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PAZ AR Ba1mrrharriri: ABIDIN DA ··ER ' ' 7 
TELEFON : 23309 

AB81JF: 

ADRES: Caialoilu Ytlhk 1~00 

' SAYI - 764- SENE 2 
FIA Tl 

DiKKAT TAKVtM Her yerde 
G· zl'IC'ye Y1l: 1941 - Ay, 9 Gün; 250 

EYLOL Nuruonnaniye Cadde•i 6 ayhk rnn 

No: 54 ( 3 ayh~ ' 

1941 

gonderllen 7 - Eylûl - PA Z A R 

3 eyrak &eri Hicri: 1360 - Saban 15 
verilma. Ru11;t· 1357 - AGUSTOS 25 

-- ----\._ 1 Telgral: IKDAM Istanbul Son Telgraf Matbaaamda Ba11hr· Kuruttur GÜNLÜK SIYASI HALK GAZETESI J 

Milli 1!1ef Bursada 
Merinos fabrikas1n1, Enstitiiyü 
~e _Sa~a( Okulunu ziyaret ettiler 

1 Alman tebligi 1 

Harekât 
lyi inkifàf 

ediyor 
LENINGRAD 

Atlas--Okyanu- R . . .. h M . . .1 . 
s d k" h"d" e1s1cum ur, er1nos 1~ç1 er1ne Tayyare ve topçu 
un a 1 a ise hitap ve iltifatta bulundular bombardimani 

-. j alt1nda yan1yor Almanya, fU zamanda, 
Amerika ile de harbe tu
tufmak iatemiyecegi için 
Greer muhribine yapilan 
hücum, bir yanlt§likla ya
p1lm11 oldugunu kabul et
mek lâz1mdrr· Amerika 
da, henüz ha-r.1r olmad1g1 
için, vakitaiz harbe gir
mek iatemez. Bu itibarla 
bu hâdisenin, kazaau ve 
belâau aavufturalmuf ol
masmdan iki tarai da 

· Finler ~ehre ta
aruza ba~lad1 

r ~.

1 
Dinyeper nebrinin ayalùann dau birini geçerken kenarda cama rai saplanao üç Sovyet tanki 

-li ce IP ha 1er c::t1 e v e~ 1 yet ~ 1 Sovyet tebligi 

memnundur. 

Yazan: Abidin DAVER 

JN,., lmanya, bir taraftan ka. 
~ ra ve harn ordularmm lltillî ~efimizin zi)·aret ettikle ri Bmsa Merinos fabrikasmm 

büyük k1s1mlarile >ark d1§1mdan &orünil§ü 

30 binden fazla esir, 
yüzlerce tank ve 
kamyon elde edildi 
Berlin, 6 (A.A.) - Alman ordu. 

Jan Bll§kumandanhgmm tebligi: 
~arkta harekât iyi inki§af et. 

mektedir. 
LENÏNGRADIN ÏHATASI 

DEV AM EDiYOR 

L . · Bütün cephede 
enzngradda cereyan muharebeler 

eden m uharebel er devam ediyor 

Almanlar 15 Eylûle kadar bir nebce ala .. 
mazlarsa yagmur ve kar bashracakbr 

Y azan: Emekli Kurmay Subay 1. B. 

Bir Kazak alay1 
Alrnanlara 

agir zayiat verdirdi 

,. h . 
JI °"inde, Sovyct Rusyaya karsi Bursa, 6 (A.A.) - Reislcümhur muhtelif i§ler üzerinde izahat alan 

t•tin bir mücadcle yaparken dig:r r'smet rn· 0··nu·· dun·· Merm· os fabr1'kaS1 M'll" " ta 1 1 .,,ef fabrikadan aynli§lari es. 
1_ raftan da, ha\'a kuv\'etlerinin bir d k d'l 

Helsinki, 6 (AA.) - Leningrad 
cephesinde Finloer daha müsait 
mevzller i§gal etmek \'e müdafaa 
hattmm k1saltmak için eski hudut 
haLnd_an bi~az ileri gcçmi§l_erdir. 1 S ONBA~lN ba§lam1§ ~L. J y~gmi:rlar. ba§lam1§tlr. îann .o. 

Lenmgrad m ~e.1 ~ bunda bir de. rnas1 bU"bmnden uzak i.ki bur gun Fmlanruyada ve Lcnm. 

33 tayyare tah
r i p edildi 

M.oskova, 6 (A.A.) - So\')'Ct i.< • 
tihbarat dairesinm dLi'l ak§aniki 
tebligi: 

.,
8 

ile K1z Enstitüsünü, San'at Okulu. nasm a en 1 erini co§kun ve iç. 
lu.~· ve bütün dcnizalblarile de ten tezahüratla ugurhyan i§çileri-

d 
i:tltcreye karsi •Atlantik me'·· nu gezere_k tetkiklerde bulunmu§-• ' 1 d mlze hitaben: •Te§ekkür ederim 

gi§iklik olmam"jt:r. Burada hatlar harekât sahasmdaki manzaray1 grad etrafmda karlann ba§larnasi 
§<ehre 30 - 40 kilometrelik bir me. gün geçtikçe dcgi~tirmektecùr: da muhtemeldir. Muharebe saha-
safede bulunmaktadirlar. Ahn S · · 5 Eylùlde k1t'alarim1z bühin 

cephe üzerinde dü,manla muhare
beye devam etm~lerdir. Henüz 

b ari .muhorcbcsi• dcnilcn dcnîz ar ir. çocuklar, memleketin bu güzel e. 

h
arb1ne dc\'3m cdiyor. Bu deniz ' Merioos fabrikasm1 gezi§leri es.-a b seri size emanet i-dilmi!jtir, gôr. 

an - ovyet cephesmm mer. Jan ve geri muvasalaya yanyan 
Çarkta ihata hareketi §imal isti. Jœz voe §imal bôlgclerinde ~iddeth (Devarw 4 üncü sayfada) 

kametinde devam etmektedir. -----------------
L d •• tamamlanm1yan haberlcre gore 3 

~.' indc,__Almariy·a, denizalh ge. nasmda fabrikanm muhtelü tesi. d" · 1 ~· 1 um, 1yi ça l§iyorsunuz. Müdür ve 
t"' •ri, tayyareler, kor an kruva. satm1 ayn ayn gôzden geçirmi§ ve tDevam.i 3 uncü ay!adal 

Fin uhillerinde §ehrin üzerin. • 
de hava bombard1manlar1 ve top- 1 RA N, da korler, hücom botlan \'e mayînlcr -------------------------

llu~Ianmaktadir. Bn horbin hcdcfi, l 
'•tanya adalarma gelip giden ,·a· 

l>urlar1 bohrmak snrctile inailtc. r,,.. o 

çu kuvvetlerinin ale§! neticesinde 
çikan yangmlardan mütevellit ke
sîf bir duman gorülmektedir. 

Stokholm, 6 (A.A.) - Alman 
(!>eY81Dl S UJl<'U •.Yf>da) 

Kabine dün no-

0 ft r 8 Y 8 gore Eylùlde 33 Alman tayyaresi tahnp 

ALMANLAR 
edilmi~tir. Bizim zayiallDlJZ 27 tay. 
yaredcn ibarctt r . 

Ukrayna cephesinde dü§mnnm 
gerilerine ;arkm1ya muvaffak olan 
Albay Da' atcrun kumandasmdaki 
bir Kazak sü\'ari koltnnuz, dü::
man genlednde rnünakalc yolla
rm1 kesmek, erzak ve cephane kol. 
larm1 durdurmak, koprü ve radyo 
istasyoniarm1, demiryollanni tah. 
rip etrnck, dil§man karargâhlanm 

h · 1 ·~ ham madd iz, petrol. iiz 
11ak1nnk, a\·ni zantanda Îngi1iz ih. 

~arnt1na n1iies ir hlr darbe indir
~.•ktir. Almanlar iki barp y1h 

Müzakerel~ri 

tri.de 13 milyon tonluk Îngiliz ve 
ng1Itere hesabma (ali.an miit'.l~fik 
~•Ya bitaraf tiraret gemisi hahr
~klarm1 iddia edhorlar. Bugiinkü 

1 
d tvzuumu~. bu mnazzam rak:imtn R lt b • t 
•)(ru olup olmad1g1m ve hakikate uzve 1 z z a 

~e kadar IRkla ltgm1 tetkik etmek sevk ve id 8 r e 
d •èildir. Bi1, bugiin Atlantîk mev. 
an muharrbesinin eni bir hâdi. e d i y 0 r 

g<'s. 
d •nden buhsetmck istiyoruz ki o 
~· Atlas OJ,y·anusunda, ilk defa ç i n Hükûmetine 
~:rak bir Amerikan mohri.bine te m j n a t Ve r Î) d Ï 
dii"'an _oldug~ kunetle tahmm e. 
Mien b1r deo1zalh tarafmdan tor- Tokyo, 6 (A.A.) - Emin bir 

111 
~hlnu~ n bunun üzerine A. mcmbadan alman malûrnata gore, 

k ~•kan harp gcrnisinio de bilrnu. Amerika • Japo.n ihtilâf:mn halli 
da ~le su bomhalarile mütrcaviz J için ~imdiye kadar yap1lmakta o. 

111
•ri1zalti gcmisioe hücum etmi~ ol. lan müzakereler müsait bir zemin 
~1dll. de ioki§af etme1<ledir. 

tilt u: iiyle bir hâdisedir ki Ame· Cordel! Hullün rolü tâli derecede ka: ile.A_lmanya aras1nda,y~1Jiy~ bulunmas1 ~a.sebile _ müzakeratm 
h •r 1k1 foraf1n da çek1nd1kleri §ahsnn Reis1cumhur t•uzvelt tara. 
d?rbiri patlama ma •ehep olabilir. fmdan sevk ve idare edJmesi key. 
h~)l\lman oldugu zannedilen mer- fiyeti dikkat nazanni celbeylemek. 
"1 .denizalt1 gemi~inin lorpili A. tcdir. 
ha~:~:1n gemi.'ine .. isabct ed~p on~ lyi malûmat alan mahafil, ~as1m 

0 ~ olsa\d1, oi le tahmm cd1- tarafl.arin islifade edememelll en-
ru, k. A 'k h•d' · · d' k; .. 1 111er1 a a 1seI1, ''m 1. di~esile miizakerat hakkmda ke-
l:1h1 "k• tl ' t' d' Vak . sn une e geç 1 ~ iremez 1. tu'l'l davranmakta ve if§aatta bu. 

ne h_le Îspanya • Amerika harbi. lunmamaktadir. 
ot~ h1t ~uba lirnnnmda yatmakta ÇiNE TEMÏNAT VERlLDI 
tir~ !'traine isrnindeki Amerikan Çung.Kmg, 6 (A.A.) - Yar1 res. 
~•t 1s1n111 berhavo olmas1 scbebi- tDeva.nu 3 U=û SQ'fada) 

INGILTERE 
"'n ~~r'?î li, Amei-lkahlar, zuhh., • • • • • • ~ 
\. Ir hpan.-ol rna"ini ile kasten dr.·a ~ .; 
~ a' )'a U<;-urulduiunu zannedl'rek 
\ut·'n müna<ebetlcri çok gergin 
11Ji.'

1
'nan Îspnnyaya harp ilân et. 

"'•rd· tirt 1 
1· Senelerce sonra :\laine 

'e.i' 
1~ 1 n 1n dahllî bir infilâk neti. 

~i ,,~. • batt1g1, geminin teknesi-
• UZd" tin t ''.•mek suretile yapilan de. 

"''Il •tk1kler netice<inde aolvs1l. 
defa 

1
d •rnma i~ i~tcn gcçmi~ti. Bu 

llluri • .• meçhul denizaltmm hiicu. 
111,, \ Ol(rinn Grccr muhribi bat
llliid:h'3'·d1, Amerikadaki harbc 
Para ~le laraflarlan k1yameti ko. 
?tlivec~ lar, Amerikan efkâr1 tnnu .. 
'•·a~; heyecana dfüccck ve hâdi. 
lll~n; •bi ihtimal, Amcrika ile AI 

" ·,_•H harb~ üriiklivecckli 
,. ••at b' · · 

hir 1\ If Almnn dcnizalhs1a1n 
hu h··meriknn mul•rihine ~·aphg1 

ucumda f"~ . • k "1ak d .. , IKrtml7<'f'. ast ara. 
m.. ogru de~ilclir. Çiinkü Al ..... ~·a A • -
'••se • merika ile harbelmek k.. 
l•v \' •. •hep \e bahnneden (Ok bir 

"•lur n· . !'k . . 
lli111Jribj A. "'~ 1 ·rim117c~. Greer 

1 mer1Kan111 ngiJtere)e 
'l>eYIUIU t WU:K -1MiaJ 

Deniz a§In bir yerde 

Mühim bir k•'l 
seferi yapacak 
Londra, 6 (A.A.) - Dahili em.. 

nd vet naz1ri Herbert Morison Wol 
,x-"rhamton da bir nutuk soyleye
rek demi~tir Ici: 

• - Den. z a§lfl bir mahalde bü. 
yük ehemiycti haiz k1§ seferleri 
olmas1 mümkündür. Fakat bun
lardan hAiçbiri anavatan cephEs1~ 
dcki harp kadar ve hiç bir askerin 
ccsaret ve mukavemeti de ingiliz 
halkm~ Pasifik korunma l§loerin.. 
de çal~anlarm gosterecekleri ce
saret ve mukavemet kadar ehem
miytli olm1yacakllr. Ekseriya mü.. 
dafaada kaldik. Fakat bu kâfi de. 
gild;r Hücuma ge,mekliifrmi.z lâ. 
:wndir •• 

...... . 

Bulgar-Alman 
ticaret itilâf 1 

Üzüm ve bak1r muka
bilinde mamûl madde 

Iraktan iltica edenleri ve gozta~1 alacaklar 
t C S) Ï m e t m Î y e C e k Sofya. 6 (A.A.) - Doktor CIOll· 

ruus, refa~atinde mühirn miktarda 
Londra, 6 (A.A.) - Ofi ajan51. Alman mütahasSISSI w teknisyeni 

Afgan hükûmeti 

nm §arkta bulunan bir muhabiri 
bildiriyor: 

!ngilizlerle Ru.slarm !rana giri§· 
lerinden beri Efganistan'da tecrid 

(Devami S üncü sa:vta.da) 

bulundugu balde bugün Sofya'ya 

2elm~tir. 
Burada hü.kûrr.et rrkâm w Bul 

gar ekonomisinin yüksek §ahsiyet 
tDen.mJ J üncü sa)'fada) 

-------- - ---------- ··- ----

Alman ticaret heyeli 
Klodyüs'ün riyase
tinde §ehrimize geldi 

tay1 tetkik etti Rusyadak1,1geçir
mege haz1rlan1yor 

Bugün parlamenlo
da izahat verilecek 

Takviye kuvvetlerine 
lüzum kalmad1g1 için 

Irak konsolosu 
oldürüldü 

B 1 
. d basrnak suretile dü§mana azîrn za. 

