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lzmlr - Bandırma hattına 
yemekll vagon kondu 

Pazar 17 Ağustos 19&1 

Dostlarını, kitaplarını seçtiğin 

tibi seç. A• /akat öz olsunla,/ 

J. Howell Ankara., 16 (A.A.) - İzmir - Bandıı·ma 
hAttıııda ıwyahat eden yolcuların yemek ihtiyaç
larını temin etmek üzere bu hafta işliyen yolcu 
trenlerinde 18/8/941 gününden itibaren bir ye· 
meldi vagon sen isi ihdas edilmiştir .tı0STAK.IL YEVMi GAZETE Telefon : z o 5 z t _______________________ _) 

L----~----·--------

Milli Şef İsmet İnönü 
Yapı Usta Okulunda . 

Telı.Tasviriefkir,btanbal 

Atlanlik mülökatının Bir meselenin halline dog" ru 
ilk eserleri 

Ruzyeı~ Mahkômlann istikballeri için 
~~,~~~~ı mühim bir nizamname hazırlandı 
Birer mesaj 
gönderdiler 

Nazilere karşı harp 
gayretleri 

tevhit edilecek 

Moıkeoai• O, memlek.t 
mümeuille,inin iştirakile 
bir kon/eros lcurıılacak 

Mahkumiyetlerini iyi halle bitirenlere 
serbest hayatta iş bulmaları • • 

ıçın 

Adliye Vekaleti tavassutta bulunacak 
Ankara, 16 (Hu-

susi) - Adliye, 
Sıhhat ve İçtimai 
:Muavenet Vekillik 
!erince müştere • 
ken, ceza ve tev-

Nizamnamede, mahkumların sıhhatlerini 
alakalandıran esaslı hükümler de mevcut 

edecek konferans-' 
lar verdirilecek ve 
her ceza evinde bir 
kütüphane bulu 1 

nacaktır. Bu k1. 
taplar Adliye Ve.. 

1 

LONDRA, 16 (A.A.) 
Roosevet'le Church1ll'in Stalln'e a

oağıdaki müşterek mesajı göndel'dik
lerl bildirilmektedir: 

kif evleri nizamnamesi hazırlan
mıştı._ Bir ay sonra meriyete gi

recek olan bu nizamnamenin esaslan 
na göre her mahkeme bulunan yer
de bir ceza ve tevkif evi ve Adliye 
Vekaletince tesbit olunan mahallerde 
de, mıntaka ceza evlerile çocuk ceza 
ve ıslah evleri bulunacaktır. 

Suçu işlediği zaman 11 yaşım bi- kaletl tarafından temin edilecektir. 

tirmiş olup ta 15 yaşını bitirmemiı Mahkumlara tahliyelerinden sonra 
ve cezasının infazına başlandığı sıra- hayatlarını kazanacak birer sana• 
da 18 yaşını ikmal etmiyen çocukla- öğrctllecektir. Mahkumlara hapisha· 
rın cezası ıslah evlorinde çektirile -

1 
nede gördükleri işlerin mahiyetine, 

cektlr. Ceza evlerinde mahpuslara o- vasıflarına göre Adliy• Vekil.etine• 
kuyup yazma öğretmek, oııların ma.. tesbit olunacak muayyen bir ücrd 

hevi kalkınmasını temin etmek, içti- vel'ilecektir. Ceza evi komfayonu &.. 
mai bilgilerini arttırmak, yurd ve uları, ceza evinde iyi halle cezaaı
ulus sevgilerini kuvvetleştirmek mak nı ikmal eden mahkumlara serbeııt 

ead!le tedrisat yapılacaktır. ı hayatta i~ bulmaları için tavassutı 

1 
l\foskovadan dönen Hopkinsin ra-

porunu tetkik vesilesinden i stifade e 
· derek Nazi hücumuna karşı parlak 

lııiiiiiiiiiiıiiiiiiiiii;i;;;iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliı ... ._ ____ ... ___ liii!!iiii~iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiıliı••_. ... _ _.. I müdafaaını.zda sizlere memlekeı!leri-
Suçu 1~1ediği zaman 15 yaşını bi. 

tirip te 18 yaşını bltirmiyen ve ceza

sını çektirilmesine başlandıfl tnda 
18 yaşını doldurmıyan mahkumların 
crıaları hususi ceza evlerinde veya 0!!!!~ .. 1.~~.!!! 

Flyatları 

murakabe, 
lhtlklrla 

mücadele 

S on günlerd e ihlikarla mü· 
cadele v e fiyatlan mura • 

kabe i~lerinin eskisine nisbeUe 
daha müsbet ve faal bir seyir al
dığını görüyoruz. 

Ticaret Vekili, Meclisin kür· ı 
süsünden yalmz Meclis azasına 
~eğil ,fakat bütün memlekete hi-

. taben te ihtikarı kökünden kopa -
np atmayı size vaadediyorum» 
dem:tti. Vekil bu vaad ini tahık
kuk ettirmek içL1 elinden geleni 
yapıyor. l\1esela dünkü gazete
lerde görülmÜf olacağı üzere, Ti· 
c8l'et V ekileti, memleket dahi • 
linde önümüzdeki mahsulde ah • 
nacak pirincin fiyatlarım Jİmdi
d en tayin etmittir. 

Bu fiyatlara nazaran yerli mab 
ıul pirincin en pahalısmm kilosu 
35 kuruf ve en ucuzu 27 kurut· 
tur. 

Bu fiyatlar iyidir ve halk bun
lara kolaylıkla tahammül edebi
lir. Yalnız. herkesin de nazan 
d ikkatini celbetmit olacağı üze • 
re bu fiyatlann bugünle 11likası 
yoktur. Çünkü bugün pirincin fi· 
yalı bakkallarda galiba 40 kurut· • 
la 60 kuruf arasında temevvüç · 
etmektedir. Ticaret Vekaleti 
henüz ne vakit idrak edileceğini 
kendisinin de pek iyi bilmediii 
pirinç mahsulünün fiyatını tim • 
diden tayin etmek " himmetini 
l'Österirken, buııünkü pirinç fi • 
yatları için de azami bir had ta· 
:rin etmi' olsaydı, tabu balkm 1 
daha ziyade i~ine yarardı. Veka· 
letin gelecek pirinç mahsulünün 
ne vakit idrak edileceğini henüz 

• bilmediii, dünkü beyannamesi • 
nin 4 üncü maddesinde mahsul 
mıntakalarındaki murakabe ko· 
misyonlarını, mahsulün idraki 
tarihini bildirmiye memur etme· 
tinden anlatılıyor. 

Maamafih Vekalet bu tarihi 
b ilmemekle l,eraber, yine mem· 
leket.imizin pirinç fiyatlan hak -
kında esasla fetkikat yapmıt olaı
cak ki, müstakbel mahsulün fi -
yatluını fimdiden takdirde te
re'ddüt göstermemi,tir. ;]undan 
hasıl olacak fayd& da pirinç gibi 
buğdaydan sonr:. en mühim bir 
gıda üzerinde ileride yapılması 
muhtemel ihtikarı önlemektir. 

Bu gibi tedbirlerin böyle vak
tinde alınmasının önümüzdeki 
kıt mevsiminde her halde fayda· 
smı göstermesi lazımdır. Kısrn 
hepimizin en esaslı gıdamızı hu -
bubat , pirinç, un te~kil eder. 
İhtikUın da daima serbestçe ü • 
zerinde oynayacağı maddeler 
bilhassa bunlardır. Çünkü bilhas
sa hububatın nklan·ması, bir la· 
rafta sessizce iddihar edilmesi 
çok kolaydU". Binaenaleyh Tica
ret Vekiletinin pirinçten ba~la· 
yarak fuulye, nohut, mercimek 
ve börülce gibi hububat için de 
fİmd :den çok esash, çok tümullü 
~dbirler alması icap eder. Ev-

TASVIRI EFKAR 
(Devrı.mı ıahif• 8, 6iitu1l 1 de) 

Milli Şef Reisi.cumhur lnöniinün e'IJı11ılkt gün uanlarında Maa:r1f Ve
kili Hasan Ali Yiicel ve Te!."1lik Öğ l'etim Müdüı·ü Rüşdü l zel olduğu hal
de Yapı Usta Okulunıı zi11aret ederek duvarcılık, marangozlufç, dülger
lik, ta~rılık atölyelerini, 1t1ıki tesis at çalışmalarını, sanat olcıılltırında 
11apıl1p depo edilmiı okııl cU• t 11• m a kineleıini, talebenin biitüıı çalırm• 
tarım, okıılıın 11eni pı·ojelerini, ı1eni 11apılan ıanaı okulu a. motiirciiliilc 
11kulıı ilı~aatını. t etkik etWcZ.rlnl yazmıştık. Yııkarıdaki r.,.iın, Milli. Şı
f i n bu tetkf/ı;leri ıh·uınd4 cl&kada·r [a,,·da.n izahat alırkex çef..."ilmi§tir. 

--.. --··············-····················'······················-······························ 

Hoare Belisha 
De Valera ile iki 

saat süren bir 
mülakat yaptı 

Sabık lnrillı ttarbtye Naurı 
Hoare Belisha 
(Yaztsı 8 ünaü sa.hi/IM) 

:·Alman tebliği r
~ 

__ " ------- ---- ------- -

Ukrayna da 
elde edilen 
zaferler 

neticeleniyor 
Düşman Karadeniz 

sahillerinde en 
mühim üslerini 

kaybetti 

Ka,•denizde beş düşman 
deni~altısı 
balı,ıldı 

BERLIN 16 (A.A.) - Al· 
man tebliği: 

Bütün Şark cephesinde hare • 
kat sistematik bir şekilde ve mu
vaHakiyetle devam etmektedir. 

Cenuptaki muharebelerin bir 
haftalık bilançosu 

Berlin 16 {A.A.) - D.N.B: 
ajansına Alman Bıışkumatl1tianh· 
ğının bu.günkü tebliğ i hakkında 

aakeri membalı'ITdan a~ağıdaki 
1 tafsilat ver.ilmiştir : 

1 

Bu hafta da, bilhassa garbi 
Ukraynada Al~anla·r tarafından 

(Del'a111ı sahıfe 3, siituıı 5 de) 

lhtikira karşı 
halkın vazifeleri 
--Valimiz diyor ki:--
Biraz dikkatli vatandaşların gıda 
maddeleri üzerinde aldatılmalarına 

ihtimal veremem 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lı1tfi Kırdar, dün gazetecileri kabul 
ederek ihtika r mevzuu etrafında bir 
gÖl'Üşme yapmış ve şunları söylemiş. 
tir : 

- Halkımızın, ana ihtiyaç madde
leri alışverişinde aldanmamaın ve 
ihtlkarla mücadele işinde tereddüde 
düşmeden aHikadar makamlara ve 
memurlara yat'dım edebilmesi için 
• üç ay evvel size söylediğim gibi • 
dikka t olunacak bazı noktalan bir 
kere daha izah etmeyi lüzumlu gö -
r üyorum. 

Biraz dikkatli vatandaşlarımızın 
gıda maddeleri üzerinde aldatılma. · 
lan na ihtimal veremem. Çünkü iaşe. 
ye ait maddelerin i stihsal mıntaka
larında il.zam! fiyatlarını Tica ret Ve 
kiletimi:ıı ilD.n ediyor. Ticaret Vekii
letimizin tayin ettiği fiyatl aı·a na
zaran F iyat Mur akabe Komis3•onu • 

(Devamı ıa1ıife 3, ıiitt'f' 4 de) 

. 
•/ali Lutfl Kırdar 

nlzin en güzel hangi ıekilde yardım 
edebileceği hususunda müdavelei ef
karda bulunduk. 

Size, alelacele lüzumlu olan iizamI 
malzemeyi teslim için h&.len işbirliği 
yıı.pmaktayız. Şimdiden müteaddit 
ırerniler malzeme ile yüklil olarak li
manlarımızdan hareket etmiş bulun
maktadır. Bu gemileri derhal diğer 
gemiler takip edecektir. Ordunuzun 

(Dt'Vaımı •a.hifd 8, ,atun 8 <h) 

Stallu 

Sırbistan da 
karışıklıklar 
artıyor 

Belgradda 442 kişi 
kurşuna dizildi. Bir Sırp 

köyü gakılaralc 50 
komünist asıldı 

Budııpcşte, 16 (A.A.) - Macar 
ga?:eteleri dün akşam Belgrndda Al
ınan Ba~kumandanlığı tarafından 
neşredilen' aşağıdaki resmi tebliği 
nakletmişlerdir: . 

Goma ismindekı Sırp şehrinde 
SU'p ko:'ün!stlednılen mürekkep bir 

(Devamı sahife 3, sütun 5 de) 

Üç senedenberi ceza evinde bulu- edeceklerdır. 
cezalarının müddet ve mahiyetleri- nan her mahkumun okuma ve yaz- Bundan başka talimatnamede ceza 
ne göre mahkeme nezdindeki ceza e- ma öğrenmemi~ olmasından müesse- ve tevkif evleri memur ve müstah

demini ve mahkumlar hakkında n• 
vinin veya mıntaka ceza evlerinin ııe öğı·etmen1 me:;ul tutulacaktır. 

1 

gibi cezat muameleler yapılarağı ve 
tıususi mahallerinde infaz olunacak - Müesseselerde mahpusların ahlaki, müesseselerin hıfzıs .. ıhhası hakkın • 
tır. sıhht ve mesleki inkişa:flarını temin da hükümler mevcuttur. 

. ·-- --- ---- ,__,,, .................................... _.... .................. ~---------...... .-..........---
'. s~~~~t _t_ebliği ;;. 

Kirovograd ve 
Pervomansk 
şehirleri 

tahliye edildi 
Sovyet kıtalarının 

Smolenskte mukabil 
taarruza geçtikleri 

bildiriliyor 

, Be,lin, Sovgeı taggarele'i 
tarafından ı-krar 
bomb•landı 

MOSKOV A, 16 (A.A.) 
cGecikmlştir> - Dün akşam neı

redllen Sovyet tebliği : 
16 ağustosta Sivyet kıt.aları bil -

tün cephe boyunca düşmana karşı a
nudane bir suı·ette dövüşmiye devam 
etııı işlerd lr. 

Hava kuvvetleri düşmana darbeler 
lndirmiye devam etmiş v• düşman 
t ayyare meydanlarında bulunan tay-
3•arclere hücum etmişlerdir. 

H enüz tamamlanmamıt olan ma • 
(Devamı '8ahi/e 8, sütun I da) 

.. 
Sovy et - PolonJ• ı r 

askeri anlatması j! ı 
imzalandı · 

Londra, 16 (A.A .) - Afi: 1 
Polonya • Ru.s askeri anlaşması 

bugün Moskovada imza edilmiştir, 1 

•• 

işçi ve iş kazaları 
hakkında 

/ş kazalarından mütevellit tazminat 
alacak işçi ailelerine hükumet de 

bir def aya mahsus olmak 
üzere gardım edecek 

'.A.NKARA 16 (Hususi) - t,~i ve lf kazaları hakkında 
hazırlanan kanun layihası Büyük Millet Meclisi encümenle
rinde tetkik edilmektedir. Haber verildiğine göre kanun la
yihası bugünlerde son fel..lini alacak ve Meclw umumi heye
tine verilecektir. 
Öğrendiğimize ıöre İf kazalanndan mütevellid ta:ıminat 

alacak İtçİ ve ailelerine verilecek para için hükUınet muay
yen miktarda ve bir defaya mahsus olmak üzere maddi yar
dımda bulunmayı kabul ebnİftİr. Fabrika ve müeasese sahip
leri de sermayelerinin mıktarma ıöre bu tazminat faslına itti
rak edeceklerdir. 

