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zartesi Bqm•lio:rriri: ABIDIN DA. ~·ER 

8 
TELEFON: ZIM 

EYLOL 
18 41 

ADRES: Caialoilu 
Nanioamaniye CoJtlui 

No: 54 

Yûlll< lllOO 

8 •141< 800 

1 a a,41< 300 

GONLOK SIY AS1 HALK 

Mill 
A 

1 $ef $ehrimizde 
Reisicümhurumuz Bursalilara 

bir hitabede bulundular • veciz 
~ """'"'""" 4 .. "' 

Atlantik mey-
dan muharebesi 

Atlantik meydan ma/iare-
6e1i, /ngiltereye aman de
dirtecek bir 1iddet go1te
rememi1tir; bundan aon
ra go1termui ilitimali iae 
gitlikçe audmaktadir. 
Çünkü /ngiliz lie Ameri
kan tngâlilar1 liem yeni 
11apur 7'1Pmak, /iem de 
6a 11apurlar1 /iimaye eden 
tayyare lie kor11etleri ye
tï,tirmek huausunda daha 
büyük bir 11erimle çal11-
r111ya 6a,lam11lardu. 
-----·~~~~~~~~-

Y azan: Abidin DA VER 

L.n arp, 22 Hazirandanbm u-1J iki cephede cere7an et
.\t mektecllr: §ark cephesl, 
~ 1•ntik cephesi. Gerçi, Akdeniz. 
, e de mubarebeler oluyorsa da, b11 
.~~he, 1•mdihk tamamile tâli bir 
li •tnmiyeti haiz bulunmaktadir. 

111
'•hi.n âlubeti üzerinde müetisir 

l ticadeJeler Avrupamn §8rk1nda 
) ••ada ve &arbinde, deni2èe cere.. 
ln •di)or. 

~t t.i.giltereyi niçar ~ualap maglûp 
~;~.'>~. matul ve lngilizlerin de.. 
t ·11;tu ablukas1na bir mukabele 
~~lui eden Alman de>nizalh ablu.. 
h as1 - daha doirusu, denizalh ... 
,.•~.• ablukasa • acaba ne yaziyel. 
~•t? 

;<\hnanlar, iki harp y1h i1:inde 13 
t•l~on tonluk tn~Iiz, müttefik ve 
t ll•ltere hizmetinde bitaraf tica. 
~! &emisi bahrd1klann1 ilân ve id. 
h' a ediyorlar. Bu rakamdan, bar· 

1
111 •arurî icaplarmdan olduïu an. 
•11Ian propaganda pay1D1 çikar. 

~~k lâzund1r. Çünkü, eier iki yù 
t~deki gemi zayiat. bu yekûnu 
'~ saydJ, ingilizler büyilk bir SL 

d llthya dü1mü§ ve Atlantik mey. 
b:~ ~uharebesi.ni yan yanya kay
lo "'11 olurlard1: Çünkü 13 milyon 
t)~ &"•minin batmasile 1ngilizlerin 
IQ~dek; tonajm yar1S1na yakm bir 
IQ 

1 
ktan denizin dibini boylamq ol. 

; lâzun gelirdi. 

"Bursadan ayr1ld1ktan sonra vatan1n diger ko~e
lerinegittigim vakit sizi herfedakârhga haz1r gor
dügümü anlatacag1m ... Ya,as1 n aziz Bu rsa.,, 

-

Bunahlara ftrel veren Miliî Sefhniz ve Buna dan l>lr ma nrara: Atatürk meydam 

Re~ur lsrm?t inônii dii.n yun. Bana lr&r§l gëisterdiginiz sev. 
aqam Bursadan ~rimiee ~ giye ~kkür ederim. Aranrzda 
buyurm~anùr. (AJ\..). bahtlyar bir mman geçiriyorurn. 

Bursa, 7 (A.A.) - Reisicümhu. Sizi ne§'ell V'e Jruvvetli buldum. 
rumuz :lsmet 1nônü Hall< Partisi Bununla ütihar ediy<>rum. Bursa. 
tara!utden 'Y't'ri1en ziya!ette Bur- dan aynkhktan 90111'3 vatarun di· 
saltlara JU hitabede bulunm~ar- ger k~lerine git\.gim vak1t llizi 

chr: w fedakârliga ham gôrdügümü 
•- Bursahlar, sevgili vatanda§- anlatac&.gun. 

lanm.. 1ki giindenberi eranl.2>da- (Dnami « tlBeti uJ'foù) 

L 
Mannerheim Mussolini 

Mannerheim'a 

iRANDAN -Al man koloni
sinin teslimi 
istenigor 

Bir habere gore 

Îran tereddüt 
içinde 

Pctrol kuyulan ta
mamen i §gal cdildi 
Ne•york, 7 (A.A) - Tahrandrn 

alman haberlere gore, lngiltere ve 
Sovyetler Birligi Alman k.olonis1-
nin teslimini istcmtktedir. Bunlar 
goz hap~ine almacakhr. lran ka. 
binesi Rus • 1ngiliz notasm1 mu. 
zakerc için top!tnm1§hr. Ba§veki. 
lin parlarnent.oda bu i~ hakkmda 
bugün, yann beyanatta bulunma-

0 D ES A si bekler.iyor. 

M l• • b • tRAN TEREDDÜT EDiYOR 
USSO Jnl l l Lond1a, 7 (A.A.) - Siiylendigi. 

k l Q E H R 1 ne gore, !ran, Almanlarm bilâhare 

GAZETESI 

1 Alman tebliAi 1 

Kief m1n
takas1nda 

Siddetli 
muharebeler 

Rus k1talar1n1n ge
risi tazyik alt1nda 

fsned m1ntakas1nda 

l1çiler tahlige 
ediligor 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman ordu. 
lar1 Ba§kumandanhgrnm tebligi: 
~ark cephesinde harekât plâ.n 

mucibince devam etmektedir. 
Bern, 7 (A.A.) - Cenevre'de çt. 

Ir.an La Suisse gazetesinin Ber lin 
muhabiri bildiriyor: 

Berlin'in salâhiyettar menbal~ 
nnda dün ak§am biklirildigine go
re, merkez cephes:nde cereyan e. 
den iiddetli muharcbeler netice.. 
sinde Kiyef'deki Sovyet k1talan
ni.n gerisine yap1lan tazyik gittik
çe artmakiadJr. 

Yme cenupdaki vaziyete m ü t~. 
allik mânidar bir haber daha alm
m1vt1t. Bu habere gore 1sned mm
takasmda ~çiler Moskovadan ge. 
!en bir cmirle tahliye Hlilmege 
ba~anmi§tir. 

Muhabir, bundan, Rusya ,,in bü 
yük bir chemmiyeti olan bu hav
zanm da terlrodilmesine karar ve
rilmi§ oldugu rnânasmm ç1kanl.. 
masi lâz1rn geli p gelm;yecegini 
sormaktad1r. 

FiN KIT'ALARI 1LERLiYOR 
Hebmki, 7 (A.A.) -- Resmen 

haber nTild1gône gore c!dukça u
zun bir tevakkuf dev~inden :xm. 
ra, Temmuzda ba§hyan tadrruz 
4 Eylûl::ie tekrar ba§lam~hr. 

Üç gün süren muhakbeden son. 
ra, k1t'alarim;z 75 kilometre iler. 
lem~lerclir. 

Son günlerde, dü~,an. r.razu:ni1.i 
bombahlm1~t1r. 

.... . ... .. . .. '"' .. "' .. "' ......... 

Ame ri ka 
Japonya 
Tokyoya gore 

Müzakereler 
inki~af edigor 
Londraya gore tebri te gra- V a1acag1 mukabelei bilmi.si! tedbir. 

d • lerinden çekincœ~ Almanlar1 tes.. Japonya, bu hafta ya-
fI gond e r l ~ehirde sükûnet var, !im etmektc mu .erc<lJit bulun.. l k b . kr 

SAYI - 765- SENE 2 
FI AT 1 

DÎJŒAT TAKVIM Heryerde 
Gazeteye Yù: 19U - Aye 9 Gün; 251 
gonderllen 1 - Eyldl - PAZAR'IT.Si 3 evral< &eri Rlcrl: :360 - Saban 16 
verilm-. Ruml: 1357 - AGUSTOS 

Son T elsraf Matbaa1mda Ba11br· Kuruttur 

--· ---
~ark Cct..llHlnden reslmleir", Tabrip ecfilen tren!erden birl 

1 Sovyet tebligi 1 

ALMANLAR 
Leningrad' da 
ric'at ediyor 

407 inci alay1n ka
r a r g â h 1 ele geçti 

Cephe boyunca 

Bir günde on binden 
fazla Alman zabit 
ve neferi imha edildi 
Moskova, 7 \A.A.) - Riiyter: 
Bugün ogle üzer1 ne§red•len !:'<1V 

yet tebliginde Sovyet k1t'larmm 
dün geœ bütün cephe boyunda 
çarp1~aga devam etti.kleri bi.di
rilrnektedir. 

Bu tebliJ!e ilàve olarak Sovyet 
hava kuvvetlerinin cephenin ce-

1 nubi garbî mmtakosmda <lü§mana 
agu zayiat verdirmege devam et. 

(Devama t llncii uy!Mb.) 

TUrkiye 
lngiltere 

Arasinda tica
rî muameleler 

Son haftalarda 

lngiltere, Türkiyeye 
1,600,000 lngiliz li
rahk mal sevketmi§ 
Londra, ? (A.A.) - Royter bildirl

vor: 
Son ha!t.alar zarfmda Turkiye Ue 

BüyÜk Brilanya arasmda yapilan ~cart 
muameleler, iki memleket beynlndck.J 
ticarl münasebatm ehem.rniyetini g&., 
termel<tedlr. 

Son haftalar zarfmda, Ïngiltere, Tür
ltiyeye, cem'an 1600000 inglliz llrahlr 
mal 10nmelm1~tir. 

Bu emtian1n içinde Türk.iyenin Jlat.. 
~adan ithal edemedi~i bin ton baku 
EülfaU vardlr. 

Îngiltere, Tilrk'.yeye, Kah\'e, :okomo ... 
ti.! ve tekcrlckli vesait a,, e~ndcrm!:tir. 

(Del'".1.ml f Ullt:li aayfa.la) 

At yari§larina dün 
de devam edildi 

~,1ngiliiler, Ilazirandan sonra, ev. 
~. ce ber hafta, sonra da ber ay 
~••ttikleri zayiat listelerini, dü1. 
tç; lia faydah malûmat vennemek 
~-f 8•h.k gizli tutuyorlar. Bu iti • 
.\) t • 1'grad1klan zayiah ancak, 
da lttan tebliglerindeki rakamlar· 
''~ takip elmek mecburiyeti has1! 
lit t'ktad1r. Almanlar, henüz A· 
11i: 0

• listesini n<'§relmediler; Tem 
~•kz listeleri ise 400 bin tondan 
Ilia az fazla idi. llazirandaki Al. 
dig n lislesi i~e _ mayinlerin bahr. 
•i. 1 tn~çhul miktarda gemiler ha. 

haJk egv lence yerle• maktadi.r. Almanlann yüksek mev pt aca enz1n na 1ya 
'l kide bulunan birçok iranhlarla iyi boa m â ni olm1yacak -----------·--------

Bu telgrafta, Fin ml - rine devam ediyor münasebetler idarre etmckte bu- Tokyo, 7 (A.A.) - Çok emin KI .. b "" d 1 F B h b" . 
l t . · k h 1 "' (l}e\·am.J 

4 
ÙD('Ü ~yfa.da.) n a çe 1r1n e 1n1n a raman 1g1n- R d . .. . . , bir kaynaga gore Japon_ Amen. u un en ayr1 a . -

dan bah se di li y 0 r umen_ or usunun . . 1 . kan ihtilâfmm bir ha! suretine • 

maneviyat. bozuk Ruzve tin an- rap\Jiçinyap;Jmakta_~1anmüzake- ci takimi Beykozdab1r maç yapt1 
d 

•• } reler bu ana kadar musait b1r ta12. 1 OeSÎ U 0 0 d Ü da inki~ar etmektedir. Ruzve!t mu., 

b' • 76'! 95 t Roma, 7 (A.A.) - Düçe, Mare. 
ai, d , 0 tondu. lalyanlarm . , • dak. tel.. Londra, 7 (A.A.) _ R<C'Uter a.. ti6 7

• •klarile berabcr bu yekûn §81 Mannerha1m a a1ag1 1 
h~k· 83 ton olarak ilân edildi. Hal- gra!1 gondermi§t.ir: jansmm Mo>k>rndaki hususi mu-
a~3.~9 lngiJizler, Haziranda yalniz Kitaaltmzm kahramanca oovü- habiri Aleksa~~er Werth, muha. 
11i;11 6 .ton kaybcttiklerini siiyle. 1erek eski hududa vasù olduklan sara altmda bulunan Odesa §ehrin 
dal·'•d1. 876 bin ile 329 bin arasm. §U anda size italyan ordularmm de tramvaylarm otobüslerin maga 
ltt~~l fark1 nasal telif etmeli? Al. arka~ça seUnum ve 1talyan mil. zalann, ç~ùarm ve posta servi
•1 •a a.~a gore, Îngilizler ugrad1kla. letinin, hem de yalmz bugünden sinin faaliyette bulunmakta devam 
tiire r:ati gizliyorlar, ingilizlere it.ibarcn degil ôtedenberi kahra.. ettiklerini yazmaktad1r, Yalmz 
ltter; .• Almanlarla italyanlar lis.. man Fin milletinin gerek sulh, ge-- telgraflann muva.salat saatleri 
dite b~;· he111 propaganda maksa. rek harp zamanmda gOrm.îi§ oi.. hakkmda teminat verilememekte. 
~•z 1 ~ ".•k Yükselliyorlar, hem de dugu Î§rerl ve sarfetmekte oldugu dir. Halk sinemalara gitmege ve 
t.i~ ,. "Dizalh kumandanlart ile gayretleri takip ederken duymak. 
' "are ·1 anl k h' · · · ak~am 11tklari sôndürme saatine •ard P• otlan hütum ettikleri ta oldugu hayr 1 1SS1m aize 
• e hat ad · · · ed kadar, yani saat 22 ye kadar deniz ·~•ha ,_ Irarnadiklari i:emileri de bildirmeme mii&a en1z1 r1ca e-

' 1<at1• J • kenarma gioderek oturmaga devam "tllh .-or ar. r1m. 
~a ~ak olan bir iey varsa, Ma~ Mannerheim §11 cevab1 etmektedir. 
\'elli n hstelerine na:iaran dahi, ~tir: Odesadan Moslwvaya gelrni§ o. 

tta•etlntu~a Lt&iliz ve müttefik ti. Ek..<:elâns, 1talyan rnilleti ve 1- lan hükûmetin na1iri efk:âr1 1zves. 
t~lhnI filosunun uyiah au.lm~. talyan ordusu namma bana giin. tiya gazetesi muharrirlerinden bin 

l.lo bin "'1n bahrd1klarile l>eraber 1 derrnÎJi o~gunuz arkadta§ça se. ~1 Vilensk~ muha'bire kend.i mü. 
~tu Io 10

" elnfmda kalrut~tu. lâmdan dolayi derin t~kkiil'leri- ~edel:erine müstenit daha baz1 

Kendisi 85 ya§1nda 
olup, oglu ile hafta 
tatilini geçirmek için 
Had- Parka gelmi§ti 

Nevyork, 7 (A.A.) - Amerika 
Birle~ik Devletleri Reisicümhuru 
Ruzveltin annesi, Grenviç saatile 
16 y1 15 geçe Hayd Park'da ve. 
fat etmi~tir. 

MADAM RUZVELT'ÎN SON 
SAATLERi 

Hayd Park, 7 (A.A.) - Cümhur. 
reisi , e refikas1, cumartesi gecesi. 
ni, M. Ruzvellin annesinin b~1 
ucunda geçirm4lerdir. 

