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'ôevlet resim ve heykel sergisP 
Ankara, l 4 (Huı;us i) Üçüncü Devlet 

ı esim ve heykel t-~111 30 birmcitt.-şrindır Anka. 
rıı Scrgievin<le açılucak tır. 

J:o~&erleı·, teikil edile ıı bir jüri tarafından 
tetkik edildikten aom"t\ sergiye kabul cdilecck
tiı. Eserlt>rin en geç 10 birincit-cşrine kndar a. 

~ahıdnrlnrn teslim edil me.:ıl HizımgelmektedirJ 
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Pazartesi 15 Eyllll 1941 

Her garttaı, milli lı41dmi,vetin 

bir parçasıdır. Her gurttaıın •n 
miihim vasi/esi ha büyük me:r' uli· 
get• llgık olln•ktır I ••• 

KOSTAK.iL YEVMi GAZETE Telefon : 2 o 5 2 o (Şerhi ~ Ulcl sahifem.iıde) 

IRANDA 
iSYAN 
ÇIKTI 

.... 
Asi kuvvetler 
3 şehri aldılar 

-----
Londra, İran için 
"Halk kontrolü,, ıden 
bahsetmeğe basladı 

BUDAPEŞTE, 14 (A.A.) 
Ofi ajan:;ı Budapeştcden bildiri. 

:fOT! 

Tahrandan Sofyara gelen ve 
Sofyadan Macar ajansına vcrIJen 
bir telgraf haberine göre, handa 
birdenbire isyan çıkmıştır. 

TeJı. Tanirietlir, İstanbul 

Alman piyadeleri bir çlftllte giriyorlar 
. -- - -

1 Sovyet tebliği 1 

. -- - -Bu haberde en mo<lcrn mitralyöz
icr. toplar ve el bombalartle müceh. 
lıez ~ıühfm Kürt çetelerinin ilni ola. 
rak Jngiliz işgal kO\•vetlori aleyhine 
harekete g~tikleri, isyanın Kerman. 
şahta başladı~ı, Kürt kıtalıırının 

lranın mcvkiini göıterir harita ı orada toplandıklan ve me-vcut mıı. _____________ __::...._________ ____ lümata nazaran Hıımadıın, Ka~han 

Kıtalarımız 
bütün cephe 
boyunca 

harbediyorlar 

Akdenizde 1 

Amerikan 

denizaltıları 1 

Leningradın 
müstahkem 

cephesini 
yardık Zelzele hakkında 

son haberler 

ve Kuzistanın tamanıile üsllerln elin 
de bulunduğu anlaşılmaktadır. 

İngiliz diplomatik kurlycsi ile tn. 
glllz radyosunun Yak:nşıırktaki en 
tanınmış muhabirlerinden Rişar 
Dlmbclbi ve Times ızaıctcsinln m41- Hareket kararı 

Rus kuvvetlerinin 
e l ine geçmiştir 

ltalyanlar böyle 
bir ihtimalden 

bahsediyorlar 
ROMA. 14 (A.A.) 

Stcfanl ajansı bıldiriyor: 
Voicc d'ltalia gazetesinde 

Gayda diyor ki: 
Hoosevcltin tecavüzkar nıyet

lcı·lni her şry teyit etıncktcdh-. 
Daha dun, Aııııral Sterling cişi. 
miıe gelirse, Akdenızdcki müda
faa hakk ınm ( ?) kullnııabiliriZ> 
diyordu. Dıılıa dun, h.:ırp taraf. 
taı ı bir çok Ametikan 'gazete i, 
mihver grmilcrine ateş açmak 
emri, bulun denizlere eamıld r 
dl) yazd !ar. Bo~lece m deni 
dunyn, Akdeııızin ıle Amerika su. 
laı ının ınudafaa mıntakasından 
madut olduğunu hn; retle oğrcne. 
cck ve RoosCH'ltin tecavuz arzu. 
sunu mlikcınmclen nnlıyacnktır. 

Gayda makalesine şoyle de,•nm 
cdı;ol': 

Amcl'ikanın, Akdeniz hakkın· 
da ki bu tklmihinc ha;·ı et ctmi;•o. 
ı uz. Zlrn, Amerika dcnlznltılan. 
nın, İtıılyaya kaışı hueket et. 
mek uzcı e Akdcnızdtıki mcvcudl
Y tlerl ihtimaline, b r kaç hafta. 
danbcıı nazan dikkatı celbetmlş. 
Uk. 

Roo eveltin, şimdi, harbe doğ. 
ru, neden dolayı b<ıylc açıktan a. 
çığa yuı udüğü suali sorulabilir. 
Bu durumun sebebi İngiltere ,.e. 
ıiyetlnin vl\l!imleşmiş olma,.ıdıı·. 

Bulgar talebesi 
nümayiş yaptı 

Mısır müzesindeki 
altlnlar çallndı 

ı 

Rusların mukabil 
ta a r r u z la r ı 

her tarafta kırıldı 

Leningraddak l 
binaları Ruslar 

yıkıyorlar -
BERTAN, 14 (A.A.) 

Alman orduları Bnşkumand n ıgı 
tcblıı; 4'<11. 1 : 

Şark <"cplıe .rıde harekut n ın t t. 
nrticc i dol:ı) ıstle bu) fik "c ) eııı b r 
takım ıafeı lf •· h.ıııı ianmaktadır. 
Kuvvetli Alnı ııı t ştkküllcıi, Lcnın.. 
b'Tadın mu tnhkcm c phe,.ini > armıq. 
lı.ll'dll'. Düşmanın anudane miıdnfaa
sınn rağıncn şehrin çember içine a. 

(IJtı·a.mı sahife 3, sı"itmı f del 
1 • • •• • ••• ••••• •• • •• • • • •• • • • ••••• ••• • ••• • ••••••••• 

lngilizlerin 
b tırdığı bi r 

Norveç gemisinde 

200 kişi 
boğuldu 

Stokbolm 14 (A.A.) - Ofi: 

İki İngiliz bombardıman İily· 
yaresile bir İngiliz harp g(~mısi 
dün Norveç sahillerinde Lof etin 
ismindekı Norveç yolcu gemisini 
batırmışlardır. Bu hadise ~00 
kişinin ölümüne sebep olmuştur. 

Aralarında hiçbir Almanın 

bulunmadığı yolcuların büyük bir 
kısmı Norveçlidir. Cemi fe1; ka· 
Ifıde süratle halmış ve tahlisiye 
sandallarını indırm:ye imkan bu. 

Lizbon 14 (A.A.) - Stefani: lunamamıştır. Osloya gelen ha· 
Lond rad an gelen haberler, Mı. b I . 1 ·ı· b h · 1'1 • 

sırda Fi ravu~lara ait onlarca ki· 1 er ere göre ngı ız a rıyc ı cu 
lo saf altın ve mücevheratın ça- ıkazazedclcri hrtarmak İçin hi; 
lındığını haber vermektedir, bir teşebbüste bulunmamışiardır. 

,,., .... ................... SPOR ........................ . 
.. • • o ••••• o •• o o o o o ••••••• o t • t o •• o o o o o o o •• o ••••••• o • 

Mevsimin ilk futbol müsabakaları dün başladı 

S•ld•n itibaren ı 1 - Vall ilk vuru'u J•pllktan eonra, a - Nihal ve Zeki 
t•kıml•rı, • - Matbu•I - hakemler m•çıadan bir eahne. 

Mevsimin son at yarıılan da dün Veliefendide yepıldı. 
(Y...., .-;je 2, aiita11 J deJ 



Sahile: 2 uz 15 EYL'OL 

l!I A!I ! 4 3 J •: fj :14 :1 !3 :tf 
Kandıra gençlerinin ihtiyacı Halkımızın nazarı dikkatine =EDEBi SOHBET. SİVA.Sİ VAZİVET,. 

u 

Kooperatif 
Kandıra (Husuei muhabirimiz\ Keten mlhayaa koop .... tifl 

)'UJYOT) - kazamı&da yeni yıl ................. 
keten mahaulü .idrlk edilmiftir. Ketenciliii memlekette ihya 
Zamanımızda en fazla piyuayı etmek n köylünün kalkınkuını 
tutan mahaul 'keten olmakla be- temin etmek sayeeile Kandıra 
ıaber. ketenin topraia aeredil- v~ hav:aliai ~.ahıulünU düze~li 
mcai. biçilmeal uzun anaana mü- bar tek.ilde mubayaa ma~dıle 
tevakkıftır · keten diler mahıul-1 merkezi Kandırada olmak uzere, 
ter sibi d:iildiT. Yıllık bir mah-ıbir (Keten koAop~ra~if9 kurul~a
au) olmua huebile uzun milddct 11 artık urun b1T ihtıyaç hal ne 
toprakta kalmaktadır. ıelmit bulunmaktadar. ÇUnkU 

H ık ba a kazanın maheulU. tohumu eaptan 
a ımız m11mnı an rın k 1 L 1 f ı 

k 
"h" t ç: on ııra1L, e ya ı da onan mak 

vazetti ten aonra, mu ım aerve til "h b' h 1 
L- -~ k tli k t • ·ıu 1 eurc e aatıp mu eyya ar a e 

1
-YD-.

1
• • Jymb le e "'nıAet 1k Ee - eeJdjkten aonra piyaaaya .Urül-

e aan mlf u unuyor. r ı Y- kt di 
141 rcnçberin keten ayı aayılmak- me9 e r.. k d k • 

d Ç.. kü b d ,_ t • u vazıyet ar111ın a etenın 
ta n. un u ay a ıc;e enın ' ı 1 1 ht )"f • 
b 1. · b"t" ·ı· T · · mem.e .. ette a ıcı arı, mu e ı ta-

Utiin ame ye11 ı m ır. e~rını- t b b 1 k Ü 1 • k "k le nl "k 1 carc er a ı o ma zere >ırço 
evvr.lde kuçu no sa ar J ma h •I d B' l h b h 
edılmek 8U1'etile 1kincite,rin ayın- rr~ ~r J1' ınkenı::t~· . uı·m~ 
da piyaaaya yeni yılın kct,..n elya- le ı da ıcdı arab" m.ut'ak ı ıfttıra. ıyad_-

u. arın a a ır ıs ı rar e-mın e ı· 

h, (K.ndırada bunlara hurroa ı.a- lememektedir. Bu tüccarların 1 

bır ederler) aa.tı,. çıkarılır. b • ·ı l"k 1 orsa veııaıre ı e a a a an mevcut 
K&ylünün kalkınmasını temin ı olmadığından ıcli,i aüzel b=r n

eden bir d~ keten tohumu vardır. ,. tış caridir. Bizim kanaatimize 
Keteıl tohumu ve elyafı fiyatla- göre kö~lüy~ böyle keyfi ve jıtik
nada l>u aene büyük bir tezayüd rarsız bır fıyat müba)•aasın<lan 
varchr. Keten mahsulünü bu ka- kurtarmak ve emniyetli bir tiatış 
darla da bitmiş zannetmemelidir: sahası açmak lazım acldi~·ni 
817aftan cıkarılttn saplardan biri- kaydetmekle bu mühim ve yerin
.. n capler ve kıtık denilen mad· de olan talebimizin alakadar Ve
:..1-1 d Ut dd"t 1 1 t kaletlerde derhal nazari dikkate 
... er e m ea 1 a acı ar aH- alınarak tetkikAta tevessül cdile-
fından kapılmaktadır. Bu bakım- ceğini kuvvetle ümid ediyoruz. 
)ardan köylümüz tabiatın en kıy- Kandırııda ketencilik koope
metli mahsulüne malik bulunmak rat;fj tesiı edilirse köylüye tam 
tadır. Fakat müatahail böyle çe- manasile itimada llyık bir saha 
fitli altc:ı!ar karf11anda malını is- açılmıtt olacalı:t11. KöylU ve mils-

tahsil iti için endi~cye dütmiye
tiltraraız bir fiyatla ıabta •rz~t- cck ve yarından emin bir halde 
mek mecburiyetinde kalmaktadır müaterih yqayabilecelctw. 

es Yazan: KANDEMiR ................ ~ ............................ . 
TUrk yolcuların araeında Cemal Pafarı 

kolayca tanıyabllecekler çoktu 

..... ______________________ __ 

Zalıire oe bazı lıarJagici 
zaruriye maddelerin.in 
/igatlarını bildiriyoruz 

Fahim Bey ve biz 
---------

cF "him bey ve Biz• i okudu- J biitün etrafındakilerin alüaaın
ium zaman iHı duyclutum ,ey. dan doian coiu birbirini müte
·muharrirfo sanatı hakkında Lr... nakız izafi ~zgilenl~ hu entüııi 

Ahı veriılerinizi bu fiyatlarla 
yaparsanız aldanmazsınız 

ledijiru dcvamh takdir ve eevıi, zeminin üzerinde aeyrediyonız. 
tabii müstesna- Hiç telif g&ter. 

bu kitabe taanif Ah at Hamdı· Janp 1tar rniyen v• muvaf 
etmekteki güçlü- m 1 faltiyetin bütün 

Ticaret Vekllett havaylcl saru-ı 
rlye maddelerinin ubtlarında ih 
tiklra meydan 'Verm.11\tk ,,. bal. 
kın aldanmuın1 naln1 olmak için 
bir çok maddelerin toptan ve pe
rakende fiyatlannı teıblt etmiı. 
tir. Halkımıaın ahıverltlerlnde 
aldanmamaları lçln en slyade la
tihllk edilmekte olan bazı mad
delerin fiyatlarını ve bu fiyatlar 
üzerinde vukua selecek tebeddU
H'ıtı muntau.man neıredeceib. 

F a..Jge /igatları 

Yumuıak ve Anadolu sert fa. 
ıulyelerlnln klloıu toptan 19.5, 
perakende 22.5, eert çalı :tasul -
yeler! toptan 20.5, perakende 
23.6, Toroı toptan 24, peıakende 
27 .5, ve Rize !aaulyeleri toptan 
27, perakende Sl, Dormaaon mal
lan toptan 29, perakende 33.5, 
bal'btınya toptan 15, perakende 
17, Karadenia ufak toptan 16, 
peralı:ende 18 lcuruıtur, 

Nohut /igatları 

Temiz ve naturel nohutlann 
toptan kOoau 115, perakende 17.15, 
28 numara kalbur 6ıtil nohutla-
rın toptan kilosu 17, peı·akende 
19.5, 20 nuınara kalbur üıtü İıı-
panya tohumu nohutlar toptan 
27. perakende 31, kuruıtur. 