ı: ' ..... 

• 

Asker ailelerine 
gardım kanunu 

İstanbul Belediyesi 
hazırlıklarına 

tatbikat 
geçti 

Havag•zına, elektrııe, vesaiti nakllyeye 
birer rnı ktar zam yapllacak 

Nuri Demlrat •• arkad•pmıs Kandemir mektebin balkonund• 

Havacıllk mef kôresine 
bağll vatanperver 

Asker ailelerine Yatdım hak ~ göre Belediye resimlerine yapıl a.. 
kındak.i kanun dün Belediyeye cak zamla r tatb ikine bu hafta Nuri Dem·ırag"' anlatıyor 
gelmis ve derhal tatbiki hazırlık- içinde başlanacaktır. l 
larına

0 

başlanmak üzere muhase- , 
beye sevkoluumuş~.ur. Esa.sen ev- (D,'Vamı sahil• 

6
' siitun :e d•) v a,llköyde bir Gök il 1 k 1 

;;.~~:·~:~-:;::,:~;-e~·.:;ı.~ı': '"'"f ASAiiRiJf """jjiJff (i${j"'"j Dlvrlkta bir Gök O nı!:~sı::s~u:!~:::;;.: 
tamamlanınıt bulunmaktaydı. \., ~ - J 

Dün öğleye kadar da Vt>sııiti Asker gibi i .. KANDErlliU 
nakliye sahipleri ve diğer miies- • B · h b ' ugün bıı· Türkün, tek başına ı ııın en nıodcrn lıir gok ~ıue- ~e~ıntn 
seseler k eyfiyetten a er<lar cdıl Hududua muhafızıdır. kurmıya muvaffak olduğu açılış torcni var. İki rnılyon lıtadan 

1 mişlerdiT. ı<anun hüküınlerıne 
1
: , ........................................ - ••• :. muazzam ve kendi sahasında dun~a- (Dovaun aah 'ff! il, sut nt 1 do) 
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f Pa~ Ptliatal Ticaret vekili 11111111111 içtimai meseleler 1111111111 r 
Sulha doğrumu?-Parsamı, kanalizas- şehrimize geldi M İ • • d 

.. .. ~ 

. SİYASİ VAZIVE'J: 

Hindistan 

gon mu ? - idam kelimesinin Türkçesi - a a Ş e V Z J J ll e 
Sulha dol~O=~: fi~~~~~~,::~ Gath••• pn k>m n ı' Ba sen• üzüm~~~~!!··;~~!~~!~. hem miktar"\, ada 1etsiz1 i k 

G azetelerimiz Roosevelt • Chur. / sıhhi faydaları, liiğıınsızlığın bu fle hem de evsaf itibarile iyidir. Bıı mahsullerin ı:•ap edenl-rdı"r. o .. iincu·· 
cbill beyannumesinl sulha ıciıre verdiği zararların binde birini /ı Bu a rada Millet Meclisine .., .. - Y- zümte-

dol;'TU atılmıı ye- • .. telfifi edememiı _ i racatı için bütün tedbirler alınmaktadır verilen bir teklif münaııc· ye mensup ihtiyatlatın yüLde 
nl lıir adım telik.. Server BEoı· tir. Beş bin alttnla • . betile b ir kısım gazetelerde seksen. beşi iııe, kendılerile ayni 
ki ediyorlar. o zaman mükenı - Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen diin cağım. Bilhns~a tizüm ve incir mah- cmaaf tevzi:nde adalet> et- rütbede olan m uvazzaf nrkadat-
RahnıeUi Flkrl'· mel bir kanalizas- sııbııh Ankaı·adan ŞC'hrimize gı:_Imiş sulümüzün ihracı için alınan teclblr· rafında yazılar yazıldığını gÖ· tarının ağabeyleri, belki de ba· 

ti andım· I . ve Haydarpaşa gannda Vekalete lcı·i ve yapılan hazırlıkları g07.den 
Yann ~ırit ,-,diyorlar ld bir geniıı· yon~n ktcm~l~rl .atdılabıhrdll. Bir ev bağlı müesseseler erkanı tarafından 1 geçircce!;rim. İncir ve üzOm mahsulü rüyoru7_ Yedek • baları olacak bir 

, f) adım 1 Y_apı ır en - a çesın en evvc sn~·u ve karşılanmıştır. Vekil dün akııama geçen yıla nazaran hem daha fazla, zabitleri alaka - y a z a n . N 1 yaştadırlırr. o 
• , ç '

1 la:!ımı düşmıulur. Aksi halde, lstan-, kadar istirahat etm'· ve crehrimizde h d f · "b ·ı d h ük k dar eden ve as· • • halde rütbe be-
Btr aUa11ıf ••• -1\c diuorla.rdı pek buldn oldı ~u gibi, bal:ları, bahçcle· \' ·k-ı U 1.k l d"9 b v 1 cm c evsa ıti arı c a a Y se - ke.y mebusları - raberlı"g-ı rıcden"' te anıamadım-- rl b la 1 ul 1 _. , <: u e a a aı nr e en azı mese c- tir. Başlıca ihracat maddelerimizden r 

1layatı l;urtaruauı:. karışır. o- k dl ·1 - • · '----•· ' os 
11 arı s ayan su aru lagım ler üzerinde tetkiklerde bulunmuştur olnn bu mahsullerimizin dış plyaııa- mızdan biri ta rafıııdan yc1µ1 • ı Bu nokta tamdmıle askeri ve 

Be§er, o ~mdi mtıa:zep, ıürııkle. 1 .. un en. sı e gorüşcn bır muhar. larn dei:er flyaUıırla ve bilhassa vak. lan bu teklife göre ordudak: ye- teknik bir mescled:T. Fakat va· 
nen mefliu;, dam kellmeslnln rmmlıe Tıcaret Vekili şu beyanntta tinde ihraç ve sürilmü için lftzımı:e- d k b"tl .. b 1 d ki . ·ı kıaya dikkat edelun: A. · ··t-

A ,, __ adı- mecek drv ,· haldsa Türkçesi bulunmuştur: ı len bütün tedbirler ahnmaktndır. 17.- e za. 1 er,. u un u arı 81~1 b d I , y~ı ~u 
<Um n• . d İ t b 1 1 k A memunyetlerın maaşlarını degıJ, e e o an muvazzar ve ıhtıyat uruı:: V. K. B. imza~lle c- İ:ı:mire gitnı<'k üzere Ankara. nkıır en soldnra •. san u a gc ere n- rütbelerinin maaşlarım almalıdır- :zalııtler arasında birkaç n~sl.i ku· 

lnan, Halük, •:eli bir ~fadır al- kt ~ d ü d 1 L 1 · , 1 al'llya g ecegım.> ı ı ki . · 
danmakl me up gun eren nı ~n stnn .. ıı a gelclı~. lııırnıla bir . • . lar. Bu ~uret!e ordudaki ikıl k Ö· ı en ayan uzun bır mesafe vardır. 

nevver bir okuyu. gun kal.arak P. azartesı günü Bandır- Tıcanıt Vekllı pazartesı iinO sa- nüne "'eçilmelid:.... Ekseriya muvazzaf bir müliızi-Peki, A mel'ikalı y d d ,.;: 0 b •• 

Halük gibl biz de bu cıım, unanea ı am m:ıya gı <'C~ı!ım. radnn fuarın nçı- h:ıhı Galatn rıhtınıındnn hareket e - Teklifin dayandığı düşüncenin ınin yanında ve maiyetinde gör-
mannsına gelen yo. lışınrln İzmırde bulunmak lı;in f zmi- dC'çck olan Dcnizyollan vaııuı-ilc Dan 1 t' . t kd. • k . k- du"·g· u""mu""z ·htiyat ··ı · ·· barış teranelerine ı' k t keli · ld -ı ı 1 · - İ . asa e ını a ır etmeme ım ·an- ı mu azım, 0 un - c ım mcsının re g eceg nı. znı rdekı ıkamctlm uç dırmaya, oradan da zm1re gıdccek. _ . ·· ·· •• 1 • .. d 

nanahm. Acaba o be- tiırkçe olduğunu ba- d1ırt gün kndar ınirceekfir. Bu mfid· tir. Ticaret Vekili İzmir Enteınn"- sızdır. Gerçekte:ı rr.csela hır ta- g_ormuş, saç ngar~mış, ha k ıfa e-
yannamenin madde - na iııbat eden bir mck det znrfında Ticaret Veki1lcUni nlü. yonal 1''uarını bir hitabe ile nçneak- bur içindeki ayni rütbeli on zn· sıle cçoluk ç~cuga karışmış> tır. 
lcri naaıl tatbik edi- tup gondermiş: yok kadar eden ışler üzer nde meşgul ola. ur. bitten dördü yedek, altısı mu· Fakat muhtelıf sebeplerden do-
lecekT :Meseli dün- etim • yok idim. 1 vazzaf farzedilsin. Yedeklerden layı askeri rütbesi duraklnmı11, 
ynnln ham madde cYok idim> şE'kli doğru olmasa ı::e- FJ d f A , Olgunluk İmtihanla- b rinin ilk mektep hocası, ikınci- günün birinde _ord~a alı~mışln. 

• kaynaklarında~ ve 1 rek. 1dam cyok etmek> manasına ge. f 0rya a eCJ • • sının o:tamektep mualhmi, ü- Burada terb yevı, teknık ba-tıcnretindcn her rnıllet müsavı (evet lir. Yoksa idam edilmiş adamın ~hı- } k d k 1 
mfisavi!) derecede nasıl istifade e. retten gôndcrdlğı Wr cümle değil_ b• k rını Veremıyen erın çüncüsünün bir banka inemuru, ·ım an ~rtaya çı an mese e ya-
decek? İngiltere ''e Amcrıkıı bütün dir. Yoketım dahn doğru. <Yok et- Jr tren azası askerlik • t} • dördüncüsünün mühendis oldu • n_ındn:. ~ı~. de rnaru; farkı mesele 
müstemlekelerlnl ııznd ını ediyorlar? rnr> manasına geliyor. Yunanlılar vazıye erı ğu düşünülsün. Bu dört zabitten Si goruluyor. Bu fark. acaba, 
Gümrük tarifeleri ortadan kalkıyor bunu bizden almış olabilirler. Blz de Olgunluk imtihanlarında muvai- birincisinin s:vil hayatta aldığı yerinde ve meşTJ ildilfınc bir 
mu? Nedir! onlardıın nııılımızı istirdat cdebıli - Bir kac!lnın saA fnk olamı~·an lise mezunlarının as- maa~. aske!:İ rü besinin tekabül fark mıdır~ Yedek zabitler, 

Bu ı>rensip 19311 da ilfin edilseydi riz. Fakat Yunanca gibi J?(!nlş ve baca~ı k a ıy"' l ndan ikerJik vıız~fclen. hakkında yeni ka· ettiği maaştan dun olduğu için, muhtelif usuller kullanılnrak, 
bir damla kan dokülmezdi; çünku zengin bir Jlsan blle bıışka lisanlar- il rad:ır Vel'ılmiştir. Buna g6rc, son r""tb • . 1 kt d mesela bazı Avnıpa memleketle-

d t l d J ı k t kl 1. . . . u esın.n maaşını a ma a ır. Almanyanın a, tıı yanın a, npon- dan kelime almnk ihtiyacını duvar- O p U yo ama .zamanmda ıseyl bıtırmış ı o·Y .. .. ·ı b'lf 15 rinde olduğu gibi muvazzaf ar· 
Ynnın da istedikleri bu idi. Faknt Roo k b' b kel' ı · b ı ' olup yüksek tahsile devam edebıl 'U"'1 uçu sırası e ı arz ' 

en ız azı · ınıe erın ya ancı 0 
• 1 Dün snnt 16 da Floryada feci bir '. . • 45 62 lira fazla alı ·orlnr ve ma- kadaşlannın terfilerini takip ede-lsevclt'in prensipleri geçen harbin mnsındnıı niçin tdfışa düşiiyorıız? tren kazası olmu tur nıek ıçın vermek mecburiyetinde ol- • .. . J k .. b .. k ] l d' .. b 

sonunda ililn edOip te bir maddesi ,. 11 11 mbl ıı - 1 ı ş · . duklıırı olgunluk imtihanında nrn- aşları usulu veçhıle mensup ol· re '1Ut ece yu se se er ı, rut e ' er nuı ıırımız "' yer soz <'r - · Çocuklarile beraber gezmiye gıt - • · · f k k 1 kt 
bile tathik olunmıyan Vilson pren · mizin de çoğnlmnsını elbette isteriz· ı k tr bl . 1 45 

1 vaffak olamıyanların askerliklerine duklan daırelcrce verılıyor. ar ı n mıyaca ı. 
, • me · uzcre ene nmış o an yaş- k . T b cfı• 1 f E" b. d 1 · · siplerlnı! benzemesin· ... nkat bu, !bizim b:ışkn memleketlerle far ndıı Vahide :isminde bir kadınca- aı:ır. \'erilecek ve sevkleri bır yıl n urun ıger a tı muvazzıı ger ı.: e bu yo takıp edıl-

lnan, çocuk, ezeli bir ştfadır nldan· mııl alış vcı-işi gibi. söz ahı ver!tıi 
1 
ğız, tren Florynya gelince durmadan greıktırlleccktlr. Bu bir yıl içinde ol- %abiti ile bu dört yedek zabiti 1 memişııe bunda ihtiyat zabitleri· 

f1Ulltl ,apmnmızn neden mani olsun? inmek istemiş ve muvazenesini kay. gunluk imtiha~ını .v~r~p yüksek ta~-1 arasında rütbe beraberliği, fakat nin bir mesuliyeti Yar mıdır~ Çok 
Park mı, Konnıre tlruakilerl bederek tekerleklerfn altına yuvar _ sile devam cttiklcrını ısbat edenlcrın ele geçen maaş farklılığı mevcut· eminiz ki böyle bir mülahaza, k. i l On mu ? ::. ı sevkleri tekrar eı tcsl &eneye bırnkı-1 t B f k d ı_ lk h b kl"f. na zas y B r ll an kongresi teklif ettiği- lanmıştır .. Sağ bacağı kasığından ko ı ktı 1\1 ff k l 1 1 ur. u ar ın orta nn ıı;:a ma- mu terem me usumuzun te 1 ı-

v h d h k ld l d aca r. . U\a ı:ı o amıyan ar: se d M·lt M c]• • d • d'· ·· k • • h k k D oktor ı.ulfi Kırdar, dun Tas- ıniz mallını. pan n ı e, aetaneye ·a ın ma an zamanında scvkolunacaklnrdır. sı ıcap e er. ı et e l!m e nı uşunme ıçın arc et no tası 
virt EikArda çıkıın beyanıı. Dostum Yaşar Nabi, henuz göre- olmüştür. yapılan teklif bu gayeyi hedef C· olduğu takdirde daha adil bir 

tında Cemil pa:adnn bnhsettı, dedi medlğlm bir yazısında, kongre tirya- lktısat haberlert l Şeh remlnfnde dUn dinmektedir. Tekliiin nasıl mü- neticeye kavuşacaktır. 
ki: kılcrınden şlkiyct etmiş. • vapı lan aUnnet savntçı bir şuurla yapıldığı- Yjne bir mi<ı;ıle ha• vuralım: 

- Paşa bundnn o- Bu taş Hasan-Ali ı h ı·· kt M"I " 
tuz sene evvel Grıl - w Yücele mi, bana mı? Satış yerlerine d U G Un U nı iza 8: . u.z?m yo u~. 1 • Mesela 43 yaşında bir m~muT, 
hnnc parkına beş bın Fııknt benim anla- let Meclıs;mızın bu teklıfe karşı orcluya alındığı takdirde asağı 
nltın lira !;nı-fetnıtş; dıt;ım miinndn kon - as )acak fiyat Çocuk Esirgemcı Kurumu Şehremi- nlacağı vaziyeti bilmiyoruz. Fn- yukarı bu yaşlarda elde ' cd0ilen 
h men her tar ftan gı·enln metodu, de- } • J • ni kolu tarnfınclan tertip <'dilen sün· kat şimd den gazetelerin şu veya binbaşılık rütbesine sahip ola-
lt•rnzlar yükselmış : nı ıkrasilerin çal çe- 1 S t e e r l nekt d~J::-ünn ddüiın yapılmçıştırk.l es ç~- bu mülahazalarına meydan ver- cnkn. Sivil hayatta aldı!!'.ı manş 

"b d d "ld" cu sunnet e m ştır. ocu arı Cı;- b k k b" el d"" .. d"" -]{anallza!lyon gı ı ne ıneto u c ı ır. Perakende satışlarda f"yatları da- 1 1. k . . i b' mM:ıne a arn ız e uııun u· da binba.,ılıg-m tekabül ettig·i 
hhi S k d • n em ı rme ıçın zeng n r program ~ .. •. .. . : , ., şehrin en Si ve • z ongrC'SI C'"' 'r hu iyi bir SU rette kontrol etınc.k ve hazırlanmış ve eğlC'nCcler bu sabaha gumuzu ortaya atmak ıstıyOTU2: maaşı teşkil edec,.kti. 

mCilıTem ihtiyııçlnrı iş kon re i 1 t yo- halkın da aldanmamasını tt'mln et- kadar devam etmiştir. 

