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Tobiat lcanunlarından birin• 
lcıırıı ı•len, biit•n tabiat lcaıuın· 
l•rın• lc•rıı ı•lmiı ıibi olur. 

Klngeley 
20 E,liil nii•le••• bir~ok lcıg• 

nıetli ve !ı.gec•nlı gd~ıl•rl• i11tiı•r 

etmi1tir. T •••İg• •deris. M0sTAKh. YEVMi GAZETE Telefon: Z05ZO (Şerhi 2 hıci aahifemisde) 

TeJı. Tuviriefkir1 istenW 

Milli Şefin Tasarruf bonoları münasebefile 1 1 Bugün Ramazanın 

l~m~.~~H~~~~~~!~!..~ 1 MClliye Vekili-Mecliste 
l~·~·~~7,;~~~~· F~:~:~:s~ b. ey ana t ta bu 1 un do 
telgrafına eu cevap vcrılmıı,ıt.lr: 

Doktor Behçet Uz · 
İzmir Beledi11e Rm.-1 

mı~:rıta~ ı~~=l es::ıp:~~a!ı':'I~~ Erzı·ncan ve Erzu •umun ı·ma•ı 
memnun olı.lum. İzmir Be:ledlye. I ı 1 _ 1 

sini ve siıi sevgi ile tebrik ede.· 

birinci •• •• gunu 
Dün gece müminler camileri doldurmuş, 
Cenabıhakka münacatta bulunmuşlardır 

-ri-m. __ is-ME-T J_Nö-NO_ıiçin 3,300, ~00 lira veri(igor İt:ly~~Krab Vletor EaaaaaOI 

Cii nün yazısı ı • .._ 

.. A~-~;·ik·;;,n 11 ı c a • 1ske1 e - P a 1 amut 1 t a 1 y a 
vaziyeti demiryolu satın alınacak 

ve eulh 

B lrletlk Amerika Cümhurrdai 
Roosevelt Avrupa harbi 

kar,ısmdaıki siyasetini açıia YU

l'\lr vurmaz çetin bir muhalefetle 

(Meclis tatil devresine gi~) 
kar4ıl&fmlf!ır. AYnlpa harbine, ANKARA, 22 (BusU1i) 
demokrasilere yardun yollie bat· Büyük Millet Meclisi bugün Şem
lanacaık bir müdahalenin, niba• aettin Günaltay'uı baıkanlığında top 

Jet Bir!etik Amerikayı da harbe la~~::!~~in açılmasını müteakip dok4 
aôrüldiyeceği end~ini izbar tor Refik Saydam ıöz alarak gelen 
edenlerin iddialaruu «parti mu· evrak araaınıia bulunan ve Encü· 
balefeti.'> addeden Rooseveltçiler menler tardmdan tetkik edilerek 
bunlllU'la bu cepheden miicad~le- He~·etl Umumiyeye scvkt 'unan ka. 
)'e glrumiılerdi. nun liylbalarından bazılarının ru.ı.. 

O ıı;·al~ra tesadüf eden Cüm- nameye alınarak müzakerelerini is
bu!'rPisliği intihabının Roosevelt- temi11tir. 
çilen~ bu mücadelelerinde çok Başvekilin bu talebi ta

1
svip edilındiıı 

b ve böylece ruznameye a ınan ma • 
y~dımı dokundu; ~vrupa ar. deleı·den Yüksek MLihendis Okulu ile 
bıne kar'' tam bır bıtarafJılc nıu· Teknik Okulunun Maarif Vekaletine 
bafazasını istiyen herkes, Rooae- İ .ıevrine ait mazbatanın müzakere
velt'in b:r rüknii bulunduiu o~ tıinde muhtelif hatipler söz alını~ -
rnolı:rat partisinin düfmanı olarak !ardır. 
ilan edlidiiinden, bütün Demok· Milli Müdafaa Encümeni Reisi 
rat partisi mensupları intihabı General Kizım Se~ktekin, me.vzuu 
kazanmak kııyguaile, yekvücut müzakere kanun la)'lhasının yuksek 

h '-•t ettiler muhaliflerin id· fen mekteplerinin açılmalarına bir 
areM;.. ' 1 k l"kki ·~ın· · ttialannı çürütmek ;çin herbiri haşlangıç o ara te " ettıg ı ı"':" 

k b . O k ·ı ret.le bu mekteplerin harp sanayıl 
oyu ır « emo rası ere yar· . · d • · f d ı k d 

d f k .1d. l "h içırı tenıın e ecegı ay n art ay ey-
ım,. tara tan esı ı. ntı ap l 

gürültüsü bitip de muzafforiyetin 
aennestiıi geçince Demokr~l par. 
tisi mensupları arasında intihap 
hlÜcadelesinde gösterilen birlik 
gevfemiye başladı. Onların ara· 
•ında da «y~dırn siyaseti» nin 
Aınerikayı harbe ıüı·ükliycceği 
endişesini duyanlar belirdi. 

... -·------- ---- --
~···Ahi=iaı:i : tebliği 

Amer:1rnnın adım adım harbP. 
gittiği iddiasında. bulunanlara 
karşı. artık, eskisi gili aksi iddi· 
alarla cevap verenler azaldı. Ni· 
ha.yet dün, Roosevelt'in ınensup 
~lunduğu Demokrat partisi fefi 
ele, mulialiflerirı\n iddialarını hak
lı gören bir nutuk ıöyıedi. 

Demokrat partisi ııefi bu rıul· 
kunda «Rc"o'.\evelt'i~ sivasetinP. 
~yu~n~akla devam cdilirs""e, harp 
~elının, AmerikAyı <la .ıar~cağını 
ıddia etti ve daha da ileri g"derek 

! . ~ - ~ - --._.....-- - - - • -- -

Kara denizde 
Rusların dört 
ha~p, dokuz 
• • • • 
tıcaret gemısını 

batırdık 

Rumen kıt'aları 
Odesanın du; 

mahallelerinde 

lemiı ve bu kanıma teklif eylediğin. 
elen dolayı hüküınet.e teeekkürlerini 
tfade etmiıstir. 

Feridun Fikri (Bingöl) M11U Mil· 
dafaa Encümeni Reisinin mütalea. 
larına iştirak eylemekte olduğunu 
ıöyHyerek bazı temennilerde bulun. 
111uştur. 

Nevzat Ayaıı (Bursa), Cümhuriyet 
devrinıle hükumetin ve Maarif Ve
kaletinin teknik tedrisatı üzerinde 
yaptığı teşebbüslerden bahseylE>miş 

ve Yüksek Miihendİil Mektehüıiıı 
(Deı•am1 Hkif• 8, ritıı7' ti da) ı~ıaHye Vekili faat Ağri1L 

Fener· gangı.nı 
Felaketzedelere yardım başladı 

Tahkikat devam ediyorı 

Fel&ket• utrayanlara yardım yapılarken 
Almanll'!r tarafından batınlan A· t 2 > A A ) Al 
me ·k b nd 1 BERL N ~ l · · - man Vali ve Beledtye Reisi Doktor ve kendilerine sıcak yemek, ila", pa. n an a ıra ı gemilerin Ro· " 
oıevelt'in iddiasının aksin: ot•.. tebli~i: Lutfi Kırdar, dün beraberinde ı·eis l'a gibi yardımlarda bulunulduğu gi. 

k "' Kiyefin şarkındaki mıntakada muavini Lütfi A'ksoy ve diğer ııla. bi soğuktan korunmalaq için man-
ra ' t<garp nısıf kürresi $Ulıu·ın- ufak b.lr sahada sıkı~tırılmı~ olan kadar nıcıııurlaı· olduğu h.alde Fener gal kömill'ü, yatak malzemesi de ve-
dan değil, «~rk nısıf kürr~i su· d"' kuvvetlerinin imnasına yıını?ınındıııı zıırar gören hcmşerile. rilmiştir. 
~~ında~ hücuma uğradıklarını uş7~:ı•ıııı 1 ı;<ıiıijc 3, siitım 3 de) j rimiziıı. iskan edil.di~eri yeı-lere gi- Yarından itibaren felakete uğrı. 
ilan etti. °" derek zıyarüt etmıştır. Dol.tor Lulfi yan vatandaşlua Kızılay da yardı. 
• ~l~an1~rın Am~rikan gemile- r 1 Kırdaı., l.nr!kzedcleı-!e yakından a. ma başlıyacak ve bu bir ay devam 
nnı Bırle~ıı" AMerıkıtnın emniyet 

1 

T •• k e liık:ıdar olmuş ve hııtırlarını soımuş edecektir. 
sabası olarak ilan ettiği sularda 0 r J ye Ve ihtiya~lal·ını tcsbit etmiştir; bu ara~ Vali ve Belediye Relııi 
.. t dıkl ı da hasta olanlarla da meşgul olun· Doktor 

ır 11ır1 «ve bu hareketin muştur. Lıitfi Kırdar, dün kendisile görüşen 
Ameri.lıı:.a BirJe,ik ~evleti huku. B "" ) HarikıedE>!ere bugilne kadar Bele- gazetecilere yapılan yardımlar hak-
~ bır ie~avüz olduğu» velve- o gaz ar ıllye bütçesini11 içtimai yaıdım fas. kında tunları söylemiştir: 
·~~e A~erikan efkamrmumiye. 1 lından icap eden yardımlar yapılmış (Devamı snlıife 3, siitıın 'l de) 
•ınm Mihverciler alevhine hare- I .••.• , •• ~ ......................... ··················--······-·························--· .. ·••••••• 

Kralının 

sulh 
t ·e ki if i 

Kral Victor E1J1mt1nu•l 
tara/ından ileri sürülen 
fikir, lngilterenin arazi 
statüsüne riayet •dilmesi 
11e J n g ili z le r in berri 
Avrupa işleı ine her türlü 
müdalıal•den f • r a g at 

etmeleri fikridir 

LONDRA, 22 (A.A.) 
Taylor ile Kardinal Maglion'un 

vekili Monsenyör Moııtin1 arasındaki 
göril§me, Mıhver tarafından Reis 
Rooseveltin mümessiline bir takım 
projeler verilmiş olduğu faraziyesi-

(De-vamı aa.hf/e 3, aütun -' do) 

' .. suvyet-te-bÜgi . · 
. --- -- ·-

Bugün Ramazanın birinci gü
nüdür. Tasviri Efkar bu müba· 
rek günü okuyucuların"' tebrık 
ederken, daha nice yıllar ayni 
sulh ve ııükun havası içinde yeni 
Ramazanlar idrak etmelerini 
Tanrıdan diler. 

••• 
Ramazan münasebetile dün 

Uzun süren 
anudane bir 

1 

ı 
muharebeden i 

sonra Kiyef 'i 
tahliye ettik 

1 

Şarki Ukraynada j , 
çok fiddetli 1 

gece bütün ialam aleminde old~ 
ğu gibi şehTimizdeki minareler de 
kandillerle ıüalenmiştir. Cecc 
müminler camileri doldum.utlar, 
teravi namazı kılmı11lar ve Cena
bıhakka münacatta hulunmutlar. 
dır. 

Dün gündüz tatlıcı ve tekerci 
(Dsı·amı sahife 8, aühtn r tÜ) 

~ Alm4q Of'dtl· 
~-&arı ve 

ta4lrr11ı,.~ 

@ S on•t birlikler: 
~ Sowıft rıc8tl., 

o 
Kur~~ 
"' 

muharebe OIUJOr ~on tebliticre ıöre Şarj< ccplt~ıınin Ce up k11.m 1aki va.uyct; -MOSKOVA, 22 (A.A.) 
Sovyet İstihbarat Bürosunun 21/22 

eylül gece yıırısı tebliği: 

Kıtalarımız 21 eylfil günü biltün 
cephe boyunca düşmanla muharebe. 
ye devam etmiştir. 

(Devann aalıffe 8, ritun ' de) ................................................ 
Moskova konferansı 

toplanıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter: 
Mo~kovn radyosu, Moskova konfe. 

ransına iştirak edecek olan İngiliz 
ve Amerika mümessillerinin oraya 

( Askeri ) 

Kiyefin Şarkındaki 
Rus orduları 

k t · BERLIN, 22 (A.A.) 
e e &'~Çİrİlmİye uğrMtldtğl bir 

•ırada, bu çığırtkanhkta ( propa. 1 Yarı resmi •bir kaynaktan bil· 
~anda) bulunanların mensup ol· r dlı iliyoı : 

8 akı.ştar ==;;;:;::==== vardıklarını haber vermektedir. 

======::::.~~~=====t ,,---------.... Yaz.an: General Ali Ihsan sAels 
•SKi Olı!.DU K UMANDANLAR!NDA.N 

duklara partinin fefi, bunun tam Sovvetlerin Bulgarist.ana kaışı 
aksini iddia eclerae, Roosevelt ynptıklan mütt>ınadi şantaj te-
par~de bile birlik bulvnmadıjı :;;cbbfüle J ım.inasebetilc siyasi 
aehabt hasıl olur. Alınan mahfillerinde. bu memle-

T ASVIRl EFKAR 1 (De~amı sayfa s. ıutun 4 de) 
(D~ıcımı sahife'· arıtım 1 de),._ _________ ~"':""'-

Mektepler açıllrken 
Maarif Vekili muallimlere 

bir tamim gönderdi 
-------~-----

Mühendis mektebi Maarif 
Vekaletine deoredildi 

--------
Maarif Veı.."· H Aı· y·· 1 ~ -.u.ı asan ı uce 
Y•P~Jgı bir tam.imle öğretmenlere 
yenı derıı yılı için batanlar te
temonni etmi' ve fU sözleri ilave 
etmi\jtir: 

cMilletlerin, her Mfhada en 

çetin aava,lara girittikleri bir de
virde ya,adığtmızı her kesten 
çok, ileri nesilleri yeti~tirmek 
ödevinde olan, biz: öğretmenlerin 
bilmemiz gerektir. Ahlakça, bil-ı 

(bevamı •alıif• 3, aütım ı de) 

Yardım niçin 
şart? 

P~rıami SAFA ........................... , 
ylLLARDIR, her gece 

rüyasında «Ukrayna! 
Ukrayna b diye sayık1ayan Al
manya, nihayet, güneRte san 
b~ak1arı öbek öbek yaldızla
nan altın saçlı Dinyeper giize
line kavufmak yolundadır. 

Drang nach Osten itte bu 
demektir: Selı:ıen milyon inaa
nm üstüne abanan açlık tehdi
dinden ailkinit hamlesi, fBJ"ka 
<ıoğru alabildiğine veryuuın 
edi,. 

Kiyefin zaphndanberi Al· 
manlar deiil, İngilizler sövlü
yorlar: Senede doksan milyon 
kental buğday veren Ukrayna, 
Rusyanm umumi iıtihs;Jinin 
bette ÜÇÜ nishetinde dökme, 
kömür ve demir, dörtte üc nis
betinde alüminyom, yan yarı· 
Y• aafiha halinde miden temin 
eder ve Khenonun çok zencin 

manganez madenlenle Nikola
yefin deniz intaat tezgahlan 
artık Rusların elinde değildir. 
Bunları Times'in diplomatik 
muharriri yudı. 

Gelecek seneye kadar Alman 
ziraat usullerile daha fazlaya çı· 
kabileceği de söylenen bu dok
san milyon kental buğday, Av· 
rupanm gıda otar~isini temine 
bol bol yetermİf. Eğer Alman 
ordusu Rus topraklarında bozul. 
mazsa ve Ukraynadan dıfarı 
atılmazsa, bu istila, haı bin 
müddeti, istikameti ve neticesi 
üstünde yaman bir tesire $8hİp 
olacakttr. Sovyetler Birliği, 
her zamandan ziyade bugün, 
demokrasilere: «Tatlı vaadle
rinizi ve sempati cilvelerinizi 
İatemiyonun, acele ve müabet 
yardımınizı bekliyorum!» de
mekte yerden göğe kadar hak
lıdır. 

