; davranarak, üzerlerine bir tedip lanlar, yirmi dort ytlda bir tek diyesmè toptan devrettigi geni§ zevki hâlâ rr.uhafaza ed:iyorum.• 

- Ôyle zannediyorum kL. siz, §U kuvveti gondermeyi kararla§tirdt. hamsi ve alt~ yilda bir tek iz. 
bulundugunuz (Ruhâ) mevkiin- Derhal (150 nefer)lik bir kuvvet marit bile yakaltyamadan onun -
den hareket etmeden evvel, islâm tertip etti. Bu kuvvetin ba§ma dalgalan arasmda orsa boca ve y • • • Yardtm 
m1zraklarmm panltismt gorecek- (Ebû Selrr.e) yi geçirdl. Güzide es- heyamola heyasa, akmtiya kürek 1 en 1 1nc1 r Ve 
sin1z. haptan baz1larm1 da Ebû Selmenin çekip duruyorlar. •• •• • ( 

seven
cemiyeti Sozlerini de ilâve eyledi. refakatine vererek Beni Esed diya. Musiki, vak1â engin •bir san'at-1 U Z U m p1yasaSJ e f 

Muid'in bu s0zleri bir anda mÜ§- nna .aonderdi. tir amma onu bu kadar büyült-"' ô --o.__ __ 
r1k ordusuna yay1ld1. Bütün ordu- Kumandan Ebû Selmenin mak- mek, ~i§irmek ve san'atta tevazu nÜm ü zd e k i ha fla 

1 
Kichk faaliyet prog· 

gâh kar.~tI. Harbe taraftar olm1. sadi, Medineyi tehdit edenlere kuv gosterecegim diye kendini de bu Y 

yanlar F.tiû .3üfyana hücum ettiler. vetli bir baskm vermek .. islâm as. kadar küçùltn:ek olur mu ya? Yir- b a§ l nd a a Ç 1 J a Ca k rami Dl haz1rhyor 
Agir ~üzler soylediler. Ve derhal kerinin kuvvel ve kudretini goste. mi dort ve hattà altm1" '\."Il, bir y~n1· sene .,·1,c1·r ve u··zwn·· piyasa. · · 

d l · b" k " ' " Yard1'TI Scvenler Cem1yeti Is. 
atlanna ve eve erme mere rerek onlan mutlak bir itaate rap- kin içinde pala çalmak, sonra da Jari 0··n.;~u·'zdek 1' haftarun ilk gün-

1 d .. -1d··1 ~ ~·u tanbul r.erkcz heyeti azâlan onü. 
MekkP vo una uzu u er. tetmekti. Buna binaen sür'atle hâlâ bir §eycikler bilmiyorum de- leri'nde J0 zmirde aç1lacaktir. Bu se. 

'"' "d · f k d l k · 1· müzdeki haft~ içinde Taksimdeki 
mu1 , ar m a 0 rniyara 15 am (Kutn) ll'evkiine geldî. Orada as- mek, bizim meslek oyle bir mes. se'--ple ,•ehrniizdeki alâkadar ih. 
d b .. *'· b. .L • t ·t t 1.1t: cem.iyet merkezin büyük bir 

or usuna uyui<. tr 1117me t a e · kerlerine kisa bir mola verdi. Bu lektir ki insanoglu, tabiî omrü r·acatç1 t .. -cir!~rd~n baz11'ir1 izmire 
· t ' "' t k' b h' tt de .Ç ~ T toplant1 yapacaklard1r. m1~ 1. ' '' e 1m u ir.mc e vam moladan sonra, kabileler üzerine müddetincc bunun alfabesini bile •-d k gitmeg~ ba§=:nt§tir. Bu tJplant.da cemiyetin k~hk 

eyled;. K.urey~ or usunun arma- hücuma geçecekti. sokemez demektir. ;>u halde musL Ôfrrcud!gïm;ze gore Alman fir. f 1. 
k k b h lrl M kk 1 a ~ ... aa 1yet progr:;m1 haz1rlanacakhr. 
ar1~ 1 Ir R P e ·c yo un 1 (Devam1 var) (Deva.nu 4 üncü sayfa.dal n'alan bu ''Il memleketimizden ü-

d - ··1d·· •·· ·· go··r·· go··rmez der • , Ayrica fakir mektep talebeleriyle 
uzu ugunu ur ' • züm ve mcir aiacaklarm1 bildir -

·hal Resulü F,krem Efendimize ha. muhtaç asker ailelerine yap1lacak 
"""' mi.,ler v ~ simdiden temaslara geç- la d h kk d k 1 

ber gondererek vaziyeti bildird i. 1 p 0 L 1 ST E 1 -.. • o n y'\: im:ar a m a aza ar. 
Gorûlüvor ki islâm ordusu, kuv- "AHKEMELERDE Ve 1 ::ni§lerdir. Bundan ba~ka ngilizler dan listeler istenerek tetki..~ olu-

vet ve s;tvetini gostermek saye- 1 J bu mal'!.cmm1zla yakinen alâkadar nacaktu. 

sinde, harbe ginm!den yeni bir " ' olmaktacùrlar. ----c.,_ __ 
~u\·affakiyet c:ld~ ~tm~ti.. .. Resu- c;.ekerim çig" erparem diye hem 
lu Ekrem Efend1m1z, vaz1yetten ~ t 
ço!· memnun olarak, derhal (Ru. •1t•f t tt• h d • t J d 
hâ)ya ke~if postalan g5nderdi. 1 1 a e 1 em e ev1 3§ a 1 
Son dü~man kafilesinin de çekil- • _ ·--
mi'i oldugunu haber ahr almaz, 
Medineye avdet için emir verdi. Hüseyin, rnuhakcmesinde: S1caktan raki ba• 

* 11ma vurdu, ne yapbg1m1 bilmiyordum dedi 
Beni Esed Seriyyesi 

_ . • Evvelki ak~am Fatih Çaqamba 
Kazand1g.1 madd1 ve manev1 za~' caddest:1de oturan Mürü.vvet lS-

ferlrele islam ordusunun k1ymeti 1 . 
rtt k t d V rt k esha mmde eenç bu- kadm gece yarlSl-

a 1 ça ar iyor u. e a 1 -
b1 kiram arasinda da fütuhat ar- na dogru kon.§udan e\·me doner. 
t:u lan ba§hyordu. ken o s1tada oralarda dol'll!lmakta 

Matlup olan. h;lâmiyetin sür'at- o1an aym mahalleC:e mukun Hüse. 
le terakki ve inti§ari idL Bunun, yin isminde birimn tcca\·üzüne 
için de §imdiye kadar sadecc hut. maruz kalmi!?tir. Sarho:i bir halde 
belere, mev'izelere, telkinlere mü- buluna.i Hüs~yin : 
racaat edilmi~ .. s1ra, henüz k.ihç 
lrullanm1ra gelmemi§ti. 

E haptan baZllart Resulü Ek. 
rem Efendimize müracaat ederek; 

- ~ekenim ciger parem, ramm 

yesinler sendn diyerek kadmm ü.. 

zerine dogru yùrüm~ür. 

den Hüseyin'1 4 lira para cezasma 
ve üç g:;n h«pse mahkûm etmi§
tir. ·------
Zincirleme ihtikârdan adliye-

ye verilenler 
Mura abe komJSyonu dün ogle. 

den sonr;, Mmtaka Ticaret müdür-

lügünde 0 oplanm1§ ve baz1 muhte. 

kirlcr h1klonC:a, tahkikatt ikmal e

derek si. çlular1 adltyeye teslim et.. 

müitir. Uu rnuhtekirlerden Samu

el ve Mt?Qn yüksek fiatla ayalçka. 

b1 mal~einesi satmaktan, Bahkpa. 
zarmda Alyo: i yüksek fiatla lâm. 

- Yâ Resulûllab!.. Arhk Ku. 
rey§lileri iyice sindirdik. Biz !, kr 
lay kolay hücum edemezler. ...,_ 
f1rsattan istifade edelim. Mü~nk 
kabîlelerini k1hç kuvvetile islâm 

Kadu, korku ile evine kaçm~, 

iakat HG.seyin eve de tecavüze 
b~lam1~, küfretmi§ bu arada evin 
altmda bulun:m Mürüvvetin kar- ba §i~< satmaktan suçludurlar. 
d~i Em:n'e ait sobac1 dükkânm1 Bundan ba.ika Küçükçekmecede 
da ta§ :, agmi.:runa tutarak camla. balikç1 Mecit ve Ahmet ellerinde camiasma ithal edelim. 

Dem~lerdi 
Resulü Ekrem Efendimiz. bütün 

tekliflere lcar§1 gülümsemekle mu. 
kabele ederek; 

- Zamaru gelinoe, o da yapllir. 
Demekle iktifa eyle11l4ti. 
Evvelâ (Bedir)deki maglûbiyet 

ve hezimet.. sonra da, (Uhüd)deki 
muvaffak.iyetsizlik dolayisile (Mek 
ke) !il r hakikaten sînm~ gibi go-

rm1 k1r1111~t1r buluna, can: ... 11rtaran mantarlar1 -
Nihaye~ Hûse) kalanm1~ ve nm fiat.arm1 zincirleme suretile 

tanzim ediler, cün - roe§hut zap. arttrarak ;;at:naktan suçludurlar. 
tiyle but:ün birinci sulh cezaya ve. 
rilm~tir. 

Yap1l-tn muhakemesinde Hüse
yin ~uuruna"hâkim olam1yacak de 
recede sarho~ oldugu için ne yap. 
ttgm1 b!lmedilini soylemi~tir. 

Mahh"Tle s .. çu sabit gordügün.. 

Altin fiatlarJ 
Bir k·.ç güu evvel birdenbire 

yükselr.dye ba§hyan alhn tekrar 
tenezzüle yüz tutmu§lur. Dün bir 
altm 25 lira 75 kuru§tan muamele 
gorm~l.lr. 