1 

Teklifi muh .. telif.. ce. phclerden Halbuki vaz yetin böyle ol _ 
dururken pnrk yı:pmı:ık reva mı, dl- nım. Bu ikisinin nr~ ınd:ı _milş_t rek mek mak adile sntış yerl<'rine asıla. F 1 ı k k d B 

olnn ş y bir c.k n"'ıe-. kclı!l' nden ı cnk olan rızamı satı" fh·ntlarile kür uar pulları e e .a. ma. m~~ ·ı:~ t~~· •• u on madı;;.ı malumdur. Seçtiğimiz 
ye. .. J zabıt n aılelermı goz onune ge· • ld k. 43 d ,_. S yın \'alimiz, seksen, yü:: mllyon b rrt. Yok a ara! •nd hayal v hadlerini ~ ster!r llstele:r 1stanbul Posta, Telgraf Uı:rıum MOdllrlüj'.;rü tirelim. Dört yedek zabıt ten mısa be 1 f I yad şın a.ıı;:ı medmur. 
lira i tıyen bir kanalha ~on ış ıı be.kıkat fnr:Cı var. ~oz kongrelerinin l\f(irakabe T şkilatı tarafından ha- tarafından 1941 1zmır Enternıısyonal f ki } i .

1 
-· . uzun ır ası a an sonra or uya 

tı, b·n liıayn yapıl mıyaca •ını, bu- fryakileri, hakikatte kahve ve l:B'ı' zıılanmıya b şlam~tır. Bu J"st lcr fuan için hazırlanan G kı)mctte 580 ..?. ı 1 .ma~- 8 an _nn~ nı evı. bay- alındığı z, mnn 25 yaşındaki mij. 
ııun için de h ın P ıl. ız .lıırııkıla· tiryakiler el r. KongıC'de boyuna kah <ııUmfizdrkı çıırş:ımbn gunllnd n iti- b"n ndl't. pulun basılma ı ikmal edi. yet crı, dıgerleıınkıne nıs ete lfızımın riitbesindedir ve tnbiııti 
n11yacağını s :ıhı or. Bu hesap )an. \:e çaı.· Çf'rler. Bız iş t•n akl lyı:r. haren at:;; j l'lcrln l n ıya bnş- ı lcrek bu~n te llUm edılmlş ve v:ık- daha .. ~~ş~n .~]~bili·. ~caba böy· ılc orduda .rütbe bernbcrJi•,i ya-
lıştır. Otuz l nb ı knı allza yon :i"nrkımız bu. Ve onlarla nı ı ı ::ık" lıyacaktır. ş hır h:ıl n 1n yaatları- tinde tedavüle çlkabilm<' 1 ıç n p ta le duşunuldugu takdnde bu on nında maaş Carklılığı hadisesine 
iş ne s<'n dt• ıki ını vcın 1 rıı vcrııey. r lJŞ r k nokta da başka cınııten ip- ~ı bu listelerde gösterılen fiyatlar nıeı kC'zl<'rine tevzii ne başlanmıştır. zab ttcn bir kısmına, dığer kıs· ınrvdan vermektedir. 
dik şimdi bu iş, en m kemmcl tnn- tilalar ifade eden et ryakt> SC>ZÜ!l - uzerlndcıı yapacaktır. 1 Pullar yarın satu:a mkarılacaktır. m'I nishrtlı-, verile11 fazla paruyJ a· h" d" l • • 1 
dn, bıtnılş olurdu Ha tı.ı çok daha d~ıı ibaret. SERl'JıJll BI:.'D) - t k d 

1
.
11 

ld u a ıseye rıası .nıanı o ma-
me~.-u gos erece e ı. er e e e· I d } lh · t b" l · · 

Ha vacılık m f uresine 
bağlı vatanperver 

(1 inci ıaJı.lfM!eıı. deı:Gm) - Ne işe ynrnr bu! 
fazla paraya mııl olan Bcşiktaşta - Bundan yapılmı, elbiseyi giyen 
Hayrettin i keleıı·ndckl tayyare et6d tayyar•cı yanmaz. M seli motör pat
aıolyesini, YeıUkoydeki Gok okultı- ladı, tayyare tutuşt;u, fakat içinde
ııu, hangarları, uçuş meydanlarını, kiler bu elbls<>ler yeslnde sağ snlim 
Turk bilgisi, alın teri ve goz nurile yere inebilırler. Hazreti İbrahiınfn 
yapılmış, yine 'l'urk deliknnJıları ta- Urfada ateşe atılarak yııınmadığı 
rafından uçurulan tayyarclel"i göre- mallimdur. İşte keı·arnet arkasınrlııki 
ceğiz. bu amyantlardrın yapılmış elbisede. 

Fakat ben, bu buıurtaki davetiye. dir. 
yl önüme bıraktıkları zaman, bugü- Koskoea bir mahalle kadar geniş 
nü bcltliyeccğimi anlıyanık hemen olan blnıının alth Ostlil atölyelerini 
yerimden kalktım ve ıoluğ'u Beşik- ge7.erken Nuri Demirağ devam edi. 
taııta aldım. yor: 

Bir çok hayırlı vesilelerle adını - Yurdumuzdaki madenlerin hep 
işitmiş, hele geçen sene doğum ) rl si 1 'etildll;-i g(ln Mhlp olduğumuz 
olan Divriki ziyaretimde haylı goğiis hadsiz h apsu: servetin hııyranı ola. 
kabartan eserlerini ve bu arada çok ca{."lz l\laı!en olarak aklınıza ne ge-

lirse bizde hepsi, hem de bol bol varçocuklu analara her ıııy tıkır tıkır 
dır. l\Ieseln Dersimdeki platin .•• 

aylık. verdlgıni görerek hakkı~da de- AIJmallah isterııt>k tayyarclerlmizl 
rln bır saygı ve sevgi buJemış oldu- 1.t. d b"l · 
_ .... . D • _ _ ilk d p a ın en yııpn ı ırız. 
gum ~· urı emıragın yuzunu <'- B i b k ı '-rd ., 

ık d - u a rı ayı nnsı 11.u unuz. 
fa gorllyorduı?. Ha ın arasın an - f Ukbalimizin l<:ıtıkHiUmitln 
çıkmış, kısa bır zamanda alnının te- . • • _ ' • . • 

11 ·1 1 1 ·r d dılebılen lıu şerefımtzın gokleı de oldu mnl\ ımnn 
ı· c mı yon ara ı a e e - k l · • ı 
yuk bir ervct yapmış olmakla bera- ett.ı ten sonra beş a b sene bılafnsı a 
b b d ,, :ınuş zen 1 ,anıma mütehassıs gençkrimızl de er, onu, azı sonra an gur: • ı 1 k M k 
ginler gibi insana tepeden bakan nara. os ·ovadan tut Londrava ka· 

gozüm ilişiyor: cTürk; insan kudrc- muhendisliği, paraşütçlllüğil vesni. df'ı miyiz) 1 ;[ -~~at ~~ .t e;ıbn.ı, mu
1
vazk. 

tinin yaraUıbllec ği her i'aydulı şeyi rcsJle on iki branşı ihtiva cdcc<'k • Ç k ht ld k' f za nr gı ı er ı:: ta ı tu ma 
0 m u eme ır ı muvazza .. k"" .. d .. ) B"lf b menılrket; için ıliişüıımiye, düşiinılü- büyük Gok üniversitesin~ teeıs et- zahıtlerden bir ık isi de bu br.· mum und ndıu ur· k 1 akrz

1 
on eş 

gul"iı ynpmıya, başarmıya kadirdir. mck. Sonra... k d f ki l d k sene OT u an uza ta ıı mış, as-
y k 1 ·ım an ;•:. ı maa~ n an ye e • k . b"l ·ı .. k b t . b' h apumnm:ı , ynpanıat 1111, yapamam - Evet, sonra? b" I . t• d b I erı ı gı erını nv e mııı ır ı -
demek, bcnliğimdC'n, vaTlıı:.ımdan geç za ıt er vazıye ın e u unsun, t' b't• 1 • l d . - .. 

t> Nuı-i Demirağ, bir ideale gönül ve- - . b. k f 1 y l ıyat za ı ı, nası o ur a o mru· 
tlın, 1\CZiml, zaafımı, hiçllğlmi kabul ren ı"nsanlarm a-'m ve ı·man dolu ynnı ır aç az a çocugu o sun. .. h tı k dd k 

"" O h ld 1 f.k · b k nu ve aya nı m u a es as ·er-
cttim demektir>. bakışlıırile, uçuş nıeydanının bir kö- a e mesdele, 

1
.1d.nmce, aş a lik , •az.ifeaine hasretmi, o nu m es· 

İş tulumları içinde sayısız Tllrk şeslne dalarak: ııu:e.tle vaze me ı ır. l k d" • b" · f b" 
1 d ğ Y d k b . l · d 1 c e ınrnış ır rnuvazza za ıt gencinin harıl hanl ça ışıp dur u 'U So d" bl k e e za ıt erı, or uya a ın - .

1 
. .. b b b 

1 
.•.. h . 

Beşiktaş fabrikaııındno aynhyor, - ora, ıyor, şu çayırın r e. d •. · i] h U "k ı c ayn : rut e era e r ıgını aız 
narında, muradına ernıı'ş lno"ıılnı·ın ma an once aıv aya a ı en, l b'I" "' Y C"ilkoye gidivoruz. Buradıı atölye. .,.. .. . · • . o a ı ır r 

" J hU%Ur ve ııaadC'Ule ot;urup kahvemi şoyle bır tasnıfe tabı tutmak 
!eri, büroları, salonları, hatül ban- mu··mku""ndu··r·. Bu cihet yukarıda dediğimiz içerken, bir işaretle yüzlerce tayya. 
yolarilc muazzam hangar, geniş be- 1 b" d h 1 d ğ ö .. ı. l -- Aynı' ru-tL - deL! oibi, b i.zim m ev_zuumuz ha.ricind_e ren n ır en ava an ı •mı g rm=··· oc .ıu muvaz- .. _ 
ton meydan, bir süro teferruat, bir Hava kara~ırlten aynlıyorduk. Gök zaf arkadaşlarından tamarnıle. asken ve teknik hır alny yeni inşaat ve Gök okulu var. az maaş l d 

Din-lkteki <Nur! Dl'lllirağ) orta- okulunun dış duvaı ı~da bir köşeye 1 alıınlıtr; mese e it'. 

mektebinden her ııcne mezun olanlar y~r~~ştl~l~mlş koca hır arı kovanın~ 2 - Ayni riitbedek i muvaz- Fakat tuna da k4ltiyetle aö1li-
. • . . gozum ılı§tJ. Merakımı sezen Nurı ·ı - ı )' k. uht bm içınde en çaiı,kan, :zeki ve k:ıbılıyctli D . y zaf arkadasları e aynı maaşı a an Je mı ı m erem me umu· 

olanlar ayrılarak bu (Gök okulu) na emır~g: . . _ la r ; · zun parlarnentoda yaptığJ teklifi 
geUrıliyor ve burada üstleri bnşları, I - Epey oluyor, derlı, bır gun bu- 3 - A ni rütbedek i muvaz- bu iidese ae tetkik edilmedikçe il. 

.ı i · el i h hkl kfta rnya bır arı musallat oldu. Çocuklar • Y • b k k- b" • • Yl!mP.ıer açm er• arç an, P· il ·kO .. k k 1 te . 1 M" • 1 zaf arkadaşlanndan fazla maaş mı ve u u ı ır netıce verm11e-
ları, bütün masraftan yine Nuri lı tup lo~a sk nıış er. anı o. al lar· cektir. Farldan silmek adalet ic-
Demirnğ tarafından ödenerek ı:ökçfi c uın ve ş..., şu O\'anı yaptırdım. an • • • d . , ' ••.. 

· · ili in A d ı · ı · Ş"mdf iri mis -'bi bal dolu olan bu Bunlardan evvelkılerı orduya ra etmek en ışesıle d aha buyuk yetiŞtirı yor r. na o unun ıt eı·ın- • " 6' • 
1
.kl 

den stelm;ş, on yedi, on sekiz yaşla- kovanda hadsiz hesapsız arı yaşıyor. alınınca maaşça iyi bir vaziyete adalet.sız ı ere m eydan vermek-
rındakI bu gençlerle konuşurken, on. Çocuklara; kavusu•lnr. Çünkü bir taraftan ten korlanahyız. 
!ardaki havacılık ,n~'kına hayran ol- - Bu arıd:ın ibret alınız, o, bu· kendi maaşlarını s!vil dairelerden 
mamak elden gelemez. Üç gün e\•vcl raya gelişi ve burı:da (iı'eylp duı u- alırken, diğer taraftan maaşlarile 
Dfvrlkten yola çıkan bu yıl ;n~ıı?.-. şile size bir örnek oluyor. Sız de rütbelerin 'n maaşı arasmdaki far
larından elli genç te bugün ) eşılko- o)le, sayılnmıyaeak kadnr çoğalacak kı .da o rdudan almıya başlamış 
yeNgehyoDr. ı ,_ S''l z. Esasen her hııvacı dn arı gibi lardır. İkinciler içın bir mesele 

'url em ra0 n soruyorum: do tuna bnl yapar, düşm nınııı ca. Ü .. ..
1 

I 
- istikbal için ne düşOnüyorsu • n•nı 3nk:ır, diyorum. yoktur. çun~u er, . maaş arını 

nuz daha neler yapmıık tasavvurun. Ve dimi sıkarken ilave ediyor: mensup olduk an daırelerden a-
da~nız? - İşte, arıyı remiz olarak· kabul lacnklardır. Millet Meclisindeki 

N. 1. 

Demiryollarında 
fuar için tenzilatlı 

biletler başlı yor 
- Eunlnr anlatılamıyacnk kadar cdl~lmiz de bundandır. teklifin hedefi, işte bu üçüncü İzmir Fuıırı dolayt!ile dcmiryolla-

ve harp 
H indistan aımmıi valisi Lord 

Linlithrov Rombayda e v
velki gün aöylediii bir nutukta 
timdiki cihan harbinin Hindis•a
nın kapdıtnnl\. kadar dayandıfpıu 
ve tarihte ilk d efa fngiliz lündis• 
tanı doğrUdan doğruya is tila tch· 
l ikcsi karpaında bulunduğunu 
ıöylemiftir. 