Henüz Moskova konferansı 
toplanıp da müzakerelere bile 
baslamadı. ingiHz efkarıumu
miye~= Lit bu ağırhğa sinirlen-

(Dt ıalı "fe f, Biil ,, ı de 

Times'in makalesi 

Ruslar maölôp 
olursa Almanlara 
dayanacak bir ordu 

bulunamaz 
LONDRA, 22 (A.A.) 

Times gazetesi yazıyor: 
.:\feşru cil.rctkirlığın izami 

hadılini göstermek umanı gel. 
rniştiı'. Avrupada blıilm için Rus
yarinn daha kıymetli bir müttefik 
bulunamaz. Kızılordu mağlup oL 
duğu takdirde Alman orclusunun 
kınşııı.ına mukavemet edebilecek 
ba~ka bir ordu çıkaı-mak müm
kün olamıy:ıcaktır. 

Nıhııi zıı for belki elde edileblle
Ct'ktll'. Fııkat buna eriomt1k için 
tak p edill'ı:ek yol uzun ve zah. · 
metli olnl'ak, biltün dünya çok 
yol'gun ılü~ceek ve Sovyetler mii
ı·:ıddcıl<·ıı mat:'IUp çıkarlal'sa mu. 
ha nnıatın ııiluıyet bulmuı ~ok 
uza~ ıı ktır. 

N ihayet Sovyet teblii'leri de Ki. ( dienni ordularının imhası. Bütiin .. 
ycfin tahliyesini diln bildiı·tlı- harcketleı iıı heıkes ıçııı gı'lzc çarpan 

ler. Şu suretle Ukraynarlıı Alııııın ıwticesi de l'kı ynıının k:ıırıilcıı \1-
ordulnrının bir tnş.la iki değil, üç nıanlar tarafından i><gnlı pl::ırnk r. 
kuş vurdukları tahakkuk etti: Hiıı Al'tık ne Kly ·t muılııfausında H • 

Kiyefiıı zııptı; ikincisi Dııil'per nıu. Dnieper lıo~ ıındu nıukıt\'C'lll t a 
dafaasmın çökme i; üçüııcüsii Bu. bah .. ohın::ılıili... (Oeyamı 3 tel 

• 
Yeni tefrikamız 

• Sizi sıkmadan hem eil endirecek, hem dütündürecek bir 
roman okumalc istiyoraa ruz 

• Bir taraftan eilenirken, diğer taraftan hatif l,ir helecan 
İçinde vak.lann DU1l tea elsil effltmi mer.&da Hkl~mek 
istiyoraanız. • 

Gölge ismindeki yeni romanımızı 

----------------------------------... Pazardan itibaren takip ediniz -

• 



Sa1iife: z 

lf eıer -yaıııııı~aı ( J 1 
k • • Y anaın münasebetile asıı Ylı ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'Ruayayayardım 

Fener yaqım et.rafında llilddelu- fn 9 S 8 1 9 S I Ve 
mamjlikce yapalan tahkikata ehem-

Tefrlkaı 7• !!!~.~~~!>~~'! ~~e~;.:.ev~~ne~~~~:::~~~~::: Fatı•h ve Fenerdekı· BekO petrolleri 
Talll Pa9anın arzusu cemlr•t efr•dını vinl Tahsin Okur, diin yanında :ne. B ..... cllan politlr........ .. ~ mibeDdieleri olduia halde mühim metsalesi ve eD 

tarikat menauplan gibi bellelnltldt 1 tekrar vaka yeri.na citmiı ve )'eDi bir ...,. llUllllDlllUI ltnyaya tnıil-
keşif daha yapmıştır. p t e k h tere De Amerikllftlll ___._ ede-

Bu ket1f 11e>nunda teebit edildiiine rek TUl?etl 1nınan:~ mav.ı• 
Cemal P .. a Koabvada Çiferbl "j ndan lMr ıta lıılrblrladen beter ha· göre yangın, Patrikhanenin 'bozuk a r 1 a n e _ _._ 

Troçld ile mllteaddlt cldalar g61-Uo· ı 1ıerleı- pldikçe biabatthl bosulan, teAlaat.ı yilzllnden kontak eden elek- fak ol .. ol .. .,..caldtın .... ıftr" 
.u. Afganistandaki va1.iyet1 İngiliz- kendisine kartı glltikçe soğuyan tTlkten çıtm11ttr. dir. Scw,.t hiildnaeti k...liai9e 
leriu orada naıü çal1'Uk\arını, onla. Mosko\'a haYa~ırıJaa bir eüddet içın Yakada kuıt olmadığı anlqalmış. li~ile yardwl ec11....-. ı... 
re k.ı1'' alınması icap ed• lıedbirle- makta blmalı. Ye es.... tckaırür tir. Zan altına alınan kinuıe yoksa B .. him • .1 1 rl \ ı,·L- Jr.-n. . I YMİ elaeoınıireti olduiunv İislr 
ri saydı, NlhaJ9' 

18 
t;eklifı. bulun· etm1f olan Jkrl.ia ~üatiııl bu ara.. da tahkıbta dnam ohmmaktadır. u mu nwvzu. CJ t e • nea tat •- ., .. ıfb. Patriti (A.dz Yah:ra) kiliaelMe a.kle- mİy~ Loedra4Uıi ~ s.8-

clo: da yapıvermek emelile Almany:ıya • kitap dol~ancak kadar ıc. -ke.~~i.inin. muvakkaten . ik~e1. ı dildi .• Pa.trik de, Hazreti Mer. ai M.i.ld IOft b.,..U..... R_. 
- On dokuz bin ld§ılik bir fırka hareket em. MOnihte çoluk çocuğunu Platin Vl!lpurundakİ nıfbr. Fakat biz. bwau bul'- ettigı- Tekir .... Yllla ptı."tti. O- yem lüH.esbıi Patrikhane yapa· yanm kwtanlmuı için ..... __. 

ıe,kil etmek iatlyorıım. Bu kune. ziyaret ettikten sonra, Ceınal Pava- edeceğiz. 1 ra1t kendisi de, kilisenm 69t tata• IMJaı nrb\ arabalar •e 7İll9 
tia b6tön teeh.lsabaı ftnl>:lır ıniai· nıa A.napMla göriMcff olrçok itleri kaçakçılar Bizana imparatorları, (Kos- Yazan• Tarihçi lfmdaki. kffçük ve mükellef saraya :s.mıı' wablllu !bun oldaiallfl 
illa? 1 urılı. Dı= u;ıda, K~blle ılünmeden tantiniye) · tchrini bütün buisti· • yerleştı. 1 ilin etmİf •• bafke bir ela ... 

- Ba7 hay! ••• dediler. sne1; Afgaıuıtana, bol aılih ve mü. eu~ıuıarın .&.azılar yanlık aleminin merL-zı· L-Jine p L !'l.L- L- L d 
Cemal Paşa bu esas anlaımayı nıtı- hlmmat bulmak, orada bir takım ,,. -U 1 -.c -

8 

n11.aene, on uıı::f tene &I\ ar etmemiftir. 
teaklp, BaıbiJ• Soadaeri olan Troc· I uımt fabrikalar tcai.I "-Ollmek, levkff edlldl koymak iltediler. Ve bunun için rada, onuıı ..-eiiae mükellef bir• buracla Jcaidı... Rumlftr, Haliç Moskova lroaferaımna Pmek 
'ki yeld .... batbata kalarak butfin 1 AiCU?lstaıu Ccmı,et.l AkTama. Sali- İsbnderiyeden limanımıza selen de Avru}>a kil.iııelerinden bir çok 1..iyafet çekti. S->11ra nıuıan:an, sahillerinde otım17orlar .• Ve bil- te ol.n lnsiliz ..... ur•bhau Lo...a 
teferraab te bit etti. ltnnet l>e7 tara 

1 
biahmer Ye poııta ltt.hadına 10km&k Platin vapurundaki gllmruk reamlne (mukaddes eşya) getirdiler. Ve bir resmi kabul yaparak Plltrıi":e haaaa Rumların Cfraf ve mı•lebe- Beaverbrook da Rıı.yanm bu i~ 

fından huır.tanaa Memoran4Mln da I ~bımdı. Biltün bunların fevkinde tabi kahve, şeker gibi maddeleri ka. hatta Kostantin tehrinin, (Allu· hitaben: lunı d.ll!, (Fen,.r) mahallea.inde- tİyM:tnı ani~ .ı.cald11 .ki önl-
Troçkb'e nrıldl. Jae; Cemal Papnın biJhaua ehemmi· çak çıkarmıya ~lıtırk,en gem! ıliv:ı- hın emri) ile kurulduğunu da Mm tl . . . 'k . l ikoınıe~ o:c~yoilıudı. Ve kendile· mmdeki tııaftadq atib.na lari-

Her it 70luna giriyordu. yet verditl tı; İtalya, Fransa, Al- risi Haild ve 26 arkadaşının suç ü- ilan ettiler. B 7 tih be ~ız udı. k~t~ ~~çtı. 'rine {Fe:ncryot) adım ,·uiyoı• liw ....... imalatı amelesinin müa-
Cemal Paşa, ,ımdl Berline side'?ek, mar.ya sibi Afganlatana komşu ol. zerinde yakalandıklarını ya.,mıştık. İmparatorların bu teşebbüsü, ruunı n '"'~ 1

'b henk e. 
11 

uhhe tıyt!'- . laıdı. Bu civarda, birçok kiiçük h8SU'an !IW>vyetlel' besabtna ta• 
çoluğamı çoeutunu görecek 10nra, mıyan buı btl:rük dnletlerl Afga. Dün 5 ci Aslıye Ceza mahkemesin- p · -.:na ı a • ınze ı:ıı n ve k.lia ı 1 
MoskoTaya dönecek ve o umana ka· nistanla ai)'UI münuebeUer tc'!lsino de yapılan sorgu neticesinde 8 tay. ( apa) ların hotuna gitmcdı. rnuvaffalı:iyet venin. Sabık pot- d~ ti! e!, ve ~~n~stır ~!-•111.f::J•· Bu 