Y arm gece müsamere verile
Harp Okuluna almacak talf;be cek yerler ve nakil vas1talar1 

Harp Okuluna sivil liselerden f l · 
talebe kay1t ve kabul olunmasma 1 _ ae er era 
1 Eylûl pazartesi günü ba§lamla. 30 Agus~s Zafer ve Tayyare 
rak 20 T~rinievvelde nihayet "'e- bayraml munasebehle yann gece 
rilecegi Maarif Müdürlü~e teb. müsamere verilecek olan eglence 
lig olunmu§tur. yerlerinin sabaha kadar açik kaL 

Barbaros fenerlerinin sütun· 
lan dikiliyor 

B~ikta§ta §anh Türk denizcisi 
Barbaros Hayrettinin tanzim Cllu
nan makberesi kap1sma konulacak 

malar1m Belediyece müsaade o. 
lunmu~ur. 

Ayr1ca yarm gece tramvay, oto. 

büs ve vapurlarda da Hâve sefer
ler yap1lacakt.r. 

fenerlere ait mermer sütunlarm Hava 1eferleri 
dikilmesine ba§lamlmi§br. Vali ve istanbul • Ankara - Adana ara. 
Belediye Reisi Lûtfi Kirdar bura- smdak.i yolcu posta ve baaaj nak. 
daki meydanm bir an evvel aç11. I . 0 

• . 
· · · ·i · m lei · lme rnahsus tayyare seferlermm 

mas1 içm 1~ç1 erm ve a .e enn .. . .. .. .. . 
gece, gündüz mütemadi olarak üç kt§ munasebet1le onumuzdek1 aym 
ekip halinde çall§malanm hildir-I sonunda•1 itibaren tatil dilmesi 
mi~tir. 1 mümkündür. Münakalât Vekâleti 

---<>---
Vali muavini Silivriye gitti 
Vali Muavini Ahmet Km1k dün 

kovlerde tefti§lerde bulunmak ü
ze;e Silivriye gitmi~tir. 

Üsküdar ceza evine povyonlar 
yap1lacak 

onümüzdcki sene için daha gen~ 

bir program haznl!yacaktrr. $ark 
vilâyet:er i de dahil olmak üzere 

belli ba~h ~hirler arasmda hava 
sefereri ihbiram dü~ünülmektedir. 

Bütün yollar 10 y1lda 
yapalacak 

Üsküriar Ct•zaevine ilâve edilen 
100 ki$ilik pavyon i~h bitmek ~hri.nizde yapùmas1 icap eden 
üzered'.r. Bu pavyon ihtiyaca gay. dort miiyon IIW'tre murabba1 top. 
ri kâfi gorüldügünden yeniden rak yol dort mtlyon metre murab
pavyonlar in~aSI kararla§hrilnu§ ba1 da Jrnavc.! kaldmm1 yol oldu. 
ve bu h.Jsusta plânlar da haz1rlan. gu anl~tlnu~hr. Belediye Reisligi 
ml§tir. Bu ht.susta hapishaneler bunlar11; heps:nin 10 yù içinde ik. 
•tmum müdürü tetkiklerde bulun. , mal edilrneleri için bir program 
'Daktad·r. hazirlan~aktad1r. 

name müddeti bu siui erkâmharbiye ve ba~kumall
danl:gm yeti§mi§ askerî erkân1nU1 

8k§am bitiyor tâbiye Ve sevkulcey§ plânlanolll 

Fiatlar yeniden 
tetkik edilecek 

lây1kile tanzimi ile tatbiki te§k1~ 
eyler. 19 uncu as1rdan evvellt' 
harplerde, bilhassa bugünkiille 
nisbetle iptidaî say1lan silâhlB! 
devrindeki mücadelede dahi l:>ll 

Îstanbuldaki peynir stokla- esas mevcuttu, asli mahiyette idi· 
nmu tesbiti için Murakabe Lehistanda iki sene evvel vukll• 
Ko,ivsyonu tarafmdan abn. bulan Almanya - Polonya harbile, 
mak1a o!Jn beyannamelerin 1940 y1h Mayismm ilk tiaftas1n1ll 
mliddcti bu ak§am sona er. hitammda Holanda, Belçikada, da• 
me1'~edir. Stokçulann herrren ha evvel Norveçtr, Hazirands 
hep:;i buzhane ve depolarda F'ransada vukubulan taarruz v~ 
bubnan ?tynirlerin maliyet. müdafaa muharebelerinde dal11 

leriyte mevcutlanm bildfre- boyle oldu. Yugoslavya ve Yunll• 
cekbrdir. nistana kar§ ba§hyan Alman taa:.· 

KJmisyon pazartesi günü ruz harbile, Girit adasm1 i§gal mu· 
yapacag1 toplanbda bu be- cadelesinde dahi tâbiye ve sevkl.11'. 
yannameleri tasnif edecek ve cey§ usullerinin lây1kile tatl:>i1'1 

lüzum gt.trdügü takdirde pey . muvaffakiyetlerde birinci esas ol• 
nir fiatlarm1 yeniden tesbit 1 mu§tu. 

ede~vktir. ..J 22 Haziran 941 de Almanyantfl 

T eblig memu
ru al1nacak 
Defterdarhk bunun 

iç:n i.mtihan açb 
$ehri;c.iz Defterdarhgi muhte

lif ~ub"•<'rdeki münhal olan teblig 
memurbklan için orta mcktep ve 
lise mez11nlan arasmda bir limti. 
han aç1ni§hr. 

imtih:m 1 eylûl pazartesi günü 
saat 14 de üniversite Hukuk Fa. 

:? §ark hudutlar;nda 2400 kilornetre 
uzunlugundaki cephede, Balhk de< 
nizinden, Karadenize kadar uia
nan sahada yap1lan taarruzlard' 
ve müdafaalarda dahi tâbiye ve 
sevkulcey§ plânlrmm hazirlanrtl~' 
sile tatbiki hususundaki muvaffS' 
k.iyetler, esas te§kil eylemek rneV' 
kilerini kaybetmemi§lerdir. T.0~ 
itibarile, ihtimal ki adet cihetlfl 
den dahi tank, tayyare, piyadr; 
makinelitüfek kuvvetleri SovYe. 
Rusya ordusunda daha fazla id" 
Almanya ordusunun, 3 üncü af, 
içinde bulundugu taarruz hareJ<e 
lerinde elde eyledigi muvaffa!C~'. 
yetleri, daha ziyade tâbiye ve se 

1 

kulcey§ plânlarmm ihzarilc tD~ 
kültesi ders salonlarmdan birinde bikine hamleyliyebiliri:!. Bur.~·· 
icra olu!lacaktir. bir misalini de Afrikanm §irnaht1' 

Talip nlanlar bu ak§am saat 17 de cereyan etmi§ olan ingiliz ta:i!' 
ye kadl.\r Defterdahga müracaat · or' ruzu üzerine Marc§al Graziani . 
edebile::c kleroir. dusunnu iBngaziden il"rilere \t3JI 

-- dar sürülmesinde, bilâharc Alr118 

Bir ta!c1i otomobili tramvayla kuvevtlerile birlikte gelen Gell; 
çarpl§h ral Romel'in ingiliz k·t'alarmt ri 

$<>for Tevf•k idaresindeki taksi 
otomobil. Sultanahmetten geçer-
ken Topi:i:ap1 Sirkeci arasmda se. 
fer yapan 64 numaralt tramvay a. 
rabasma çarparak hasar ika -etmi§
tir. Nüi..:sça zuyiat yoktur. $ofür 
yakalamirak ~ahkikata ba~lanm1~ 
tir. 

s!f hududuna kadar geri sürJ11e
sinde gorür, tetkik edcbiliriz. _ Jl 

1914 - 1918 Umumî Harb.?1 
"Il' 

dahi tâb~e ve sevkulcey§Î P!11

1 larla tatbikatmda gorülen tes1r ~ 
rin kazand!rd1g1 muvaffakiyetle 
bir degil, pek çcktu. 

'fù 
Bütün bunlara ragmcn, tiar1:> 1 ~ 

bilhassa teknik silâhlarla yap1lit J 
halka, k.it'alara, milletlere te~~e' 

mara rrotorü Bakirkoy Ta§ iskele. edilen mücadelenin, ilânihaye " 
si hizalannda denizde gorünme. vam edecek tâbiye ve sevki.:lcd: 
yen ka)·alara bindirmi§ arka tara- plânlan, tatbikatile kazanilac:iv, 
f1 parça.anm1shr. Su almaya ba§h mn muhakkak oldugu, •hatt."i rs .. 

laca ihtimal dahilindc bulur.d~-~ 
iddia olunamaz. Eski harpler eO' 

ziyade 20 nci asr:n teknik ve '~il
dern muharebesmde son ala. ~· 
mek, kat'i zafer temin etrniye 111 .. 
vaffak olmak için mukay~rnet 1:>9~, 

Çekmeceden istanbula gPlmekte 
olan so;.:rn yüHü dort tonluk Mar. 

yan mokrün hamulesi ve 4 ki:jilik 
mürettebat1 gümrük muhafaza me 
murlan tarafmdan kurtanlm1§ttr. 
Tahkik~,ta devam edilmek!ed:r. 

Belediye Kooperatifi memur· ta geliyor. Sonuna kadar da~9d1 
lara taksitle komür verecek manm esaslarmda harbin iç 1~,. 
Belediye Kooperatifi belediye ve muhariplerin i~gal, istilâ 511 

0r 
memur ve miistahdemlerine tak· Jarmda bulunan milletlerin giiJ1· 
"sitle k1~hk komür sati~1 için haz1r. sile diger ihtiyaçlarm ·n ter11 iY 
hklara ba§laml§br. Diger taraftan cephelerdeki askerin ia~esi, 111~;
Kooperatifin ~imdilik Beyoglunda himmatmm, levazimatmm, te~~' 
bir Iokanta açmasmdan vazgeçil- zatmm senelerce teminine mu\1r 
m~tir. fak olunma~, halk ~e as~er l<~~e' 

lerinin ruh1 hallermdek1 rnet ~ 

1 tah tin muhafazas1 vardir. Tekni1' / 
lk sil çagmdaki çocuklann ciha~ümul harpte dahi, tâb_i •et11Y 

aayunt sevkulcey§ plânlaril~ .. tat~ 11<11fl1,r 
$ehritdzdeki ilk tahsil çagmda. daki ehemmiyet ve ustunluk. !1111' 

ki çocoklarm sayunlanrun 8 te§I'i- vaffak:iyetler, üstünlükler te ~i' 
nievvelde icra olunmas1 kararl* eyler. Bu muhakkaktir. Fak:it ;/' 
hr~t·r. haî zaferi temin cyliyemez. 13u~J' 

K~~a~~l1l~!~~U0 !~~~l l 
- Ben.m yèrim yurdum belli ol. l - Ayo i§in yoksa bize çabuk kere ~ha §a~q1m. Dünya tersine - 0 k imden duymu§? 

maz ki ~oyle yim. $imdilik Eyüp gel. Çol' mühun bir ~y soyleye • dondü Hanife. Kim derdi ki Hi.ni. - K1.ll'§UllCUlarm gelininden i§it 

beple tâbiye ve sevkulcey~ mu slf 
fakiyetlerile birlikte, diger e~lle'.11' 
rm, âmillerin dahi ctrafile. ell cJI 
miyeti ile tetk.ik.i birinci dcrec ·-

'"'--------- Edebî Roman 50 _.J 
- Yani biz de ileride bôyle Al.. z1m. Bi,· memleket esnafmm mU

lahm sicaf:'tnda dondunna rru sata hakkak cahil adamlardan -0lmas1 
lim? lâz1mge\rl.igini size kim soyledi? 

