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Y edikulede dün ge-1 

ceki bügük gangın 
Vedikulenin en büyük mensucat 
fabrikası ile bir idrofil pamuk 

fabrikası kül oldu 

::-.:~~2 hala için için yanıyor 
yangının nec'en çıx tığı 

henüz ar Jaşılamadı 
Dün geceyarısmdan sonra Ye

ciikulcde büyük bir :ı:angın çık
ın~. iki fabrikayı tamamen ya.kl!k 
tan sonra sabaha karşı söndürül -
müştür. 

Yangın, Yedikule • Kazhçeşme, 
Kirişhane sokağında 11 numaralı 
M. Kemal, Süreyya paşa, Fahr0L 
tin ve şUrekama ait idrofil pamuk 
fabrikasından saat yarunda çtk -
mıştır. Fabrika dahilinde pamuk 
ve kimyevi maddeler bulunduğun. 
dan ateş süratlc geni5lemiş '"e hır 

Çungkingten 
bildirildiğine göre 
Japonya 

yakında Sovyetlere 
hücum edecek 

Jaglltere Blrmanya. 
da sekiz bava llıl 

kuruyor 
Çımq • Kitıg, 18 ( A. A.) -

Röyter: .
1 İyi mallımat al~n ma~fıl er, 

Japonyanın Uzak Şarktakı Sov· 
yet ordusuna taarruz et~ek 
niyetinde olduğu . _ha~ı~akı v~ 
Çung. King ile Vı§ı h~kumetlerı 
arasındaki siyasi n:u.nasebatın 
bozulmasını nazarı ıtıba~ ala-

(J>evamı 4 Uncude) 

anda fabrikayı tamamen sarmış. 
tır. 

Fabrika bekçisinin yangını haber 
v~rm.esi üzerine Fatih ve Bakır • 
köy itfaiye gruplan derhal yan • 
g~ mahalline gitıni§, fakat bu 
":_1lddet zarfında da fabrika.dan 
yukselen muazzam alev sütunları 
ayn_i çatı altmda bulunan bi~ 
tekı 9 numaralı Fuat ve şilrekAsı. 
na ~it Santral ınen.cıucat v0 iplik 
fabrık'.18ma da sirayet etmi.,tir. 

İtfaıye gruplarının büyük gay
~c.tler sarfetmcsine rağmen her 
1~~ fabrika da tamamen yanmış, 
dıger binalara siravetino meydan 
vcrilıniyerek söndUrülm;;.,.·· 

V 
""9~ur. 

aka etrafında zabıtaca tahki. 
kata başlanmışsa da henüz yan -
gmrn ne suretle çrkmI§ olduğu 
!nlaşrlamamt§tır. Elektrik konta • 
gmdan çıktığı sanılmaktadır. San. 
~al me~cat fabrikası 400 bin 
!ıraya, ıdrofil pamuk fabrikMmm 
da 80 bin liraya sigortalı olduğu 
ve idrofil pamuk fabrikasında da 
50 bJn lira kıymetinde mal bulun .. 
duğu anlıvıılml§tn'.. 

Yangın bu saate kadar da.h.i için 
için deva.ın etmektedir. İtfaiye va 
ka. mahallinde ica.p eden tedbir • 
l~ almıştır. Fabrikalara mütcma 
diyen su Sikılma.ktadir. 

İngiliz Harbiye 
Nazırı d:yor ki: 

Nafıa Vekilinin mühim beyanall 
-----o-- ---

Ege g i sulayacak 
baraja başlanıgor 

iki ytla kadar kafi miktarda tayyare 
mühendisi yetiştirilecek 

Bandırmada ,,.,...,ılan yeni tan 
iskelenin inşa işlerini dün açan 
Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy, 
tetkiklerde bulunmak üzere E~ 
de,ğe gitmiş ve gece geç vakit de 
şelırimize dönmüştür. 

Ali Fuat Cebesoy kendisini 
karşılayan garetecilere şu ibeya. 
natta bulunmustur: 

da süra'tle devam olunacak ve 
hepsi lbu yaz içerisinde ikmal c. 
dilmiş olacaktır. . . 