1

1 

~~~Yan -•~~k~~..:..~ ...... 
dar Jauırlanmlf olan ..,..ıeri alar&k sevke'---~. böyt-·... Af .... nı"stnna f t k·rı 18 _, · ı . Methur (lznik u.hani meclisi) n- rikl . L·,ı·· h '- . . 1 1 ın m.:easeae1erm aa1U1ı ~n. ru· ua en_.,.,. ~.. vaa --~· ......,.. ~ •- anm ev ı ne, t.a~·ıa ı o suvan d (l b d k erın gu un aııı; ve ımtıyaz a- hani eislcri . k: di I d ~...:!.-·-•·•- _1~·-·· L:ı..ı:-:. 
K b le nıiet edecektir. beJ'nehallel 701ları, ufukları açmak· Halldiu gayd meTkuf olarak ıauha- e, atan ul Patrik) liği taı i rına malibiniz. Ayni zamanda. .. 

1 
k . t' nı, I edn ara ann a .~~---- - ....... • 

O sırada Sovyet rieaaıı Cemal Pa· 

1 

ta. keme edilmelerine karar verilmiştir. edilmedi. Bunu~ üzerine Bizans. yardım ve dostluklarımdan da ;.. jgorme 
18 ıyor ar ı. Itır. , 

ıanın blltfin anuları~ı o kadar teha. <:emal Paşa bu iıler için ~çreye hlar Papalara bir darbe vurmaya tifade ede k • . Nıhttyf't bu aızu tatbik edildi. Halı hazırda Ruıyanın mUsta· 
lOkle kabul etmlıleral lu, Paşanın~ hıattket etmek Dzere iken Taşkent Haetall-eye afyon kararl .. tırdılar. (Kudüs) trhri j , ce ~mız. . Hukümetin rıliı.!aaJHile. Patrik- ,cel ihtiyacı olan avcı tayyareleri 
cl\abilde bir de barut fabrikası Harici~ Komiaerlltlne ta1in edilen SOklRak lalemlf 1 .<J:-lazreti 1.amn bel~e~~ olduğu \ .. Dedı. l~byaz. aJAmetı olmak 1 h.an;-nin maya ı•~lt!ıne karar ve· I i~in de henüz emin. bir yol butu" 
ku naak iıU10rum.> demesi uznine Suric yoldqt.an usun b1r -.ıektup açın, {Kudu• Patrığını) Roma ~zere .de e.lme kı)met.tar tıı<ıJarla 1Jldı. C) ünc:ü Sultan Mehmed) namanufle'. Ameriluln sazeıele-
Jıu yada nırvcut barut fabrıkaların- • alıyor. Tttzilik yapan_ Kamil adında bi· p ışl bir iıal d HükO t · t ı • d J dan hlrinf deNal aöktilreı t:k ııaııd k- ı Bu mektupta EnTerin SoVl etlere rlat .Bakırköy akli haatansinde eroin atrığme faik addederek, onu . el~ yer ı. me ldr.vr·nde -ve. t.ıilı.rib.m 1600 ta• n, ran yo u tflnz:ım e i inceye 
lara rer1eftına't u Af1tan hududuna\ kartı aldığı vaziyet ve R"İrlştiği kan- l1>t.ilw 1ti&Gnclen yatan kansına ,_. (ruhani reia) tanımıy:1 bafiada· 1 1~ ındcn, papaslarc~an, Ye?i.

1 
ıi~:<>ıtndc.. evvelki sece yanan I kad~ hiç .~J~ Jim<tilik ~!as 

yollarnıtlanlı. Ta77areler de yola 1 h m6cadele bir daha izah al.ıldlktcn zar güakii a4ıare&i euaaıada al)'41D lar. 1 çeulcr~l!n ve R•ım Hıb:Adel~rın- hı nanın yerfo~ küçük bir ahpp denaz .. hılındeki Arhanıel uze-
çıkmak üzcı eydi. aonra, Cemal Paşanın da bu lıare. vermek istcmı.,, hastabakıcılar tara.. Fakat, İmparatorlarla Patrik- ı den hir alay trrtip e-:liidi. Bu lJina yap:latak 0 ,.11 Patrikhane rinden ~i,reıl yapd-....da .. 

Tam bu sırada 922 Tqrinlevveli· ı kette parmniı euiundllfu tüpheai de fı.nd~n Prillerek zabıtap teslim e-- ler, hiçbir zaman hot ıeçineme· 1 alay, patriii Fa•ii.in 11ezdhtden ı iltihu edildi. rar ediyorlar. 
mn 29 uncu cıımartusi gilnU Ce:mf>I cizlenmi)'or. dılmıştlr. diler. l~tilaflar ."!e ihtillller ar.a· ı •larak yeni Patrikhaney~ fC• irdi. Ru bina, çok sade ve ha~it+\, Ş.. bd~I' ..., ki R..,.:ra ...... 
Papya Buharad~n. yine (Ali) 1ım:a... j Cemal Pap, maaumiyetin1 bir tür. aında, hırçok mucadeleler geçır· Ayaac,fya lr.iliacai derhal cami~ Fakat, aeneler sec;tikÇ'e n&veler cele ~ll.,~tli -., maı-m..I 
!ile şu telgraf ieıdı: lfi isbat edc' miyen haklı insanların VllAf•Ü.!!, diler. Jmparatorlar galebe çal- tahvil ediJdiöi .için artak n.atr.ikJet yapıldı. Zenginlerin verdikleri ar&ndenlmNincle bGtltt Amed-

cA!ga111stanR ıiönmlycceksenlz be-n eza ve azabını tekerek çuk millees. d ki p ik! z1 f ... ..- kah mi eh 1 ınllttellr ..a.-ıo.:a... Xlb11e gitmek istiyorı.ı.tı, ıılr. Bu teessürlr, Surtç yoldaıın Ziraat kongresinden ' an zaman, atı eri • et •· de ikamet cdemiyeceklerdı. Bu- ianeler ve Patrikh.ıtnenin ha11Jati-I t ..... .,. • ........._.. M.a~ı1mm üııtOnf\ JMyıfuı'Ca teRTafı mektubana 11%Un 1:ılr cevap vrriyor d- l ler. Patrikler de nüfuz kesbet- na hinaen yeni pabjk, Patrik ha· le bu hinR azametli bir ha! aldı . tHrtu. Bun1...d.B Itır lıtlMlll R_. gittıkçe sinirlener<'k tekrar tekrar ve Enver Paşa hakkmıta'ki d61finee. Onen}er t~-:ri uman ~m~ra.~orlan ~e- ne ittih.z edilmit olan (Ha•ari- Haricen ımahtqem törünen !>'•mn ~e b...d .... ~re 
nnız cörinıiıiiae rllfnıen Enver Pa- 1nt mektabun bir saretiDi tie Çleerln leri kong~e iştirak etm;' otan !derdiler. Hatta. İmparator (Mı- y . . . . .. edilmisti. Klmilen en kıymet- Mh'b&tfin çöhwwai le Amerilla· 
ekaJaıı Cem.ı Pap, ba derece l·a. !erini, duygulannı atıkçn anlatan Ankarada ~plana:ı Zlri!Bt Müdür. Ylrdi!-· Hatt~ aurgunlere go~· ıyun) 'Uliaesine getirilmifti. binanm dahili de pek çok te~ ., .. devam ~erf'I& ~ 
.. nıa Mden bulUfUP -6rilt~ ~ JOldtıta ~riJOr. İatanbwl Ziraat Midüril dua telıri- lıail Paleoloi) u Maniaaya nef- . eru patnk: b~ muddet ~~a- tar d;~i eaerler~en mDrekkf' 1-: dan selen eslilttı " mlihimmat .. 
temedıtine bir Ulrlll akıl erdıremı- Berllıuleıı İll•içreye zeçeıı Cemal mize dönmüştür. lettiren Patrik. orava sitti. Bir ~· ık~met ~!u. t-Akat. bu Julıııe mak üzere h. ti b' •d t b. •Almmdann elİrıliı ........ elen,,. 
Jerdu. l Pa.,aııın hu seyahatte :yol arkadaşı, Kongrede, zirat istihsal atı (oğalt- merkebe bindi. Merkebin yalan· al~ !"uftenulatı. ~arp aneauıda 1 üz har ' u 

1

!" il ı~a,. a e ~ • .1r 1 bunların ı...m~ı_.. ... kula.. 
Deneblllr ki EnTe:r Pıışıınm oldu- kendisine bu defa A?mıanyada lltılıakl malt, tohumlan ıılıılı etmek, maki na İmparatorun eline r k _ buaz hınap oldugu için, patrıie ım5. e me iehr_ IDlfti. Buyük mlmuındM ..... .wek ,.,. 

la glhi, Cemal Paıaaın da en üz.ün- etmiş olan bahriye bınba•ısı Sıınet neli &1raaü tamim ve teksir etmek, L ki d d. s·· vl ere eh l~ elverifli gpfmedi. Kenadyuıı Fn· ' ( ınot) salonu ıle, patrik~rin I ...._____ ......____ !..Z... ...1-L- ~ 
1 hrul · lnt bagCl 1 " • h k d k 11 ılıı k ıta ar 8 gez ı. oy ece a "a• ' 'eh · tJ° · t iJeri kah 1 unnm ~-~ - -~!: en bu ı gün ilte n- beydir. ler_ı~"~ ~ .. ~ u karı caı~•-tt>rib~ İmparatorlara tefevvuk ettiğini tı~e mUTa.:~at ederek. (Tiırikei- i t ~~1 m~ye( pı ~r~ çl )nı 1 u middet ltek'eıma11illl l•.aİ,. .& 

...-..ıl'. p..., faala aura.f olmasın dıye c n-=.nnı te..-t etme mase ıı:ıc go., .. d. dunya) rahJbder;,..;.. iL-·--• et e tJ& en rotosnı .. e ya .. ona- 1__. __ 
N l n! E la t 1 • ı - ··1 ~ C gostcr ı - ~. • f • ~ - e o u U. nver emen rene 1ıılnız aey:ıhat etmek ıstcdiğl balde,' _:uşu muş ur. 1' P .kl . • it t1 tikleri (Haueti Me•ycru) kiüst:• nu~ etya ve tezyınah, baflı bafl· ukm A ..._ hlilıı6rt tl ... atlayıp da Moskovaya gelse ve bat· refikası ile kızı, tek ba~ma ııeyaha· M aar1tte 1 atrı erı~ manevı ıa an~. a· ı sinde ikametine müsaade istedi na oh serveti ihtiva etmekte idi. • me ııe • • lıaıa verip, mun uzun sörüıüp an- i tin tehllkefoı-lnl doşaneı <'k Nusret ~nı~ merk~ (A~fya) kil~ 1 • , • Ayni zamanda, çok zenıin bir Alcirde delildlr· llaMm dlı delil 

la' ak... • ı beyin de birlikte gltmesı için ıs:ar Q 
1 
•. cn:•rmdalr.ı (Patrikhane) idı. J Fatih, !'atriiın l,u anuaunu kütüphaneye de malikti Atlaallı ~ ı&tderilecek harp 

C~m"l Paşa bö!lc dilfüntiyor~u. ctmlşlcnli. Nt• ha1:lıı tecellidir ki, nİ ve rsİtede İkmal Bır rıvayete nazaran yanan Ad" , reddetmedi. Rahibe?er, <lerhal T ARIH"'' malsemesinm yolcla A__... Nıkaye.t Tetrlnısanlnln 11 lncı. cu. ayni NiJım·t bey o andan itıharcn • ti•h } b 1 d 
1 
liye d.alleainiıı Lulunduiıı yerde. ••••••••0000
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••••••••• ................................... -~... donınnnan taraltndan J.İlmye .. 
, .. ~ün6 ıon ıkfn olnrıJc Troçk• ıte Cemal Pqanııı yar.ından hiç Ayrıl. ım an an aı a 1 diğer bazı rivayetlere göre de. y··k lm1mesine lı•ti Olank "-- ..... 
blr buçuk s~at kadar gc·r~t~n Cemnl rr.amıı ve bir miiddet sonra Tiflls Üııivenııte ikmal imtihanları dün Topkapı aarayınm Soğukçefllle U sek evsafta hır• pı•rm• ç 1llİf htanmaechr. 
Pap. muallakta kalRu butün tefer. kı:ıldnımlannda kolkoln giderlerken ı.....ıamı•tır Hukuk Fakulıe ı tJıle k h ı· · d b ı b n:ıc. t ~- a.-....!I-- Le'-.ıı... 

d t b
·t tt; • tık E -eri • .,.... " · • • apısı ava ısın c u unan u """8er annmmı ~_... -...-ra:ıtı a rs ı e · ..... r - n. görünmb'en kahbe ellerin ha:n kur. helerinin diin hukuktan ) uh ~ euıe · • • - •d• '' M • •• • ' L- Jr.ad hartM alrltıld-

kendl h !ine bınkaP&k Berline ha· f11D)arile yanyana ,ebit olmu,lardı. 1 imtıh.-ınları yapılmıctır. lkinca mıt - Patrıkha~e: ~~tnklerın nufuz ve çe•J J avı ~:J metmnı v:' . ar , 
reket ed bılirdi. Zira Cem:ıl Pata ••• 1 han ça.şıımba guııü olacak, kazananJ kudretlerı~ı .goster~cek hnıımet ve 91 1" U&" mekte latieal s&~~eM Rooar 
o ıroda, EnTer Paşanın Buhnra- Ce:na1 Pap, Nur-; &.eyle birllkt• lar ııödii imtihanlara gir ·ıeeekler. debdebe ıçındeyda. Fakat. lm- ..it!'-~ partia:ttde de ntc!lll" 
dan k ç p, o civ.arJ ki i\silerın ba- İsvlçreye gltt kleri ıır.ıMUı, Jsnıet bey dır. Bıitün Fakultel de ı Uıanlar paratorhmn en büyük ikametga- Bu pirinçle• ..Jen C •ı,111. t' • • -' ~~-ay..._~! , ~ per ~ ni hıç -ummuyordu. Ce- de Parlate bulunuyor ve Paş:ının 22 birincitetrlne kadar bıtecekUr. hı olan (Mukaddes earay) içjn- 1 1 U~ enap Ol age ıerımzzııe 1 tinin l'f'!İll Clinııh..,.._ tard 
na 1 Paşa beş gün nra, fanı Tt>ş-ı Fran.,aya a.bilmeııi lc;in zemin ha.

1 
Üniversite 31 blılncıte,ılnde meta· de patriklere mahıua gayet mub-1 daha geni• mi/c:ga•ta •kz•ı J_ lııarelretinl çMk olarak taflİf ef" 

nn ııanmın 17 s nde Berllne rı'Gte· Z1rlıyordu. ıimle açıluak tedıısata ba,lı)acak- tqem bir daire bulunduğu gibi. -r ~ ıeCe1' miftir. Detnolnat pvf.iai Ameri-
vecciben ~ols ı; k!Davı k~rarla~tır- Uz.un seneler Paıiste yaşamıt. bir 

1 
tır. hem Beyazıt meydanındaki Bi· lcldllll harlte ıilıHklenm.ı* ~ nıştı. Fakat Tqrlnisan nın 16 tncl çok Fl'anaız rlcalile samimi do11t.nk- * TAR1Hl BiNALARJN FIŞ- · d he d Zinat Veklletlne ballı Antalya ai)-le ~ide 60 randımana aazm dik. den mesa1 tutularak ıeJ.eek inti-

•lı gün6 ııabahleyan Cicıerfn yoldaşı lar teab etml~, Parls kilıar nıani-1 LERi HAZJBLANIYOR - Ark o- zan~ sara~ c~ann a, •. m e aıcak iklim ne.batlan ıslah itıtaayonu kat elbet '.-.4 it L. k ..a. 1n..:ıı- _..:ıı• et• 
husu ı katibi ile Cemal Pqaya şu tine kendisini &e\'dirmit olan Jsmet lojl l\lüzelcri ve Eski Eaıeı·Jeri l\o- Halıc; aahallerınde, hul(Un (Fe-- tarafından ıalab edilmek auretlle ye- ı c mı;ıwr. •

111 

aylwtaaAIF.-n -• 
hahl' r dermıçti: beyin General Guro ile de aras; ı:vi nıma Endlmeni lstanbaldaki mü. ner) adı verilen yerde, manastır- tittirllea çeltik tohumları meyanın. Bt1nda1ı dolayı, geçen yıl 66 dekar mıektedlr. tAlı bey Teşrlnl11aninln dokmunda idi. Ve Ge.-ıeral Guro o günlerde hlm cami, bama~, han, sebil, ker- lar ve kiliader arumda, ayrıca da 1ökaek vuıfJı bir pirinç çewidi tlr.fttnden yapılan zer'iyat h Mnt Ruayeya Janlua .... eleamd• 
Buharadan au çılmııı ve henOz ge.. I haJll mühim bir ıahıiyeiti. vansaray, çeşme gibi ınıllı mınıari patriklere birer daire tabaia eclil- gecen _.. Se?han Vil11etbıe de vP .. lllOO dekara çıkaıılmıetır. ,_lms '9.-p mal....-.i rol .oynr 
ri donmcm"tt!r. Afpıiliıtana gıtınlt 1 İsmet beyin -Cemal Paşaya yol aç- eeerleriaİ'li tarihçeleri hakkında tış. mifti. rUmlo .,.. CeJhan kuuıada tıecrtlbe- Olavl S(il) adını tapyaa bu phiDç lll"Or. Aınerikaa psetelerı Sor 
olnıa~ı m11htemeldir..> ı mak için- J'ÖritUiiii Fransız buyük. ler baıırlanııya bıışlanııştıı·. Ancak, Eski tetkiklere nazaran ual leri yapüaaftL Aldıtıaus malı1mata çqidinin cer.up b6lgestnde daba ıra- 1etierm Mitaa .............. ai'll'• 

Bu haberi alır almas Cemal. Pata Jerl aıasında .meebur Puankare de ı fıtlere ba Dinal~an plin •e rilove. (Patrikhane lr.i)i8eai) (Kinafen göre, l>u plrlnc cıetıidl, fenni bakım· oiı mikyast.a eldhr.'!Si için allkadaı. (ai' k•ncll...... ,&ldetilrnit W 
birdenbire nutku taıtulmut gabı ııaa.I Yardı. Battı ..ubık Cümhur.ttid ve lcrl de konmak ıeap ettitinden bun- kapım) jJe (Mark Andre kJU...i) ı dan eok makbul prllmlftllr. Bmu· larca faallJe&e sirlılh•lıttr. rnakt.a tiki,.. ecl,.M. G•...,.a 
muş ve !l&rarmıetı. Neden IOftra, Başvekil. olan- ~ ~~ Pqanan ll-'rnn· I !~~n:ı =r Ak=si ~~ araunda bulunuyordu. Bu kiliFe, Wnell'ln T.,._ .ın•u I~ .. 
yan ndakllere: ı u1a müatear bir ıaım ve b6•ı~t.lt • r yap _. b- ··k,. b' ela ha 1 ı •-..-•---"- T kif ec1·1 Kafba "1 '-- hr 

Ah En•er Pqa!... clemlt •• detı1, ~ıkp •• ~dıeatçe (Cemal Maarif Vekl1et1ne mtiracaat edilaıı uyu ır yansı~. . 1:8P o mut- -~ 1 e'Y J en ~1' ft o f-
.. ~ kaqlSUlM Berllne hare-- Pqa) olarak aelme•lııJ ;atiyordıı. tir. ta. Ayuofya lülıwı 1le ·b~n • uh ki J ._ ~ "- ... ._..,. ~ 
,, ' ..,,.. ... ge<>kfrmck m"· i p.,ı.e oltmly• , .. .,,,.... Comal lllbsat Jualıen.t 1 T """- -~'"!""" uı .. ı.ı.-, Bır Çek doktorunun m te r er ~ ıı.ı.ıı ....... -~ ;ı. 
bari:vctinde kalacatını bildırnıişti. Paşanın, Lozımda (Lozan Paia!ll) yun) dedıgımız dış kapısı ara- t b X6'Ukpezar cadMalDde, hurdacı • .,..._ ....._,._ IPa lra .rn Wi 

a\ anlıı 1 ılı ki ~ P9,s ote11nden tutun, adım başı:ı<la karıı- Ka ıındaki (Sen ,ıan Batist) namına e erruu lık PPMS Kelunet demli' Wrm· ..... oıd=-- ... wi'nllf 
Afır;ant tana gitmemiş, fakat Fer-! sına çlkan çqit çeoit ltomisyoncwiar 7ıkla kömür yapılmıf olan kiliseı.lc. Patrilcba- dan, ÇartıkaJ>lda '1 numarada lum. w.a .... mdan ..,a- ..,. a... 
sanada ı Bamaaealar) a iltihak erle- i vP. haliyelnd• raı.t yllzli gördQll fivatlan nenin bir tubeai adclolunuyordL ı.~:~:0;::a:n _:n~~.:~ ::~Y:~ dıuaea Arpk ve M~ Tankçı. 1ann ~ .W.-
rek Ru ları tebdide başhmnt•ır. yo&tu. ti . İ bul ... . , )arda ~uhatlyeci Avadıs, yaldıs lhtJ· meldir 

)fült ._ T9ea F. t .Mü ak be K 
1 

(Fatih), atan u zaptetbgı 41olayıaile ... ıeket.imise iltica eden kiruıdan dOn Aallye İkinci Ceza • --~ _ a~ ırftn ~ee .,.,~:r.~· · lnr ~ndftn "-~ (Ma'- ne topl~n~rak ;ayı~arlaomsatsı~t·aocna~· dküo~ esna~a. ıon derecede ihtiyar n Doktor İatefan Kerteez landndeld mahkPme:oinCfl aorgulannı mUıeaki 4da •n Apterowu.W •rol -aı, bu hareketten sonra, ar. 'k Cemal ya11ıyor, ne yapacak, ne vapmak is. ,. h t 1 ik h .. f t Çek doktoru İetanbal Valtıl Doktor tırtkli olunmuıl d p Ye -et sensin P"*°' ~ 
P lti

._.d edemiyec·'-'e lnl lh ~: ?) dl f 
1 

f 
1 

· 
1 

__ ,,_ ,._ mürlerin ft)atlaruıı tesbit etnıi•tlı·. as a o an patrı • enuz ve a ar ır. .-, apya. . - r • .. yor ye r. ır•ı• etra ._.. _,.. " etmi tL• Gali hükümdar B:-..ans IAtfi Kartlara 600 Ura «6ndermlttfr. * CRTAKÔY.DE 8VL2RI so. tnımz1- kenefi \.,..trolı.I elbr 
saıı .tmıtll'.l'dı. latırlarken, "'r t.aıR.,ıı•ı t'.a umls- Bu kayıklarda perakende ve wptau ş ~.. .. . ' ._. Bu 600 liranın 260 lirası ile aııker YAN H:RSJZ YAKALANDI da Wund.,.eııılı'-••· 

Hava binlenblre b11&ulma~tu. ~onc~ .,. ıleDtı1!.J&r. -A.!1'1a-,-.sna idil- ~:.rak kömürler 8 kurup aatılacak- ~~lkının teeaau~un~ ızaJ~ f'İm~k ailelerine yarchm edilmesini Ye .rerl Yeı'&l& ~W'oaus taluaundan Jlulalttin Mulaanem Feyzi TOGA Y 
Ba Ualn Akıbet kup ınai:ı bitin llJ'etlı aaiktanla .•ilaJ: '.ft ~biınaat llMZBAHADAKJ SAT/ LA ı.ç.uı ~e.hal yenı bır patrik sectır: 1 kalan 250 Jıranm da Tllrlc Bava Ku adında blı-1, u1.un ıamandanberi Or· --------------• 

emel .,.. ilmldler1nln ~ıkılışını j!!i·ren aatın a~acağını r.aber aldık •ırı l'a. Rl't KONTROLÜ - Bazı to ~anc~ dı. lmpara.torların za~~~ raınana Terilmeslnl ana .etmlttir. taköy ve clvanncJNd bir cOk ..,Jeri SPOR 
Cemal Paoa dona lralmı,, Env~r pya bır llhza nefr.s alliırınıyoı-Jar. k l -'· ıo--ıı- P1 uaul ve iefrifatm ~en tatbikını IOP\11C ao• car.a. ela Ortaköy a·_._ ........... . 

• 
• x.c..ı. dı Cemal Paıa bu adan 1 1. asap atın per-eou--.re ta~ n e- • p ' wt&• aea~a •• d yeceK•"• şaışırımttı. . ı arın e ın- dılecek hadden 'l.•nk ek :n··atla tı emrellı. olldeı Yurduna clreret bir dril )'atak çar. Klu .. pler maçlara 

8o~ ,._ il irdR 4iea kurtulmak !çfrı 'hel' gun yeni o- J J sa 1 y · t ·k v _ d f al • •T,,,_r - • tP.ea er. illa hBe1 ~ l at ~aptıklan anlaş&lntıt ve mezbaha· em pa rı ' (ıM:na iyua) -o, şa J ç mııt1. 
Ke Ç8ft 1d ok. artılc -yayıhı1' çıJc.; :de ~alırdı. er u.. mecburiye- daki satıfl.aruı da kontı·ol altına a- esnada Jdllrde bulunan. büyük Soğan bıçağı ile NJhayet diia ııabaa Ortak57 ko111- i 'tir ak 

~ıştı. Cemal Paşa, çok mfitee.,gfr 1ı ismet bey·n Pariste tam bir buçulr lı~sı kararl.aştırılJllLltır. l\filraka- rütbeli papaalar tarafından in ti· :~a~kı: • •FU:"8" pnJ.na ~~r-lıir lıalAle, 8oYyet rilesnıııına {U ha- ay 4evUn ede ıneuiai d be Komiayonu kontrol esaslannı .ka. hap edildikten ıonra, fmparato· varaJadJ ,_, t. la ola. ..... u. etmiyecekler mi? 
MI ~: c'BenıM. Maalelıef n aavc~ın e, rarlqtırınııtır. h . . d . . ti tüncü Sulh Ccu mamkPme.<ıinrle sor 
yaı>aeak bil' itlnı kalıumıftlr, Gi- Cemal Paıanın_ Frı>.nsa seyahati artık * KAKAO CSLDJ - Son ~". run • ~neım en aetınlen kıy· DilJl s•kll 8a1nsataeında lokan - gusunu müreakip tevlclf olunmuştur. 
d

. tahakkuk etmışU. Jel'4le _..leba-'-- i.... _,....__ _ metli bar eyer takımı vurulmut 15-:20 hır11ıdıktan ~lu olan Ma-
ıyorum.> ..... - - nhft ..... _r 1 • b" ta b. ~· td• u.eı .Faık'a ait dıik.kiDda ça}lf&ll .ıar • ••• da kakao Jthal edilmlotir. Bu kakao- o an emı ır a tnam ı. A· hlftın bunların antak lıilr Jneınıaı 
- Yoleulnk g6rtindU ! J.ozandan hareket edc.;eğl arada, lar memleketin bir aeneHk ihtiyacı· yaıofya kıliseaindcn ( Bukuleon) son Ahmet ile tezgahtar Hasan ara. 't:ıbul etn:ıiı, clilerierinin lı"encli ma-

Ankarayn karye olarak gfindernıl• na .J'etecck kadardır. sarayına ııetirildi. Orada blr ka- sında btr mt"seleden dolaJl kavga ıl!cti clnuıdıiını aö1Jeıni,tlr. 
p:;.:,Vet, yine yolculuk j!'Örtindti f ıolduğh~.,Y~,vertıst üıreyya tıeyln. ~t;•P· * PEYNiR FiYATLARI ART- bul rcıımi icrasından sonra, muh. çıkmış Ye neticede Hasan, elinde bu- Mea•ut bir evlenme 

..- · arı .. mı en a vaya ~elecr~ını bl. TIBILNJYACAK p fi 1 b. 1 l p ·kh 1 b (Serdar Ahmet c....ı HalitJ En-ı len Cemal Pıtşa, Floran~adakl do~tu rıam beltilmesl' • e)'1IJr at a. tqem • ır a ay a atfa aneye ~nan sovan ıçağile Ahmcdin üze. Merhuııı Unıuml Milfettiş Tahııln 
..., Pal8Y• daiT Türklataa •• Buha- prof ~ör Çf\rhere Silreyyayı yan d K is yü 1.ıem ~fırakobe nak'tedıleTek papaslctr taıafmdan nne hücum ederek kasıklarına sap· Uzeıiıı ~lu Etihsnk raportarleria 

misafir f!tmeqinl ve muvaııa'a•ınıı~ııa k obuml yecloniluna ·!ıapıBan m~rul aatlar l ıadakat yemini edıldi. lamı.ur. Bu suretle ağır ve derin bir d n Sali"ıhr.ttfn Uz'r i!e İstanbul ne: 
~~~~~~~~~~~~~~i • · a merrııv• r. 11 ıtı .. ara pCJ· lecll · T &r 1 : dirmesinl yazdıktan sonra tıınbafı nlı satışlan komlsyonun eon olarak Fatih. patrik bak1cındak.i me- yara alan Ahmet derhal Beyoğlu! h Y~ em ık ~eri Mil:f!l'"'!' IMr 