- Olnu demck istemiyorum Bilgi hr.r yerde bilgidir. 
bey kdrd~. idealiniz, muhak. - S'z hangi mektepte tahsil gor 
kak ma. a basmda, takvlim yaprak dünüz? 
larm1 kopara~ak ay ba~m1 say1kla - B~0im () kadar tahs1lim yok. 
mak ol1nsm. Bilâkis siz, daha ba~ Vaktilc o\nadr.Juda bir sene kadar 
ka saha'arda devlete nafi olacak liS€)"C d'.'vam cthm. 
i§ler bulun. '..·ani devletten alaca- , Çocuk"::rm ikisi de hayretle du
gm1za ç:.il~§IP devle1~ ':rin. Lise i dak bil'-< üler. Bu kadar az tahsil 
tn€Zun•1 b_ir .,adam ne ~'.ye bakka~ 

1 

ile son simf rivaziyesinin muade
hk etme"m. Sermayest var:;a hdÇ lelerin i elinde oyuncak ya~mas1 
durman.ah. Ümversite mezunu bir §ll~tlacù ~yèi. 
kimse, oo diye ticarete ah~masm~ j Necm1, bir .sigara daha yak1p u.. 
F1rsat 01tlursd derhal. Be_mrn si:r.

1 

zakla§irken, :kisi bird.en ônünü 
mayem olmad1g1 için ~ b1 • kestiler: 
raz dah:i kü\Llgünden ba~laml§ i- - Hat1gi fmnda c:ih~1vorsunuz? 
sem, b1.tn:.i giilünç buimamak lâ. Ara s1ra gelip sizi gorehm. 

araflarn,da bulunuyorum. 1 cegim. fe haru'l:m km bu maskarahklan mi§. Kur;mncularm gelini de Yaz. 
Necmi gerek tahsihn.i, gerekse Çapa !ie Atikali l'..rasmda u.za • Y~pac~k'! B~tün mahaUe b_iliy~'.u~ mac1 &ùleymanlarm cviinde og. 

i;a~t1g1 yeri saklamakla iyi hare •. yan vir melik1erin seyrek evh sa- Ici, Fe.h1ye ile marangoz N1yazi 1k1 renmi§. 
ket etti~;ni dü§iindü \'C bu mecbu- j kinleri .çin, dedikodu en ~ühim 1 senedenberi ni§anltd1rlar. Hem ya Yazmaci Süleymanlar m1 gër -
ri yala111anndan dolay1 üzülmedi. bir gidadlr. Hanife hanim, d1ye ça.. kmda da dügüne niyetleri var. Gi>l müiler'! 

Meza·:liklart:lan geçip te, tekrar gmlan htiyar kadm da, mühim gelelim kiz, üç aydanberi o dcli he - YlK can1m, ·inlar da ~Iac1 e. 
karanhg;. kalabaltga karu;1tig1 za. havadis sozünü duyunca, süratle rife tut•!lmu~. Evvelki gece, bütün fendilenn ev.r.de ~itmi§ler. Hem 
man, içinde ba~a bir korku duy. yeldirm"'sini ùzerine alarak soka. mahalle uykuda iken onlar :iu bL bunlar b•zim nemize lâz!m. I ·~ 
maga b.bad.J: ·Acaba bir muadele kk bl · ' · 
h li t 

; 1 . . . h . . ga f1rlad1. Çarp1k aya a arm1 12llm y1k1k me<lrese duvarmm d1 - ~ abd:it kiz1r haline cachm dogv. a e me.l!. e veminimin ar1c1qe ,, ,, 
mi ç1k:.m ?• Diye uzun uzun dü- ta§lara sürterek solugu kom§usun-1 binde à:.ilu§m..i§ sabahlara kad.,· rusu. Yr:dir, büyüt, giydir, ku~ ' 
§ündü vc son1"a bu kuruntusuna da aldi. . .. konu:;mqlar. Ktz aglamt§, yalvar- '°nra h.;ynn. gor. Hem sen lâf1m1 
gülerek içi ferahlad1. = Ne ~mi~ 0 vereceg~~ h:i~r:_ mi~, og •. an da bir §Cyler so~l~mi§ niye ya:1da kcstin? Akhmm erme 

Surla:•Jan tC'krar ~eh ire gfrdi A'll. n ka.rde§, bugun Y ama ~K anla~,almam1§. Goruyor d.in· b 1 tl .. 
1 

h 
• d . . . ç H r . 61 UJ . ar ' eg1 amm. K1zm • 

tramvay caddesinde agir ad1mlar- §tma ;ina gird~m. ama§irci a 1• musun kad.Jrum; bizim zamamm1z , . . 
ce b'raz evvel burada idi de ondan d -1 · · d k d Ql.mi~hk babaya b1r bayrak açrna. la ilerl :mege ba~lad1. ' a og a!llar pe§1m1z -en O§ar 1, , . . . . .. . .. 
og"rendirn. Sotac1 Abdullahm k1Z1 b ·· k .. k l d d d 11 var k:, 1illtmce gozlerun u.ond _II _ ugun 1 iz ar a me rese uvar. 
Fethiy,-, simitçi Deli Necmiyi ç11. Jan dib!:nde erkeklerin yolunu ke. Bu oabah, tutm~ her ~eyi aç1kça 

- H:i:iife liamm, 
01m ?!. 

Hanife ha. gm g1b1 seviyormu§. siyorlar. babasina anfotm1!? ve marangoz 

Cumbah bir penccreô.en, b:i~or. 
tülü ihr,yar bir kadin cevap ver • 
di: 

- N. var k1z? :'\fahallede ; an
gin \'ar tiibi ne bagmp duruyor • 
sun? 

- E, bunun §a§1lacak nesi var - AJui bur1lan kiim s<>yledi Al. N iyaziy1 istemedigini bagira baf:'t-
a hatun? laha~kl"ii? ta :lân elmi~ 

Kom!i••su, agzmdaki sak1z1 ke. 

keliyerek bir kahkaha ath. 

- Ay<'l i§ bu kadar degil. An
latay1m da sen de §a§. ben de bir 

- A. a, Hardfe senin bugünl-er
de l· ulP.kiarm hakikaten duymaz 

oldu. Ç~:na~JrCI Hatice soyledi de. 
dik ya!. 

- Km1i i~tiyormu§ haspam, De. 

li Necm' yli mi?. E a~kols1m Valla. 
hi ktzda <; akla ... 

(Deva011 var) 

lüzumludur. _../ 

Defterdarhk binas• 
ta mir edilecek . . r 

Defte:darhk hina.;1 ile Vi 13\.t 
binas1 ar.asm:iaki büyük sah:l i~ 
bahcen.n esasil bir =k1lde ti;ni_,,. , ~- A'' 
olunmas1 kararla~tinlm1~ur. f~r 
ca pek harap ve eski olan pc ~ 
darhk binasmm da tamir vc t~!i 
olunmas1 için 24 bin lirallk 

1-' 
sat tefrik olunmu!?tur. 

Siirpegop arsalari salit' 
çikar1ld1 . sP" 

Surp Ag<'p mezarhg1ndal<1 jtill'' 

lartn sat>~larma bugünde?l Jtl'li' 
ren ba~lamlmast kararla~tir1L)l',1r 
tir. tlk partide BOO mdre 111 ~r 
bai arsa satilarakhr. T~.Jipl:.:ie 1'1' 
oldugu::.dan arsalar muzaY 
sahlacaktll'. 

q 



l 

;arP"' 
lerin• 
~ etli· 
ma"" 
p1n1Jl 

tr101l1 

te~kil 
·vell<1 

ikiin• 
âhlar 
ü b~ 

e idi· 
vuk~· 

1rbil•• 
,sw1n 
a, dB• 
randa 
z ,.e 
dalii 
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··soN·-_; H:'ABE RLB.~~~ Lontra-tl.oskova Almcn tebligi Îlk resmÎ ses 1 Iran kabînesi 
".!.;. ". : .. ,.., • ,.. ..,. - - """'~' ., • -" • • • r. ... ~ ....,.. ~ .;.,"f1 ._1, 1. • • ,,,..,.,.. .. • .lt ' ~ 

Il• d• • (Balplanlf1 l incl sayfada) (~tarait l incl u7fada) 
1 1r1yor btraktü-tdn >onra kaçmaga muva.f - (Ba~makalede~ devam) 1 Dahiliye Na>:!rhgma tayin cdll • 
(~ni• l inci •yfada) fak oll'lU<tur galm1~•1r. Japonya boylece ken. mi§lerdir . 

Yeni ka rarla r 
l<ullan1!mas1na lü zum ve ya imkân kal
nuyan muhtelif s ermayeler iptal edildi 

tamlan taraf1ndan idame edilmek Alman hava te§ekkülleri dün disine müteveccih çemberin daral. Fevkalâde b1r toplanh esnasm• 
Bir Japon gazetesi te oldu~u gü.Ulcn zahln mukave. 109 So:yet \ o.yyaresi tahrip ctm•§· makta ve s1kla~makta olduguuu da yeni hükûmet men.lek.ell ist.l.i 

metin nihayet bulmas1 ve faaliyet tir. Bundan '.'a§ka Macar avcilan idda etmcktedir. Rusya bu halka- eden s~J\·yct ve ing;liz kitalanmn 
leri §lmtJÎki harekâta sebebiyet 10 Sovf''t tayyaresi ve italyan av. nm son zinciri roliinü oymyabilir. iis.ün!ii:<üne b·naen kan ariküln-.e. 
vermi§ OJan n-ihver devletleni a. cilan d-1 8 Sovyet tayyaresi d~ür- Hiçbir oyuna gelmek istemiyen sine m;,ti olmak üzerc Iran ki'a. 
janlannm iyicP muhafaza alhna a Tokyo ricali ~imdiden tedbirler larmm muka"emetmi tat.le ka· ar ,__ mÜ§lik k 
hnmalan lâz1muu .• 22 inct SOVYET ORDUSU iMHA almay1 ve M!>S ova ve Va~ingtouu vermi~\:r. 