U g 8r1 St 8 n 8 yiat verdirmi§tir. Gürlcrce du~ 
ta z y i k a z a 1 m 1 c 1 man gedlerinde ~anlîy.ette bulunan 

Tahran, 6 (A.A.) - !ran kabi. T Kazak suvarilen, du§manla i:k 
nesi bugün Îng1·11·z - Sov,·et nota- Londra, 6 (A.A.) - Almanlann k 1 d d" 433 ·· .. ' s tl k h be . . k ar§1 a§ma a, u§mamn uncu 
sm1 tetkik etmi§tir. Nota dün !ran ovye_ ere ar§i a: ·~~ra . et.. piyade alayma mensup bir taburu 
hükûmetine tevdi edilmi~tir. Zan. meleri içm Bulgarlar uzerinde kâmilen irnha etmi~ler, 3 dii§man 
nedildigine gore yarm iran parla. yaptiklan tazy1k azalrm.stir. Bu· (Ikva.nu 3 uw:u sayfad&) 

mentœunda hük1imet namma be- lnun sebebi, zannedild.i'I ne gore • • 1 • • .. 
yanatta bulunulacakbr. iran hükû. Rus mukaw.met.i kar~1s1~d.a Al. AKDEN ZOE 
meti hci ne kadar ingiliz • Sovyet manlann plânlarm1 degl§tirmek 

taleplerinin ba§hcalanni kabul et. • • (De~m· ~ ~.':ü. :a:~ 1..ia:. Bir italyan va-
mi§•e de son n.otadan sonra halli 

~5;::T.gelen daha birkaç nokta F ransada te d- puru bat 1r1Id1 
BA~VEKÎL lSTÎFA hic ve tahrikât 

ETMEMÎ~TiR °' 
Tahran, 6 (A.A.) - Transocean 

ajansi 1ngiliz • Rus tekliflcrinin 
kabulü mümkün olmadigmdan 
Ba'i'""kil F1rugi Hanm istüa et.. 
tigini, 4 Eylùlde bildirmi§!L A. 
jans, Ba§vekilln hasta oldugunu 
fakat bu hastal•gm siyasl mahiyet. 

Ka bine, a li n a ca k 
tedbirleri konu~tu 

Londraya gore 

te C·ldugunu ilâve etmi§tir. Alma n i ~ g a) kuv-
Pars ajans1 esass1z olan bu ha- • d 

beri tekzibe rnezundur. Finigi vetlen çok azalt1I l 

--o-

Vapur 11398 tonluktu 
Londra, 6 (A.A.) - Ami.talhk 

1 
makam1 bildiriyor; 

•Esperia. JSmtndeki 11398 ton. 
luk italyan vapui '1 Trablusgarp 
aç1gmda de'lizalhlanm1zd~n biri 
tarafondan torpil enerek batir.l
m1jtlr. 

Heyet bugün Ankaraya gidecek ve yarin ti
caret anla§mas1 müzakerelerine ba.slanacak 

Han ingiliz • Rus tekliflerine I. I Londra, 6 (A.A.) - Fransadan 
ranm cevabm1 verdikten sonra gelen haberlerin içinde en rnâni. 
kalb hastahgmdan yatm1ya mec. dar olar.i Paris garnizon.:nun 60 

l bur olmu§tur. Baiv kili tedavi .,. bin ki§iden 20 bin ki§ ye indiri.idi. 
1 den hekirnler arasmda Tahran T1p gne dair emin bir mempadan Hri. 

(Devaml t iin<il SL)'f&<la) (Denml S ün<ü <avf:ada.) 

Espcria istisnaî bir §ck;ldc kuv. 
vctlendinlmi~ bir k~file refaka. 
tindc di. Bu kafile, muhriplerin, 
torpidolarm, se-ri hùcum botlannm 
ve deniz ayyarclerinin { imayes•n
de yola ~1kanlm1jh. 

Bu tipteki gemiler d;J~man ta. 
rafmdan '.ut'alann .~akli için kuJ. 
larulmaktad1r. 

Alman ticaret be)·'eti Ye§ilkoyde (ba§1 aç1k olan ut ieis 
Dokt!!! Klodiyü>'dür.) 

Yarm Ankarada ba~hyacak olan 

'rürk - Alman ticaret anl~as1 
müzakerclerinde A\manyay1 tem
sil cdccck olan heyet iktisat müte-

' 

hass,;1 doktor Klodiyüs'ûn riyaseti 
' altmda §ehrimizic yelmi§tir. 
' ' Hyet dün saat 15,30 da üç , mo. 
~ (Denai t Un<Ü ... yfad&) 

=====! GÜNÜN TENKITLERÏ /E=== 
:r.tuhterem Halide };dip 0 Tem. 

muzda gokteki ayi ycjile boya. 
mak isterdim• di)e ba§hyan bir 
yaz1smda diyor kî: 

•Gcnçlik herhangi bir iptilâ. 
ya kcodini kap.tirabilir ve her
hangi bir iptilâdan kendini kur. 
tarabilir ... Dün medenî olma)·1 
çok içmek , .• içtigini goslumek 
telâkki eden genç, yann ayni he 
yecan n jiddetle içki aleyhtan 
olabilir . 

•Îçkinin mutlak medcnî ve iç· 
timaî bir jey oldugnnu bir da. 
kika için olsun farzetsek bile, 
bunun arada içileo bir bardak 

• 
lçki dü~manl1g1 

Müfrit propagandan1n 
f aydas1 yoktur 

YAZA!fl 

sELAMJ JZZET SEDES 

bira ve yahut ona henzer alkolii 
hafif bir içki olmas1 làz1m gel. 
digine de inann1ah~1z.• 

Tamam; mubterem ,dip ile 
ayni fikirdey im. Fokat ne yazik 

1 ai, •Ye~1lay.c1lar ho)le makul 
konu~n1u~:orlar. 

Bugün kendini içki)·e koptir. 
mi§ olan genç, prm bu ; ptilâ· 
dan \ azgeçer elbcttc, fakat ona: 
«Agz111a tek dan1la içki ko.)"lnt. 
~ acaks1n! • den1en1ek 0 âz11nrl1r. 
Cehenncm korkuso ile tir tir lit. 
re.\·cn :1iisiik hir iin1n1eti hile: 
•Katrc~i huran1d1r1 bir katre 
Ï<;er.i cehenntmde ~·anar• telkini 
dahi içkidrn ~o[:utamam1~hr. 

·Ye~ilay.e1lar her jty·dcn e.-. 
vel ic;kinin n1utlak n1edeni 'e 
bedeni bir ;htiyaç oldugunu ka. 

.Drva.nu 4 Un~ü sayfa.da) 
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azret· u am met Atlantikte Pashnna yaz1 1 D .. b ·11 • • 
Danlmasmlar arnma, baz1 mu. un otomo l âstrgi TA Ksi ---VE---

iSLÂM ORDULARIN1N MUHAREBELERÏ Yazan: Prof. Sükrü Babad 
harrir arkada~lara aras·ra ta!n-1rr •• • ' 

ve havaiyat! dersi vermek icap e Ve ka u ç u k gel di· u c RE TLERI 1, E skicc bir Amerika tor (. Yazan: Z 1 Y A $A Ki R ) 
-----. ------=....;;;;..=..;..._-~~~~ 

diyor. Son bir, iki günliik haLI dosunun meçhul bir d 
yag1~ ve serinlik dola,·1sile oa.:· B 1 d" - d 5 {Hazreti Ali)nin ihraz ettig1 bu hücurn ile harbi neticelendirmek ' - e e tye yuz C nizalti tarafmdan torp' 

P
arlak muzafferi)·et, maktul Amr- Id" 1 aro,;:ada~lar hemen pastirma y&z!J.. lenmi« olmas1 herkcsin dikkat. " 

.
·n d1'g"•er do~rt arkada n1 a.irtt1. zamamnm ge igini an ad.. dan, sucuk güzünden. dem vu1. Bu li V k,.. 1 • terb1"t t"" • • zam kabul etti ., • Tekrar bir harp meclisi toplan- ma ar, e a ehn "' et 1g1 tevzl zarnu yioe Atlanti~e çe\·irmi~tir 
B1 nlDT, atlarm:n üzerinde olduk. d1. Her kabîlenin hücum noktalan miya b:;§ladilar. Halbi·~ i pastirn.é. esaslart dahilinde taci"rlere d Taksi sahiplerinin Beledi- Bu d~nizde vaziyet ber zama 
lan halde mübareze hattm1n geri.. kararla§hnldi. Ve b1r abah er. yazma daha çok vai. çuk .. pa:;t r. agiblacak ye Reisliginden zam istedik- kinden naziktir. Almanya, Îug'lt 
:.me dogru çekllmiye mecbur kald1. kenden, müttefik dfr~man ordu"u, ma yazi demek, asil yazm son gün- Suryc ve randan Macaristana sit d'Cpolarma ahnmi::1hr. lerini ve bu hususta tetkik- reye mühimmat, erzak nakled 
Kurey~ cengâverlerinden (Nev. müdafaa hatlarmm bütün cephe. leri demek degildir. Past:rma yaz: t 1 k"" llt'yetli bir part' d~ · d"" T' d b k .. r·sk d Iere geçildigïni yazm1"t1k. bütün vapurlarm bat1rtlacag1 

kasimdan sonradir kasima ise tam sa 1 an u 1 .. ri un .._<Un an a~ a aun en erun .., 
fell, maktul Amr'in intikamm1 aL leri üzenne, §iddetli bir hücuma iki bu\uk ay vardi~·. Bu son birkaç Haydarpa~aya gelmi~tir. Bu deri. tariküe ~ehrimize külliyetli mik. Belediye Resligi malzeme • mükerreren ilân ehni§tir. Ame 
m k üzere ortaya at1ld1 ise d~. o da ka.lkh l t ·t 1 k lek t" · tard t b'l lâst·•· -1 k k ve lâstik fiatlarmm pahali.. ka, bidayette Büyük Britanya~ günlük hafif yagt§ ve serinlikler. er rans1 o_ ~ra .. mem . e 1m1z. a o omo 1 1g1 i e auçu 
(Zübeyr bin Avam) m k1hc1 altm. Dü~man piyadelerile yapllan bu belki plâj tiryakilerini biraz ürper.

1 

den geçecegi için mutehassis gel~tir. Bu mallar Ticaret Vekâ. la§mas1 üzerine taksi ücret- yaphgi teslimah bizzat ~int 
fa can verdi. Zübeyr, Nevfeli hak. umumi hücum, gittikçe ~iddetini tir g1bi olmu§tur. Fakat tuzlu su Türk eksperle~i tarafmdan bw·a. \ leti1'.i~ tespit . ettigi tevzi esaslart lerine yüzde 5 nisbetinde zam Birle~ik Devletler limanlar11t 
ad1ktan sonra diger üç k~iye hü. 1 arhrarak orl..ihk kararmciya kadar ve kizgm kum â§tkt iki ayakli or. da muayenelen yapilm~ ve tran- dahthnde JlaC'lrlere dafdthlaca'khr. yap1hnas1 kararla§hrm~t1r. yapiyor \'e bunlar srrf ingiliz m 

cum etmek istedi. Fakat onlar, devam etti. Fakat, islàm siperleri- Bu husustaki karar tasdik o. uli~·eti altmda ve iugiliz bayrag• 
d 

dekler, art1k plâjlara elveda. di. -----------Zubeyrden daha çevik avr nd1- nin arkastndan yagdir!lan ok ve lunmak üzere Belediye Dai. ta~1yan gemilerle yap1hyordu. 
Iar A'tlar· "lld1nm gib" sûr k yorlar diye h!.'men mahut pastirma M 1· • s t durumda ise Amerika, tamam 

• • •ni .i l ere ta~ yagmurunun altmd • hiçbir yaztnl bUrnUIDUZ'1 dayamak 0lur a 1ye memur un Al pamuklu InÎ EncÜIDenine sevkolun· 
ordugahlarma kaçhlar.. dù~man müfrezest hendek kenar. • mulltur. dürüst bir hareket hath takip * 

1 
mu ya? J d J tigini iddia etmek hakkm1 da nt 

Ru mübarezelcr devam edf'rken a~na h kabd~r idlerliyemedt.~: _dd t Bir, ikl ko§e ba§tnda tektük kes- a r J ara S} Il 3 meOSUCat hafaza ediyordu. Çünkü Alman) 
.c. u u yan a çev1 1r a a m. .. . . a \'as1 a ve im an ar ulabilir · "'b. s ·r d .k b' t b • u ar Ill evam e li;! mu e taneci gëirmekle, aman, handise Kuduz bi·r ko·· pek d t k. 1 b 
mt~.. edincnin müdafaa hatlarma z~rfmda ~es~l~ Ekrem Efe~d1m1~ salepçilerle bozacllar da ortaya ç1. nazarî olarak, bu usulden istifa 
yakla§arak manaaray1 uzaktan sey b1r an bile ist1rahat temem1~ .. SI- kacaklar diye telâ§lanmak tez can. y eni ta yin, na kil ve Gü mrükten i i hal için 4 a 1· 1 e ha J k 1 n 1 edebilirdi. Fakat denizalt1 ve ta 
rctmi~ti. Amr'in, kanlar icinde ve- perden sipere gezerek mücah1tleri lthkta çayi gëirmcden paçalari 51" t f I Id yarelcrin tahribah çogald1kça 
re serùmesi, Nevfelin de ~nu takip 1 mütemadiyen te~i etm~ti. vamlya benzer. Daha durun ba- er l er yapl I formÜ} haz1r!an1yor d •• 1 d •• fngiliz ticaret filosunun zayiah a 
ctmesi; müttefik dü,man ordusu 1 Dü~man tarafmdan sipcrler üze. kahm •ahu, daha onümüzde Ïstan. Maliye Vekàleti memurlari ara. Evvelce Almanyadan getirilm~ l s 1 r 1 Ve 0 u , tmca Va~ington daha esash seki!I 
b_a~ku_ma?darun1 .. çok mülees._ir et-_ rine çok ~iddetli ok ve ta~ yagd1- b.~lun tain: i~i ayhk bir bag ~e ~-' smda yenidcn baz1 tayin, terfi ve olan mühim miktarda pamuk men Q k b kk ld t kt l buhnay1 dü§iindü. Ve ÎngÙiz d 

t Ç k b b 1 t lm 
zum rnevs1m1 var ve bu mevsunm naki'ller "apmt~tir. Bunlari sira- t t"l . . . '.t ..,a§ m a a a o urma a o an . 

. 
1. un .u. ~ mu areze er gos en., r: 1~ti . Fakat, tek bir müslüman 'lk . . d b .• 1 kl , ~ suca par I en 1çtnae cZelovle• bir Müsevi k .k. r· k"" nanmasmm gem1lerc refakat 
~rdu k 1 m ordu k i ay1 için e azan oy e s1ca ar s1···l vaz1yoru~ d'l . ,. izmm 1 1 mo ope- h lt l k b' t" 
..,, i is a u, onuna a. nefer1 bile yerinden k1m1ldama. olur k1· lokantalarda o"nu··nu"ze ko. " e J • ,,. 1 nesce I m1§ sun 1 pamuk bulun. g·· de b" .. b" "'dd l asm1 aza mt§ o ma ve mnc I 

d h b
nt · k · t. ,. B d t k t l me uru m n irmi Ir mu et evve '"kl · · h f'fl k • · Ok 

.. 
r ar ... m1y_c_, ·ara.r ver_ mt~ 1. v e mi~ti. ur:>a van a on ro m masmdan dolayt giimrüklerde kal b ' k d k.. k t 1.dd" yu ernn a 1 etme 1çin Y 

k h (t b 1 • nan üzüm salk1mlarmm arasmda V kâl k ir u uz ope is1rm~ 1r. 1a. . 
1. ~ an mu.ecanz ir zaman. Ebù Süfyan hiçbir muvaffak• dëirtgëizle buz ve gece v.·anlan, u- M. Remzi Atay, M. M. e e~i a 1 m1~1r. Çünkü gümrük tarifemiz- ya gore Müsevi km bu vaziyet il- n.uksunk b1lr noktas1kna kkadark, Ani t 
danberi yaptlan iddelli mu~ asara, • •• ra mu!iasebe müdürlügü birinci l de sun'î pamuk ve .. r· k . • . •. r1 a ty1 arma ya m, ara o 

.. 
1
.. 