Mem1ckette biiyük su ışlerı 
projeleri etrafındaki hazır.hklaıa 
e.hemmiyetlc devam edı:y~r- -· 
Bu ytl Büyük MiJl~t Meclı_sınde 
50 milyon liralık bır tahsısatla 

(De,·amr 4 iincüde) 

ÇERÇEVE 

Sovyet tebliği 

Krivo:rog 
ile 

Niko ave 
fi tahlive 

ettAk 
---0-

Nikolayefteki 
doklar havaya 

uçuruldu 
---<>--

Almanlar 
20.000 zagıat 

verdiler 
--<>--

Mareşal Budıyenı 
Askerlerini Dinyeper 
istimaetmde muvaf

f akiyetle çekti 
Mosko\.-a, 18 (Radyo) _ Sovyet 

rcsmı tebliğidir: 

Çetin muharebclerdt>n sonra Krivoı. 
rog ve Nikola~fi tahliye ettik. Kı • 
ta.atımız, Nikolayefi talıliye etmez 
den evvel dokları havaya uçurmuıı : 
lardır. 

HenUz tamam olmıyan malCımata 
göre hava muharebelerinde w dUs _ 

JJtan~ l .dll:lldllmUştUr. Bızım 
zayiatımız 12 tayyaredir 

Karadenlzde tahtelbahirlerimlz, fld 
bUyUk Rumen nakliye gemisinJ ba • 
tmnI§lardır. 

• Londra, 18 (A.A.) - B.B.O. 
Şark cephesinde cereyan etmekte 

olan milcadclcnln karaktcriııt!Jt nokta 
111, Sovyet kuvvctlcrlnın Almanlara 
gösterdikleri anudane mukavemettir. 

Bütün cepherun boyunca muhar() • 
beler devam ediyor. Bun mla beraber, 
muharebenin siklet merkezi kray • 
nadadır. Marcşnl Budienni wıkcrlerını 
Dinyepcr istikamelincle çekmeğo mu. 
va.ffak olmuııtur. 

Londrıı., 18 (A.A.) - B B.C. 
Buraya gelen malüınata göre mer. 

(Devamı 4 üncüde) 

-

Japonyadaki 
Amerikahların 

Slkilletıe memıe
ketıerıae dlameıe. 

rlne "llllıaade 
edılmeııe 

100.000 kadın 
askere 

ihtiyacım iz 
var 

Hükumet orduda kulla -
nılan kadın miktarını 
çoğaltmaya karar verdi 

(Yazı~ı 4 üncüde) 

"- lstanbulda pc'k az kalıp 
vekalete ait müesseselerde tet· 
kikle.rtle !bulunacağım, 1\füteaki. 
ben kara yoliylle garlbi Anadolu· 
ya hareket edeceğim. Bugün 
Bandırma limanında Türk mü. 
hendislerinin orijinal bir eseri o· 
lna kesonu suya indirdik Diğer 

Bir Camiin lztırabı 

10,000 Japon 
Temerküz kampına 

sevkedilecek 
Vqlngt-Oll, 18 (A.A.) - Mi§ig&n 

mUmesslll demokrat azalan Dingel 
matbuata beyanatta bulunarak de • 
mtştir ki: 
Amerlkalııarm sUkQnette Japonya. 

yı terketmek mUsaadeal vcrilmlyecek 
olursa Amerlkada Havaide bulunan 
on bin Japonun bir temerküz kampına 

(De,·amı •i ün<'üde) 

oa tahriklere tekrar ba.,lamıfıhr. 
Son yaptığı no.,riyat şudur: 
"14 Ağustos 1856 da Bulgar ih

tilalcilerinden Nikola Kaptan 
Gabrova §ehrl cinrmda Türklerle 
mücadele ederken kahramanca 
ölmli~tür.,, 

l'illuddka, o tarihte Bulgar eş 
kfyası mezkür kasabaya yaklaşa
rak §Chir haricinde evin lıçlnde 
bir Türk kadını ile ü~ kız (.oeuğu
nu ateşte yakmışlardı. Yetişen 
za.brta kuwctleri He mtiı;ademede 
eşkiyadan biri telef olmuştu. 

B. O. Y, 

• limanlarımızdaki yeni inşaatlara 

Esrarlı bir hadise 
Bir çocuk annesinin 
karnında aQlıyor r 

Botun bir şehir halkı merak içinde 
bu hadiseden bahsediyor ---- (Yazısı 4 tiJM:iide) 

Nuri Demirağ hangar ve uçuı ~danınm resmlküşarmın dün eabah yapıl. 
dı~ı yamııııtık. Remnlmlz ömr.r htö nü'nU hangarvı kapısındaki kordetayı 

keacırks ~or. tBuna alt ~ 2 lncl sa)1amızda okuyunuz.) 