Yalanc1hkla it- Makale §u surette devam etmek- EDiLDi ikaz etmeyi ihtiyata uygun gor_ Londra 28 (A. A.) _ Tahran 

ÇÔRÇ i Li 

h e d Ï Y 0 r tedir: Berlin 28 (A. A.) - Alman ha§- mü§1ler~r:dDd li1n1_e kadakr lJlapon ga- œadyosu hükûmetm muha!lamata 
a m . . 1 .tngiltere ile Rusyamn tran d 1 g tebligi· 1 zete ert §1 e 1 ma a e er yaza- nihaye• vermPge karar verdigini 

.. b f • t 1 k Pek.i11 28 (A. A.) - •Hsimomm. petrolü tedarik etmekte ve Bas- ku;:~~.~~d~ ~~ntebl:j!'Ie.bildirildi- ra~ ~usyay1 Vladivostok yolile1 te)"it e;,.,i§tir 
U U b 8 t 8 1 n 1 Y 8 1n8 Ur U f pro• ga·1etes1, Winston Çorçui. Ja.. ra korfozi yolt: ile münakalât yap.. ·; üzer,, general Fon Kleist zirhh m~mmat ve petrol almakt~n, A- Radyo, yen. b~vekil Ali Fu ru. 

~ ' "' k ara r na me. i t 8 5 di k e di 1 di l ponyan'n uzak §arktaki tens1kat makta hayati ehemmiyeti haiz ~e.,..kkül.J.en 2f> aj!'ustosta §iddetli mer1kay1 da. bu _mevad1 go".der: gi'nin n•üsel1âh lcuvvetlere her 
projeler: hakK•nda yalanlar soyh- '™'nfaa•J~ri v3rd1r.> .,.. . 

1 
d Dnieperpet.. meklen tahz1r ed1yorlard1. $1md1 türlü -,ukavPmetkn ictinap ey • • i · t · · bi b k k · ût' 0 tmekle muhar-=-!'f' er n sonra _,_ . . . 

d "-nkat~ 28 ( kdam muhabinn.. ra, nmnr muoayaa 1 1çm t uçu yere JJ.ponyaya ira ~ Time• ;Jâve ediyor: • .. b hrini zap. art"' Tokyonun 11.k resml 11traz se- lemeler.ne dJ'r emir veruldigini 
•n) ll ' ·1 1· T k 0"' · · e '\t'h ed' d' k' 1 t t'rnal rovsk k· pru a§IOI ve §e · "k J • ti R ·1 -- Vekiller Heyeti ku arui. mi yon .ira, opra «SI emrm 1 1 am 1yot ve 1yor i: <Bu hususa:ta emn ye i is 1 . · . . . . ansabi s1 yu se m1§ r. J'aponya usya 1 e Parlem• i.tova bildirmistir 

lllas1na ,inkân veya lüzum kalm1- müteda." sermaye olarak verilen cHak;kat §i;dur: ingiltereye _kar etmek '<:in ii giltere ile Rusyanm tetmi~edir. Dmytrrm m b da akdettigi adcmi tecavüz pakhna YFNi RA$VEKILIN 
Yan ser ayelerin iptaline karar 200 bin hra v1trdir. §1 istikl:illernd kazanmalan içm 'Iran hU •Ûme1!nden müsbct askeri civanncla ve Kiye in cenu un.. ve Matsuokamn siva.etine sad1k BEYANATI 
1 d J / h.ilâ mt.kavemet etmektc olan du§ k 1 k . 1. d d' · ,__ b h 'trrni§h. HUBHBAT KARARNAMESi Çin ve Siam' ayard1m_e en _apon garantilrr elde etmeleri esashr.• .. . .. "k 'k s a ma nirn 111 e 1r. ro..,.t u a. Tahra• 28 (A A.)_ Iran par-

" • l As lletlen bu AMER!KAN MEMBALARINA man ••ckkuller: de buyu mi ya 1· t h kk !c ; • u k . " . . ou sermayeler meyanmda kâg1t ya o mi.§tur. ya m1 ..., bel m a a ''· u .ç1n mos o~anm Iement~'u Furugi Dana Ta:,.,.n 1
1lla[j iç!n Ziraat Bartkasma tahsis Ankara 28 (ikdam muhabirin - gibi ma~allara kulak asm1yacak GôRE ta cereyan ed~n muhare er 50 - durumu degi•tlrebilecek herhanai d . ' ed.lm. 

1 
be 

et -'-n) _ Brincite<rin 941 sonuna · ,- k b' d • •smer. maj!'lûp edilmi~ler· ' rf'kk .. 0 ra yos11e ne~r 1 1§ o an ya. Unan ano bin lira. nak.il vasitaJa. = ' ve umumî re1ah1 temm e=ce ir Nevyiork, 28 (A.A.) - Amerikan nun a >< • bir barekelten ~ok 1 at ve 1hna natmda,, sonra müttefikan itima. 

llr1 làstik'.eri tcdariki için Ziraat kadar n:uteber olmak üzere satm devrin aç1lmas1 için bütün gayret radyosu ingiliz ve Sovyet k1t'ala- dir. . , ile çekinmesi lâ71md;r, ~il~okika dmi bcy.>n etmi§\Ir. 
~ ankasi,;a tan~ olun~n 500 .. bm al man v~ni mahsulâta §amil bug- Jerini "tksifte devam edecekler • nnm 1randa ilerlemiye devam et.. Velikijeluki ~arkmda 22 .. me~ Mo~~to~ '.thalâh_n_ ta~i! . 1h~~:çl~r. Yeni ba

5
vekil beyanatmda, ba§h· 

,ra, d1kig .ipl\i(i unali 1ç1n _Sumer day, ça'v:iar, arpa, yulaf, ve mah- dir. tiklerini bildirmektedir. Muhasa-/ Sovyet Lrdus1mun k1srn1 b ~u~1SJ sev13esin1 P.'t'~m1yecegm1 te e 1 ca §unl.m soylemi~;:r: 
~&nka tu.hsis olunan 600 b1n hra, lûtun ~l·m fiatlarma kilosuna bi. matin nihayete erdigine dair yay1- miitead<fl §idddli muhare ~ ~r en mektedir. Faknt Tolcyonun kula.. Parlc·l'"nto ~ehin§ah hazretleri 
•tom ·~·ctmeleri müstahsilâtmm rer kur•1~ zam yap1lmasma ait ka. Kah ire El ç"miz Am- lan haberler hakkmda Amerikan 1 sonra iho.ta ve imha ed1lm1§tir. 30 kina bu so>leri anlatmak k?lay de- nin ta1.akkuk ettirilecek terakki-
•hra · ' · k • Et' ramam" Vekiller He.vetinin geçen d b hâdisey1· bildiren tel. binden fazla esir almmI§, 4oo top aildir Hele Rus ordulan •1mal ve ç 1§.,•rini g<irme uzere 1 ° ' h k t tt• ra yosu u li . . 1. D" 40b b' • ,. • .' • 

1 
yat ve yap1lan 1slahat hususunda.-

Bank C!nrine verilen l milyon lira, künkü \Jplanhsmda tasd1k edil - man a are e e 1 graf1 zikretmekle iktifa etmekte e m~ze 1 ge;i:?"' Ir .. ~§man m. tenupta, kat 1 nel•ccye müessir 0 - ki arzu.arma esascn vaklftt. Bun. 
~k bo;egi t humu için 50 bin li. mi§tir. Kudüs, 28 (A.A.) - Tiirk.iye- ve §Unlan ilâve eylemektedir: deh az a ~1u. v_~rm;§ \r: d. m1yacak ve tâhiyc icab1na uyula- Jar mul>telif kabineler :..rafmdan 
--. nin Kudüs Ba~konsolosu Türkiye- ingilizler ve Ruslar tam emni. _men g~ u 1 e Fml~n d~ya kor- rak yap1lm1§ da olsa rie'atlere de- müteadctit ve~ilelerle parlemen c,.. 

1 
Ask erî terfi lis te si nin Hahire Elçisinm refakatinde yet garantilerini alm1ya azmetmi:i- fe"'. ara'in a, ve. man •ya _cep. vam edersc Tokyonnn nagm.,,;i bir. ya arze.!•lmi~ti. Binaena:evh hükû 

. ) 'olarak Erdün Emiri Abdullah! zi. lerdir. Sulh müzakeratma ba§lan- 1 hesmde de h~rekat_ muvaffakiyet- perde daha yükselmektc gedkmez 1 metimiz huzurunuza muf;ssal bir 
(Baflanl• l inc1 sayfada k .. A • 't.. . . h k"t durdug"una le devam etmekted1r. Japonva barbe girmeden de Mih. •- 1 . y ln pa neli, Hamdi 'i urJ<oz, :;,uKru L<<ik- ya_ret e_tme uzere mman a g1 mas1 içm are a .n "8 (A A ) R he . Ü .. .. k k 1 program ..., ge m1yor. a tz ,.._ 

LAVAL 
iyile ~i yor 1 rd dair ortada hiçbir emare yoktur. Bern ~ · h-bc uls cep .. - vere ve çuzlu Pakta sad1 a L l t b'l . k"f'd' menoglu, Nasih Eman, Cemal Tok, mi§ e ir. • • sinden apJen son a re ere gore . . • • k . emen ·)nun ~unu 1 mes1 a 1 1r 