1 
.. . d h" b" t i yet elde edemeden, ordusunu ka. yand1gm1z zaman, içinizdeki ate§i .. . . H 1.1 0 11 t h .1 k yun u uma§- zenne tela~a kap1lm1~, kopegm .1 . 1 .... ·.hd tt' D mu uman ar uzerm e 1ç 1r e. • . . mumeyyiz1 a 1 ra 1, a si on lara ait b " f 1 kt y 1 m1 eri u u unu 1 as e 1. a 

sir husule getirmemi§ti. rargaha çekti. Ve askerelrinm ma- sëindûrmek için buz gibi karpuz trol memuru Bedrett.in Gürsoy, 

1 

tarifede ir ,. 8:51 :~ . urb. ta ~fiz kudurmak ihtimalini hesaba ka- soura yava~ yava~ izlanda ve G 
Ebû Sil! an, meyus ve mütc-essir nevi kuvvetini k1rmamak :çin; ararsimz. k t · . ·· d"' l"' - ·· h be sun 1 ipe içm ir an e tarak hayvam civarda bulunan 1 d · l d k 1 

b h d 
Past1rma yaz1 demek bu demek tr asiyc m~ ur ugu mu ase . pozisyonu bulundugundan bu en an 1 I§ga e ere muvasa 

11 

1r halde ordugâ ma aY et edcr - 0 derece kuvvetle tahklm e. memuru Nez1he Sudabay, 28 inc1 sun'i pam klar d ,. . k bir gazinocuya 250 kuru~a satml§- lngilizler foàine, emin bir ha 

tm Z kacl larlna . nt· n k d1'lmi~ olan Med1neye b1·r hamlede degildir, past1rma yaz1 demek t'" h b ·1··· uh b 1 u a a sun 1 tpe hr. Gazinocunun çocug"u üç dort k k ed 1 'k e c • ar a~ vaz1y ... i a • ~ d umen mu ase ec1 1g1 m aSI' e muamelesi yapilmak . t . f so ma ist i. Bura ara Amer• 
l tt

• '1'...-d f h tl 1 • _ _,. • . . tee ··r t . bamya, omates tarlalarm·n, pat. k·t·b· Ah t D •1 1 1s enm1§, a- gu"'n çok hoouna giden bu kopekle · e L •·1U a aa a anm parça 1ya- g1rrr.L-..,1g1m1z 1çm ssu e m1ye. 1 b"b 1 a 1 1 m_e anac10g u, Erzu- I kat bu oekilde gu··mru"'k resm ·i çok • askeri ç1karmak için ilcri siirdit 
rak cebri hiicumla Medineyc gir. lim. Hücumlarimmn arkas.m kes. ican, 1 er, fasu ya bostanlarmm rum k1rtas1ye deposu memuru .. k Id'~ .. d · 

11 
.• ""kl beraber yal!p kalkmi§, bu arada sebepler aynen Almanyanm ga 

ffiek 1çm arkada~larile müzakere. me::sek .. ve biraz ·da fedakârl k hpki top a tan tüccarm bomb~ Turhan Yilmaz, Aksaray hazine a. · yud ksel igitn en ma ar gumru er hayvan tarafmdan müteaddit yer- ve ~arkta istilâya mahkûm ol 
lere giri ti. .. . k h" ve kupkuru ardiyesine dondügü k t ,. 1 R . At 4 .. .. 1.. e a mt§ ir. lerinden 1smlm1~1r. • ·r d r·· 1 · 

gostenrse , 1ç ~üphestz ki büyük zarr.an demektir. Ona da daha tam vu a 1 iv • emz1 ay, . uncu u- B .. d d b . gunu 1 a c et 1g1 ycr ere gtrDl 
Fakat bu müzakereler h1çbir ne. b" men muhasebecilig"1' veznedar1 u yuz en _uzun zaman an en Gazinocudan sonra këpek bir i-::in ileri sürdül\-ii delildi. Yâni 

Ir zafer elde ederiz. iki buçuk av var. Merak, acele \'e duran bu nev1 mensucat1n esas va - ... -tic" \'Crn~iyordu. Her kabile, fazla " Mehmet Argun 3. ünèü tümen . . . tüccara intikal etmi§tir. ralann el ~·abuklugilc hasun ta 

l f t k k k k h
. Oiye, arkada~lanna ve askcrlcri- telâ§ etmeyin, o gelince ben size ' d E . I s1flan olan halls namuk n1spet1 p · .. · e e a Yerrr.e ten ·01· ar~ · 1çb•r1· ·i - • Tüccar geçen azar gi.mu yem • fmdan is_., ... aline tckaddüm etm 

· .. • ne teselli Yerdi. haber veririm! muhasebect igi vezne an mm .. .. .. , . . 
urnumi hücumda ileri gcçmek is- E d érd b. d e e terfi etmi"- llOZonunde tutularak mu.ed1l b1r ald1g1 bu finq kop~gi ile Cadde. arzusu. 

tcmivordu. Ve bu yüzden de ara. 1 d' gumru resm1y c geç1n mes1 1çm bos.an civarmda b1r O§ e misa II" Bu adalarm Amcrika bahriy 
leri cline geçmesi Atlantikte ç 

<D,.vam1 var) Osman Cemal KAYGILI r o,., u, irer er c r 1 ·· ··k · l · ·1 · · · · k"" k f' 

da bazi ihtilafl"r zuhur ed.;ycrdu. erC ir. b t h il me uru Sitki alàkadarlar tarafmdan yap1lan gitmi§• kopek burada <la bütün - ( .arsam a a s m .. tl T" V k"l . ..,_ .. 
Bu e.:.r:ada, islâmiyete kar~1 giz. ~ Kaya: 15 inci tümen muhasebecili- i muracaa ar 1caret c a chnce ev halkim 151rd1ktan sonra 01..1nu~- hassas bir hal yaralm~h. Her 

lice muhabbet besliyen (1 'aim bin ' ~ n ~a y e 1!: B ® rr' 0 D Q e lk D e r 1 gi muhasebe kâtipligine Yüksek 1 nazan itibare almm1~ ve d1~ t1ca. tür. Yap1lan muayen<.> net1c~s;nde 1 
kika Alman denizalt1lan veya t 

• fos"ud) is..T.inde • Beni Gatfan'a • ~ ziraat ens1.itüsü müteda~il serma- ret dairesi reisligince bir thal im. këpegin kudurdugu anla~1hm \'e yarclcri ile merika donam!1 

mensup. bir adam müdafaa hatt:- 1 Iht1.ka" r1n kokusu taze taze kan- ye rnuhascbc kâtibi ve mutemedi kâm formBülü_ hka~irlanBm.a~.ak ~.:.~- isiranlar derhal tedavi a1tma alm- ve askeri arasmda bir çarplS 
N i.•·azt' Haltci. Yüksek ziraat ens. lanm1i;!hr. u im anm uyu !vili.- mi~tir. olabilirdi. Hattâ bazt Amcrik 

na gelerek Resulü Ekrem Efendi.. ' l · 1· t kl d M' t 
0 ' d • J 1·t"" .. .. t d ·1 ha let Meclisine verilecek bir kan un Gazinocu da Erzincanda bu u. nca 1 nu u arm a 1s er '" 

mizlc gorü,;mek arzusunda oldu.; 1 ç o·· reg"' 1· n 1· n k 1· n 1· de b a s t 1 rd 1 1 usu mu c an serrr.aye mu • t b k l • . 1 ~ là h · J t · · • 1 kl nan btïtün ailesini st:rnbula da. velti s1rf u ma sat a yan1 A tn 
guriu sci}·ledi. Ve kcnd:si, hendek. I si-pligine. Tokat varidat memuru y1 as1y e em1m zarurt o ma a .. b b b. V k"ll H e .. k vet ederek tedavi edilmek üzere ya ile bir Îl! ç1karmak ve bar 
ten içe11 ahnarak Pc~·gambcrirr.i. · . E'em Ozer Seyhan tahakkuk lïube era er 1r e 1 er ey •1 ara. ' S d t b f h • h g··1··rmu··c:tu'"r Ko""pe girmck için umumî efkân cebr 
zin huzuruna getirildi. ari)_·.er e o uran 1r okuyucu-1 •- Senin, dedi, dünyadan habe- ~fliline, Muntazam borçlar u- rile âcikn l~halât yap1laas1 !ih- as•a aneye 

0 
u ., · -

d k l f 
• b ~· ·1k s h "b' hakk1nda tahk•ka•a mek j.-in ta Avrupamn burntt 

Bu adam, mültefik ordu ·u t~- muz. un a am te c .a 1.1:c de. , rln yl)k galiba! Trabzon yag1 70 111um müdürlügü daktilo vek111 ti.mali de mevcuttur. ,,m 1 a 
1 1 

• ' ' di kt• t 1 -o 1· f L d U z h"d B L H · V k. 

1 

ba~lanm 1 ~t1r. kadar sokttldugunu ilcri süre 
kil eden kabileler arasma nifak · 1 en 1;) 1ye 1r a 1. un da keza a 1 e a pmar anc1ye c a. "' "' 

B
l 1.. , • itham edici bir dil kulland1lar. 

düc:ürrr.ek idn bir plân hazirlam1~. ·- l 1yo.~sunuz; vu a~am 1 yükseldi. I~<f. hamurkâr yevmi.. leti muhasebe müdürlügü daktiol Eren' o··yu""nde be ~ ~ ~ B t K d d S -'- b' 1 t' • T 1 b l Alman torpili ~üphcsiz harbi 1 
ti. Evvelâ Rest.:lûllah Efendimize era an 1ti ir. anyer=n 1r , yc erinin kaç mtsli f1rlad1g" rn1 da \'ekilligine, 65 inci tümen muha. • • a e e ere paso k K d } d b tcarr1z s1fatilc davet etm;s olur 
tazim ile: aç an 11 çoregi alay1m dedtm. ben bilirim.• sebecisi Tevfik Timuralp Îzmir e lye §U eSJ Nakliye vasitalari idareleri mek 0 takdirde Japonya. Üçü~lü p 

_ Yô Resulûllah!.. Ben, islâmi- Bir de ne g::ïreyim: Çëirek!er 20 Fakat her ne olursa olsun yüz. muhasebe müdürlügü b.i~inci mü. Belediye, tahsil ve tahakkuk tep talebele:ine ye~i sene paso!~ 1 ahkâm1 mucibince, Berlinin ya11 
~·etin gizli â~1klar1ndamm. Fakat p~rahk çocu~ halkalari_ kadar kü- de yü7. elli nisbet.im bulan bu c:ëi-

1 

rrcyyizligine, Biga maliye tahsil ,<:ubelH\~.n le~:k~iâtmda yenilik rm1 15 Eylulden !tlbarcn tevzie da yer alm1ya ve Ycni DünY 
birçok sebeplerden dolay1 ~imd1ye çulmem~ _mi'! ~aka .fiah d:i h:-1 rek küci.il~si i~indeki iht1kâr ko- ~:" uru Asim Bayk__al Sivas . tah-1 yapmakta ve bir çok ~ubeleri bir. ba!;hyacaklard1r. Geçen seneden harp açm1ya ahden rnecbur 
kad:ir kalbimdeki hisl_eri izhara rabe~ ~uçu.lseydi buna .k.msen:n 1 kusu taze çorc.,in kokusunu bas. sil kontrol i_nemurluguna, J?. 1~~r- le~:irerck tasarruf da temin et- pasosu olanlar pasolarimn mùd. maz. Fakat Tokyo matbuat1 
muvaffak olamad1m. I~te imdi belk1 b1r d1yeceg1 olmazat. Amma t k k d k tl'd· A ba bakir belediye muhasebe mudurQ mektedir. deti bittikten sonra alacaklardir. tefsir ve tevil tarz1m pe!'in ola . . . . . . . , ç- kl 1raca a ar uvve 1 tr. ca , , _ . . t"' 1 · 
'e'lm huzurunda 1Slam1yeh ka~ul !fiat yme be~ kuru~. ore er .. y:i:n bu kokuyu alâkadar hiç kinlse Mes ut ~l~~Y. 6;, mci. umen ~u- Erenkoyünde yeni b ir Belediye Yeni paso alacaklar -15 _Eylulden reddedici yaz1lar ne:irettiler v 
Pd vorum. (Allah) a ve (Resulul. yanya belki ~e dah~ fazla _kuçu duvmdai mi ve acaba Sarlyerde hasebec1hgme nakledilmi~lerdir:. tahakkuk ve tahsil subesi kurul., itibaren müracaat edebtlecekler- zamaodanberi Atlantikte çok 1' 
lah)a iman ettigirni ikrar eyliyo. dügü halde yme cskt f1atmaan sa- · Naf1a Vekâleti muhasebe mu. t z··hd.. · T -1 b dir kulan hâdise olmad1. Acaba Al 

l 
hiç mi murakabe yoktur?. . .. . k"l· mu~ ur. u u pa§a, ug ac1 a§t, · 

rum. tt 1yor. dürlügü bir1nci mumeyy1z ve 1 i .. . .. .. y · h tayare ve denizalhlan Amer 
Dedikten 90nra, zihninde tasar:. Çorek,.ive bu nokta1n hatirla. Okuyucumuzun sëylediklerini Per1·zat Erkan Naf1a Vekâleti mu- Goztepe, Merdivenkoyu, enisa • fc:si·z e•nafa d ' , • ~ i3 ya r lm ile çarp!.!imlya mahal vermc• 

lad1g1 plâm anlath. tacak oidum. Ate. saçan gollerini k1saca kaydcttik. Alâkadarlann hasebe müdürlügü inl?aal k1sm1 ~a, Suadiye, Kozyatag~: ~~stan:i'. için kafilelere hücumlarm1 n1t 
R(c'Sulû Ekrem Efendimiz, Nai- falta. 1 e:.bi acarak eriine dikll: nazan dikkatl-crine vazediyoruz. tetkik memurluguna, Milâs esk.i Içerenkoy ve Bakkal koyu i~lermt Esnaf œmiyetleri mü§terek bü. zalthlar da bu yüzden meselc 

min ozlerini dinledi: - hazine an-katt M Tayyar Kara. bu !!Ube idare edecektir. rosu, i~iz esnafa i~ bulmak yo- rnamaktadir. Yahut da deni:t 

- Pekâlà .. zat n (harp. hileclen H k 1 Tamir olunacak manc1oglu Fethiye hazine avukat- lunda da faliyete geçrnege karar harbi Amerika ile Îngiltere ar 
ibarettir). Dü~ndü.klerini ya,1. âl onüne par e 1 ltgma, Topçu yüzba;11hgmdan ~ils Tramvay karnelerine vernl'Î!;tir. Bundan sonra l!iÇÎ ara. da seyrüseferi esasen çok sel' 

Diye, Naim'e 1zin verdi dô~cnecek sokakJar tafi Sami Kurdoglu Bursa hazme zam yan kimseler cem1yete müracaat le§tirmi!?tir de ondan m1 yeni. 
• ·aim. muhtelif kabilelerm reis. 