Bu çok ağır sözlerle H :ndia· 
tan halkını yalnız lngiln irnpa
r&~orluğu değil bu İmparatorlu· 
ğun belkemiği Hindistanın ta 
k end isi de tehdit edilmekte ol • 
~uğunu gayet açık bi" ifade ile 
a nlatarak m emleketin müdafaa• 
sına i,tirake ehemmiyetle d avet 
etm ek İstemİf t ir. 

Hindistan , imdiki harple ilk 
d efa, İtalyanın fROO Afrika müs
temleke İmparatorluğundaki bü· 
yük kuvvetlerinin lngiliz Somnli· 
ıini zaptetmeleri ile tehdit ed 1-
ınİftİ. Çünkü İtaly~nlar Hint Ok· 
yanusıma tamamile yerlesmi~ler 
Ye Hindista.nın garp t"İhetin!len 
kapısı Avni'yi tchl"kede bırak
mqılardı. ltalyt!.ftlara Almanlann 
yardım etmelerile Hint Okyanu• 
sundaki İngiliz denizyollan da 
inkıtaa uğnyacakh. 

Bu büyük tchHkeyi anlayan 
İngiltere bütün fngıliz imparator. 
luğundan ve bahusus cenubi Af· 
nlca ve Avustra!ya Domlnyonla• 
rından topladığı a zim kuvvetler• 
le 1talyanla n Hint O kyanusu sa• 
b illerinden uzaklıtflmp Habqis· 
tanın sarp dağlarına tıkmlflar• 
d~. ' 

Fakat fimdi Hindistan prk cİ· 
belinden acil bi!- tehdit k&t'flSJR• 
da bulunduğu gibi Alman kuv • 
vetlerinin Ru.cıyada ilerlem elerile 
b ir gün garp cihetinden karada 
istila tehlikesi ile kar,ılafm1' ola· 
caktır. 

Japon o r d usu, Framanın Hin· 
diç"ıni müstemleke imparatorlu • 
ğunu tamamile \feal etmesi ile 
bunun timal kısmı Tonkinlc Hin• 
d istan arasındaki hudut üzer:n • 
de yerlctmittir. Her an buradan 
Bimıanyayı çiğnİyerek Hindista· 
nın en zengin ve knlabnJık cya • 
leti Bcngaleyi ve bütün Hindista
nın merkezi Ka!kütayı istila ede· 
bilir. 

Diğer taraftan Japonya Siyam 
ile anl&flllıf görünüyor. iki taraf 
binöirinin nezdin.dt.kı mümessil • 
]erinin payesini Büyük Elçiliğe 
çıkardılar. Fransız Hindiçinisi ln
gilizlerin muhtemel bir teca,·ü • 
züne karfl müdafıta ic;in işgal e· 
den Japon ordusu ayni sebeple 
Siyamı 'da kendi nzaıı ile i,gal 
nlbna alab ilir. 

Bu takd irde Hindistaıım prk 
kapısı Singapunın ve bütün Ma· 
laka yarım adasmm her an J a • 
pon o rduau tarafından zap hna 
intizar etmek İcap eder. 

J apon donanması bütün ~ • 
yamn en büyük harp limana ve 
deniz üuü Sinsapura yerlqtikten 
M>Dra Hint Okyanusuna •• Hin
distan aalıillerini ,...klan tehdit 
edebilecektir. 

l,te ba ciddi tdalikeleri sös 
önünde buhmdurchiandan lngiJ. 
tere hükUmeti Gettera1 WaveU' i 
Y aJnntarktaki İnırilbderin meVkii 
ve bütün Mmr Libya cihetinden 
Almanlar tarafından t.bdit edil· 
mekte olmasına nğmea buradan 
alarak H indistandalri yerli ve 
lngilis kuvvetleri B~an· 
hğına tayin emu.tir. 

G eneral Wavell vafii amumi 
gıÖİ ııon beyanatında Hindi,ht • 
ntn ti k endisine h arbin )'llklaf• 
tığını aöyliyerek Mec\ısi o lsu'1, 
Müslüman olsun H intlilerd en ırö: 
n üllü istem'iJtir. Y eni bir harp 
:uıhur ederse Hindistanı müda • 
faa İJİ de bütün ağırlığı1e lngıı;s 
mille tinin üzerine yığıltnıf ola • 
caktır. 

Muharrem F eyzi TOGA ~ 
mai:'TUr, azametli bulncnğımı ı.anne· dar ugrm'lp _ta uzun uzadıya tetkik· 
derken, o kadar sıcakkanlı, ınütcvn. ler yapmadıgtmız yer kalır.adı. Av. 
zı, snınimt gördüm ki, hakkında gı. rupnhnın bOlıtkfin t.lll yyarel f~blrikalarıl: 

aben besledı··m 1 · hıslcr blrdenbi- nı_: avncı 1 m ~ese crın gece ı 
y rtt gı yı gunduzlO dolaştık. Nelieede her yer. 

çoktur. Size s:ıdecP. ha\·acılık ı;aha. Fazla söylC'meme lüzum yok. Bmi. 17 ümTe yedek ze1bitlerin maaş nnda yüzde 50 ten~ilatlı bilet satış
ııındnkl tssavvurlarımdan bah. ede- nim ki; bugün Beı1rktnş~ ve Yeşllkö- farkl arını ortadan kaldırmaktır. lnn bu sabahtan ltıhnren başlıyac.ak 
''m · Evvelii h11 mlicssc eyi fcvknli\- ye gidecek olanlar her şeyi giizlerile F k h I n tır. Yalnız Haydnrpnşadan İznııro 
rl<' tevsi etmrk. Bir. ınlly~n iki \'ÜZ görcl ıkten sonra, :\'uri Dcıııiruğın 1 .~bat mu iter~~ 1:1~ >usb~mudzuf trenle gfl.mC'k istlyenler için tarifeye 

• .. . lnıl e mese esı uzcrınrıe iT e a k l ıı· •- d'" 'en Iti'b hin lirn •a mııl olacak - plıınları ıia 11absmdn havacılığa gonill vermiş , .. .. . . . . .. onu nıı nve pos"" unü aren 
i"tc gozilnllzün önünde duran. büyük Tllı-k iş ndnmının, Türk azmınln ve I d.~şunmeaını . ~ok. ı~terdı~. J1u uç fşlC'miye başlamış~r. Bu posta Punr 
Yeşilköy lisesini kuı't\1ak. Dlvrlkde Türk vntanpeı·verliğinin bir timsn· ı zumre?en bırıncıye dah_ıl olanlar dcvnnıınea her gıın sabahları saat 

illMrlt .... MUttııttnıınıtttflltllltHtUlttttHHHll: 

r! Vecizelerin Şerhi ; 

1 

iutl11111111111•••••UHMtllUHltilUt11Y11t11ıunıi= 
re 8 1

' d " dl"kl · · 1 rl ü HC'r yaptığını az bulan, daima da- e gor 1 • C'ı ım z•n ıç n en en ın • 
ha bilyilğc, daha mükemmele koşmak j kC'nı.mell 1 nl sı-çcr<'k buı ııyı kurduk. 
istiyen bu ış adamına, koca tayyare Dır atölyede, duvardaki levhaya 

binlHce genci sinesine alacak - ve linl ıı-örüp aeHiıniıyacaklardır. umumıyetle yedek zab t mekte· 7,16 de Haydarpaşadan kalkacak ve 
tclsizcili,ri, motörcillüğü, pilotluğu, KANDEMiR binden çıkıp askeri vazifeye in·' İzmire kadar gidecektir. ' 

fabrlkas na da. t\811 ismini koymıya- -'!'...!l!~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~""'!!!'~~~!!!!!!~-~~- ... -~~~--~~~~--·-
Tak sadece (atölye) dccışinin scbe- ğim şey ise bana verUmlyor. ' _ Meçhulün önünde, yaratma ih- ı dına, bir 25 llk vermekten kendimi 
bini sormadım. Yalnız ilk bakışta Edebi ronzan: 29 Sanki dünyada yol, biz ve düşün- tlrasına tutulanlar, imkansıza her ı alamadım. 
bile dört baeı mamur olduğu göze ·· ·· ···········• •••·•••••••• cclerimlz vardı. Blbniycn bir yolda zaman mağlôpturlar. Fakat malüm Yolumuza devnm ederken: 

çarpan binanın, mimarı kimdir! de- r TDRUAr.'v.JVl,~7-ft A u~~-~ i__ yürüyorduk ve ?\aran hanını nnlatı· dilnyev1 saadet daima merhamet ve - f şte, dedi Naran hanını, yalan 
dim. f;, P':i j " · 6ij, Vrtl\. yordu: f~dakirlık ister Naran hanım. merhamet ve blle lıl!c aldanmak .. 

- Beni- d iye giilümııedl. Onun istediği. .. Bunu brlmck için Bu tavslyelerlnı belki de gnyrl şu- Bnna tavsJyo ettiğiniz şeyler nşa-
- Nasıl olur? neler vermezdim .. MüUıiş bir Bğren- uri olarak kendi kendime telkin et- ğı yuknrı şu biru evvel cereyan 
- Mimar Sinan hangi akademi- me susuzluğu içimi knvuruyoıdu. miye mecbur olduğum inanışlardı. eden hadiseye benzemiyor mu? Ah 

den mezundur! K I Faknt bir şey sommıyorrlum, Onun Fakat yine bfliyordum kt. Naran ha. herkes benim gibi her şeyi cidılıyet-
Evve!U, ilst kattaki bir odada, Div- ama Bllba,ar istediği kimdi? Bu sual bana miithiş nım için bu sözlerim ne kadar m!\na. le lstlycbilse. ve ürkmed~n f~kat 

rikde bulunan madenlerin teşhir ~ .. ......... ... .. ..... ....... ..... ... hldlselerin, bir kıyameti :mdırnn sn:sn. benim için de 
0 

kadar boş şey- merhamet duymadan v~rcbılse~·dı •. 
dildiği camekünlann önünde duru· Orada büyücü kadın, yahııt v,öz. dl ı<endlmt aldatır gibi: herc{l merçlerin zembereği gibi gö. !erdi. İnsan ekseriya yaµamıyncağı Ona bir şey. soyleınedım. Eogrmm-
yoruz. Nuri Demirağ izahat veriyor: lerf açık uyuyıın devden koıkulınaz. - Saadet bir telakki tarzıdır Na- rOnüyor, ilğrenmektwı korkuyordum. şeyi başkasına tavsıye eder. da tıkanmış bır ~ey vardı. 

- Bunlar mikadır. Dlvrlkde on Çu"nkü ya o bu""ıllcllnUn ciT•erletini ran hanım. Sizin için lıcdl:ıııhtlık olan Siz d" d b. b · k • · İçimden <fakat bizim, mazisi olan vi 1 b ld k Ş 1 ,_., il ı:; - , ıyor u, ır pcygnm er Evlennln so. agına _saııhl!'lmtz .sı- blr "vgı·m·ız var. .".Iedı"lınya m"r}ıa-dört ne n u u · un ar ıwm r, arslanlar pnı·rn)nr, '-'ahut o dev kı• şey bnşkasına saadet vcı·ehı'l•r :Cğcr ibi d · h t f 1 k~ 1 k l b l k d b " .-
l b kı .. ,... •• • - ·• · g aıma mer ame ve e. a wr ı rada, yaşı ır d lencı a ın _ ıze mcten hı',.b"ır cey vcrmı• d..r,ı·ıım> demir, krom, atın, gümüş, a r, '"tn bir fınnda helak olur. Ah o im- kendinizin mesut -0laca1P.mza ınana ta s1 d. H lbuk. b' kuld J d k - ~ v " "

6 Ü •. 1 ld' b ı;• • v ye e ıyor,;unuz.. a ı .r so u. Iastane en yeni çı tı nnı, d ke d·...,. tc ·ınat d ıistbüt m numune er ır. ..., 1 Ah . k 1 y b k sın .. d t c 1 ••·"- . _ l ıyc 11 ı....... m verıyor um. 
- H2p Dln·ikde mi bulundu bun- ..un. o ım n.. . mı orsnmz aş a a s .. n e v rm • sana ..... rsınız... mcmleketıne donecek parası <'lmadı· O, gnyet acı bir tonla: 

lar? Kcndlmlzl alda tınıya cellnce, bu- ye çalışınız!... Sanatkarlar dalma arzularının ğını s&yliycrck yardımlarımızı rica B" ,..,, gelecek . d b 
b k B 1 · 1 Yu-zfıme biran baktıktan sonra C" --• "d" ı ı· k- l ı ttl S - ır 5 "n • sız e n Y8 • - Ya ne zıı.nnettJniz! Dinik bir nu ıra ın.. u yo yıne )a ana çı- ..... -=rı ır er. m ·anııız şey er stedcr, e . onra: landan, bu merhamC'tttn ve aldan-

hazincdlr. Hele şu amyantlara bakı- kar. Yalnnın olduğu yerden ise saa- vnp verdi: cllmert inıknıılardan kaçarlar. - Allah ikinizi biribir!nlze b:ıj~ış- maktan nefret edeceksiniz, dedi ve 
nız. Dilnyanın en me~hur amyantla. det katar. - Sizin kadar di~rgüm olnbil- - Görüyorsunuz ki siz de ynvnş lasın, dedi. <olan her şeyin artık geçmiş oldu. 
rı Kanada ıle Rusyadadır. Bizim fçimde korkulnnn yeniden uyan- seydim bedbaht olmama sebep kal- yavaıı benim cınnatkfırlığıından şup- Bu, Anknrada görmiye alıştı~ımıı ğuııu gorcıck nadim olnrnksınız:t 
Dıvrlki amyantı da onların Dl aı ın· ı dığı bir 61rada, cnunlıı hemfıkir ol. mazdı. Benim olanı bıı~kasına terk he etmlye başladınız. dlyC' Wizıınii bir nevi g<'çinme tarzı idi. Tlıı\'C'k dl'mC'k i ter gibi bir d hnrckC'tl yap· 
dadır. dugumu itıraftun çekındıın. \'e kem- edem :ıorum. Benim olma ını Jstcdı- 1 kestim, guleıek, sonra ıli\'G ettını: 1 dılcncıleri reddettiğim halde bu ka. 

1 
tı. {JJevam

1 
var) 

Doıtlarrnı, lıitaplarını 
aeçtilin ,ibi -.ç. A.s fc hat 
öz. of •unlar ! J. Howell 

Bazı ınsanlar aburcnbur kitap. 
tar aeçerlar. Onl:ınn dost seçme
leri de kitap seçmelerine benzer. 
Bu dosUar da aburcubur kimse
lerdir. 

Bazı insanlar, kitap ile kafa. 
lnrını beslediklerini blllrler ve 
kııfulnrını lfiyıkile beslemek iste.. 
dikleri ~in bu kitnplani'rı dık
katle, fünn ile seçerler. 

Kitap, insanın en yakın, en 
aziz dostlıdur. Bu dc.>stu seçerken 
en işe yarı yanım, en ı!eğerli!ırı ·, 
en özlüsünü seçmc.k gerektir. 