(Devam1 4 üncü sayfada) ' 1 h s •Y•ndaki uyiat listeleri. (l>enlm 4 1ineii sa:rfada) (Denml 4 lincü sa7tada1 

~~: i;edilrnemi~ olmas1na rag· -:;:;;;;;;;;=====::;======;;;;:;.;;;;;;;;;;;;;================~~ 
.,~. A.J '>llhuzdan daha az olduïu. • J" 
... te~:"1•r10 verdikleri &iinde. l H A y AT A T A P D V 0 R U M e 1 lerindeki rakamlardan 

ll>tt-' - ~tua) 

zakereleri bizzat idare etmekted_ir: J 
Müzakere teierriiatmm ber iki 
mernleketteki bu i~e aleyhtar o. 
Janlarla üçüncü bir devletin mü.. 
dahal.esine meydan verilrnemesi 
için gizh tutuldugu san1lmaktad1r. 

Ayni zamanda b.ldirild1~ine 
(Devanu 4 üncü sayfada) 

GRËER 
.. .. t 

Torpidosunu 
Almanlarmi 

bat1rd1? 
Londra, 7 (A.A.) - (B. B. C.) 

Almanlar, denizaltùanndan bri. 
nin bir muhribe iki tÇ>rpil attig1-
ni bildirnü~lerdir. Muhrip Greer 
admdaki Amerika torpido muhri. 
bidir. Almanlar evvelâ muhribin 

(Devam1 4 üncü sa) !ada). 

Dünkü at yan1lann dan heyecanh bir an 

tstanbul vllâyeti hususl idare Birinci ko~: 1400 meire mesa-
k~ularuun birincisi dün Veliefen. feli bu k<>1uya Heves ve Delikan. 

!J olrnak üzere iki hayvan i§t!rak 
di ipodromunda kesif bir seyirci etti. Bunlardan Hev~s birinci, De--
kiitlesi mitvacehcsinde icra edil- Likanlt ikinci geldi. Bahsi rnü§te-
mÎJitir. KO§Ulardan alman netice- rek i:anyan: 125 kuru§. 
:leri okuyuculanmua bi1diriyoru2.· ,ll>n...., t IP>cil 1a1t1M1a) 
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Yazan: 

A~ç 1hk ve gazeteler 1 

B1rkaç gün one:? Ak§am gazete. 
. inde u~ç11iga \.t! a çJara dair u. 
zunca b1r yaz: vardt. Bu ! a:.: tdi: 
memleketin esk1 a~ç1Iar1, arl1k 

Odun·ve kOmüre ye- ( pi Ri N ç 
niden fia kon cak FiATLARI 

B.:: gùn i tii ahatten son ra, bu la: a ge1mek üzere, !?lmdi :VIekke. burada cski a!iç:ihgm pek para et. 
hticun Jar tekerr· r etti. Fak t, mü-1 ·e dêmmemiz icap ed1yor. Çabuk medigini soylùy r, buna àair u- Fi· 
rl fa, hattmm mu tehf ta an • . haurlammz. zun uzun derl yamyorlard . A§ç1hk t 

~~-~~~-~~~-.... !-~~~~~~~~~-

l'lurakabe Kom·syonu 
m1ntakalar1na üç me ur ra Y rilan taar~lar, _h1~b1.r ~.ü. 1 Diye, bag.rtarak bülun ordugà. burada arl1k pck para etrniyor, es.. 

bet n lrce vermech. B l k1s, mutte- h1 c;ola ·tt. k13i glbi herkes arbk a~ç1 aranu. 

fi~ ~rdu. manevt.· t üzerinde, j . fol telif kabilelerdm t~ekkül yor ·a bunun bir Eebebi de gazete. Fiyat murakabe komisyonunun tlrmi$ ve komür narhi buna gore 
buyuk b1r sarsm't hft ·le getird1 .... etmi§ olan bu büytik orduda, k- lerriir. Hattâ bir sebebi deg"il, en son :çt1·mainda is· t3nbul ko··mu··rcu··. k 

istiltsal 
gonderdi 

A d 1 J · ·onulm~!u. Fakat sonraàan zu. yn.1 zama. n a bu kalabahk ordu. 1~1 bù ha.z1rlanma b ladi. As. ba.,üca .:.ebeoi gazetelerdir. Ncd~n lerini 11 ~-.:.mür 1·.·atlar1 1·ç1·n yap', ·'-- h _,., b · 
d h - d " lA ur =en az1 vaz1yetlQ.l' komis-

• ~ c1 .etl.n en de çok s!lc.mh kerl rden b1r~klan; mi diyeceksiniz, nedeni var m1 ya? !an itirazlar üzerine fiat mu··raka. d k · f 
b t l 1 Eb" s ·r yon a ëimi.tr 1atlanmn yenlden a~ - erml§ L - u u yanm bu kad::.r ace- Hangi gazeteyi açsamz içmde bir be komisyonu bu iljin mahal!Jnden 

.. Muhasar~tn ~irmi inc1 gü. 'le ~tmesind: elbet bir ebep var. sürü a,ç1hk àersleri, yemek tarif. tetkikine karar ve~ ve bu toet. tetkik zaruretini dc,gurm~tur. 
nu, arhk mult f1k orduda muvaf. Gal1ba, mu lümanlarm bize bir lcrile hr;nla§usmu. Meselâ ge<,-en k ·kt . lm f t k b Komisyonun ~imdîki tetkiklerin 
fakiyet ümitleri i:esildi. Naim bi bask1n ·apacaklarm1 haber ald1 gùn a:;ç1iarm derdinden uzun uzun. b~. ermdyapi_ t asi~ 1t. ia mura a e ilk safhasmdan edindigi kanaat 
M • • · · • · '· · urosun an 1s -em1s 1. 

i!S u un e :hgi mfak. to~~ml~1 Bari, müsl-man kihçlan altmda b?,hs~~1~ olan ~am gazetesin<n Fiat murakabe bürosu bu karar komür fiatlannm kiloda 20 para 
d~ açiktan çiga ~1rlen 1 gos- parçalanmivahm. dunku nushasmda bite §Unlar var. .. .· Sinekli Çerke , 

1
· , kadar daha indirilmege mü\eha~ 

terd1, Ordu karargahmda ou ük . . - · .. • • d . uzcunc • § vc s.ran-
• . .Y • 1 D1yerek sur atle ordugah1 terl;.e- 1. caya üç fiat mural<ibt gëindcrmi _ mil ol<lugu merkezindedir. Tetkilc 

~;~ ~o ~utsu.zdldukt'e~arelen bel:rdi. diyorlar .. Mekke yolurw tutarak Yags1z k1zartma . tir. Bu memurlar biliahara ;;ne ve ler ikmal olunur olunmaz bu hu. 
ucum ar 1 e 1m kaybc:-tmekk- kaç·yorlard1 Fazla tuzlu yemek · . · · 

beraber muha ara hatti d k' • . · . . c1var111a g1deceklerd1r. 
\·et \•n 'm ta t d n da. l D': • Bu firar o kadar sür'ath nldu ki, Hafif pand1. panya Bundan evvel kèimür fiatlan te~ 

" e ne e ge\ e 1 u • · b' k rf d k d Domates salamuras · 
man ordusunun üz · · • ~r aç ~at. za m a 0 oca or u. 1 bit olu11urk~11 belediye ikt1sat mü-
bir felâket âdeta si'-·=~!':· mt~ um gahta tek kunse kalm d1. liazeteler, okuyucularma 1'ergun dürlügü mahallinde te kikler yap. 

susta kat'î karar verilecektir. 

Ôgrendigimize gore komiGyon 
odun fiatlanm da yeniden ele ala
cakhr. 

J ana ann '1- ·- 1 . 1 . b" 1 . - l k 1 1 . germ~ti. us1uman ar, s1per enn ùzerle. oy e sutun sutun a~çt 1 l ers en 
,, h . . k' . .. 1 rir.e C'!kmt§lardi. Kurev" rdugà-1 \'erir ve onlara hergün birkoç çe- T k •k J J 
lU asaranm Vlrinl se IZlnC'l gu_ • •'< • k ' • .. v t° e n1 ••d •• 1•• 

nti sabah1 ortaÜk kararm1 ·a ba1la. h~n~a œre ·an cden ahvali UZaktan §lt y:me _ pl§!Mnes~~ ogre Ir~ ar. e eman- a~e mu ur u-
d1. Ô Je vaktine dom. birden!>irl' goruyorlar .. sevinç içinde brrb1rle. tik kun kalkar d~ e> me, konagL'la; J • • iJ k 
miithé bir f·rtma ba~lad1 Bu fir lrini tebrik ediyorlard1. apartima?ma bir de a~Çl tutar. I ar yet1~t1r ece g" ü te~ k i lâ t 1 
t 'tt'k · d t' · · d - O strada: Yalmz b1r mesele var, bazan ev- -y 
ma, 

1 ~ çe ~ 1111 artu '· Ak- [Y' .. h Il • • • deki he.:.abm çar§iva uymad1g1 gi.. ---. 1 --o---
sam vaktt, arhk tahammül edilmez a cyyu e ezme amenu uzku. . .. · · .. . V ") t 3 1 · k 1 • • 
bir hal ald1. Bütün d ri . ru n•'metullâhi alevkùm ...... ) br, gazete stttunlarinùan_ o_greml n e a e ' sen e 1 urakabe E i!rosile ay-

. . ç~ ann 1P- Â • . k . . •.. . yemeklcr de as:! \'e hak1k1 a~ç1ba. b. h d . -
lenn1 ko _ rd1. Karargahta mevcut . ~ e_ti enm~s1 nuzul ett1. Aye- min kitabma ek uvmuvor: MP. Ir program a z1r a l n1 bina<Îa toplaniyor 
olan butun ...n,·av1 altüst eder k 

1 

hn rr:an Y1 ~nf1: § 
1

• b b. pk •
1 

·· " .. tl ·· .....,,, · se a un an 1r ·aç 1 once ~u u A • d · ·1 ~twn t · 
parç:: ad1. Ate§leri e rafa da 1th. [Ey mümmlcr! .. Cenï, Hakktn umu tJh •anil ·al• atates •a h"; .. nirnra ~n 'l.C~I e~ m.. a_a t~ müstepn ~efik Soyer'in 

Yükselmckte de-
vam ederse eski 
mahsule de âzamî 

fiat konacak 
~hrimizdeki pirinç top tan

c1 tacirleri ile çeltik fabnka. 
tëirleri murakabe bürosuna 
davet edilerek kendtl-erinc ba
u tebligat yaptlm1~hr. 

Bir müddet evvel Ticaret 
Vekâ!e i yeni pirinç mahsü
lü için istihsal mmtakalann
dan e:as fiatlar vazetmi~ti, 

fakat Vekâlet icabmàa bu fi. 
atlarm lüzum gëiriilen verler
de eski mahsul plrinçlere de 
bu fiatlarm veya münas;p 
gorülecek fiatlann te:imil .... _ 
dtl:ebilecegîni tasr1h etm1~ti. 
Son zamanlarda tstanbulda 
pirinç fiatlan gayr!!:lbü se
kilde yükselmege ba§ladigm. 
da esas fiatlar vazelmis i. 
fabrikatëirlerinin davet 'l'di
lerek kendilerjne tebhgalta 
bulunulmasma zaruret hâ.sil 
olmu~tur. Bunlara ëinümüz
deki m.ahsule oldugu gib' el
deki mevcut pirinçlere de, 
fiatlardaki yükseli~ de ·am 
et igi takdirde âzamî f:at 
\'azedilece<ri bildirilmi~r. 

Za n pek az kalm1~ olan en:ak sùe :hsan ttig1 ni~etl unutma. ~ :. · lf' .> t- ~f. .. ' ' gor M:iarif Vekall'tt memleketm ,!iehrimizde yaphg1 tetkikler onun 
\'e zahire çuvallan yanm1ya v1p dai a zi rcdmiz ... DÜ~man a . d iy~· ~ 1: ftz;,, m~ an ~ne! gorp ~\·. tekmk ihliyaçlanm kaqil!;acak da Is anbulda ia~e müdürlü"ü te!?
ladt. Bu korkunc f1rtmadan deh e / kerlcri si7.,, hu··ct m etm1~t1· B1'z or. ket i:t.~ .1 . ~z1r iyatarla odmu~. ta.1 elemanlar yetl§Lirm k üzcre yap- kilâtt ile do•rudan dug-ruya Voekâ. 
. . • - .,. . . ·• a su u ce, yumur art a, oa a- t" t Jckl b.t · t· <::!. d. b - · J 
içmde kalm~ o an ha) an1ar .> u- 1 lara kas1rga go dcrdik. Sizin g re- , . . .- . · . i,.,i e er, 1 mr. . ir. ~1m '1. u lete bagh bulunan !.lat murakabe • ---·---------
Iarlann1 kopard1. Hava ·a çifteler med1oirnz kuvvetler irs 1 dt1k... t.e Je~! ~e, .~e~en tam_ m~na:il~ ZI- teknik ele1~anlan ye:l§lirm k uze. §efliginin ayui. binada toplana- lk1· kasap su·· rgu·· -
savurarak çollere dogru kaçi,m1ya Allah, . 'z.in h l \'e va:i ·e!mi~i go-, an -ebil 'c us~ehk ustu~u, ba§t- r(' .. ç sene.ik b1r plan haz1rla.n- rak daha llhenkli tah§malarmm 
ba'}lad1. .. d ] - m berba ctn ts, daha .. onra da maktad1r. minine karar ver l . t' 

M 'th· kas d h f ruyor u. 1 mutfakta ldrletrr.edik bir tek l.:!n. 9-H 942 vc 943 senel rinde nuh- Bugun·· i·,,.,, .. d .. t 1m~§. •Br. 1 k Ile g 0•• Il de f )• d }• u 1 1rga, or unun er er- * h t b k t • · ...,.: mu t.:r.wgu a 1çc -a_ 
dini de ~a~rtm §t1. Herkes, ta~la. . cere, sa an, . ~ .• ~ ·. ava, ma§.rapa 1 teht rr.mtakalarda 15 erk.e!< san~t 1 pida Atabek hanma verle~m!~tir. ---o---
nn \'e su ·ariklartni r . Kure ordu u MPkke 1!;tikarr.e. j b1rakmam1~. oo~ 1eltkle evdek1 ke. 1 o:rnlu 5 vapi okulu, 5 ticaret li- r· ··d- .1..... .. k d d 

1
_ 

na asma sm1p t' G k • .. d·1 b'I k d' "Id- .. t. 1 ,, a~ mu Ul ugunun . a ro~un a .1 Dig" erleri e belk. 
·aklanm1 t1. 1.ne ve atfan aoute. 1 de (i\ecirl) 1 en 1 e ·en ime gu urmu · um. sesi 12 ticaret orta okulu, 23 kiz 1 milnhallere ta mler , a il 1 l. n 1 

. . d1varma rlogru ce :1hri tr r ·1·1m Megerse bu tatlrnm nas1l yap1laca. . .. .. 3 ak. k t k Y .: ,.? . ~ ,. ya 'b t -' • l 
Gece, f.rtma b1raz haf fled1. Fn- .d . - t d. .• . . ,.. n k yu 1 na b ld1' cnstltusu. 4 ~am Il sana <"• u. 1 mz. bu kadronun lllllGL.r.u un gc- 1 re l: ers1 0 ur 

b . or usu 1se go er 1.,.1 s at m n- o.;•nt o 7. man o u eu an 1 • 1 30 k" zc tur.u ve de- r · . 
•at una mukab1l, aondurucu b,- . b'J • ". • . ren ga ete nas isa vumurtalarm j u: . ~?Y maran(;o ·.. ,; l ni~ Ir) sahasmm ''aplara:1 kar ;i.. B .~ikten yaz1ld:g1na gore, bele 
soguk b-c:aoslcrdi Bittün karar net \e 1 hassa emr itaat &a.} c.;m., ' - · m1n:1l!g1 okulu, 50 koy kaàm kur. I byam1ya~ao1 gorülwü•tür Bun un . "= · - d b. b" .. 1 aklan •;1kar11acagm1 yazmay1 unut l . . "' ~ · diyenm koydugu r:nf.1 kàù gor-
gahta odun kalmamt<ll Ate~ va· c. 1r uyuk zafcr daha .hraz et- b ·· d b .. 1.. h su açilacaktir. I"tn mûs'e~ar T1caret Ofisi Pe• m1·verok et :,cc'm~rnek -ureti!e . • ~: - . . mu~ \'e u ~ uz en u un amur . . 1 knik ~ · . ' • • , ... n J ... _ ~ 
-1lamad1. Herkes. sogugun .1dde. m1:i;h. . tulkalla,arak i!'i bu hale gelnn§ti. Bu fprogram. da1resmc:e te roi Ofrsi, Toprak Mahsulleri Of: i Millî Korunma Kanununun hüküm 
tinden sizlanm1ya ba~ad1. Bilhas. N1tek1m Resulü Ekrcm Eferi:!L Onun 'rein yemek p'. irmesini ga. I elema~ meseles1 k1sa .b.1r zamanda 'kadrolarmdan iki~er memurun fa- Iernc aykm harekette bulunan iki 
.a sabaha .kar~1 vaziyet dayamla. miz, dü~m n ordusunun p ri~an jzetelerde~ égrenenler aman dik.. ~alledllece~t1r. Bu t~1 ?a~rma.k 1 ~ mùdürlüg' üne kk t ka~ap Jd~er scnc sürgüne, elkrin. 
m y .. c:alt b1r hal ald1. b. . 1• , b'. .. + , .: • ,. . • • . uzre 21 milyon 751 500 lira tah:>!S . muv~ a en ve-

Ort '-k 1r na ae .. rarm1 u mudrlet e .. kih P ~.nler, ~m 1r;mc umurta g1r. d 1 kt' , rilmesme karar vcrnu" Vali ve d~ki hayvanlarrn müsaderesine \·e 
au aydmlanm1va ba lad1g1 tt"·t d h 1 f 1 . . 1 1 k rd k. e 1 oece · 1r. 1 ,.. 