.rnsan Aydogan, Haz1m Arbak, Go l'ü n bir tekhfl Ruslar ç·~kilmeden evvel Dniper _ radk Bkerhm ka::-d•md ~ surNe~ttek~ viye ki, ecn<'"i dP\•letlerle ve bilhassa S So Yet tebll•gw 1. e e<:e m ev 1 e 1r. 1 e- 1m sari k l I . . .. i..-i· . llikastcl Gol tarafta- ~ükrü Togay, Ata Aybozkurt, V <~• l tncl u.ytad&) petrovs1< barajmi berhava etmi§- dostun en mühim rolü Amerikayi _o~u a.·im'.z a 1yi mun~e"" im1 
Zihni Batur, Kâz1m Aras, Halit (~ t lnci ...,rada) mukabii taarruzlar yapmasm1 Bir 1 rdir t b't d k •

11 
b k kt 

8 
z1 1damc ettJ.rmke ve ~hlO§ah haz 

i.. Id ~ "t" f tt ' e . es 1 e ere a 1 ira ma ir. u tl .
1 

.
11 1

. . . . t.. 
•• 0 ugunu 1 ira e J Akyürek, Z:ya Dcmi.rer, Memduh ve fakat Ruslar tarafmdan henüz Ie§ik Amerikadan istedim.. Stokhfllm W (A. A.) - Buraya politakada bugü.ne kadar muvaf- r~ eri e _ltll ~ 1JIUZ10 temen_n~ e 

'Paris lS (A. A.) _ Moniteur •>arias, Hakkt Tugyur, Talât Toy-! teyit eailmiyen bir habcre gore AMERÎKA HAR1C1YE N AZffiI gelen fakat hcnüz :eeyyüt etmiyen fak olmu§lur. ~imdi de Rusyayi ra. tiklr 1s. ~na ta d.evam etmek 1ç1n e. 
h~tesi, B. Lwal'm sihhî durumu gar, Vasfi Demirpençe, Zek1 liter, 1 Dinyep~r Pehovsk Almanlarm e. ADEMi MALÜMAT BEY AN haberle 'o! gore Talt:n radyosu Bal- bat birakmamakhr. Bu vadidc de limizdeu geleru yapacag1z. .. 
n~n oldJkça tyi oldugunu yaziyor. Halil Yücel, Ahmet Tansu, Hamdi !inde bulunmaktadir. Fakat Al - ETii tishport\m Sovyet kollari tarafm muvaffakiyetli ve verimli adunlar Parlementonu'.' ~katini lu~u • 
~bik b»§vekilin koluna g=n bir idisal, Nuri Kmltan, Tahsin Atak, 1 manlar.n Dinyeperi geçtiklerine V~ington, 28 (A.A.) - Matbu- dan taM;ye .,dilmi§ bulundugunu atmishr. Hattâ Ruzvelt _ Çorçil mu veçhil" blld.j!'1 §U nok,aya 
'U'iun muvatfalciyetH bir ameh.. Memduh Tekcs, Hilmi Onsal, Hu.! dair So r:·et tob!iglerinde hiç bir atta inli§ar eden baz1 haberler soylemi;tir. mülâ.katrndn kararla~hrtlan Mo!>- yeniden ~elbc'.111ek isterim . .. 
ht neticesi ~ikanlmt§lir. lûsi Tozun, Avni Ucukihsan, Lûtfi emare l;ulunrramaktadJ.r. hakk:nda mütalea scrdeden Birle.. Ayni radyc. Tallin §ehrinin he. kovadaki üçler konferansmm Sta- lran .. h."kumeti ~ m1ll~t1 sulhun 

Gerdus. Lerun.;rad oolge,.indeki Alman §ik Amerika Hariciye Nazin Cor. nüz i§gJi edi:memi§ oldugunu çün lin Yoldasin talebi üzerîne gayri- ve butun dunya ile mushhane "1U. 

SUiKASTCl YAKALANDI Albayhga terfi eden istihkâm tazy;iki gev§ememi§tir. Leningrad dell Hull, garbî Afrikadak.i Fran- kü alev!er içinde yanan bir §ehrin muayyen 'bir müddct için tehir .,_ nasebat idame etmenin her .. zaman 
V.,rsailles :!Il (A. A.) - Laval yarbayi: Zühtü Tetik. Moskova dem'ryolu tabi tehdit e- siz limanlarmm icar edilmeleri hu- Î§galinm kolay olmadigm1 da bil.. dildigine dair olan telgraf oyle taraftan olmu.~lardlr. Ve boy1" ol.. 

Ve tlca• aleytlinde yapilan su1kas. Albayhga terfi eden hantacùar: dilmektedir. Fakat bütün §"hir susunda hür Frans1z hükûmetin- dirmi~t·r. zannediyoruz ki dogru ise, behe. m~k~· deva~ edecekl~dir. r 
di rnut,,.akip poLs muhtemel §Crtk- Rifk1 Ayreden, Reccp Çakar. müdafaaya hazJ.rd1r. Sovyet hava I den herhangi bir teklif vukubul- Filhak•ka Sovyet kollannm tah- mehal Tokyonu n siyaseli ile alâ- .,,e lO§ah azretlermm mus 1• 
l.:rj tevkl.f ve su1kasd fa1linm 11a- Albayhga terfi eden doktorlar: kuvveti .. ri bu mmtakada 2 gün i- 1 mam1§ oldugunu ve kendinin de liye ettigi bütün Estonya ~ehirle- kahdir. Japonya, Rusyanin Anglo- han~ siyasetini takip eden 1ran, 
desinin ne d<·receye kadar dogru • Hulûsi Yurùal, Necmi Tolgeren, çinde llJ" Alman layyaresi dü~ür. buna ait habcrleri matbuatta oku- rinde o'duj!'u gibi Tallin ~chri de Saksonlarla tam islirakine taraf.. emmyeti tehdit .. <!d1ci k~rga§a1.ik. 01

ctu· l k · " 1 N t' K .. I d b J d g"unu so"ylem;<tir · .. h 1- d k d "'Id' b" ·1 b ' 'bt ' larm ve kan dokulmesrnm onune l gun an dma iç1n ara§ ... rma.- cca 1 amp. . mu~ cr •r. mu§ . u un u . . "'· · . btr a le·, sutunu a in e yanma ta.. tar eg1 ir ve O)' c ir 1 1ma- k lb" t . et k .. 
ar Yapmaga ba~lam1§t1r. Albayhga terf1 eden levaz:mc1- Va§mgtof1 ~ahaf1l~nde _Birle~1k dlf. ' lin kendi aleyh;ne mütevecdh ola- geçme v~ su .. ~ emtf1 ~e için 

Mü t- .. t'k 1 r d isticvap lar: Mümtaz Erbil, Ibrahim Tan. ket Akyürek, Akif !stol, Hakk1 · Amenka hukumetmm hahhaz1rda R US KITALARINDA VAZjYET cai!t kanaat indedir. Rusya .'\Iman 1 memleketm butun musellah kuv. 
~s~a s 

0 1 
' .kar: t-:~ 1 tt lùç ~ahabettin Ediye $efik Bayer Gokgfü, Ilekir Tirak, Neca•i Can-- Vi§i hükûmetini daima tammakta YAHiM ordularmm bütün sikletini ornuz.. I ~etlerine ber _türlü muka~emetten 

b 1 n~inde .. suti as . ~- te 
0 

e ~<tir Haydar Oktay HUonü Aydemer: kat, Lûtfi Oska, Enver Gürsel. devam etm~ olmas1 hasebile hür Stokholm 28 (A. A.) _ Rus kt- Jarmda hissettigi §U sirada AmnL 1çtmap etmey1 emre~J.r. 
\ . ~ nrne C"seri gos rmem-< · ' b 1 f' ed l "- 1 rl in · d 1 Ah\ralin ald1Di ~ekilden endi!Ulo ~1Jtccav·z general De Gol"c taraf. Sabri Toraman. Tedik Aksoy, Ri- Topçu al ay gma ter 1 en er: r '.ans:z ara ~ensup memu . . arm talarmu: vaz1yeti degi~mi~ ve va. ka veya gilterenm yar im a.- .,. Y ...,.. 

~r old .• Junu itiraf et~hr. za Togay, Kemal Soyak, Hasan Abdülgafir Arsoy, Re~at Aybers. Birle-;1k Amenka makam1
1
arile ~ hamet kesbet:ni§tir. Firarilenn a. ugruna Japonlari tahrik etmemek duyan ~e iki büyü~ ko~. ile dos-

AI · , . . . b' Güter. Ziyacttin Alp, ~evket Gürtürk. kabilden bir tema ta 'bu unaca - dedi gittikçe artmaktadir. Firarile politikasuu tutmas1 tabiidir. Tok. t~ne munaseb~t~ 1~mes1 için ted.. 
•·- rnan pol1.,.e_" geceru_ n iler_1 •.r Ka"m1·1 Otag·. lar1 ''e bo",·le bJ.r' tekl1'f1'n d1'plomasi 1 'h leh' b 1 hn~ag1 um1dmde bulunan -.. 11 dJ.i Albayhga terf1 eclen veteriner.. rin sôyledikl~rine gore vaziyet ü. yo k1bc1nm agir 1g1 M1 ,-er me 1r er a :~ .. , . _ 
lit> ·lnd~ Ven":' es ~âkye. ~ir~si.. Ier: Cemal Ucer. Sabn Yener, Ali Süvari albayhgma terfi edenler: taamiilleri ile bilame! telifi kabil mitsizd,r. Finlândiya hava, topçu terazinin gozüne ah lmt§hr. K mtn- memlekehn, bu umidt, bugun ye-
ii, gidcrek _istmlak. immm u- Yüksel, Mazhar Sümer, Ziyaet!in Omer Alpaslan, Muhittin Sualp. olam1yacag1 Î§aret edilmektedir. ve den,z kuvvetleri Rusyamn de- da n s1yr1lmanu~ old ugu halde... ni hükî1,netin ~ ba§ma ~mesile 
llu l'Undi mutecavlZl sorguya çek- Atbagu, Selman Tlter. Veli Ilgm. Mahmut Kayaalp. Hiir Frans1zlarm mümessilleri nizden intiyai;larmi temin etmesi. B üseyin ~ükrü BABAN artDlli bulunmaktad1r. 