0 
.. _ Hari·'· avukathg"ma. Siyasal bilgiler oku- edeceklcr ve oradan ~çi bulacak- kmlar olmamakfadir. Bu ci 

1 · · d 1 k · 1 b Kerestecilerdeki hâl binas1 Eminonünde, Gençtürk, "'- t . . • enni et a§aca .. ve oun arm ir. lu mezunu Behçet Tanuula s aJ- Tramvay Idaresinden Eylul ay1 Iard1r. Cemiyette i~z esnafm her buradan tayin zordur. Maam 
b 1 • · tl · · h 1 ld nündeki sahamn parke olarak ,.a. zcdeler. Yes!ltulumba caddeleri- if s ·1 k ka l •· .r en ne emntye erm1 a e ar e. , yerligir.e, açiktan Ak' cze~ mi: için birinci mev i me a mi~ o. zaman bir listesi bulunacakttr. her iki unsurun da az veya ço,. 
dec<.>k ~ëzlerle aralarmdaki ittUa- pllmasma karar verilm!§ttr. Bura· n.n 13 bin 3:l9 liraya esash bir ~- 1î emlâk müdürlügü araz1 •esp1t lanlar bir l:afta içinde asker aile- siri albnda bir nevi sükûn de 
k1 bozacaktI. ya ..3339 lira sarfedilecektir. kilde tamir olunmas1 kararl~tirù. ve tevzi memurluguna, Bülent av. lerine zam paras1 olan 25 kuru~u Etnografya Müzesi si hastl oldugu zannedilebilir. 

Bu plân. çok k1sa bir müddet j mt~hr. Cl muntazam borçlar u. Müdür. hareket da~resine yatrracaklardtr. Mu"' du"' ru" 1 manya Rus cepbesi ile fazla 
zarfmda tesirini g0sterd1. Kabile. tfaiye efrad1na k1~hk lügü memur vekilligine, Gani Ba§ Bu parayi vermiyenlerin karnele. gui oldugu için arhk s1rf ln 
ler arasma bir itimats1zlùc girdi. e}bise VC kasket ltJa" f edi'Jen k•di' man Adli ve Vekâleti muhasebe ri mühürsüz olacagmdan muteber Ankara EtnografYa Müzesi Mü- limanlar1ru bombalamakla i1' 
Muhasaradan sonra müttefik ordu. "" ~üdürlügÜ ikinci mümeyyiz ve- sayilm1yacakhr. dürü Osman Ferit Saglam'm ikti. ederek aç1k denizlerde çok aÇ~ 
ya 1ltihak eden {Beni Kariza) ka- 1tfaiye efradma kt§11.lk elbise, ve kopekler ki ligine, Ay~egül Ye~illi, muha. ,....... dar ve ihhsasmdan istifade edil- yabilir. Çünkü nihayet Ame 
bilesi. derhal bir tarafa çekildi. çizme ve ka ket tevzi olunmas1 i.. ,ebat umum mü<lürlügü memur tevzi memurluguna, Süheylâ Dal- mek üzere ya§ kaydmdan istisna. nm yardllDl ile olsun fil 

E~ft Süfyan bu vaziyeti gorünce çin 10 bin lirahk b.r tahsisat ay. Dün ~ehir dahiHnde 80 kOpeik vekilligine, Muzaffer Sümcr millî k1hç milli emlàk müdürlügü me- en ~alt§hnlmas1 kra _Vekilleri He.
1 
va.~1~larilr. o~un ith~l. edil. 

tel:i.,;a ba§ladi. Arhk, umumî bir rùnl1~t1r. ve 14 kedi itlâf edilro4tir. mlàk müdürlügü arazi tespit ve murluguna tayin t?dilmi§lerdir. yehnce kabul edilm1;;tir. muh1mmat b1r fngihz 
1
'. 

1 

nma ç1kar1lacakhr. Orada bu 

1 k ft 
-t~e bizim usbnm bugün gez. l yin pençesile kar~1lallh. Ne iste- alti aydanberi Maçkadaki aparh. 

n 1 ri 1 mege gittigi otomobil. o günkü yorlard1 kendind-en? Dërdünü mana da ugram1yor. Vediamn ni-,... l ktrffilZI otornobtlin tâ kendtSi. 1 Vak1f hamndaki i§i bu sefer de §anland1gm1 ogrendligindenberi, 

l 
-Yahu Necmi qen polis olsana? · uslas1 rru teklif edecek yoksa? ac1 hatrralarma hürmetten de vaz. 

y azan • 1 R F A N 0 ;. N - " eden? 1 Belki fmndaki bu vazifesinde de ~çti ve borcunu. Mükerrem be-
• D U A - Ôyle ya canrm, sen bunu na. o~lartn parmaltt var. Ustasmm ~e- yin Galatadaki yaz1hanesine go. 

"------------ Edebî Roman 59 ...,/ 
1 
sil anladm? Vallahi bizim usta- j ffilnleri aklma geliyor ~mm.a, m. türmege ba~adt. Bundan ba~ka ne 
nm dedigi kadar var. Sen çok ya. sanlar belli olmuyor ki ... En u- yapabilirdi? Maçkadakiler bunu 

• K1pk1~m1Z1, yepyeni bir ey _ Ya?!... man bÏ'r adamsm. H.a. ~unu. :or~ 1 m~l-~ad1k b~r z~ma~da onun da anlamiyorlar nu? 
Nt•cm1.. B1z1m ustanm htç te bëiy. Ç1rak, Necmideki bu meraki an- cakhm: Bu otomobilm soh1b1 bt- . deg1~1vcrmes1 mumkun. Gëzlerine bir türlü uyku girmi-
le tanidig yoktu. larruyarak sordu: zim ustay1 nereden tamyor? 1 Menfaat kanunlannm burnunu yordu K + f d horultular 

- "ah bi 11as1l bir adamd1? - Nt!ye ôyle hayrel etlin Nec. - Bu sualin cevabi r·ok u n sokmad1g1 yer kalmadi. Çok iyi 1 • ar~t .ara m a 3 1 ç1ka~arak uyuyan ç1raga g1pta ile 
- Uz~nca boy lu, zay1f, ~êiy1c ~s-

1 
mi? Mahmut. Haydi yatal1m, vakit geç tamd1g1 ustasm1 da Mükerrem bey bakiyordu. Kafru.mda dolasan is-

mer g1b1 b1r ~ey... - 0 k1rm1z1 tornobili en tant. oldu.. eline alm1~ olamaz m1? tifh 1 b . . d kl · S 
Necmi bu tarifi dinleyince. bi- I' madm m1 Mahmut? s1rtmi arkadasi·1a çevirerek u. i?imdiye kadar i~in içinde Vedia b haml ar eyb1:'.n~.kg1b.1 

iyobr. a. 
r . 1 kl k 

1 
N y · t 1 a o masm1 uyu ir sa 1rs1z. 

az ev~e a. mt urca 1van 1hat, - 000... yumak niyetinde r·,dugunu goster.

1 

vard1 ve stanbuldan· kovubnas1. . . .. 
y~rini Muk:rrem b<'ye. tNketti. .- Bak an!_atay~m. da dinle. Ha- di. Biraz sonra .Mahmut, gündüzün m buna hamlediyordu. Kmm ev- j hkla bekllyor. _Ertesi. ~~ herhal-
N1hadm, Mukerrem bey1n damat. 

1 
m bundan ~oyle 1k1 ay kadar ev. yorgunlugu tesirile horlarken. lendirecek bir baba, etraftaki ! de ustas1_mn. btr te~l~i .. ~le kar§t

hgmdan kovuldugunu b1lmedigi vel yme bir gün ben seni hiç i~m Necmi bu meslenin ~yüzünü hal-1 mânialan kald1rmak için, ugra~ 1 ~1~ v~ziyeh daha iyi ogrenece~. 
içm, tahmimnde b1ran aldannu~ti. ol:mad1g1 halde tezgâha çag1rm1§ letmegc çalt~i. makta belki hakh Jdi. Kcnan, her, l}in:d1 de a~h ba!;k~. yere _taki • 

- Evvclâ o adamla b.z m usta ve bir mii!?terinin istc'k.lerini ver. Eger, vard1g1 neliceyi Mahmut ne kadar Vedia için ~ir mâni de-1 d1. Eger, hakikaten boy le b
1
: ~ey 

biraz k.onll§tular, sonra da b<?ra.
1 
meni sôylemi!ilim. bilseydi, bu sefer taharri memuru g~ldi a~a, bunu Mukerrem ~-1 olursa, n3:'5Il h~reket·-~decek. Ay. 

berce çùup gittiler. - Eeee?... olmas1 için bir teklifte daha bu- ym ve N1hadm anlamamas1 guç- lardanber1 bemmsed1g1 bu hayata 
- Muharrem usta ne vakit fm. I _ o gün 

0 
mü~teri Podingleri lunabilirdi. tü. Halbuki, artik her êey yoluna da bir tekme indirip yeniden ka-

na dôndû? ! almca, dükkânm onündek1 bir o- Talihsizligi yine gelip çatmtl?tl. girmi~ti. Bel~i bugün Vedia ev. ranltklara m1 ~alacak? Borcunu O.. 
- Eh §Qyle iki saat k:idar iez- tomobile binmem~ miydi~ Daha iki üç gün e\•vel mahalleden lenmi ti de. Ôyle ise daha ne is- demege çal~tig1 bir adam, ~ne 

eâ.iita k.aldlm. - Evet! kovuldu. Bugün de Mükerrem be- ~iyorlar? Gënülleri olsun diye, 1 ne diye mâni olmak istiyor? Ke. 

ve erzakÏ yok etmek Amerik.I 
nandaki izzetinefis dü~künlügünü ihtilâfa en müsait olan bir 
hâlà anlam1yorlar m1? olarak telâkki edilebilir. Buna 

Necmi, sabaha kadar, yatagmda men gerek Amerika, gcrck ,l\I 
ezile büzüle ancak bir iki saat uy. ya ber an bir niza unsuru orl 
ku uyu_ya~!ldi. • ç1karabilirler. Bir dev izaltll\111,~ 

Ertes1 gun, tezgah ba~nda da · haber ,erilen hücumu bu "1 
ayni d~ünœleri, mu!>telif ~ekil- dendir. Esasen bundan e~• r. 
lere sokarak bekledi. Ve ëgieden bir iki Amerika nakliye gc 1

"
1 

sonra. i~ini ustasma devrederken, taarruz edilmi~ fakat bunll . 
teklifin yap1hnas1 !çin, gcizlerini ington mahfilleri bir harp \ ~~ 
ihtiyar adamm agzmdan ay1rma.. saymamt§lard1. Mahiyeti hc011 

dt. las1lm1:rnn son hâdisenin de. ·t , • d i<I 

Bir gün evvel 'konu~uklaruu, yütülecegi pek mcinul e'"'., 
o gecc bir plân dahiline sokan Tokyo ile Beyaz Saray ara~ 
Muharrem usta, NecIJloÏnin bir put geni§ bir sahaya §amil ol:ifll 1 
gibi kar§ismda durdugunu gërün- reyan etmekte olan müzak;;: 
ce âdetâ merakland1. alacag1 §Ckle ve Uzak ~ar ffli 

- Ney-e ëyle yüzüme bakiyor- havaom kuvvet vcya h_i': ri 
, gore Amerika politikas1 li~ 11 

sun. 
' Necmi iradesine hâkim olma. cakhr. • ,. ·1 bil 

.. .. 1. l\fistcr ltuzvelt ile Çorc;• 
saydt, ustasma ~oyle soy 1yecek- t T hl .. t'" d birks< 
ti: ·Dünkü konu~amzm karanm 0~1 izk zir h15

1~ uds ubn t ndttldll' 
muza ere a m e u u btl 

bekl.iyorum. Ne ~ teklif edec.-ek- rada bir Alman denizaltl~'. 1 
seniz bir an evvel soyleyin de, bu mivi torpillemiye nmvaffa~ ~,, 
r~dan. tasmu taragmu tophyarak ldt acaba bu bal Amcrik! ; .. 
g1deyun.> b.arp 11ebebi olur m•ydu: 11 

(DevalW var) "~ t ünCU 11• 
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.!.::::._ EYLUL - 194z 

Yugoslavya ve Yuna
nistandan alacakl1lar 
~---------~!~--------~ 

~S Eylûl tarihine kadar Merkez Bankas1na 

Bulgaristanda 
fevkalâde ted 
bi r ler al1n1yor 

Adliye Naz1r1 
1stenen malûmah vermege davet ediliyor Bu' garistan1n Mi li î 

k·~nkara, 6 (A.A.) - Ticaret Ve- 3 - Mal \·esaikmin hangi banka Birlige ~iddetle muh· 
\'.'llnden biÜd.irilmi~tir: 1 VllSllasile tah.sile gônderil.digi, taç oldug~ UOU SO .. yledi 

ugoslaya ve Yunanistamn AI.. 4 - Mal bedeli bu memleket10 
~-~Ya tarafmdan i~gali tarihine bir bankaya yatmimtl."'a bankamn Sofya, 6 (A.A.) - Sobranyada 
k a1ar bu memleketlere mal sev. ad1. cmiÙî korunma. n:evzuu üzcrindc 
,·etrni~ olup henÜ• bedellerini tah. 5 - Mal bedeli bu memleketin yapilan müzakcreler esnasmda 
!~ evlememi~. tacirlerimizin mat- klering m~essesesine yatm1m1~a Adliye Nazm M. Mitalooff Bulga-

bat1n1n tcsb1li rnakasadi!P, bu Turkiye Cumhuriyeh Merkez Ban ristan.n mukadder bir dcvre geçir. 
~ernleketlerde alaca~1 hulunan •. kas1 ihbarnamesinin altmp almma mekte c-ldui'!una ijarct etmi§ ve 
~tin ll!jag1da yaz1h suall1•r dahi.. . d1g1, ~iiylc dem~lir: 

19 Qe is enilen malûmah L.3 EJ lûl l . 6 - Alacagm §in:diye kadar ni- Bulgad•tan ~am bir miUî birlige 
41 tarihine kadar Ankarada çm tahs1l edtlmed1g1, belki tar.hin luçbir devresmde bu • 

C\.nhur1yet M"Crkez Bankasma , 7 - ihraç edilmi~ olan mal alâ.. 1 günkü kadar rnuhtaç olmam~tir. 
Veva bu bankanm $Ubelcrine bil- : kadar rr.emlckct gürnrüklerine gel- Yeni kanun projesme giire, ~-L 
~· tne!eri ve tasnlfattn kolayla5t1. j mi$ olup ta gümrûkœn çekilme. li korunma kanununa aykm bu-
11mas1 ;çm bu memlekctkrden mek'.e L~e bunun sebebi, tün hareketler bundan boyle n'=a. 
~•r b1rine ait malùmalt ayrt birer 1 8 - Ihraç edilmis olan mal alâ- I mi mahkemeler . tar_afmdan deg1!. 
esitcaya yazmak ;,urettle verme. 1 kadar rr.cmlckete vas1! olmay1p te~k1l edtlecck bir d1va_n1 harp ta. 

11-r, r caolunur. \ nerede bulunduguna dair verilme. r:.fmdan muhakeme .ed1lecekl1r. 
lstenen malûmat ~unlard.r: i' si mümkün olan malùmat. 

1 ~- lhracattan mütevelht alacak. b -::-- ihrncattan gayn suretle ta. K ( B R } S 
· ha;sul etrnis olan a!<1cak1"nn m1k. 

1 - Alacag1 m1ktar, / :an. mah'·'·;'.i ''e tahsil edilmemi§ 
lll 2 - Îhraç tanhi, ihraç edilen \ olmas1 sebepleri hakkmda malü. Son haftalar içinde 

ail!! cins1, lmat. • fevkalâde bir~ekilde 
~-~--~~-~~ .... !----~~-~-~ 

ANTONES.'?O G 1· r 1· t te t akviye edï!di 
" Kahire, 6 (A.A.) - Orta~arktaki 

lialka bir beyan· 
l'lame ne,retti Çete l~uran Yu • 

nan Generali Sir k1s1m Romenler 
Generalin g-ayelerini Alman Divan1har-

ingiliz kuv\·ctlerinin ba~kuman. 
dam Sir Claude Auchinleck tay. 