Kitaplan bu ~kflde seçt1ğımlz 
.,bl dostlarımızı d3 ay11I şekilde 
ııçmek, onlarda da birtakım va. 

sıflar aramak, onların bu \'asıf
lara mutabık old;ıklarını görmek 
icap eder. Dost s<'çmekte ıhmal 
go terenler, kafalarını lıouıcak, 
keııdılerlni şaşırtacak klUıp'ar 

LÇ nl ıdcn çok dalın Cnzla zar. r 
r.: ırüılcr. 
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lnglllz tebUll 

Veremin 
tedavisi 

KAH1RE, 1~ (A.A.) 
Orlaprk İngiliz amumt kararg&- B 

hının Ublifl: ir Macar ili .. i hastalığa 
Vaziyette değişiklik olmamıştır. karşı mÜeuir bazı 
Dün hudut nııntakasında topçu ve 

devriyemizin faaliyeti olmu~tur. keşiflerde bulıındu 
Alman tebllll ~dapqte 16 (A.A.) - Ofi: 

BERLİ.N, 16 (A.A.) Sıhhiye Nezareti tarafından 
Alman ordulan B&1kum.andaıılığı.. verem hastalığı hakkında tetki-

nm tebliğf: katta bulunmıya memur cdilt:n 
1ngilterenln prk sahili önünde bir Macar alimı. •aharıiyatı neti

harp ta~arclc.rimiz cenıan 7500 ton- <:esinde verem hastalığını tedavi 
luk iki tıcaret vapuru batırmış ve d k · 1 d b ı 
F d 1 k d b 

.... ,_ b" e ece keşı{ cı e u unmuııtur. 
croc n ıı nrı ya mm n uyu• ır M A • • • • 

vapuru ha nra uğratmışlardır. Cam· a~ar alımı mılcrcsko!' muay~-
bridge civarında askeri ehemmiyeti 

1 
nesıle kanda mevcut Koch ba ıl

olan te isata en agır çapta bomba. !erinin ımhası için bazı maden 
lBl'la hücum edilmJşUr. tozlarının kana zerkedilmesile ve 

Rir devriyemiz Manıı denizi üze
rinde bir İngiliz avcısını dtişürınüş
tür. Dun gece hava kunctlerlmiz İn
gilterenln şark nhUi açıklarında iki 
bin tonluk bır ticaret gemısini batır
mış vu adımın ınrkında muhtclif li
man ve askeri teslSJıta taarruz et -
miştlr. 

Şinıalt Afrfkada Almnn ı:;tukalan 
Tobruk lımanındn f ngiliz gcmilerlnl 
muvaffakıyetle bomb:ılamış, ayni z -
rnnndn hııva dafi top mevzilerine. 
mühimmat depolarına ve duşmanın 
motörlü vasıta tecemmulcr!nc de hü· 
cum etmişlerdir. 

Dün gece az mikuırdn Sov~et lıom 
bnrdımnn tay;) are~i Almanynnın el
mııl ve şimali ~arkl arazisine hücum 
teşebbüsünde bulunmuşlar n da bu 
taarruzlarla hl~b!r muvaffakıyet el
de edı.:mem!şlerdir. 

ltalyan tebllöl 

rem mıkroplarının cildi;, üleceğj
ni ve hastalığın kalmıyacağını 
keşfetmiştir. 

SOVYET 
tebliği 

(1 inci sahifeden dtı:cım) 
!Omata görel 14 ağusto ta 21 Alman 
tayyaresi duşurulmfiştfir. Sovyet ha 
va kuvvetlen 14 ta;>yare ka~betm·ş. 
!erdir. 

Tabliye edilen fehirler 
Londra, Hi {A.A.) - Rusyaya ya

pılacnk İngiliz - Amerikan yardımı 
meseleleri, Roosevelt ile Churchill a
rasındaki müzakerelerin en esaslı 
noktasını teşkil ettiği esnada Al
man - Rus hududundaki muazzam 
ihtilaf devam etııılştir. CC'nupta AJ. 
mnn ileri hareketi müşıılıitlcl'i tclii-

ROMA, 16 (A.A.) sa dUşfırmfiştür. 
İtalyan orduları Başkumandanlı- Ruıı tebliği Nikolaycfin 120 kilo -

ğının 438 numaralı tebliği: metre şimalinde kain Kirovograd ile 
Dün gece fta1~an hava teşekktille- Nlkolayefin 90 mil şimali garbislnde 

rf l\lalta deniz ve ha\•a üssündeki he- kain Pervomanskın tahliye edildiği-
defleri tekrnr bombalamışlardır. nl itiraf etmektedir. 

1nglli7. tayyareleri dün gece Cn- Odesanın feaidi 
tana şehri üzerine yeniden akınlar ?ıtoskova, 16 (A.A.) - Burada be. 
yaparak tahrip ve yangın bombaları yan edildiğine göre Odcsanın haki
atmışlardır. Bir çok ölü ve yaralı katen tccı it edlldiğınl "öylemck için 
vardır. Halk disiplini muhafaza et- henüz vakit erkendir. Ilovle bir ihti. 
mişilr. mal tahakkuk etse bile şehirdeki Sov 

1\lılli kıtalarımız ve müstemleke yet gcrnizonunun meı kez yolu ile 
müfrezelerlm1z Colquabert mıntak.a. takviyesi her zaman mümkündür ve 
sında p:n lak bir taarruzi ileri hare. lıu takdtrde de Odesa Alman cenahın 
keti yapmışlar v:ı c!Li,mıın hatlarına ela rahatsız edici bir tllken olacaktır. 
nufuz ederek diişmanı ınevztlerinden Sovyetler Smolensl..'de muJ.:abil 
atmışlar ve dawıtmışlnıdır. Düşmana taarruza geçmitler 
n •ır zayiat vercrr.lmış, esliha ve mü Londra, lG (A.A.) B B.C. : 
hiınınat ığtfnnm edllml~tir. Bir Alman harp ıııuhabırl, dün 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sovyet askcrlerinın S ıolensk nunta-

Fiyatları 

murakabe, 
lhtlkarla 

kasında mukabil tnnrru7.a geçtikleri-
m bllclirivor. 

Budienni orduları sağlam 
Londra, 16 (A.A.) - 1'ımrs gaze

tcsı; Bnclicnni orôulannın sağlam 
bir halde knlmış olnın ının en ehcm
ıniyctU vii.kuıyı tc kil etmekte oldu. 
ğuna işaret etmrktcdır. 

Londradn l!ı n dl n ktınaate gö
mUcadele re, l\faıe .. :ıl Budıleni bnşlıca kuvvet

lerıni muhtemel olarnk Dnleperin ote 
(B(Jfınakaleden deı•ıım) tarafına geçirecek ve orııda muıız. 

velce de hilmünnsebe bu sütun· 
larda aöylediğimi:a veçhile, dün· 
yanın bu çok buhranlı devresin • 
~e bizirn İ!;.in en mühim dü~nce 
mevzuunu, harici meselelerin her 
ıün binbir türlü oynaklık ve fet
taıllık İcat eden k.arıfık safhalari· 
le zihin yormaktan ziyade, kt'n
di itlerimizi tanzim etmek tefkil 
eylemelidir. 

Nitekim hükümet de bu ehem 
miyeti takdir ettiği içindir, ki 
bir taraftan kendi resmi daireleri 
n..ntasile ihtikftn mütemadiyen 
lrovalamıya ba§ladıiı ıib~ ba!kı 
ela murakabe hususunda resmi 
makamlara yardıma davet eyle
mif tir. 

zam bir mfidnfaa hattı tesisine mu
vaffak olacaktır. 
Alınan kayıplnrt hakkında doğru 

rakamlar sövlemck 'kabil değil e de 
müteaddit fırkaların büyük zayiat 
verdikleri billnmektcdir. Mühim ka
yıplnrn uğrıyan birllkler meynnında 
187 bin kişilik bir kayıp kaydeden 
fırkalardan maatln 4 moti.irl!l fırka 
GO bin, beş zırhlı fırka keza 60 bin 
ve ı.ss- fırkası 15 bin kişi kaybet
miştir. Bu kayıbın mecmuu 820 bln 
kişiye baliğ olmaktadır. Bu rakam
lar 1 ağusto!I tarihine kadnr tesblt 
edilen rakamlar olcluğundan ~üpbe
ı;h ki o tarihten sonra da başka teo
killer de büyük zayiata uğı amış o
lacaldardır. 

Berline akın 

Moskova 16 ( A.A.) - Mos
kova radyosunun bildirdiğine gö

Birk-.ç gündür gazetelerin n~· !'e dün gece Sovyet liombardı -
rİyatmdan .d.a anlat_ıla~ağı üzere man tayyareleri Berlin \'e Sttctin 
hal~ .ke~dıs.ı~ ver.Jmı~ olan bu üzerine alanbr v::ıpmışlar ve bü
ıalahıyeb ıstımat~ . ~aşlamıthr. 1 yük mikt:ırda yiiksek ınfiiak1ı 
Bu halk murakabe!ının de, yo· tahrip bombası ve yangın bom -
l~da tatb_ik edilm~k ~rtile, te. • I bası atmışlardır. Her iki şehirde 
A"ı ar~~dan hıç fuphe ed~- de a"'keri hedeflere isabetler kay 
m
1 
~~lidır. En tz!a~ f~attan bı- dedilmi~. birçok yangın çıkmış 

e astifad.~ •• etm;smı bıle!' esnaf, ve infilaklar vukubulmuştur. Ha. 
hallan kuçuk bll' alıJ verı1te ~.ile rekata i~tirak eden Sovyet tay
hakkım aramakta olduğunu go • yarelerinin hepBi üslerine dön
rünce herhalde bundan sonra mü~tür. 
daha ihtiyatlı davranmak mec· ============= 
buriyetiıide kalacaktır. · Asker ailelerine 

Maamafib bütün bu i,lerm 
fevkinde hükümt"te terettüp eden yardım kanunu 
varife, İafCye ve zaruri ihtiyaçla- (1 inci sahifeden dt'vam) 
ra ait meselelerin hepsini tevhit Bu kanun mucibince Beledıyc 
ederek ve memleketin en uzak ve~gi ve resimleri kanununıın 1. 
kö,esine kad_ar. tqmil edilerl'k, 2, 18, 41 inci maddelerinde 0ya
aayet aılıu bır adare .~ı~~n~~ tvt: 21lı hisse, ke{tlf ve ınşa mnsrnfla
makt:a-. Bu sayede onu~~zdelci rı hariç olmak üzere mezkur ka
k., mevsim'ini gerek mekulat ve nuna müateniden alınmakta olan 
gerek mahrukat • ~aktmla?"dan ı reBimlc.re yüı.dc elliye kadar; 
sakıntı çekilmekaizin geçırmek, Sınai mücaaeııelerdc ve tram
imkinlan temin editmİf olur. E· vaylarda kullanılan elektrik ve 
ıasen hiikômetin bu varifeyi de havııgazı hariç olmak ÜZC'l'e Be _ 
bütün elaemnıiyetile düşünerek le.diye hududu içinde istıhlak 0 • 

icabma uym11kta olduğunu da lunan elektriklerin beher kilova
menunıni1ctle ıörnıekteyjz. tına bir kuruş ve havagazına be-

TASVIRl EFKAR her mehe mikahına yirmi para; 
...................................... ---.._ Şehir ve kasaba1ar dn.h linde 

Taaviri EfkAr işliyen otobüslerin bılet bedelle
rine ve banliyö trenl~rinin ve 
(Haliç vapuıları hariç olmak ü
zere) diğer muayyen tar"feJi bi
liimum nakil vasıtalarının birinci 
mevki biletlerine bir kuru~ zam 
yapmıya Şehir Meclisleri mezun
dur. 

Nüıban (5) Karoıtur 
. . . 1 TilrJ.-111• Ha.~ 

Abone Şeraıtı __!En tçin 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ............ 750 > 1450 > 
tİç aylık ....... ..... -'00 > 800 > 
Bir aylık .. ........ .. 160 > yoktur. 
DİKKAT: 

Den:o!unmıyan evrak iade olunmaz. 

Aynca, tiyatro, sinema ve kon 
aer biletlerine de zam yapılabile
cektir. Bu varidat ihtiyaca kafi 

Gazeteciler izmirde Konya - Aksaray (Huauai) 
K.azamwn eski belediye re.sle • 
rinden Ali KaTUmıac.ı pazarte8-
)'i ıalıya bağlayan gece kasaba 
dahilindeki hannRnında uyurken 
meçhul bir fahıa tarafından bey
nine tabanca ıılcılarak öldürül
müştür. 

Şereflerine Fuar gazinosunda büyük 
bir gardenparti veriliyor 

İzmir (Hususi) - tŞebrimize j Sergide dün aqam feTefleıine 
gelen İstanbul gıuetecileri bele- bir garden parti yerilmiftir. Bu 
d:ye reisi Behçet Uz tarafn.dan eğlencede lzmirin bütün güzide 
karşılanmışlardır. Gazetecıler. t h S ba 

Otopsi neticesinde beyninden 
kurtun çıkarılmıt ve bunun bir 
Brovning tabancuına ait olduğu 
anlaf!lmlftlr. Bu vaka kazam12da 
çok büyük İ:ıeyeean \lyandırmıf • 
bt. Halk katilin bulunmasını aa
bırsızlıkla beklemektedir. Zabıta 
tahkikata ba~l::ırnı~a da henüz 
bir ip ucu elde edilemernİftir. 

dün Fuarı gezmişler ve şerefleri- zeva 1 azır bulunuyordu. a .-
ne Halk. Partisi tarafından Kadi- ha kadar eğleni!mi~tir. Gazetecı
fekalede, bir öğle ziyafeti verjl- ler Fuar hakkında fevkalade mü-
miştir. sait intibalar edinmişlerdi..-. 

l"-------------------------------------- Merhum Ali Kavurmacı şehri
rimizde iyi ahlakile tanınmış ha
luk bir zattı. Bu acı ölümü 1le 
herkesin kalbini 91z}atmı7 dört 
çocuğile karısını doksan bir ya
tındaki babasını bmıkmııııtır. 

Pa mu k ve Çiğidin azami 
satış fiyatlan tesbit edildi ALMAN 

tebliği Ankara 16 (A.A.) - Ti
caret Vekaletinden tebliğ e

dilmiştir: 
29 sayılı koordinasyon ka

Tannm birinci maddesile ve
rilmit olan salahiyete istina
den ve 136 sayılı koord"nns
yon karannın üçüncü madde
si mucibince lktuııd V ckale
tile müştereken m_mleket 
dahilinde pamuğun v çiği
din 941-42 mahsul mevsimi 
devamınca azami fiyatları 
aşağıda gösterilmiş olduğu 
veçhile teııbit olurunuttur: 

1 - Birinci klevlAnd 70, 

Atlantik 
mülakatının 
ilk eserleri 

ikinci klevland 67,5, kı:ıpı 
malı <dağ ve kozacı mallar 
dahil> 64, piyasa parlağı 58,5 
piyasa temizi 56, birinci Aka
la 75, ikinci Akala 71. 75, ü
çüncü Akala 69, Şampanya 
63, Egede birinci yerli 66,5, 
ve ikinci yer1i 61. 25 Jcunış
tur. 

2 - Yukandaki fiyatlar 
Çukurovanın Adana, T araus 
ve Menıin ve Egenin lzmir ve 
Nazilli merkezlerinde bir k.ilo 
çırçırlanmı~ fakat balyanlan
mamtf pamu~un dökme aza
mi satış fiyatlarıdır. 