· m a e 1" en oonra, er a - c:!i m1yd1, on arm ak arm1 ç. a 1 1 d b k A -k d . . Beledive Reisi Lûtfi Kirdar ile yüzer lira par cezas1 odcmcge mah-
z~man Ebû Süfyan ortava t ld . • 1 t . b 1 , Bun ar an a a .-u1 ara a Oil' ' • • 
~ • _ • a 1 _ t. . kar a~kerlt'nni etrafm11 t )hya- 1 an ;;oma r§e a amayi unu.ma- "ksek t k .k 'k 1 ; cl.a k gorû~en müst~ar belediyeden de kûm ed:lmi~lerdir. Mi!sadere edi-
- Ey Kurey!lltler• Tarn y1rm1 rak: 5 la 1 vu e m o u u .n~as1 a. . . 

1 
. 

d k - d b · b ... d b kl " j '0 
r. KAYG/L/ ~arla;mu '.1r. Aynca lstancul yük- 1 muvakkaten bir kaç memur iste- 1 en yùzdcn fazla hay,·an paz 1·a 

o uz gun en en -~ra a c ej ip (J)e\· n11 var' Osman Cemal k ·;h d. k 1 1 • b . t mi§ ~ Va li buna muv;ifaka ~ et-1 ç1kanlm1~ \'C sat.lm1 hr. 
duruyoruz. Bu muddet zarfmda se mu en 1s o u unun a ora u- ~ . . 

, l b .. k" ·hr l lm1~t1r hiçbir muvaffakiyet lazanarr.ad .k var armm ugun u 1.. iyaç arma • . · ·v .. _ G.. l S .. 
Develerimiz, atlaruruz helâk oldu. [ J cevap vereœ':r bir se\'.t~eye ç1ka~ .. Fiat ur kabe ;;efhg1 Do~·dun. uze anatlar Akadem111 
SilâhlanmJZ, hiçbir i§e yaram1d1. tf K E EL ER DE V e p 0 l ( s TE r1lmas1 ve tale be adPdimn de 1000 CU Vak1f handa bulunmak.ad1r. $imdrye kadar .ortarnektep me-
Bizimle müttef1k olanlar âa birer kisi ·e iblâg1 ci~~nülmektedir. l $:mdi bu te~kilât da Atabek ham- zunu almakta olan Güz,.l San'atlar 
birer bizdcn ayilm1ya ba ladi BI!- Diger laraftan bir tayyare mo- na nakledilecektir. Fakat fiat mu· Akademi i, bu ders ihndan itiba. 
has.'-.a bu f.rhnad n so~ra. athk p kl 1 • k f d tëir u. ta okulu aç1lmas1 da karar. 

1 
rakabe bürosunun fiat murakabe ren lise olgunlugunu verrri~ ve rc. 

burada tutunacak halirnïz. kalma. arma ar1n1 ma <Ineye a p Ir 1 1a~tmlm1l!tir. in ·aatma ba~tanan 1 komisyonu ne bir arada bulunma.. sim ,_ubes'nden mezun oimu~ talé'. 
d1... Ben, art:k harpten vazgcçi. bu okula sanat okullan mezunla- si zaruri oldugund~n komis'-· mm be.len al:Jcaktir. 

Fat1hle Gazhçc me c:varmda parmaklar1 araya k..sihp kaim!:jtir. d L '-'" t.: lanl 1 J Al ~ · b tl "ks k d vorum. Ve Mekkeye donüyorum. ! 55 numa- nn an "'aoaiv-et.i o ar a macak da ta,e rnüdürlügünde toplan- :..""em1 u sure e ·u e e-
Îsti ·en arkamdan gelsin. Demirhane caddesmde Bu vazryetten Suat bin mü§külât. ve üç seneik bir tahsil gëirecekler. ,ast muh\emelclir. 1 r ceye ç1kN"ilir1'hr. Mezun tale. 

Diye bagrrmiya ba;ladi. Ve yola rah Çf>ltk Kürek fabrikasmda ça.. n baygm bir halde kurtanlm1~ ve dir. 1>- beler yüksek rr.ektep mezunlar nm 
ç1kmak için derhal devesine tir. 'r!i;in 1.~ilerden Suat 1~ba~mda [. derhal Yedikule Ermeni hastaha.. Yeni Halkodalari açdacak h~ klarmdan istifade edeceklerdir. 
mandr. ken dalgmhkla ellerini torna ma.. nesine kaldmlm1 , tahkikata ba"- Taltif olunan idare Kay1tlara 15 Eylûlde ba~lanacak 

r Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
Ebû Süfyan, deveye binmckte kinesine kapt1mu_ ve bu arada lanm1~hr. âmirlerimiz sekreterligi, yurdumuzun muhte- ve 29 Eylûlde niha •et v.>l:ileœk. 

o k dar acele etmi§li ki, hayvanm - Kocaelt Vnlisi Ziya Tekelt, Yay. Hf yerlerinde yeni Halk:evi ve Halle tir. 
ayagmdaki baglan çëizdünney1 bi- lak kaymakam1 ~aha Ural, Aydm 
le akhna gctirrncmi~ti. Diri diri topraga gomüldü l de manevra yaQhg1 s1rada makine. seferberlik müdürü Emin Günver odalar1 aç1lmasm1 kararla§tirrm~-
Kurey~ resilerinden (Akreme) Fatü1tc Ulv1 ve Melàhata ait 111- Yi drf:e1 bir lokomotife baglamaK \'e Çorum nüfus müdürü $evket hr. Bu Y?lda haz1~.hklar yapilmak. 

'Onun bu halini gëirür gëirrnez da- ~atta çall§IYlak.ta olan ameli>ler. 1 istiyen manevra memuru Süle:y Süsey muhtelü zan1anlarda gëis. tad:!r. B1lhassa koyloerde aç1I~cak 
yamimadi: den !lkhmet, tcmel kazmakta 1ken man oglu 35 ya~mda Aliyi iki terdikleri bB.§anlanndan dolayi •

1 

ola~ Halkod~lanna çok ehemmi,ye'. 
- Yâ Ebû Süfyan!.. Mekkede- àni b ir inhidamla toprak alimda ~am~°'~. arasmda s1k1§hrm1 tir. Ali Dahiliye Vekâletince takdirname ve'l'ilmekted1r. Bunlarm adet.en 

herkesi harbe te§vik ettin. Bu ka. kalm~. etraftan yeti~nlerin gay. olmu~tur. 'le taÙ1f olunmu§lard1r. azlala~tmlll1::akhr. 
dar ki~iyi pe~inc tak1p buraya ge- retile rnuhakkak b,r êilümden kur · ---<>---

B~ikta ta spor eaddesi 

yap1hyor 

B~ik'::>~ a Spor caddesinin op. 

rak seviyesi ve mezkûr yolun in
'-aah için belediyece 10 bin lira 
tahsisat ayrtlm1~hr. 
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Dl~S POLiTi 
Ruzveltin 
bir mesaj1 

Yaxaa: Prof. Sükrü I:~ 

merikanm lalup 
. iyaset, dort b~;r ~ ,1 .. 
bütüa dün~·adu nwht 

lif Îbtikametlecdc tefsirl e 1uc 
1 dan vermekten hâJi kalmamak 

1 
d1r. Daha .muharebc patlamad 
evvcl Ameraka De\ let Sefi naz i7.I 

' fa~izm ·e komünizmc \~al lù111ll 
bütün diktatürlüklerc kari,1 çok 
te'l!li hitabelerde buJw1mustu. 1 
nüz ufnkta harp dumanla~1 gür ' 
medigi bir s rada, su veya bu v 
1ile ile, kendilerile h-i münascb 
lerde bulunulan Be~lio, Mosko 
Roma gibi hükûmetlcre kar§•, de 
Ietlct' hukuku teamüllcrinde y 
olm1yan, ha~in ve abus bir çeh 
gostcrmesi her tarafta hayret 
yaad rtyordu. Ôyle tahmin° oluo 
yordu vc l.ondra ve Paristcki 
merika scfirleri do bu hissi tak vi 

1 edi.yM1ard1 ki, demokrasilerl ·• 
tahlerlcr arasada, herhaagi bir 
kilde, silâhh bir ihtilâf ç1karsa 
!jing-ton bütün muazzam askcrî s 
vctini teraziain bu kefcsinc der 
ahvereccktir. Halbuki Avrupa 
ki kanh sava§ ha lad1ktan son 
Amcrikada devam eden ~iddet, 
cc outuklara münhas1r kald1. 
lai tanin i~gali, Norveçin, Danim 
kanm, Fdemenk. llelçika ve I· 
tâ Fransamn istilâ n· maglûbi, · 
bilhasa bu sonuncu dct clin o 
manki Ba~vekili fPol '?erno)n 
ngzile vàki olan feryst ve j.-timd 
larma ragmen Bahrin uhitin ir 

tarafmda mâkes b11lamad1. 
Ancak Îngili~ mukavcmctin 

sonrad1r ki, yine harp hnrii;. 
türlü yard:ma ba. land1. Biitüri 
gccikmelcr vc muav'!netin, âd 
bir musluktan akar gibi. bill 
co kun dolup tasmamas1 âmil 

km an inc lc~n· iyc dc.ger. 
Amenka. bilha. sa g~t \' ~m 

Harptekt tt-crübeden . onra. " 
pa i~lerine mùdaltale ehnemek 
lunu tuhnu:i;ht. Çtinkii o :r:a 
Cümhur Ba,kan1 Vilson on 
prens1p1m müttefiklcrinc ka 
eltiremem;~ti . LoJd Core ,,.e 
maoso gibi si ·a ·etin ihtiyar ve 
rübeli kaplanlart Yeoi Dü 
Cümhunyetinin ideali t r ·i 
pck güzel , âmi:anc tabirile. nt 
m1ya muvaffak olmu~lar ve üst 
de Klemanso, Frans1z mebu 
meclisinde alenen •Amerika Ci 
hurrei inin âlîcenap safhgta• · 
bah edecek kadar i tihzay1 1 
gotürmüijlerdi. Amerikanm en 
yük fikri olan l\Iilletler Cemi 
a.slmm bir karikatürü halindc 
rulunca Birlc ik Dcvletler k 
çoruklari olan bu te~kküle i~t" 
elmcdilcr. Bu fikrî 1gbirara n 
delco de borçlu de\'lcllcrin • i 
tere, Fransa ve ttal~ anm • t 
yatta ya hiç bulunmamalar1, 
bulunurlar.sa teuzilàt \'e saire 
lif temeleri aç1k bir sogukluk 
ve eti. Boylet"e Amerika demo 
sisi kohne Avrupay1 anhyn'11 
gm1 hi sederek bu k1t'ay1, esk1 
tiras, kin, adavet \·e dar dii Ü 

leriae terkederek hususî aleni 
ne ~f'kildi. 

i;;'te lUi ·ter Ruzvelt biitün 
memlcketin bu ruhî halilc müc 

edilecek 1 le halind dir. ingiliz maglûhi 
nin Amcrika idn de hir teh 

t1rdin. ~imdi de, harpten vazgeç. tanlm1~tir. Çop arabumm altmda kald1 Otomobil kazui Karadeniz kit aeferleri 
tim diyE bagmyorsun. Ve, kabile. Temizlik amelelerfod-en Halil Koprü üstünde §Ofôr Zek-eriya, Denizyollan idaresi bu ki~ mev Bakirkoyünde tamir 
m birakip kaçiyorsun. Feci bir tren kaza11 oldu çop arabasile birlikte Keresteciler ;daresindeki 2134 numarah taksi siminde Anadolu seferl€rini lâg. caddeler 

Diye haykirdi. Halkapmarda Devlet Demuyol- caddesnden geçerken 40 ya§lanndi. arabasile geçerken tramvaydan vetmiyecek~ ir. Geçen sene sefer Balurkoyünde Kartaltepe, Gcnç. 
tc§kil ettig-ine biifün halk1 i 
d1rmak bittabi çok mü kiildiir. 
çok zevat, lister Hover, Lind 
ve snirc gibi, boylc bir tehtik 
hakikaten mevcudiyetine ina 
tnaktad1rlar. Mister Ruzvelt 

Ebû Sùfyan, Akreme'nin bu soz. !art atelyesinde Olûmle neticele--1 kadar Nuriye Acar isimli bir ka. atllyan 10 ya~lanndaki Îlyaya kaldmld1g1 zaman bir çok mü~kü- 1er caddelerinin bordür in~aat1 
lerînden utandl. Yanma, ordunun nen bir kaza olmustur. dma çarparak ailtr yaralam1~ Vf arparak çocugu sol baca~mdan lât ve §tkâyetler olmu§. bu yüzde1 filin Daimî Encümen tarafmdan 
mü1 ü 1isini ald1. Onu; Rasim oglu makinist Ali Türo. yarah Haseki hasthne&ine kald1- ··aralam1~tir. Zekeriya yakalana- bu sene seferlerin azaltilarak de bir müteahhidie ihale lumnu~ 

- Ey Kurey§lfler!.:Tekrar bu- nun idarsindeki lokomotif atelye. nlarak tahkikata ba§lanmt§tir. oik tahkikata ba§lan!Dl~br. vamma karar verilm~tir. '.ur. 