;l<:rd r. Kâz1m Acarer, Asaf Aydogdu, Ha- Hava yarbayhgma terfj edenler: hiçbir zaman Birle§ik Amerika Ha ne imkân bn~kmamaktadirlar. 
SUII<ASDIN LONDRADAKi lil Noyman. Tacettin Ar1man, Akif Esat YarJ..mos, Osman Kokkan. riciye Nezaretine kabul edilme. Digcr cihet•cn ëgrcnildij!'ine go Büyük tar ihî roman:158--~.~.---------, 

AJCi.SLERi Ulusoy, ~ahabettin Arguvan, $ev- Hulki GOkdeniz. mi§lerdir. re, Fin k1tala11 çetin muharebeler r Sultan Aziz· Nas1l Oldu""ru""ldu·· ?. 
ll l.ondra 28 tA. A.) - Laval ve den so11ta Onega golü istikametin- l 
~at'ya kar§' "Ulkasd, isyan halin. de mürim 01r stratejik nokta olan "'-------------Yazan:M. Sami K a rayel---
lq buluran F•ansay1 sarsmakta 0- 1 R A R E N G 1 z D A N s o·. Ontrosinvaara kasabasm1 i§gal et. a.? ~uzursuz!uk dalga.mm yuk: E s mi~lerd·r. Esat pa§anm sadrazam olmasi • Arzmiyaz kalfa saraya avdetin-
g ·lll

1
§ o!dugu en foc1 nokta g1b1 CEl'HELERDE VAZiYET Hüseyin Avni pa§anm Î§ine gel- de rolünü oynam1ya ba§ladL Ïk!de 

t ~tuJrn:i§\Ür. Bu su1kasc;hn i§gal al Sovyet hudi.du 28 (A. A.) - Al. medi. Çünkü Esat pa§a padl§ab birde Padl§ahm huzuruna girdik-;~dak; Fran:.ada son zamanlarda yok ... i"end:m olü gibi goster- ki kendisi muglak ihtiya~larm e. man ve mütt~fikleri ordulan. dün bendesi bulunuyord11. çe Esat pa§adan babseder oldu. 
11aPil';115 olan muteaddit tevkifl~- megi te•c•h ediyor ... Ve dU§man Z a bita Romani : 48 sareti alt,nda · Bu gario ar;.ada§- ba~hca dort <'ephede mühim ileri Hüsevin Avni pft§a, Esat pa§ay1 Hattà, bir gün Padi§abm ayak· 
~:, b1r rr.ukabelesi oldugu tahmm lanm gorùycr .. Bunlar çocuk Türkçeai M. F eridun hk, De1'os'un daima arka,~. ile harekellcri yapmi§lardir. Bu cep .. sadaret mevkiinden attirmak için lanru ovarken hazinedar kalfa ya.-

'·rnektedir. deneceK ya:~a iki gençtir. Ken. beraber bulunmak ihtiy~c1 ancak heler ~t•nlarù:r: harekete geçmi§ti. Sarayda bulu- 1 na yak.tla Esat p8.§Bdan §iiyle bah. 
di:.ind<n fazla korkarak kaç1yor gorüy'1r ... 0 zaman çoJ..-tanbcri bu sure te izah edilel>ihr .. Diny~per donemeç noktas1, Smo nan Arzmiyaz kalfaya haber yol- setti: ._Rler ika - Japon 

gorü,meleri 
~ <~· 1 !Del ayfada) 
la~ henzer bir müzakere daha yap1-

caktir. 

t l>u rnüzakerelerin hedefi, bir ~ 
trie Arnerika ile Japonya aras.nda 
·~~•eut meselelerm daha samimî 

llde hallidJ.r. 
t 1l>ay Hull, Bay Ruzvett•e gonde. 
~; •1t notama muhteviyatu\1 if§a 
Ve~~ istememi§, fa kat bay Ruz-, 
IQ •t 1n notaya cevap verecegini 

Ylernl§tJ.r. 

ll{aACAT KONTR.OLE TÂBi 

.\:~ngton, 28 (A.A.) - Birle~ik 
~a •erika Reisicümhuru bir beyan.. 
ki~e ne~rcderck mühimmat, ma.. 
ile ' 1er gibi bütün askeri teçhizat 