NUsre~ beyle birlikte Paris yoımıu tsblt ettlii fiyatlar i&erlndea JllPı-J ruimi bu kadarla bırakmadı. İm- hastanesine kaldırılmış, suçlu H1'saa k u11:1 ~z !:kcll~!." ~ızı Necıa Te
tutto. (Dıııam' 11ar) lacaktır. paratorlar zanıaıundaki usulü ay. yablanarak tahkikata başlarmtilır. ı~ 1sence: M:ı:ıdl;:~;:ı~tder~~r Balcışlar .................... 

Yard'm niçin 
f •rt? 

a.kte w davarlara llinlu ye
plftırank acele yardim 1at .. 
melde ~ söie kadar bak· 
lıdır. Şimcll bitin &midler, 
General Wavell'in 250 hin ki
...... ile Scw;Aıa. .. 
- • .JI d 1 .. 
-- P97 1 dl -· laailamyor. lran yolu açıldak· 
tea -. 1111 iıılllladm ,.eire · 
.... lılcWr .aai hlmemlf'"'• 
BütiEI ......... ..-ki tarihi 
roll ...,,..... ........ teeir 
..._ .. l.w .. mni7et :dav .... 
- ,.. 1 6 ;J:l 1 .... 

Yazan ı Ahmet Hemdi TANPINAR .................................... ,, ..................................... . 

t.cdllderhı burada, ııe kadar memnun muştu; ihtiyar adam ona lated•· - -- ::::sus olacaksın, ıörürsün .. O kadar rahat 1 kadmı vermı~. ıgı 1 g('Ç"n tele tak yolcular, bu nrarını, 
.,.. ı yuıünde kanlı bereler. stçlan atn.n11 

oeyler ki ... » • •• Dilşc kalka tırmanıyordu •r'-- • Y ııı~r.ıış, ".an w içinde, sır~ında 
Ve kenardaki 'konsolun g!lzunO çe- · n ..,. .. k 

1 
d sındnld bebek sert ıınbah havıı:sııv!a c • eı.nenıJ kabkalual&r atan taı be., 

.. ere ca » dedı. işte sana 1ste tğıni bt' ı •enyorum, d.1yerek kocaman bır taş kollannı germı., gerlnı:rc.r f\'lblyJi. , tızeı inde hayvani inı1lyakın a-
bebeti uu.Uı. Abdu lah Efendı 

0 
He kadar uun boylu bir belM>k.ı bu. zabını ödexecej,{j bi:- h11ı; e;-1~1 tqı •

1 zaman bu eecenJıı hak ki minuını B6ttin pvrctint' zağm'!n Abdullah, yan, beU bllkUln iit ihtiyar aıtarna 
ımladL Butlu gece tal l ıo 80fraıma onun barakları:ıı yerde aürii'1m~ktea hovretle bak•yorl.ır, ı>nı:n aizuu!aıı 
ot.urnı!Ji. o1u111 cilvelerile achot ol- kurt.aı·amı)· r. aiır v'-cıuJünil glUık- dokulen acay:p söskrl bir ıe)' aıılıı-

t cıi .... d" . .. • çc giic;tıı~cn bir zahrr:ct!e ancak ta- ıaacSAta dinliyorlar ve Mlnto baktla'I 
:ıuıı uf; ,.......d ı_ ~ml .. runudn nBı~d111nuıb sı şıyabll \'oıdu. Bir an biç olmazsa çıpl•k •yakh çocuklar: cDe!t! Dfl'li!> 

so ra a çozu uyoı· u. ır en ıra 1 k 11 · tk di t ... J l d 
kendisini dar bir zind~ndan aydın- o aı ını ı ynnına indhmiye çalış. ye on• ._ 11or ar ı. 
hğıı çıkmış gibi rahat ve sükünetll tı. O zaman b<>lkl gôl"f'!nlcr daha az Fakat Abdullalıı, Mitin b.le"1an 
ht ettı. 1 p:arip bulaealclarılı. Fakat muYaffak habersiz, 1111 tında bir türlil iki ~·-

Bu rahatlık hissi içinde Abdallah ol~madı. •Neein Myl. ~len ~hi!m- 1 nına duşüreıne-'11~1 koJlarlJe, bilme
Ef.eodj oııdan aldı~ ıaı llebet1 sır- ••~et wnyo~ra•? .. Niçha -.Metiml diti lıir ~nahın kefneıtnt M~
tıaa çapraz bir Jekilde takarak )'an- zehırllyorum:"~ fitye kendl kendine/ eefi 'bir farmlh g1'ıl ,., -'ıtı t~ı b4>
dakl dar bir kapıdan 10kağa çıktı. çı~~T Lıtediii olmufbı. &. ,.urıea 1 W. çok taU:, çek nı~fik. hiçbir t.aı 
Çok memnundu. Gece bllyOk ve ıztı- mıy 1 1..... ---·~Ab bMr mlıtftk 
raph tesaffflertle omın epeyce hır- h dltlnee _... etratı.. lak· ..,ı .. 91711,.rek _. .,. -• 
peleeapı9 ıüU ar.Ok tUclıJılt •. .... ,._. .._ .. ,.... .. •be ıo&m dnam .U,,Onla. 

' o ) 

Beden Terlri7esl annna _.dürt 
ıarafmdan lauırlaııarak Jdi 
ı.blli Müen faadd tallnıatui_. .. 
kl4p·uimia tarafJndaa bazı itir 
ra )"Ol actı !,tır. Bu mlinuehetı. fC 
oen ~umarttsi cnao toplanarak b 
netice atnmıyan klOp murahhasla 
yar.n a'lcJl\m tekrar toplanarak 
ta?:rnabtatneorıh' waha hissesi faıılın 
müzalcere edem atı4hllthdekı har 
lig maçlarınıa t~rak edip etmiyt'r 
1er1 hakkında kara1 vereeeklerd·,. 

.... ----------------~ Vecizelerin şerli ~ 
'""'"" :..J 
TolNaı iananlOl'lnllan 

61rl,.. lıarff g ı... Ntün 
tabiat •cuaanlcrnne lua ıı 
,.tınlı ıilH olar. KINGSLEY 

Çok dotrudur. Tabiat kanunla. 
nndan birine kartı pi-. 1>4kıın 
lıGlnatl JrıewtWae bl'f1 Mfener 
bulur. Tabiat, sayısız k•~vvett•
dla. ondan intikam alna4 i~ın h•· 
IW!k.t ff.er, A ... ne uman .e 
nerede? Onu kendi bilir. 

Buna makabj) tabıat kaııunı.
nna U)'gun Wr teltflde hreket 
eden !Maa, ller teYta keftdl lehhl
de calıttıtmı aılrlr. Rw ,_,, ......... cıea.~·---
nc~tell bqlıyarak ay.,.._ .,._ 

daJda.aa..•~·--
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l@iliiüit~Mifattbugünden 1 

kitapları - Ruslara yardım 
"Hatırat,, E .aci twihl ·!Jetlerin ~tikleri cHihrab Jdtç Bazı Amerikalılar 
okuJMyı pek severim. Hele bunlard eski ve !faprakJan • h • sararmıf olanlar beni pek c:e:zbederler. Ben onalrı., ygşadıklan ın ızamı mahakkak 

tarih .mevsiminin ıonbnhennda dökülmüt yapraklara benzetirim. g ÖT dii.k /eri l'"ln 
Şu farkla ki, sonbaharda dökülmüt san ağaç yapraklarının ha· r 
yat hikayeleri birbiriain ayni olduğu halde, in,.nlara ait bu san bunun aleyhinde/er 
sahifelerin naklettiği ~giİ%e,tler h~ de birbirine ben:ıtemez. Vaşington, 22 (A.A.) _ Reiıı Roo.. 