Mercl11Nlc fl•atluı 1 ğün fUUru oldu. aırnru küçüle nu-
Temh '" yilade 815 randlmanlı Ona ~iipht-aiz ki bir roman diyc- ı analardan bildiği için onların üzc-

kalburlanmıo ylfll mercimeklerin mezdik, hat ti hildiğjmiz tek\' n- rinde hir mozayikçi ısrade du-
toptan kilosu il, perakende 24, de bir hikaye dahi deiild1; bu- ran, kendi kendisi olmaltta ve 
kırmızı merclmelderin toptan ki- : nunl&. beraber hu kitabı metodla öylece kalmakta eon derecede 
losu 13, peı·akende 16 kW"ııştur. j yapılmı~ bir röportaj veya aftket itinala bir üslubun seyrin.le bu 
Pi • f,°gall ı • adddnıe.k, büyük fanlr.a ve zen- ı çehre ve talih etrafında •ıyandır-

rıfte ı ~ 'ginliklet.ini adeta inkar ctm--k ola dığı akislerle tamamlanıyor. biz-
Pirinç makineli toptan 43-44, l caku. Bu hu:su!lıyetleıin ba~mda 7.Rt kendisi ölmüyoraa bile -çün-

porakende '7-48, Dlyarbaltır pi. Ahdiilhak Şinıısinin hulyaeı ~elir. 1 kii muharririn böyle bir ;ddiaoıı 
rlnçll'ri toptan 40-41, peı·aken- Buwünkü edebiyatı yakından la- • olmAdıcı ıınla,ılayor- en aabih 
de 44-45 kuruştur. ;kip edcnleı bu hulyayı, ve onı.n gölgesi oluyor. 
Balda /igatlara ·ömrün büyük hakikatlc:.niP çok 1 Abdülhak Şinasi bey bu çoğu-

- clefa hcrkee için ho, duran tası· nu başkalarının ağzmdan dinledi-
Toptan 10.ll, peınkende l3- nı zaman zaman dolduran lezze tli ği muhtelif -haiyet yapıcı çızgi-

14 kuruştur. b l k b !' r-1 [ve üyü Ü ~ç ~sini gayet iyi i ır- j leri birbirine eklemeden evvel 
Peynir ıigatl'!!f ler. «Bogazıçı mehtaplarının:. onların üzerinde dlişürıüyor. ha

Murakabe Komisyonunun •en 
tesblt ettiği fiyatlara gore en iyi 
cinsten ,.·ağla beyu peynirlcı in 
toptllll kllosu 62, perakende 75, 
katar peynirleri en iyi cinai 
toptan 108, perakende 130 kuruf. 
tur. 

Et /igal.ltm 

bu özlü ~airi bize, yaşadığımız yat tecrübesinin meyvolarını top
ı;:ehrin saat ve manzaralarında hu l Juyor. Kendisini tahlil ediyor. 
hulyanın aerin ve baş döndürüri.i zamanın akı,ını, hak katlerin fj
tadını bol bo) ikram etmişti. Bu rarı yüzünil seyrediyor, sonra 
yazılannda bize bu seyyal unsur- tekrar yapmakta olduğu poıtreye 
la varılacak merhaleJe,in muci- ı dönüyor. Onun erafına kendi 
zeı.ini ne kadar iyi göstermişti. benliğinden bir takım zenginlik

Karaman 157.15, !>aflıe 

Kıvrı'cık 6'1,15 kuruotur • 

IÇünkü bu hulya, denebilir lu. le.r ilAve için yine duruyor. Ve 
metodu olan bir hu)yaC"lır. O bi- ı böylece, bu aiır işçi çalışması, be 

ft.11, zinı bir ruh dalsınJığımızın, bir oair "\'e hekim içJenmeııİ hiitÜn )cj-
firaT anımızın safdil mcttıtalesi ı tap boyunca devam ediyor. Aiır 
değildir; be!l&i etrafımızda bulu. 

1 
ve yaVl\f. tıpkı su içinde yiirür 

nan her şeyi, bize en yabancı O• aibi veya mazlum ve hulyalı FaKöma• /i9t1lları 

Toptan 6.ö, perakende 'I luı • laıılanm bile. h:mn ~in enfüıi- him bevin adımlan önünden ha-
ruıtur. 

1 
ıe~tiren, bi:ıııden kopm~ ~~r par- y11tın dlkenlerini ayılclıyormu' ve 

.______________________ ça yapan, ona kendı açımu.dt- yahut. talihinin geçmesi için seç-

uyandırdığı havayı en öz bi! çiz- tiği yolu ıni.ıtt-hammil bir nefes 
gi gibi veren, yahut dahr. ıvisi muhasebesi karşısında daha ka
onurıla her teJadilfümüzde -o lıul,. deier bir ~ide sokmak için
anın husuaiyetlerine göre, uyanan mi~ gibi bu fuıll\p ve arkast'ld?. 
tınnetden ona me,hale merhale 1 taiz ve itinalı c;:ıhııiyetle büttin 
d~rinl~.şen. adet.a müzikal bir ze- 1 muhıırrir, Fahim beyin öımü 
mın vucude getıren, ve bu ıema- l b~wun<:ıı. bu ömrün paradoksal 
nin kendi tonlarıle onun çizgi 1 merhalelerini katediyorlar. 

·S·· P O R 
Futbol şenlikleri 

Nihat • Zeki muhtelitlerl 
berabere kaldılar 

veya rengini az çok dciiştiren Ve bu sayede okuyucu, onun 
yan hatıramız vardır. hayat emniyetini. hulyalumı, 

Büyük Alman taiT~ Rilke. bir sukut hayallerini, günd,.lik sıicın
mektu~~nda veya ~1~ konu~nıa-

1 
tılırını ve bu iizüntüler kar\'letn-

Yeni aenen~n futbol mevaımi Nihadın takımı da ,öyle sıra· ~~t 1ıır b ~azmak ıçın . «e'y;va da çacuk ruhunun hiçbir tcc1Hbe-
dün Kadıköyünde Fenerbahçe lanmıftı: ate. 8 mayı~ tavsıyc • .. ~- t nin d ersini kabul etmiycrı n 'kbin-
stadında yapılan parlak bir tö- O.man • Murad, Yavua _ Zey- ke n. bclk~ bu . 1radı ol~r~k enf~ • liğini adım achnı takip ediyor. 
Tenle açıldı, nel. Env•, SWeyman • Bahadır, lea:ırmcyı hır usul. ı;{tbı tavsıye' Ve sonunda biz Fahim bı- i 

M · d V ı· 1 t b 1 Biil -..1 MU'· A....!• G edıyordu. Fakat bııe onu sana- .. Y erasım e a ı. a an u mm- ••su, aerrem, r•, aaan- .. k. .1 L' I k koltuklarının altmda henu:r. tees-
k k t ki J f tın en mute amı ır tarzı o nra .. . • • • h 

Nihayet kararını vere relı:: 'Belll ko"'inde olmuatur Cenlal p ta a omu am ve apor mera 1 a- er. .. • t .. h . k" sus elmemış bır flrlı:ettn mu ay) el 
"~ .. · a. t '- ' l tt'• · b b" k' ' l"k M T k Ö "d veren ve ogre en up esıı: ı .. d - Af.ganı tana gldece*lm !.. dedi. fa Ru yal.·a fırar "•releri . k nnın Cfııı.ı e ıgı eş m IŞl 1 açı arı zerengın 1 are M 1 r 1 { heıaplannı tuttutu bir yıgın d-

,, .. nı araı en b' k l b l k h b 1 d. d K l • t"h b h kk arce rovst o mu1 ur. Artık bu uzun yolculutun hazır ığı 1 bu kt.l ki bir çiftlıkt-ı otuıuyordu ır a a a ı aı.ır u unuyordu. e .yor u. a e mı a ı a anı Abd" lh k ş· . b B w . : ter , La,ının üııtünde hizz~,ı mu-
t>aıılanı tı . A "' k UJvustan g•lerı İşte ornd:ın eşi Scniba Hanıma yaZ.: .!örenden evve l ferd i . fu t l~.ol Z e ki kazandı ve Vali ilk başlama . k~ k<) lnı;ısı, h~ t 0~ tıc:- harr"rin ifadeıüle b:ı:•::k bir kona
trenlerde tıkııcrlya Türkler de bulu- mıf oldugu 26 nı an 920 taıihll musabakaları yapıldı. 1 op l!Ur· vuruşunu yaparak futbol mevei- nın c 1 a şıu~ arı 'e il •

1rn arıııı 1 ğın bo, odalarından, cger. .. Jiğin 
nurdu. Hududa gitmek içın ise mut- mektupta fQ"le diyordu· cÇı'ftlıkte me müıabalcaaında Fenerbahr•- mini açtı lcapalı bahçt"sınde yaptı ı b\I tec- ••. c:1 ""b'- ı_· • t ı;'-al " · . "' ' "'b · b f ı,· · h i c ıgın eın nıu nt'm oır 1• ı.ı;;o e 
laka bu trenlerden birıne binmek IA- dolaıırken Hlr hır Ruı sabiti glir den Naci birınci Retad ik ı nci. Oyunun neticeıı"nı' kaydetm .. ru c-yı u se er ır ınsan çe res 1 d'w. • 1 lı: 1 '-

B T k ı 1 d d · Ü • • • • e.- b" • l"h· t t el k sa ıver ıgı nagme er ıra trıı:l!n 
~ımdı. u Or yo cu aıın ııral!ın a ~m. ç aenedenberi Petreııburgda. taç atma müsabaka ında Beşık- den evvel, dokıan dakikalık mü- ve ır ınsan ta 1 1 e ?nrın 8 le - ıuhunun biiti.in safi eti ve ta:ihi-
ıae Cemal Papyı kolayca tanıyabl- kı kanımdan ve çocuklarından hlç t F · h' · · F b h 

1 

d l · "dd• b" f b l rarladı Y 
lecelder çoktu Bu vatRnda laı-ın biı· haber alama İk ' d u· • aştan eyzı ırıncı, ener .-ı çe- ca e enın cı 1 ır ut o maçın- .' . • nin acıklığı ile tftnıyoruz. Söyle-
arasında o z~mankl vaziyete~ glire \·elki gün akşam rrg:~r· ·~i er ~ e~- den Reşad ikinci: penaltı atma dan çok daha ziyade, ist irahat FAı Harıcıye memurl~ttndn~ miye hacet yok ki FahiN bey bir 
menfi ln~nlar da ınevcut oldutu için temadlyen hem dola,tık,

1 

he:;~0~: müsaba~a~ın?a Gala tasa raydan mevsiminden çıkan oruncuların '. v_e B~ı.,~ qrafı~dan • F~hı~ ?">'1 hulyıı anamı. hulyayı gündelik 
lıer ihtimale kareı tedblrll bulunmak tule. Zavallı adamın sırtında, bir Eşfa~ . bı~ıncı, Fenerbahçeden E- k~nd~ kendileri~& denemesi ma· !~~.1 

.. ~~~ •• ~!~?~~.~?.!.~~~.:l~!! •• ~~ hayatının l>iricilı::. gldaııı yapmıı 
icap edJyordu. Küçük bir ihtiyatsız. ı~ne evvel Almanlar ta alından ve. sad ıkınc.ı oldular. hıyetınde oldugunu kaydetmek bir fAİr, y&ni hepimiz .içln bir 
hk h r şcyı altüst. edeblllrdi. llu se- rılmiş idi bir lıefer elbiıeai. aya. Müteakiben Matbuat takım le ;cap eder. Milli Piyango kı::rdeştir. Fakat Fahim bey bu 
heple Cemal Pata o tarafa doiru yo. tında yırtık bir çizmeden başka bir hakemler arasında hir maç yapıl- Oyunun ilk dakikalarında iki k ı• lc•tapta tele çehre ae~ildir: laa-
Ja çıkacağı samanlar . dalma şu s~- bf?' yok. ~· çamaıırı, ne. de cebinde dı ve gazeteciler bu karşılaşmayı takım da ayni kabiliyeti göıteri- bugün çe İ ıyor rısı Saffet hanım, hikaveyi nak-
ntle hareket eclerlerdı: Sabahlayın r mendıh Yar. Detfl bır paket.çlk, 2 ' kazandılar . I . . • b b deci" 
hmet bey blıikletlne atlayarak Da- hayır tek bir sigara alacak beı pa • • · . . . l . yordu. Degıaımanlar zayıf. lcon- Millt Piyaqonun 7 nci tertip eden.n eıutte11 ve a aaı, ı-
YOııa kadar gider orada bisikletini l'Hı bile yok • .. Srra geçıt resnune .. gcl":'ıştı. ~ 1 trol nokaan ve hareketler aiırdı. 2 nci çekiliti bugün İzmir En ter- koducu bir lıtanl-ul hanımı, ve 
bırakarak trene Wner, büc.ün vagon- Pek mukeınmel franaızca .ayHyen yuz. kadar futbolcu onlennde hır N·had takımı yirminci daltilııada nasyonal Fuanncla ya.pall\qklır. daha bir~1an, büllin ha1atlari
Jan g&sden pçlrlr, ıaret çekinecek •e ıı,-k cuael bir tahall ve tel'blya denız. b.~n.~~~u ~l~uğu halde ~e- Mükerremin ayajile, f11kat Ciha- Çekili~ ıaat 19 da haslanatak Ye le bu kıtapta Yaf110'lar. 
ktmll4! yoba tren Klosteıse yııkla. eörduff her halinden anlqılan bu ref trıbununun onunden geç.tıl~r dın bariz hata.ile bir gol kazan- 19,30 da nihayet verilecekur. Ve bOtün bunlarla be'aber 

llrken istasyonda bir ıeyirot glbt aavalh adama acımaruk mOmktın ve sahada toplandılar. Istık lal dı ı B L:t:_10 .. 00 000 a••mara . • L. h • . . d.,....il kt d" ı d • u çe1L.._... .. • .. - ; geçftuf uır zama1'. eıpıM•&ın pe-
do aııan C.mat P~ıaya hayli u~~tan -. • marşı aya a ın en • ve ~rogra- Zeki takımı ancak 44 üncü ya 720.000 lira ikramiye tevzi ı finclen iç}tındiiimiz •• hlttr•lann 
'Yagonun penceı·esınd9!1 mendllını sal ........................... f !?.,~;~~! .. !~~?... mın sonuncu kı::;rn.ını te,kı.I e~~n dakikada Nacinin güzel bir 11iitile edilecektir. En büyük ikramıye 1 güıile kendiebıe dl\ndüitimüa u-
ları~ak ıoarttt •erirdi. Yaklatan Limanda lavfnler maçı oyrıayaca~ ikı ml htclıt mus- bernberli~i kurtarabildi ve devre 25.000 liradır. zak bir za bu kitabın b!.ı"'lı 
trenın bir penceresinde İsmet beyın , tesna olarık dığer sporcular sa- 1-1 berabere b"tti .. maa r • 

•lladılı·ı mendili ırure..ue Pışa lat•nbul L' a . ı·· · k t 1 h t k t ·1 . Burga•da çamlar uslthunda, perde perde a.1lı:tıor. 
5 • ım n reuı ıgı on ro a:yı er e ı er. lk" . d d z le" t-'- e h b · d 1 ·· ·· ..ı"'kl · b' ,avaı yavat oradan uzaklaıır eve , .. fl"ı"'Jn 5·1· · ı· .. R h B .. k"' ht l'tl . T '" k f t mcı evre e • ı Q&tmının era erın e a ıp Cl'tumu erı tı: 

• .. IS e ı ıvrı ıman re111 a - ugun u mu e ı erı ur u - h · · M l"h · d 1 l 1 
donerdi, mJ A~dınlı S'I" , (' . 1.•. b lü ., h lk" k orta mu llClm )'er ne e 1 getı• V. n J türJil ezzet e can anıyor, 

rv , 1 ıvrı man fC" ıgı- O nı,ın en meş Ur 1 eme ları, 'l • f Z k k 'lk d k"a .,, 

ı ~ gilnı.ıde Mky~~ yaptı~:~~,n~::ni~ ne Cide liman memı.ıru Sadık, Fenerbahçeli Zck.i ile Cahıtasa- lr~ .. md lf ~w -be 
1 

ta !mıbı lada 
1 

•· Dün öğle üzeri Burgaz adasın· Belli ki Abdülhak Şinaal san"-
a ... a oe.neee ımııe . Cid 1" • 1·· · 1 t b 1 1 N'h t k'I t . . d' .... a gır aımıy.. '" ı ve t b" . d '-~ Jc n 1 INt bey mımdillni ıallurdı. • e ımıu~ 1~11 ı1ııne s an " ray ı 1 8 te)I ' e mısıer 1• "k ı r dakıkada Nacinin, 16 ncı 1 da ki çamhklarda çıkan bar Y•n11111 

1 aeçm f . ~r zaman Pet•n e pır 
p a da, trene bindi. ko~trol . dl\ıreıı mf'!mYrl rından Zekinin tDkımı fU kadro ile dakikada Molihin tütle rile UYJ 160 kadar çamı tahrip ett kten yorul.~a gıbı anlıyon• da hu anl.a 

tataııyonda Golyat kahraman Meh· Alı Şevkı Aydınlı, Kavıık l rmın oynuyordu: d d" · .. k d F k t N"h t sonra eöndürülmuttür. yış bızırn onun •anatını aevrneklı-. ı · · · T L . T h , lb a e ını vçe çı ar ı, • a ı a :ı:.. • h" • • . 
aet kaptanla dit-r bahriye sabiti de reıs ıgıne f\ııır ar an, Küllük Cihad - ubip Fa:ruk • r•- ht J't' b d ı Ada halkının yardımile önüne tt;ımız ve ona Unnet etmemıa ı~r. I' . ı·W• c-l"h T L-k • rnll ~ ı ı un an sonra can sna- k•f• b" b . 
"rdı • ım~n rcıs ıı:ıne J<t ı uranuc him, &ad, T2'nk - Fikr•t, Naci, rak vaziyete tamamen halcim ol· geç len yangının neden çık tığı a ı ar se eptar. 