(Qaber) in 58.hibilc hi.rlikte 
oturduğum odaya. bir adam girdi. 
De\·rimlzde, hangi mesleğe men. 
sup olduğu belirsiz, kabzimallık· 
tan t &hıdldarhğa kadar herhangi 
bir ayak işi .klhğmtla hir adam. .• 
Adaın söze başlar ba.)lamaz, men. 
sup olduğu m~leğin belirsizlik 
8ırn hemen belli oldu: 

_ Ben, dedi, Ortaköy camiinin 
mttezzlniylm, Sizden insanlık \'e 
ıelimhk namına bir dileğipı ·yar: 
Ortaköy camii bilirsiniz ki, Orta· 
köyün mt'l§hur nhtonı üzerinde •.• 
Bu nhtan bütün o civann keyif, 
eğlon<'e \'C her türlü serhe§tllk 
yeri ••. Bilhassa Türk Ye miislü
mao olmıyaıı unsurlar, bu rıhtTm 
üzerinde, <'ami duvarlarmm di· 
binde, mihrahtrı önünde, lc;inden 
mukaddes kt>Jimelcr göriinen pcn 
cerelerin altmda yapmadıkları 
kepazelik brrakmıyor. Camiin kub· 
belcrindc çınhyft<'ak tanda ,arkı
lar, laf atmalar, küfürler, ka,·ga. 
lar, öpü meler, itişmeler ,.e sal 
ıe... Geçen giin mlhrabm önünde 
ben, alenen kötü vazı~·etinde bir 
takım Jpııtlz, sapsız İD6811lan kendi 
elhnle yakalayıp polise te;lim et .. 
t.im. Ne olur, ı;i7.den insanlık ve 
Wimhk namma rica ediyorum, 
bunlan yazmız, ya.7.ınız da nhtnn· 
la cami arasına bir du"·ar ~kil· 
sin; böylece cami, biitün o re7.a
letlerl gönnez, duymaz bir balo 
get.lrUeln. •• 

Necıp Fazıl Kısakürek 

MüezıJn, bütün İstanbul <'8mi• 
!erinin minareleri boyunaa haklıy 
dı. l'e istediği, o kadar müteyazı 
'e boynu biikük bir ~eydi ki. .. <> 
mi, miie.u.inin dilinden, sadece 
kulakJannr tıkamak üzere bir par· 
ı:.a pamuk ,.e gözlerini bağlamak 

üzere bir arşın bez :rica cdiyonlu. 
Cami, eteklerindeki hakiki kepa 
zelik ve :rf>.Zaletin çöp tene-..keleri
nc doldurulmasını 'e muhitinden 
ebediyyen ur.aklaştınlma.9mı lst,c.. 
meğo <'esaret edemiyordu. 

Hev Allahım hey! Bana eorar 
sanız; değil en bü;iik mukadd<'!i"' 
!erimizin yatağı etrafına bir du· 
\ar çekerf!k onu bula maktan kur 
t.armak bulaşıcı maddeleri bütün 

' 1· Türkiyt•nin dı ma. sürmek uzm1. 
~eldiğf ni hay'kmrım. Miiezzinln 
dilinden sadece Jıulaklarını tıka· 
mak üz~re blı parça pamuk 'e 
gözlerini bağlamak iizerc bir ar• 
~ın bez rica eden carniln müteullt 
\"c boynu bükük hali, bu mevzuda• 
ki a.-.abiyet ,.0 ı;lddetimlze güren
meyi~den ihefka neye hao»edi· 
leMlfr! 

Efendiler! 
Ortaköy Mmlinin nht~i 

rezalet4 lier ı;eJden on·el bol de
niz ~ularile yJka,fmız, buM anla
dık 1 .. ı. ... t hemen sonra dıt ~u 
~~Un halinde bit.tin Tör. 
klyenln di:slz JStnıap ,.e ~~
ne kulak veriniz! 
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r ık " 'eme· azım " cıhğı 
bırakalım . ! 