Vakıa onlar da ağacm!dler eibi çok fırtınalar görmüfler- ı;cvelt tnrnfındnn kongreden yeni 
.d.ir, fakat bu fırlma o fırboa d -ildir. içinde, tesiri bir milleti tnhsi~at ro1ep clllrnt!!!İ mtinasebetile 
aaraacak .kadar, kuvvetlileri vardır. parl:lmentoda yeni m.Oeadcletere in· 

Edebi tahSıyettenn 1ı.atıra1an, anca1< tattı birer küçük hi· tiznr edllmclrtedir. 
kiyedir. İçlerinde ro -1-L:t __ ._ k-~re'tı·nı· Ueis I:oo-evcltin Sovyet 'Rusyayı llH~wıx& uu yanlara pek en- odiınç verm ve kiralama knnunun-
der rastlıınır, bi:zi daha ziyade çekenler ıiya-si tahsiyetlere ait dan tstifadc ettirmek için altı nıD· 
olanlardır. Bunlar ne ftrtınalan, bora:lan sTklonlan n• dehşetli )ar du1ar talep ettiği, kongre Azala. 
hidi .. eleri, va.JWarı. anlatmazlar? Çok ~..kh~ çak he- 'ındı~u ~lr çoklnrıruıı Sov9ct Rusya. 
yecanl d J b'lh ' 1 nm !nlriuımm• muMkkak nnz.arlle 

ı ır •.~' ı ssa çOk~ ibret _vericidirter: • bakarak Birleşik Amedknnın Rusyn-
v Son günlerde okuduguın bırkaç !anesı, hana ımpnrntorlu· ~·a kredi açm k r~tile fena b!r iş 
~ ıon ~nna ait bünye hastalığı hakkında öyle "esikalar vereli 1 yapacağı kanaatile bu kredilere ~ld-
ki, ~ki 

0 
zamanı yapyor.muş gibi, dehJetle titredim. <ietle muarız bulunauklan malum· 

A cak b b h~ ı h · · · 1 dur. n 
1 

en u a~a~arın epsını ınanarak okunıadım. ••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••• 

Çünkü bu Hamid devrinin ricali bunlan dnha ziyade kendilerini 
müdafaa için ynzm•tlru-dı. O vakatara ait bilgimle onlann yaz· 
khklar)nı ölçtüm ve bilhassa, tarihi ve müsbet vesikaları olmı
yanlara biç kıymet vermedim. Hele bunlarda mevcut ba'Zı bend· 
lcri, muhar ·in.in, tarihin fena h .. münden kaçınmak ve :suçunu 
Örtmek için ynzdığını sarahatle gördüğümden gülerek okudum. 
. Ben raimen. bu isti.b&nt P a ve Beylerinin l<itaplan ih· 

tiva ett leri vesikalar dolayısile, yine az çok birl!l' tarihi kı
1

ymet 
taJUn kfoydı!nr. 

«Hatırat» adını l8.f1Y&n l>itaplann elbet <ımüdafau ar:rusu-
nu ve kokusunu ta~mıy dürü~ tleri de var. Fnlmt, ben müda
faa e tevil · • yazıle.nlarııu bile, tarihe kartı ufak ıtefek yardım
lanndan do! yı faydalı görüyorum. 

Tar:h ne büyük manevi kuvvet ki, herkes kendini onun önün
de müdafaaya ve günahlarını itirafa mecbur gÖrÜyOI'. 

Server ISKIT 

ALMAN 
tebliği 

(l inci sahifeden det14m,J 

devam olunmuştur. Du(il1lan kur 
tulmak için yaptığı müteaddit Ü· 
mids.ız teşcbbüslerıie ağır ve kan. 
lı zayıata uğratılmı,tır. 

Özel adasının merkezi olan A
ransburt azimli ve süratli b"r ha
reket netkesınde alınmıştır. Al
man hava kuvvetleri diin Sovyet 
topluluklarına, bilhassa tesirli 
taarruzlarda bulunmuştur. 

Karndenizdc bir kru,·nzör, iki 
muhrip, bir tayyare dafi gemitti 

D 1 
Mektrıpler ~cılırk ve ceman ıs bin toni

1
atoluk 9 Ünya harbi ti 'U en ticaret vapuru batmlmıştır. Diğer 

(1 inc1 ıalıi/i!dcn demm) iki harp gemisile jki büyük tica• 

1 

7 S4 acil glln 1 
gice yetiştirmeyip bir senesını ret gemisi ate\Ht verilmiştir. 
kaybettirdiğimiz veya biisbülün . Kronştnd'ın garbınde açıkta 
tahsilden mahrum olduğunu gör- cllkteşrin ihtila1i> ismindeki 
döğümüz bir Türk çocüğumın bu Hı harp gem' i ile birinci 

lnnlllz teblP'I lha1i, onları tam hazırlamak hu- .mbnıfbKi~ovb kruvariirün0f'r iki~er 
• KA'HfRE 1111 1 susunda bizim ilk .teşvikçimiz ol- om a ısa et etmiştir. iğer bir 

, 22 (A.A.) 1 d F · · b" 1cruvazôre de 4 bombn isabeti 
İngiliz kuvv tleri umuml kararga- ma ı ır. ena yeuşmış ır ncs· olmuştur. Bundan başka iıç muh-

hın•n teblıg!: lin en büyük ın uliyet hissesi .. w t d d" rip, bir mayn gemisi ve bir top-
Llbysda Tobrukta -ve hudut mın- ogre men e ır. takasında keşif ko\lnrımıun faall - Takdir ettiğinizde zcnece şüp- çeker tam isabetlerle hasara uğ-

yeti ziyade olmuştur. he etmediğim bu noktayı, ıçinde ramıştır. 
Alman lebllOI (nşadJğınuz şu tıırihi a.:Jlımla si- Rumenler bir kasabayı 

IIERLlN, ~2 (A.A., ze hatırlatn:.a~tan kenduni ola. ifg'ai etti madım But"n _ı_ d ~ı Roma 22 (A.A.) - Corriera 
Alm n tel;li •i · - Den ultdnnmız · "" ı-z;n a~anmm tııı ,1fındıın AtJa~lıkte batırılan ge - .ideali t ruhta, müstakbel T r.k della Sera gazetesi Rumen kıta-

u;ılkı.uı .mecmu ~t.or.u 8~0 .cµr. var!ı~ını kurmak jçllı candan !arının çetin muharcbd<'rden son-
Almırn lıavn kuvvellt·ı ı dun gece ln· yaptıkları cehdi bir k. · daha nrl- rn Odesamn şatkındn knın Ovi
g tc enin ct'nubu arkı nh•J'nde aa- tmnalarında bugiın j ·0 zaru t dipoli ı işgal ettiklerini bildirmek 
k ~ •ı aıı mae e ere 0ıdu w ·· 1 .ÇJ • e tedir. 
m ~ ffakı}'e ı truırru~ardı:ı bulun- . _gunu ~y emek lSterım. He- Rumen 
mu ur. .M.anı mınt ka nd:ı hava pımıze yenı ders y1lında y ni ha- pişdarlnrı Odcsanın 
muhaı belerındc 2D ı z tnyyıır 

1 
şarılar diler, sevgi , e sa) ılnrıını garb'ndeki dış mnhnllelcre kndat 

d ve k 1 b r tayyare yollanm., gelmişierdir. 
kn~betaı.1§1 rd r. Tayyaıc defi top. Öğretmen kadrolan Amerikan gazetelerinin 
ru lcTJ l:ar ol g rı de Önümuzdeki der yılında eeh- aepiy h 
b birer tııyJarC duıürmfi~er- riınizdeki okullann luçb rinde Nevyork 22 (A.A ) - Gııze-
dir. muaUimsiz dera kalmamı nçık teler Alman1ann Şark cephesin. 
Ş ali Afrikada Knfra tayyare olan den;lerc de bu ) ılkı Yüksek de kazandıkları ruuvaffnkiyetlere 

nı ydnııı .'?1uvaffakıyetle bombalan - öğretmen okulu m zunlarıle O dair mufassal yazılar neşretmek· 
m• tır. Duşman Almanya üurlne ne . w . . . ' r- tedirler. 
gilndüz, ne de gece akın etmeml~Lir. ta ogretım .ımtı~anınd muvaffak ltaly I bll- olanlar tayın edılm erdir. New-Y.ork Times gazetesi 

fl • Talebe kayıt k bulü Sovyetlerin üç ay süren bir harp-

ı 1 

011!A, 22 (A.A.) Bu yıl okullara y ıl n t J b ten aonra eiddi surette rsıld k-
ta yan ordulan umumi knrnrı;A· .. P a e e ı hının 471i numaınlı tebliği; m~r:ıcnatlarının hepsı kabul edil- ,ıarını ve znmanın artık müttdik-
Şimali Afrikada 'b}da değer bır mıştJr. 1lkokullardn bu yıl yaln z lere .değil Almanlara yardım etti. 

hüd!se olmamıştır. 934 doğumlu çocuklar alınmnk- gini itiraf etmektedh-. 
k Karn C<\J>hclcriııilc: :Mihver han tadır. Ortaokullara dn 12 ya- Sovyet endüstrwle endüstri 
krv~eUeıi Tobru'k mlisblıkenı ~· şıncfoki çocu ·lzır ka~dedlımekte- ~w<:r~~zleri A1man1arın eline geç
D~n ebcmnı yetll mevz.ilerml ve dir; ilkokuldan 11 y nda me- tıgı ıçın bf artık kati bir amil ol-

J ra Baub'ıda duş törlz l la b 1 makta -'- tı ku'n'etlerlıtl lbo mamn mo e zun o an r u yı ortaokuJlara n "WUU1'1Ş r. 
Blngutd düm'balamı&ı~ırb.i b ,kabul ed.ilmiyecel<lerdir. New-Y ork Daily Ncws ga· 

ınatıın )"cıu r a- y · bel zetesi şöyle yazıyor: 
va a1onı oeımasmda tnyyare daflJ enı fU er batary:ı'l&Tımız. bir 1ngilh tayyaresi Her okulda ihtiyaçları karşıla- Avrupad harbin devam ct-
düşüı"m}lşlerdir. yacak teki1de y~ni fubeler açıl- mesi için herşeyden evv-d muaz 

1 

~n~ı Afrlkada Vclchfü uıtaka- mıtttır. Taksim J" inin yeni orta zam bir 'isti1a har~keti ~ apı mnsı 
eh:;ml~~~~ iku':a~imiz dü ıntn •ınıf şubeleri, ŞiŞlide 45 inci ilk ;prttır. 11albuki lngi1izler bu işi 
t:ıhşlılntını nıül'ıuıir !u~vvctlerln1n okulda tedrisata cç.eceklcrdir. başaramazlar. Bunu Amezik.an 
t nn almrntır. te ateş al- Denlere bati m zamnnı askerler.inin ibaşannası li'ı7..ımdır. 
;;=:.==:=~~========ı Tek tedri at y pan ilkokullar- Fakat bn takdiııde bile mu:uff,.ri. 
f!.~~~.'! .. H.'!E.'!!. da dersler sabah 8, 30 da başla- yet ihtimal!,.rüzde yüz değıldir. 
Ame~lka ın 1 yaca'k, 4 de rıiha:1 et b ·lncaktır. .-yefin ha~i 

Çift ıtedrisat yapan okullarda ise Berlin 2Z (AA.) - Aı;keri 
vazly ti der• 6 de başlayıp 3.45 de bite- kaynaklardan blldiriJdi;:",.ine göre, 

ve ulh cektir. Alman k1talan, Kiyefc n-.dikJeri 

(Baı'lftalroı.MK clff ) Orta okw ve liseler 25 Eylul- zaman. kendilerini Bo•ııev~erin 
Rooaevelt, düne kadar t"'iJ. de, ilkokullar da 29 Eylulde nçı- kaç~aıundan veyahut ımha edıl-

tereye, L •· d ~ ı lacaktır. mesınden evvel, yoptıklan ta-
e •syaya yapı • C!jl d d ist ilen &cil yarcl kar 

1 
Talebe pnsolorı mektep idnre- sav':ur eaı mez erece e biiyük 

koyanlarla mücadele .ed '·- b! feri tarafından temin edılecektir. tahrıbat kar sında bulmuşlardır. 
d 

erıu:n ır T f . • __ 1 ~ 

e kendi par • • ımcosuplanıun e hf etiız:.rerı 
mu~alcfetile uğrafmak mecbı.'Tİ· 940-41 d~rs :ılınd~ okullarcla 
~nde !kalına e:yardırn megele- yapılan tef1.ış.lerın nelıceııi bütün 
&U> ç~ müşkül bir sa.fhaya girer. o~u~ ~da~el.erine ve Ö,ğretnH•.nlere 
Hatta bu !kadar ağır ~crait alt n· bılclirı}mıştir. Okullzır a<;3"1dı.ğı 
d~ demokTasi cephe3inin bekte- v.akit, ilk öğretmenler kurulu 
diği genip yardım bütün bü!ün toplantısında bu neticeler üze
sekteye uğramak tehlikesini göı- rinde ikonu u1 cak 'ile 1her mındde 
terir. müzakere cd11eeelrtir 

eçcn)erde, Amerikalı· Bu telti,ler sonunda okullarda 

Londra 
konferansı 

Harbden sonraki 
iktisadi tedbirler 

müzakere edilecek lan da lngili:.leri de pek iy· tanı- temizlik_ !şleri ıiçin talebe araıın
dıbna "'!PM ıed~eedc ohm d~ ~cş~~la~ yapılması da muvnfik 
K~nada Ba~vekili Mac:kt'n:zie gorulmmıtur. Londra 22 (A.A.) - Reute-
Kmg «ne fngil;cere ne de Amerİ· yapılıvereceğini ilA ediyor, rin dıplomatık muhabiri yazıyor: 
kal , ttk ba larm ha,.eket eder- ta d da . eri giderek «faye; Londrnda yakında top!o.nacak 
erse Al b' 1 olan beynelmilel konferonstıı mÜ-

d
. • ma!"y.ayı yenemezler» ır gün ge İr de Amerika yardımı k 

.'yordu. Snli.bıyctli bir fnbsive· müsbet bir ·ı alacak olursa f n- zn ere edilecek başLc.n meselde-
tın bu 'k d k r 1 " rin şunlar.dan ibaret olması muh-
b • a ar a ıyet c ifade ettiği giJiz adalarında, knr{oılannda fn· temeldir: 
b ~ «bırle,mek» mecburiyeti dört gilizleri deuil, Almanları bula-

ır taraftan baltalanma.kfa de. caklardır» diyorlnr. 1 - Churchill ile Rooseve1t 
\'ıun ederse bunun netices.i de- Roosevelt içinde çupındığı tarafından imz tanan Atlnntik 
~Ü~ cephesine pek cıya müşkülatı y~nerek her feye rağ· beyannamesi, 

~ur. •
1 

• men İngiltere ile tam • i birliği 2 - Bütün müttefik mcmle-
rnü~ v~rcı enn, Roosevelt'in tesis edeceğine kani ıOlamıy<>Ra, ketlerde, harpten aonra yapıln-
lardan a~1?.:n'!. .k .rt fu :zorl c- bir tarafın rkaana ıgeçip hamin cak imar projeleri, 
cağı tabiidir 1 1~ıfa • ye ka kışa· !1~amasına fırsat vereceği yerde, Churchill, Britanyanın baş 
Rusycialri :. ~ıtekım Atmı!nfar, ıkı tarafın arasına girerek bütün mümessili olarak konfer mıa işti-
rağrnen Jngiliz ada tnefP!ei~ dünyayı sarsan boğupnayı dur. rnk edecektir. 
ernelinden vaz,geçmeJ~. ;s~la,~7ıya çalıpnakla çok daha ye,. Rusyadan murahhas olarak 
nun biç beldeıunedik ıb.erm1!. :- nn e hareket etmit olur. Elçi Maiski'nin bulunması .iliti. 