StBıif lılr veda. ti'Yın olunmuşlardır. IS.lim, Etfü, Mehmed Ali. (De.,amı sahife 4, ıUtuıı 1 ile) henüz anlatılamamı,tır. 1 Ahmet Hamdi TanpıQal" 
::ı.::e b;;;:;! ~t!~ihte Utllınk 1 tDSZZ&W& L •• = ; z : 2 .. 1 E w sac ---!"--~ ..... ----~ ..... """'"' ..... ~-----...... -

9*.tMk Q"re hmet be~ l(loaterııde T11aoll'l1t Edebi Ta/rikası : 10 kendisi olduğu, kendisi için bu eo -ı pah:ı~ına olursa ol uıı ıçenyo 1r1"cık rllm! davet etti, bu beyaz h1r hastane 
Qluaıttl• !<"aklının boyle b tal Lılmış ollıuıı-u ve oı· ıı.dıı uyur bıı:aklı ı WJJ"fİ ıö- arabasıydı. AMullalt Eleadl derhal 

••• RftlQ(lfıfl fl J:\M RRr.flfil~A)() ' ' zannı ırcli}o1du. Ah ne kotü g~ y. türecekti, Fakat )'akr~ ına ~ :ıp ,an yC'rin<lcn sıçnulı ve, eskı şiddet! a -
Cemal Pa .. a Berllne varınca met- ~L:JL!t\;-'~L.:;ı~W L:JLf ı:ıw&,!tlJflUC dı, ne melun te atluflt>r : ıı t:ccıdydı seıt bir el onu ıeı·iyc tırlattı. cDeli Z!llını, olan alııvl•ri• arcııı nd•n kol-

h\l' Rıd•k YoldatJa ıemaa et.ti. Ra- -- aa:ıı~ .. LARI •• ®±~ bu, hır kere onrlan ı11yıılabı l eydi ... mh~ııııı? diyordu .. rıct ) ' C ldıyorsu. lnrı arasında bir imıarı vücudunu 
dek, rataya heı· \uılU kolaylığı göıı. ~ il I.. ~ cµfineş. Yurabbim g(ıııe~l:t diye ha· nuı.'l> liu, kalabılık bır scyucl ka· taşıynrak çıkan ıttai~ ueltrlıu.' 
terdi ve Moskovadıı da hüvıyetinı ğıı dı. Jo akaı hayır, hiçbir ı:atuk alô. fık><;inın onilnde nôhet lı k\lyeı; ve doğı u atıldı. Bu keneli viicudu, eski 
_ur ,a,,hayl dafedeeek tııkilde iabaı" mctı yoktu. ~Bİi bütilnlUiundit l'tl. kimsenin yangın yol'inc fAzla yr.k- vucudu idi ı Abdullah Efendi 011u ne 
edeb lmesı ieln, donuna bir yama Yazan 1 Ahmet Hamdi TANPINAR ce bir talih katlydile devam cdıyur. lııınrnsına müt;anda etmln•n polis kadar ı.vı tanıyordu! llilyilk Wr 80• 

l'ibı dikllebilmek ü:ııPnt ""tıl'laııatı ................... ••••••••••••••·••••••"·•···••·" 0
••11••"•"•••••••u•n dıı. ıı c tı.:ı iydi, Abdullah E~ i dl ona l!•l· ğukkanlılıkla yanındakiler" sordu: 

beıı: parçs ınıa iiatöM kütöciik lıa.f YJVH Yll\'111 bacl\~larının ı dilmıyecck kadaıı bedbaht eden bu Abdullah Efendi klltl1 aydınlanmış vardı: «Bırakın b<>nl s<d1.:ym1, hır&- ~Ya ıyor nıu?> <Hayır, ıliyfl cevap 
Jerle kısa şif resmi yazdı w imsa.. çöıüld~iil\M lfuotU, ah aı daha nt" mehln bJr geeeydı bu... "Hıtmez, sokaklarda, kaldırım taşlat ına çaı pa kın, orada benim olan, F 'ec' ben 'm verdiler. Çıldırdınız uu? Yıunnı• ıı. 
ladı. dursa, oıııya, hemen orucıga yıkıla- tlikenmez iesndüfleı ınin gıır:ıbctlle çarpa ) ürüyor, yolunu nrı~ordu. Ni- olan çok aziıe bir tey, rok mühim bir daın hiç yaşar mı?:t :Ev.-t, ı.tç yaşar 

Şimdi iş .Alml\n Jn~dudunu aşabil- caktı, son bir gr.~ tcUe topulandı, imkansız &rtirunen böl e biı ~eceyi 1 hn~~t buyük, aydınlık cad 1 )C çıkt.ı. eey var ... Onu kurt t"ılyııu..> Fakat nııydıT ve A.bdullalı 1'u ı:arip gecede 
mek, Rusnya ul~ ı~ebilmek - ~·ıı~re~e d<ltrq a~ı~d~, ~' cırn fa- yaıamış olmayı kendı ına uff tml. clute bir kaç adını kaldı> diye kendi pollı nefet-i onu itilcınekte dev:ını lı itbir adam• nasip olnııyal\e ltitll
teydi Buyük Harp sonunda Rus kırtısı ,çın_de kendı mı sokakta bul. yor, taliJne kızıyor, k nJ hıı hn!.ı- kendine soyl. ndi. c8iındl asıl lıüvl. etti: cHi(l lr şr.yl kur~uamauınıı, m miş bir şeyi yaptı. Keı:di cena:e-
1'ududu taoydan beYI' qılmaa bir- du. Deh aıbl koıuyoı·du. katen deh ve ıalim hlr kudı tin e - yctımi, keııJi varhac mı bulur ve be.. her tt'Y bitti~ olduğunuz yerele ka- sinl \aııy2'n otomaltill ı arkasında.n, 
kale tıallna ntirilmiıti. - S - lindo eılr ıarınedıyordu. Sanki blr raberce g'ıforiı>. 1''akat 41 mirı t it lın ... :t ve ALti ıllah "F.teııdi gö~l1:rl h'ç yetitmek ümidi olmadan bir delf 

O 11rada Enver Paıa, Ba"haettln inıdad .arıyormuı e'bi etrafına ba - ve tenha bırakt kları eaddede raılp 3aı itllııH oldnğu 7erdc lralıH\rdf. gibi, bir bü:,rülô orman yanırınıodAn 
laklr ve Bedrl Beyler de BerlindQ F akat tecrtibe daha bitmemleU. kındı. Sokalc boml>oıtu; arkadatları. bll' kalabalık Ye faaliyet vardı. Ab- 1 ılh:ıklka ı athlş bir b murtu ~in. kn(an 711 rllh blr hayvan ırihl kottu. 
1Mıh111QOrlar n Moskovaya &'ltmek Evin bulundufıı aokajl ve da.. nı da kaybetmlftl. I<' akat bu kendi- dullah Efendi kllç ık bfr dıkkatle htt· de çoken du\·arlaı ın ara.111dan i:rlı. Onu, korıdJ vfaea<luuu, baklki ben. 
lıt~ı'fh. Bir lıayll ..... ıııtan lıa bir kaçını ayni ıüratle geçU. sine pek mübbu aöıUnmedl: cZaten tıun bir ~angını ı ndurmekle uğı·a - yan büyük, muazı:un, de- klrl hir !iğini hiç o!nıaıaa bir daha ıönnek 
IOlll'a bhı •nare bulundu Ye c..-ı. Sonra yavafladı. Bir köte batında yollarımıa ayrılmııtıb dıye düşiin- tan itfaiye olduğunu anladı, ayukla_ alev 11ütımu nl'r şryin blttıiini a~ılt. l UyQrdu, fakat bu imkinsızdı, bir 
ltn•er p._..ıarta Beill'l Bey bu ıa,. durdu. Suıamııtı. Bfltön gırtlafı ya. dU. rınıu ueunda kalın hortumlar uan. gt.ıllteılyordu. Evııt, lıer ~Y bihnit, fırtına sl\l'ıttlle uzt,1k!ı&şan araLa 1lc 
J&reye atlacblaf, hbt hududa aı- nıyordu. Ji'akat buna ehemmJyet ver- nııttı, büyük ve dev nıakineler ho- asıl hakikati ·ıre bUyük varlığt ot:lda nrnsmdnk1 meırafe her ~n r!aha f~la 
9ladan tayya" lakatlanuak ,enı medi. Bu ıtaatta kimden ıu lıtlyebi- Fakat ıfnıdi kendlıl ne yapaeaktıT rulduyorlardı. cAcaba neresi yanı. nlevlflr i(olnde belki de kül olmu••u. aı;1lıyordu, nihay•t aulıa, lfır k1i-
lacl1. Yolcular da iner 11._ Bu. lirdi. Btl&lln evler QJ'kuya kapanmıı. En iylal eve Ritmellydl. Evet ilkön- ~nrT ..• :t diye merak etti, ve birden- .Alnından ölül'l leılerl fııkırsn Ab- ft>YI s:ıparak glızden '!.·syboldu •ıe 
... cl6ndllltl'. tı. Ceketiniıı tenile alnındaki teri ee demin çıktıklan meyhaneye utra. bire bilyi\k, tam.iri PYl'lkabU bir dull h Ffe li oldultu yere çol<tü ve her tül'lü gayretin beyh'1de oldutıı. 

Bunu lılr Udllei tayyare tlerl"9f '1!d1. Bili o aee, o zil takırtısını yıp orada map baıınd• bıraktıiı felAket ihtimaUle titredi ve oraya, eah\biııln bltimü l('tn aRlıJan "adı\: rıu aılıyan Abdullah '.Ef P"lctl .. kM 
._ .. ip _.._" de 

0 
u muvattaka- ltitlJOI'. Ytlkaek 6kçell pallkaryanın hakikt varhiını bulacak •e beraber. kalababia dotru kotnuya baıladı. b1r 1t•rıek ıribl orada kendi varı ıeının gibi tenha bir ~akta Wı bat"'• 

;i;i ı """;:tbleadt ı- ltrent ... eıYık tebeulmtlrıQ, ıç bu- ee eYe döneeektl .• Bu tenha n tanı- Evet yanılmamııtı, blrnz evvel otur. uh ~üne a;:ladı: Artık hitbir ft!\ onu kaldı. 
landıran g6a atizüılerini görüyordı. madıtı sokaklarda yolunu bulmak ta dukları, konuşup güldükleri lokanUı te:ı il edeı ~dı. Bu v!ıc~t o kadar - cAh Yan.'bbhn, -'-dt ben 1'1e 

Cemal Paşa bunun ~rine tay. Daha fenası bantn bunlan v.ı"'"eU- epeyce güçtti. Fakat ıokaklar niçin ı kanrını çekmış ol~n bu vıll'ut orada """ 
-re -•e-1...ın.-..ıı--.. ___ .. baı- •tJ L. •• ı.-.a-- ... nha ı.a.ı 7 Bı'r.aenblre AL yaa~u. Abdullaa Elencij k~ıl a- ı • fAJ'a"al:fmT Ne yapacaı?ımb df.,e 1 
ı- - .. __ ·--.--- - • bil' tanfına -pı-11 ...ı1tı bera- - -......- ""' .... a .,_ 1 1 1 vl . ı de b' ... ·ı JI. • t ~ 
L- b" l ,_ ym IS' .t..n-L. Ef-.a• L.-- ev erin ve dumanın kepPnkler ara- a 1 er ıı: n ır •il fıaını e.nrnı u kendi lı:eıtdine aenJ""'r, ovu•• er.Jtıa 
- ır ye Te naıta ararken ~ laeriMe -...Utt•ı ...._elli.,.. "- - -- seceqin ltaııa. ı~ ·-fadaa memleketlerine d6nen Rus «Ebedi;rete kadar, ebediyete kadar danberl bayle o1dutwıa ve hiç lı:Jm- aın•a• ,.. çabdan fışkırdıgını görü- ve bu keneli haıtau yibüı\del'di • O- "nılaıt Mn.., .. rapaettfıRt, nerr,re 
-'rlerini ~ '--•-ı .. --ı.... ........... ......__ ..... ..._ 1ofdu. c4Jı. Yarabbim, ne yapmalı, •• wd '1111• ~ aA*aiJe Nil ptıullnl, wıl , ... ,..q. .... ,._ 

-~ - -~ • ~ llff ·•••filtal WuiMa. y.. _ _. --.. lencl1mi kurta--' 4 el ..-.. ~ L .. ı..dU ........ ~~at ta•emall •· ftl _.... ;;;;.~ ~ rmaı;r.mı> ıa_... r••••-lı._., 

lnglltere - Rusya 

M ......... ~d .....ı-la. ,. dld hart.in en 
ıiddetli ............ ar.besi 1a· 
PIL7or. c.c• Pndfida lairan 
hile fiddeli ... fiflemebisia de
vam eden bu mula.rebenin çok 
cidcli alduiuau Moakova matbu
atı da teyid •tmek~ir. lnsiliz. 
ler dahi vaı:İyetİll pis ha~l ol
duğunu t.alıdir ettilderindftl bu 
mınlakada Rmlana ..... ~. 
ni arttınnak için birkaç pn ev• 
Yel Churchill taıııahndan haber 
v~nldiii •eclıile yüzlerce lnrilia 
fayyarHİ sönderİhnİf .e bunlu 
fimcliden ceplaefe selnüttir. S. 
ta17areleri •.tiren lagiJiS plot
lan R•PJ'• 1RUYualaUaa aonra 
dA vazifelerine devam •e R.
ı ... ı. birlikte ....... etmekt.dir
ler. 

fnsiJtHe Rua,anm ö~ 
en mühim nokta\anndan biri olan 
Leftinaradın d~ lairçok 
Mbepten dol&)ı ehemmi,et ,,.. 
mekteclir. Bv aebeplerin ~ 
da İnailtere ile R•ya araııncialr.i 
denia muvuala ,.olunan kesil· 
memesi diifünceai nrdır. Çünkü 
lAninaradao ıukutu ile So.yetler 
Birliiinin Baltık denizi ile bir 
münucbeti kalmadıktan baska 
ıerek Murmanak aalaili ıenk 
Arhansel yolu ve bütün bv sahil
ler dahi Rualana elinden Çlka• 
caktı,, Şimdi lnciltereclen ıön
derilea tayyarelerin t•kip ettik
leri bava J'olu ve bunun üze~n
d•i Rua hava meyclanlan ve İİI• 
ı..; bundan aonr• iatifacle erlile
miyecft bir hale ıelec.ektir. 