, \·are ile dol~arak Suriye. Filistin, 
K1brlS1 teili§ elm;~tir. iyi haber 
alan mahfiller mühim K1bris ~1!v. 

kiilr<'yi>; üssünün son haftalar için 
de fevkalâde takviye edild.lgini 

: bildiriyorlar. 

ft<DAM -
1 Al man ticaret hey' eti Sovyet tebligi 

(Bq tan."t 1 · cl sayfada) 
T ecavüze ugr1-
y an muhrip (B24 lanl1 1 iaci 1&7fada) 1 messilleri tarafmdan kar~1lanm1§ 

toriü büyük bir tayyarc ile Sofya. vc kendilcrine tahs!s ed1ien oto
dan harekct etmi§ ve Burgaza ug- mibillerle dogruca Alman scfare. 
rad1!dan sonra saat 18,30 da Ye~L . . 

tiopunu tahrip ve agir makinelilü. 
fckle Hi hafif makinel.tûfegmi ig. 
tinam etmi~lerdir. Dü§man:n, her 
ne pahas1na olursa olsun Kazak. 
Jar n imh:i edilrnesi hakkmdaki e
mir :le Kazaklarm eline geçmi§tir. 

Denizalh hasara 
k.. . . t' tinm Tarabyadaki yazhk bmasma oye 1nm1~ tr. . . . • ugrahtm1~ 

Alman heyeti hava ista,yonun. g1tmt§lerd1r. 
da Alman büyük elçiligi erkân1 1 Doktor Klodyüs ve heyet âzâl_a. 
ile ecnehi ve Türk matbuat mii- ri bugun Ankaraya g1deceklerdir. 

Kazaklar, bir pusuya dü§ürerek, . V.a§ing;on, 6 (A.A.) - •Grecr. 
ayni alaym ikinci taburunu da kà. 1smmdek1 An:enkan muhno1111n 

Milli ~ef Bursada 
(S,..tanll 1 lncl 1&Tfada) 

. âmirleriniz sizden memnuniyet 
gosteriyorlar, memleketin bu gü. 
zel ernanetine lâyik olm1ya çah~1-
01z, size te~kkür ederim.. demi§
lerdir. 

!nonü K:z En.stitüsünü mütea. 
kip ziyaret eyledikleri San'at Oku. 
lunda bilhasa modeller üzerinde 
durmuslar ve talebenin kabiliyet 
ve çal;§ma faaliyetleri hakkmda 
sualler tevcih buvurmu§lardir. 

Milli ;;ef, her iki müessese hak
kmda da memnuniyetlerini i!ade 
etmii;lerdir. 

AFGANDA 
<Ba.ttant• 1 tncl S&)'fada) 

edilmi~ bir halde kalan Alman ve 
italyanlarin dü§tügü s1kmhlt vazi.. 
yetevelce bi1dirilm~tir. ZannediL 
digine gore, Büyük Britanya ve 
Sov,·et hükûmetleri bu turistlerin 
ve fazla rniktarda bulunan elçilik 

mensuplan ile konsolosluklarm bu 
memlek-et i terk etmelerini talep 

etmi$ bulunuyorlar. Bu suretle 
kcndilerine Efganistandan ç1kmak 
için mükemmel bir f1rsat verilmi~ 
olu~·or. 

Kâbil'dcn gelen haberlerden an. 
1~1ld1g1na gore. tran hâdiselcri 
Efgan üzerinde bir toesir has1\ et

m!~tir. Bu makamlarm ~inldi Ef. 
ganistandan gitmek isteyen AL 
man ve ital:vanlar:n \Oguna pas~
portlar1m vermege hazir bulun

milen imha etmi§lerdir. t zabitan ve e!rad1 gemiye taarruz 
TAYMÎS MUHABÎRiNE ' eden denizaltiy1 hasara ugrathk-Alman teblfgi 

(JSa4 ianlt 1 inel D Tf&da) 
GORE V AZIYET larm1 ve belk1 de batirdtklanru 

zannetmektedirler. Civarda bulu. 
nan lngiliz tayyarelerinin ko~lf u • 
ÇU§lar1 yaphklari bildu-ilmekted:r. 
Greer kendisine taarruz eden de. 
nizalt1ya birçok su bomba.;1 atm1, • 
tir. 

haberlere gore, Fin k1t'alan eski Londra. 6 (A.A.) - Kanh muha. 
Sovyet huduàunu bütün noktalar. l'e::>e Lcnlngrada yakla~makta ve 
dan geçmi§ler ve Leningrada taar. , büyük bir alâka u~·and1rmakta. 
ruz etmiye ba§lam1§lard1r. d ir. Almanlar §imd; Leningrada 

Berlin, 6 (Radyo saat 9) - AI.. 50 millik bir mesa!ede bulunmak-
man Ba§kumandanhg1 t~bl 1 ~1: tadtrl:.r. Moskova §imendifer hath 

$imal cephesinin bir mmtakasm- henüz kesilmi§ degildir. Rus ordu. 
da vukubulan muhart"belerde Al. sunun herhan.o;i bir cüzü de henüz 
man k1t'alarmdan biri 1160 esir muhasara edilrnemi§tir. 
a!Int§lir. Bu haberleri veren Taymis gaze. 

Vine cephenin bir mmtakasm. tesin1n Stokholm mu.'iabiri 'jUnlan 
da bir Alman koltirdusu yapml§ ilâve etmektedir: 
oldugu taarruz esnasmda Ruslarm Gece gündüz mütemadiyen ce. 
ardc1 k1t'alarm1 imha eylem~ ve reyan eden muharebeler neticesin. 
birçok mlinialardan geçerek agtr de vaziyett.. bir istikrar has1l ol. 
toplarla müdafaa edilmekte olan mu§lur. Hafif Alman kuvvetleri 
Sovyet müdafaa haltm1 yarmt§hr. mütemadiyen Gomel'den Briaru;k 

$ ima! cephesinin ba§ka bir mm. ve Konolopo istikametmde ilerli. 
tàkasmda bir Alman kolordusu 
QOk ilerliyerek Sovyetlerden 17384 
esir alm:§llr. 121 orta tank, 30 en 
agir tank, 13 ke~i! tanlu igtinam 
edilmi§, 193 top ahnmt§ veya tah
rip edilmi§tir. 

Ayrica 517 kamyon ve 200 adet 
nakil vas1tas1 altn~hr. 

Merkez œphesinin bir mmtaka.. 
smda bir Alman kolordusu rap. 
mi§ oldugu muvaffaluyetli muha. 
rebeler netices!nde 13.700 esir al
IDl§, 106 tank ve 115 nakil vas1las1 
igtinam eylem~tir. 

yerek Dinyeperden geçmek sure. 
t ile Ukraynaya gitmektedirler. Fa 
kat bunlar Ruslar tarafmdan k1s
men imha edilmek tehlikesine ma. 
ruz bu lunmal..-tad1rlar. Bu mmta.. 
kalarda §iddetli muharebeler cere. 
yan etmektedir. 

Gorünü~e gore muharebe Mos
kovaya uzak olan mesafelerde da. 
hi §iddetli · olacaktir. Almanlar 
Mp,;ko\•aya yakm ileri cephelerin. 
deki kuvvetlerini son on be~ gün 
zarfmda geri çekrr.ek rr.ecburiye. 
wnde kalmt§lardir. 

Fransada tedhr~ 
(Ba4 tant• l tncl sa1tada ) 

!en haberdir. Son zam. n 1 rd Pll 

küçük bir kasabada b!le b1r ka; 
Almandan rnürekkep bir kuvvet 
bulunrnakta idi. Bu kunetler ~1 .• 
di kaldmlm1§hr. Halen Fransada 
bulunan k1t'alar ilk hatta ltullam. 
labilecek kuvvetler degildir. Bu 
k:t'alar geni§ mikyasta polis hiz. 
metlerinde kullan1lm1ya elve~li 
olan ya§h askerlerden mürekkep. 
tir. 

ÜÇ FRANSIZ K UR$UNA 
Di Z!LDÎ 

Vi§i, 6 (A.A.) - Vi§i aian;;inm 
Paris muhabirinm bildirdigine gèi. 
re Alman makamlan son yaptlan 
su.ikastlere bir mukabele olmak ü. 
zere Franstz rehinelerinden uçù.. 
nü kur~una dizmi§lerdir. 

KAB1NE TEDBÏRLER ALIYOR 

Vi§i, 6 (A.A.) - !yi malûmat a.. 

MACAR TEBLÎÔÎ 
Budape~te, 6 (A.A.) - Macar 

telgraf ajans1 bildiriyor: 
Müttefik kuvvetler harekàta 

muvaffaluyetle de\'am etm~ler ve 
dü§mana kanh zayiat verdirrni§ler. 
di r. 

Jan FranslZ membamdan iigrenil. 
digine gore, nazular meclis1 ile ka.. 

Bundan maada Almanlar Ukray bine meclisi ~gal alt nda bu! ·nan 
nanm smai m:ntakalanna eri§ebil- mmtakalarla serhest Fransa da. 
mek için a§aii1 Dinyeper geçit.. hilinde komünist tedhi§ tah1J:â. 
lerine muka\'emet edilernez ~id. hmn ortadan kaldmlmas1 lürnmu. 
detli darbeler \"Urmak çares;7i a. na ait tetkikat ile me§gul olmu§-
ramaktadirlar. tur. 

Macar k1t'alan miihim bir sev. 

kukey§ :,oktasm1 zaptettik~n ,;~n ' Œ :iyük tarihî roman:162 •• 

anlamami~ b ine hücum etti 
A.i,Bu':r~§. 6 (A.A) Mare~al Finlandiyadaki S O v- Di~r taraftan Britan~·a ve Sov-

t " >co 1~tidar mevk.ine geç1. b E d ,·et makarnlan Efganistam terk 

duklan ~üphesizdir. 

ra du§man1n bu nokta:r1 ger1 almak S • N Qld •• •• Jd •• ? 
için raptig1 te§ebbüsn püskürt- ultan Aziz as1I uru u • 
mü~lerdir. Yeni esirler altmr.1~tir. M ___ , 

i A 1 b"tl · · yet te aas1 rzurum a · · ~ ·~ ;'lldiinùmü munasebetile man za l enn1 etmek arzusunu izhar edon bü'ün 
•:n ketine hitaben bir beyanna- 1 ahp gotÜrdÜ Erzurum. 6 (A.A.) - Sovyet bu Alman \'C ttalvan tebaal".rinm 

ll'Q ne§retm"il1r Rusyanm Finwnd1va elçihgi erkâ. j memleketlcrine diinmelen içtn ''-
~~! re§al bu bcyannamesinde b1i. , Londra. 6 (A.A.) - Girid'de fa. 

1 
nile memurlarmi_an ve teba.aSin: tenil<'n teminatm venlmesi hak. 

------------Yazan· Sami Karayel B ir Macar mülrezesi, sivil elbisc • • 

a ùyle demekted1r: 1 ahyette bulunan çetelcrm ba~ma 

1 

dan 110 ki~:hk bir kafile dunku kmdaki Afgan talebini kabul et-
giyen ve teslim olacakm1§ gibi ha. - Pl§a, Padi~ah 1 zehlrletecegi. tahk sükûn bulur bulmaz atacak-

to~'Z uçurum kenannda bulun~- 1 geçmi§ olan General Manoli Man- trenle buraya gel ni~, bir müd. memeleri muhtemel gôrülmemek. 
•u cluk. Ben memlekete ~crefmi t.. dokas'm il kkate sayan yeni bir det st irahatten sonra ihzar edilen tedir. 

reket eden bir dü~man grupunun niz ve yahut katlettireceginiz ha. tir. 
taarruzuna ugramt§ ve bu grupu benni ald1m. Eger, bu yolda hare- - ...... 

e etme 0c çahst1m Çünkü bir k b ··~ ·1m· 1· 1 Efnan hükùmetinin Îran'dan ve 
tamamile imha eylemi~tir kete te\'essül edersen.z .. size en - Niçin cevap vermiyorsunua 

lti11 et - . · . men. 1 est ni,rem :~ ir. otobüslerle Sankam1~a hareket et " 
11, c:rcf 1z, cem1yetsiz. adalet. Mandokas'in kumandasmda ha. . . . . Irak.dan Efganistana iltica eden 

LENINGRAD BOMBARDIMAN birinci muhalif ben ~ldugumu §im. Sultamm?. 

. la~1van az ke d . l 1 m1~lerd:r. Misafirler Sankam1.tan I1·aJ,!.1 mu··s1urn·· a n a"•1le1·i leslim et. 
EDiLDi diden soylerim. - Ne yapahm demek istiyorsu. 

!'> J 
1 

• re t e <'n b1 r çe e, çete muhare- . . ~ 
, '' n memleketin mukadderalim b 1 . kl 1 1t1baren ,vollarma trente devam e- mi,·ccegi vc hudut har icine çikar. 

Berlin, 6 (A.A.) - D.N.B. ajan. Hüseyin Avni P•i'll. and ve ye. 1 nuz?. 
'''tr.a . 1. t 1 J e en ~·apma a zan a lma al man deceklcrd.r. 
)·an ni anm, a yanm ve . apon. bir kaç ki§inin b ir A Iman harp di- m1yacag1 ~annediliyor. Efgauista-

sm:n bildirdigine gore, 6 Eylùl min ederek biiy le bir §CY olmad1- - Vallah î biimem .• herhalde bir 

r.,. n_ .. muk_ldderah_na baglad1m. ncn bu harekeline diger müslü. 
gecesi Alman tayyare le'1"kkülle-fgm1 mü'}külâtla Mithat pa~aya ka. §eyler yapmak s1ras1d1r .• 

hnk .. R vanmda muhakern"leri "ap:hrken V k } · · · l ~ ' Il •JU 1t\ifak b1ze omanya- J Naf1" a e •. 1· man bir mültec1y1 Ji hasa siyasî 
r i yekdigerini :nüteakip da lgalar bu! ettirebilmi§ti. - Anhyam1yorum .. aç1k siiyle-

~·n lllukacidcs haklarim tahak- mahkeme salonuna hücum clmi~- b;r mülteciyi himaye e'mek müs. 
~, lt rmck tmkànm1 verecektrr tir. Mandokas maznunlan kurtar. · Iümanlar için din! bir vazifed;r. 

,_El .. az, Romenler1·n bu mukaddes. .,1 makla kalmam1~ harp di,·anma 
lt:cactel.-de yegàne gayemin mensup Alman zabi' lerinden b;r 
~il ":leket1 yükS"Cltmek ve ona mu. kaçim da al!p giitürmu~tür. Jlfan_ 1 

Alanyada ha z1 tet· 
kiklerde bulunuyor 

•t J,,s mücadele haklar1n1 iade d k · · sa1·1 1 b;• ada d r ' "' o as irn·an .; n ~ m ' Al 6 (A A) N f \ 'e. 
,,,:"0k•en 1b.ret oldugunu anla. " anva. · · - a ia 
-·.,:n11 olmalari teessüfe ~yand1f. 0 vakit <.;iridden çekilm1yen bir kili General Ah Fuat Cebesoy, 

kaç yûz A\"llS'ralyah bu generalin Scrik, 1-Tana,·gal \'C Alanya yolu. 

Bulgar -A1man 
ticaret itilâf1 

halinde Leningrad mmtakasmda 
çevrilmi§ bulunan SO\Tet k1t'ala. 
rma taarruL etmi§lerdir. 

Dü§mamn topçu ve piyade mev. 
zileri bombard1man edilerek tah
§it edilmi§ k1t'alar dag,hlmt§I r. 