1 r1n a 
zat kendi f1rkas1na mensup ze~ 
multalefetinden milteessir ol 

- Ne sadakas1 oglum? 1 _ Haytr oglum. 11~. defa dün usta. Vazgeçin de ben i§ime gide.. - Bugünlük o ~i bir çocuga tadtr. Hastmlarm degil, mUt 
- Usta, yalvartnm sana, ba~-1 gôrdüm. Dogrusu bana oyle ireyler yim. devrettim. ve dostlarmm fihini anlivani 

kalan için temiz vicdaniru kirlet- ooyledi ki, ona hak verir gibi ol- Duvarda duran .-eviz mahfazah ihtiyar adam itiraz etmedi v si kendisini mütees~ir e~ckt 

Yazan: IRFAN DOGAN J 
me. Dünyada inancùgtm adamlar mu§tum. antika saate bakarak ilâve etti: bir kaç §eyle me§gul olduktan Genç demokuttar kliipleri u 
çok azdir. Bunlardan birisi d: ~n. - Neler anlath size .:15ta? . - Vakit epeyce ilerlemi~. tram- sonra, tekrar fmndan çtlnp gitti. birlii!ine bitabcn gondcrdi~i 
sin. Bu i~in hakikaten kendi iste. Îhtiyar fJrmc1, bir gun evvelk1 vayla gitmezsem geç kalacag1m. Necmi, sabirs1zhkla bekllyor ve mt• -ajda . bu izhrab1 ankc;:i ' 

'-------- Edebî Roman 60 ginle okiuguna, evlâtlanmn üzeri- konu~alarm1, hiç bir §eyi sakla.. Ustasimn s<iz soylemcsine mey- ona sëyliyecegi sozleri. z!hninde edcrelc a:vnen lioyle yazm"!.t 
ne ,·emin etsene?.. rnadan anlahnca, Necmi biraz se- 1· r· t h l'fl k 

Fakat o, Muharrem ustanm a. 
ç lmasm1 bcklemedigi için, ba~ka 
tûrlü cevap verdi: 

1htiyar adam yarim dakikahk 

bir tereddüt geçirdikten sonra, 
çok sahte bir iltifatla sôze ba.~lad1: 

- Art1k matbaaya gitmescn 1yi 
edcr,.in Neemi, dedi. 

- Ncden usta! 
- Ben t leri büyüttüm oglum. 

Bugün yarm mi.inasip bir yerde 
f1rma bir ~ube ar;nak 1sti orum. 
Sen'n gibi çah~an bir adama ih.. 
t1yac1m var. 

- Anhyamad1m usta? 

Îhtivar adam uzun uzun izah 
et.i, ecmi, btr put gibi hareket. 
s!z olarak, d'nledi. Ustas1 son sô. 
z•.m" bi 'rince. Mükcrrem beyin 

dan birakmadan finndan s1ralamaga çah§1yordu. « n •ra ç1 ve wu a 1 cre or 
elinde bu ~kilde oyuncak olan a. Bak sustun. Elbette bunu yapa.. vindi. Çünkü mazisini ustas1 ogre. dt§art , ittihak ctmis olan demokrnl 
dama. âdeâ aciyarak cevap verdi: mazsm. Vicdanmdan ve Allahlan nemerni!l; yalmz kendisine teklif f1rladi. A~ama kadar. zihnini hep Nihayet, ikindi üzeri ay i J(.Jr. bt lar hakikat halil bulur.il? 

- Yaz k usta. 3eni sevdiglm 1 korkuyorsun. $u haldè \'3Z;?f"Ç bu edilecek i§ hakkmda konu~ulmu§- bu çirkin hâdise me~gul etti. m1z1 otomobil, ufak bir firen dar- tari icap eden bir firlra içint:! 
zanned~yorudum amma, aldaI'.m1-/ ~n. ve .? Mükerrem bey1 Mr·da.. tu. Ertesi gün, Mükerrem beyin besile caddenin kenarmda uru- §l:Vorlar demcktir. Politika ,. 
$1ZI1 dogrusu .•. Yine bana bundan ha h1ç go~... Muharrem usta sozlerini bitirin- tekrar fmna ugnyacagm1, usta- verdi. Çtrak Mahmudun tarif etti- hm sly' S(' in Amerikanin nl 
evvel o!dugu gibi and ver<i'rme-1 Îhtiyar adarn iyice $;i;f,rm1§h. ce, tekrar tekrar Necmidben _ o;ür smdan ogrencligi için, i§lerni bir !i üzere, uzune:\ boylu zay1f bir mecbur otdugu mùdafaa t dl," 
den bu ~ten vazgeç te, seninle h~~ Hele çok sevcligi evlâtlart ortaya diledi. Sonra da; dünden en az- . . V • adarn yere inip finna yakla$ 1. Uzcrinde hiç roHi olmam11k 1 
yaturun sonuna kadar bugunku sürülünce. niye•Ierinden tar.amile lasile .merak ettigi bu. i~in içyüzü- a~ evvel bitirmegev gayret ctt:. Ve. gelir. Halbuki Birle~ik De\•lef 
§ekilde çah§mama devam edeyim. vazgeçcrek, Necrnwin gor.lünü al- nü ogrenmek için oor,maga ba!jla. , r1lccek cevab1 dogrudan dogruya Bir saniyede gëzgoze gelmd~l"r- liarbe hazirlanmas1 hususun4 

- Neler sôylüyo:~n Nec~i? maga çal~h: di: 1 kendisi sôylemek stiyordu. di. Mükerrem bey, zeki baki~la- grenio verdisi birtakim 1 :Ir 
- Ben aptal deg1hm usta. Na- _ Kusura bakma oglum. Ben - O ada-m senin neyin oluyor Ôglende, ustasi ~ devralmak ü-' rile, bunun mânasm1 derhal anla. ka oyunlarmm hcnii:r. hâkiri 

merllerin sadakasm1 senin temiz 
1 

hakikaten fena bir i§ yaphgimt Necmi ? zere geldigi zaman, bu fikrini de dt ve müt>ereddit bir. §ekilde ya- lundugunu gostermektedir. 
ellerinden alacak kadar da dül?Ün. ~imdi anlay d. B d nra - Hiç bir =yim degil usta. açt1: nm dakika kadar yerinde kald1. Bir anla ma ve uzla ma 

. hi d ~·1· ' ~ iver im. un an so r t ft 1 b' t rr 
cesiz ç egi im.. yemin ediyorum, sana b3.§kalan. - Ôyleyse ne diye senin üzerine - Mümkün ise, ak~ama kadar Necmi, kar~ismda bir insan de. ara .a~ arm1. vc •r yah!? 1 

ihllya r adam, Necminin ya~lar. nm tesirile hiç bir teklifte bulun. b k d d.. .. ? Se b . 1 te • ht b k 1 M lû V• • V:1sehm tavs1ye edenleri tell 
u a ar Uljuyor. n u 1§ ere 1 .. ,,z.gka a ebn abay~~· . ~ . :n ya gil, sokmaga hazirl11nm1ll bir y1lan derken Devlet ~efi soyle di)' 

la perdelenen gozlerme bakarak miyacag1m. Ben, ne de olia, i~in müstahak bir adam degilmi~in. ;nU errem ey ugun s1z1 gorme. gëirüyordu Fakat bu vilandan . 
1 

S 
1
.• . k e 

rd Pl d . ·1 be •- · ,, · 

1 

•• asyona osya 1zm1 yo 
susuyo u. ânlarmm daha ilk içyfü1unü bilmiyordum. Ayak satic1hg1 senin için çok zor ge gelecek. Ken IS! e n ,..onult" j korkmadi ve kendini müdafaava · · . d t db' 

1 1 11 1· 
safhasmda aksamasrna akii erdi- - Mükerrem beyi daha evvel- mu" oyle mi? k · t' · için icap e en c •r er n ., ma IS iyorum. ba§lad1: , hususunda ne katfrir a11';, 
reinivnOO.n -:!en tamyor musunuz usta? - Bunlan anlatmak uzun sürer - Matbaava gitmiyeœk (Dcvauu var) (Denmi 3 ùn~ü sa>-< 
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l GÜNÜN MESELELERÎ J 
Îspanya dahilî 
harbi esnas1nda 

Hi TL ER 
---o---

Bü!ne samniyonluk -:,Juhteriicrin. mucidlerin. fcn a. 

Ïngiliz Ha va ~üsabckaiafl ~:;~'.~~~:n ke~~1:;ciia1:;1·;~a~~;~~ 
Nezaretinin yeni i:§~:~g:~;~~~:~~rn~~,~~au~~~: 

Franko'ya Îspanyol ........ dl 6 d 1 k · 
l. 1 • . l b1" r b ülteni uun sona er ~ü~~~l/Slr an bi e ~ayma mùm. 

Maktu~l du"· §en lta1
- gonül.ù enn1n tare- istanbul, 7 (A.A.) - i.tanbul 6U 

l d Sanayie, insan hayatma, refah1 k • J d } .:porlar1 ajanhg1 tarafmd~n Uç aùn e-
"anlarID ces et 1er.. t·bn~en 0 ay1 mem A 1 •• • \'Qffi elmek ü<Cre tert'p cdilen lol.nbul ile konfornna te§mll ve tatbik o-
., ~imanya uzerine ya- 1 i ·1 i · 

Harbin degi~tir
digi telâkkiler 
t Yazan: "'\ 
Lhamit Nuri Irmak 1 

koloji, mânevirnt :tibarile büyük 
ve e9ash degi~iklikler husule ge-
tirdi. 

ini:11terede, Birlt'iÙ< Amerikada, 
diger pck Çflk memlckctlcrde sos. 
yalist ak.idelerL•e matk i;ç1!-(,rin 
demokrat devletlerin gayeleri, de
mokrasi!lin maksallan, v.atan. 
milliyet, milli müdafaa fikirleri nuniyetini b il di rd i 00-~0 §Bmp•yoniuk musabak.il"1tnln U· Un3n icad ardan harp 8 et et'l, 

na k 1edi1iy0 r p1lan ak1nlardan çùncu ve liOnWICUliU bu&ün Moda koy.un techizati, Jevaz1.IT1al1 hazu-lanmast 
l.!J Madr:d, 7 (A.A.) _ Azul gonüllü frr. • da yap1lm1, ve bu suretlc mû,,abaka.ar "ususunda btifadeye büyük gay. 

ii,, drtd, 7 (,\ .A.) - Gd=! Fnmko kasmm harekeli dolayisile Fùhrer, Ge- alinan netJceler lnlbyetlenerek pmplyon belu olmo>- t' 1 1 . !dt 26 1 . l.k -
AlUSSohni arsmda ak:tedilmi1 bu iti- neral Franko7a blr telarof çekerek is- tur. $a1nplyonu meydana çtkacak olan re ..i.er e 93 1~1 • -Y1 ev ve l -u 

~acaklarm1 zanneden lfÇilei:. agir ugrunda bir~tikleri giirülmekte. 
külfetler, harp 1ztlraplan, geçm- dir. 

l:zr du ayuilc Îspanya dahili harbi es- panya komünîz:n aleyhinde ha('hlar har LonJia: 7 {A ... \.) - ROyter ajanstn1n b~...i.nkLi son mtisabakaya Galatéf.38.raY, I '11Umî harptekin~ n1sbetle ~imd:ki 
mek ve ~amak felàketlen içinde lngi.I~. Birl~ik Amerikada-

!I 
1
nd.a malctfll dü.~nui1 olan 4 bin ital- bine il}tirakinden dolaJl memnuniyeti havac11lk muharriri 7aziyor: l.>e1n1rspor, Fenerbahçe, Anadolu ve Li-~ harpie tayyare, tank_ top, mayin. 

)•tilQ CanUpagna'da 166 mezarhkta ni bildirmi~lir. General Franko verml~ ingiliz tayyarelerintn günduz altm~- 1uan ,gençlik klüb1eri ile Haydarp~ f tahtelbahir g.lbi tr:>c-a\''ÜZ ve mü. 
l'>rriü1ü. ola.n cesedleri husust surette Sa- olduiu ce\·apta nih.at zafere oWn itima- ri netlces1nde Almanyetnin sanayi mu .. 1î~èSillden 15 ~rpi iilirak et~u.r. ( dafaa tahribat Olûm yangt~ si-

~:ald1klarm1 anlad11ar. ki son ruttu.klardaki f ik!rler, bu 

~Co"<'da [llJll edilm~ mezar!Jga nait- dm1 bild rmil;tir. ""5Cselerinde ve Alman ~cali olt>nda Dürt deniz mili ü~ei-mde yaptlan son lâMa~t tekem.rr,'ül otti;i\mi~. fazla. 
"t

1
•l•rek oro.<\il hep bir ara.da g6müle- b_ulunan topraslarda 1.usule ielen tah- rnüsaoaka bu senek1 Y•«lliwnn en he- la~tin' ~- halde kullanilmakta. 

lttir, Orada halk:a 1ç1k b1rak1lacak G • • k ,.. 1-.bat hakkinda ha\·a nezareti tara.fin .. yecanh:ol oùn~ ve ilç &:ün devan1 eden v ..... ,'"Y . • 

Bütün bu baller :barp yapan sebeple dah.a sert. kuV\'ell.i ve §id. 

memleketlerin ~leri. kôylüleri, detli cûmleleri i.hth·a eylemei:te
halk kütlelerinin net•ce itibarile dir. Telâ.kkilerdeki degi~meltt a. 
ckseriyeti aras1nda d .. ünre. psi. J hemmiyetli safhaya girm'~tir. 

~" bir kule J.ruia edileœklir. GOnüllü. '~ln e ~ f n u s u- dan bir bülten ne,rcdilmislir. Bu tah· yan:;!ardo. en fazl~ puvan alan Gala· d1rlrar. Ancak, esk1 astrlardak1 s~~ 1
n cesetlori esk1 Rnma mezarhldar1n nbat kcoif uçu;lar• ve air vas1lalarla / lasarayd>n Sam•m Ist>nbul yelken i•m- v_e ha'!' za_manlartn~ oklt1~u g1b 

~a Oidugu gibi m<·•ar!Jklann duvar ke. L unu hek le r ken 1csb:1 olurnnu,t.•r. Bu hususla if;a edL. plyonu olmu§lur. ~·md1k1 mucadele :,11.a_nnda . mu-
.,,.~larina gOmillecckt1r / j len bazl tefcrrL:~.t 1 bildlrlyoruz: Bugünkü yar1s es:na.-:.1n_da muht.ellf hal'ip ve gayrimuhar1p. b1taraf 
b lrqa cdilec<.•k olan kulenin tepesinde Almanyada 26 te1n1Huzda E1ndeni ri.ii.garlo.r1n e.$tnesi ,-elkenc1leri b1r hay bütün milletl-eri, 0nlar1n efrad1 a.. 
1." haç Ve bu haçUt üzerinde >U Kllabe. Japon müneccimle- oomlnrd11r.an eden UÇOil kaleler tip>nde h ugra,tlrffill ve !alllp1YOnamn i!k ikl, rasmda haztrlanan OCdCll<lrl haki-
'<t b d · dû. t · ·· ·· ""'hak"lar1.n1 blrtnclUkle ntha- . . •lunacakhr: bir tek 1 yyare a>ken art en s n gun mu-. • kat halde yine fik1rler 1dare e'·le-

- Bunda ürkûlecek ne var~ 1k1. 
mizin ebediyen bir araya gelmes1 
içm bu yap1lmahdir .. 

Anne, aglama. Çünkü olmez ispanya ri tearrUZ8 Ug" rai 1 .nueSS<-'>•>;,., t•hrio e1m1-t11. 4 Tem- yctlendircn l,Jman Gençlik klilbunden mektedir / 
l 1 r-· . ·pl ancak ye . •-d·b,rOd.•i uyku.arlnt uyuyanlara n1gen,. Tok_ yo, 7 (A.A.) - N1c_l:.i N1_ chi ga. - D'!'UL sabalu Bre.1r.cn l>omi>ardlman edil- Behzadm .idare et 1g1 $<.11 - Însan ogu1l_a_ " .. à_l'.minden taciri-
"-tll . 0 ,.n t..un ... n b.1 ~;..u; oeµo ta11r.11 ed tm.~, d1nc1 olabllolil!r. Yarl~ son ~an1and1ra. • 

l"' z.ete~. elll japon munecc1m1n1n teles- - 1 1 d G 1 l Mah..nu..i.t ::;a- ne, banka mudurundcn bekçi~:nl' Hü.ieyin Avni pa~a. Arz1niyaz1 d ap,a, Prcses 8'>'"ghese'nin r·yasetin. koplar1 de gune;1n l<:àm kusufunu taras- Yunker~ p!ke bomb1r.i11~an tay;yare e- ,..a ka ar ~ atal><1Lray 1 d Beh•~d \e berber1ndan k . . k -b • 0 
Dedi. 