Bu yol kap.mcilktaa sonra Rua-
1• ile mvvuala içia Hiat Okya
nmu. Bura körfezi 'ft 1\laverayİ 
lran d ... ir,olu bbyor. Bu yol 
gayet uuk olduktan •tk• kül· 
lwetli nakliyat için kabili iatifade 
detjldir. Çünkü İngilizler bu de· 
miryolunun lokomotif ve ngC>D 
ıihi müt-.mlr mevadch u ve 
ıra:rri kili oldwiımu ıizlemiyo~ 
lar. 

lnsı1ialeria thnaldeki _ ...... 
yolunun mubafuaama ne kacJar 
ehemmiyet verdiklerine bir delil 
lncilia lwlva kuvvetlerinin hiicwn
lal'llU bu yol Wıerindeki fimali 
Norveç .. hill...U.. n busadan 
geçen denis J'olUlla tevc\h etmit 
olmalarıdır. Bu yoldan Alaıua 
ikmal eevkiyafı da J'•pdmakta• 
dır. lnıriliz Bahriye Namn A· 
leksanclr Notinsamda din ı(iy. 
lediji nutukta bu ,,ohm ch•ırımi
yetind-. bahıebnif ve lncilia ha• 
va kuvvelte..-. bu havalid~ki 
faaliyetini anlabıılfbr. 

lnailtel't!ıde buıüa bütün Na
zırlar, Cr.enbeoodun dünkü nut
kundan da anlafıldıjl vechi!..,, 
Ruı1aya milhimmat ve haıp mal· 
aemcai ıönderilmcai m".Jeleshe 
her ..,den ai1ade ehemmiyet 
vermektedirler. lnıiltere için 
RU1ya dm uaak ,,e daha 111nin 
bir cephe old~ bunya 
hH tlirtl yardanun söadetihnetıift. 
de ..WUefik buluauyorlar. Yal
._ milhimmet delil. .-ça llalin
deı .temİ17ohr yqonlan bile ...._ 
............. teclir. Bo......... iUifMI iMit• - ......... ,,. --~ ... 
.-.... •Wuade ....... edil-
n.elcteclir. ...... ...... .. 
...._ bW 'liyw.tte fesle ...
lencr<-"- rıö)'IMiei nutukta Alman. 
J• ile Ruay• ...ulllldalıi barot~• 
babaedcık~ 1>u batPt• Alnwm)'a 
kactw &bltevilr.lt-rin de .. afa ui• 
run... laa1':utte lnıilt.,.ni• 
menJiİlle 11)'(1Uı11 dücceiini be· 
yan etu.iftir. batiJa .... aöyl.
ıwa hu ••-ı.., biuat CWcll~'ia 
müdadaale tderd' ıuhib eılem•• 
•iai icep ectimait•ir. aoı,.V1ırı.. 
,. lacı ıörbn:nek içia zavehire 
t.\le dicbt l'di!mektedir. lu k1t 
I..endra ..ıoaJarunn moÜI• için 
kibar İqili& klldınlan t.,.fınd-ı• 
lnrmm renk ıqı1miıtir. 1-.itt .. 
renin ell etld 'H muha.faakir 
ve ananeperest irfan .mie•ıeMll 
K•mbriç üıaivenitaiede bir !11P. 
li&. So,-yet baftaal tertip edlauit
tir. Sovyederia bütÜll ..... ı.tf 
ıneht ve aİlayİf edilmddeclir. 

MuMnem Feni TOGAT 
:==-ı;;-• 

.... tt'I -- .......... , 

L~~alarin prhi _1 
"-' .)'l#ffof, Millt Wl

,,.,,_ıi,. 6ir P•rçe.,,,u. H.r 
,,.ırtf•fltt .,. ..... MSllni 
bu biiyülı ma'~ lıbılt 
ollllfllcı., / ... 

Hor yurttaıın tek W7'k .. 
auliytıtleri waıdır. lhmAana en 
"btiyü~ll ..wı 8ikialy9'1a ~ 
aerrea.i aldııiunu idrak ebneal V" 

bu idrakt.en dojaa t'l•r Ue milli 
vaıifedni )'a.tına.sıdır. Fakat bu 
nıillJ vaaife lruru blr duycudan 
ibaret detildir. 

la ftzlte, bılırl "' ılltlhtee7e, 
httsntl niyete tl•~·anır, Bil,.. Juı • 
i'ayı ol1JUnlaşlırır, yapalu iti di
tünMiye, •ııMk... """" H 
~7inJ blldlnnlJre MVWer. B"11. 
r i niyet ı.e. vatandqı. pnlıo 
dflcO•se de feaa ıola ıftmekten 
alakoıar. 

Bu telrncle buırlallan bir ,an. 
• ,...,.alt~ urtls-
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!Dünya harbill IF.1°llM#S=1!U!#liJl 'lllll -T ı v AT o -1illl' 
r,'~~:;,z:L,, 1 '1~~~rmJ 1 

5t~~.Yğ~T Şelıir Tigatrosu 
KAHIItE. u (A.A.l hnması işi faaıla 1Z surette devam Ha~~~-:ı:.::ıııJ bu sene Yeni tercümeler, 

Ortaııırk İn~iliz kuvv~cri umu- etmektedir. r 1 
mi karorg hının tebliği: 12 eyliilde bir ıırdu kumandanı O- e ıne geçmif y. n • 88r1 er' 

Tobruk mıntaknsında savaş müf- lan Genenıl şt>valye Von SChubcrt, }fos.kova, l4 (A.A.) - Radyo, ha. ye n • ve n 1 r-
rezelerimiz düşmanla temas -wsis e- oıırk cephes1nde mnktul düşmüştür. reket kararının Rusların eline geç. ne 'er ' 
i!Pmcmeksbtn ibir cok noktalarda Len!.ngradı Ruslar tahrip tlğinl eöyliyen bir tebliğ nep·ctm1s. Ll il Her, yeni flyat-

Tefrlka:&a Ziya Şakir 
~.__..... ............................... _ 

Talat Pa,a Sadraz m olunca yüşayışırıda 
hiç bir dellşlkllk yapmamıştı 

duşman kı }arının derinlığine gh·. ediyor tir. • lar ve u arada 
d' B i ali tl i i c+" Tim()Senko .ordusu, Almanların Talilt hey bo soz.mde ebediyyen Bel me1t içiıı llııraııy" gelmiı.ıli ... :Kt-ndl.. 

mi~ler ır. u a ye er mı n .. ı - Berlin, 14 (A.A.J - D.N.B. ııjan. r,ıo kovnyı tehditlerini durdunnn"'a h l d yalnız kızl ""rln Oy- 1 ' 1 . . 1 ti ftı~ r~ı. d k ( 1 ceııinde 'J'obru"k müdn!aaııının rk ının iui muitlmat alan ma'hafildr.n .. ıu u bnl 6öst~rdı. Sadıuzam ar.; mıuıı.us ıının ıı:ame ~~ • ._,....ırg e ı P-
d .. f "" lmlmreor, belki, Alınan kltalllrının azır a l j ı ,,.,. d k ht <- l ) otclınin bahçe indekı ı u kmnına karşı uşm um topçu aa. llğrerıdif;!ne çör<ı tnrk cephesinde " nıy c ğı • GcE b o an, 4'1Şantaşın 1 lllU cşeıı• nl.l - ıııcııa -

llyeti bilhassa ağır olmuotur. Düş. Alnı:m kıtalnrının ntdiklan Rus C· LenJngrad muharebesi için yaptı • nağa nakletmeyi bıı kere bıle Mlıu- e ı;l dıılrC'lcrden, ova~n na7'r o ın 
ınanın bUtün gece devam eden topçu Merlnin ifadeleı·ine husuat bir e. Jııı·ı teeennnudan istifade ederek, yepyeni bir ply .. d. n gcçiımedı. İstanbıılu tE>tk•·ttiği dıu!'f! ıa'1 .. olunmuf \C bazı nl r. 

k • ı .r ka J bunlım. Smolensk istikametinde hır. i I ·· ü k d y b •ft d ~"' l d • ••·· ı ı.• k ik arc ctı O muş, il.8 • t n!.ancıı ve hemm1yct aLJ>eu'llm<ktedlr. 

1 
nb n n 0 r C 8 ğ 1 z g ne il ar, ere :lı.un car, 'zıın n eli grürtt..;ım Z O uU ça ıyU:el.ar 

1 h · li ı. b. b u pııhvor. Smolensk, Rus toplarının n. &ta ul ~Al..:r Tirat.rosu birinci • • • ı i ı•• l bl ma zcmecc e emmıyet uıç ır asar Bl•nlar, Lcnlngrndda So''Yet siya. • ~ ' • Ay:ısof)n mey•ı:ı:una nazır o an ı.o- e ... :,ıüa l:ı b.: c. re t&ııa ıca r su-
iluı cdcmcnıiştır. ~1 komiscrlerlııin idat't!sf elıındn şch. tcşi altındadır. teşrinin birinci çarşamba gflnil, • :.. • • • • • • • kn 'mm bafı.nda'ıci nlE>!üde buyikck 1 ~~t.! ~e!·•e cı!ı.!roişti. 

Alman lebll"I rln umumi b!nnlnrının, ikıımctgilhln- Kic!e do{;'l'U yapılan yeni taarruz Şeksp1rin profesor Halide Edip ta-j urad.ıı görcce.keini~ Fakat anı ıra k ' r ıvcl (l) ıknruet e~ti. !\h' ıd <'lan merasim yapıldıktan 
il b h -A•ı ı 'd ,..,, k .inldısaf .etmektedir. Ru8lar. Cerııi- rafındnn do~dan doğruy Jngiliz-1 bahrcnin görüı.mi)en ll r :ı rindcn Talnt Paea, 1knmc~ahını tc'bdıl ,.orıra, Tuıat Pa;ın bu daireye gP.tlrU-

BEı'LlN, ı~ (A.A.) ırımn er ava ıı:u> m ~ oı Ut;unu vY· f h Ih d • • ı ı 1 dl go u ta !iye znrurctinde kalmışlana ceden tcrciime edilen (Hamlet)1 ile gel n bır eı'kclt ,. sinden lııışı-.ı (er- etmcdıği g ı, :ra,ayış tarzı Qzenn e dı ... o, dnracık merdıvcn c:ı fıı•t ko-
Alnıan tcblig~ 1: - Ferde ııdnlan. cm ş er r. d Ki f1 L i h' bi d T.1 ., 1 "k Londra ve l\fo 'koo; a radyoları yap. a, e c en ngı·ad muharebesinin yeni mevsimini açıyor. kek) olaıak hıçblr "'ey yok. de ıç r C~•('lr: ı · ynpınıyn lfı um , ta ç 'kıp ta trai na göz gezc":irır "ez 

nın cenubunda d011mnnın bir kaı·go- l 1 gonunu itimatla beklemektedir. Bill~oruz ki (Hami t) bundan ev-ı - B•ı sene t!y:ıtrCI binalarında. bh- görnıedı... O devre gore, h!r Snd- d m c7., v. 07.0nde gaY. et al:ı""' hır t • "tınn bonıbalıır isıı'·ftt ntt1rllm1" ve tık arı ne~r.yat sıı nııında Len ngrıı- l 1 ;r-· .., " .,., " • d Al r. ı f d fstirdat edilen kasabalar ve, üç ıJefa dillrniı:c çevrilmiş ve dc[:leiklik, yeniH1' var mı? raz:ım ikamctgahınm tharc.m ı ve b<: M h ı·tlı. 
büyuk hasnrata uı."Tntılmıştır. ın mıın 1101r top nrı tara ın ıın \ ( ik d ı 

Grcat Yarmoutb'ın şarkında Al- bombardıman edlleıck tahrip edildi- :MoSkova, 14 (A.A.) _ Yoln!adn iki kere de Şehir • - Diln)•a vazl- el:'imlık) olmak u2:ı-ro ·ı 11 1 csı - 'Ynhu . Bu ne hol! ... Beni, c ki 
rnan tayynrel ri tıı.ıafındnn bir diiş- ğlni illin ctnıl lerdir. Rus esirlel'inln şehrin Kızılordu tnrafınılan istiıdn- 'l'lyatı·oı;u ımhne. yazan. F )Cti dil" lir dUzcl- bu1unnmk IWlım ~( i dl. ~·~ul~u~ tlt>vrm Sııdrir.amlarından mı Z'l.lll t-
ınıın kafilesine 'karşı ynp lmıo oldu- Undclerlnln ehı nımlyctl şunıınlll dn dından blmz sonra sükun ve asn>·iş sinde nlkı61anımo • • • nıez bııı Ş hane. 1'ıılllt Paşn .galiba, son ıı ıye 1 t nh:. 
ı.u dOnkü tebliğde blldirllınto olan teeyyüt eder ki llu lnr, Alman top- tee&ıüs etmiştir. bahtiyar eserler. •• -de, dıkerl T:ık ıı de N zıtlığı zıımanıııda.. UuluRi b • ts- Diye ~ka etmekle iktifa ve. k, 
taarruz nasında bir fn ll!z toı·pi- !arının bombaıdımnnından çok evvel, Yo1nla ile birlikte bir ~ok kn a- den biridir. iki bü~ıik tiyntro binası Jrnrul c •ı ın n..J, Yu 1.y.~1 bir ~ccıınn k ılnı!' 1 her arafı dolduran nadide eş~nyn, 
to una da bilyuk caı>ta b mbn hıabet Lcnlngı·adı kendi ellerllc tuhı1p ey. balar dalıa istirdat edilmiştir. Bu Şimdi ayni tıyatı'Onun, ayni eri içın, bugunku binalardu murn"kkav.:n 11c evi l'n ıı~tı. Pclt g!'nç \'c gf! el ehemm·~ bi c vermedi. 
etınl-+Ir. lemi~ lbu1unnıaktadnlar. knsabalnr, harap bir haldedir. Al. hem de ilk tcınıdldc verişinin ,;ebebi oturuyoruz dcmc.ktir. Bu sc pk t;Cvce • için, herhalde t-ataf'atl ca lıh _. .. .,. 
D~~an, ne ge,..c, ne de gündüz Rus mukabil taarru~u kınldı mımlar, köylülerin nesi varsa elle- arnştırıhraa, lıu sene tiyatro mev 1- fazla bir şey yapmak elbette caıı daire d ctip dayatması foaıı ıit-ıdı. 1 .·on tik dl'!.irlennde s.-ı· ık-

Alman arazisi üz ıınde bava :faali- Roma, 14 (A .• \..) - Stefani ajan. rinden almışlardır. nılnın bir (hadise) ilo başlıyacıı ~ı değildir. ?ılanmafıh, Tepeb şı blnn. Taiat Pa a, buna dn ehrmmı~c!. .'·er- teki m ~ 1 ıınıumlnln evrıık nıüd ır-
k h · d ki h • u b pekalu iddia h"ılC'bı"Ur. sını bo~·ndık. Komcdı' ltı mındn da nıcdl. HattU C\ d ki ~.Jd rnolıle ere, 1 •il 'a:ılf ın• ıfa edm, \'e s?nrıı rı yetind!' bulunmamı~tır. ııının oaı c P e ın ususı m • Leningrad muhare esi '-"" "' 

it 1 bll 1 
hllblri bildiriyor: Bu haberi alınca; cacaba bnşk h:ılkın huzur ve enınly ti bakımın_ dl bir undalya bilt' ılı\vc et ı edi. ıla t ı 1 lak' mrrkezi u n. le 