Sovyetler agir zayiata duçar ol. 
mu~lardtr. ___ _,,,. __ _ 

Fakat ?itiithat pqa, daima Hüse. yiniz!. 
yir Avni pa$adan çekiniyordu. Hü- - Hal' siras1 ve !1rsati elimiz. 
seyin Avni pa§a, bildiginden §8§· dedir .. 
m1yordu. 0, Sultan Aziz1 zehir. - Pekâlà .. ben de arslammla be. 
lemiye karar verm~ti. r aberim .. 

Pa§a, Arzmiyaz1, SineklibakkaL - Fakat güriiltüye meydan ve. 
daki ihtiyar Çerkez kar1S1nm evi. ririz diye kockuyorum.. 
ne çag:rd1. 0 gece ho~ça bir sada.. _ Oras101 siz dü§ününüz ... 
r et alay1 yapt1iar. Kalfa fevkalàde _ Sonra rüfekaya da 0 kadar 
memnundu. emniye tim yok .. $ irvani zade me-

Jap an A merika Fakat Hüseyin Avni pa~amn selesini biliyorsunuz? 
Ier!. ile mülâki obcakttr. i "i bir k li ·· 1 · kl · d 

londraya gore kumandasi altma girmi~lcrdir. nu tetkik cderek dün buraya gel-? 
r,.,. <na. .....,. 1 tn<i sa,-t>da) General Mandokas Balkan muha. \ mi~lerd'r. 
~ l)uri~tinde kalrn 11 olmalan. rebeler:ne ve Yunanistan1n girdi- 1

1 

Naf1a Vckili a~1lmas1, mmtaka. 
)· ,1 Alrnan erkâmharblyesi Rus. gi bütün harplere '§tirak etmi~tir. mmn muz, Portakal, limon man. 
t ~ k1i1 geçirmek fikrini kabul i935 ~enesine k adar e rkâmharbi.. dalin mahsulünün inki~afma bü-

1 ~ 1 i~;n ~•md ik i halde takvv. e k1- . h k·t k ru· . ·r vük vard1m1 dokunacak olan Dum 

J •• k · a aya soy 1yece eri var '· - Rüfekaya itimadm1z yoksa 
menbadan ii'!renildigine gèire, ,_·a. mUZ8 ere&I A 1 A · - Hüseyin vni pa§a i e rzm1yaz ha!' ~in i n as1l yapabilirsiniz?. 
nmda harici ticare: müdürü Dok. (~1 t inci sarfàda) arasmda mühim konu~ma~ar oldu. _ Yâni demek istiyiorum kl, 
<or Landuverhr'in bulundugu lù mî bir Çin telgraftna gore, Arre. Pa~a. Arz:n1yaza aç1!~1§t1.. ba§ka türlü bir §ey y'.ipamayiz mi? 
licaret heyeti 15 EylùlE dogru Sof. rika Hariciye Nazm Cordeil Hull, _ Sultamm, sayemzdc lay1k ol- 1 B k t·· 

1
.. labil' , 

Ç. · v · t El · · H k' • . . - a§ a ur u ne ya1JJ ;r .. ya',·a gelecektir. Bu münasebetle mm a$mg on ÇJSI us me madig1m mevk1e geld1m, Fakat p d. h k d ' k d. -
1 

-
J • d . t·r d d' b" - a 1~ , en 1 en m~ o mu, 

~r ycn1n are a tSmI §e gm1 1 a · · .k 
1 

. 
t~~- t ledarkine lüzum giirmemek. lnah in:;aatm1 da telk1 ey-emi§ 
~Ir tmis ve o tarihte isüiasm1 ver. 

1.81 · .~imdiltk Bulgarlann vazi.. e ' ''e kasabammn ziyaretine ait in-
~ in_uttefikl-er in ani bir baskmi- mi$ltr. balarm1 ifade ecierken Alanya. 

Alman • Bulgar ticaret anlalfTTlas1 1 Amerika ile Japonya arasmda c..- mevkiimlZ en 1s 1 a e e 1p 1r an bul 1 
'iükümlerini tâdJ eden yeni an . reyan eden iplidal müzakereler evvel vazifemizi yapmaltytz.. ~0!:,· 1 b r" 

811 
o-

b1 !~"ni olmak için italyanlarla Mi.JIAI Mu .. _ "tn bugün mazhar oldugu inki§af1 
ll:~kl!~e Baikanlan muhafaza el. Amerikada "nemnuniyet\e kaydcyleyerek ve 

·<ma imza edilecektir. haklundaÇinin hiçbir endi'I" duy. Dedi. lur?. an ars arum.. u 

-~eni anla§ma h:iküm!erine gore mamas1 icap ettigini soylemi~tir. Arzmiyaz. pa§anm ne demek îs. 
!) . • dafaaya yeni tahsi!:ai '<asabam1zm yalmz çografî ve ta. 

lliu1i:l;· I;ierald gazetesrnin ba§. . . !hÎ bak1rndan degil nefis ve çe. 
taPaer~iri, Almanlarin Orta $ arkta V~mgton, 6 ~A:_A. ) . :- .. Aya~ ·itli meyvalan ve ipek ü kuma§· 

iulgaristanda Almanyaya bakir Çin E:çisi, Amerika Hariciye Na. tedigini anlamt§tt. Fakat bu kor
nadeni!e üzüm ii:i aç edece~< ,.e zu·i ile yapt.Igi mülâkatm sonunda kunç siizlerin sakh oldugu mânaYl 
'>unun mukabilinde giizt~1 ve ma Birle§ik Amerikamn Çine yardun anlamamazhga gelerek: 

- Yâni zehirlemek müml..ün de. 
gil mi S ultanim? 

Dey ince, Arzmiyaz1n y üLii sarar. 
llll§, dudaklan titrem~ti. Hiçb:r 
cevap ~enneden sustu: 

l(i h a1<Jari k!i sefer1 esnasmda meclisi Cum:t gunu m111t mudafa, 'arile de §Ôhret ka?anm~ oldugu. 
l!:,1k "<lefleri olacag;na • kanidir. ihtiyaçlan için 3.583,900,000 do· 1u siiylcmi~ vc halk1m1zm yol w 
gl!t;i asyadaki R us petrolünü ele[ larhk tahsisat a)TJimasma dair o '<anal gibi bckledigi baymdirhl· 
ll.:is1frttelc ve lranda ingilizleriJ !an kanun lâyihasm1 kabul etmi; ·~lerinin yak mda tahakkuk edece. 

- Arslamm, vazifemiz " kadar 
'11Ul e$ya ithâl e)leyeœklir. emekLe devam edecegine ve Ame. m ühim mi?. Arhk vazife kaldt 

Geleeck haflalar içinde Bulga. rikamn Uzak $ ark siyasetinin de- m1? Hamdolsun s.idaret mevkiine -.:····: . 
·istandan Almanyaya 150 vagon gï<miyecegine itimad1 oldug~unu . t 'k Id. · Husey m Avru pa§a, .sev.iil'.sinin 

, 1r 1·aeye 1mz.. · te · d .•. · · · 
züm sekedilecektir. beyan elmi~tir. _ Sultamm! Mevkiimizden ~ fe~a .. v~~ye gir '~= «'mt~h. ..._ • ria temas1m kesmek. t ir. }ini bildirmi~ir. - -~-~-~-

r- . -
fl\_Zab1ta ve deniz maceras1 romani: 7J 

SON SEFER 
~( Çeviren: M. Feridun ) ~ 

S:r at.. . . 
~'" "'lam evvel kuçük b;r ~h- !nyor. Okumu~ bir çocuklur. Is-

k ukùnct1nde büyümüs bir kiz 1 tckbali parlakhr ... 
~a adar Çtk ngen olurs~ 0 da 0 Megre dogrudan dogruya sordu: 
'- '

3 
Ctkin Tend· ~r lb k' ·md' - Aileniz zengin mi? "'lcgr . o 1. , a u 1 §• , 

~ e Ile beraber •Plâj oteli> n- - Babam Kempcr'fn en büyük 
ÇtkaJ, bir saaL bile olmaITU§- halal ve kablo magazasmm sah1hi

dir. Bunun için Piye~ babamla ko. 
~1 It0 rniser en k k nuiO'Ilaga bile cesaret edemiyor-

11111 • or unç t&vrim ta. . . . . . b a 1•lt du .. . Tarn btr sene gizli g1zli u. 
l ~na ra"- lustuk ... 
'lld '"" n genç k1z t..sir al- • 

a ka! k - Her ikiniz de on sekiz ya~10-~lll!> ma islem yor, man1yor, , 
·.>'elle gül . .. rd da m1s1mz? 

-.... a umsuyo u. - Ben daha on sekizi doldur. 
J< !->.,. lr lek kusuru vardtr dtyor. madim bile ... E vde meseleyi ev-
1.l•has, /hngand1r Nas1! oimasm? velà ben açt.Im ... P iyer ayda hiç 

n h ~lur bir baltkt• 1d • Anne. olrnazsa iki bin frank kazanma,. 
! lttni l: i.t l rnek tç1n senelerce a3· d1kça benim1e C\Plenmiyecegine 

Ir .:!tt1. $1rnd. anasma o ba- yen~1n elti. . . Gèir üyorsunuz ki ... 

- Tevkif edildikten sonra size na hürr iyetimi iade etmek isted.i... sima ônünde d uran gence noktaSl 
mektup yazà1 mt? Hava berraklJ. Genç k1z gri tay. noklsama tetabuk ediyordu. 

- Bir tek mektup yazd1. Birkaç yorü ile bir yüksek tahsil talebesi.. Biraz eski fakat temiz elbiseli, 
satirdan ibarct ... Halbu ki evvelce ne veya bir muallimeye benzivor- sm1fi.n 'l:Jirh~iilerine rnahsus cidl
bana sahifelerle meklup yazard1. du. dî, a,'ni zamanda Ç'ekingen simah, 
Aram1zda her ;;eyin b;ttigini mem - Eebeveynim;n buraya gelme. zay1f, uzun boylu bir delikanh .. . 
lekete yaymamm gerek benim ge. me rnüsaade etm~leri ona itimat. altlarmdan çil Jekeleri bulunan 
rekse ailem i\in ha:·.-irh olacan-101 lar1 olduguna delalet etmez mi?.. gozler, f1rça gibi dik kesilmi§ saç. 
soylüyor... ~ 1 Dogrusunu is•erseniz babam beni Jar .. 

•OkyanuS• un yamndan geçi- 1 bir IÜ"cara v-crmek istiyordu.. Kap1 açild1g1 zaman yerinden 
yorlard1. Tahliyc i~i dcvam ediyor- 1 Komiserin odasmm ônünc!~ s1çram1~h . Uzun b ir zaman kendi.. 
du . Sular yükseldigi içln gcminin Mcgre genç km oldukça uzun bir sine yak la~an genç k1zdan oldukça 
siyah teknesi rlhtima hâkim bir j zaman beklctti. B ir ka\ not ald1. uzakta duruyordu. Ni§anhs1 niha
vaziyetoe gelmi~ti. Ba~ güvertede Yar1m saat sonra her 1kisl de ha yet kollarma ahlmaga ve âdetâ ar. 
yan bellerine kadar ç1plak üç lay- 1 pi>haneye giriyorlard1. zusuna ragm~'n sar1lmaga rnecbur 
fa ytkamyordu. * oldu. 0, §a~km gozlerle elrafma 

Megre bunlarm içinde Piiti - L ui Megre yüzünü ~k~itmi~. Elleri bakmiyordu. 
yi tan1d1. Tayfalardan birinin ar. arkasmda, piposu di~lerinin ara. - Mari~ .. . Ne o1du? .. Nasi.J ol. 
kada~mt ornuzundan dü rterek ken smda. gêivdesi sa•k1k. hücrPnm du?· · 
disini ve genç km gêis~erdigini de bi rki'•esinde a~·akta durU\·ordu. Büylik bir heyecan içinde idi. 
gordü. O zaman suratm1 ast1. Ya- Bu i§lc rc<mrn me~c;ul olmadt. Fakat bu heyecamn1 hareketler!~ 
ninda, ses devam ed'yordu: g1m. tahkikal1 bir mer3klt stfatile giisterecek tabialta degildi. Yalm 

_ Ne ince bir Lkir degil mi? takip eltig!ni polis makamlanna giizlükerinin carnar1 bugulanm1 
Çünkü Kemper g1bi kü<;ük bir §e- bildirmi~ti. h. Dudakla1r titrivordu. 
hirde dedikodulartn ne kadar da! Telsizciy. bir kaç ki<ri ona tarf _ Buraya ee~em.-liydii\ 
budak sald1gm1 pekâlâ b ilir . . . Ba. etmisti. Hayalinde canland•niiJ!1 (Dcvam1 var) 

· 1 bill' · · ? 

1 

Gonlunu almak ve 0<1a ou z fe. min û a r m1v1z . . . 
N d 1 · hsmiz arsla.. rahlandirmak 1ç10 sevd • ,., clarmt 

- e en o marna "" d ., oAOia i. 
mm. I . 

_Mahmut Nedim pa~a, Esat pa. Arz1myaz, ürkmü~tîi. Bir türlü 
§a d ururlar m1? . . . 1 kendine gelemiyordu. Müth~ bir 

_ Mahmut Nedun pa§a, §tmd1hk §eydi: 
mevkii 1ktidara gelemez.. - Pad~ah1 zehirlemek ... 

_ 0 , getirilemez se Esat p~a da Hüseyin Avni pa§a. devamla: 
getirilemez m1?. _ S ultan1m! Ne o, siz1 ürküt.. 

- Zannetmem ... 
- Dogrusunu sèiyleni.ek lâz1m 

gelirse efendimiz beni, muvakkat 
olarak bu vazifeye getirmi tir. Or. 

tüm mü?. 
- Aman arslan m, dogrusu .itk. 

tüm .. 
(Devaml var) 

-..--s Eylûl Sali Ak,am1--=-.. 

S UME R Sinemas1 
Yeni sine-ma mevsimini aç1yor. 
lik programda: Büyük a§k ve 

ihtiras filmlerinin §Uh y1ld1z1 
MAE WEST'in 

~EHVET KADINI 
err.salsiz ~k ve iht:ras §ahesertdir. 

il•••Bi!etler pazartesi 5abahmdan itibaren .at1lacaktir. - -
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va z lyet: 1 Atlas Okyanu- Gününtenkitleri Kayseri Belediye Riyasetindcn : 
Bcled'yemizde ihhsas mevk!i vekil!er hryetlr.den tasdlkli 170 lira ücretli 

blr ln~aat Fen memurlugu münhaldir. 

A tlantikte 
sundaki hâdise 

Leningradda cereyan 
eden muharebeler 

(Ba§makaledcn devam) 
verdigi 50 muhribin ayni oldugu 
için, yanh hkla hücuma ugraml§· 
tir. Çerçi Amcrikan bayrag1 Îngi. 
Iiz bayrag1na hiç benzemcz ve A. 
mcrikan muhripleri bordalarma 

(Bq t.ara!1 1 lncl . a y fada) 

yollar batak ve çamur haline gel
dikç Alman ordulan taarruz ha
hnde bu vaziyetten zarar gërecek
lcrdir. Alman ordulan Rus demir. 
) ollanndan istifade edemedikleri 
için bu zararlan !iÙphes1z iki kat 
olacakhr. Muharebe meydanlarm
da iskân mü!ikülâh ~agi yukan 
1k1 tara! için de müsavidir. Îki ta. 
raf ta kazina kürege sanlacak, 
mubafazah siperlcri çogaltmaga 
çah acaklard1r. 