Mançuko'da 
Japon askeri 

hazırlığı 
Mançu koda ki 
nakliye vasıtaları 

askeri hizmetlere 
tahsis ediliyor 

(1 i1lci ıı:a.hifcdeıı deUGm) 
elde edilen büyük ve kati mu -
vaffakiyetlerle neticelenmekte
dir. Karadenize doğru vapılan 
yarma hareketi, Dinyepeı dirse
ğinde harekatta bulunan cenubi 
Sovyet ordusunun imhası ve ri
cah şümullü hadiselerdir. Bu hnf
ta zarfındaki harekat esnasında, 
Alman kıtalan ve müttefikleri 
yeniden üç yüz kilometrelik bir 
ilerleme kaydetmişlerdir. Bolşe -
vikler şimdiden Karadeniz sahil
lerindeki en müh® mevzileriıU 
kaybetmiş bulunıJyorlar. Bundan 
başka Donetz havalisindeki mu
azzam sanayi mıntakası tehl.kcye 
maruzduT. 

Diğer cepheierde A1manlar, 
hücumlarda bulunarak yeni Sov
yet teşekküllerini çevirmiş ve im.. 
ha etmişlerdir. 

(1 inci ıcıhif eden devam) 
ve ordularımızın ihtiyaç ve taleple
ri ancak, biltün ihtimaller nazan iti
bara alınaıak, ve bütün amiller göz_ 
önünde buluııdurıılarnk tayin edile
bilir .. :Müşterek menfaatlerimizin sil. 
rııtle taksimi hııkkında knrarlnr ve
rebilnıckllğlmiz için .Moakovada bir 
toplnntı yapılmasını teklif ederiz. Bu 
meseleler hakkıııda doğrudan doğru
ya siıdııle görüşebilecek salahiyetli 
mUmcssHlerımizl g'6nderebıllrlz. Şanghny, 16 (A.A.) - D.N.B : 
Muvafık gordütrfinüz takdirde top. ~apon ak ri s0zcu ü d m'ştlr ki: 

Alman kıtaları Keçen hafta 
Estonyanın şimal mıntakaııını 
temizlem"ye devam etmişlerdir. 
Şimdiye kadar Peipus gölünün 
şark ve garbinde harekatta bu -
lunan Alman J:u,·vetleri düşman
la doğrudan do~nıya temasa geç 
mek üzerrdir. Fiıı cephesinde. 
Fin ve Alman kuvvetl~ri kısa 
merhalelerle ilerl'yerek arazi müş 
ki.ılfıtına ve diişmanın munnnida 
ne mukavemetine rağmen yeni 

lnnacak olnn bu koııfcıaıı a intıza- ı Ittıhaz eai en a keri ihtiyati ted • 
ı·cn kabil olduğu kadar sunıUe size birlerin bir ncUcesi olarak J\lançu
teçhizat ve hnrp mnlz mc i gonder- ı ku_?.da nakliye vasıtaları tah t ed 1-
miye dcvnm etmek arzusundayız. dlgınden, Japon makamları nnlı ş va 
Şimdi dikkatimizi daha uzun vfi _ 1 ~·etler1c knrşılanmamaları için ya. 

deli bir siya et üzerine toplamalıyız. hancılara 18 ağn to!t n ııorrra ka -
Çünkü kazanılma Iı •ı tnkdırdc bütün bilse ~eyahat etmem lerınl tava) 
gayretlcrımizJ israf mahiyetine so -ı ctmJ tir. 

r ı.i kaznabılınrşlcrdir. 
Sadık b; silah nrkndaslığı ile 

h::ı.rekct eden Alma.:ı ve Fin k1-
tnhırı BolşeVJklerin 940 senesin
de haksızlıkla kopıırdıklnn nra
z'yi durmadan geri almaktadır. kncak zaferın elde edilmesi için u - ============= 

zun ve çetin bir yol katctmekliğimiz r---iiıııiıııiı··-------, 
icap eylemektedir. Harp milleaddit T Ü r k i y e b i r 
cephelerde cereyan ediyor. Harp bit-

Finler iki ,ehri zaptettiler 
Helsinki 16 (A.A.) - Ofi: 

meden evvel bu cephelerdeki inkişaf- g a z e t e c i 1 i k 
lann, yeni muharebeler vermesini i-
cap ettirmesi muhtemeldir. merkezi olmuş. 

Finlandiyalıhr Ladoga gölü -
nün garp sahilleri üzerinde bulu
nan Sortavalanın cenubi garb'sin 
de Lahden Pahj.ıı ve Jaekimayi 
zaptetmişleırdir. 

Membalarımız, geniş olmakln bcra. 
her mahduttur ve bu membaların 
müşterek gayretlerimiz için neı C'<le 
ve ne zaman kullanılması icap etti
ğini tayin gert>ktir. Bu zaruret gerek 
teçlıizat, gerekse ham maddeler ba
kımından varittir. 

Hitlcırlzmin hezimete uğraması 1-
çtn, gösterdiğiniz kahramanca ve 
devamlı mukav~etin hayati elıem
miyetini tanıamile takdir ediyoruz. 
Bu itibarla herhangi bir vazıyet kar
şısında müşterek membalarımızın 
mfistakbel taksimi programını sü -
retle hıızırlamak ve tatbik sahasına 
ko~mak iktıza ettiğini tahmin ediyo
ruz. 
Mesajlar hakkında Sovyet tebliği 

)fo kova, 16 (A.A.) - Ofi: 
Sovyet hükümcUnin rcı:ımi tebliği: 
Sovyet Ruı:ıya nezdlndcki Ilirleşik 

Amerika r'cvkaliidc ?11 urahhnst ve 
Büyük Elçisi Steinhard lle İngiliz 
Bü:;ük Elçi i Stafford Cripps, dün 
mfiştereken Stalini zi}·arct etmişler 
ve Roosevclt ile Churchlll tıırafından 
gönderilen mesajları te\•dl etmi ter
dir. Re~m! tebliğ dün Vaşingtonda 
neşredilen Roosevelt nıesnjının met
n'ııl vermekte ve şöyle. dem ktedir: 

Stalln, Stcinharcl ile Stnfford 
Cripps'den Sovyct Rusyaya yapmak 
istedikleri yardımılıın dolayı Sov) et 
milletinin ve Sovyct hukumctiniıı sa
mimi tcşr.kkiiılcı in ·n iblağını ı1ca 
et nıiş ve demiştir ki: 

İptidai nıadclelerle harp malzeme -
sinin takııim ve tevzii maksadlle üç 
memleket mümes~illerl arasında Mos 
kovada bir konferans toplanmasına 
rnuteallik olarak Roosevclt ile Chur
ehill tarafından yapılan teklifi ha
raretle selamlarım. 

Stalln, mevzuubahis konferansın 
bir an evvel toplanması için icap e
den bütün tedbirleri ittihaza amade-
dir. 

Rootevelt Vafİnltona 
•areket elti 

Nevyork, JG .{A.A.) - Rooosevelt 
bugün saat 18 de karaya 1nm1ı ve 
bir kaç 11aat istirahatten sonra Va
~itıgtona trenle hareket eylemiştir. 

Rooıevı>lt'in beyanatı 
lfockland, lG (A.A.) _ Rooscvclt 

gaz~tcc!lerc beyanatta bulnnrak harp 
vnzıyetınin butün safhalnu fü:erin
de Churchfll'le ara ında tRm bır an
laşma olduğunu söylemiştir. 

gelmezse diğer hiikümleri de tat
bik olunackatır. Bu meyanda 
memur maşlarının 50 liradan yu
karı olanlarına <"1. 1 e kadar ver
gi tarhı da vardır. 

Bcrlin, 16 (A.A.) - Hususi 
muhabirimiz bildiı iyor: 

Alman guetecılerlnden Peten 
Türldyenin birinci derecede bi; 
guetecilık merkezi oldugunı:ı yaz 
maktadır. Bir çok gazetecinin 
bulunduğu Ankara şe ri bir t _ 
tihbarat ın<''"ke:ıl olm~tur. Turk 
hükıimeti gazetecilerin vaılfesıni 
kolaylaştırmak için büyük gu. 
retler saıfetmektedir. Blltiin dOn 
ya haberleri silratle Ankaraya 
varmaktadır. 

ihtikara karşı 
haf kın vazifeleri 

Fin kıta1arı Kidea ırmağının 
cıarbna ve Vanıü Somaeki ile 
.:ortavala araaındaki mıntalcaya 
v .. :-mlllardır. 

Kuadenizde het 9ovyet cleniz. 
altın hatınldı 

Bern 16 (A.A.) - Ofi: 
BiikTeşten biJdirildiiine ~Öre, 

snl<lhiyettar mahfille-r Kaıadeniz 
de beş Sovyct denizaltıamın ba
tırıldığını beyan etrniflerd"r. 

Sırbistanda 
karışıkhklar 

artıyor 
(1 "nci •ahijcden deııcım) (1 f1ırl •a.lı.i/edna ct.va.m) 

muz, normal kiır _ve ınnsrafları he- çcıte blr Alman ia ~ kamyonuı a hü
aapbyarak satış fıyatlannı tesblt e. cum ederek kam~ nda bulunan! r -
diyor. nu fiyatlarıı g~ı'C gıdn mad- dan bir kaçını öldurmilııle.rdır. Tah
de.eri üzer nde etıket bulunduı ul - kıkat ne cesi köy halkının c'nayet n 
ınası i " pazarlık ız &ntlş kanunu hazırlnnmaktn olduğundan mal m tı 
icaplnrıııdan hr. Bu vaziyete gore oldugu \'e ko !ünün diled ğl tAkdlrdc 
muitC'rlnin satıcıyı kontrol etme İ jıındnımaya haber ve er k clnn:ıı tin 
çok kolayla tınlmıştır. Ayrıca lıu ıcra n mani olab lccekken hnydut
ko ,ı.lığı dalın fazla nrttırnınk • !arın tnıafmı m zam etmeyi tercih 
Ticaret Vekileti~!n emrile :fıyatıçv~ ett kle. nl gösterml lir. Mi llcme 
kar hadleri teııbıt olunmu t H L(dlıirı olaınk koy baııtan aşa •ı ya-

zı ·lamakta olduğumuz ııs't 1ur.. a. k lmıştır. Yan ın esnasında mühim-
' l' ~rı ya • ' J ! l • b } d • fi kıncln bu gibi malları satan clukkiin-1 '~nt ıt ınr ec ı mış azı ev er e ın -

ı astıracağız. laklnr vukulmlmuştur. Bn da aluılı-
ara . 

1 8 
maddele . ııln cşk ~ a ili' curiim ortağı olduğu. 

Ana )ht Y ç 
11 

rı çcrçcvesıne nu göstermektedir. Caniler vaka 
gircnıiyeeek rı:ca. ~nn alışverişinde m hallinde kuı un:ı d z lmiılerdir. 
lhtıkiirı önleme .. ıç n de en pratik ça 50 komunist asılmıştır. 
rererden b rı sat cıdan fat1ıı a tal('}> • • • 
etmektir. 100 kuı:uıtan yukarı nlıo- S.rblruıstanda d~4.2ld'kıtı 
verişlerde müıterınln talebi üzerine flun& ızı ı 
satıcıların behemehal fatura verme- Londra, 16 (A.A.) - Afi: 
leri bu karn~ame !cabatındandır. Gaı bi Bosnada Sırplılar Oustıı. 
Biliyorsunuz kı. ahvali hazıra dola- ehis1eri maglüp ederek lajnie ve 
J ı"ile bazı msddclerde maliyet un • l\l lrkonengnadyi işgal etmişlerdir. 
surlıın çok sık değişmektedir. Her Bundan uabilqen hükumet ma -
cinıı malın b rer .hafta fasıla ıle Jthal kamları elddetll tenkıl hareketleri 
olnnmoı çeşltlen ~r~ında dahi ma- tatb k -0ylemiştfr. Son oıı lıeş gün 
liyet un!Urlan ta~ıatile fiyatlara te- zarfında Belırradda 1rnndakçılık 11uçn 
sir yapar. Mesela bazı vatandaşlar le 442 kişi kurşuna dıztlmiştlr. 
80 liraya Avrupa ayakkabısı alaca
ğı zaman behemehal fatura talep et
melidir. Yahut cnmekünda gurfip fi
.rat nı fabl~ btılu?:~ı· a telefon ııuma. 
ıalnnnı fliin ettıgımlz bürolara ha. 
ber vermelidir. 

İhtikfırln mücadele halkın suurlu 
muzahc ctıle umuıni b r hal ~lac k 
olunı:ı bır b çıık Ih ke kin ve kat'i 
olur. \'ataııd laı n 100 kuı-u tan faz 
la alış,crMer e fa urn alın r nı ~ 
şüphelendikleri vak tlerde fn u 
rnlan alnkadıır b r 1 n b (' me 
1 rint ehemmiyetle t k a n nı , 

lngilt ere lrlanda 
işini de hal ediyor mu 

Net"vyork, JG (AA.) - D N.H. : 
As oclated Pre. ~·ın Dublmden al

dığı bir haocre r; re, aab k lııgıl z 
Hıırbi) e Naz n Hoare B ı ha, Iı -
landlı Baş ekli De Valurayı zı~».ret 
etn fştır. M lakıı~ ık! saat su mUş • 
tftr. S ,-ıcrnd ğfne gorc H c B lı hn 
z} Ar ti" n husu~Y mahi} .te oldufıı 
ı u be} an etnııit.Jr. 

Sahife: 3 

Ziya Şakir ................................................ 
Zavalh Ahmet Rıza Bey için " bu ad~m 

dinsiz hattı aUnnatslzdir,, denlllrdl 

İllı: mebasan intihabında, çok tamı 
olar!Lk Ahmet Ru.a Bey mebua &eÇ11-
dl ve Meelİ.I riya11etine gt"Çirilcfi ve 
yine çok tabiidir ki Mizancı Murad 
Bey, - müYUE'llesizlifinin Cez&Sllll 

çekerek - bu saadei.1 kaybetmışti ... 
Bunun üzerıne, Ahmet Rıza Beye 
YUktıbulan hücumlar, bir kat daha 
11ddet n kımrt!tlendL 

Zavallı Ahmet Rıza Bey, didik di
dik ediliyordu... Pariste senelerce 
süren (mfieahcde) d, htç dcreecııme 
indirlltyor_ alafranga kesflmi, zarif 
sakalından, ayak parmaklarının tır
naklarınn kadıır tenkit ediliyor .. ken 
disine binbır mezmwn sıfat iı.a!c e
dı1dikten sonra: 

-Bu ndıım, millet kürsfısilne Ulyık 
ohıııyan bir dinsizdir. Hatta, aüu
netli bılc dcglldir. 

Diye garip iddialara glrişillyorclu. 
Mat.buat hürriyetinin iarnf ve ip· 

Uznlc uı;."l-adığı o devrin seyyie ine, 
en r.i~ ndc Ahmet Rıza Bey uğramış· 
tı. D dlkodulardan hoşlanan ve ga
rezklirların rezilfıne iftiralarından 
ho lanan (nvnm) tabaknsında, Ah
met Rızıı Beye karşı şiddetli bir neL 
ret ve husumet uyandı. Onu parçala
mak için fırsat bekliyenlerin adedi 
çoğaldıkça çoğılldı. 

Bu fırsat ta, gcc.llnnedi. (31 mart) 
vakaaının bAşlıca hedeflerinden biri 
de, (Ahmet Rıza Bey idi. O me~um 
ihtilalin patladığı gün, - emsalsiz bir 
talih eseri olmak üzere- eğer Ahmet 
Rıza Bey, 1stanbuldan savuşmıya 
muvaffak olamasaydı, biç ııüphesiı 
ki o heyulfii endamı yerlere serile
cek ve ayak takımı tarafından parça 
tarça edilecekti. Nitekim, bedbaht 
Adliye Nazırı Nazım Paşa ona ben
utfldi ve Mebus.an Meclisi kapıııının 
önünde, kanlar içinde yere serildi, 
Ahmet Rıza Beye ktırban gitti. 