1 t Un ı;:ııyrN lere, IJmzlarn, h • 
metin m r "Ui~-ine nığm~n. 

r • ı ım h füın ruhunda ihmal· 
lazım!,, zih-

bu pısmklık ba11 
de \Ur. \ 'e bu. 

2~aş:;ıa!ia€der 
~ ...--._ ~- ,_ ......... 

m c hıt l: alı;uı, "garanti de. 
, başlıltlı yazısında, ortada 

nU d c.lkodusunun dolaşıp 

u unu, buna lngiltcre ile Sovyet
r.ığln.in bir tcou.vUze uğrarsak 

rwm edecek! rl yolundaki bcyo.ruıa.. 
ı ı:beb oldı.. ınu, bu tl\rlU garıuı 

py lanru tamamen ycrelz vo ma.. 
ulduğumuzu tebarüz ettirdik • 

a diyor ki: 
••llıın un başl.u, gnrııııtller bir U.-b

ı;ô rUleıı bir 

rtnl T\ırkho euıııhurlJ U ruı.. 

c:ık mlltd> ıbll bir truıhhut f(lkllndO 
~I edebllf'<'f' ·ınl bıldinnlj ,;e T\ır. 

SoV)"\'t 
Un karı;ı gl'nl biı Ml yış 

ti ıı bit • fiık 1A:l hUt ctmb • 

Cumhuriyet 
unus N <JI bu Unl\U makalesinde, 
:.ı çocu .ınr mı:vzuunu ele alm~ • 
ıuharrlr a<l llc vekaletinin çocuk 
h n ı n açmak k rıı.rmı yerin.. 

luYOr ve n Ucod 4unlıın yıızı • 
)01"" 

uçlu çoc•uklar SÖ7.li )Crlnde bir 
il' dP,ı;lldlr. He,,fd huddlnl bulma.. 

, ynştakl ~aeııklardıı sııç taSU\',;Uru 

çtur. il ı Hl 1,1 ' t.wd lnr eışn. • 
o ı: z \'ll<'Ukbrdır. Btltı bıın. 

arda. ııtu h.ı~nt \t' <•nvıhl"t dnğlır • 
mu olu~or." 

Bununla bemb r çoğunun bakı 
tarı: l kuvv tl, bir mernk okunu. 
yordu. En ~ ın, okra sından 

ı mııı iı;ılnıJir ki llıUki'r '1tka.la.rı, 
t:li(•t·ar , c et;nur O) gunl·ulu 'hı ha· 
t ırı ı-ıı.) ıl;wuk bir der cc)"c ~l imi • 
lir. 

Eğer, bUthn ' taıul sur, her 
hıın~"i bir )l)oock, 1~ k \e gi)C• 
cıı.k mnddeslni ftılıl"' fl)ııtlıı. aldık. 
lan -ırun:ın, hlikilmete sik ,)'"(}t f!

dlp, dl•rt .) ıms .) clı, ihtU, • r ) llauı 
bU) uınt•z, lıaf sı çabu'k ezllirdl 

llnlkın •• dam linna ne? hUkl'ı· 
met u m!,, de )tıı: sik&) et 

l t•trncınusl .) ll:uiııdendlr ki ihtJk r 
yanı,"lnı bli) limlls, lt"'\ baMl) ı sar 
ını tn-. 

Kusur nıüstcrcldlr. Uıınu tek -
nıı· ~(IU<•ktcn ne çıkar~ nu kusur
larımızı ) ııı dtıknu~kle, bugi\n 
mc•yd:ında durıuı, Uıtikll r m~ •le· 
ı;j hallc~ilnıls olur mu! 

Muhnkl nk lil1 ~"11.,ıırl rın ortn
) ıı J onnııısındn çok fu da 'ardır. 
1'ekrar edl) orunı, e ·er, hnlk ,., .• 
'elden hUkfunt'tlo <'lele wrip, 
lbtiklirla mü d lu etlieydi, hail· 
h ı.ilki) etlerde• bulunsa dı, ıı:e)11u 

.) ağı, h<'r Un U r, r, kuru 
çıkarak UG • , bulmaz: obUr 
nııuld lcr de hu ch•reoe .) lık:-;clnlt'Z 
di • 