ır pn e TASVİRİ EFKAR malinden bahsedilmektedir. 

i'ASVitt EFKAR 

] 
SOVYET 
tebliği 

(I <hıoi tahf/edtm d8 4mJ 
Gftnlerce süren anudnno mubare

bcler~n aoıua kıtalanmız Kiycfi 
tahH)·e etml§len'lir. 

Kiyef in tahribi 
Lo.ndnı, 22 (A.A.) - Ki)•efin su

kutu, Moskova ta!'nfından bildirll. 
ınesi üzerine umumi alaka ?imdi 
Ukrayna b:ıı şehrinin prlttnda c:e· 
reyan eden kanlı ımııbarebelerc te • 
vcccüb etmiştir. Bu mıntaknda KJzıl 
ordu aslcerlen1e ııruıvatıın mnlıafız 
1ntn1arı eesurnne 'btr anmanr mulıa· 
ı·ebefil yapma.ktaclıdar. 

Almanlar Kiyeftc b r harob\Xlcn 
bnşkn blr şey bulmndıklnrmı itiraf 
etmektedirler. Bu da Uudienci'nm 
yıı.lmz kıtalnrını muntazam bir u-
1 tt<: geri ç kti d.ni de{.-il, şehirden 
rivll iıalkı da tahliye ctmiyc :ınu, .. f. 
:nk olduğunu gO!ltermtkt.ccUr. RunUTI 
ıçin 'P k büyiik tınzırlıldar ynptldığı 
111.e Kfy,ef mOdafil rinin plAnlar ter· 
tıp 1."Clcrek kat'i neticeyi chıin pr. 
kırıda :istibsal etmeyi Orn1t eU.ikl ri
anla11ılmnktadır. 

Kınm tecrid olundu mu? 
1..ondra, 22 (A.A.) Eğer Al -

ma.nların, dedikleri ı,oibi, Az k de -
niıı ııahillerinc varmış oldtıkluı 
dof;."Tll i~, K1nmı Ru!Y!lnın "ah· ak
samından nyırmtşlnrdır, dPm ktlr "c 
Rostofu tahrip ettnt olduktan urc. 
t ndc: iddiada bnlunnb lirl ı·. 
Almanların Ktye!in ti ııind 11er

lcmiye devam etmt~ olup ı0lmnd1klnrı 
ma!Om değildir. Faluıt bu muıtııkn 
tııcrindc mtithlş mubnr<'bt>ler ynp 1-
maktn olduğu muhnlikaktır. Smo
lenks ve Leningı·ad mıntakalnnnda 
krck:ıt yapılmakta o13oğu da ma
!Unı değildir. 

(l inci sahi/eda de J 
ni takviye eder göriinıncktedir. O 
de.recede ki Taylonın Amerık l'B dön 
düğü zaman Rooscvclte kendisine if. 
~a edilmiş olan proje! rln anahtar
larını go tenneai mfimkündfir. 

L<>ndradn tahmin edUmektc oldu. 
ğuna göre bu pyialar şu suretle ıo
kevı;ün etnıiştir: 

Papa, İtalya Kral hnned:ınının uı. 
lehini is'nf ederek Booseveltin mü -
nı ilındcn Amerika Dev1et Reisinin 
muhaıipleı· için ıuıJn mıı eıınıana m . 

tinadf'.tı muhasamatın tati 1nc mu. 
te,a!Uk proje ldrlnde ahıt ntifuzunu 
kullanmasını rica suretinde vikı ola. 
cnk b'ı teşebbüsü ne suıctle karşılı. 
l~ istimzaç etmiştir. 

Bu hlıdise, Taylo da şu intıbaı u.. 
) and ı ı ı : hnl' Kral han anı 

b
• ,, ' 

aı n tevcs uünden korkmnktndır; 
t.Ubhi rlc Kral Victor Emmanuel 
Aıuc ıkanın .açı~ 1ı rbe girm 1 
takd'ri de İtalyanın Alı an bo) n-

n g'hnıckten kti t sı ıh. 

tlmall rın o bilsblltiln ortndan kal· 
kac:-gı m tıılcasındndtr. 

Halbuki Am rik:ın ıadyosunun ,e 
Amerikan gaze.tclcrinin Roo cvclt. a
k> h' dili ş'd.detli hficumlaıııı rağ. 
men gerclı: Ronıada ve l ı ek \'ichy
dc. V.ı.ı iııgton ile nıilnascb tın tama. 
mile lnkıtaa ugrama ın n önüne e-
n 1 şiddetle arzu cdilmckWir. 

l'aam fih Vletor Emmanuel'in pro. 
j eri, h;ter bir ihtillllin, !.at.er Al _ 
rn.anyanın tnmnmilc İtal) ayn vaz'ı
) d etmesinin önunc geçmek arzu_ 

u 1nn mülhem olsa dnhi, Bl'rllnin 
bunların mızarı 1tıbarn almmaJnn 
:lhtımnli hakkındaki temennisi il ta
m m ·ıe :müternfik bulunıunktadır. 
H~tti bu projelerin doJ:'Tlldnn do •• 
ı ııvn Berlin ilhamı eseri olına.6J çok 

htcmeldir. 
Fllvnki Kr.ııl Victor Emmnnucl ta. 
~ı dnn n ıl stiıiilen flkiı. ir:"1ltl'

J'('111n arnzl statüsiinc ri:ıyct edilnı('. 
Jıl ve İn,,ilizlı>rin beni Avrupa işle 
rinc her türlü mftdnhaleden :ferngat 
lm eı1 fikridir. 
Frans.anın akıbeti, Bcrlln ile V.ichv 

ıırns•ndn }np ıl cııl< ınüzakert'lrılc ta·
\ in cdılcoclttir. <Ileyııdnı"lcl bir Av. 
rupa k.onfenınsı> da Avrupnnın stn· 
tü~ilnü yenl nizama gôre tesblt edr
rektir. 

Roo evelt.in derpiş etmesine imkiln 
mtıtn!;n,-ver olmadığı müt11le:ı ındn 
bulunclu,ii:u t'ih t, bu on n ktndır. 

Taylor lnbonda 
Baı rn, 22 (A.A.) 

lutr Rooı;eon-' 'n Papalık ı k' 
mesaili Myron T ) lor Ro _ 

n an Bnrs('lonn gelmi lir. Mumn
i1e3 h derh-ıl tnyynre fle Lizbonn hn. 
ı e'ket etmiştir. 

Tür iye 
ve boğazlar 

(1 itJd atıhifOO.tıı de am) 
ket etrnfındnki İngltiz pıopngan
dasına işaret olunm:ıktnd r 

Buttın bunlar, k bir " 
dnn ibarettir. TO k"s ~r: r.e 
)'ÜI nyeceğine <!air Bul !'ar" aıın 
ııtfedilcn nl)·etlcr gibi. Bul ris
tanııı B !'azlardan g f!eı· ge( r_ 
m k 'çın İ )'a i bir ışı,; l'r 
yapmak isted •ı iddıaları dn la· 
lnnd r • 

Durndnkl mütaJ eudur ki 
İn 'lt.eı-enln Turlci) c t r vap~ 
makta ınenfaatlan 'V rd r. r 
Ankaradaki f Tz B u • E ~ h
ği bu htısustn Turki ıuall r 
sormuş ve 'I'ürk ıhükil tl do Bo-
ğnzlnnn muhafı.zı ola u v 
muhafızı kalmak azmi de bulun. 
duwunu ac kça sö,,Jem e, Al an 
Hariciye Nezareti nneu unu 
kaydcd b"lir ki, Jngiliz rodyosu
nun telmihleri belki de Almanı 8 • 

yı istibdnf etmi.,or. Al nyıı' n 
atfedilmek i tcnilen nl)· tJ ri in. 
gilizlerln besleyip be lemedlklr.ri 
suııli 'batıra c.lmekt dlr 

..... . 
, ASKERi VAZIYET . . . - ... 

Klyetln 
Şarkındaki Rus 
orduları 
• (I iTıd saJıi/edm dntJm) 

E asen bu iki bidlsc, Gumcl mu. 
b rcbesindenberl, be'kleniyordu; bun· 
Jarın ıt.ahakkuku ile Ukra)•nnnm arl: 
kısmının da Almanlıınn elıne geçe. 
cc~i aı,ıikurdı i fakat tıeklenmlycn 
mulıiın hidıse, BudiennJ ordularuun 
Kıyefiu faıkında tnnuımcn sarılıp 
çenber içine alınmaları \C ibunlın·m 

1Gaz, benzi ve Saôi'iori 
f iyatlan değişti 

imha81nı. ba~lımma&ıdır. 

Ticaret Vekaletinin tesbit 
ettiği f igatları bildiriyoruz 

Gomel meydıın muhare nden Ank 22 (A sonra, ~rnikovun ı.nptJ ve Dcsna ara .A. ) - T"ıc:arct zinizı .dökme litreai 30.90 kuruş. 
nehrinin :Fcld Mareşal Von Rclr.he- Vek&letindcn :tebliğ edilmiştir: motorinin dökme kıloau 2 J. 90 
nııu lkumnnd:usındakl Alman lan· 1 - Hlilen memleketin mayi kuru . 
ordusnc Orgeneral Kl t ve Cude- m hrukat ihtiya~ının bemen k.8- lstanbulda: 
rinn kumandasındaki Alınan zırhlı rnilen lıkenderun dçpolanndan Cazy • ının çift büyük teneke• 
ku\•vetlcrı tarafından ılmı:sl artık temin edıJm~i ve nakil ücretleri- ıi 90) kuru . lbenzin"n çift Lü· 
son alam1 çanı idi; So.-~Pt t.ebl n 1 b Kı)cfin 

136 
kilometre c;lınaJı şsrkJ. e azı vergi ve Tesimlerin artlı- yuk tent-kesı 11,30 kuruş, moto-

slndeki Çernıkovun tab1ı)es.iııl 13 nlmış bulunmuı dolayısile gaz nnm çift buyiik tenelı:~i 7 IO ku· 
eylul sabahı ilan etm tı; halbuki yağı, benzin ve motorinin znmi ruş, ~azyağınıo dökme k ı1 osu 
daha Dan nehri boyundaki muha- fiyatlan 29 any lı koordır.asyon 27.80 kuruş, g117Y8i';ının dökme 
ıcb lrnn nı.tiee ini beklcıned n $ov. kararına dayanıl tak yer.iden tctı. !itre · 22,80 k.u~, benzinin dök· 
~et oı dulnrını Harkofn d ıru çe ·• bit edilmış ve 2 3 Eylul 9 ~ 1 tari- me litc · 31.1 O kuruş, motorj· 
mc-k icap edel'di; be1ki ÇemıkO\·un hinden itıbaren ta tbık mel kiine nin dökme kilosu 20,60 kuruş. 
t.ahll) c ılc bera'l:ıer 'ş211°kn d gı·u ç,. konmuştur. l:zmirde: 

\'OK olduğwıdan 12 eylülde hu 2 - 1 kendenın depu esas fi- Gnzynğınııı çift büyük tene--kilıı •k nıri verilm ştlr; fnknt artık ı 

oıaulnrın ı ıcat hatlaıı hl~c!in ... oo yatları şunlardır: k~i. 905 kıı.u benzinin çift 
kllQIDCL~ rkında s~ .nehri bo. Gnzyagının çift büyük teneke· bu~u~ te.nekuıi 11.25 kuruş, mo. 
~ı.ııWı Alııuı.n motörlu kunetler1 tn. i 711,08 kuruş. benzinin çıft torımn çıft büyük 1eoekesi 695 
l fmdan k . . tJr. So~}eil r .l) .ie- buyiık te.nckeai 931,69 Jturu!'I, kUTUŞ. uazyağının clökmt" kıfosu 

b 1 boıun ak1 R ç motorınin oift büvuk tenekesi 2 i.80 kun f, gazyo~ının dokme 
ta 1.1 nı de 15 eylül b hı b ldır- .S07 64 ı. lit:a·si 22.60 kurus. bcnz."ını'n 
m1şl rc'.lı; :fakat A~man tcbl tinde bu ' &Uru • gazya v nın dok-~c ır c:ıvnrından eçen A an ku~- me kilosu 20.3 l kuruş. benzınin dökme litr .... i 31, 1 O kuruş, mcto-

t't t'rlnln 13 ey1u de şim ld n ccnu. f dökme kilosu 32, 79 kuruş. mo- nnın dökme ki] osu 20.25 kuru 
bıı do rn ilerlem"ş olan diger Alman iorinın dökme kilosu ) 3, 19 ku- . Diğer yeri ·de, gazyağı, ben: 
km~ :tl nlc Ktyefın şarkında ~r _ ruş, gazyağının dökme litresı un ve motorinin nz mi satış fa· 
leşın ş. olduklaıı tasrih olunduğun • 16,65 kuruş, benz.inin <lokme Y tltm. yukarıda zikredilen depo 
dıı~ Kremcnçug'un da 12 ~eyn 13 litresi 23,94 'kuru . esas fıyatlanna is'ihHik rnahnlli· 
eylul gecesi &vyetler tarafından ~ k d h k tcıkcdılıniş olması icap eder. Eura- 3 - Bu esas fiyatlara nazaran, ne a nr n ·iki nakil ve tealım 

A 
1. 1 1 mnıraflnrilc mahalli •· 

don ilOO kilom tt-e olmn1e doğru yil- nı>nr , ıtanbu] ve zmir için 'rk t b il . . "~~umun, 
rü~üp diğer Alman kuvvctlerilc bir- tesbit cdiJen müstchlike azami şı e ay cnne verılen "arın ve 
Je,.ınck motorlü kuvvetler için <loı t, satış fiyatları şunlardır- bul.unan yerlerde perakende sntı. 
beş saatlik 'bir eselcdır. H lbuk1 A k w • l<".J iskonto unun ilavesi ır.ı:retile 
Almanhr taı"Bfınrlan Krem~ug'un .. n amd~ gazyagının çift bü· j tayin ve tesbit olunur. 
zaptı elbette bir gunhık bir muha- y~k t~.n~~esı 91 O ~unış. benzinin .S - Bu suret!e, şirketlerin ba. 
rebe ile vaki olmamıştır. şu hnldc çıft buyuk tcnelcesı 11,25 kuruş, :,i teşkiliın bulund d H 
Mnr~nl Budit'nni, ~ha eylülün ilk motorinin çift büyük teneke i birler için tesbit cdi~:ni~ ~}; 'e: 
gunlerındc gerek §ımalden Gomcl 745 kunış, gnzynğının dökme mi satı fj ati h 1·1. n re.: tıırıümdıı \"e gerek ceııupUı Kremen. kilosu 2 7, 95 kuru w •• ~ 1! an ma a ın en bü· 
çug tnr fındn beliren Alman tehdit· dökme litresi 22 9~ ku~azya'e~ın br~1~, ~ul~!e memurlnnna telle 
lcrini ve ınlsyntivlcıini görerek ve ' ~ ıucn- ı wrlımlftir. 
k dı 1kuvv-ctilc mukayese ederek. ................................................... ••••••••••••• ........ -_. ••• • .... _._ .... . 

ibunlnıla başa çıka~ıyac:ığını anl • e c 1 is Fener yangını ııınlı )nngın ac-.agı sarmadan or. 
du'-'!ıını gtti oekmek karannı ver- müz kerelerİ 
melıydi. 

Dört Sovyet ordusunun Kiyefin 
şı:ı.rkındn ihata edilmiş ve ~ber 
içine :ılınmış olmalarına göre, bun. 
), rın gcıi çcldlırken sarılmış oldıı'k
lrn, ıu hnldo geri çeıdlmc ıtı:ı reke
tıne çok geç bnşlnnıld ı ani ılınnk. 
t dır. 