••• 
Şn hııkikaU söy!em<>k llzrmdır kt, 

bu büyük badirede Ahmet Rıza Be
yin hayatının kurtulması, hiç kim
seyi - lüzumundan fazla. acvlndir
medl. Hattil. bazı rivayetlere naza -
rah (cemiyet) in birinci ~ınıf erkiinı 
arasında, mırip bir teeıısfif be1ircrek: 

- Şu giırultü esnıı.'!'lnda, keşke şn 
baş belim ort.ndan kalkıverseydi. 

Denildif(ne dair bir haylJ dediko
dular işitıldl. 

Bu dcd"kodulann d ğruloğuna i • 
nanmak biraz güçtür. Ancak, mu. 
hakknk o an b1r ı:ıey vana o da, hiç 
k"mscn·n üzerinde sempati yarata. 
mıvnn Ahmet Rıza Bey kcnd· "ni, 
(cemiyetin asli erkfını) na da sevdı
rcmemi U. 

- Niçin? .. 
Bu suale, katiyetle cevap buluna

mıyordu ve rivnyetlc.r, şu şekılde ih
tiluf gö teriyor.du: 

1 - Pariste hayatmı bliyftk bir 
tevnznb geçirmiş olan Ahmet Rıııı 
Bey, şimdi kıpkızıl bir (haris) ol
muştur. Meclis Reiıılil?ini ve merltczl 
umumi azalığını bile k6cfik g8r6yor. 
KcndislnP., her kuvvetin fevklnde bir 
mevki vertlmesinf istiyor. 

2 - Ahmet Rıza B.P. sazo, 
(sadrazam) lı1ctadır. 

3 - Senelerce ( istı"bdad) aleyhin
de mücadele eden Ahmet Rısa Bev, 
(Halcanı ııabık) tan daha mfistebit 
oldu. Kendiııinf, {cemiyetin mfipvi
ri) addediyor.. cemiyetin ve lıflkil· 
metin en horda i~lerine kadar kendi 
revl ve emn1e yap1lmaamda Jarar 
gösteriyor. 

ÜçOncfi rivayet. hakikate en yalan 
~rünfivordn ve bazı ltulatı dcllk ze
vat tarnfından: 

- Cok tabii delı1 nt1 ya?_ Ahmet 
Rıza Bey. aenclerce .Avnıpanın en 

büytik bir ~ıyasc.t merkezinde yap
mıı.. Mösyö KlmaD90 sibi dam bir 
tllplom:ıttan ders nlmıştır... Blr ta
kım derme çatma adamJarm butftn 
de\•let idaresini ele almalarına ta -
ham iil edemiyor.. bunlann, bu ci
d şle, d vlct \C milleti felaket oçunı.. 
muna l!ürfikled klerinl goruyor.. her 
kafııdan bTJ' rıkan (merke7J u • 
mumi) nln vaz.ıyetinden endışe cdı
yor .. emir ve kumandnnın ~ alnız r 
tc'k kl§i ve bızzat keııdıst tarafından 
venlmesiııı ıstiyor. 

Dıye tefsir cdlllyordu. 
Bu -rlvnyetlerden bnngi!l "ahih olur 

sa olsun, muhakkak olan bir cllıet 
'ara o da, Ahmet Rıza Bey ile (ce
miyet n •" i rkanı) nr:ıslıuı blr o
gukluk .. h tta b'r ihti.iif girın ı. 

Asli erk n flc enli benli konu n 
!ar bu ihtılilfı kaldırmak is.!iyorl r: 

- Ayrptır, ;>shu.. hem lİ ıhatçı) 
adını ta :,o:r unuz, h m d r nızda 
ıhUüıf çıkan)or unuz. Veı·ıverln u 
ad:ımca za sadrazamlığı... Tatlı 
tatlı geçinin. 

DiYOrlardı. Fakat ötekiler, buna 
şiddetle itiraz cd yorlar: 

- Olıımıız... Sultan Hamidi, bin 
mü kiilAtla dcvirchild"k... {il rri
yet) 1 feda edernej iz ve bir (dikta
tör) türemesine tahammül göstere
meyiz. 

Diye cevap veriyorlardı... Yfıni, 
(merkezi umunıt) nin (hürriyet va 
istikliıl) ine, 'kim eyi müdahale et
tirmek istemiyorlardı. 

••• 
(Çırağan sarayı) nın yanması nz 

kalsın Ahmet Rıza Bey rı başına bfi
)'Ük bir feliikEt gcUrece'kt".- l\fa um 
ya, (~l mart vakası) ndan ra 
( etl m Mebtısnn) dairesi Çır ğ n 
ııarayınn nakledilmiş.. ve bu mu ız
znm sarayın en muhteşem kı m na 
da Ahmet Rrz:ı Bey yerl~m· t 

Ateş, ba d:ıired n ıuhur etti v 1 u 
esrnnngfz ynngınm eb h o ka l r 
ar11şt.ırıldı~ 1 alde keşfe ilemedl Bu 
nun ilz rlne büy{ik bir nen "kodu nı y 
dan aldı. Bu m"ynn•l:ı: 
-~ Yangın, Ahmrt R•za Bısy'n ı;'z-

11 bir emrile yapılmı". m:ık t ta, 
(ittlhatçılal") a alt 1 azı müh m ev
rnkı yakmakm ~· 

(Dcı;amı ıa ' ······-···············•••11••••• ............... . 
Adliyede n kll er 

ve. tay inler 
(D~ kii. ı ulan de a.m) 

60 Ura ma:ışh s k zlnc1 d rece N ev
şeh 'r CMa h"l· ınP'•lne t r· n 
c za hAk"ıni Abdıılkad"r Bayt 
Ura maaşlı ııckb.lncı de.rece K 
ye hükiınllğine terfian o yer h 
Riza Bahadır. l'iO lıra ınaaşlı Kıı • 11-

monu azalığına terfian Su d 7ı 
müddeiumumisi Nusret Tekin, r:.o lı

ra maa,lı Sl'kızinci derece Uş:ık hu
kuk hik1mli •ine terfian o yer hu
kuk hlldml Rıfat Korkut, 5:> Ura 
nına h 8ek1:ıincl derece Yenışeh"r 

ceza hikimliğine lttffan o yer etta 
haklm1 Hamit Aytunca. 60 lira mab
qlı Erzurum ıluth hikhnliğinı terfi
an YO%gat mOdı!<'itr.:ıumbi muav ııi 
Kamer Gerçek. 50 llu maqlı seki. 
sind derece Edremit ee1':l hiltiınlili
ne terfian o yer ceza h·ıkimi Adnan 
Sözmen, 50 tıra manılı !cldzincl de
rece Zon1?tıldak aslive ı!CZ.'\ hakimli
ğine terflıın o yer a"HYe e<'za hakimi 
Nazmi Eaytok, fiO Ura maaflı Silif
ke sulh hfikimli!rine terfıan C:örı1aa 
mOddeiumumisi Hikmet Turhan. 

(Dem mı ııar) 

=============================== 
irtihal 

Yurttat: 
En ufak ge1n aahibi Tiiıkün KGnya ve İzmir valllikler1nde lm-

bilc gayesi, her ay beş liralık bir lunup mulga iiyan azalarından m • 
Tnsıırruf bonosu almak olmalı- tekaıt ve tucca ... dan Ali Sed din d • 

y~ı diş tııblbi Refık Voskay 'e güm. 
dır. Ufak geli-li bir milyon va· rük Ve? lnh sarlar vcka eti müter i 
tandatf, nyda birer Tasarruf bo- Sur yya Şirvan•n kayınpederleri B. 
noBu aLıa. bir senede 60 mil3 on Jo'nik rııh tı rahmana kavuşmuş
!i :ı ta .. a:ruf ed lir. lur. Ccma ı bu n Beb ktc Yalı 

C"·dün mü küçük beş lirnlık· cnddesındc 164 numaralı sahılhane. 
ların bir araya gelince yarattığı 11 d :ı knldınlar i< B bek caınlinde 
büyuk kuvvetı ~ n mazı cd d ldlkten sonra l\le k• 

Ulusal Ekonomi fer.dl kabrıstanına ddned lec ktlr. 

A tt 
1.• ve Allah r:::hınct lesin. Vaıı·yetl d !a-

r ırma r..ı.:nnnu j' . yı~ııe çelenk getirılmemesi rica ltı• 
nur. 

izmirin güzel 
bir tecrübe 

bahbnı l 
ediniz 

~af er piyangosu 
lzmir fuarında çekiliyor 

lzmirde ~nr..n !.erle-ri, ~iraneler üzerinde bugün yqi) ta
:te hayatlı brrj(ulturpaık bır' fuar yükseliyor E;;. r taı·· · d 
·ı..~ d" b . .e ıınız en 
fı~ayet .. e ı~araanız. clki de sizin virane zannettiğiniz bah-
tınızın uzennde yan koca bir saadet k rul b"I" B · · 
b

. k • u a ı IT. unun ıçm 
~rço ~re ı.:ardır. Faknt en emin ve en kolay çate bir 

pıy~ngo ~ le!ı almaktır. Milli Pi)abgo 30 Ağustos iç.in fd· 
kalade b~T pıyango 1ertip etmiı,tir. Bu Zafer Pıyaqow o 
gun l:r.mır Fuannda çek lccelctir. Bu ketidede hior tane 
(40,000) lira, iki t ne (10,000) JirA, dört tane (5,000) li
r~, brk tane (2,000) ]İra, kırk tane ( 1,000) lira vardır. 
Şımd den biletinizi cebinize koyunuz ve talih ülkeaindeki 
büyük seyahate hazırlanınız. 



Pwlm.t<ılt ,,. •l""""l' ıa4t tl"'4k, bir hlm. Uı S I N G ~ R S A A T I do uktir. Çütllnl 
, Pırlantalı •• elmaslı autlerlD b!itün halcik! nu.tı methuru l lem olan SİNGER ıaatlırindı toplan

ınıotır. Bunun i,in : Saat alacai'ınuı uman, tereddütafiı Si NGER auti almalumıa ve ıaati• ilHriD· 
dcld 8İNGER m.arbıın.a, mii.,..emiıin adresin• dikkat etmeniı lazımdır. 

Modayı takip eden her ur! kadın için lıcJ1111ttli tqlarile n nefiı ı.,ıemeeile haklka~n naııan dik· 
kati celbeden bı5yle bir harikul&de SİNGJ:R .atine urup olmak adeta bir 11aadettir. s 1 N 6 ER s A a' 1 Hoıa 1t!e::" ~:.iakbul. H E o 1 y E L 1 K T 1 R 

No. 82-A Elmaslı .e 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTİLiDiR. 
Dikkat : Slnrer ... tıerl lataaltul4a yahuıı Eala'Sall aerkeııladeld mata zamn:da aatıhr. l•taabulda

1 

• ıubeml:r. yoktur. Adrea: SINGER SAAT llağııuları . fıtanbul Emlaönü. Mo. 8 ıılf 
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İŞ BAŞINDA ADAM 
MODERN İŞ METODLARI 

Yazan: Herbert N. CASSON 

İş hususunda, tıon on sene iç:nde, f ngilterenin en muktedir firma la. 
rındn istimal edilen yeni fikırlerl ve usulleri gö'stcrir bir kitnptır. Her
hangi enerjik ve muhteris bir odam, bu usullerle, kendi kudretini inki
ııaf ettirebilir ve kendi meşguliyetleri üzerine kurulmuıı binada bu usul
leri tatbik edebilir, 

120 sahife. Fiyatı: 60 kuruştur. 

Sııtııı yeri: fstıı.nbul,İNKILAP KİTABEVİ 

~-YENi EVLENECEKLERE:_.._ 
Sandalynlar, Karyolalal', Portmantolar nsalr her nevi 

ııık mobilyalor fabrika fiyatına satılıyor. 

Asri Mobilya Mağazası : Ahmet Fevzi 
İstanbul Rızapa15a yokusu No. 66, Telefon: 23407 

• . ' . . -. • : .. . . . ... ·, ~, . .. : :-·- , ' " re... ·:.' 

ıst. Deniz · .. L:v:~·, ._Satma~~a Komisyonu " .. ilan lat~ 
1 - Tah min edilen mecmu bed eli 375 40 lira olan 40,000 

k ilo zeytin yağının 28 Ağustos 941 per~embe ıünü saat 14, 30 

TASVİRİEFKAR 

• İÇKİSiZ SAZ• 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cağaloğlu. Cihe Saraylar Bahçesi 
(Cumhuriyet Matbaası karşısındadır) 

Kıtın Borıa Kıraathaneıinde sayın mütterilerimİz· 
den cördüğümüz raibetten c~aret alarak bu defa Yaz· 
lık Bahçemizde her Pazar aaat 15 den 19,30 a kadar 
büyük Su Heyetile birlikte timdiye kadar Ankara Rad· 
yoauncla zevkle dinlediğiniz 

1 MÜZEYYEN SENAR'I 1 
lçkiaiz Bahçemiııtde -dinlemek fıraabnı kaçırma11nıs. 

PROGRAM 

Yüksek Türk Musiki Heyetini teşkil edenler: 
Tanburi 
K cmuni 
Piyanist 
Kla rne t 
Udi 
D abruka 
Kanu n 

Salahaddin Pınar 
Necati Tokyay 
F eyzi Aılangil 
Şükrü 
Abdi 
Hasan Tahıin 
1.mail 

O kuyucu Baylar Hamit Diluea 
• Ya,ar 
ıt Numıın 

O kuyucu Baya nlar Faide 
• iz. Melahat 
» Suzan 
• Faika 

Bahçemiz Boğaz!çine nazır havadar ve manzaraıi 
e!jsİzdir. Sizleri uzak mahallere gitmek zahmetinden kur· 
taracaktır. Geleceklerin istirahatleri temin edilecektir. 

18/ 8 / 941 pazartesi gürıü gunü saat 1 5 de pazarl ıkla üç 
bin k ilo koyun e ti satın almncaktır. Şartnamesi her gün komsi-
yonda görüleb:lir. .. 

isteklilerin belli gün ve ına He teklif edecekleri fiyata göre 
göre kati teminatlarilc birlikte Fınd ıklıda aatın alma koınisyo· 
nuna gelmeleri. ( 70 78) 
,... 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletme ~ 
ilanları 

............................................................ 
Gemiler için gemici ve 

kömürcü alına~aktır. 
d a kapalı za rfla eksiltmesj yapılacaktı r. Devlıt Dtniz11olla-,., l~Tıtm• Umtwı .ltüdiirliiğündın: 

2 - ilk teminatı 281 5 lira 50 kuruş olup p.rtnameai her Gemilerimiz için gemici ve kömürcü alınacaktır, Bunların 45 
gü n mesai ıaatl eri dahilinde k om isyondan 188 k urut bedel mu· yaşından büyük olmamaları ve fiili eskcrlik hizmetlerin! yapmıo 
kabilinde alınabilir. • bulunmaları şarttır. 

3 l Talip olanların Zat lıılel'i !\!üdürlüğü .Mürettebat kısmına mü-
- steklilerin 2490 say ılı kanunun tarifatı d ahi lin de racaatları ilim olunur. (7133) 

tanzim edecekleıi kapalı teklif mektuplarını muhtevi kapalı ' lilllllll•lll!~·-••lllll••••••••••••••••.I 
zarflarını en geç belli gün ve saatten biT saat evveline kadar k 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuı m ulcabi - Top apı Maltepesindeki 
ıinde vermeleri. C679s > Satınalma Komisyonundan: 

1 - 20 ton tıadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır. M uham
m en b edeli 34000 kuruştur. 