Buna mukabil Akdeniz havza. 
smdaki Libya cephcsinde ililim 
artlan büyük harekâta müsaade 

cdecek bir hal almaktadir. ingi. 
lizler \"e italyanlar gcçen yaz 
rncvsimi zarfmda kuvvetlemneg<' 
çah~·hlar. Habc§istan, Sur1ye ve 
Irak meselelerinden kurtulan 
muhtelif Îngiliz kuvvetleri M1sm 
müdafaaya hazir bulunuyorlardi. 
Ïran vaziyeti araya girmi~se de 
sonunda General Wavel, \'C Hin
distan kuvvetlerine yükletilecek 
b:r vazifedir. Alman ordulan. 

tekmil kuvvetlerHe Rusyada ugra. 
!iirken ingilizerin ikinci bir Lib
ya seferi açmalar1 ve bu seferi 
muvaffakiyetle ba§armalan muh
temeldir. Zaten harbin scvk ve 
idaresi için ba~ka türlü bir hareke
ket tasavvur etrnek manhkî ola. 
maz. Almanya Rusyay1 mag1ûp et. 
mege çali!i1yor, ingiltere de ital. 
7 ay1 rnaglûp etmege gayret ede
cektir. Bunlardan hangi tarafm 

muvaffak olacagm1 tayin etmek, 
hcrkesin kendi tahrnin ve takdiri. 
ne kalml!ihr. Biz oyle samyoruz ki 
Almanyanm yükü daha agmilr. 
Yani Almanyanm Rusyay1 maglûp 
etmesi lngilterenin italyay1 mag. 
hlp etmesinden daha çok güçtür. 
Eger ingilizler de boyle dü§ünü. 
~·orlarsa, firsah kaçirrn1yacaklar, 
Akdenizde muhakkak bir yeni 
muharebeye gin!ieceklerd'ir. Bu 
suretle in,giltere Almanyay1 ve 
nuhver taraf1m iki ephede harbe 
mccbur etmi§ ol caklard1r. Bu 
mrha de Almanlann ve !tal.} an

Jann zararmad1r. 
Mulâkatm içyüzünü bilm1 oruz. 

Fakat Mussol,ni ile Hitlerin son 
bulù~alarmda bu noktanm chem 
miyetle konu§uldugunu tahmin e
diyoruz. B.r noktay1 daha i~aret 
cdclim: 

"in topraklanm fcda etmekten koeaman rakamlarla numaralarm1 
·ekinmediler. Fakat Finler harbe koyarlar amma, dalim~ vaziyette 
lcvam etmek istiyorlar. Bizde hüeum eden bir denizalh gemisi
mna (ok bir lœi:e yaydan ç1kh) nin tip itibarile birbirinin ayni o. 
!crier. Finlerin vaziyeti bize bOy. lan Amerikan ve Îngiliz muhriple. 

:c gi:irünüyor. Bundan sonra Al. rini tefrik edememesi daima müm. 
manlar hesabma da olsa barbet. kündür. Biz, bir yanh~hk ihtima
mekte mahzur gi:irrnûyorlar. Ka. lini kabul ediyoruz; çünkü Al. 
reli berzahmdan Herlemi§ler, m111nyamn §imdi, A~er.ik~ il.c har: 
Leningradm di§ müdafaa hatlan. '!be tutu '._11ak!a.n .h•çb1r .. •sbfad~~1 
na sokulmaga muvafiak olmu~lar~ 0~~1myacag1, bd~k1s bu !''.,.~en bu. 
dir. :ruk zararlara ugnyacag1 muhak-

kakhr. 
2 - Leningrad cenubu garbî- Al J 

. . manvanm apon~·a ·1 barbe 
smde meydan rnuharebes1 taar. .. · . ' .. .1 • 

l k b
.
1 

t 1 h ;mudahale <'thrmek 1çm, Amerika 
ruz ar ve mu a 1 aarruz ar a. .1 k . . •. r d t kted' E" 1 e ·avga ç1karmak 1sted1gmi dii. 
m e cereyan e _me :.r. ge_r iincnlcr varsa da bizce, bu tahmin 
lmanlar 15 Eylulc kadar Voro~1- do" d "'Id' Ç" k" 'ht' k. 

lof ordusu üzerinde bir netice ala- b' gr~ <'g; 
1
1
rk' u:i u, 1 J iyat ar 

11azlarsa ondan sonra yagmur ve •r siyase a 'P en aponya, 
Mihverin kcndisine hiçbir yard1m 

belki karaltmda bûyük harekâta edcmiyccegini bildigi için barbe 
giri~mcleri vc zafer kazanmalar1 girmemektedir. Japonyantn iliti. 
talih eseri olabilir . Voro§ilOf or. yatkârhgmt Almanyanm da bildi. 
dusu bir Alman ihatas1 onünde gine §Üphe :yoktur. o halde, Al
~rk'a çckilir ve Leningrad1 sag man • Amerikan harbine, Japonya. 
cenah1 ilerisine ahrsa, Alman plâ. ntn seyirci kalmas1 gibi bir tehli. 
ni suya dÜ§IDÜ~ olacakhr. Biz ke vard1r ki o vakit, Almanya, 
Ruslann bu noktay1 ehemrniyetle yalmz ba§ma, büyük ,.e kuvvetli 
gozonünde tutacaklanm samyo. bir dü man daha kaianmt§ olur. 

Su sirada, Amerikanm da, harruz. 
3 - Merkezde Sovyet ordusu· be girmek istemedigi m uhakkak. 

nun bir kaç gündenberi mukabil hr; çünkü, Amer ika, henüz hazir 
taarruza geçtigi haber veriliyor. degildir. 0, §Îm dilik, Îngiltercye 
Bunun hcdefi. Alman ordusunun elinden geleni yapmakta ve Sov. 

yetler Birligine de yard1ma haz1r. 
merkez ve œnup ordularl arasma lanmaktad1r. Amcrikamn izlanda 

girmesine mâni ohr.ak ve Çarkî adasma ,.e bclki de GroenJand'a 
Ukraynay1 müdafa:i etmektir. Ay. asker ç1karmak, Simali Atlas Ok
nl zamanda Moskova istikameti yanusunda, Amerika sahillerinden 
kuvvetle tutulmu§ olacakhr. Bu Îngiltereye dogru ç~k gcni~ bir sa. 
hafta içinde rnerkezdC'ki harekâ.. hada kendi harp gemilcrile kara. 

tm neticeleri belli olacaktir. kol devriyeleri dola~hrarak gorü. 
4 - Cenupta bir dcgi§iklik yok. !en Alman denizalt1larm1 Îngiliz

tur. Dinyeper boyunda iki taraf lcre haber vermek suretile yaphg1 
ta s1ms1k1 yap1~rm~hr, birbirini yard1m da mühimdir. 
gcri atam1yorlar. Fakat Almanla- Amcrika, bir taraftan barbe ha. 
rm Desna ~chrinc dogru taarruz z1rlamrken diger taraftan da in. 
etrncieri Budyenni ordusu için ha. giltercye hem mane,·i müzaheret. 
y1ra alârnet degildir. Almanlar te bulunuyor, hem de siyasî yar
Kusk'a dogru inmcg<' rnuvaffak dnn, rnalzeme yard1m1 \'C Atlas 
olurlarsa Budycnni Dinyeperi ter. Okyanusunun mühim bic k1sn11m 
ketmege mecbur kahr. i~te mer- karakol etmek surctilc sevkulc<'y~î 
kezdcki ,.e Gomel ~arkmdaki Rus yardim da yapiyor. 

ordularmm mukab1l taarruzlan 
Almanlann bu harekC'tini ënlemek 
için yap1lmaktad1r. 

Kirahk apartman 
htanbul Belcdlye ka1"31s1nda 2, 3, 5 

odahk daircler kalor·fer s1cak su ve 
butün konlorile kirahkllr 

Amerika kara, hava ve d<'niz 
ku\·\etleri, Japonya \'C Almanyaya 
kar§1 iki repheli bir harp ~·apnbi. 
lccck mcttcbcye varmc1ya kadar, 
Am<'rika, harb~ girmiyecektir. 
So\ yctler Birligi de, Al man ordu. 
lurma kari:1 mukavem<'t etmck su. 
retilc Amerikanm bu vakit kazan. 
ma ~iyasctini kolayla hrmaktad1r. 
Bo) Ieee iki taraf da. yâni Alman. 
ya da Am<'rika da, heniiz harl1ct. 
mek istemedikleri cihetle. Atlas 
Okyanusun!laki hâdisenin kazas1z 
ve bclâs1z avu~h1rulmu~ olmasm· 
dan mcmnundurlar. 

lizak!ïarkta Japonya, Amerika 
i.e uyu~ak yoluna sapm1~ gorü. 
nüyor. Zaten bizim kanaatimiz 
de bu id1g kucaklay1p saramadlg1 

Çin heyulâs1 kar§ISmda Japonya
nm Avrupadaki m1hver bcsabma 
alti devlete kar§l harp açmasi ak. 

8.30 Program, saat ayan. 8.33 Hafif 
la ve rnantika sigar bir harekrt de. program. 8.45 Ajans haberleri. 9.00 Ha. 
g1ldir. Eger Amerika Japonyay1 fif müzik ve ma~lar. 9.30 Evm saatl. 
tatmin etmek meharetini gosterir. 12.30 Program, saat ay:m. 12.33 Tür
Sf', Almanya ve 1talya ikinci bir l,1lcr ve e>yun havalar1. 12.45 Ajans ha. 
muvaffa 'yctsi:ùige ugram1~ ola. bC'rlcri. 13.00 Pc~revler ve kar1$1k §ar-

Abidin DAVER 

IRA NDA 
(Ba.' tar:tl1 1 incl sayfada) 

1.llar. 13.30 Radyo salon orkestras1. 
caklard1r. 0 zaman, Amer1ka da 

18.00 Program, saat ayan. 18.03 Rad-

Faktiltesi rnüdürü Frans z profesi:i. 
rü Obcrlin de vard1r. 

ortaya ahlacaktir. yo caL vc 1a,go c:•ke.~traSJ. 18.40 Muh~ 
:;>1mdi Alman - Sovyet cephes:.. t if .:irk1 vc 1,ks1ml 19 30 Saat ayan 

ÎNGÏLÎZ VE SOVYET 
KUMANDA:.LARI 

ne dônelim: Aj s haber: ri 19 45 S rbest 10 daklka. 
1 - Fin Mare~ali, Fin k1t'alan. 19 55 Prnro He t"az par1;' ri. 20.15 Ko- Helsinki, 6 (A.A.) - Sovyet rad. 

na Sllâh1 birak1p sapa na sanl cak l •$r:ia-. 20.ao Fasll z1. 21.00 Z!raa~ i ) ~s,mun. Tahrand~n b1!dirdigmc 
zamanm henüz gclmedigim sôyle. ta1n1m1. 21.10 Ka·1~1k 6ark1lâr. ~1.3:>' gore Bntanya kit alan Iran top. 
ffil§tir. Finlandiya yiyecck buhra. f•tanbul at yan~lan ncticelerl. 21.45 raklarm1 Hemedan §<'hirne kadar, 

. . d~-'= R 1 F" l d' 1 aDns rnüzJ 1. 22 30 Sa .. t ayan, Aja1is Sovyet k1t'alan ÏS<' Kasvin 'ehr. i-m içm <--wr. us ar. m an 1yayi l bcplcri. 22.45 AJans por tervlsl 22.55 . · · • 
sulha yanastumak ümidilc eski Kap:m . ne kadar i~gal etm1§lerd1r. 13 

Yine Scvyct radyosunun bild•r. 
~--~-~~~-~--~-~--~--~~-~-~~~--

Istanbul defterdarhg1ndan : 
Sosya No. 

1/1329 

1/6167 

2/4971 

71/10598 

2/39 

65100/1752 

Nev'i 

Karagumrük Avc1bey mah. E: Kuyu Y: Ku
yulu So. E: ve Y: 19 No. li ar . 
Ycnlkap1da Ka11r aSJm 'll al' E: Sepetci Y: 
Zindandelen so. E: 49 Y. 11 No. J1 hane. 
tiskûdarcta Yen mahalle<le F. V~ngmbag1 Y: 
Sctaret So F: 42 Y: 48 No. !1 69 1\12 arsa. 
Suleyman yedt' Dcrnglu yoha ~u Kebapç1 han1 
So. E: ve Y 4 No. 1t 606 M2 arsa. 
Kad1k ·y Hasanpa§a mnh K1zlaragas1 So. E: 
4/2 M2. Y: 4,2 • o. h 92 M2 nrsa. 
Sam.ityada imrahor Ilyasbey mah E: Hac1-
manol Y: l\!anav so. E: 151 Y: 157 No. 11 hane· 
nln 5/2 hissesi. 

62301/2443 Fatihte JITuratpa~a mah. Knzganl Sadl camii 
Ç1kmaz1nda 15 No. 1I 36 :\1.! kuyulu arsa. 

52301/2465 

63/7491 

3/5784 

1/3553 

3/1431 

Aksaray Gureba Hüscyi.na;a mah. Se;.1rcl so. 
E: 10. Y. 17 No. h 3h$ap hru1enin 4/2 hl•SC'SI. 
B yo[;I nda Bülbül m h. Scrdar Omerp~ 
Cad E: 145, 147 Y. 125, 127 121/1Noh114,50 
l\ 2 arsan1n 96/120 h. scsl. 
Bt"yoglu Kernerhatun - Ka yoneukullugu mah 
Kumürcu Zcyne1 \e Turun, So E: 10 Y. 9, 10 
No h cvln 1/4 hissesi. 
M rcanaga mah. Çakmakç1 arcla Sünbüllü han 
ait kJt.;a 11, 12, 13 No. h oda arsalaruun 24/48 
hisse~i. 

Bcyoglu Hulbiil mah. Serdar Omer Çalg1c1 
So. E: 83, 85, 28 Y: 75 No 11 67,50 M2 arsa. 

bed li Tem!nnh 

100 7,50 

1800 135 

60 5 

1700. 127,50 

69 5,50 

504 38 

100 7,50 

225 17 

660 49,50 

675 61 

375 29 

10~ 8 

Yukanda yazih gayrlmenkuller 22/9/941 pa.zartesl saat 15 de 
MudL.rl~gunde mûte;,ekk 1 komi.syonda ayn ayn ve aç1k arttirm sa!tla· 
cakhr. Icare vc tav zleri yoktur. Verei borc11 h;izine;re aittir. Fazla 1zahat i çiD 
Milli Eml~k • llncû ~alemwe mürac-.&.. (7914) 

di gin e gore Sovyetler ve Ïngiliz 
Ier Kasvinde birlc m:~tir. Burada 
Sovyd tc~ekkülleri §efi, 1ngiliz 
ba~kumandam §erefÎI"c bir ziyafet 
verm1,tir. 

Londra, 6 (A.A.) - Ïtimada §a. 
yan bir Londra rnembamdan i:ig. 
rcnildigme gore, ingiliz ve Sovyct 
k1t'alarmm iram Ï§galleri siasm. 
da burada bulunan Almanlar bu 
memle ·eti tC'rke muvafafk olamo. 
m1§lard1r. Ïngiliz hükûmeti taro. 
fmdan trandaki Biiyük Elçisine 
gündcrilen talimatm halihaz1rda 
tranda bulunan Alman tebaalarma 
ait olmakla kalmad1g1 ve Irak is
yam sirasmda Îrana kaçan Irakli 
âsilcrle Kudüs müftüsüne de ~û
mil olduqu zannedilmektedir. 