~on bir h fta k;intle, hükwue
tJn h lkı 'arlf<'yı• daH•t ebıı<.ısl)
le bn~a)tuı ihtl1cir mUcıulelcsi, 
nmrabaharılan lın) ll korkutmu" -
tur. llioadeleyr.ı cle,·aoı etmek, 
caymamak lbımdır, llt•m bütün 
l<ld~·lc •• 
Haklı "k yetimin nlilo."1M'larla· 

ra duyunılma6ı terbiyesinin gün 
<..~tik~e kuvHıt bullllafiı ,.e mem

lekette ya~ ılnuısı )ilzUnd<'n, 
yrun~ lhtJkir snhasmda değil, 

brda <1 hi \"e fayda
lı neti l r H~nncktcdir. 

Yntandaşto medeni terbi) t•nin 
ve eoınlJ t şuurunun inkilıafmı 

uijsteren bu hali, C\fo~Je \ınrşıfa .. 
mak Jiı.:.mndrr, 

Bu se'iyeyt' ubSBnıı) ıw, Şika
yet. cdemiycıı, hftlil "Rana. ne? 
Mal kendinin dei:-il ıııi '! l~u-diği 

fiyata tıabiın, ı.ahnlı İ."'ie uhnaJın !,, 
dJyen \"atanda larm da bn kiitti 
r.ihniy .. tten bu nılinııseh«'t iz mli· 
taleeyı knf:ı.lnrırıdnn atıp, ihti-

kllr ' md. ' ili o lmııları 
,.e her li hükumet ten bekle
mekt.cn \'azg~Plrri !fı'l:ımdır. 

t:ski knfayn. kiirlnmi,. kannat
lure, bugünkü e !mi · Ue h l at 
ha1'kı .) oktur. Uoynunu bükerek 
duran de~I, hnldmıı nrnınasııu 
bilen \'<' nr:un:ık ı ol\ nnı ~ijo.;. 
teren hUkümı•t le clrle ;:\ ilril) en 
rulllPt lı·ıin ya:.mma)'ll lıaklıırı 'ar
dır. 

Halkın istidadına vabe tedir A.sAn 
feyz, 

Ebri nisandan sedef dürclnne, ef'i 
sem koı>:ır! 

ı.Aımnı 

Wliraç Gecesi 
t,,tanbul lüftliliiğiinı1rn: 
20 Ağustos 941 çaı şamba günü 

Receb n\,om yirmi ultı ma mti A 

dlf olmakla mezkür ranı mba ak
şamı (perşembe gecesi) Leylei 
Miraç olduğu ilfın olunur. 

Haliç vapurlarına 
rağbet arttı 

Seyahat müddetini 
azaltmak için yeni bir 

tarife hazırlanıyor 
Haliç vapurlarnu ele alılık -

tan sonnı bill.'l Ucrctlcnni indir
mekle 1 ba§}ryan Oc>nlz) olları 
idar l ile K~re ecil r - Eyllp 
hatlı olobUslerl arasında mUUı" 

bir rckııb t b f;].anıı tır. ÇilnkU 
y~ni vapur Ucrc-Ueri otobüs üc • 
rcUerlne nazaran dnh ucuzdur. 
E~1lbe kadnr vap\ır ücretleri ev • 
vclce 11 kuruSken şimdJ 8 kuruşa 
inml Lir. Gidip gelm · ise 15 ku. 
1V.3tur. Halbuki otobüs bilet Ucre· 
ti nynı ~er içın 10 kuruştur. B::ı
lata kadar vapur ücreti birinci 
mevki G kuru lrulirllmi lir. Oto.. 
büs ıse 7 kunıştur. Tabii ikinci 
me'l:ki ve gıdip gelme Ucrotıcrı da 
ha ucuzdur. Bu tati.fenin tnt.bikı i.. 
le esasen büyilk klSmI ınerour ve 
l§Çi, 1 fakir olan Hnllç hal
kı vapurln.ra rağb t etmeğe ~ -
lamıştır. 

Vapurların en ziyade · {ıyeti 

nıu "p olan noktası seyahat mUd • 
detinin uzun olm ve çok is.k('. 
lelere uğramasıdır. Bwıwı için e 
ya.hatin daha kısa bir mUddete 
lndirllmrutini temin edecek bir 
seyrüsefer ta.rif-0& hazırlanmak • 
tadır. 