1 
li<ri~-Unlar;n imaline mahsus olup 
!rie 'Ye kadar .ihrac1 kontrol ed1l-
1./11ekte bulunan iptidai madde
~~~ h~P•inin ihraem1 hükûmet 

i r_oiu altma vaz•et~tir. 
t'J\~t.idai madelerin Filipin adala
l11p an rnaada BirlC§ik Amer1ka 
Ier •a_klar1ndan ecnebi memleket
Olae 1hrac1 hususî müsaadeye tàbi 
, cakhr. 

~ÜLAKATTA NELER 
" KONU~ULDU! 
va . 

t-/~rn ' 10gton, 28 (A.A.) - Amiral 
"1. ll.Ura, Prens Konoye tarafmdan 
llies Uzvelt'e gêinderilen hususî 
l~ll\ aJ:n rnuhteviyati hakkmda ma 
~an~t ver.mekten imtina et~tir. 
'net·~dtld1gine gore mülàkatta A.. 
11h ' a - Japon münasebahnm ha
~ ~r Vaziyeti gorü~ülmü~ ve bil.. 
l!1rh-Vladivostok yolile Sovyetler 
t~ J ~•ne )'ap1lan petr<>I sevkiyati.. 
~~P'nyan1n itirazlar1 mevzuu 

lin~t lr, 

lar. canmm çektigi Adel ile beraber . Delfn; arkada~m1 gid.p c·' inde lensk mmtakes1, Leningrad ''e Ka- ladi. Ve, gorü§mek istedi. Ve, b~- - Pad~a.lum! Saraya bakll'az 
Kimse kimildamiyordu. Din. seyahate ç1kmag1 dÜ§Ünüyor.. . anyordu ... Yalmz kalam1y1 ,-du... ralie berzahJ. mabeyinci Hafiz Mehmet beyin de ve lâkayttJ.r. Hazinedar ~ulu'.' he;• 

leyenl~rin adeta nefesi kesil. Ecnebi bir memlekette, yamn- $nbo'yu daima kanunun ~Ürl'ulü Dmepetronk'un zaptmdan son. te§Vik etti. gün üzüntü çek.mekted1r. Hlç bir 
mi§IL Çehrder merakla uzan- da l>ir kadmla müreffeh bir ha- dairesinc girmcyen da Id ver >[cri. ra Aln>anlar. bütün Dinyeper m. Arzmiyaz kalfa ki, padi§ahm Padi§ah1 Cihan caraymda para ü-
mi§h. Megret sükûnetle devam yat gcçrecek ... Büyük adamlar gi. ne, hir.,,,hklarma kan~t1r•yo~du, s1f dair.,;inin J§gahni tamaml8Jill~- bazinedan hass1 idi. Pa§anm giin· züntiisü olur mu!. 
etti: hi ... Bai:as1 gibi... ·~ab~ La,·abodan donmcdi. Tev. lard1r. derdigi habcre derhal itaat ederek' Deyinœ, S·.Itan Aziz, gazeple 

•- 'falniz kahnca Grafopulos •Fakat Ade1 uyuyor ... Adel git.. kif edilJi. Delfos arkada~1m ar1va. En sJn zapredilen nokta, Khes- Sinek.Hbakkaldaki ihtiyar Çerkez nerek: 
yeni ~~flerinin istedigi evrak1 mke '-'l~miyor ... Delfos korktugu cak yerde içti ... Kendisile bcraber son'a a!t~ kilometre mesafede kansmm evine tebdili loyafet e- 1 _ Ne 1.alteder bu, buna.k?. Ne 
aramaga ba~liyor. Delfos ile ~a. için cü7.'.lam dansozün evinde sak.. içecek b1rinc 1htiyac1 var... Ta- bulunan peris:sadir, derek geldi. den Sarayi hilmayunum.la mu.k.ay 
bo peri~an bir halde m.idye ve hyor ... Avni yere aylardan ve bel. hammüi edemedigi bir tek l!CY var: Bu ilerleyi§lerin birincisi Nera. Zaten, hazinedar kalfa, ayda bir yet olmaz?. 
patates yedikten sonra sokakta ki de s.:nelerdenbcri Genaro ile YalmzhK! l'lOv'a dogru uç vermekte ve Din- iki kere Sineklibakkalda bul~a.. Arzmiyaz, pad~ahm Esat pa§a 
birbirl<>rinden ayrihyorlar. Viktoru" casus.luk srvisine ait ev. .sarhr1~ old ut ka ..sonran yeper ms1! dairesi ile Perekop ber-· rak cümbii§ yap1yorlardt. Fa.kat üzerine hiddetini gôrunce derhal: 

•Fakat bir adres Delfos'un raki sakiad1klarm1n farkmda bile cSarho§ olduktan sonra dan.Oz... zah1 arasmdaki araziyi müdafaa bu seferlri gelif cümbü§ten ûyade _ Mahye nazin $irvani kulu-
akhnd~n çikm1yor ... Otel M0- degil. .. Çünkü Adel de §ebekeye le bcraO..r eve geldiler, Delfos u. etmekte olan Ruslan tehdit eyle. mühim i§ler için id1. J nuz olmasa stk.m.t.miz vâfir olur .. 
dcm, ; 3 numarah oda ... Bu ad- dahildir. zaten hepsi bu §ebekey yudu ... 7akat edesi sabab akh ha- mektedir. Bu koprü ba§larmdan Hüseyin Avni pa~a, _Sineklibak. bu, kulunuz, para yeti§hrmekte 
resi v~ren <>cnebi zengin gorü- dahiL. §108 gel~rek vaziytin vahametirri hareket eden Almanlar, Briansk'a kaldaki evde ~ü~I hazmedara §un yektadl.l'. 
nüyordu ..• Onun ise paraya ma- cDelfos yah11z Belçika paralarlDJ takdir etti. $üphesiz kar§1ki kal- dogru yürüyen ordulara kav~mi- !an teklif ctmi§ti: Dedi. 
razi bir ihti)·ac1 vard1 ... Gece üzerine &ld1. Îki hin frank kadar dmmda bekleyen müfetti~i de gor. ya çal:§maktad1rlar. Kiyef'i müda- _ St1ltamm. Emellerimi:oe vâsil Bu nrada b~abeyinci bir Î§ 
bir oteie girmek bir çocugun bi- bir §CY Cüzdanmda bulunan dü ... Dolabm üstünde duran Gra- faa eden kuvvetlerin ric'at hare- o!.mAk için sadrazam ~sat .pa§31110 I için huzuru hümayuna girmi§ti. 
le yapabilecegi bir Î§ ... Odanm Frans1z banknotlariru üzerinde bu fopulos'un parasma dokunmaga keti ba§lam1§tir. tnA?vkiinden çek1lmes1 lazimd.ir. Müstacel bir kâkit 

1
mzalatacakh. 

anahtarim tablod<1 bulacagt lundurm~k tehlikeli... Delios er. cesaret r·demed-i... Çünkü onlar Almanlarm Luki-Velikie'de ka- Yoksa Esat P•§• ... be~• d\(0 k :: Sultan Aziz, çok !ICVdigi mahrem 
;muhakk.ak... Som-a mademki tesi gün gazeteleri okuyunca hay- Franstz flaras1 ... Bu paray1 sarfe- zanmi§ olduklan muzafferiyet, Al- d1p fstanbuldan surgun ey yec~ mabeyïncisine: 
Grafo;J.1los oldü ... Mademki bir ret ediy

0
r ... Cescl otelde degil, ne. derkcn yakalanmak tehlikesi var.. man k_ita~tmm cep~e!erinde Smo. tir. _ Mehmet oglum, bu Esat bu· 

daha otele donmiyecek... b• at b~"içesinde b1r sand1gm i. Dansozün parasm1 çalmag1 tercih lensk ile Ilmen golu arasmda Rus Arzmiyaz, zaten meseleye vâ- nag1 saray1 hümayunumla mukay. 
Delfos o:ele gidiyor. Kapiet çind bu-unmu§' ... B'r ~ey anlami. etti... hatla.rmm te~lul etmekte olduj!'u loft1. Padi§ah, Esat pa§ay1 bir ge- yet olntazml§ liyle mi!. 

uykuda oldugu için ona bir ~cy yor, hurnma içinde ,.a§iyor ... A:- .Ne tl:nit ediyor ... Hiç' ... Bun. ç1.~mtiy1 tasOye etmi§ olduklarmi çit resmi yapmak. için sadarete Deyince: zaten tazir olan ve, 
sormuyor. Delfos yukan ç1km. kada§• :;:aoo'yu bulu}or, onu a dan !lôn:a yapacaklari tahnun edi. gostermektedir. • getirmi§ti. Meram1 dèinüp dola§ip, sôyliyecegi ;ozü bilen ba§mabe
ca yokunun ufak bavulunu ka. sokaklar<la sürük:üyor ... Cebinde. lebilecck ~eylerdir. Adaletin clin- ALMAN MUV~AKIYETLERi tekrar Mahmut Ned.im pa§ayi sa- yinci hemen ayak ve yer operek: 

F k t ara! k k ki paramn nereden geldigïni izah BIRBIRINI TAKIP EDIYOR B k ll IIllz 
1
·ç

1
·nd 

1 rt§tmyl'r... a a o 1 o- den kurtulam1yacag1m hissediyor. - u, u ar e saray 
için d'1y:smdan çald1gm1 soylü- Stokholm, 28 (A.A.) - Burada darete getirmekti. hu"mayununuzla mukayyet olan ridord.t ayak sesleri ~itiyor ve Fakat teslim olmaga da cesareti 

1 
tt 

d G yor Almanlarm Velikji.Louki'de ka- Arzmiyaz, pa§aSma an a i: "irvanî zade kulunuzdur, Esat pa. kap1 ai;1l1yor . .. Kar§1Sm a ra.. ... yck ... Ba kabil mücrimligin poli- d v 
d . tf"' cFaka: bu paradan kurtulmak zanm1~ olduklan yeni z!'ferin e - Arslan1m, Esat ~arun sa a.. <a hazretleri kulunuz ihtiyarlamt§-fopulos'u, 0 1 ügüni.t zanne igi sin nert!lerde arad1g1m ve yüzde ' 

lâz1m ... Bu vazifeyi Sabo'ya veri. hemmiyctine i~aret edilmektedir. rete gelmesi bir geçittir .. ortahg1 tir. 
adam1 gorüyor... • · k t b" k k doksan nerelerde bulundug"unu ·1 1·1 

If k d k k ki yor ... Ç.·n ü a an or atir... Smolensk 1 e men gOlü arasm- yoklamakhr, Valide Sultan, Mah.. Dedi. De JS o a ar or uyor Hattâ daha da beter ... Tedaviye komiser Delvin'den sorabilirsi.. 
ne yap!lg1m dü~ünmeden bü. · , daki cephe üzerinde bulunan cep, mut Nedim pa~asm1 getirmek için Bunun üzerine Sultan Aziz, der-
tün k•1vvetùe bastonunu, o ak- muhtaç ;,ir haldedir... Cürmüne mz.... kapat1lm1~ ve ?u. mmtakadaki. ";1· sav•<tadJ.r. Pad.~ah hazretleri de bal mabe inci Hafiz Mehmet be-

l . t 'rak otmemi< olan arkado.ma ·Delro, ta ~üpheli bir birahane. man kuvvetlerm1n Sovat ~ohr1n1n ...., y d 
§am yanma ald1g1 babas1mn a · 

1~ 1 
' ' -< 1 k k d . , ·~ bu i<te teynedir. · ded bulun u· 

.. .. " l' '"r Onu da i<in içi. ye gidiyor. ç iye. a ma, g!irù,_ .vukan mecrasma geçmeler1'ne me. , ye §U J.ra e . . .,. tin •a1,Ji bastonunu karanhkta tç1n 1çm ~ 1 z , ~ ... > Ded' 
b . tüye ih 1yac1 \•ar... Hizmetçi ka- dar olmu•tur. "imdi Alman kuv- 1· . . _ ~imdi hemen . git &>b:any<! .. adarnm ba§ma vuruyor ... ~§- ne sok"nak istJyor, fakat unun i.. li l M fi k ' v H- yin Avn1 pa•a ne vap1p .. h .... h ' , l, 

·1 · dma m'.l'a at o uyor... uva a vetleri ayni nehir üzerinde vüz use > • , Esattan mu uru umavunumu a km, h mien gayri mesul dene- çin ne yapaca~m1 bt emiyor... . • ' E t sarun sadaret mev d 
1 

d ' 1 
olamaymca sokaktan bir kadin ge. kilometre daha •imalde Kh<1lrr · yap.p sa pa., . • Sirvani za eye ev 1 ey e .. <>nu, 

cek bu vaziyettedir ... Cüzdaru cEsasen çoktanbcri ona garezi . . i . ' kim· den atilmasiru hn10edardan 1 dr evledi·m Mukayvn 
01

• 
•-- k tmyor.. çki i.smarhyor, parala. yakmmda bulunmaktad1rlar. . . . . . . 

1 
sa azam , · - . · ahp kac1yor... yok mu'.' ... Onu âdetà "'s aniyor, tt E b be ne Ha h ksa tekrar haklun 

cBeli<i bir sokak fenerinin al.. ona karsi bir nevi kin bc>liyor ... nm gos~riyor, hatt.i dag1tiyor ... I Kareli berzahmda Viborg Fmle1 r1ca e 1. sasen a§"!&. Y1 1 ·1 sun er_~ye yo -