TEBRÎZDEKÎ IRAK KONSO. 
LOSU ÔLDÜRÜLDÜ 

Kâbil, 6 (A.A.) - Ahnan ha. 
1 bcrlere g6rc, Tebrizdeki Irak kon-
1 solosu ~ehr.n Sovyct k1t'alan ta. 
rafmdan i~gali esnasmda Oldürül. 
mü tür. Bu haber hakkmda henüz 
tafsil5. t almamami§tir. 

~-_;_~---~ 

ZAYÎ - 924 Ecne_sinde Voyvoda Mer
k<'zi E?Tinlyet MüdUrlUgünden alm1$ 
oldukiJm ikametgâh tezkereml zayi el· 
~m. Yenlsln! alacag1mdan eskisinin 
t,üJtmü 'l'Oktur. 

Yunan tebaa!'lndan 
14oiz Menda 

( ~ta.raf1 1 inel su·fada) 
b ul etmelidirler. B ir bardak bi. 

Îhtisas mevkiini haiz olanlar mezkûr miktar ücretle ve bu mevkii haiz 
(Ba~ taraf1 2 nci sayfad 

sarahatlc Hariciye N azm H 
olm1yanlar Barem 
Jard1r. 

derecelerine fore ücret veriJmek üzere vazifey almacak- sorulmu , o d a müsbet bir ce 

Tekird g Vaklflar idaresin en: 
Beher kentnl.n Mubaœmen 
muhammen becteli k1yœct1 

kuru:i L. Kr. 

20 

25 
20 

8168 40 

9465 50 
5385 60 

Kent;iJ l\luvakkat 
inlktan' teMinnt 

L. Kr. 

40842 

3i862 
2()928 

612 63 

708 92 
403 92 

No. Seri Cinsi 

7,9 - A. Odun 

24, 25, 26, 14 •• E. 
3,7 - B 

Mcvkilcri 

S<.ray V.Jllf Orm~n Kazande•e m°Pll
kii. 
Sarayùa Plamutdere 
Sarayda Vak1! Ormn Hamastepe 
yolunda 

1 - Saray kazasmda Ayazpa~a Vak1f Ormanl· nmn 942 senes1 odun sa~lar1 ~artnameleri muc.bince yuka. 

rda hizalarmda yaz1l1 kapah zari usulü ile artt1maya konulmu~tur. 
2 - Arttuna 22/9/941 Pazartesi gilnii saat 15 Sarayda Vak1f Orman Muamelât dairesinde yap1lacakllr. 
3 - Arthrmaya girecek mil~teri!erin 2490 s;iy11J kammda yazih vesikalan lbraza mccburdur. 
• - Sartnameler Teklrdag Vak1flar idaresinden bedelsiz olarak ahnabllir. 

sun. 

BOIRS 
iST. BOR 'ASI 6/9/9U 

1 Sie: lin 
100 Dolar 
100 !'eçeta 
100 lsvcç kr. 

ESHAii1 VF. TAHVÏLAT 
% 7 934 Sivas - Erzurum 1 
% 7 934 • « 2 llâ 7 
Türkiye i~ Bankas1 nama 

ZAYi - Nü!us hüviyet 
gaip ettim. Yenisini ç1knracag1 
eskisin.n hükmü yoktur. 

2 
2 
1 

5 - Teklif mektuplan 22/9/941 Pazartesi günü saat 14 de kadar Tekirdag aVkl.!lar idarcsine 
8 - Dnha :fazla malûmat almak .isteyenlerin Tekirdag Vaklflar idaresine murar11ntlan 

verilccektir, 
f?7llO) IÇerkes'in Bagraküyiinc!en 341 .. dogu 

A.1 ' nlilu Arif Ozcan 

----- .. 

Îstanbul Defterdarl1g1ndan : 
No: Mûkellefin ad1 ve isl soyad1 Mahallesl Sokajl1 M. Matrah Kazan Buhran 

% 15 ve 
Misil zam Sm . hùiarnnmenin No. 

1 Arist1di Kundttra tamirc1si: 
2 Dlrnl.tri Manav 
3 Re$ît Zeki Eleklrikçi 
4 Kemal Ertul: Dans D. 
5 Hayrabet Fotogari1;1 

8 Musa Kâzlm Ycmi~çi 
7 lladiye Tanr1vcrdi B1let bayil 
8 Kemal ve Lokn Dans D. 
9 F. Depolar Lokant.i 

l 0 V1cdan Ser Ife Randevucu 
11 htepan Marangoz 
12 Hakk1 Bayrakt.: r Îçkili lokanta 
13 Scvki Albayrak Kcimurcil 
14 Mu tafa Dii~er Dü~enieci 

15 Andma Sapkac1 
16 Suai Kldem Koltukçu 
17 Arif Manav 
18 J ·m il Kalayc1 
l9 Nurl Dal1:1ç Manav 
20 Mustafa Do er noscmcci 
21 Ispiro L"zaro 
22 c c: « 
23 1lalil Safak Knhvecl. 
24 Amu Pasknl Mezec. 
25 Ahmet Ccvat Îçklli lokanta 
26 Hemzl llaht Kundura El<g1. 
27 Hal.me bçalan Sobac1 
28 Lutfu Caku Sebzec1 
29 Huscyin Ergenç Bakkal 
30 c • • c 

31 Mtdafa Gurten Elektrlkç, 
32 Emin Çak•r Kundura T. 
33 l\letopotefsls gazelc matbaa 

34 Hir o ·1 erz1 
35 S:iffet vc Eleni Terzi 
36 Yam ve Peu·o Mob:lyac1 
37 Fahrcltln Marangoz 
38 Bahrl Koray Tûtun ve ir.üsklrat 
39 Ismail Kus Manav 
40 Gracliç Zevenka Mecmuac1 
41 Kos'lantln Mob1lyac1 
42 Nesim Çp•ut Tavukçu 
43 Nobar Kundurac1 
H ilya Terzi 
45 c: c 
46 M rlka Çantac1 
47 Recep Garon Terz, 
48 « • c 
49 Ali Ersoy B:.1zcu vc Sllt'U 

50 $en1p 1\IlglI'diçyan Fotogrnf. 
51 Yasef oi;lu Mli;on Kurkçu 
52 c: c c • 
53 Cevdct Kahvcci 
54 Yordan km M~krina Randt\'l!Cll 
55 c c c ...,, 
56 Kkontis Sardnkis De.irirci 
57 Naz1m Sezcr Dr. 
58 c c « 
59 Marika Dedco[;lu D vulcu 
60 Parlmik Bcrberyan Sa<itçi \ e kty. 

metli etya 
61 Melunct Gùner Kômürcü 
62 Münir Akclai'.: A.lematbah 
63 Agop Kahveci 
64 Ahmet Eraykaç K•mdurac1 
65 1''erlt Randevucu 
66 Mehmet Arif oglu ibrahim 
67 Hadiyc Tannverdi Bilet Bayii 
68 Osinao Kra! Îçkili lokanla 

c • c C' 69 
70 Müzeyyen Günercn KunduraCI 
n Katerina Îzgarac1 
72 Ya ll\"a Teledo Terzl 
73 
74 

Vasil Teni~ Maç sahas1 
Kâmil Bakkal · 

75 Vasil Tenis Maç sahas1 
76 Giistav Vanber)!er içk li lokanta 
77 Hi;rey:n Hü~nu iç. Biraha11e 
ï8 Mahmut Suleyman K1rathane 

., 

Kuloglu Tornac1 B. 
c Tornae1ba~i 82 

Kuloglu: Tornac! B. 50 
« Ahududu 20 
« ist. 197 /l 

• 
c 
c 
c 
c 

Tomac1 B. 12/1 
ist. 183 
Ahududu 20 
Tornac1 B. 26/ l 

• c 55 
Agahamam 67 

c Hava 4/1 
ruzajla Bogazke;en 62 
« • 54 
« 
c 

c 

• 
« 
c 

Ycniçeri A. 41/l 
Çukur Cuma 71 

Bogazke en 74 
K, dirler 96 

J!.VJiya 

B. B:l$1 40 
Bogazkcsen 54 

Ç. Tozkoparan 7 

c c • 
c • 75 
• Mc~rutiyct 78 
« c 28- 0/1 

Cihangir: Ha•)tlr 26 
c Gune~li 32/1 
c • 32/1 
« 
c 

Lengcr 4 
c • 

c Güne~li 32/1 
« Havyar 47 

;;iahkulu Galipdedc 59 

c 
c 

ùimesclt Kallav, m1 
!'~peba51 61 /1 
.As. Mes 15 

c 151 
As. Mes. giinül 1 

c A~. Mes. 44/2 
As. Mes M.narc 20/3 
• Elbamrn pasaj 
c As. Mes 54/ 1 
c Tütün Ç. 7 • 3/1 
c Piremeci 48 

• c c 
c 
c 

Haçoplo P. 30 
Ellrnmra P. 19 

c " c 
c Mezarhk 6 

Tomtom istiklâl 431/5 
c Îstlklfll 357/3 
« 
c 
c 

• c 
Yeni;eriagas1 24/1 
Nuri Ziya 30/l 

c c « • 
c Tosba 27 

8 

K..1tiprru t, fa Îstiklâl 132-2/4 
c c c 

• Îst!klâl 11/1 
c c 121 

45 
180 

' 180 
444 
540 

120 
900 
444 

600 
110 
624 

72 
72 
36 
60 

45 
84 

336 
336 
156 
240 

1650 
36 
84 
84 

156 
156 
84 
72 

,., 
3:'.4 
500 
.25 
240 

80' 
108 
150 
36 
36 

180 
180 

112,50 
156 
144 
90 

330 
300 
300 
120 
330 
330 

63 
1200 

960 
240 

5,55 
18,40 
27,74 
88,80 

189,00 

15,32 
IU6,2 
12,89 

3,50 
794,96 
38,79 

273 
36 

12,65 
3,38 
5,46 

3,Gl 
7,36 

42,57 
84,0C> 
22,44 
36,77 

307,68 
3,68 
9,92 

79 
38,46 

A162 

6,88 
93 

14,8 

.!96,77 
82,82 

tOO 
23,11 
75 

6,61 
l0,21 
7,45 

11,,37 
7,72 

l0,17 
67,50 
17,34 
24,16 
54 
22,50 

115,50 
135 
90,62 
21,52 

129 
$37,31 
23,62 

77,74 

18:1,51 
l00,97 

000,89 
2,94 
4,44 

17,76 
37,80 

3,6 
39,?.0 
2,58 
1,H.K 

158,99 
7,76 

43,68 
i 

2,2 
68 

1,9 

73 

45 
953,95 

1,47 
10.46 HX 
6.81 

61 
91t 

1,83 
5 

1,32 
,J 6 

16,80 
4,49 
5,88 

49,23 
59 

1,59 
13 

7,69 
6,92 

l,38 
19 

10,34 
14,16 
11,48 
5,00 

Müvazene 
Hava K. 
Ceza 

73 

)j 

58,35 14,63 
16,56 Subece temyiz 
40 
4,62 

l2 
1,6 
1,63 
1,19 
2,27 
1,84 
l,63 

10,80 
2,77 
3,87 
8,64 
3,60 

23,10 
27 
18,12 
4,30 

85,80 
67,46 
3,78 

15,55 

57,10 
20,9 

1,15 
1,78 
1,30 

tU,68 

16,31 
5,38 

514,80 
404,77 

14::,75 
18,8 

940 
940 
940 
939 
938 
Terkln 
938 
939 
938 
938 
939 
939 
941 
939 
940 
938 
938 
938 
939 
938 
938-39 
940 
940 
940 
940 
940 
940 
94r 
940 
938 
938 
938 
940 

938) 
) 
) 

935-38 
93'l 
940 
939 
941 
941 
940 
941 
940 
940 
941 
941 
!)40 
940 
941 
9Jl 
941 
940 
938. 
940 
939 
939 
941 
938 

941 
938 

~5/28 

35/29 
29/44 
14/32 

4/28 
edilml,,tir. 

1,36 
36/35 
1.31 
2/87 

38/19 
6/43 

13/29 
44/;lO 
37/o 
6/25 
6/24 

47/43 
39/19 
36/22 
3/39 

37/1 
3/2~ 

3/31 
37/2 
36/45 
31/5 
4U/3~ 

40/29 
36/13 
36/14 
36/15 
37/4. 

2/82 

11/43 
14/31.i 

4/21 
39/4 
10/50 
22/'J7 
40/18 
27/37 
42/H. 
42/21 
10/45 
10,44 
41/7 
37/37 
17/35 
24, 8 
3/4 
4/3 

12/19 
5/14 

39/47 
39/43 
9/11 

30/9 

3/5 
6/40 

c Hasnun Galip 26 360 3i,23 7,45 8,7C 938 2/35 
c S1raserviler 25 249 17,56 3,51 940 34/14 
c Buyükparmak K. 25/1 192 14,00 13,44 940 42/10 
c Ahududu 39 63 9,57 1,63 941 33/33 

Kuloglu Kartal 2 U5 1166,33 133,27 '1119,6/ 939 43/18 
c Tornac1ba~1 1/2 90 17,81 2,95 94 1 31,9 
c istlklâl 183 900 196,2 39,20 939 36/35 

firuza~ Bogazkescn 78/80 72 l,72 28 941 21/10 
c c c c 72 1,72 28 9U 21/9 
c c c 136 45 14,6 2,25 941 21/22 
c c 15 72 26,26 4,20 940 37 /38 

Evliya Çelcbi Tozkoparan 75/l 30 4,24 68 940 32/13 
Clhangir Aslanyatag1 No. 10 360 M,00 10,80 Subece temYJl) 93'i .dilmistir. 
Flruzaga Ag:ihamam 3 180 45 9 Subece temyiz 937 edilmi~tir 
Cihangi.r Aslanyatag1 10 160 54 # 10,80 c c 937 edilm~tir. 

Asma11mescit As. Mes 74 7251.17 l>00,23 200,05 1200,28 939 7 /40 
c istlklâl 220 2269,83 t72,38 54,48 326,86 938 0/20 

Kâtipmustafa istiklâJ 129 1598,16 108,22 21,64 129,86 938 9/47 
79 Cio Yir:i.ni Pans'yoncu Cihangir S1raserv.ler 101 713,74 85,66 17,13 411,12 938 4/72 
80 Miço Çamb1rapulo Bnr Tomlom istiklâl 365 300 36 7,20 43,20 940 10/10 

, 

81 Terpsltco C.van:di $apka Asmalunescit Istiklâl 224 50 8 1,20 7,20 939 9/19 211 
82 Ne 1:n Sesimov Koir.byoncu As. Mes Mei;rutiyet Biristol Otelinin 20 No. lu odasmda 939 taltvim yl11 muamelâhna ait defter vcsaiki Ile 1 

T. ve ~3439 sayile hesap mütehass lan tctkik bürosuna 15 glln zarfmda müracaatmlz lûz.umu teblig olunur. 
-----~-----------~------~---~--~-~-----=---~--~~~--------~~-:-. ~ 11 

Gnlntasaray Maliyc subesi müke!leflerinden olup ad1 V1! soyad1 ve l.si ve ikarr.etgâh adreslerl yaz1li sahlslar terki ticarellle yeni adreslenn' ~11 
niemis ve teblige salâhiyetli bir kimse.le gosterilmemi.$ olduklanndan, yap1lan ara tlrmada bulunamamalan dolay1Sile hizlarmda gi:isterilen y11lar3 

11100 
z<nç, buhran ve z~mlan ha\·i ihbarnamelcrile komlsyon kararlnm bl.zzat teb li.(i mümkùn olamam1stu. Keyfiyet 3692 s::.y1ll kanunun 10 ve Il ci 

lerine tevflka!l tebhg yeri..ae geçmek tizere ilin ol.unur, (7903) 