Klyef şehılni i gnl eden A1nınn 
ku vetkı1 19 eyl e şehrin lçlnd n 
Dnı r nehrini çarka d "il geçe. 
rck iimaldcn cenuba doğı u gelmiş 
ol, n Alman kıtalar e l\:ı) fln a • 
1 ında btr rn1 1 r; Sovyct ord lan
n n garptan 1 ta ııı t.ıııı ı 
\·e çcnb 1~ darnlt.mışlnrdır. A1mnn : 
lnr 13 e:ı lulde So' ~ t ordulnrının 
~arka dogru rlcat h:ıtlarını k tik. 
leıl halde bll orduların ibatruı.ını ıı; e
:va ~nbcrl nme ni 19 cvlülclc> il&n 
etmi lcrdir. Burıun mfinası şudur: 
1~ c~luldc motüıiü kuvvetl rin 3ap. 
tıklnrı ihata hareketini nı kndan gel
mekte olan piyac'!e tümenlrıi tak
viye.' t:dip uğlam ve cmDi~ tU bir 
r. le koyduktan ve rıuıb uı Kızıl r 
duların 'bu çenberden kurtulmal< içın 
yap;ıcaklan ilk hnmleleri tamıımıtc 
tarc'.lcttiktcn sonra çenbcrln mfık m
ml'I oldııı:'llnn A.1manlnr itimnt et • 
mişlcr ve nnrnk bundan sonra çen
h rl ilôn etmişlerdir. Eğer ah r 
kalım bu l{ızıloı dulıarda mukav t 
ve mukabil taarrm kudreti bulun -

dı u kudreti Kremcnçug'da, 
Çemikof'ta J!Ö rmelerl "e a nl • 
' l" vl "ldc ' kua gelen ilk fe -
virmede isbat etmderl lfızımtt1i U: 
şimalde, cenupta '\"C garpta a \ ı > n 
<ı.tık :ı relen ruuh:ıı lerl kaybede. 
3·ek ~arka do"'..'Tll (l'k0

l11 ken rlcat t
lnrı lcc Ut>n bu Ku~ılo1·dularm şimd' 
10 ı.,ruıı ~eç.t kten l!onrıı muk b J ta
:nıı uz yııpnrıık o ç.enberı kını a arı· 
ıın artık imkan :ı·oktur Alman ordu· 
1a rı b ~le ç n lıerlC'ı i ve neti l rlnt, 
B'nl t k, ?tlin"k, Gom !, Velıkll ıki 
ıı 11 arebeler"nd Stt term lu e b 
lıı ıind(' -wurülcn 1cii il 11 $ov) t 
:ı k inden baıka 10 b nleree, 100 
bınlerce c~:"r almışlardır. 

'Esn en 'Bud·r.nni ordulnnndan an. 
c 'k 600 btn ktşi knd. r btr şey kat. 
"' " nunl dan dört ordunun, ylıni 
takriben 400 b"n İldiin·n K'yeftc e iı· 
d cı ş a bunun şarkında .çcnber 
iciııd ıhnt.a cdibniş, olmuına ~orc 
Hnrkof • Re- tof hattına do ru Ç('kt 
1 • J. 11- ·n · '"' aeak bir 
ıer olıımıyacakları lişikii.rdır. 

A18' 'k t p ol:ırak 150 
bin l'~ir. r.oo t n, Jr.o tank almı ol
d lda nı ib' d ve cenup Ruı 
o ılı 1 " rJ ki kumand:ı değişik ıği 
nrtık Buıllenni ordularından 1 e ,. •• 
nır bir ıey kalmadıgına del et 
d r 

•• 1 .............................................. . . 
talyanlar 

Cebelüttarıka 
baskın yaptı 

ftnlyan ı,ımumı karargolbı n ğı. 
dakı b t teb ğ1 ıneşrctın.işür: 

Kr.ali L 

Nüsha•ı (5) Kurr hır 

Abone ~ e.ralti 1 f'1i~"11o Hf et ___ ....;. ___ --2E,lı ' 

S<'n lik ............ 1400 Kr 2'700 Kr 
Altı avlık • • t• ............ 750 > 1450 > 
~ a:;lık ............ 400 > 800 > 

Bır a)iık . . . . . . ...... ıso > yo'ktur. 
Dİ 10.T: 

Dttco 

DE 
K 

·z 
l 1 

Tiir~e sözlü 

Aşk • K a r am an 1ı k • 

Arkadaşlık ve Yüluıek 

Feda\Srlıklar Şaheseri 

Yakmda IPEK'te 



SUife ; 4 TASVİBİ EFKAR !& - 2S EYL'OL 

Salih Necati Eczabaıesi Bahçekapıda Yakılbaı karsısııda $ekerci Hacı Bekir sokağı basındadır. Baska yerde $ıbesi yoktur. 

ı: :~~:~ ~~ :~~ ~~:~~~~·:J 
ı 2 3 4 s ' 1 -.. 9 ıo 

1 1 
ıl-+--~-t--t--l=~-t--+---ı--11 • • 

Soldllıt atıl& 11• 11ukGndu aıııi•: 

1 - Şekercide bulunur. 2 - Bir 
kadın ismi - Yıl. 3 - icar _ İtiraf. 
4 - En çok değil • Yeniden bayat 
Terme. 6 - Bir nota • Bezile nıeşhur 
bir Karadenb: şehrimi~. 6 - (Fena 
aı.ı ? ) nın zıddı. 7 - Yenilik değil -
Not.a. 8 - Yaraya siirülür • Evin 
üst.ti. 9 · • Sonuna (İ) ilave ederse
niz budalanın kabacası olur - Azim. 
10 - Efrad • Anu. 

Deposu: 

Z. SAATMAN 
SııJt,anhamam, Camcıbaıı hanı 

Dünkü hnfmaeanın halledUmfı ı· -
,ekil 

1 1 3 4 s 6 7 8 9 101 

- - --- -- ----- ---

·oevlet .Demiry_olları ilanları' 
1 L IA T i F E:C l ı ~· ı ı 1 

~AF ı Y E T s ER I 
! T 1 R T L y;. M A N 1 
• Tv -

1 L E R m B A N --T -
5 F 'E E K B E z ı,..\o 

IE T tr R ~ R E T -E r~ -;'.p , __ . - E ~ -- 1 
7 c : M "' 8 R E ·~· L · 
6 

• ı s A B E T E T M E 
N - r ~ M 1 

ı--

9 E A z M - ---(j 1 1( 1 N ~ E L E~t!. -1 

- - - -. "' 
' YENİ·. N.EŞRIYA T 

Ankara iıtaıyonu cıvarınaa yaptırılacak depo ıçin yemekhane, yı. 
kanma ve Ziraat Baş Mıifettişliği binaları ile Cebeci istasyon binası 
inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fıyat üzerin~n eksiltmeye konmuş. 
tur. Bu inşaatta döşeme ve lentolar için muk:tazi demirler idarece veri· 
lecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli c155 000> liradır. 
2 - İstRkllier bu işı> ait şartname vesalr evrakı D. D. Yollan An.. 

kara veznesınden c77fı,. kmuş mukabilinde alabilirler. 
3 - - Eksilımeo 7/ 10/941 tarihinde salı günü saat 16 da Ankarada 

D. D. Yolları Yol Da1resinde toplanacak Merkez Bit-inci Komisyonunca 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif melctuplarile bir. 
ilkte a'}ağıda y11zılı teminat ve vesaiki ayni gün saat elli> e kadar Ko
misyon Reisliğine vermı·leri lazımdır. 

a - c9000> liralık muvakkat teminat, 
b - 2490 sa~·ılı kanunun tayin etti~i vesikalar ile bu işe mahsus 

olmak üzere Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet 
Teslkası için ihale larihin<len Pn az sekiz gün evvel bir istida ile Mü-
nakalat Vekaletine müracaat olunması. (6725) (8261) 

ŞiRKETi _HAYRIYEDEN: 
tsLAM - TORK ANSİKL0- 1 

PEDİSİ - 19 uncu sayısı m;.ih im 1 
tetkikleri muhtevi olarak intişar 
etmiştir: l - Tıp aletleri hak- 1 
kında müılümanların keşifleri: ı 
P rofesör doktor Süh eyl ve Nuri 
F ehı l İ 2 _ Ali: Lisan, tevhid, / Rama~an münasebetile tertip olunup 26/9/941 perşembe akşa- ı 
ili t k f 1 f t f 

1 
mından itıbaren tatbik mevkiine konulacak ilave seferleri gösterir m. man ı , ese e, asavvu 

bakımlarından : Profesör lsmail j ~e-tvellerln bu akşam iskelelerlmize asılacağı sayın yolcularımıza 
Hakkı lzrn.irli. 3 - Usulü hadiste 1 ılan olunur. • 

ili: Profesör Kamil Miras. 4 - -ı••••••••••••••••••• 

~;~~a;:~s~:f;~~~~~~:ı~:~~ ;-::~ lôKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
zimattan maksad, ıslahat fer-

jr-Kitaplarınızı ~ ı1 Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü İlanları ARiF BOLAT , .__lllİİllllllliıl ___ ..__ ... ____________ _ 
KiTABEVİNDEN Mııhamm6Tı Muvakkat Mahallm Sokağı Sa.11~ı Cinai 

alınız. Bütün kitap Jan bulab i
leceğiniz gibi Ank ara netriya-

kı11meti teminat. s~ıMi 
L . K. L . K • 

641 87 48 50 Boğaziçi Anadoluhisarı İbrabiwbey 
hmn, Avrupanın m o del veıair soicagı tamamı. 
mecmualarının Babıalide ye- 1 1467 36 110 00 Kartal Kartal yukarı KaııapQglu 296/I 64:13 metre murabbaı arazi tı;in 

4 3 odalı ve bahçeli ahıap evin 

gane eatı=J yer idir. ayı<?.ması beı odalı yl\rım kiırgir ev. 
GueteJere ilin da kabul eder. ı· Yukarıda cine ve mevkii yazılı gayrimenkullerin miil~eti satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttır. 

maya çıkarılmıştır. İhaleleıi 2!1/ 9/941 pazıi.rtesi günü saa t H dediT. İsteklilerin teminatlanle Müdürlük 
Ankara ciaddeai 8- btanbul Akarat kaleJT\ine müracaatları. t8069) 

~ ~· ~ '• ----------__;~------------.... --------"""'!"------------~--------------------------------
I•. 

Kasiyer araııyır 
Maruf bir Türk müessesesinde ça

lışmak üzere ciddi bir kasiyer aran
maktadır. Kefalet gösterebilen ve 
kadın olanlar tercih edilecektir. Ga
lata posta kutusu 86 müracat. 

• 

DOKTOR 

Sedad Kumbaracllar 
ÜROLOG - OPERATÖR 

l drar yolu tıe tenaS'l'U haata.l1k-
ları tnütelıa1111ıaı 

Ademi iktidar ve belgev~ekliği, 
gece işeyen çocukların tedavisL 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
Lıitfi apartımanı. (Tan Mat-

baa.,ı karşısı). 

İkinci lcra Memurluğunda1t: 
Galatada Mumhanede İktısad han 

10 numarada mukim iken halen ika
metgahı meçhul kalan Elefteryos 
Yorgopufosa. 

Alacaklı Triton acentehanesı ta· 
rafından ( 450) lira alacağın maa 
faiz ve masarif tahsili hakkında ve
rilen 20/ 5/ 941 tarihli takip talebi 
üzerine ikanıetgihımza gönderilen 
ödeme emrine posta ve zabıtaca ve
rilen meşrubata göre ikanıetgihını
zın meçhul olduğu anlaşılmakla icı-a 
hakimliğince 45 gün müddetle Hanen 
tebliğe karar ver11miş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren mezkur mihl
det zarfında icraya mürncaatla bol'
cunuzu ödemeniz la?.ımdır. Veya ic
ranın geri bırakılması hakkmda alt 
Qlduiu makamdan emir gethilmedi
ği takdirde cebri icraya devam olu
nacağı ve mal beyanında bulunul. 
madığı takdirde .icra ve iflas kanu
nunun 76- S37 inci maadelerl hük
mü tatbik edileceği !>41/1520 numa. 
rah ödeme emrinin tebliği makamı. 
na kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğiinden ı 

Marka, 

ıuıa 

GT 

FMCQ. 

SE 
Lantra 

AB 

BLN 

No. 

Bila 
311 

285~ 

1/2 
101 - 6 
7023/24 

6924 
25-26 

REGUBS 3953 
DR 12 

• 
wc 

SNCO 
EGE 
DO 
WF 
HS 

PKF 

ZR 

KK 

WG 
JS 

ZB 

. 
DINKO 

DINKO 

1 

1 
6068 
6062 
1041 
226484 

3426 

76519 
21 

101 

3034 
3 

50 

2 - 179 

Mikdan 
Ki. Gr. 

o 715 
92 000 

1 

153 
200 

112 

90 

22 
9 

16 

16 

256 

15 
138 
138 
25 
70 

66 

810 

144 
24 

16 

1 
2993 

1881 

900 

000 
000 

000 

000 

000 
000 
000 

000 

000 

000 
adet 
adet 
000 
600 

000 

000 

000 

000 
000 

800 

900 
000 

000 

Dljerl 
Li. Kr. 

s. 18 
996 24 

74 

79 
132 

10'{ 

168 

99 
86 
62 

62 

461 

70 
903 
541 
124 
193 

117 

2924 

54 

2791. 
82 

.. 
123 

2!13 
404 

136 

78 

23 
81 

51 

33 
69 
75 

08 

98 

31 
'18 
12 
82 
81 

88 

00 

87 

3! 
93 

48 

32 
66 

31 

T entbuıtı 
Li. Kr. 

'l 
74 

6 
10 

8 

15 

., 
6 
4 

' 
85 

6 
67 
40 

9 
14 

8 

250 

4 

209 
6 

9 

17 
3R 

10 

20 
75 

6i 

00 
00 

00 

00 

H 
60 
65 

65 

00 

10 
80 
50 
50 
60 

85 

00 

16 

40 
30 

30 

50 
00 

00 

~afi ipek mı-rısucat 
Parça lıalir.de ~:ün menRucat (bir 
tat·af iplikleri pamuk). 
Al'eometı·e (çıplak keı;ıli'et derecesi 
ecnebi memleketlere götüriilmck 
üzre). 
}ifaden euyu 
Sınai kimyevi miıstabzar 

Fırça imaline mahııua beyazlatıl .. 
mı, (agave) nebat lifi. 
Gayri saf Asetat Döfer 

Yazısız resimli kağıt reklam 
Ağaç kenarlı bez ü.stüne harita 
Elektrik t.ertibatlı gemi feneri de
mir . 
Elektcik tertibatlı demir gemi fe
neri. 
Buhar makinelerine mahsus de. 
m:rle mürt!ttep ıfı.stlk boru. 
Fotoğraf ı·esim. 
İpekli pamuklu erkek şapkası 
Pamuk erkek ıtapkası. 
Fotoğraf reıdm 
'l'cll!'t'llf ınürsile makinesi (Per~ 
fore). 
Sade düz cam sofra eşyası, bar. 
dak, kadeh, ııürahi. 
% 15 ten fazla sun'i ipeği havi 
yün ipliği 

Nikel cilalı pirinç kadın çantası 
ağı7.lıı{ı . 

Deri taklidi -muşamba 
Kalem bıı,.ına takmak için yazı 
silgi ıa~tiği. 