Denieyoll n ldare Eyüp • E • 
minönü ana caddeısinhı iskelelere 
çıkan sokaklara asılmak i.lzere bl.. 
let ücretlerini g&teren bUyük lev 
balar baz.ntatmnktadrr. 

Kırkçeşme ve Halka11 
sularmm ıslahı için 
tetkiklere başlandı 
Belt diye sular idaresi fen beye

tı kırkçeı,mıe ve halkalı suıa.ruıııı IB • 

lanı için tctlı.iklcr~ tıaııınnu,tır. Bu 
'tetkikler sonunda. bu ııularuıuı ne §e• 
kilde l.sti!ado fdllebllcceılt tesblt e. 
dlleccıktir. 

• latanbul kada t.rosunun hallç sa. 
bilinde ilcrllycn kolu Fener nahiyesi. 
nln en bUyUk mcüı..'\11 olon KAUp 
Muııllhldın ml!.ha.lle.9lnln kadastrosu • 
nu da lkm::ıl ctmlşUr. 

• İstanbul köylerinde vapılan m k· 
tcpleMn d rıı yılı 006ınn kadar ta • 
mamlanmaıu lçln ltı.karlarlara emir 
verllmlıtır. Bu sene cumhurly t bay. 
raımndıı yeniden S!I koy m ktebi aı:ı. 
ıııcaktır. 

• OUnkU gUn 90 csn&ta bcloolye ~
zası kesilmiştir. lkl tırmdan tartı ı 

eksik kmek aıınmı , bu fırınların 

stıhlplerl hakkında zabıt tutuımu tur. 
• 'Cakudar euaevlnde yatan ml\h.. 

kOml rd n 80 kJgUlk bir kafilenin, 
vilayetin nez r U altında Maltepe arı .. 
f ıu tramvay ))Olunun tamirinde çn.. 
ltştırılmıı.eı.na başlanmıştır. Kendile • 
rlne bu iş lr,ln •O kuru§ gUndellk ve. 
rllm~kle(llr. 

kcndı dine Janna bile. çe· 
n · in aıt'lU, ulıığmı, hat.tA y\ı. 
ziınu tcrmiycn bir mu lUmun 
kızı, bir imrun k1zı, b r yıgm hay· 
dud t tr tdll c tl; bu hali:ı 
Tilrk ve M !uman kıı.ı için hım .. 
dan büyük hnknrot olabilir m.i_ydi Y 
Buna kntln.nm tan ölın lt"

1 
onun 

l<'in m ·ak daha kol dır, la
kin ona ölm k hıle yasaktı. 
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Po.ol nonun sözleri ilerledlkçe 
ha..} dutların &G'\ ınçl r1 daha b Uri
yordu; C' ~er hiç bir s s çıkarılma. 
m:ısı hakkında J ei!ı n emri olmasa 
vP onı':uı ç k'nmescler mutlak 
çtl"'ınca lk rya aJdardr. 

Dev • a m şımdi V Ç( nzonuu ö· 
nüne do u il rlemı : 

- Emriniz )npılmı ur, r ~is! 
Dıyol'du. Viçenzo ba mı şağa 

la ı dı; bu onun verdiği em· 
n ) .. pıl b r k ik görd\i. 
ne i t i Y ' z o doğil, 1' • 

dn hı..:: un farkına vnrmışlar
Paollnonun n sd olup da ıı. 

~vorl:ırdı. 
VlC t\%0 yumruğun\l ma.s< n ın 

• 'koydu: homurdanır gibi 
çr tt: 

- PaoUno, trnirlerbn yapılnut!· 
t , kabul. ediyorum; fıı.k~t acaba 
h mi! Onların bir lunmmı nl· 

n ımutmuş göriiniiyorsun ? 
- Elmik verlldii't için ebik 

kaldı: kıı h t b nd de.il! 
Pnol no: 
- Gör Unuz mu? Slı:e söyle· 

miştim! 

- Nruııl? 
- lki k" inin bu kı1.ı ıncıtme. 

tlrn soync klarmı emrettln.a: lü
trln o ik1 kJ inin ktm olduklnrmı 
ıfüylemedııılı~! 