Y n 1 Monrmanskdnn Dnieper ve Rnra- Londr.n, 14 (A.A.) - Reuter a - neler var?> demekten kendimi ala· dan bazı tndllôt yaptık. Meseli!. ıkln- E\ ın1n ait kısnnnrl~k• \1..1 od-ı lan .. ,.,,ı i,ıeod örıh k•en sonra, 'ra "t 
ROUA, 14 (A.A.) denize kadıır u7 nnnn bütün şark jnnsının l'ıloskovadakl muhnblrl bil- madım ve kalktım, TC'pebaşınn gide.. el 'kattn sabne~e bıtı.!k o! n locıı arı biri mısafir odası, diğ rl de yem k ~r J)ııhfüye Naz n ohıncA, ~ez. r t 

İtalyan ordulan umumt kıırargfı- cephesi t.ıım bir luır1>k t hallııdcdir. diriyor: rek Şehir Tiyatrosunun çok kıymetli kaldırarak il>urıılardnn doğrudan odası olıırok kullanılıyordu. (11 tr. t" r:tk m ,. t n f'd'lcn (Ha 
hının 4G7 No lu teb.iği: Ruslaı ın İlmen glHu şaıkıııdn yap Gece ve gündüz cereyan eden top- direktörü Zeki Co~"kunu ziyaret et- dof.'l'llHı ıııılona inen beton merdi _ halli b r memur e'1nı ıındırnn bu cı Nuri b<'y) (1 \ hatn laT nı b r. t 

Şimalt Airıkndaki knrn cephe1e. tıklorı mukabil turruzlar akamete ~ düellolan, Lcningrnd dı6ındold tim. vcnler kurduk. Sahnooc, nrt1st loca. bnslt moblC'li odada, .ccneb: zıyaret- yııın:ıış, hsna h"d:yc eflT'- t.ir. 
rlnde batnryalanmmn şiddetli fan- tı~raınıştır. muharebe mcydnnınr bir cehennemC> Bir müddet tatlı tatlı dcıeden tc. lnrı, merdivenler ve bütün teferıu- çiler de dahli olan. bütün wi nfirlc- miyetin mahrem hayatına dıılr çok 
llyeU görlilmilfttlr. Dlıemıının tny- Alman kuvveUcı1 Saint Pcters. çevirmiştir. Burada çarpııan Rus ve pcdcn konuştuktan sonra, s!lz asıl ntlle kllmılm betona tahvil cdllm1ş. rlni kabul <..-<!iyordu. rnulılm malümatı ihtiva eden be ı ·
yare da fi batnrynlnı'1nın şiddetli bourg ve Smolen~k • Kicf hattının Alman kıtaları birbirlerine muazzam me~ua gelince; tir. Ayrıca aolıncııin llnilndcki or. Misafir 'k b:ılil, hiçbir külfet ve tıı ıı defterinin ınuhtcvlvatı, h z 
ınuk11br!c1erlnl bo~a çıknmn İtalyan şarkına doğnı ilerlemektedir. çelik ve yOksck infililk :rnnddeleri - Evet, dedi, her sene olduğu gl. k strıı yerinde, arlrndakl soknğıı çı- mC'rıısime tih1 deıtflıli. Gelen m1sn- fnti~nr cylcmcmişUr. Bu deft rde, 
hnvn teşekkülleri, 18 cylul gecesi Schlues dbourgun Almanlar tara. atmaktadır. bt bu defa ela Dram kısmında Şeks- kan genio mcrdlvenll ve beton bir firler, .ckacrya ardına kadar açık g ttk Enver Prıeaı ın, ve ererek Ta-
Tobruk mevklln\n bir çok mıntaka- fından zaptından sonra şark cephe- Harp uzun aüreceli pirin lıir eserile, (Hamlet) ile başlı. mah~ ~ap1ldı. duran. sokak kapısından girerler. lAt Pıı.şan n husutı hllyntlannn llair, 
lnı1ııı mütemadi surrttc hombardı. sinde bfivilk bir muharebe bnşlıımııı Moskova 14 (A.A.) _ Taas yoruz. Hem de yeni mizanscm, Y ni - Yeni clemanlarT Dalma orada dolaşan polis Cavıt ç k hurda bir talnma malumat \'ıtr-
mnn etml§lcrdir. bulunuyor. d elemnnlar ve yeni bir tcrciim~le... - Stajlarını mU\'af!ahycUc b1. efendiye ı imlerini söylerlerdi. dır. Bunlardan, Tallt Pnşnya ait 

Alman avcı tayyareleri, l3nrdiada Sovyct kıtalan kumandanlıl:-ı, İl. ajansın an: - •rercüm<'yi yapnn?. tirmiş olanlardan Snlnhnttin i\fo ... ol, Cıwlt efendi, hiçbir istlcvnba lü. <'lanlnrd::m birkaçını ,aynm ve har-
b1r İngiliz t.ayynresfnf düşürmüşler. men gölü Uo Vnldaie tepeleri arasın.. Pravda gazetesi yazıyor: Harp - Oııu bilmiyorum... Neşet Bcı·grer ve l'ılecdı Y ndcniz zuın görmeden miıı:ı.firlerl o basit o- :fJ:ren aeağıyn .nak1cdlyoıurn: 
dir. dn genle bir çevirme hnr 'eti yap. uzun süreceğe benzemektedir. Bu - Nasıl olur? bn en kadron ithal edildiler. daya alırdı. Sonra mcrdven b:ıfın• 

Şarki Afn'luıdıı Kilquabcrt mınta- mıya teşebbüs ctmi,Ur. Mareşal Ti- harp, maddi sanayi ve vesaitin - O halde daha açık 'konu • .ayım: - Allah muvaffahyet \ers n. Fa gidip trnbzanları vurarak: 
kMında kızılhaç işaretleri tamnmile mochcnko ordularından biri Viclo- tüketilmesi ve dü~manın canlı Müterclmlnin kim olduj;;"UnU glJyle • kat dabn tazclc.r1, yeni mürnC'aat c- _ Mi :ıflr geldi. 
cörünmekte olan bir hastane bom- louklde imha edllm'ştlr. kuvvetlerinin imha edilmesi har- miye me~un de{;rfliml denler ok mu? Diye, yaknnya bağırırdı. 
bnlanmı ve ın1tn•lyöz ate iıı~ tutul. Mareşal Timocheııko ile Voroı'lo- bidir. Bu haTpte Hitlet Almnn- - Pekı... Komedi kı mı'l . ~ - Maalesef, bu sene nıilrnCA:ıt e- Diraı sonra, merdivenden nf,'lt" n. 
:nıu~tur. Bir kaç kişi yaralanmıştır. fun bu mınt:ı.kad:ı ıt.ahşıt cttlkleı1 - O taraf ta, yine {idct cdındl •1· denlerden hemen biçbh1 maUuba ğır bir tcrUk şıpı .. aısı i~tillrdl. Ve 
Ta)'Yare dafi bntıı.rynlımmız, düt - kuvvetlerin ıılıtcmaUk olıırnk imbn yasının maddi sanayi ve vesaiti miz ve<:hilc Molyertn bir e erile (Kl.. muvııfık çıkmadı... vaktın kr koca sadrazamı ark mda 
:manın bir bombardıman tayyareslni edihnelcrine devam olunuyor. tükenmekte, nüfusu mnhvolmnk. bnrlık Budalası) ile kapılarını nçıa - Kadrolr.ra dnlr bnıka ibir hn- bcv z pr.tl kndlm 'kuşaksız b'r ent:ı. 
diı Urmüttür. Esııı!en bu Sovy<'t kuv,·etlerl tılm- tadır. Bu csnadn bizim kuvvetle- yor. Bu eser Ali Sllh:ı Delıkbaşın ber? , ri çor:ıpaız avaklarında şıp flp ter. 

Bir kafileye kareı yapılan bir ha- diye kadnr ~hemmlycll! zııyint ver- rimiz artmnktndır. tercüme idir ve nsh gibi o znmanm - 'Hayır .. yok, Yalnız ıı6-u:tosun likler olduğu halde odnya girer .. Şen 
va taarruzu csnas nda gem11cr1m1zin mı, bu!ıınuyorlıır • İngiliz tayyareleri Rusyada ehlbisclerlle oynanacaktır.f~undBa, 1~11- birinden itibnr~n bOtü~ e:ın • lir • ve şakncı bir e.e!llc: 
tayyare dafi toplnrı, dört düşman Şırnalde Sovyet zayıata 

1 
M k 

14 
(AA ) R assa Ga~p, Hazım, Vns ı ve eı ıa. larln sahne mbst:ıh~eının1niıı iıcret-ı _ Ooo .. Jloş gelr'lln. 

tayyaı·esl duşürmüştür. mülhit os .0v~. ·~· · .: - ~~- nın ı·ollerı val'dır. ler1nc ;!lirml beşer lıra zıımmedıld1. Dl erek l!ll\ball tıir harekt'tle, kol. 
Şıırld Akdoıizde düşman gemileri- He!Binki, lıJ (A.A.) _ SalUhıyct. men bıldırıldıgme gore, lngılız - Çocuk tiyatrosuna gelince! Aklıma geJh-crdi: t 

1 
Y_.. '·ı . 

1 
'ıverlrdl ""vL 

'k ı l 1 "'n ' t 1 k h k I • fi h l! 1-rıan • rıne ''"r e " .J'• ne arşı ~·apı an aarruz nr {>llna.,. • tar mcmbalnrdan nlınnıı lıııbeı·lcr, ımpaar or u ava uvvet erme - Orndn da ilk -tems mcr um - Bize de zam var mı Bay Coş-
da tAvyarelel'ln b1 düşın ~ ın ufak Vorosl\of taıafınd:ın ilmen goliinün mensup bir filo Rusyaya vasıl ol. Küçük Kemalin kaı·d si Salfih ttin kun? ne gelir ("elmez derhal .snvu~up do. 

'd b k b:ıt şt • . k) d C . ~ kin n Tall\t pu ı• '· gıvimlı 'liO ku. na1 a ır argo unu rmı .2:::.... r nı.' una do 1 1 \'nlılı .. 0 ,.8 ıııda ya. muştur. Küçü run (Pıırmak Çocu u ur. C - Çare iz... ihye gulnmsiyerek 
1 1 

k i fi' k buı ctm si 
ci1niin g uaı pılını~ olan ıı~ukt.b11 t:ııııTUzun aka. K ay )İne e kisi gibi çnr~ambn ~e cu. a"lllttı: Aıı\n} mnl[ını old -~ için ~am ık o or~. m ~ a h b" 
........................ mcte n··ınmış oldu •t nu tr1 ıt etmek- nr yağıyor mnt lcri bu er oynanacak, ık'n- lp h p'~rini u;mn uzadıys ;za- -anc:ıl m~ 1~ ecn d ı>re ~\~u<; h~r 
Ru ynya terlir. Voro !lof, lu muk lıil taarnı. Londra 14.(A.A.} - Rusya- 1 üç ay dn Sabh G• enin (M "1 a ct,) k. a m flh ıı. mi de- ft!Y oup u n. en eıen S r en • 

zu Lenlngrıvl c nubundnkı düşman da, ilk kar ynğmaktadır. Alman- Gözl ık) ü sahneve kon:ıeaktır. 1rı aftı d n•ı nPd k. !\le lfı bi- dlse1Prdendl. 
Y rdAm kuvvetlerine karşı b r hUcum yap - lar, Ruslann merkezde mukab'l - Bu rııe başka hanr,I c erleri r 1 k t 1 c. l:lr ( vO), ikinci knt Çok iyi hatırlarım • Bir sonbahar 

m sele ~ mak ııuretıle i ıa etml . . taarruza geçtiklerini knbul etm k 1:ör (' . 'l w 7 ı), Jn 1 k •; k ( 10) iki c1 ny rh, il lvar vald ini vc rrf im 1-

(BtJ.ırr. kaled~ d'1:tuıı) nu mm aka la So~y ti rln 1ii ve te iseler de, Budiennı'nin, Dnie- - ŞimdikJ halde 'lıcnim bildi• m ( l, :J\:on dıde bak 11 \e c!r rr.cla nı nlıırnk ç gun 'kndar 1 Ur hat et. 
den Rusya ile ittisali temin edil· esir olarak z :11aUnıı, ı;ok muth stir. k'd D · · t k drnmdn; l\I. Ferldunu.n (~ford ,. 11 le ' 1 CLG) kuıu tur. Gal rı mfiş 

Sovy t K"relı'sı' perpetrovs n nıepen e rar bir ışık) ıdır. Du dil b r ı·dh. t rı rln ı a 1 1 •• nı rn n üs. (1) Bu c '• b '"M" a ı f vrrdc btılıın 
nıiş olmasına, gerek Vlııdivostok .. geçti<n haberini hiç mevzuubııhs o d da ,.e,. ne (Rlr kl b 1 J ıh d • 

l 1 A Hels"ııkl, 14 (A. , 'tnın.,al ... n ::m sonıa b ~en m lnl r kııbııl r k. d • , t k acı • 1' st'lnb l vıı a re-
yo una rağmen ngiltere ve me- ' •' '• t kt d' 1 ) d t t i l n ı k !aııncı hcım, C'ıır 11 ben:ııhındn bı.ı.. e mrme • e ır er. ııra yı n np e e m ~ o nn t>:ı fazla in , rıı davranın • m "bu. 1n şubesi olarak k1 llan.ı a ta • 

- Af{1tım ve harfiyen -

(Hnrbt Umumi s ferberllği flin 
edildik.eten sonra, müthiş bir rı:ı ı a 
huhrar.ı h lamış .. Ve b"r mtldd t, 
dcvnhi mcr}:ezlyr. vemcl rinc, tcdi-
3'at tatll ctt.Mlmişti. 

Ortalıfın ınl..,nhSl o kadıır artınıı, .. 
t• ki, R k"re nlınıtn dahıl ve akl·mı 
cfendlll.'rinin ne kend1lt'rl ve ne de 
aU lerl nnmına -n tıaver et.en. on 
para vc.-rllmck im1 "nı }·oktu. 

J te, böyle günlerin birinde, ka m 
lcrd n eiliıh nltına d:ı\•et ed"len Clttız 
küsur kloi bmıa gelerek, kend!I re 
alclh p ('ı'r r 1h a) olsun v rcl 1. 
m 1 için d l 1 'rrı mfirarn:ıt cin • 
1crdl... İçlerinclc, ııglıyanlar d:ı v • 
dı. 

D lıal 1ıür tees ür, lıı.zır Ta 
Beye clrip vıııl• ctı ar.lııttım. 

- Olnnınz.. irnl-Jt'lı ~ok!" 
Dl'tli .. Yalvaı lım. 