tmda •ç.ne bak1yor ve cûzdanda "'abo tem;z bJ?' çocuktur, cc.ha dog. Kendine mahk degil... 'araf.ndan henüz i~gal edilmi~ de- f1z Mehmet bey de .ahmatmi aI-

1 
dan gelmm .. 

.,, (De"'aou "'ar) .:;1Jdir. DU§lL (DevalDI var) on bin:,'rce frank bulundugunu rusu tem1z b;r çocuk id1 .. :Jalbu • • " 



SAYFA-4 

'PO~· 
F enerbahce takim 

' çikaramiyor mu ? ..... ~~~~~~~~~~-
y eni bir dedikodu halinde spor sütunlarina 
intikal eden bu hâdiseyi ay1p tclâkki ederiz 

Pazar günü inti§ar eden .stad• 
refikim1zde Fenerbahçe kulübü.. 
miiztin bilinmez baz1 sebeplerle 
bu sene tak1m ç1karam1yacagmdan 
bahseden garip bir yaz1 ç1kti. 

Yaz1y1 yazan arkada~1mm duy. 
dugu teèssüre bende i§tirak etmek 
ten lœndimi elamad1m. Esasen se. 
nelerde"lberi devam edip ara s1ra 
ve müh•m an!arda tezahür eden 
bu gibi nâhoc; halleri sporumuz na 
rnma esdle l\âf§ùamamak elden 
gelmez. 

Otuz küsur senelik lierefli brr 
maziye _nali.k olup ayni zamanda 
ber türhi imkânlan da ebinde tu. 
tan san Jâcivertlilerin üzerlerin
den êi:eJenberi atamad1k.lan sakat 
lik acab~· ned1r ve nerededir?. 

Bu ku;üple nna mensup oyuncu
lar ara.> .1da ne g1bi b1r dargmhk 
olabilir?. Bu noktada ilk akhma 
gelen !iey para meselcs1d.lr ki, bu. 
rada bôyle bir ~ey tahmin etmiyo. 
rum. Çü.1kü ne Fenerli oyuncular 
ne de ri:1 hangi bir Turk sporcusu 
-...Falan sey1 \ermez~ n -0 ·namam. 
diyecelc itadar spor ahlâk1 lt1bari. 
le .küçiltmernistir. 

Saniy.:n; ber biri SJrtmda büyük 

b1r yar.1unda J:.ulunursa bu da pro 
fesyoneiliJ. say1lamaz. Çünkü hali. 
hazirda hayat ~artlarma uymak 
hakika·en g:1çle~mi~ ve geçim de 
o nisbet;e zor bir hale gelmi§tir. 
Binaenaleyh çocuklara yapüan kü 
çük yard1m1 bilmiyoruz. Eger ya
p1hyorsc1 bir mesele halline koyup 
gazele s.itunlarma kadar aksettir-
mek ol.;a olsa idarî bir zaaftlr. 

Fakar ~u da muhakkaktir ki iyi 
idare k.!hiliyellerine ve meziyet. 
lerine H.all.k .'1erhangi bir idare be. 
yetinin \ulübf•ne ait halledemiye. 
cegi hi.; bir i§ yoktur. Aksi takdir
de ufac1k dahi olsa bu çe;jit uâhO§ 
bir hâd.se ç1karmak êiyle bir âciz 
eser.idit ki, buna ka111 yap1lacak 
yegâne ~ey hcmen islifa etmek ve 
yerini daha münasiplerine b1rak. 
maktir. 

ÇünkG bir 1-:ulüp üç be§ ki§ilik 
bir zün:renin degil fakat büyük 
bir kütl::nin .r1ahd1r. 

Tahn11n edHiz ki Fenerbahçe 
kulübündeki son hàdisenin yaz1-

mlZdaki tahm'nlenin hiç birile .alâ
ka 1 01J,1rsm. Ve biz sari lâci~t
lileri bu sene her ytldan daha kuv. 
vctli olarak gorelim. 

Bunu yüz binlerce Fenerl! na-• bir ail~ yük-..i ta§1yan oyunculara 
mensup oldu't an kulùpler ufak nuna bekliJ o;uz. Faruk ERER 

lc•~lflelerde VazlyetL 

Almanlar Dinyeper 
§ark1na geçtiler mi ? 

(~ ta.raf1 1 ind yfada) 

n s1ki ·~birligi ile çetin mnhare. 
belerd-e ... sonra 2 tümen kuV\ e•in. 
de bir Rûs kolordusunu rmha e! • 
mi§lcrdi·. Gomel'dc Sovyet ku~ 
vctlerim takip eden Alman k1tala. 

n )"êni muvaffak1yetler elde et -
rn~lerdir. 22 inci Rus ordusunun 
tamamen imhasiyle neticelenen 
K.iyef ctrafmdaki muharebclerde 
flhnan csirlerln miktadn 35 bini 
bulmu$tur. Ye:niden 333 agir bom. 
ba atma cihaz1 v~ 19 tank ele ge
çirilmi$t:r. 

Alma.'l radyosu da harekât ha':<. 
kmda $U malûmah vermi§tir: ~i

malde Ltningrad • Moskova de • 
m.iryo·u kesilmi~ir. Büyük sanayi 

~hri ol;.n Leningrad ve ha\•alisine 

cenuptan, yani Moskovadan pet. 

roi, d mir vc~air barn maddeler 
sevk.i r:!t>n imkâns1z hale gelmi~ 
tir. 

Diger taraftan Londra radyosu, 

Rus - A"man harekâtma dair \·er. 
digi haberier arasmda Alman k1. 
talannm Dinyeper nehrinin ,ark1-
na goeçtikrerini ve nehrin dogusun. 

(Bl!4 taral1 2 ncl sayfacl) 
<8:14 tarat1 1 incl .. 5a1f~) kinin biraz olgunca, dolgunca, iyi

buz yoktur, bu yaz gunlermde ce ve ho§Çasm1 dinlemek, bu dün. 
mü§terilere yedi buçuk k~ru~a • yada kimseye nasip olam1yacak 
Steak su sahlmaktad1r. Kopru. h . . . ' 
cl Ad l b k t d 

erkes musi.k1 i~tahmm doyas1ya 
en a ara are e e en ,·apur . . . . . 

t 1
. d . 'k 1 d ta.trnmm1 ah1rettek1 konserlerden yarim saa ev,·e m en 1s e e e 

bekledigi balde üstiiste biriken bekli) ecek! 
yolculara kaptl~r npurun hare- Azizim musiki§inaslar, b1rakm 
1'ctine b~ dakika ka la aç1lmak. bôyle tevazu!an, bl. akm bôyle ~a
tad1r; Yalovadan Adalara sebze kalan da, §êiyle tath tarafmdan 
ta 1)8D vapurlarda kaptanlar hicazdan bir~r taksim edin, arka. 
iskclelere mtn·azi ,ana m:ik smdap dn: 
zahmcti olmas1n diye; • cbz• kil- ·K~ânem1ze dogmad1 ol mâh1 
felcri mevki ge!;idine doldurul. 
makta, on tara!a yükletilme. 
mektedir ve halâ denkler, san
diklar, yükler yo.lculardan ev. 
vel ve yolcularla bcraber vapu
ra ~innektcdir; bilet memurla_ 

§Cb ârâ• 
cHercailik etti. 

ri, afili berberlerin makas !!B
kudatmalari gibi, bilet z1mba- 1 Ve: 
Jarm1 §Jkirdatarak dola. makta. 
dtrlar, yanh§ltkla ikinci mcvki 
yerine hirinci~:e oturmu~ olan 
yolcu~ •ra ters muamele edil
mekte, âdeta kovarc:asma yerle. 
rine gitmeleri ihtar olunmakta. 
i.tr. 'Muhterem tbrahim Baybo
ra'nm tebdili luyafet edip bu 
hallere plhit olmas101 lie kadar 

~ark1sm1 tutturun bakayim! Siz 
de farkmdasm1z ya. radyo, •henüz 
bu mC§hÜr eser ile bestenigârdan: 

cYâr aglamadan dîdelerim kana 

boyand1!> 

i&terdim. 
Pazar1n mühim uhraplar1n. 

clan biri de at yar1§larid1r, bu 
da a~n bir mevzu. Yann.a 10· Ï 
IÜ§Ürid., 

•$U izrnirin alt yamnda bahçe. 

1er. 
.Fethiyede hamm fistamm bob-

çalar• 
$arkllanm hiç çalmad1, hayd" 

gêireyim sm, radyoya inat, bun. 
lan da sizden dinliyelim bari' 

Onnan Cemal KAYGILI 

Sahibi: E. Î Z Z E T. N~riyat 
DirektOrU: Cevdet Karabilgin 

Bas1ld1j:1 yer: cSon Tel1rab 
Matbaas1 

Emckli. Dul ve 
Malûllerin 

Y ctimlerin ve Askerî 
nazar1 dikkatine 

Emlâk ve Eytam Bankas1ndan 
MaBijlar101 bankamiza temJik ettir ,, ek suretile alan emekli, dul ve yetim

lerin K.evvel 941-Subat 942 ûç ayhklan l•n tcdiyesme 1 Eyhîl 941 tarihlnden 
itibaren ba~lanacaktlr. 

1 - Maa,,; sahplet!nin temlik mulmelt"'i için bir devre evvel bankam1z
ca kend lerine verilmi~ olan hesap pus alarmdaki izahati nazari dikkate ala
rak mcz.kür puslalarm ait Josmma i~a ·et edilm1~ gün ve saatlerde fotografü 
nüfus cüzdanlan ve resml scnetlerile bankamtza müracaatlan . 

2 - Kuponlar1n1 vize ettirmek sucet1le muamele yapacaklann ve maa§
Jar1m lk defa olarak temlik etmek is'eycnlerin müracaatlarinm 5 Eylûl 941 
Cuma günùnden itibaren kabul edilebilecegl, 

3 - Askcri malûllerin müracaati 1 Eylûl 9U pazartesi günü sabahle
yin saat sekizden on klye kadar kabuledileccktir. 

Her hangi bir kan~llthga mahal kalmamak üz~re askert malûllerin Mal 
müdliTlüiüne nazaran müracaats1raS1 a§agida go~terilm1$tir: 

Saat: 

T0Rl< TÎCAR(;T ~ANJ(ASI A.~ 
l(UPONLU VADELI M~VDUAT 

PARAM 1 8UR_ADA i~LET 

~ 

5 Eylûl 941 Cuma giinü saat 15 ~ 2951 !Ira mùhammen bedelle aç1k ek

ailtm~ ile 4 k~lem deniz eri melbu.mu allnacakttr. 
ilk teminat 221 Hra 32 kuru$tur. 
Sartnamesi komisyonda her gün gôrülebilir. isteklilerin k<inunl ves!kalar1 

ve ilk teminat rnakbuzlarile Galata - Mumhane caddesi 54 nurnarah daircde 
satmalma k.01ru~yonuna gelmeleri. (7637) 

--------· 
1 

DEVREDÎLECl:'.K illTiRA BERATI 

<Maden! l'"tnmosiyanin ihzarma mah. 
lst 1.;sul hakklndaki iht.ra içn Îktisat 

1 \ ekalctinden ~tihS<ll edllmi$ olan 7 Ey
:.•• lûl 1937 tanh ve 2387 No. lu ihlira be-

29 AGl'STOS CUMA , j ratmm ihtiva ettigi hukuk bu kerre 
7.30 p 1·ogram, saat ayar1. 7.33 Hafif ba~kasma de\·ir ve yahut 1cad1 Türld

parçalar. 745 Ajans ~aberle:i. 8.00 Ha-1 yede mevkii fille koymak için salâhi
f;f parçalar. 8.30 Evrn saat1• yet verilebileceg1 teklif edilmekle ol-

12.30 Program, saat ayan. 12·33 Sarki makla bu hususa fazla malûmat edin
ve türküler. 12.45 Ajans haberleri. 13·00 moek isteynlerin Galataëla, Arslan Han 
.~rk1 ve turkuler. 13.l5 Karl§lk prog- 5 inci kat 1 _ 3 No. !ara müracaat ey-

ram. lemelerl ilân olunur. 
18.00 Program ve saat ayan. 18.03 

Fas1l hcyet1. 18.30 Serbest 10 dakika. 
18.40 Rasyo sving kuarteti. 19.00 Konu$
ma. 19.15 Radyo sving kuarteti. 19.30 
Saat ayan, AJans haberleri. 19.45 Klâ
sik Türk: müz.igi korosu. 20.15 Radyo 
gazetesi. 20.45 Solo fark1lar. 21.00 Z1-
raat takviml, 21.10 Temsil. 22.00 Rad
\'O salon orke~tras1. 22.30 Memleket Sa. 
at ayar1, Ajans haberleri. 22.45 Radyo 
•alon orkeslras1. l2.55 Kapani1. 

Emniyet SandJjp Müdürlügün 
den: 
Pa~bahçe Kayaba$t sokak No. 21 de 

mu.k1m Bay Arif 26/3/941 tarihinde 

sandlgtmiza b1Iald1~ para için verilcn 
57345 numarah Bonoyu kaybettigini 
soylemi~tr. Yenisi verileceginden esld
sinin hü.kmü olm1yaca&i ilân oh.tnur. 

f Ticaret Türk Anonim ~irketi 
ldare Meclisinden: 

-Dünkü say1m1zdan devam -

3 üncü Fasd 

Meclisi idarenin sureti 
ve vazaiji ve §irketin 