• bt1! b 1 • h k t 1n b · h l 'n M ve :N"edim l e tn:.<tn an """" .. UOJ ag-E.i 111e. asa in kaJbinden vurmak i..>liyordu. nu, lat unan u s n 1maye om1 es e sui. etmektc olduklan 1:aratla Çln c:e- t 111 in :i cdt;n lJ. nk<inln 10:ontaJ an- d tl .
1 

bet t d f ~ · 
d:.sll!rlni bildirmbtir. telerm.n tasri"\lzuna ul!,r.irnt'j oldukla- garltt<t "oonibalat ü.;.ü>et. c•ch1·rek 20 tay- Demirspordan Feyyaz

1
in 1 ar~ ~ 1~·ilin- ~n pro esor doktoruna, operatO- ac1lara, 1zt1raplara sevketmek isti .. 

1 oarp• a1a•ind• S1k• br muca e e ' nme f1\ozofundan , azthane k~·i ,-ordu. Bu sebeple onu ûzecek ve 1'101 b1ld1rrnekted1r. jyure talnib olun111u~ ve yuz.den faz a ·e devatn ellni~ fakat bu 3ôll s-.-n~andt- ' " "' - .; 

Finlândiya'ya 
çavdar sevki 

Bu vak'a J-l:inlr~ou'n1n 50 k1lometre .. n~eie oln1uw-tur. ~ada l,.J\Dntn b•raenbi.e deb s-.ne.:.t bine. ba§velciloinden odac1s1r.3, er- tel~a à~~ûrecek s-eylt;\r bulm1ya 
ren1bund:i Hope1 eyaletinde vukua gel. Ilu. .·.;.:E>i..u Il at bll b.""lyh leahhura tekneler• bir1b1nndt>n ay1rrr.:1~11r. F1n.1~ kân1harp zab.\Jnden nefenne ka.. çal"~1yordu. NitC'kirr.. de buldu: 
mi~tir. ugranu;i>t1r • .tra.nsada lnglllz tayyare .. ~a.mnnd1ras1na c;ok gilzE:l bir voltadan 1 dar istisnas1z olarak fikrî birer - Sultan1m! Yar1n sadaret rnev

ler1nin e!cK:r1k santraller1nc vukua ge. sorira Oetniri;pordan E'eyyaz b1rint'ilik .. kanaatin itikadin, imanin .sah-ibi- kiinden attlacag1m muhakkak. at1L 

AMERÎKA'DA 
~lrnanya, me m 1 e- 1 

-. --.----

ltetin ekmek ihtiya s:yon1st cemiyeti: 
t1n1 temin ediyor n1n ydllk kongres1 

l Cinc1natl, 7 (A .. \..) Amerikan Si-

ti~diklcri . tahribat nelicesinde gcçcn a~\ :e .gü·n1~ _01~u ~alat.asaraydan Sam1m dir.. ' makla da ebe<ltyen ta§rada bir ye. 
Rints'deki madcn kuyularuun yar1::.1 tak.p etin~tlr. G<.i1ata raydan l\1ahmu\ . . l de . 

1 
re sürülecegim de muhakkaktir 

yanml~ Moule.s'dcki ltuyular da 12 gun1Jc;unc:û, Niya:d dürdu1 cü olmu_.slard1r. Eski as1rlardaki harper .. di? lb . l ~ l h "l ed b .. 
âl11 b1~: \ a:t.iyette ka .1 ,jlh> _Lille. n1u1- I B~ mùsabakanm teknik neticesi §u- hâk~. ~illiyet,. v~ta_n fik'l~lc-r~, t li~izi ri iga nasi ta ammu e L.. 

..ar...~1ndaki fabtikala.r1n buyuk ~·r k1s. dur. . . . nazar1yelcr1 onu ?st1hlaf P-:'f l~d.1 Dedi 
n1l mulad çah~111a;Jnn1 yc.riya 1nd1r- 1 _ Feyyaz • R1dvan Den11rspor 1,9,28.1 Terakkilerle fenni ke~ifler m1ll;. . .. 
mr~ mecbw·1yet1nd: knl_m1$k1rd1r. . 2 _ s~mim _ Ergin G. s. 1,9.45. yet. vat.an fikirl-erini ehemmiyet- Arz n1yaz~ bu son sotl~r d~ku': 

Lille c:vannda k_ a1n Fw03 çehk_ labn- 3 "ahmut Vecdl G s 1 10 l l . d k tl -. d d .. - n 1· mu•tu Haki.katen Sultan Aztz, bir r-'1:t·~l<1:lnk1, 7 (A.A.) - Abnan.~arun yoQ).st Cc1niyet11~.n SC""".eLk kongre.:;i 
t and1yaya 15.DOO ton Ça\d:Jt' \adet- n1ünasebetlle kongreye gOnderciigi bir 
t- , evvelce bildirilmi$ti. Almanya bu mesajda Ruzvelt 5Qyle de1nektedu-: 

tardan b~ka Finland.iyaya 10.000 4.F1llsl..ini tehdit ecten tehlike :le Ame 

. - n. - • • • . er1n en, iyme er1 n en uwaro. .. :f • 

ka~1na y~p1t~n b.~ barruz neticesinde üc gün U::.:t ilst(' )' ;tian m'Jsab.:tka- nredi. gun p~ilYt ::ttard1 ve surerdt. Fa .. 
evralt da1re::;1 tahr1b edilmas atelye.lere, l larda elde Pdilcn puvan t:1snltin~ gü~ . .. . . kat o. pa~astz ne yapard1 son ra?. 
k~1.<tnlarln bu.lundugl~ bi.naya ve idart Galatasarayda.n Sanüm 33 puvanta Is- Sosya~z~: ~om_nn.1.zm'.. n~z1zm, Pa~a. istanbuldan uzakla~1rsa deli 

~ Çavdar daha gônderecektlr. Bu su- rik:iy1 tehdit eden tehI:ke ara ... ~nda hiç 
~ F1nlai...dlyanin bulday vaziyetî blr rark yoktur. Fii1stin itin son aylarda 

buroya 1.)abet1~r Vdkt ulmuljtur. tanbul yelktm samplyonluiunu kazan-1 fa~1zm g1b1 tçt1ma1, :;1ya.;,1, ikt1sa- j . 
1 

d Pa-a Bursada iken 
Cl , d K hl · '·1m fabrlk• 1 .. d. 1 · b 1 · ' · ' d1vane o ur u. ~ · looucs e u 1n;.in c. ya - t L G \"· klb. de Beh- 01 in er1 un ar1n nazar1ve1er1n. / 

1 
·1 ·t 

*a.J..1h botmu~ olacak ve n1emleketin ek- vâh1!n o1an t~hliken:n §i!ndi pek uzakta 
7~ 1t 1ht1yac1 temln edilmÏi bulunacak.- 1 kald1ginl l,;Orn1eklc bahtiyar1n1.~ 

ml~ tr. .man enç lA u un n . • · . ne kadar siz anm1~ ve ag ami~ 1. ~tnln ine1·ke;L....;1C. ya1J1lan. Utr taarrut. ne- zal 32 puvanla ikmci Galatasaraydan: ftlhak,1ka 19 uncu astrdan.ber: 1 . 
1 

t · .· kada 
ltces'nde elektrik ku;·vetlni vucuda ge- . . ~- .. .. 1 ·t r ·a ma"a ba-ladtlar. Saliklcri a. Onu Istanbu a ~e.mnc1ye r 
Urcn istasyonun içi hasara ugram~ ve l\f<1.hrnut 32 puvanla uçuncu 0 mu~ a • ) Y 6 . , " • . ... k akla karay1 seçm1~tt. 
Cal>t•i<aUlr dahilinde n1utcad_dLt bmalara dtr. ras1ndak1 insan vekunu buy u \ Ar~ cevap ~rd.1: 

isvlÇRE'NIN 
[;'tan sa ve Norveç kon

~ o losluklan kapabld1 

t Z•ri!i, 1 (A.A.) _ i.viçre cazetelerin 

1 'n Bund'un verdiA1 bir hllbere eore, 
ti;ltre'pln ~gal altindakl FraD.$.&da ve 
~ rvei;t~ bylunan konsoios.lukla.r1 aske

Q llul~hazalarla "~ Alman mak.amlan.. 
ln. 'alebt Uzc1·ine J(apablan~lanbr. 

IVevgork âli 
"'1.ahkemesin-ce 

Amerikada i1k 
ecnebi vapu
ru satin al1nd1 
Bu hareket "Ame

rikan Limanlannda-

·· k d · l · · l 1 t k'I 1-~· B'T. b .uuyaz. tam i::iabetler kaydedlùni~t' . Bu te:ii- l\'lu aba a an sonra ~amp1yon u~u kùt e er €'§ l ey ~1. u un u 1 - Tahammül edemem arsl:in1m! 
satln da faaliyct nin àurdugu 1nu~hede 1 kazaLJan Galata · ryll Snunie yelken w-d- vâk1alar da milliret. va tan mef- I d 

' · · · . Bursada bu t:n ugunuz zaman 1 t d1 \ , ... diger derece. ulan.lara da madalya humlartnt fikirleTin.i silemedt O b d 
o '!~~~~ ut~zg:'thlar1na müteaddit taar- ,),.·e flân1allar su.lspolrtl.a:·1 a.jan1 tan1ruu.1an yine ve k1smen münzevi hal~~de IA çelkl·tth·gim b .l1;rt1rab1 bir ben, il" e 

"' . """'... rr. e \•er1 m ~ 1r. .. . . . . • . a im l 1 .•• 
r:..iz:ar yapilm.:,stir. ln~a cd1hnekte olan kald1gi. {1k1rlerde dah1 hak1m me'\~- _ bvle i.se bir an e\~evl \"a zife .. 
denizaltt G\!1ntle-1-:nin a~-as1na b:r çok k.iini kaybetmedi . 1 · · 1 S 1•• 1 

R lt,. b• · m;zi yapma 1y1z. u -n1m. 
bomb:ilar du.,,,o.tür, basarat vukua uzve ID Ir Milliyet_ vatan mefüumlarma i- - Fakat zehir~me olamaz .. 
gelm~itir. Ge1n1lere \"e makioall. ~at 

• hanette bulunan Fransa 1~1le•in.. l _ Neden• .. teze:àhlar1na i:;abetlcr kaydedilmi~ür. 

Holanda da b'r kaç bombardlman mesa JI den bir k1smmm husule g~lirdik- - Çünkü, Padiph1n yemegini 
yap1lm1,hr. imuniden·in ~om>lindeki çe- leri bozgundan, heiimetten sonra 1 yegâne kx:lntrol eden benim .. eger 
lik f.lbrik>slna yavil•n bîr taarruz ne. (Ba~ taraft 2 nci sayfada) !ngiltere, Birle~k Am1!rika ile do. bir zehirlenme olursa bütün mes. 

k i V a pu rlara vaz'1- lice.Jndo istih.alâlin uçte biri durntU>- yüksck de olsa bir avukabn mü. minyonlarda, hattâ ~gal altmda uliyet bana t .. rettüp eder. Ve ta-
lur. taleasmdan ziyade ordu ve donan. bulunan memleketlerde olan rih huzurunda bütûn m~'uliyeL 

ycd C d j 1 me 5 i,, CIDTÎ Hava nezareli Ingll iz layyarelerinin man in mütehasSIS erkânm:n rey· emekçi\er, bun[ara taraf\ar kôy- leri üzerime 11lmli bu)unurum .. 
• b • Id Fransa, Bclçik!l, Holanda ve Ahnanya- lerini dinlemiye ,.e ona uym1ya i.üler uyand1Iar. tstilâ, i~gal idare ( sonra, Padi~ahL zehirlemi~ diye mu 

mu cl ln ce ya pt l mn sahil >Ularmda buh.nan vapurla_r• 1 mecburunt, Bu erkân ve mütehas.. lerin1·n kendi demokrat devletle- . hakkak beni ifna ederler .. 
. yaplklar1 gundU.z taar1·uzlar1 dolayis1le . .. , 

Va~ington, 7 (A.A.l - Amenka bah- 1. d 1 H 1 d 1. 1. 1 d s1slar 1se dunya Nasyonal Sosya. r·1n-1n hu-·ku' metlerinin b·'"·etm;• _ Sultan Murat, tahta geçtikten . . • t~ a am ~r1n1n o an a 1n1an ar n an 1 • • , C:Ul.IJI .., 

tl:re kom15yonu, Amenkan hmanlarin •• hareket eden v•pu .. ai-la e,ya &onder- lizm deryusile iba!Jo ed1lm1~ bulun. oldugu serh~stÎ)i, haklan, nim1!t.. sonra bütün kuvvet "limizd~ de. 
da! bulunhaakn !adba~cl' gem1lereb vaz·yelkl 1 mekte tereddüt ett1klor1ni bildlrmekte. dugu sirada Amerikanm mahfuz ler 1·, hayat •artlarim dahi ilga et.. mektir. K1hmza tek b1r ha ta b1le é<lt mes1 a..in a.. emtr muc1 1nce 1 • • . . k 1 b" ... · .,, 
tcnebl ,-apuru satm alnu$1tT. Satin ah. d.r. bir daire gibi masun 8 a •lecer.:i- mi~ 0Jduklann1 gordüler. gelmez. . 

leme i§inden vazgeçin\d,. 
- En kolay1 bunu INlmU§tum-. 
- Ba~ türlü çare$l.tle balo.. 

ruzt 
- Ba§ka türlû çaresi, saray1 ba

s1p Pa~h1 zorla tahtmdan indir. 
rock olacakttr. Bu gürültüye mey • 

dan vermek istemiyO!'um .. 
- Saray1 basm1ya haœt yok ..• 

Daha kolay yaptlacak i§ var .. 
- Ne suretle buyurursunuz Sul 

tamm? 
- Padi:jab bazan Alemdag1 sa

rayma gidiyor .. bir iki gün kah .. 
yor .. tam siras1 olmaz mL! 

Deyince, Hûseyin Avni pa§anm 
yüzü güldü. Ve: 

- Sultanun! Do~su mÜ§avirl 
hassmtz! Ne güzel buyurdunuz.. 
en kola) yaptlabilecek §ey ... 

- Tabii Sultan Aziz, .\lemda. 
gmda iken bir gece gizlice Veli
aht Murat efendiyi saraymdan a.. 
lirs1niz .. seraskerlik daire;ine ve 
yahut Topkap1 Sarayma giiturür. 
sünùz .. bütün ulema \'e vüzera bi.. 
at edersiniz.. bir de fetva ne§m. 
dersiniz tamam o!ur bu i~. hem de 
gürültü.süz .. 

Dedi. 
Hiiseyin Avni paia, Arzllliyazin 

plâmna bay1lm1~. Bu, en güzel 
bir tertipti. Bu suretle harekete 
karar verdi, Ve kallaya karanru 

bildirdi, 
Fakat i:jin tuhaf1 Sultan Aziz, o 

günlerde Alemdagma gitmiyordu. 
EV\·elce s1k s1k Alemdag1na gider, 
Kasn Hümayunda kahrken Hüse. 
yin Avni pa~a, sadra1am oldugu 
gündenberi Alemdaj!lna ayak bas.
ml§ degildi. 