(Dc.ıc t v rl 

rikanın Rusyayn kısa zamanlarda 1 F' ta ' l 1 b k lıl Oig~ er taraftan, Comel bölge· Mübeccel Yıırar'ın {Nuh) i n n ki rh t nl ı1uydı k lir (:.1) kuı t. ola. rl r. 
Sil~L .. d b'l l . dd • unan ın mt'l. c n n ıyü r 1 11. tc 1 K 

ruı. go? ere 1 me erme. m c kısmını Sov:·ct Car lıe'slne nakkt- sinde, Ruslar için tehlike mevcut çok güze ır rcumc var. - rak te~bit tttik. <'ocuk t1y t1·0 uncl ---···---·•·•••·00
·-······-......... -········-··--·-·-· .. 

ten ımkan )'Oktur. Sanıyen A- mlştir. Bu ltlh rln berr.uhtnki muha. olduğu nşiknrdır. dide i c: crçenlerd• ka~bett!~.miı: d:ı o kadar lılivuk lıtr faık ~oklıır. Ziraat nlÜdÜrleri Zelzel ha kanda 
nıerika ve lngiltcre henüz, Al-

1

1 rebrlere bllkuv\e bltnıış nazarilc bn. ii:dJe nrkada ımız Ş m t~in Z • Ornda dn, n ker :ı:J 1 r1n<:> )ıırdım 
nıany nın düşmanı olan diğer bir kılıyor. ciı·kıran'ın son adapte ı (Kvı· diivü- dahil olmak ızcrc k c ıkle>r (11), Ankaradatop1anıyor on he herler 
~·1 k b 1 b ·ı h d 1 1 . f 1 ... ,. Amer·ık· ada çok U) nli görcc ı,:lz. Rab la ınız ki bfiqı tl<'l' (25), localar da •132) ku- T • • n>cırue ete o ol tı a gön ere- J in kıtn nrın n yem vazı "" ıua- hlr çek alkışlanan (Dalı) le (Kira- " l k k bul dil . t"' Aı\ T<Al?.ıt. 14 (Hu usı) (1 iıır.ı sahıfednı dııvtı ) 

c k kadar fazln silaha m lik de· I'( al tıırnfıııd.ın Jin milletine vand müh·m bir gr v lık odal11rl 1 dıı nıuvaff kıyctle a- ruş 0;1 ~1 da b' et@:;~~r ., Zıraat ı 1 ırn·zı g ıutnek üzereımerkezi tarnfından Ercişe gön-
ğildil'lcr. Bundan dolayıdır ki edılmlş olnıı Sovy('t Cııre l ' inin dapte cd n merhum Şem cxldlndi. - İıo~;~ e y;.ı:e g~l'.!n s~:~ı n::ı: merkeze çnğ r 'an ziı :ıat .müdür! rl derilrniştır. 
Rusyanın müttefiklerinden silah zaptı olacaOkduı·. • ... d (1 inci aahifcdcn cüı·am) Bac:ka' b' k 1 20 "0 ti 1 15 30 eel rlmlzc gclınlye b:ışlam.,laı dır. 
• • •• 1 b esa onun e - .. . ı n şnrn nrı • • m:ı ne ('l' • ' ı . il 7..1 t y k il M h Ağ d 
ısterneıı t bıı olmak a berıı er, 1' d w 14 (A \ \\fişe! tir. Rooscve1tfn kongre~e pek ynkın. _ Bir sül'pı1zdlr belki: İçinde tek Çocuk t;yatT051' da (14 dedir. ı . Pauırtcsı. eun rna ;,. t ~ • n a 
&ilahın vak tile yetişmediğinden A >tU apkco ~:ir "BZ t ~ilrr toplantı da, belkı pıı7.artcsi günü, öd linç ver- t'rkclC göremiyeccğin1z bir e cı ... De •<>rll dirc'lttör Zeki Co~l:nnu klııı1 E1rkdmeıbıılrı rkh n

1
" t ndeh 1•

11 ııda tc e. Ain 14 C A.A.) - Cuma ııa · 
d t n on es , u ,, • , kl 1 h kk d 1 bl . . ( r 1 • t u et rı c r om ~ 0•1 n ın e p. 

o ayı ,ikayete çokluk hakkı ol· sında, Rum.-nler taı ııfıı.dnn, Oclcsn me ~e a rnd amn. a ını,\~Yı;ı' Aı 1. Galip ,-.\rcan~ıın ~ıdz aşr 1<'1 kTn1.-;oı•) bndıl nıllcn dfnzla yof'frmku~ulnı. "iyi en. la naca it olnn z1rruıt müdurleri sene- 'bahı rnmtakaımzda \'ukubulan 
maı;a kt" i d b" nydnnbcr· i tlhı:al e 

1 
mesaJ gon crme~ıne ve nt;• ız: a - 1 isimli telıf c~erı. un a ı:. ı r ı~·at. ıwn •ç n " ınnva a ıv,,. ('r •• ıyc. d b . . ti r.• . d t ~-~ t t d ! 

gere ır. TASVİRİ EFK.ıR bolı;es n e, ır ı . • . - meriknn el birliğinin !hnyntt zanırc.. b tOn kndın nı tisilcrlnl bir k 11nf ıktım il' 1! t ler en ı ı zıraat cns t ... erın e c- yer sar11mw..1 c ra.ın a ıı mnn son 
~ dilen neUcclerı trbnrüz ettırruştır. tini tebarüz ettirmesine lnt1ı:ar olun- rosunun u re " - . • _::......, rilbe edilen yeni tip tııhıımlnnn resmi m lCımata göre, vilayet 

i Antoııcııko, O<I «nnın, ıııütrnddlt miis d memleketin hangi mıntak:ılnnna tcv 1 k . .• d l-' w 'b' El 
nönU barajının t:ıhl-cın haUardan murckk('r bü:ı ık makta ır. .. w Beypazarı mertlep f Edirne - Baliaeskl zi edilerek mııhsuı nlınm11sı i iııi de ~er e7Jmı:r. e ~ oıs~u cı 1 

• r.ş-
ınş atı bir çemberle kuşatılnıı~ oldugunu HuCU?1a ugrıy~~ ısHyor d ! t bU corü " klerrl l'. kırd, Tutak, DJyndın Ve Beynzıt 

Erbaa (Huııust•-) .,;l'ylcnıiştir. Amcrıkan gemısı ara an il yen O O ı=H - I -0 -1--1 kaz.alann<la nüiuecn ıhiçbir zayiat 
Nnfia Veklilett sular umum mOdn. lJu hatlardan dlSrdO tahrip edil- Nevyork 14 (A.A.) - Hari- ı Beypazarı (Hususi) - Biitün ef rl ri ayır 1 m er d-1· h kt B n 1 vı· nıw •. ft R d '- k d .. E 'k" •. D- _'I • • • d VI'! mn Ol !ar yo ur. u yer-

ru SaHllıaudln BOko mal~ctlndckl mio !'nyı nu ır. I'"'" ı.:mı ar, u. ciye Nezareti Amedkndaki )larp varını, sarfe eceK n .ır comert Edirne (Hususi) - 12 ağus- ·vveı ı gun carıyc ısmın e ] d 'd b" t k d 
mühendislerle blrllktc burııyn gel- rnnrya )l1yadc kıtn1ııı·ı, Odrsanın he- propagnnda~nın çerçevesi dahi. dııvrannn Bevp.azurlı_ltır, edatlaa tostan itibaren istanbul ile Edir- bir kıı<lııı. S~tanham. amında bir ~r e y~n~ en ır enrsm ı ny e· 
ıni"lir. ıı <>n civarmdnkl kb kl r mahallrsin. tah 1 il ki d k'-- k dl ti " k )inde olmnk üzere bir beydnnarne rının, orta sı nur e ı~· anmn- l . 1 c;orapc;ı u ..:1'nınn gıreıe u:run ı mcmış r. 

t:mum müdür evvl'.!Jfı belediyeye de vürudn gctitllen Sovyet mı~ ·avew d b' ne arasınc a rr.untaznm servıs er dd ·•ı . . .. d --------------
u11.ramıq, ı•-.',cdlye 

111 
ls1ı1den kendile. ınct hatUlc temnıın ~clmlelerdır. netrettniştir. Bu beynnnameve mnların an. sonsuz. ır ıztırnp b I H lk b"" l mu et çorap çe,ı. ennı goz en 

6 ., " • •• S" k t h d akta genç jstidatlnr ise ka ynpmıyn a~ ıyan a oto us e- geçirıni, o kadar kı zavallı ıez-
rlni alfı.kadnr cdee k buzı fzuhnt al- ı 1 d 1 gore, uveyş ana ının arp "ilin· uym ' : . b k d B b . ·ı E • ' . 
dı'ktnn sonra prı>je!!i !kmal cdlll'n ran 8 Sy8n taknsıno gönderilmiş olan Arkıın zad orta ınektep açılına11ını bu- rı u ere e n aeskı ı e dırne g htar nrtık bıkarak kadını yal-
dnönu> bıun.j ve kan:.lı yuine baıe- I"'. I k t I san adındaki Amerikan gem"si, yük bfr iştjyakln gözetlemektedir-~ ve ~apıkule ~rasın.dn ayrı birse· nı;ı. bırakmış ve diwer müşterıler-
k t cvlr.mıetır. T kendisine isabet eden bombnlar ler. 1 fer ıhdns _etmışlerdır. le me,gu] olmıya ha lamıştu. 

fn nü mevkinde l'apılncıık rcgüla. rı inci scılıif<dttn de '47'\) yüzünden hosam uğramıştır. Tam bu sırnda Bedr ye ani bir 
tor, kırnnl yerl,.rin<le tetk kerde bu- milli işler iizednde hatk kontro1ü Manevralar madam Roosevelti sivil müda- J hur Rooseveltin Am rika jçin <: 1 harek~tle ll&kıda duran ve Jük-
1unRn Snlrımnddiıı Bukc orailıın To- tesisinin "ayaııı nnu olup olmndı- • 14 (A A ) 8 . fan müdür rnuavfoj tayin ctmi numnrnlı tehlike> te kil etm j kan sahibine nit olan yeni bir ce-
kat knzııs nda ln~a·ı d"'•nm cdl!Tl ğı. lrnnda coyi sunl görülnıekteR Vaşıngfon . . - ır. olduğunu bild rmiş ve madamı ltibanle sivil müdafaa ikinci rei- keti mantosunun altına s·kıştırmış 
bnrnj, kanal Ozerınıle t )dk ve tef- d" leşik Amerika tarihinin en büyuk bir numaralı gönüJlu·· dı'ye tnvaı'f sinı'n ( ~ . d R ] ) ve sürntle uzakla .. mışsa da uya-
ti~ rdc bulunnın.k tizcro Tokada ha. ır. askeri manevralnrı bugün gece yanı ma am ooseve 

1 

1 d··ı ka d h 
1 

k : 
ı·e'ket cylC'llli~tir. Sefaret heyeflP-rİne verilen b 1 k 1 etmi tir. l aR"Unrdia madom Ro. ciddi olnrnk arzu ettiği takdird~ nı · ut - ncı er a .:e ·etın ça-

müsaa<le yarısı 4aşSOnyOnOcaO k~~ Lm ·~e~rn ~drn oseveltin 20 Eylulde vazifeye baş şimali Amer:ka halkını istikbalde lındığınn vakıf olmuş, ''e henüz Çorlu panaıy rı 4 ( A ) 1 d ceman • ışı ouıııınııe a • ~ . • ki k' b k Tahran 1 A. - nın a- h "t t k t"l . t' k layacağını ılave etmıştır. matemlere, zaruretlere ve hayat uz.11 • nşmıyn va ıt ıra mıyan 
Çorlu (Husust) - Trnky&nın ki Alman, İtalynn, Rumnnya ve ta aşşu e .mc sure 1 e ış ıra · • . • · · ~ . Bedriyeyi, dükkandan 50 mrotre 

EVLENME 
Sarkt Tflrkiııbln muteberanından 

Ka rlı tOccar Şevket Yarbağ 'ile 
yine Şaı 1 t Tilrld tnıılı Ayşe O~u~'un 
cvlcnrne 1ııel'aı!!ml ,., vell.i nq m 
Harblyedo: Oı·duPvinde iki t:ıra!m 

ık:-, bn ve dostla:-:nm i~Uraklle tegit 
crlılıds ve sabaha kadar hoş ibir ge. 

cc g~irıln.iştir. Evlilere saadetle1' 
dl'<'ı iL. 

VEFAT en büytik ve muhim panayırların. edeeeklerdır. Muhalıflerm fıkrı ınkısarına ugramaktan vıkye ve k el ·ı 'd k l t 
d l Ç Mııcaristan scfııretleri crkfın ve 14 h' • . hilh k 1 n :lr ı en e ye n amış ır. 

an o nn d orlu panayırı, bı; sene uıemurlnrının İrar. topraklarını Madam Roosevelt i, bn,ında Vaşington . (A.A.} - Va- , ımayc ıçın assa ço müsait 1 Bedrive derhnl polise teslim Mfıhendis Mck'chinin ilk yetiş 1r-
de 4 gün evam etmek üzere 25 terkermelcrine miisande edılm'ş. Nevyork 14 (A.A.) - Sivil şingtonun ademı. ~üdnh'll~ ~a.:nf. ?ir vaziyette bulunabileceğine todilmitt - ve- takibata ba~lanmış-
Eylulde açılacaknr. t' müdafaa direktörü 4_aguardin. tarı olan mahafılınde Reısıcuın- Jsaret olunmaktadır. tır. dlb"I tA:ebe!erd,.n csk! ?'n'ia "le 1s. 

Panayır anh111ının elektril: ve ır. tnnbul llclcdlyeslnin emektar me1-

n r a)l .ı: ···-······ 
D1K {.".T: 

150 > yoktur. 

sair tesis ve işleri şimdiden hazır- '!!!!!~~~"!""'~~~""!"!=....,~~~~~~~~~~~-~------ bıı· f§e ~ ğ 1 d ğlld" Bi 1 vc.f:ıı.t eb:ni Ur. 
. t ·ı Büyük zabıta romanı : 9 bu k:.ıtunJn aı:ınıı:ı:ıı~ ını ' tte r ım. r gun netıceyi nı Y i -.tcıerınc1e 1§e yarıyacak htr ecy. • 

lrrnmıyıı baş1anmış ve zıynre çı e- sö~lll~ordunuz. • elan çıkarıp ta ağızlaTını h yr tren ıer vnr mı nrnhn? Crnn1est lıugün öğleden sonra 
rin istinıhatleri jçin tedbirler taa Müddelumumt • bıı kaıış nçtıklaıı \ k t kendı' ı;ıı<' F tt'i k t'li . b 

1 
murlıırındnn mfihl"ndis Dedo R 

-t y ı nışım diye iti f ttik.. 1 1 . dü - nwcc n a ı nı u nuyn ya mamlaıım:ştır. - anı ı , . rn e n sı u CCC'"ımı şünerek hırsımı r ac k bir c k h h ld 1 Ö 1 saat d rtt.@ Bcyo- unda Alman t •· 
B d b k d ten 6onra bana dondü. ~cnmlyc çalıştım. Y .ş Y :,: er. 8 e Y 0 • 

un ıııı a a panayır a pa- • _ l\1b Thuınm. S zce bu kutunun . anı)orum kı, bunlann hıçb rl gelen tanesındcn kaldınlacak ve ik n:il 
rnlı ve iddıalı güreşler d"' tertip 8ı::';i'!~fillll!~.hoı!..:::..:~~-•d:o~lı=!:....l!~~.b:ıı.ı:::~ • bir ehcmmbeti var mıclu? 