- Sen çeıneı misin? 
- Beni f bu~·unınua re ! Bu 

çok ı:uc bl r i tlı. A) !arca kadnıı:nz 
knlan nı k dın hasreti çeken bu 
adn.m r arrunıd onun ~Uf esini 
çekip çrk rtrk n ve)a yırtarken 
keııd l\l' d unnıı~ k kndar i· 
rad li "kı · i bulunduğunn inana. 
mıy.orum. 

n bö) 1 öylUyoı un ama, 
beHu kend mne ı:Uv n n bulunuı·! 
Bir def sor, gönüllüsU va.rdır! 

- Elb t •• Belki hepsi de ort.nya 
atrln· ve bu dn benim ma.zı1r ol· 
duğumu toyit ed r ! 

- Sen teklifi yap' 
- Baciistüne ! 
Cevap Paoilnonun dediği gft~ 

çıktr: belki üç yUz el birden kalk· 
tı: ~ünkü bunlar Viçenzonun arnu .. 
unun b:ıslt bir iv olduğunu sanı· 

yorlardr. 
D gful reise bakı) or ve eusu. 

vordu. 
Re!~ yunwugunu nı ~il vur -

dıı ve korsıuılnro doğru bnğıroı: 
- Oturunuz! 
Heı ı Met yerl rin yeniden 

c;akıldılnr. 

V ç nt0 onl rd n J le ild 
tanea!nı ~ ı mk i6l ha\'al ede· 
bUirQI: lfUdn c er tlyerek veya 
istemi) er k, Uerl aü'rdti1'il şartı 
bozar! nıa on 11 ır cezayı. ölüm 
ce~ v nnCk lll.mng llrdJ. Hal 
bukı ıu sırada, bfr tek filla ada· 
mm b!le, kendi ıuıı.dtğı tipte ol· 
masa dnhl, kty.m t yıWığı bu 
zamanda, böyle bir veyi ynpmak. 
t n çcltlnl)'Ot'du. O, hatta lkli
rekçi ve ~ıw bir kmmını 
koraanlığa nhnayı, &il!hlandırma· 
yı, kuvvetini toğalb:nay:ı bir QOk 
defalar düşümnüşt:li. Omm m&ksa-
dı genç Tü r1k kl2lllI eoyumxwş ola· 

ihtikarıa 
Mücadele 

Yeniyol kenarların- Çete reisi çob 
da kalan arsalar Ya::an: Kcida.caıt ı 

Mürakabe 
Komisyonu 

bugün 
Fasulye, mercimek 

cinsleri ile, pirinç sade 
ve zeytin yağ nevilerıne 

Perakende azami 
sahş fiyatı 
koyacak 

çarşambadan 

ıtıbaren 

Bar dtlkkAada ııat 
IAvbaları asılı 

bal anacak 
Fla.t murakabe komisyonu bu .. 

gün yapacağı içtimada mühim sı.. 
da maddelerinin fiatlnnnı vazede
cektir. Bu meyanda evveloo n l\ 
ha tabi tutulm olan çahdo.ıı ma
nda diğer fasulye cinsleri, yine 
ve evvcl()e fiat.J konulmu olan 
yeşil mercimekten maad diğer 
mercimek nevileri, Gaziantep, Ur. 
fa, Trabzon ve Erzurum yağlan. 
eV\'clee sadece maliyet esas tutu.. 
lara.t toptancı, yan toptnncı, ve 
perakendeciye kar yü~esi veril • 
miş olan zeytinyağların muhtelif 
nevileri, pirinçlerin pOrokende 
t.ış fiatlan tamanu:1n tayin oluna. 
ı::a..ktır. ÇünkU çarşamba gününe 
kadar her dUkkfmm ıuımağ m o
bur tutulması mukarrer olan fiat 
levhalnn için bu fiatlann konul • 
muı;ı olması iktiza etmektedir. 

Diğer tnraftnn ltomlsyoncıı va_ 
?..edilmiş olan beyaz peynir toptan 
ve perakende ıuıJ<bının cln Ticaret 
Vekfiletlnce tasdik edilmiş olduğu 
haber alrnmışlrr. Vekfiletten bu_ 
gün bu tasdik ikeyflyeU ~ ldJ i 
takdirde bu da ilfı.n edilerek liste
lere ilave olunacaktır. 