Acaba Padi§ah. sadrazamdan 
§Üpheleniye>r m1yd1? Pad~ahm 
kulagma bir §eyler mi [1s1ldan. 
ffi!§lt? F' rans1z alhnlarrn1n 

haczine kv.rar verildi 

nan bu c•ml A!rican ad,..dakl Danimar -- ne inanruamaktad1rlar.. Almanva ve îtalyada dahi, fa- - Pa~, Slle yalvartnm .. zehir. 
lk d Kaaaplarm yeni iddialan 'd k' ·r d A "k h -·-------------------------a vapuru ur. Bu mesaJ a J 1 a e mer1 a a_ $Îzmin :Korparasyon t'esmiye edi-

Bir sene ~adar l\"tadere'de ~ald1ktan Kasapl; , et lesele::nin "en.?: yolu- reketinin niçin çok ) .. a\"aJ oldugu.. len ikt1sadî, içtimaî sistemlerinin 
1,. l'l•v1011c. 7 (A.A.) - PDIOllJ'& men:ez 
1F-l'l.k: 1 Ne\7ork An mahk.tmesinden 
Il 'rlet·11 Reserve Bank o! Nevyork• da

ka. translZ alhnlarmin hacz1 lçin bir 

sonra 23 Aj,ustosta Nev7ork a gelmis na girmemij ohnasindan 1îkâyetçi bu k k t'• d l'ld · 
,,i.n bu gemi 1771 ton!lâtodur. nu giisterece a 1 e 1 ir, tatbiki ile dünya cel'llte:lne kavu. 

alm•,hr " ~ . 
, <llony<1Iitar, Polonya merkez bank:a-

4"'1 •it 64 O~l.000 altm dolan Fransu
' r,~ Ahnanlara teslim etliklerini lleri 
i-1.irerett mahkemeden buna mukabil 

r<lfla1i al tJ.nlanna vazi,yet ed.llm.esini 
tni~Ierdir ' . 

I> ----------
' Î, T· memurlar1 arumda 
· degitiklik yap1hyor 

~~0sta, Telgraf ve Telefon Umum 
b durlügü memurlan arasmda 

'tl:~ 1 degi~iklikler yaprnaktadir. 

letin•rada muayyen lerfi müddet. 
~ 

11
1 doldurm~ olan memurlarm 

1i;r1}d_ro müsaadesi nisbetinde 
~etine gidilecektir. 

Yeni hir ha-
va rekoru 

Sandiago'dan Hono-

1u1 u y a 16 sa a t 50 
dakikada g id il di 

Batavia, 7 (A.A.) - Catalina Trans.. 
paslfik tfpindeki Amerikan tayyarele
,·inin birinci a-rupu, Kaliforniyadan Fe .. 
~rnenk Hlndl.sta.runa .kada.r yapquj ol

dugu yedi 1ilnlilk bir seyahatten sonra 
lün buraya f~lmi~tir. 

Sandiago ile Honolulu aras1ndaki bi
lnc1 merhale 16 saat 50 daklkada kate. 
Jilm~tir. Bu mü.ddet bir rekor te~kil 

'tmektedir. .,.. 
\.,Zab1ta ve deniz maceras1 romani : 8

., 
I -so SE FER 

::::::.-.__(~~-=~~~--=-=rJ.,====~ 
_ Çeviren: M. Feridun 

ti.~ e tanttnad1g1 Megreyi tetkik 1 siiyliyeceklerini bilemiyorlard1. 
b Y-or, •· M.L kk · · · a~ 1y0' • onra a<l•k 'kalan kap1ya N 1hayet an eone orruser1 1-

IUQ b rdu. Yakalig1 ve potinler1. §aret etti: 
14~ agi Yoktu. Fakat bir kaç gün. _ JurJssen'in bir arkada~1. .. 
~-~1::ka1t \'ard1 . Bütün bunlar Adlî zabita komlseridir. .. Bize 
~'Yor n fecaatme ragn.en onu si. yard1m 1!decej!ini vâdett1. · - . _ 
~~td du_ Ç1plak kalan boynunu, Loklen~ elini u1atmak 1sted1, 

..__ ~~1n 1 yokluyordu. faknl c"saret edemedi. 

..__ 1 caba annem de . . - Te§Okkür edcrim ... Ben ... iay . 
'en tr, annen c:elmed1 ... 0 da Berbat bir hava esiyordu. Genç 
ltu;~r bu i§i yapabilecegine inan- kiz da bunu anlad1 ve aglamak 

C •·· ihtiyacm; duydu. Megreyi inandt-
i~h· nç k1z heyecanm1 serbestçe racak müessir b1r mülâ:..at yap1-
'4ik•t ederniyordu. Belki o arahk l lacagm1 ümit etm~ti. Ni~anhsma 

'Ill Olan havanm çigligi yüzûn. r infialle, sabtrs1zlikla baktyordu. 
ltt;i bu rnulâkat muvaf[ak ola.. - Mûdafaan iç1n faydah olabi. 
ll 1r~''i bt. sahneye bcnziyordu lecl!k her ~yi ona sôylemer. 

lr\e, ·ne bak1 vorlar. Fakat ne 

J.unmakted1r. Konulan kay1Uar ve Bu fikir \'C mukayemet cereyan- --------------
a!man tedbirler saye.slnde vaklâ et bol ]ar1na filî hareketlerin de ilivcsi ,~ 
bol bulunmaktadlr. Fakat toptanctlarla v 

vaziyeti daha tavzih eder. Devlet A 1 o·· ~ .. t 1 celepter;0 münasebati cliln tanzim edl- nne ere HU 
lememi,;tlr, ~fi hergün bizzat Amerikanw 

Kasaplar, bu v1ziyet kar~1s1nda daha 

fazla t:l.hammiil edemiyeceklerini ve 
t>ir çok kasap d ükkAnlartn1n kapanma
Sl zarureti. hasù olacatrn1 lddia etmek
tedirler. 

teblikede oldugunu ve barbe ha.. Kurumwnuz tarafllldan 

---Bayaz1t meydamnm t.1faltla1 
muma ba1lamyor 

Beyaz1t meydarun1n asfalta çe\.Tilme
si i$i dün Elrktrik, Tramvay ve Tünel 

Umum. b.1üdürlüi:ü tarafmdan müna
kasa7a çikartlm1~hr. Tak.riben 900<i 

;netre murabba1 tutan bu yer Topek~ 

;.i>leml aslalt o!Kak ve 38 bin 880 lirr 
.o:1r!oh.macakhr. Pazarùk i:i 12 eylùldt" 
!kmal olunacù.tlr. 

zirlanmas1 lâzim geldigini ve bat. 
tâ biitün dcmokrnsilere bir silâh 
deposu vazifesi gormesi icap etti. 
~ini tekrarlad1g1 halde harp •ana-
& • 

yiinde ~imcnd1fer ve komür i~~i. 
Ieri aras1nda grevler müzmin bh 
hastalik gibi devam eclip &itmek
tedir. 

Amerikay1 kamçllamak kolay 
legildir. Japonya ile müzakero ve 
ula~ma te~ebbüsleri de bu dahiL 
!tâdiselcrin 1~1g1 1lhnd1 mütal..
' dilebilir. 

Hüseyln ~ükrü BABAN 

ne§redilen (Annelere ôgût) 1 

mektuplart yeniden bastlm1fi
ttr. Bu ogütler 12 mektuptan 
ibarettir. Çocugun dogu§un.. -
dan itibaren bir ya§ma kadar 
nas1I balulacagm1 ôgrctir. 

Bu mektuplarm adresinize 
gonderileb,lmesi için yedi ku. 1 
ru§luk posta pulu gonderme. 
mz ve sarih adresinizi bil. 
dirmeniz kâfidir. 

Cocuk Esirgeme Kurumu 
Genet Merkezi 

Pi)"er Lôklen~ ~apcm, cesaretsiz 
içini çekiyordu. Ni.hayet komiser 

_ Biliyorum... l le be gibi gôzlerini yere dikmi~, a-
H1!r ~eyden ümidini kesmi~ gibi 1 yak ta duruyorclu. 

halsiz ,.e bezgin duruyordu. - Evet ... müdahale etti: 
- S ize yalntz bir kaç suai so. _ Kaptan Fallu ile aramzda - Neden yaktm1z? 

bir münaka~a mt old:i? - Hatirlam1yorum!..-
racag1m! Bütün geminin mürette- _ Havir... _ Sonra gemiye ne<ien dondü. 
bah sefer esnasmda kaptanla ara. _ Ha.lbuki ayni geminin icmde günüzü de hahrlam1yor musu. 
ntzda bir sogukluk girdigini soy. üç ay birb:rmize bir tek kclime bi, nuz?? .. _. Hem:n deg_iL.. Daha ev. 
lüyor. _ . . le siiylemedi~üz ... Bu ~aliniz her. I vel smn gemiye elh metre mesa-

Halbuk gem.mm hareketmden k1!sin dikka.mi celbctt1 ... Kaplan · fdc bir vagonun arkasma sakla~ 
evevl aramz pek iyi idi. .. Bu de. bait garip ~areketlerde bulunu. 1 d1gmm gonn~er... . 
gi'}iklik neden il.en geldi? . j )·ormu§ ... Oyle günler olmu§ ki j G<!nç kiz komisere. sonra n;~n.. I 

Telsizci agzm1 açtt, fakat b1r §CY 1 mürettebat onun ~1rdenlbirc ç1L. l.Jstna bakt1. Sonra '.'.ne ko~se:e 
1 siiylemedi. Meyus bir tavtrla ye. dird1gma hükmetmi~... diindü ve o andan 1\Jbaren urrut. 

b k ._ _ Bilmiyorum... sizlige kap1lmaga ba§lad1. 
re a ... b. tt ï 

- Vaz ifeye müteallik meseleler Mar Leon_ek asa 1Ye en ag "- 1 - Evet... . . . 

h kk d d ·ht.l" f k mak üzere idt. - Kaplan iskeleden indi, r1hti-a m a aramz a 1 1 a m1 ç1 - 1. d .. d'.k y ta 
• tlk .k. .. .k. . k t _ .Qkyanu.5• lmana on u e ma çikt1... e arruza o zaman t1 •. ,. i 1 gun i inc1 ap an ve . 

k .. tl k d. · ten sonra siz de arkada.lanmz g:. ug·radt ... ba~ ma mis e ycmc ye imz ... , . 
Fakat sonra tayfalarla yemek ye. bi karava ç1kh~•;··· Oteldek1 oda- Mahpus yine sükût ediyordu. 
meyi tercih ettiniz. 1 nizda baz1 kâgi.lan yakhmz... - Cevap versenize acan1m? 

_ Evet ... Biliyorum... _ Evet! Ehemm.yets·z kâg1tlar- - Evet cevap ver Piyer! ... Seni 
1 

- Bunun sebebi ned;r? di... kurtarmak istiyoruz ... N1çin sus. 
Mari Leonek sab1rstzland1: - Sizin her günkü intibalarnt- tug:inuzu anlam1yorum ... 
_ Ne susuyorsun? ... Biz seni 1 nt kaydettiginiz bir hahra defte. Gozleri y~la doldu. 

kurtarmak istiyomz... Hakikati r iniz varm1§ ... Onu mu yakt1ntz? - Evet-. -
oldugu 2ibi siiylemen lâz1m... l Delikanh ders\n i bilmiven bir i • ' (Devlllll var) 

Millî Piyango 
30 Agustos Zafer P1yangosu fevkalâ.de çekilqi dolay1sile Piyan

gonun 7 nci Tertip 2 nci çekili§ ay lrk Piyancosu 15 Eylûl 1941 re al1.11.-

m~hr. 

Bu çekili~ 15 Eylûlde lzmir Ente-rnasyonal Fuannda yapùacakltr. 
Devamil biletlerinizi 10 Eylùle kadar degi:jtiriniz. 

7 nci tertip 3 iincü çekili~ yin.e 7 Te§rinievvel 1941 dedir. 

Kit mevsimine haz1rlanm1t olan 

SÜMER SINEMASI 
Y eni sinema mevsimini yann ak~am aç1yot 

Bn prin ve nezih siaema solonunun faal mildüriyeti: Geçen &a 

nelerdo oldugu eibi bu sen• dahi mü!e?e~"i, . barekeU~, ~e~n •r 
ubt~em prer,:nmlar tokdlm ede<ejiln1 vadechyor. Kariler1m1un ye. 

~ müntebap programlar haklunda bi:r fi.kir edinmelerini temi. 
: 0v';,.imlerini ojTenmiye muvaffak olduiumua 1aheiierlerin bazd. 
nru bildiriyoruz: 

MARLE:.E DiETRÎCH taraf:ndan yara\ilan YEDt G'ON.All. 
KARLAR, CHARLES BOYER, MARGARET SULÙVAN'in mü~te. 
rek temsilleri BACK STREET, her vakitten daha sahhar ve daha ~._ 
r in DEANNA DURBÎN'in yarathjt1 en son ilti filmi BAHAR RESMt 
GEÇID1 ve Al}K ÇlÇEÙI, CHARLES LAUGHTON'un ?ynad!ll 
Victor Hugo'nun m~hur ve lâyemut eseri olup slnema 3lemm1a 
büyük harikas1 NOTRE DA!'.Œ'm KA MBURU, güzel Norveçh yu.. 
d 1r S!GRiD GURiE'nin fevkalâde terr.sili UNUTULMUi,> KAJ:?IJ\. 
GARi GRANT ve iRENNE DUNNE'nün muhte~em temsilleri ILtt 
GOZ AÙRISI, Leslie Howard'm oynad.g1 Bernard Shawm §ahereri Bit 
KADIN YARATTIM ALLAN JONES ve orkestras1 tarafmdan MA.. 
vt RUMBA musiki 've dans amatiirleri için JACK_H1LTON ve or. 
kestrasi ile Ritz Brothers'elr tarsfmdan ABJ ANTTN GECFLERt. 
CAROLE LOMBARD'm yaratt1g1 GECE_ NOBETÇISI, KAY FRAN: 
CiS taraimdan MASKE.LÎ !FRITLER. LILÎAN HARVEY v~ WILL) 
FRÎTCHïn muhte~em temsi!len MODERN RAYAT, BENJAMlNO 
GIGLi tarafmdan YANAN KALPLER, yeni DEANNA. DURBIN 
GLORtA .TOAN'm radyo \'e ~ark1 krali BlNG CROSSBY ·le beraber 

tt ~ u1LDIZL!'.R C:ARKISI. ANNA NEGLE tarafmdan çevri. yara 15 1 i • -; . - · el 
len ve ~~ldarm f:tmi olan !RENNE ... ve satr . dah~- ~>r ~ok guz 
fi lmler ve ~aheserlerden mürekkep uzun lis•enm b~tun !Stmlerm• 
kavdetmiye yer:miz müsait olmad1gir.dan z.ikredem1yoru,z. '.\f~am~ 
fth en son si.;tem makinelerle mücehhez ..,hrim1z1n bu guzel sme"'i 
saL..inu daima oldcf:u gibi muvaffa1'lyeUer ve rekotlar basmda bula 
nacagma ~üphe yoktur. 



- ~ -· - - - - ------ - - ----- --

l§gal memlcketle .. 
rini terkcden 
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Dünk~ ... ·.~.}'.'!!'~:!:;' Atlantik mey- Millî ~ef ' j ISTANBUL BELEDIYESI ILÂNLAR( Sovyet tebligi 

Amerikan 
konsolosluk 
memurlari 

22 memur ycni vazi .. 
felere tayin edildi 
V~n. 7 (A.A.) - Harici~ 

nezareti tarafmdan bild:irildigine 
gore Almanyay1 ve Alman i§gali 
altmdaki memleketleri terketmek 
mecburiyetinde kahru~ olan 22 
Konsolosluk memurlan. 1sviçre, 
lrlanda, Portekiz, M1SJr, ingiltere~ 
'l'ürkiye, ÎSpanya w Haiti?e ye~ 
memuriyetlere tayin edil:mt§lerdir. -----
Ruzveltin annesi 

dün oldü 
(Blf Umfa l ilDol l&,Jfacla) 

Nevyork saatHe 11,15 de son ne
lesini yerdigi zarnan da yanmda 
bulunuyorlard1. 