1 

Şlmdı bu linı hatırladıkça, hareke n 1 firle atfı.kadar d ğildlr, Çunklı vakti namazı Eyüp Sultan nm tn. 
edilmi~ olduğundnn memleketi- SULAK..~ ı d tıınl pek çocukça lıuluyorum. Zııv 1.ı, M tc· '!;' wc tt bunları gayet aC'de 
miz.in pehlivnnlan bu güı ~.~ ça~- - Sesı gayet n nyeı~;d l balıam, benim bu cü•etiıni gbru ce ile okuyup fmz: lamıştı. Ö)'lc zannc.. de kılınarak clvarndaki aile kah i • 
rılmış bulunduğum· , 11 , Çoılu pa- - l.'rtcsl giln oyuncaklar pazara' - Cornichnel dedi. Bu paketleri di;: ~ı:ı~ı:ı1;~\ n~ f~i:u~!· n~:: ne dtiyccBeğlni şıışıtrmğıı, fidbctn al kl t.. diyorunı ki b~tün ncele8i bizlerı ça- lanııın drfnedileccktir. ~nab· Ealr 

· ~~ı b k k ı ı l · ki ctlrl d T • b' d ği "ki k mış 1· en. ynra U ım av nın sı- buk ııavmak 1c1ndi rahmet nleye nayırı 7jyaretçı ve muhi~in(; c· gittıg znmnıı u ·nrn ·u .u ç eıın. m g yor u scledc hıç ır e • şı ı yapmaz. kıntısındnn kurtulmak için ma a ta. . • • 
hemm yelli bir güreş de eeyrettir- de voktu. Bundan bır hafla son a - Her hücrenin kendi gardiyanı. Gülr.ı·ek cevap verdi: rafına dönmn., ve maaaııın ken rile MUdde!umurut Hume: •••••••• .. ·---··--·-··--
nıek fıra:ıtını temin etmiş bulun- da kutuyu te adüfen nınsnnın bir ü- Fakat adamları tanımıyorum. - Darıhn~yın~~ canım. Slzf gii. oynamıyn batılaınıştım. - Sunlann kopynlnrıııı bir gör. 

k d zün:.lc gürdı.iın. Fuknt mektuba bir - Bu pakcUer hepsi ınühüılü mü ccndirmek lçın soylemedlm. Rıca e. Ö " . sek, dedi. Belki i~lnüıe yıınıı-. 
ma ta ır. dn. a tcsndüf etmedim. ıdl? d<ırlm söylrylniz; bu tnhta kutu hak ırnmdo ü tüst~ konmuş, pulsuz Cornlchncl masaya yıı.lcla 1 ve bir 

Bur a lektriğl Hume: - Ne demek lııtedi •1niz1 anlıyo- kında ne düsıinllyorsunuz' ve adı·e leri daktılo .fle yazlnıı, !ılı- dc.te ince pemb kağıt tıkardı. Mud. 
n (H '} B rum Delki bu ada 1 d bi 1 · l Slzle..ın' hakika•-n °h' b kaç m<ıktup vardı. lİrtlerine •"ldj. d t d b 
:oursa ususı - ursanın -Bir daklkn Cornlchael, dodl. Ve . r k m ar an r Si yo - .,- . mr~"ktedlr oı""mad r.ıç 1r dşctiy sim sırada müddeiumuminin sc "ni ıumum e unlnı·ı nlarnk bnb:ımın 

elektıiği ııimdiye kad..ır mnLotla S('nra Kenyon'un kuln~na bit- şeyler da ge ıı· en pnketi açmıv ve 1reris1ne g;:rıiluıyrue m ıt:ınızı - duydum: yan mı y:&l ştı. Her b okumı) a 
temin edilmekte idi. Bul'dnn son- fuuldndı. O dn pollslero d!incı k bir bu kutuyu ko)•muıtur, diyaceksiniz. şun yo . t ' ha ladılar. n n d" arkalRı ında ve 
ta ıehrimi:ı:in el ktriğini ML'Tino:ı emiı· veı-dl. İçlcı 'ndcn blıl g !ip Fakat snnmıyorum, zirıı paketlerin Bu lafıma, odncla lıuluno.n herkes - yi k1 mck"tup.nra baktınız Mis m ktubu iku:ıabilccck bir vui) ttey-
fab~:'- 1 ı· B etle -km-~Icri k:ırı.,tı...,,nx.n '-·-•ladı • .., hepsi çok itinalı bir ockilde mühür- ~'lldü hattu Jermcy bile. Ben e kız- Thumm; az kalsın unutuyordum. dim. 

:xaaı verece.{ ır. u 11\lr -~ '"'"" v ..... ı;o ""v .... 1 • 6 u B ı · · d C · h clT 
B Jenm şti. mı .. tım. Hakikaten bu ndamlann 1 un arı eız mı yaz ınız omıc :ı İlk '·t bl urs • elektriğini, hariçten ectiri- müddeiumumt lle polis şefi odadan .. me.ı up, T.!. Lerds kasabns nn 
len mazotla deail, f knt Türk kö- çıktllar. Bnbam, tatlı bir ıey yemle gibi a!r- hiçbir şey g rcmcı'llklerlne ve hep. - ııektuplnrı mı? Evrt oon yaz- getirtmiş olan m l'flWr tO .. ı'1 Eli-

• ., zını fllplnttı'ktan soma : sinin de nbdal oldukların k nt o a dım. Bu nkşam yemekten evvel Mis. huelay'n h"tııp ediyordu. Bir iın ba. 
mtlrü ile te111in edecektir. Hazır- Babam, dilı,üncell du ünceU siga. - Hah, eledi. Şimdi de fıc hapis- muştum. Fakat ne yapayım ki k n-J ter Fııwcett yazdırdı. Ropya)an bil- hamla biribırlmlzc ba.k t k. 1 
lıklar bitmek üzeredir. rnsını içiy .. rdu. Bir aınlık: ı hanr karışıyor. Mister Humc, bir de dilcrine bunu isbat cd b 1 c ., • ın ourada, yazı odamdadır. (De aı 1 ar) 

Tu. riri EfkA.1' 

Nushuı (5' KL•r ştur 

( . J Tuıl. 'ue Hartı;; 
Abone ..,eraıti 'çın i .n 

Sen 'ile ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
}. ltı aylık ... •••••••• 7&0 > 14 O ~ 
Üç ıı1lır. ............ 400 :> 8 o :> 

Dcrcı.!li amıl s.n cvra1< ıade l 
o unrrıaz. 



TASVİRİ EFKAR WS!Q! • 2Zl 

Salih Necati 
[~~~~~~J.l_A•s•k•e•r•l•F•a•b•r•~•a•l•a•r•S•a•t•ın•a•l•m•a-K•o•m•ı···.y.o•n•u•l•~•n•l•a•r•ı- ,.. Devlet Denizyolları işletme ~ 

Umum Müdürlüğü ilanları 

Solda'lt •ağa ve yukandıı• a.şa,ğı: 
1 - llalikl azam. 2 - Bir ıeyi 

•ııçakla fena ikiye bBlmlycn. 3 -
Bir köpek adı - Kaplıca. 4 - Prcn 
ıibin - Zengin (Framıızca). 6 -
Bir hitap - Tam lazım olan dakika 
6 - Üşümü~ken ateşin başında kı. 
sışan - Cilve. 7 -- Tersi Polonyalı 
- ~için. 8 - Bağıran uzun kulaklı ı 
bir yük hayvanı (iki kelime). 9 -1 
Cürmü. 10 - aşmaktan emlr-.Zck!i 1 
1ahibi. 

Diakü bolmaeaaıa halledUmlt 
tekli l 

1 2 ' .. s ' 7 8 9 101 
ı~ 1 L A y E T 1 <= E 
2 t B ı K " p o L t S 
ı L 1 s A N ı y AT• 
, ı .'\ K A D E M 1 K.~S 
5 y '1 N E c E • t L Eı 

1 ' E p M E L u N~ F 
7 T o y t • u M llM Al 

• !U L A K 1 N • D l L 
i ç t T P;1 l.. -• M J D E 
ti ESJSEFALET 

SPOR ............ 1 

Spor tenllkleri l 
(Başta.rafı ı 'llcf •a.ltif emiz<U) 1 

lu. ()yun tamamen Zeki muhte-ı 
litinin kalesi ilnünde cereyan edi-
yol'du. 

1 26 ncı dakikada Mükerreme 
yapılan barız hır p~naltıdan Arif 1 

takımına ikinci golü kazandırdı. 
Bunu döıt dakika gibı az bir fa· 
.. ı. ile Gazanferin aıtığı üçüncü 
beraberlik golü takip etti. 

Oyun bundan aonra •Ürat ve 
laareket bakımından daha canlı 
oldu, fakat iki takım da gol çı

lıtaTamadığından m11ç 3-3 bera· ı 
lterlikle n hayetlendi. 

At yarışları 
Vel'efondı koşu yerinde dun at 1 

koşulaıırıın tonuncu ya11~lurı yapıl-
1nıı ve nilıayetlenmiştlr. Yaı ışlar 
ltayli hcyeeıınlı olmuş ve a5 ğ-1 ~ u. 
karı beklenen neticeicl'İ vermi~tir. 

Muhammen 
bedel 

Kati Şartname 
teminat bedeli 

Malzem4'11in cina ve miktari 

43,000 metre haki ıenkte kumat 
6 kalem ve ceman 1 1 O adet Gra. 
fit pota 

İhalenin ıün ve saati Lira Lira Kul'11f 
.;,;,;,;;.-------~----------------------23 / 9/941 Sala günü 14 73,100 9810 366 

23/ 9 / 941 Sah günü 14,30 39,400 5910 197. 

8600 adet başlık ve 7 420 adet 23/ 9 / 941 Salı günü 15 26.650 3.997.S 134 
.iapit. 

Cins ve miktan yukarıda yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Askeri Fabri
kalar Umum Mudürlüğü merkez satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muham. 
men bedeUerile kati teminatları ve şartname paralan hizalanndagösterilmitıtir. ( 8045) 

• • • 1 
200 M3 Çam veya köknar tahta 3.40 :4X0.25X0.025 ebadında I 
800 • • > > ,. 3.40 :4X0.22X0.025 > 
700 > > > • > 3.40 :4X0.15X0.025 > 
100 > > > > > 3.40 :4X0.25X0.03 > 
t 00 > , > > > 3.40 :4X0.22X0.03 > 
151}> » > > » 3.40:4X0.12X0.025 > 
700 > • • > > 3.40 :4XO. 18X0.025 » 
250 > ) > > > 3.40 :4X0.20X0.025 » -3000 
200 > 
200 > 
200 » 
200 > -3800 

• 
> > 

) 

) 

kalas3.50 
) 3.50 
• 3.50 
> 3.50 

X0.22X0.06 
XO.t8X0.05 
X0.20X0.04 
X0.25X0.08 

> 
» 

En idareli( 
LAIBA 

Tahmin edJen bedeli (200.640) lira olan cins ve mikan, 
eb"atlan )•ukanda yazılı 12 knlem ve ce~an 3800 M3 çam veya 
köknar tahtası ve kalası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer
kez satın alma komiııyonunca 30 9 /941 salı günü saat 16 da ka· 

palı zarfla ihale edilecektir. Şartname ( 10) lira (04) kuruttut. 1~===~~~~!.:=:=:=~ 
Muvakkat teminat ( 11282) liradır. Teklif mektuplarını mezkur ı;; 
günde saat 1 5 e kadar komisyona vermeleri. ( 8046) 

is ta ·n· bu 1 Be 1 e d-i y esi i 1 an I ar ı 
Belediye ayar memurluğu 

hakkında ilin 
1) 18 yaeından kUçük ve 85 ya:ıından büyük olmamak, 
2) Orta tahsilini ikınnl etm4 veya muadill mektepten mezun 

bulunmak (Sanayi mı>ktebi mezunları tercih edilir). 
8) AGkcrllğini yapmış olmak, 
4) Ayar memurluk ehliyet vesikasına malik bulunmak, böyle btr 

ehliyetnamesi olmı~·anlar imtihana tabi tutulacak. 
Yukarıda yazılı eeraitl ve evsafı haiz bulunanlar on beş lira asli 

maaşla Belediye ayar memuru olarak alınacağından taliplerin İstanbul 
Belediyesi fen işlel'f müdürlüğü makine şubesine müracatları ilin olu. 
nur. (8129) 

Bursa Nafıa ·Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmil'C k<•nan lş: (Eursa • Yalova hudut yolunun 1+300 • 

56+700j kilometı·ci~ri ıırasınılaki bu zuk şoscııin Santloviç sisteminde 
inşası, kap:ılı zarf usullle eksUtnılye konulmuştur. Ke~if bedeli 
(li55033 lira 59) kuruştur. 

2 ·- Ekıılltmes! 10/10/041 cnm a günfi saat on birde Bursa Vılayeti 
Daimi Enctimenlııde yapılacaktır. 

3 - Bu l§e ait huliisal keşif, slleilel fiyat cetveli, malzeme ocak. 
ları gıııfiı(i, fenni ve hususi, kapalı zarf usulile eksiltme, bayındırlık 
lşlr.ri eartnamelcrile nıali şartname ve mukavele projesi Nafia Daire. 

l~'lr~t~ HnfOS MOESSESATI ::=. · t:;;~ 

ALI HAYDAR TANER 

Yabancı 
Kelimeler 
LOGATİ 
Siyaset, ticaret ve iktisat saha

sında kullanılmakta olan beyne) • 
milel kelimeler dilimizde de yer
leşmiş bulunuyor. Garb asıllı yeni 
kelimelere gazetelerde ve kiinp -
!arda da sık sık tesadüf etmektc
yız. Bir çoklarımızca bunların 
hakiki manaları bilinmemektedfr. 
Bu defa neşredllen 

Yabane1 kelimeler 
LOGATI 

dıllmize gecen yabancı kelimeleri 
izah ,.e bunlann ekserisinin fran.. 
sızca, İtalyanca, İspanyolca, İngi. 
lizce ve Almanca karşılıklarını 
ıtiistcrmcktedir. Fiyatı 276 kuruş. 
lur. 

ıinde görülebiliı·. ı 

4 - Eksilt.miye girebilmek için (26451 lira 34 kurut) mu,·akkat Kanaat Kitabevi 
temınat vermclerJ, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul ''e imza etmeleri, .. ••••••••••• .. 
bu inş:ıatı }'apabilc::eklerınc dair ihale giınünden en az biı· gün evvc>l Bur 
sa vilayetine müracaat ederek alacaklan ehliyet vesiknsı, Ticaret Oda. ~ SAJllfK KONAK l 
!ima kayıtlı bulunduğuna dnlr 941 yılı vesikası ile blrllktc mektuplan- , 
nı 2490 .:ayılı kanunun hükümleri duhilindl' hıızırlııyıp 10/ 10/94 l cama 1 Sultanalımette bahçeli ve nezaret. 
günü saat ona kadar Vilayet Daimi Encünırninc makbuz mukabilinde li t 1 b"l' "Iü. . 
vermeleri ilin olunur. apar ıman o a ı ır. '" ıacaat. 

Postıııln vukulıulacnk gt><:lkmcler kabul edilmez. (8151i) - Tel: 24010/ 605Ci8 ----

15 eyhilden 22 eyhlle kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkiş gUn va 

saatleri ve kalkacak rıhtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartıu hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karal>lga hattına 

f mroz hattına 

Ayvalık hattına 

fzmir Biıinci Sürat 
İzmir ilave ı:ürat 
f zmir ikinci sürat 

UOT: 

- Pazartesi 17 de (Ege), Perşembe 17 de 
(Cümhurlyet) Galata rıhtımından, 

- Cumarteııl 18 de (Anafarta). Cİl'arı 
ihire kada.r haftada bir posta yapıla
caktır. İneboluya kadar gidecek olan bu 
posta gfdit •• döoüıt.fı Akı:akocaya utn
yacaktır .) 

- Salı 8 de (Mersin), PerDcmbe 8 de (Bar. 
tın). Tophane rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Cumartesi 9 da ( Ça. 
nakkale). Pazar 8 de (Marakaz). Posta
lar Galata rıhtımından kalkarlar. 
(NOT: Sah, Perşembe ve Cum.artu1 gün. 
teri esas postalara ilaveten 11aa.t 10 da 
Gnlnta rıhtımından ilaveten birer vapur 
kaldırılacakt.1r. İlave vapurlar ayni giin 
Mudanyadan 16.~o da tııııınbula dönecek. 
!erdir. Ru surcUc !\!u•Janya:fan İstaııbu. 
la lıeı· gün va.pur vardır.) 

- Pnzarteııl, Salı, Çarramb:ı ve Cuma 8 do 
(.Maı·akaz) Galata rıhtımından, ayrıca 
Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Konya). 
Tophnne rıhtımından. 

- Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane 
rthtımından. 

- Pl\tar 9 da (Bartın). Tophane nhtımın
d!ln. 

- Carşamha 12 de (Ülgen), Cumartesi 12 
de (Saadet) Sirkeci rıhtır:nndan. 

- Pazar Hl da <1zmir). Gıılnta rıhtımından. 
Snlı 13 de (Tırhnn). Gıı.late. rohtımınclaıı. 