Leyli 
erkek YENİ .KOLEJ Nehari 

K11 

}lk - Orta - !Ası - Taksimde Sırascrviler 85 

2 - H ususi rartlar ve evsaf Topkapı - M a ltep:: askeri satın 
alma komisyonunda gönilebilir. 

3 - Pazarl ık 2 2/ 8 9 41 cum a günü aaat 1 O da mezkur ko
m isyonda yapılacaktır. 

KONFERANS PROGRAMI ll!iidilrü • Sabık Şişli Tf'T'(J);ki Dirıktörii. M. Ali Ha~met Kırca 
Beyoğlu Halkevindtm: 1 İklnclteş- ti >: 

4 - K a ti teminata 5100 liradır. ( 7164) 

Doğu inşaat Kooperatifi _E_r_;_zu_r_u_m _ _ Hususiye eri: Yabancı dıller ü~retimine ehemmiyet vermek, Tale-. 
rin 941 tarihinde 'başlıyacak ve 30 1 1 alsan 942 tarihinde bitecek olan ge. besinin ııhhnt ve lnzibntile yakından alakadar olmaktır. Derslere 
lecek çalışma devresi konferans as cylQlde başlanacıık l"\.ı . Eski talebenin kayıtlarını ağuslos sonuna 
programı oimdiden hazırlanmaktadır. kııılnr yenilemeleri Inzınıd ı r. Tel: 41159. 

Bu pl'ogramda: Raik bilgileri seri · il••lliı•••••••••••lıii••••••ı••••ıi 
ıine dahil konuşmalnrın ilk ve orta· 
mt.ktcp muallimleı ile Üniversitenin 
muhtelif J.'akülteleri ve yüksek mek
teplerin son sınıf talebelerine tnhıılsı 
münasip görülnıOşt!lr. Mevzulnr Hnl 
ke\'lmizle konferan çı arasında gö
ruşfilerek te bit edılerektir. 

11 ... ttMttUltff*ttCtMMHNUHHttllll U•ta•tt!'fh .... -.ıttl 

•IS p o RI• ! 
.......... idil 1 JM ...... lllMMM __ ..... _,J 

Atletizm 
kongresi 
yapılıyor 

Türkiye atlctızm bırinclliğı ıc;iıı 
faaliyetleri takdir edilen 19 ajan ile 
14 eğitmen, ııehrimizde toplanneak 
olan atletizm kongresine davet edil
mlı;lerdir. 

18 ağustos paznrte i günü sabah
leyin Fenerbahçe stadında Bürhan 
Felek bir konferans verecek, bundan 
ıonra teknik milnakaşa yapılocaktır. 

idare hey' eti Başkanlığından: 
1 - Doğu J ıışııat Kooperatifi tarafından Erzurumda muhtelif tiııle 

c150.> edct ev yaptırıltıcaklı r. 
2 - Yaptınla<'ak evleıiıı keşif bedeli cl.06:J.624> lira c80> kuruş 

olup kapalı zarf usullle ekslllıneye konulmuştur. 
. 3 - Ekı;iltnıe 10/9/ 1941 çarşamba giinii saat 16 da Erzurum Belc

di~·e daiı·c,inde toplanacak Kooperatif İdare Heyeti hu:ı:uı·unda icra edi· 
lecektlr. 

4 - Bu işe nlt evraklar şunlardır: 
Binanın planları, mahal listesi, ölçü tarzı Uste:ıi, fenni şartnamesi, 

vahidi fiyat listesi, hulilsni kcşlneri, bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
eksiltme şartnamesi ve mukavele projesidir. 

6 - Talipler yukarıda yazılı evraktan nıütt>şekkll do:-ıyaları c25> 
lira mukabUlnde Erzurumdıı Doğu İnşaat Kooperatifidinden tedarik ede. 
bilecekleri Şt"ilıi Üçiincli Umumi l\tiifettişlik Nafia Müşavirliği odnsmda 
da tetkik edeb1Jlrler. 

6 - Tııliplcrin münakasaya ivti ı ak edebilmeleri için aşağıdaki vart
ları haiz olmaları lazımılır: 

c64.658> lira c74> kuruşluk ınuvakkllt teminatı El'Zurum Beledive 
vunc.sine yatırdığına doir makbuz veyahut kanunen muteber banİcıı 
mektubu ibraz etmesi, D41 yılında 'l'Jcııret Odasına kayıtlı olduğuna dııir 
vesika ibroz etmesi, inşaat yaptığına dair vesika ile Kooperatif İdare 
Heyetine müıacııat ederek miiııııkasayıı iştir;ık edebilmek için vesika al
ması ve ibraz etmesi, yukarıria dördüncü madde le ~·azılı bu işe ait ev
rakları görilp münclerccatını tamamen kııbul ettiğine dair imzalaması, 
2490 sayılı kanuna uygun olamk hazıılıyncağı teklif mektuplarıııı 
10/ 9/ J941 milnakasn günü ııııat on beşte Erzurum Belediye Riyasetine 1 
makbuz mukabilinde vermiş olması ııart ve liızım olduğu ilan olunur. 

(70ô4) 

Türkiye Cumhu~iyeti ' 

• 11 AGUSTOS --~ 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
BM ~ aoııra fiind• U'ç ek-fa mu• •• 

dltlerlnlzi fırçalaJum.' 

' l • ,,, • • • ... ,. ·~ : ... ~ ... . • • lı . - ·- '; . . .,., ' . ' . , 
SAYIN HALKIMIZA 
Türkiye kömür satış ve 

tevzi müessesesinden: 
Kömür fiyatları muayyendir. Fazla 
bedel vermeyiniz. T oz]u, ıslak ve eksik 
kömür almamaya dikkat ediniz. 
Kok kömürü satış fiyatlarımız: -

Ankarada: 

T. L. 

cKarabükt Sömikok, Gazhane koku• 
depoda - müşteri vasıtasına teslim tonu 26,50 
Vagonla - D. D. Yolları hamule sene 
dinde yazılı tartı üzerinden tonu 25,80 

İstanlmlda: 

Depoda - müşteri vasıtasına teslim, tonu 23,50 
İzrnirde:. 

Depoda müşteri vasıtasına teslim, tonu 26,50 
Diğer şehirler için: 

F. O. B. Zonguldak 

Sömikok 
Kar abük koku 

Karabük: 

Karabük koK'u - D. D. Yolları 
vagonları içinde teslim 

tonu 18,
tonu 24,10 

Semt depolarından kömür 
tonu 21,

alanların 

belediyece musaddak fiyat listesini 
talep etmeleri tavsiye olunur. 

Dikkat 
Kömür alım satımından şikayetiniz 

olursa aşağıdaki adreslere müracaa
tınız rica o]unur. 

Ankara<la : 

Türkiye kömür satıf ve te vzi m üessesr.si İ\\crkezı Ata

türk bul vatı No. 129-1 3 t 
Y enİfehir • Ankara 

latan bul da: 

Türkiye kömür satı, ve tevzi müessesesi lstanbul şube
si Y eni yolcu ıalonu kat 3 

Galata • i stanbul 

İzmirde : 

Türkiye kömür satış v e t evzi müe11eseai İz.mir şubesi 
Cümhuriyet bulvarı No. 104 A. 

İzmir 

NOT: 
İsim ve adresleri sarih olarak b ' ldirilmiyen şiki'ıyct!er 

dikkate alınmaz. ( 5446 • 7063) 

(ASKERLiK] 
8.30 Program 1 19.30 Haberler 
8.33 Müzik 19.45 Orkestra 
8.45 Ilnbcrler 20.00 Konuşma 
9.00 Mlizlk 20.15 Şar~ılar 
9.30 .Evin santi 21.00 Borsa 

12.3Q Progrnm 21.10 Şarkı, türkü 
12.33 Şarkılar 21.40 Atyanşlan 
12.45 Haberler uetlcelerl 

Sah günil öğleden sonra ayni sa. 
hada Nalll, Semih ve Tevfık, atle -
tizm tatbikatı gö terccckler ve Tür
kiye birinciliğine girecek 125 s~me 
atlet.in idmanı seyredilecektir. 

ZIRAA T BANKASI , 13.00 Türküler 21.60 Müzik 

Enıiııimii, l't rli Askerlik Şubesin
den: ı - 337 doğumlu ve bu doğum
lularla muamcleye tübi eratın ~ok
lnmaları 28 ağustos 941 tarih inde 
ı;ona erecektir. 2 - Yoklamalar aşa
ğı maddede gösterilen günlerde sııat 
'9) dadır. 3 - 18, 20, 22, 26, 28 
ağustos. 4 - Talebefortn de nyni 
günlerde mektep vesiknlarile nıilra
cant etmelerl 6 - Gclmiyenler hak
kında kanunt muamele yapılacaiı 
ilin olunur. 

Çaroamba günü saat 17 de Adli 
Giray, bulge merkezinde atletizm or
ganizasyonları hakkında bir konfe
rans verecekUr. 

PeMJembe günti sahada Nııllinin 
atletizm faaliyeti ve kategoriler hak 
kında konferonsından sonra tatbikat 
yapılacaktır. 

Cuma günü saat 15 de Fenerbah. 
çe klilbünde Füruzan Tekilin atletizm 
hakemlli:oi ve dikkat edilecek nokta
lar hakkındıı vereceği konferanstan 
sonra ajan ve eğitmenler sahanın 
tanzim edilişinde ve kuluarların çi
r.llişlnde hazır bulunacaklardır. Mü
sabakadan sonra Pllzarteai ve salı 
günleri atletizm kongrcsl yapılacak
tır. Kongreyi Saffet Gürül açacak 
ve Bürhan Felek riyaset edecektir. 

Lig maçları eylOlde 
h••hyor 

Bu mevsim lig maçlarına 14 ey. 
IOlde başlanacaktır. Bu seneki prog
ram mucıblnco ikinci küme )düplcri 
dört grupa ..ııyrılacnklardır. l'..lg maç. 
lannın yukarıda yazılı tarihte baır 
lamasını birinci kümeye dahli bfitün 
klüplcrimiz kabul etmielcrdir. 

, ...... ,. 
ffllll."H 

:SZ~ 

• Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
Keşideler 4 ıubat, 2 mayıs, 1 ağustos, 3 iklncitcşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 lirnhk = 2000.- lira 11 8 adet 250 liralık = 2000.- Ura 
s > 1000 > = 3000.- > 36 > 100 > = 3600.- > 
2 > 760 > = 1600.- > 80 > 60 > = 4000.- > 
' > 600 > = 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- > 

" -'ı 
' 

1/9/1941 tarihinden itibaren; meyankökil nakliyatına mahsus D.D/, 
215 No. lu tarife, uzak mesafeler nakliyatına tenzilat yapılmak surctilc 
tadil edilmiştir. Fazla tafsllit için istasyonlara müracaat edilebilir. 

(6565-7162) 

Kurulutı taı ihi 1R88 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve Ajana adedi: 265. 

ZİRAİ ve TİCA Hİ H E R N 1o:vt BANKA MTJAMELELli:Rl. 
Pua bi riktirenlcıe 28.800 Ura iJmuTiiye veriyoruz. ,. 

Ziraat Bankasııı°'dn kumbaralı ve kuınbnraınz tasnrruf hesap· 
Jarında '11 az 50 1lrası buluna Jara 11enccfo 4 defa çekihcek kur'a 
ile aşağıdaki plana gare ikranılye dal'.,rıtılacaktır: 

4 adet l,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 60 l iralık 5,r,oo Ura 
4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > lf~O > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Hesaplaı·ıncbki paralar bir sene içinde 60 liradan 

başl17acaktır. Klübfin birinci futbol caktır. Yaşar, e!kl formunu tuttuğu •li&ğı düşmiycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlasilo verile-

• 13.30 Konuşma 22.05 Müzik 

1 

rn.45 Orkestra 22.30 Haberler 
18.00 Pı·ogrnm 

18.03 Oı-kcstl'a 22.45 Spor servisi 

1 

rn.oo Fasıl hcye_u __ 22_._ös_K_a_p_nn_ı_ş._ 

BORSA 
16 • 8 - 941 maameled 

lenrfn J Ster!l 1 5. 2:1 
re.-,,,r~ ıoo Oolır 13D. ·-
Ceanr• 100 '-•· .1r. - • -
MadrU 100 Pusta 12, 89 
Yokolıa. 100 Yoa 
Mok 'n\. 100 •vıı; '<t 30 98 ·-• .--~-~~--------::7:""-;-:::-a 

ESHAM VE TAHViL AT 
Yüı:de !I lkra mlyell 9JJ -.-

' ' 5 ., 1933 ErııanlA.B.C. -.-
11 7 ltıv .. 0En11r1ıa1 l - · -

" • • 
• 
• 

,, 
" • 
• 
• 

'J - . -' -.-
4 - . -
s - .-' -.-
1 -.-

" .. ' Ana. De. yolıı mllmeıs 1 1 -.-
Türkiye ı, Bankaıı aama 11.80 ı 
Aslan çimento - .-· 
Merkez Bankası 125.-

eıadiye 

* Eminımü Yerli As. Şuben.. 
den: 1 - 940/ 941 lise mezunu 0109 
askr.rliğine knrıır verilmte yiik ek 
okuln devam etnıiyl'Cek olan kısıı lıi:ı: 
metlllerJc tam akel'i ehliyctnaınell 
olup herhangi blı· sebeple sevkcdil
memiş olon kısn hizmetliler sevkedi
lccekler1lıden 25 /8/ 941 r.ünfi saat 9 
da nüfus cilzdanlarile şubede bulun
mnları. 2 - l.1ise mezunu olup da 
askerliğine knr:ır verilmemiş olıınla
ı·ın 25/ 8/ 00 tarihinden evvel eubeye 
müracaat ederek yoklnmnlarını ynp. 
tırmalnrı ve sevk için ayni lnrihte şu 
bedele bulunmaları ilun olunur. 

Ağustos r Pazar 

1360 H. 
RECEIJ 

23 

Clin: 229 
17 

1357 
Rum1 
Ağqıtoı 

' 
Vakiti• 

Eıı:aıal VuetJ 
~ o s D. 

Glaet \'ı:anakU ıo 08 ~6 1) 

Öil• 05 12 Ol 18 
ııu...u ~' 01 17 07 
Akta .. 12 00 21) 06 
~·t.u ~l 41 21 48 
ımaak (Yanald) 8 JS a. i l) 

•• .. S~hibi
0

: ·z: T. EBUZZı r ,i ... 
Fenerbahça futbol 
sezonunu açlyor 

f'eııerbahçe Gençlik klObü futbol 
.euh .s1 bu hafta içlade faıılıyetme 

ekipi bu yıl daha kuvvetli bir şekil takdirde Feııerbahçe takımı, en za- cektir. Kur'alar senede: 4 dcia, 1 Eylül, l Birindknnun, 1 Mart 
almaktadır. Takımda bu sene eski ~·ıf noktasını da takviye etmiş ola - ve 1 Haziran tarihlerınde tı•kilecektir. aha Betlblrllll 
bek Yaear da yeı· almak için t ahta· cal..'tır. ll••••••••••••••••••••••••••!Ktllte allıa ııraıaı 

25 Lira OS Kt-
112 .. o~ .. 

s " 39 " 
Neşriyat Müdilrfi: C. IJ, ı r: l ' 

Basıldığı yer: Matbu4i f:BV /. .Cff.t 