Müteveffiye, 12 saattenberi ken. 
disine malik degild.i. 

Aile doktoru Scott Smith'in koy
dugu ~bise gëre, êilürn sebebi 
fazla ya§hhktan mütevellit bâdi 
devel'aD kifayetsizligidir. 

Madam Sarah Delana Ruzvelt 
y,qu.d.achr. 

KADAM RUZVELT1N 
""TERCÜMEÏ.HAL! 

H.ayd Park, 7 (A.A.) - Madam 
Ruxvelt'in tercümeihali. 

.Madam Sarah Ruzvelt, eski 
Cümhurreisi Theodore Ruzvelt'in 
amcas1 oglu James Ruzvelt'in zev. 
cesi idi. 

1854 !.enesinde, Nevyork'a tâbi 
Al~nac'da dogmU§, çocuklugunu, 
babas1run yanmda Hong Kong'da 
geçlrmi~ti. 

1880 de Algonoc'a avdetinde Ja. 
mes Ruzvelt'in uzak bir kuzeni ile 
evlenm~tir. Bu zat 1900 senesinde, 
§imdiki Cümburreisi 18 ya~mda 
iken vefat etmi§, o zamandanberi 
de Madam Ruzvelt bütün §efkati. 
ni ogluna vermi§, onun rneslegin. 
deki terakkisine gururla ~ahit ol-
mu~tur. 

Madam Ruzvelt her zaman son 
d<'rece hünerli bir kadmd1r. Müte. 
addit bayrr cemiyetini himayesi aL 
tma ahr, birQi'.>k resmi merasime 
L,c:tirak ederdi. 

RUZVELT BEYANATTA 
BULUNACA.K 

Nevyork, 7 (A.A.) - 86 ya§mda. 
ki annesile birlikte hafta tatilini 
geçirmek üzere Hayd Park'a gel
mi§ o1an M. Ruzvelt, bu ana kadar 
Amerikan 'harp donanmasma ate§ 
açmak emrini vermi.§ olduguna, 
Atnerikalilan barbe süriiklemek 
istedigine.. ilh. dair olan Alman 
iddialarm1 sükût ile geçi§tinni§, 
fakat gazeteciler, kendisine Alman 
tebliginin bir hulâsasm1 takdirn 
etmeler~ üzerine sali günü beya. 
natta bulunmak niyeti oldugunu 
sôy lemi§tir. 

!yi malûmat almakta olan baz1 
mahafilde, M. Ruzvelt'in, Îzlanda. 
ya gôtüren deniz yollannm aç1k 
bulunmasi lâzrm gelmekte oldugu 
suretindeki beyanat:m teyit etmek 
suretile Alman tebligine cevap ve. 
.recegi tahmin edilmektedir. 

IRANDAN 
(~1 l incl MJ'facla) 

lunmalar1 irarun tereddüdünü ar. 
tmnaktadJ.r. 

Tahran, 7 (A.A.) - Rôyter ajan. 
smm 1ran muhabiri yaz1yor: 

irandaki mühirn petrol kuyula. 
nmn bepsi, §irndi, Hintli k1t'alarm, 
Hemdamn cenubu §arkisinde ve 
Mavera) i han demiryolu üzerin. 
de kâin Sultanabad §ehrine gir
meleri üzerine, 1ngilterenin hiJna. 
yesi altina almm1'i bulunmaktadir. 
Bu §ehrin i§gali, Britanya k1taati. 
na, Ha2.er denizile Basra kéirfezi 
arasmdô.ki bu mühim irhbat mev. 
kiinde ikinci bir kontrol nokt.asi 
temin etmi§tir. 

1RAND.AK! AL.\IANLAR MEM

LEKETi TERKEDEMEM1~ 
Londra, 7 (A.A.) - Londrada 

1timat edilir bir menbadan ogre. 
nild:i.g.ine gore ingiliz ve Sovyoet 
k1talan iran'a girdiklerinden beri 
burada bulunan Almanlardan hlç 
biri memleketi terketmege muvaf 
f.ak olarnam~ir. tn~ltere bükû
rneti taraf1ndan Tahrandaki lngi. 
liz elçisine géinderJ.en talimat yal. 
mz 1ran'da bulunmakta olan Al~ 
manlara ait olmamakla kahnayip 
Kudüs ba müftüsüne ve Irak ~ 
yam bastmld1g1 s1ralarda lran'11 
kaçan Ira.IW âsiloere de iamlld'ir, 

<~ tar:>t• 1 ,..œ .,raœ> 
tikleri bildirilmektedir. Bir süva. 
ri bôlügü 15 kilometre uzunlugun. 
da, moforlü vesaitten mürekkep 
bir kafile gorerek bir tank ve 60 
kamyon tahrip etmÎ.li, 600 den fa7-
la zabit ve nefer ôldürmii§tür. 

Îkinci kO§U: 1200 metre ~afeil dan muharebesi ~ehrimizde 
bu ko§uya Kur~, Süleyk, Melike-

DiGER TEBLÎGLER 
Moskova, 7 (A.A.) - Cumarte. 

si ak§ami resnû istibbarat aja~Sl 
tarafmdan ney-edilen bir tebhge 
gore Leningrad kapilannda vukua 
gelen ~ ~ddetli muharebelerde 
son üç gün zarfmda Sovyet luta
ati tarafmdan kazamlan muvaff~ 
kiyetre:rin General Bandarev'in 
kumand:as1 altmdaki kuvvetler ta. 
rafmdan elde edilmi~ o1dugunun 
sëy lenilebilecegini bildirmektedir. 

Bu ajans :;iiiyie diyor: 
Bu lntaat çok iyi i~ gôrmektedir. 

Bu lutalar, Almanlan isfesyon ile 
~hir aN.Smdallli bütün mevzile
rinden ç1ka~larc11r. 

Almanlar ric'at etm~ler ve t~
dafüî bir v~ziyet alm1~lardlr. 

Üç gün d-cvam edea mubarebe 
esnasmda Almanlar maktûl ve 
mecruh olarak takriben bir alay 
kadar insan kaybetrni§lerdir. 

71 inci Alman firkasrnm 407 jnci 
alayuun karargâh1 elimize geç. 
m.i§tir. Burada hir tak1m tank ile 
alaym hariialanm ve sancagim e
le geçirdik. 
D1NYEPERDE BÎR ALMAN TE

~EBBÜSÜ AK!M KALDI 
Moskova, 7 (A.A.) - Cumartesi 

tülhavva'<ian mürekkep 3 Arap 
tay1 i~tirak etti. Bunlardan .~eli~ 
ketülhavva birinci, Kuru§ ikmc1 
geldi. M~terek bahis ganyan: 100 
lturu§. 

Ür;üncü kO§u: 1200 metre mesa
feli bu ko~uya, Cengiz, Bom~a, 
Yavuz. Pardon olmak üzere 4 In.. 

(Ba§makaleden devam) 
anlamak kabildir. .Esasen, Ïngiliz. 
Ier de .'\tustos aymdaki zayiata 
dair rakam vermemekle beraber, 
bu ay ugrad1klari zararm az ol. 
dugunu soyliyerek melnnuniyetle
rini izhar ediyorlar. Filvaki, 5 ta. 
rihli bir Londra telgraf1, §Oyle di. 
yor: 

giliz tayi girdi. Bunlardan Born- cSon iki ay zarfmda Atlas Okya. 
ba birinci, Pardon ikinci. nusunda geçen muharebenin netL 

Îltili bahls: 380, çifte babis: 375· cesi Londrada memnuniyete §ayan 
Dôrdüncü kO§U: 2200 metrelik g(irülmektedir. 

bu yan§a Poyraz, Cesur, Olgadan Dü§man d~nizaltùari tarafmdan 
mürekkep 3 at girdi. Bunlardan batmlan gemilerin tonilato mik. 
Poyraz birinci, Olga ikinci. Mü§'" tarlan mevzu usul ieabmca n~re. 
terek b6his ganyana lO') kuru§ dilmemekte ise de §imdiye kadar 
verdi. bilindigine gôre, geçen Agustos 

Be§inci k~u: 1800 metre mesa- ayi içinde alman neticelerin Tem. 
feli bu ko§uya, Ôzdemir, Rua, Mi- muz aymdakinden az memnuni. 
moza, Yeti~'ten mürekkep 4 at yetbab§ olmadlg1 sôylenmektedir. 

girdi. . . . . . Esasen daba Temmuz ay1 zarfmda 
Bunlardan Ôzderrur b=c1 Mi- bir salâb eseri mü§ahede edilmiye 

moza ildnci. ~ahsi mü§tere~. gan- ..,.:. '\§lanrni§tL lngiliz deniz seyrüse
y~na: 450 •. plasey:: 125. ~!til.~ ba- ferine kar§1 hareket eden dü§man 
bis: 850, ç1fte bahlS: 650, uçlu ba- denizalt1lari miktannm azalma~ 
bis 23 lira 50 kuru§. olmasma ragmen, pek iyi netice. 
HüR" FENRLÎLER - BEYKOZ Ier elde edilmi§tir.> 

MAÇI Atlantik meydan rnuharebesin. 
. de ingilizler için, en buhranh ay. 

(Baf1-nla l ilaci 1a1fM1&) 

Bursahlar .. Sizin m~mlekettc hu 
susî vazifeleriniz vard1r, bunu çok 
;yi anlamahsm1z. Bursa, her ~ 
rnanki bayati '.için güzel, ber ~yin 
ornegi olarak tanmmahdir. Tabia
tm, tarihin bu kadar zengin ve 
1:üzel oldugu bir yerde ber vatan
da§• tarihte sevilen her i;eyin or
r.-egini, anlay1$1Dl vermeye mec
burdur. Burada mektep çocuklan
n1z1 da gordüm. Resim, eli:~lerinde, 
tabiata ait her i~te babalannm, a. 
nalarmm kanlarmda devamh izler 
ta§1d1klarm1 gôsterebiliyorlar. 

Bu kadar is1idatll vatanda~lar 
güzel SBJ}atta, resimde, heykeltra§
ta, musikide vatanm ber ko$esine 
ornek olrnahd1rlar. Güzel san'at, 
güzel sevgisi diyip geçrneyin.iz; 
bir milletin terbiye ve seviycsin
de, yükselmesinde en rnaddî alan
larda çok kudrct giistcrmesi için 
güzel san'at sevgisi yüksek olma
hd1r. Bu kadar istidath Bursa bu 
güzel san'at istidadmdan bütün 
memlekete medeniyet ve kudret 
t8§1mahd1r. 

Bursahlar. az.iz vatand~lanm .. 
Gece yans1 burada, Bursanm 

ber taraûnda beni dinliyorsunuz. 
Bu benim için bir zevktir. Bana 
k81'§1 gosterdiginiz sevgiye tekrar 
tei?ekküi ederim, sire sevgi ve se. 

• Pazar gecesine ait Rus teb!.igin. 
de J6yle denilmektedir: 

Fenerbahçe klübünde çùttan b~ la; bu yaz aylar1 idi. Çünkü §Î
anla~amamazhk yüzünden birinci 1 malde geceler çok Jasa ve gündüz
fu tbol takrmmm klübünden aynl- Ier uzundur. Denizaltilar, uzun yaz 
mas1 artik tamam.ile tabakkuk et. günlerinde daha çok gcmi avhya. 
~ vaxiyettedir. Dün Fenerbahçe bilirler. Ayr1ca, Amerikada Ïngil. 
birinci talummm Beykoz sahasm- tere besabma ba§laniui olan yeni 
da Beykoz klübüne kar~ kendi ln§aat, bu aylarda henüz, iptidaî Ya~asm Bursahlar, ya§asm aziz 
kararile yap?nil oldugu maç bu ha:urhk bmmdadu ve ancak gc. Bursa. 

lâmlanm1 bildiririm. 

Son ü.ç giin z.arfmda Alrnanlann 
Dinyeper nehri üzerinde kôprü 
kurmak için yapm1§ olduklan 
oort ~bbüs. astegmen Petrou. 
n'lcho'un bataryalan tarfamdan 
âkim b1rakJlm1§hr. 

.§ayialan tarnamile teyit etmi~ de- miJcr y2ni yeni denize indirilmiyc 
mektir. ba~amt§tir. 

Bu maça Hür Fenerbahçeliler Bundan . onra geteler nzam1ya 
§U kadro ile çlktilar: ba§byacag1 gibi, Amerika tezgâh • 

C.hat (Nuri) • Lebip, Ct!mal - tan da, seri halinde, \'apum dc
Nazif, Zeynel, Aydm - Kadri, 1b. nize indirmiye ve sefere ç1kacak 
rahim, Ferdat, Naci. (Rebiî), Ha._ hale getirmiye ba§hyacaklard1r. 
Lit. Diger taraftan Îngilhlerin Atlan. 

Bu .hitabe, caddE>leri do!duran 
on binlerce vatanda:;i tarafmdan 
oparlèirlerle dinlenmi§, halk, mü. 
teakiben ko§klerine avdct eden 
Milli ~ef'in otomobillermi sararak 
•Ya a, sag ol gôzbebegimiz, aziz 
~cf'Jmiz> nidalarile hararetli say. 

gi ve sevgi baghhklarm1 bilidinni§
lerdir. 

Dinyeperdeki Rus filotillâsmm 
tayyarelerle birlikte vücuda getir. 
mi§ oldugu at~ baraj1, Dinyeperi 
geçmege ugra§an Almanlardan 
3500 nü itlâf etmi§tir. 

Sovyet gece tebliginin ilâvesi: 

Oyun çok sik1 bir tempo ile ce. tik meydan muharebesinde kullan. 
reyan et~ ve birinci baftaym d1klan bava kuvvetleri de, Ameri. 
(0 ~ 0) beraberlikle neticelenmi§- kamn yarduru ile gittikçe art- Bursa, 7 (A.A.) - Reisicümhur 
tir. 1kinci haftaymin son dakika. maktad1r. inonü dün buradan barek tincren Dün bütün cephe boyunca 10 

binden fazla Alman zabit ve aske. 
ri imha edilmi§tir. Bundan ba§ka 
Ruslar, muhtelif rapta 100 den faz 
la top, 364 mitralyôz yuvas1, mü
him mikiarda torpil endaht eden 
bataryalar, kôprü vaoifesi gônnek 
üzere dÜ§man tarafmdan kullam. 
lan 18 gemi, 940 otomobil, 180 tank 
ve Zll'hh otomob.il tahrip etmi~ 
lerdir. 

KiYEFiN MÜDAFAASI 
Moskova, 7 (A.A.) - Tass: Al. 

manlar Kiyef istikametinde yürü
mek üzue her silâhtan birlikler 
tertip etmi§ler ve bu birlikleri 
mebzul t-0rpil -âletleri ve -0tomatik 
silâhlarla teçhiz eylemi§lerdir. 
Bu bOlgede 8 Agustostanberi de. 
'lêffi eden çarpl§malarda evvelce 
dü§man eline geçen baz1 koyler 
geri almmi§ ve dü~mana Qi'.>k agu 
zayiat verdirilmi~tir. Almanlar 28, 
29 Agu:.tos gcœsi toplann ve tor. 
pi! âletlerinin k1sa bir hazullk 
ati§kldat1 sonra bir kôydeki mü. 
dafâa bathmlZ!n en ileri noktas1. 
na sald.rmakla yeniden bücuma 
geçmi§lerse de kJt'alarimizm mu
kabil bareketile pûskürtülrnÜ§ ve 
çok zayiata ugrat1lm1~tir. Kmlor. 
du ve eli silâh tutan bütün Kiyet 
halkmdan rnürekkep milis te§kilâ. 
t1 Kiyef §ehrinj fa§ist istilâsma 
kar§1 met<mct ve cesarctle müda. 
faa etmektedir. 