- Pt•rePmbe ıs de (Kadeş). Galata rıhtı
mından. 

Vapuı· sefcrleıi hakkında her tOrlü malUmııt aşuğıda telefon 
numaralan yazılı acentelerimizden oğrcnilebillr. 
Galata Baı Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Um~m Müdür-

lüğü binası altında. 423G2 
Galata Şube > - Galata nhtımı, Mıntaka Liman Reislilti 

binası altında. 40133 
Sirkeci $ube > - Sirkrl'i yolru ıtnlonu 22740 

SIRRI 

~ 

45 1aımda oldutu l\alde ~nde hiç 
bir çtzct, bJçbtr buruşutu yoktur 

Aç.ık, yumuşak, ve bil genç k~ınkJ 
ıH>t kusursıa blr c:Ut. 6deta" blr ha
rika denebilir. Fllkat bunun tennJ 
bir izahı vardır 

İşte, bu. Viyana Ontvenıteııı t-ro
fesöril Dr. Slejıkal'm p.yanı bayr.t 
keşfi olan "Biocel,, ın o.Uculdı.r. 
"Blocel~ her yumuptr ve lrusumu 
cild için elzem olan ıençlf'Jitlrlcl 
kl)"Inetll ve labll u~dw- ŞiındJ. 
pehbe renkıekl 'J1o n ~inde 
"Biooel, bulunduğundan. a1z uyur· 
ken cıldınizl besler ve aençlestırtr. 
Her aabah kalktığınızda çJıci V9 

buruşukluJdann kayblllduğunu ve 
biraz dahı ~ıe,tlğ.[nlz.I törurııO
nllz. 
GUndUZJarı ı~n de twyaa renıttalt.I 

(yağsız\ Tok.ıılon kFem1nl kullanınız 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Bu gayede cildin.i.ıı tauıer. ılyab 
• noktalardan ıturta.nr ve a~ meea-

' SatınaJma Komısyonundan : mat.ı&.ı sıkıa,tınr, On Yat dllha genç 
. • · tıörilDOnın ~ öyle de ulam. Yüza· 

11242 lıra 40 kuru11 muhammen bedelle 22 eylul 941 paza;-tes! gün(l nüzün zayıOamıt adalelerine nlh.,. 
saat 15 te kapalı zarfla 1222 çift er kundurası alırınr.aktır. İlk teminatı yet verinla. Bu çü*in &e~n ınırtu-
844 liradır. Şartname ve numunesi hergün komiııyonıJa g1\rülcbilir İstek- ı~ua. Mekteıplf ku olduluıuu U• 
illerin kapalı zarflarını en geç eksiltme saaUrıden bir t1aııt cvv<'line ka· maııJd taze, adu yanaklanoın ve 
dar Galata - l\lurnhane caddesi 64 numaralı daircae sat;n alma komis- tatlı güzellljinizi lkt:iaıp edlnls. CU. 
yonuna vermeleri. (78li7) din gıdası olan bu ikJ muhtell.f To-

_____ - kalon kremlnin barilrulAde Mtlce• 

Devlet meteoroloji 
müdürlüğünden: 

l·,ıerı· umum lerinden fevka\Adv mahzuz kala· 
cakımıı. Ala! takdJrde paranm 
memnunl7etle iade edeceğiz. 

Münhal bulunan muamelat ve nıuhnbcrat şu~P"İ 80 lira asli maae-
lı ecnebi muhaberat ve dosya memurluğuna yüksek tahsilli bulunmıık PARASIZ- Bu gazetenin her 
ve İngilizceye vakıf olmak şurtilc nıüsabakr~ ile hiı- memur al:ııncnktır. okuyucu bayanı, derunundıı (be-

İ11teklilcı-ln memurin kanununun 4 ünr:.i maddesinde )"azılı evrakı yaz ve pemLe) renklerdelı.i To
müsbiteleri~~ ~~~liktı;_ dilckçel~r:r.lıı en. ~eç 20/9/941, g~nüne kadarjkaion kremleri ile muhtelif renk
umum müauıluge gonderılmP"I .Uzumu ıllın olunur. ,62o9) (7846) lerde Tokalan pudra.ının nümu• 

İLK - ORTA - LiSE 
e • A e e 

vV..~:!','z iSTiKLAL LiSESi E~!k 

nelerir.i havi löik.a bir giizellik ku
tuaunu alabilir. Ambalaj ve sevk 
masrafı olarak 20 kunıtluk bir 
pul aşağıdaki adrese gönderiniz. 

Tokalon servisi 10 A. Posta 
kutuau 622 latanbul. BİRİNCİ KOŞU: Mesaf<'S•: 1200 

metre. Koşuya üç at işti ı ak etti. l 
1 - Melike, 2 - Kuruş, 3 - ---- R A D Y Q N U Z U N ·--· lülcyk. 
Gan)•aıı: 100 kuruş. ikili bahıs· ~ 

Talebe kaydı için hergün müracaat edilebilir. 
ŞEHZADEBAŞI ı Telefon. 22534 ı Kuıuıus ~ 

110 kur~ 1 
İKİNCi KOŞU: Mesafe: 2100 

metre. • 
1- Poyraz, 2 - Cesur, 3- Olg •· 
Garı>ıın: 125 kuı u~. 
ÜÇİJN< l: KOŞU: Mesafesi: 240!l 

aetıe. 

811 k,udn Dandl ile Romans baş 

Mükcınmel bı:r surette tamiri ve ıslahı için 

Radyo Nüzhet 
Mfic sc "Sine muracnnt ediniz. RADYO NÜZHET son sistem 

aletlerle mücehhez atel~elcrlni emılnize amade bulundurur. 

RADYO NÜZHET 
ba~a koşu)u bitırınlşler ve her ikiııı Galata Voyvoda caddesi No. 47 Voyvoda Hanı. 

de !mınci addPdilmiıtir. iil••••••••• Posta kutusu 1026 •••••••••i Telefon: 43712 

Netıcede: ----------
1 - Dırndl ve Romans, 2 - Öz-,· 

4e"1lr. 
Ganyan: 120, plaseler: 12i vej 

100 kuruş. çifte bahis: 42G, ikiti 1 
•ahl.cı 450 kurıı,. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Mesafesi! 
IOOO metre. 1 

1 - Tomurcuk, 2 - Bora, 3 -ı 
Cıınnet. 

Ganyan: 160 kuru~. 
BEŞİNCİ KOŞU: Mesafesi 12001 

•etre. 
1 - Buket, 2 - Demet, 3 - Ço. I 

.. akısı. 
Ganyan: 126 kuruş, ikUi bahis: 

125 kuruı, çifte bahis: 260 kurulJ, 
lciO bahis 280 kuru~. 

Fuar yüzme 
müsabakaları 

neticelendi 
lsmtr, 14 (Hususi muhabirimiz

'8rı telefor.la) - Fur.r yüzme müsa-
.. kaları neticelenmlftir. İstanbul ta. 
lamının tasnif harici bıı·akıldığı bu 
•iiaabakalarda Ankara 104 puanla 
lılrincl, Bursa 81 puanla ikinci, ta.. 
eir 65 puanla ficüncü olmuşlardır. 

Bir motör bath 
Dün aabah alta buçukta Galata 

~öpriilÜ ağzında bir deniı kaza· 
111 olmuftur. 

Emin ka.ptamn idaresindeki 14 
lonluk Özdeniz motörü, Haliçt~n 
•rı çıkarken dıprıdu içeri· 
Fc girmekte bulunan 29 tonluk 
Hayatı Bahri motörile kall•'-tmıf 
•i motör de, kaaa bir manevrayı 
9'Ütekip çarpifmıttar. Çarpıtma 
»eticcainde Özdeniz motörü ya. 
ıalanmlfbr. 
\ Yaral• motör, liman kOllh"ol 
•otörü tarafından Hala çekil
~ de Hayatı .a.ı.r; Yemif n
ltiliıde aldığa Mılann teeiriJe bat
lmttar. 

Bu kazada İn•nca zayiat yok. 
lur. Kuaıun tebcbi ara,tmlmak ...... 

1 
Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

J[ .. ideler 4 ıubat, 2 mayı•, 1 ajıu toı, 3 lkincitetrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi --------
1 adet 2900 liralık = 2000.- lira 118 adet 260 liralık = 2000.- lira 
1 • 1000 • :;: 8000.- > 86 , 100 , = 8500.- • 
2 > 760 > = 1500.- > 89 > &O > = 4000.- > 
' , 500 > = :?000.- • 300 , 20 .. = 6000.- , 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Ankara Su İşleri nıudürlüğii için bir mesul muhasip bir arni. 

yat muhasibi alınacaktır. 

Pazar- ı 2 - Talipler aşağıda }·azılı vc:ıaiki istidalaıile birlikte Evlıil sonu· 
941 Salı na kadar su idareııi ne vereceklerdir. 

*** 
Seherine bir kuruş fiyat tah· 

min edilen on iki milyon beş yüz 
bin adet alüminyum çadır düğ
mesi müteahhit nam ve hesabına 

A - Resmi bir dairede asgari 3 sene bu vazifenin ifa edild !ğiııi 
göstcı-ir vesika. 

B - Sicil cfizdanı 
C - Sıhhat raporu 
D - :J fotogrnf (6530 - 8053) ------------- - -- --

Ana - /lir. • Orta w Liu 

~:~eke HA VRİVE LİSESİ 
Fatih: Saraçhanebaşı 

Yatalı "• 
Yatıaıs 

Kayıt için her gün 1 O dan 1 1 ye kadar mektebe mü• 
racaat arzu eden talebe mektebin hususi vesaiti ile sabah ev-

•ıerinden alınır. Akşam evlerine bırakılır. Telefon: 20530 

. 

BIÇKl·ve DiKiŞ 1 
Deraanesl 

Müdiı·tri: Ba11ıı.n Papuj/tırr. 

Haftada dört giln, kadınlar.ı 

hr{ınde üçer saat Fransız usuliı 

Ue biçki •e dikit derııl tedris edi. 
lir ve 4 ayda Maarifçe muııaddak 

•diploma verilir. Ferlköy Tepeüıı-
1 tü 116 No. Papazyan apartımanı 

13 - 9 • 941 maamtlHI . 
r •• 11dr• 1 Steri!" 5.24 
NnyOl'k 100 llolv 132.2'1 
Ceae•r• 100 ı ... :r,. -.-
Madrft 1M Peıeta 12. 937S 
Yokoha. 100 v .. 

1 alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme· 
si 18 9 / 941 perşembe günü sa
at 14 de Tophanede İst. Lv. 
amirliği satın alma komisyonun-
da yapılacaktır. İlk teminatı ı 
7500 liradır. Nümune ve fartna
mesi komisyonda görülür. istek. J 
!ilerin belli saatte komisyona gel-

Deniz Komutanlığından : ============ 
Deniz lisesi müsabaka imtihanına giren okurların kabul liste· ,_E_S_H_A_M. __ V_E __ T_A_H_V_&_L_A_._r_ 

]eri gelmiştir. Alakalı Qkurların acele İstanbul Deniz komutan· 

İstanbul Hoklıot. 1oe sva.; ıu sı t975 

lığına müracaatları. ( 81 71) 
Yliıı:de S tkraalyell tıl -.-

meleri. (239-8026) .... Ankara Devlet Konservatuvarından: 
Beher kilosuna 5B kuru' tah· 

min edilen 20.000 kilo karaman 
koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla 1 
eksiltmesi 16/ 9 / 941 salı günü 
saat. 14,30 da Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 870 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte 1 
komisyona gelmeleri. 

" 5 ,, 1955 ErpalA..B.C. -.
" 71!4 3ına-Enıu ... a1 -,

" 7 " 2 lll 1 -.
" 7,5 9)5 Tllrk borc• 

1941-1942 ders senesinde Devlet Konservatuvaı·ına talebe alınacak. Traısı 2 -.-
tır. İsteklUcdn .l\laarlf, Lise, Öğretmen Okulu ve Ortaokul müdiirliiklc-1 Ana. De. 1olu 1 Ye 2 -.-
rile Devlet Kon~cı-vatuvarnıdan ~artlan ve imtihan gürılel'ini oiren- T. C. Merkes Baakaa1 tıL-
meleri. 

NOT: 
<Mektupla nıalıimat almak istiycnlerin 7 kuru~luk mektup 

göndcrmeleı·i lazımdır.> 

pulu [Borsa harici ıltln fiJlb-
.r\ııınzet kıtyıtları 28 Eylül 1941 akşamı kııpanacaktır. 

(6106-7675) 

(240-8027) 
••• nede Lv. amirliği satın alma lr.o- ı 

s· k ·d D · k d .. misyonunda yapılacaktır. Hepsi-
ı~ ecı e ~mır ~pı a uç an• nin tahmin bedeli 1 1 50 lira kati 1 

bar ınpatının ıkmalı pazarlıkla t . t 1 72 r 50 k l 
ekailbruye konmuştur. lnafesi emına 1 ıra . uruş u.~· 
18/9 /94 I pertembe günü saat ~:~af ve tıa~tla~ı kom~syonda go. 
I 4,30 da Tophanede Lv. amirliği ru!ur. isteklılerın .bellı saatte ko· 
satın alma kom:syonunda yapıla- mısyona gelmelerı. (243-8120) 
caktır. Keşif bedeli 2 5 5 7 lira 31 •o 
kuruş, ilk teminatı 191 lira 80 Maslakta pravantoryomda hu-
kurutt~r. Ketfi komisyonda gö- 1lunan su motörünün pazarlıkla 
r;.ilür. isteklilerin belli vakitte ko. tamiri 16/9 /941 salı günü saat 
m "syona gelmeleri. 608 7) 15,30 da Tophanede Lv. amırliği 

... satın alma komisyonunda yapıla. 
lki adet komple emme basma caktır. Kqif bedeli 286 ı;radır. 

arabalı yangın tulumba11 ve bir Kati teminatı 43 liradır. Ketfi 
adet iki tonluk eu tankı alınacak- komiıyonda görülür. İıteklilerin 
tar. Pazarlıkla ebiltme•i 16 '9 / belli vakitte komisyona sel mele. 
941 SalııünüHat tS deTopba· ri. (246-81S8) 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Program 
7.:.ı:ı Müzik 
7.4:; llal.ıeı ler 
R.00 l\l uzlk. 
8.~0 Evin snııtl. 

* 12.!}0 Pl'ogıaın 
12.33 Snz eserleri 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13.30 Müzfk. 

* 18.00 Program 
ıs.o~ Müzik 
18.30 F'aıııl sazı 

l!l.30 Haberler 
19.45 Serbest 10 

dakika 
1!.Ui5 Müzik 
20. 15 Radyo gaze

teııi 
:?0.4:J Haftanın 

türküsü 
21.00 BQrsa 
!!i.10 Şarkılar 
~1.30 Temsil 
21.45 OrkPst"a 
22.:~o Haberler 
22.46 1\1 üzlk 
22.66 Kapanış. 

R ... c11y• U Ura 7> ICfo 
Kaba Beflltldlllı. 117 ,. - ,. 
Kllf• .Jtıa p•- 1 " 55 ,. 

Eyliil : Paaart..t 

1'9GH· ı ŞABAN 

2S 15 Giia: 2SS 

v.-.ı. 

G .... '"anaıul 
ötı. 
lkld ..... 
"latlll 
•maak (Yanakl) 

1557 
Rum1 
!7111 

2 
tlısır 153 

D. 

4'? 
09 
41 
1' 
54 .. 

Sahibi: Z. f'. BBOZZIYA 
Neırlyat llCldtiril: C. BABAN 

Beeılcbiı rer: llM6Mi ••Oulr A. 