Şamp11ny11 (ecnebi memleketlere 
~öliiı iilmek üzere). 
Safi ipt-k mensucat 
Demir boru katranlı ufak boy 
rarıtire 

A~fıılt katra n 

9/9/941 günlü İkdam gazetesile iliin edildiği üzere yukarıdaki eşya 154!1 ı;ııyılı kanun mucibince 25 ve 
26/9/941 de açık arttırma suretile satılacaktır. Satıştan üç ı?i.ln evveJl ne kadar eşya !l-12 arasında görü• 
Iebilir. Satış Reşadiye caddesincieki Gümrük Satış Müdürli!ğıinde saat rn.:ıo dadır. Kaııuni vesikaların i!J. 
ı·azı ve teminat akçeleı-inin satış günü saat 12 ye kadar yatmlmaf!ı lazımdır. (8107) 

Belıotuklujıı • idrar sorlağa 

•• 
Böbrek laaıtalıklanna kar•• 

kullanınız 
manlannın içyüzü, yeni Osman. A Tbb Ok J M .. d- 1 _ .., .. d 
lılar siyasi cemiyetini teşkil eden •• • u u u ur ugun en: r 
Namık Kemal 'e Ziya Paşaların ı. - Ünıversite tedrisatı a11ı. Tes./941 de başlıyacağından sılada 
Tanzimatçı Pa2'alar ve i' ham e tti- j bulunan As. talebemizin sıla izni b irinciteş.rinin 28. ne kadar temdit' I BELSAMiTOL 

Belsamitol idrar yollarını t emizliyerek hastalığın ilerlemesine 

ği esas noktalar, Ali Paşanın ı edildiği. 
memlekete soktuğu yabancı ni- 2. - Bu 11ene yeni kayıt ve kabul edilmiş olan talebelerin ise 15 

Satış deposu: Sami Aksu, Bahçekapı İş Bankası arkasında 
zamat ve müessesatın husule ge- ı birinclteşrinde okula iltihak etmeleri ilin olunur. (84'1) j 
tirdiği jçtimai tezeb7Üp : Eşref ~ •lllllllııı.. 
Edip . . ~ -. İslam_.- Türk Arısik- , Türkiye Cumhuriyeti ' r m•&M!lllmEll!:::ll•ll!l&GXIJDll~;ııı!l!WB'.!.ftl'!l'~Q!ll!l&ICBIB!ll ____ _ ___ _ 

ve kiı.na karışmasına mani olur. Bilümum idrar yolları hastalıkla. , 
rmın tedavisinde tesiri kal'i ve emsalsiz bir müstahzardır. Ecza· 
nelerden arayınız. 

Rahvancılaı· sokak No. 5. 

lopedısının meslegı ve rasyona- ı 

~:kkı:d::-p~:f~Ts~! ~::~?ı ~::~: ' Z 1 R A A T B A N K A S 1 
lzmirli. 7 - Altınordı: devletine 

1

1 

Kuruluo tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirasl 
ait metinler: Bağdat, Ahbast Ay. ŞubP. 'Ve Ajans adedi: 265. 
yurt 8 _ Bedir muharebesinde ZİRAi ve TİCARl HER NEVİ BANKA MUA)fELELERt. 

ok: Tahir Olgun. 9 - uki gün-
lerde Tu k pehlivanları, (~iiı); 
Mehmed Akif. / 1 

Üskiidar icra M~ırııırluğımdon: 
Re~ lcrbeyinde Yalı boyu cad<lcsiııde 

il 11 N(I, lı kıişkte ıkamet etmekte 
iken huleıı ikı.ımetgihı meçhııJ olan I 
Preıı ~es J::mheye. 

ReylerLeylndc bakkal Rızaya ba· ! 
kiye 4t.i7 lira 3:1 kul'Uş bQrcunm:dan 
dolayı Beylerbey inde Ynlıboyu cnd . 
ilesinde Suphi Erkinin tasaı rufu al. 
tında lıuhınnn 9/ 11 No. lı köşkte 
mevrut iki buçuk metre boy- ve bi ı ' 
metre ,geni~llginrle Avrupa mamu . 
iitı ceviz uç adet elbise dolabınıza 
ell faer !ıra kıymet takdir edilerek 
~yapta tahtı hııcze alınmıştır. 

20/ 8/ 94 l tarihli lı'.ıciz zabıt vara.1 
kasını te kik ve bit' diyece~iniz var
sa ~kıunetgahınızın meçhuliyeti ha-

1 sebile icı·a hakimliğince tayin edilen 

1 
20 gün içinrle söylemek iııere icra 
ve iflii~ kanununun 11)3 unl'li mad
desindeki <lnvı-tiye yerine kaim ola. 
rak ılünen tebliğ olunur. 

E:rliU: Sala 

'360 u. 
Raaazan 

1 23 
Guo: 266 

1357 
Rum! 
EylGI 

l J 
H ı: 141 

Ezan V ua,t; 
s o s o. 

Giaef \"tana•ll t ı 

Ot•• 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyorwı. 

lrnrııoarah ve kumbarasız tasarruf heaap
laı1nda "n az 6U :&rusı bniunıı lara sı:med'1 4 defa çekilecek kur'a 
ile aeatıdald plana göre ikramiya dağıtılacaktır: 

4 ade t ı.ooc liralık 4,000 lira 1 100 adet 60 liralık 6,r.oo liı-a 
4 > 500 > 2,000 , ı20 > 40 > 4.~oo > 
" • 250 , 1,000 > 160 , 20 > 3,200 > 

40 > 100 , 4,000 > 
DİKKAT: Hesaplannıbki paralar bir sene iç inde 60 liudan 

aşafı di.i~miyenlt>re ikramiye çıktıfi'ı takdirde % 20 fazlasile verile
cektir. Kur'alar Fened~: 4 defa, 1 Eyliil, l Birinclkli.nun, ı Mart 

ve 1 Haziran fwı.ı'ihlerinde çekilecektir. 

Bügük zabıta romanı : 14 

'"j ~ l ·tJ : .ı !J] '&il 
~ ~ Bi.JLENT BULA K.. ' 

u.iadl 
Aq..111 1l 
\ a&a 411 
•aaak (Yanalr.I) 10 

4:)1)5 
Ot) 12 
2S ıs 
00 18 

11 ı' 
os 04 

49 

°' :u 

°' 19 
10 

Erkek yüzünde . ne bir d'iimla ı biie çirkinleşmiyen lıir ~es. İriliğine, 
pudra, .. ne de bu· damla allı!.: kabalıgma ra~·mcn de :teki bır ka
vardı, Uı;t dud11ğı kalın ve bıyıklı elma benz.iyordu. 
idi. Kıl'mızı saçlaı ının üstüne biçim- B F K · l<l y 

ı .. b' f-- k · . • B unun anny aıı;er o U~'unu 
~~~~~~~~!!!~!!!!!!!!!!!!l su. u· otr şap a geçıtmııitı. u h 1 dı ' 
• acayip kadının üstünde kadınlığa emet1 ana m. 

Halkımızın Hava kurumuna 
milyonlarca yardımda bulunmuı, 
söklerimizi, kısa bir zaman için
fle yenilmez kanatlarla dold ura
faiı.rnmn müjdeı;idir. 

Fitre v e Zek.itm y e ni yardım
leır içİo vesile hazırladıjını unut
.. yaJun. 

yakışan hiçbİı' şey yoktu. Giyinmesi Kenyon birdenbire uyan lı ve tıpkı 
bile erkeğe benziyoıdu. Dümdüz bir bir erbk arkadaşını selamlıyormuş 
eteğin üstüne bir erkek ceketi, aya. ribi · 
ğına da düz ökçeli kocaman ayakka- ·- .Merhaba Fanny, diye bafndı. 
bılar giymi, ve boynuna kadar ilikli Kadın: 
bir gömleğin üsti.ine sıkı<"a bir kıra- .__, Buı·ada neler olu~·or! 
vat bağlamıştı. Bütün_ bunlar~ ra~- Diyerek hepimize teker t41ker bak. 
men bu acayip mahlukta cazıp lıır j tı Humeye lakayıt biı' selanı verdi 
şey vardı: Çok ıı;iizel ve parlak göz. b~baını görünce şöyle bir diişüıı<lli .~ 
leri. .. Konuştuğu zaman da sesi de. , nihayet beni de başımdan ayaklarıma 
rfn ve yumupktı. Bağırdıtı ~man kadar hayretltı aü.ıdii. 

' . . ~ - ,• ' - . . . . . . 
l~ h i .s:a r" 1 a t~~u~'· :Müdürl.üğünd~~ ·:. 

Ciııst .Miktarı Eksiltıııeııin 

20 m. ip merdiven 
Yangın söndürme aleti 
Kum torbası 
Keten gömlek cuzun boy> 
Nihayetsiz şerit 
makinesi için tel gücü 

1 
9 

60 
26 

250.000 

adet ) 
adet ) 
adet ) 

adet 

Günü saati Şekli 

3/10/941 

7/10/941 
3/ 10/941 

9.40 Pazarlı); 

10.30 Pazarlık 
10.20 Pazarlık 

Dökünı işi 2000 Kg. 3/10/941 10.05 
1 - Yukarıda cin~ ve miktaı·ı yazılı malzeme şartname ve numu

nelC'ri mucibince pazndıkla sn tın ıılı nacaktır. 

2 - Pazarlık hiznlarınılıı. yazılı ı"iin ve saatlerde Kabataşta Leva
zım şube~inde müteşekkil ~lım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Niimune her giin öğledPn sonra sözü geçen şubede görülebilir. 
Şaı'lnanıeler dt" bedelsiz ayni şulıeci en tedarik olunabilir. (8133) 

r B O R S A 1 J ;:Borsa harici altın fiyatı ;~ 
22 • 9 - 941 muarneleti 

1 on..fn 
"'e"l'ar
Cea e'tre 
MaJrft 
Yo!.0'1a. 
ı: to . 1')\, 

J Steril• 
100 J.>• a r 
ıeo ı • .,. 1r. 
100 P~uta 
100 y.,. 
100 sv":; '<r 

5.22 
129 5275 -.-
12. 89 

30 TS 

Retadlye 2S Lira SS ICf. 
Kaha a.ıthlrllls 111 ,. SO •• 
KGlçe a.ltııa ~r•• 1 " 54 ,, 

1 

, 
'""'' . 
~ 

Koçuk tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
LSHAVl VC: TA rl VU..A r 

Doğuın ve kadın 
hastalıklan 
mütehassısı 

~ratör fö·. SAlP ALI 

D ÔL B AK 
Beyoğlu Tiinelba11 Tünel 

apartım.an No. 2 

Keıideler 4 ıubat, 2 mayıs, 1 atus t.<>s, 3 jidnrite&rin tarihltırlnde yapıla. 
Yüzde S lkr&Dt!yeli 9U 19 ... 5 

1941 . iKRAMiYELERi " S •• 19l3 ErKaıılA.R.C. - .
" 7 934 SıYaa-Erzurı.ual - . 
,. ' .. 2 na 1 -.
" 7,S 9J3 T ürk borc11 - . -

h lla. De. yolu 1 v• 2 -.-
Şa rk değirmenleri - ,-

l!"za,rdan maada lıer gün öğle· 

den sonra hastalarını kabul 

1 adet 2000 liralık = 2000.-- lira 11 8 adet 260 liralık = 2000.- llra 
a > 1000 > = 3000.- , ao > lOO > = B50o.- > 
2 > 760 > = 1600.- • 80 , 60 > = 4000.- > 
' > 600 > = 2000.- ~ 300 • 20 , = 6000.- ~ 

T. C. Merkez haokaaı -.- ,, 
ı Bunlar bıtiııce ıııiiddeiumumirıin d~ ciçe~·iye .. gir~rsen i~ı edersin, çün- ı Fanny'nin gözleri hıtsla pıı.rlad~: '(i:l •11 ••• ;,. 
go~lcrine baktı ve: k~ sem muddeıumumı arıyordu> de- - Aı-iık bu kadarı fazla ... Bilscy. - • • jl 

1 

- lleıı ı ııı,; sağıı· nıı ::. ıım:'! dedi. dım. , dim herhalde sormazdım. --
bu ıı c ? Ne o'uyor? Joe FowLett ne. - Kaçımya hiç teşebbü~ etti mi? 

1 

D1ye bağırdı. 1 BUGONKO PROGRAM 
rede? Allah aşkıııa kontı~·uıı . I<'aıı ny h~d~etle a~ıldı : Hume biran sustu, onra sakin bir 

1 Hume derhal atıldı: - Kendını.ze gelın, Hume, neden sesle şöyle dedJ: 7 ,30 Program 19,30 Haberler 
iyi ki buraya ugı·adın Fanııy, kaçacakmışım. Daha hala olup bite. 1 _ Fawcett bu geee dünyayı tcl'I. 7,33 .\füzik (Pi.) 19,45 Serbest 10 

dedi, biz de seninle konuşmak isti- ni izah etmenizi, bekliyorum. ' etti. ı 7,4ô Haberler. dakika 
yorduk; İçel'iye gir. . 

1 
Hume, deteb.tife: Fanny hiç de hayret etmiş göriln. 8,00 M~7.1k (Pi:) 19,65 l<'asıl sazı 

Faııny itaat etti. Ağır ağır i~criye - 1.'ekalii. gidebilirsiniz. medi. 8,45 Evın ııaatı 20,15 Rad. Gaz, 
girerek cebinden çıkardığı aıgarayı Dedi ve adam uzaklaşınca, kadınn _ Demek ki öldü. ı * 0,46 Müzik 
yaktı ve maı:ıaya dayıın:Hak Roıdu: I diindü: Diye mırıldandı. Bunları tıöylerken 12,30 Prııgram 21,00 Ziraat tak· 

- Fawcclt'c ne .oldu? 

1

. - Şimdi, Fanny, bu akşam bura- çeneı<inln kililendiğlni ve gözlerinın j 12,:J3 Müzik vimi. 
Hume cevap :verdı: ya ııcılt·ıı ıı;PIJi~ini söyler misin? küçüldiigünü gördüm. 12 45 Hcıbel'ler 21,10 Müzik 
- Bunu bilmı~·or mu~uıı? - Bmaya Fawcett'i görnüye ıı:(·I- l:lunıe ılevam etti: 13,00 Müzik 21,30 Konuşma 
- Nereden bileceğiı~ı ... . . _ din, değil r11i? _ Hayır Fanny, öyle ölmedi. 14,00 Müzik (Pl.) :!1,45 ?!iüzik 

'.Hu_me kadını getırnn cleıf'ktıle .. - .Burn;1.·a he.rhalde Reiı1icümhm·u. _ Oh! İntihar mı yoksa? * 22,30 Haberler 
dQndü ve: . . grırııuye gelmedım ... Yoks" bir ziya. _ Hayır, bir cinayet. 18,00 Program 22,45 Müzik (Pl.) 

- Nasıl oldu, Pike, anlat, detlı. 
1 
ı·~te gitmek yal"ak mı? Kadın: 18,03 Orkestra 23,00 Program.,. 

Adam gülümsedi: ı Hume gülerek : - Yine co>. 
1 

19,00 Şarkılar kapanış 
- Yürüye yüı üye bu e\'e doğru , - Hayıı·, dedi ve derhal ilave Diye inledi ve kendini zor tulwrak 2!S! ~ 

geliyordu. Kapının Cınline grJip dE' etti : llive ett.i: 
her şPyi apaydınlık ve Hzlnri giiriiıı . -- Senılnn hala şüpht-lı;nıyo ı um. - Zatım bunu hekliyor ve belki dı• . Sahibi : z. T. EBÜ4,Xll' t1 
ce bil'rlenbil'e ıaşırdı ve cHııırıloııla Demek nrk, liaşın Fawcet te ne oldu- bund:ın koı ı.;u) ıniu. N'frlyat Müıtüı·ü: C. BAIJAN 
neler oluyor böyle?> diye ıoı·Ju. Ben 1 tuna bilmiyorsun. 1 (D~t•am.ı ı·«r) I BaAhiıit yer: Jlotba.ai EDl:tZll'.4 