Moskova, 7 (A.A.) - Bugünkü 
pazar günü garp bolgesinde yap1. 
lan mevzi harekâtta yeni muvaf
fakiyetler elde edildigi baber v~ 
rilmektedir. 

larma kadar bu vaziyet bozuhna. Almanlarm harbin ba'lmdanberi 
m1~1r. Nibayet oyunun bitmesine 600 hattâ 1000 denizalta gemisi yap. 
bir kaç dakika kala Halidin bir bklar1 hakkmdaki iddialar da te. 
~tüylc Hür Fenerbahçeliler bir eyyüt etmerni§tir. ingilizlcrc gore 
g-01 kazanarak oyundan (1 • 0) ga. Alman tezgâhlan harbin ba§m-
lip ç1km1~lard1r. danberi geçcn 18 ay içinde 120 - 150 

. dcni7;41lh yapabilecek kudrcttedir
ler vc kendileri de bu tczgàhlan 

Odesa ,ehri mütemadiycn bombardaman ede. 
<B:ut &an.11 1 lncl a:rfMla.) rek denizalta gemisi im1aah01 ru;. 

malûmat vc~tir. 
Vilenski §Unlar1 anlatmi§tir: 
cMuharebeler durmadan devam 

etmekte, fakat Ruslar ~dd'etli bir 
mokavemet gêistennektdirler. Son 
zamanlarda ihtiyac1 ka1"§11lyacak 
bir liekilde tadil edilmi~ olan ma
hallî fabrikalarda bir çok silâh, 
cepl;iane ve yüz binlerce maynl-er 
yap1lmaklad1r • 

Vi nski Rum n esirlcrinin ~eh. 
rin civanndaki kaphcalarda i i 

§erait altmda muhafaza edildikle. 
rini sëlylemi~ ve §'Unlan ilâve et-

:31l~!m 

cRumenlerin zayiah mÜthi§tir. 
Rumen ordusun unmâneviyat1 çok 
bozuk oldugu sôylenmektedtr.-. 

Greer torpitosu 
<11.14 taraf1 l lllcl ayfada) 

garî hadde indirmi ·e çala~makta. 
d1rlar. ingiliz mütehass1slar1, . im. 
di Almanyamn seferdc bulundura
bileccgi dcnizalhlan vasatî ola. 
rak 50 tahmin etmektedirler. Bü. 
yük Harbin 5on senelerinde dcniz. 
de bulunan Alman denizaltilar1 
hiçbir znman 61 den fazlayn ç1ka. 
mam1sh 

Hulasa, Atlantik meydan muha
rebesi bu sütunlarda cskidenberi 
tahmi~ ettigimiz gibi, ingiltcreye 
aman dedirtecck bir §iddet goste. 
remcmi:itir; bundan sonra gostcr. 
mcsi ihlimnli isc, gittikçe azaL 
maktad1r. Çünkü ingiliz ve Ame. 
rikan tezgâblar1 hem yeni vapur 
ynpmak, hem de bu vapurlar1 hi: 
maye eden tayyare ve korvctlera 
yeli§tirmek hususunda daha bü. 
yük verimle çah§m1ya ha lamI§
lard1r. 

Abidin DA VER 

---o---denizalti gemisine taarruz ettigini 'd 
beyan ediyorlar. Alman gazetele- Mussolini en 
ri Ruzvelt'e hücum ne Amerika Mannerheim'a 
gemalerinin Alman denizalt1lar1. (Ba4 ta.rai1 1 i.Jlef •Yfada) 

run yerini tayin etmekle kalmay1p mi ve Fin ordusunun §Ükranlanm 
bunlan haber de verdiklerini, kabul etmenizi rica ederim. 
Ruzveltin Amerikay1 harbe sok. 

once ziraat mektebini ve askerî 
liseyi ziyaret eylem~ ve mütea
kibcn Bursalilarm COJikun te-.:ahü. 
rati arasmda §ehr1mizden aynl-

m1§lard1r. Otomobilleriyle Mudan. 
yaya kadar olan yolculuklar1 esna 
smda hakm ayni heyecan ve sevgi 
tcza,l!ürlerile ka1'§1lanan Millî ~ef 
yol üzerinde muhtelif kêiylM'de 
durarak Merinos, z<'ytin mahsulù 
ve yaglar bakkmda izahat alarak 
direktifler vermi§lerdir. 

SANIN 
Di~MACUNU 

Dislere hayat verir. 
Gamel istikametinde ki ikinci 

tlerece bôlgelerden brinde Sovyet 
piyade fukas1, büyük bir muka
vemetle ka~l~hktan sonra mü
~ddit meskûn mahalleri tekrar 
ele geç~ ve 21 tankla bir çok 
top tahrip ed.ilmi§tir. 

• y Eksel. mesaJ'imzm ~malde mak içm ves1le arad1g1m yaziyor- ans, . . ,..~ .. •• 
Jar. Berlin de denizaltmm, muhri. kâin olan mcmleketmuzde en ha
bin hüviyetini tayin edemedigï de 1 raretli hiSS:yat ile kar~1lanrru~ ol. 
beyan olunuyor. dugunll" size temin edebilirim. 

ANCAK =-

Amerika Japon 
(Baiptarafa 1 iJ!cl sa:rfada) 

gé.ire Japonya Mihverle olan bag1 
koparrmyacaktir. Hattâ bu sulhü 
terviç etse dabi. Maamafih Ruzvelt 
Japonyadan bôyle hiçbir ~ey de 
istemem i§tir. 

LONDRAYA GORE 
Londra, 7 (A. A.) Uzaqarkta va

Amerikada ise muhribe mütea(l Çünkü Fin milleti, giri:;im~ oL 

dit taarruzlar oldugu,~ ondan ~n- dugu çetin mücadelede Italy.~n 
ra su bombalan ahld1g1, muhnpte milleti tarafmdan kcndisine gos.. 

A.merikan bayrag1 v~ ~~tle.~ bu- terilmi!] olan büyük sempatiyi vc 
luncrugu, gônne ~ra1tmm ~ükem vapmi.$ oldugu müsbet yard1m1 
mel oldugu bildirilmekted1r. dmma minnettarlrkla hatirlaya~ 

.AL'1:AN 1DDÎALARI TEKZIP cakt1r. Ekselâns, size Fm ordulari 
ED1L1YOR mn arkada~ selâmm1 gonderir ve 

V~ington, 7 (A.A.) - Bahriye 
nezareti cum-artesi günü Greer is-

mden gerek kendimin gerek Fin · 
milletinin hürmeUerini kabul et.. 

ziyette ,.eru bir irùd~af kaydedilmemili- mindeki Amerikan muhrihinin de. 
tir. Gôrünü~ 1iire Ruslann Almanlara . al t tt'•· <l · Al 

menizi rica ederim. 

kaI'$1 giisterdikleri anudâne mukavemet .niz tiya aarruz e . igi~e ~r.. - 1 •1t 
japonya'ya yen1 bir temayül nham et- man1ar tararmdan Jleny~ suru1e~ Türkiye.. ~91 ere 
mektedir. japon matbuat11Un Vladivos- iddiayi ~ddetle reddetml.$ ve b1. (Ba4ianll 1 loci sa,.fMla.) 
tok'a tayyareler için Ameri~a? petrolü d.ayette denizaltmm muhribe hü. Halen .United Kinroom Corporation> 
gonderilmeslne kar1ï1 serdett1g! lt1razla. . . . . ·l . . 

Her aabah, ogle ue ak
fam, her yemekten aonra 
mutlaka lirçalamak 1art
trr. Bu umlü 1a1madan, 
muntaz;am bir metodla 
takib edenlerin Ji§leri 
mikroblardan, ha• alrk
lardan muhaf aza edilmif 
olur, pa.lanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak ue 
güzel olarak kalrr. 

ra ragmen celecek hafta Vladivostok'a cum ettigm1 teyqd e) em~. Ile Türkin Münakalât v~_âleti _arasm-
1 .•merika ta-•·-""- yapilacak olan sev da Bùyük Britanyadan gonderilen lo- · vl ,__ " r.............. , . k ile •abah, o• e ue a~am kiyata japonyanlII engel olmalt Jçin hiç komotiflerin ve malzemenm araya o 

bir t.e~büste bulunmiyacati za.nne. Goz Heklml î;lkartilmas1 i~in kullamlabllecek olan her yemekten aonra ~iinde 
dilmekt.edir. Dr. Murat Rami Aydrn ïs1cenderun nhtimmm in§asma dair mu 

1 3 aela 
YARDIMÂ KANADA DA ÎSTÏRAK zakereler cereyan etmektedir. Büyük Eez11.hanelerle büyük 1triyat ma-

EDÎYOR Beyoflu - Parmakkapi, imam Brit:mya t~rafindan 1onderilen emtia gazalarmda bulunur. 
N hacminin pek fazla arlmlli olmasa bu ...... .ïiiiliïliïilm•llll•••~ NeV)"Ork, 7 (A.A.) - D. · B. sokak No. 2 - Tel. 41553 dir Tü k "' 

Ottovaya gelen blr habere ciire Ka- tedblrlerl zarurl ltilmakta · r -
nada mühimmat nazm Howe, Kanada. Muayene ve ber türlü ioz Alman tlcart müzakerelerinin tekrar 
mn Sovyetler Birli!ine ve Çunklng hiL ameliyab ftkaraya parasizchr. ba,lamas1 için, Ankarada Bay Clodieu. 
kûmetine harp ma.lz.eroesi cêinderecel(ini llti•••••••••••••' se intlzar edildi~i iU s1rada, bu tafsill-
vAde\mlftir, Un ~tir 'bir eheromiyeti vardu'. 

Sahibi: E. i Z Z E T. Ne§riyat 
Direktorü: Cevdet Karabi~in 
Bas1ld!il yer: cSon Tel&rab 

J,latbaaai 

Ke§i! B. 
700,00 

1500,00 

1192,24 
1020,95 

Ïlk T. 

52,50 Taksimde inonü gezisl iinüne kœiulmak üzere yDptl 
Jacak 10 adet bayrak direti. 

112,50 Karaagaç müessesa:tina ait 1, 2, 3 numarah et nakl 

19,42 
T7,00 

motoderint 1-.tml.acak ;nadent &ofralar. 
Ye~lkoy Ïytam oèuJu èinünde yaptmlacak ~se ill 
Had1mk0yünde inbisarlar idaresinln tahb i~1alinde 
lunan binanm ta.mlri. 

Ke1i! bedellerile illt temlnat mikt.arlan ;rukanda ylllh ~Ier ayn ayr1 • 
eksil~eye ltonulm~r. Sa~leri Zab1t ve Muame!At Müdürlüiil k• 
minde gorü1ebllir. ihale 15/9/941 pazartesi iünü saat a de Daim! EncÜJJlel 
yapllacakb.r. Taliplerin llk teminat Irnlkbuz veya mektuplan, madenl fl(lf 
larla :iose inpati için lhale tarihinden sekiz &iin ~el belediye Fen _ . 
müdürlügüne ve Hadunk6yünd bina tamirl için VilAyet Nafia Müdürlut\ 
müracaaUa alacaklan fennl ehliyet ve 94.1 y1bna ait Ticaret od:w vesikala 
ihale günü muayyen ,,aatte Daim! Entümende bulunmalan. ('1658. 

* Darülâceze müessese!<i için defaten ticsllin edilmdt tartile ahnacak 
kilo sadeyat, 900 kilo Tereyag ve 2500 kilo beyaz peynir kai;-ah zarf us. 
eksiltmeye konulmu~r. Mecmuunun tahmin bedeli 16695 lira ve ilk terni 
1252 lira 13 kuru~tur. Sartname Zablt ve Muamelât Mildürlügü kalem 
gêlrülebilir. Îhale 23/9/941 Sah iünü saat 15 de Daimi Encilmende yap 
caktrr. Tliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 941 y1l1na ait Tic 
odas1 vesikalar1 ve kanunen ibru1 làzim eelen diger vesailt ile 2490 numa 
kanunun tari!atl çevresinde hazll'layacaklan teklif mektuplarm1 ih.ale 
saat 14 de kadar Daim! Encümene vermelerl làz1mdll'. (780 

Ankara T elefon Müdürlügünden: 
Yeni Ankara telefon rehberi, basbnlmak üzeredir. Reklfun ve ilân 

durmak isteyenlerln 18/Eylûl/9U tarihine kadar Ankara tele!on Müdürl 
ne müracaaUan ilân olunur. (6368-7923) 

o. Demir Yollan lslatma U. M. llênlar 
Muhammen bedeli (20.000) Ylrmi bin lira olan yirmi bir kalem 

yathane masalan \e teferruati 22/9/941 Pazartesi günü saat (15.30) da ka 
urf usulü ile Ankara'da idare bina~inda satm almacaktir. 

Bu ~e girn:ck isteyenlcrin (1,500) bln be§ yuz lirahk muvakkat tCJTI 
ile kanunun tayin ettigi vesikalan ve tekli1lerml ayni gitn ant (14,30) a 
dar Komisyon Rei&ligine vcrmelerl lizundll', 

Sart.narneler parasiz olaralt Ankara'da Maheme Daire 'nde, Hnycfa 
da Tesellum vc Sevk Sefliginden dajptllacakhr. (784 

. * Muhammen bedeli (UG7) lira olan 60000 adet (takriben 2778 kilo) L 
rneçet mumu (19/9/1941) Cuma günü saat (11) on blrde Hayclarpa§ada 
binas1 dahllindekl komisyon tara1mdan açlk ek~lltme usulile satm almaca 

Bu Ï§e ginnek isteyenlerin (312) lira (53) kuru§luk muvakkat temU:a 
kanunun tayin ettig1 vesaik.le birlikte ekslltme günü saatine kadar kom1s 
müracaatlari lâzundll'. 

Bu 1,e ait i&rtnameler komisyondan paraslZ olarak da~1tllmnktad~ 
(7728) 

Küçük Tasarruf --.-i 
Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

KC$ideler: 4 Subat, 2 May1s, 1 ALustos 8 Îkincite~rln 
tarihlerinde yap1!Jr. 

1941 IKRAMIYELERI 

1 adet 2000 liral1k - 2000 - lira Il 8 adet 250 lirahk - 2000. - 1 
2 c 750 c - 1500 - c 35 c 100 c - 35('0. -
3 c 1000 c - 3000 - • 80 c 50 c - 4000. -
4 c 500 c - 2000 - • 300 c 20 • - 600:>. -

Kirahk apartman 
istanbul Beledlyesi kar§lsmda 2, 3, 5 1 

cdallk daireler kalorifer i;1cak su ve 1 
bütün konforile klrahkhr. 

-- - - - 1 EYLÜL PAZARTESÏ 

1 7.30 Program saat ayan. 7.33 
l!farçalar. 7.45 Ajans h.aberleri. 8.0 
fi! parcalar. 8.30 Evin saatl. 

DOKTOR 
Hafiz Cemal 

LOKMAN HEKIM 
DAHÏLÎYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

1 12.30 Program saat ayar1. J 2.3 
eserleri. 12.45 Ajans haberlerl. 

Î Muhtel!f irirkllar. 13.30 Kanstk 
lram 
J l~.00 Program saat ayan. 1s.o3 

Maa:rene aaa.Uerl: 2.5-6. Tel: 22398 i ll1üzigl. 18.30 Fasù $3Zl. 19 30 Saal 
~~~~~~~~~~~~~~ \ Ajans haberleri. 19.45 Serbest 10 

Çocuk Heklmi ~ ka. 19 55 Sakllofon wlolar1. ~o.1:~ 

Ah t Akk 1 1 to 1az.etesl. 20.45 Blr halk turlc. 
Dr. me oyun u teniyoruz. 21.00 Ziraat toJ<vlrrtl· 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 Geçit proltJ'anu. 21.30 Temsn.21.~ I 
Pazardan maada hergün saat yo sen!oni orkestras1. 22.30 saat 

15 den sonra. Tel: 40127 AjBN haberler.I. 22.4.5 DaJMI 11' 

·----------.. ~ Xap&P11 