Çağlayan kasrını 

bekçileri soymuş 
KağrthaMdo.ki Çağh~nn kası ı 

bir müddettenbcl'j tamir Pdilmf'k. 
tedir. Bu sırada binaya nit p rinç ' 
çubl!klıır, demir parmaklrklnr, oc. 
vJz komlşler, illur trab"'tı.n topuz 
lan kısmen ılvna uğ:rnm•ştrr. Ya. 
pılan tahkikatta bunların k rr 
muh farnya memur Uç b('k i ta -
nıfmdan ~.alındığı zannı hiı.sıl ol 
muRtur. 

---o
Belediye bunları 
peyderpey satılığa 

çıkar~yor 
Bcledıye, mubt.cllf yollann açılınası 

ıçin İstımllı.k sahalarına. ı.ahll olup da 
yolların açılmasından sonnı caddele • 
rin kenarıannd;:ı kalan e.nıamnn pey. 
derpey satılınaBIJla karar v rmlş vo 
bu arsaların parselleri !:\karılarak 

be<k:Jk:rl tahmin edllmoğe tıaıılııllll§tır. 
Bu arsalardan Aksaray yangın ye. 

rinde Koçlbey sokağı et.rafına tesadUf 
eden anınlarln. Fatlhto Akdeniz cad.
deslndc bulunan arsalıu bu §ekildo 
satılacaktır. 

Fatih vo Al<aaray ynngm yerlerini 
ooııtan bn,şa katederek. l.Angad:ın Un. 
kapanı köprüsüne kadar uzanan BU • 
yUk Atatürk buh'lln etrafındaki 1&. 
tlmlAk sahasında bu şckıldc bir çok 
arsalar buıunmnktadtr ki bcledlyeye 
intikal eden bu arsal nn bulvarın a
çılmaslle kıymeti tcvkalMe artmak • 
tadır. Belediye bu arsaları. muayyen 
Upl rde ibabçeli cıvlcr yapılması §tl.r .. 
tne sııtacaktu Bu evlerin tipleri bele. 
diyece tayin oıunacaktır. 

Bir çocuk annesi
nin karnında ağhyor 

Kayserld0 n bildirlldii;:1ne göre, 
§imdiye kadar ı:örülınem~ ~ gn 
rip bir hacUse cereynn etmiş. a • 
ğu.dan ağıza dQln§n.rnk bütün Kay 
ecri halkmı hnyrot.ler ıc:fode bı • 
rakmıştJr. Hadise sudur: 

Kayserinin tnnınnı~ ermeni a. 
ilelerinden !smi bildlrllmlyen ge -
be bir kadın, geçenlerde knlab. lık 
bir mccli.stı:ı otururken, odada bir
denbire bimz deıindE'.<n bir çocu _ 
ğun ağlaması işitilmiı:ıtlr. Herkes 
cvvelA. bunu tabii kar§ılamı.ş ve 
odada oynıynn çocuklnrdaıı birisi
nin ağlayı.'lr zannetmiştir. Ancak 
çocuk nzlnması kesilmeyince ve 
odadaki çocuklnrdnn hiçbiri.sinin 
de ağlamadığı görlilUnce hazırun. 
da derin bir hayret uyanmış ve 
çocuklar dışnrrya çıkanlmLcıtır. 

İşte o zaman çocuk ağlnmasınm 
Ermeni kanının karnındaki ço • 
cukt!ln geh:ıiğl anla ılmıştır. 

Çocuk mütemadiyen nğlamo.kta 
ve annesi yUrü~ lip sallandıkça 
bir b Qik tesiri görUIC'rC'k ses bir 
mliddet için kesilmt-ktedir, 

Vnka biltüı.1 Kn.}'SC'ri halJı;mm 
gilnlük konı.ı ma mevzuu haHndc 
hiltUn ııe>hh'(le çalkanmaktadır. 

Bir adam ağır 
yaralandı 

G:ııntllda döşenıecl l!Ol<ağındn 1 nu. 
mnrada oturan lsmaıı Bı.ıdur, dün • 
ce saı:ıt 2 ıralıuıoda B~\·oğlu nı rkc
zlne kanlar içinde müracaat eder k · 

- B nl Q.\kır Mehmet vıırdu. d • 
dıldrn tlotır dU üp Q,ııyılm•,tıı 
hmaıl Bodur ted:ıv a tına olınmış 

oıuı:ıu Ç kil' Meomlt yal; ıanmı ur. 

VATAND~ Şı 
Paranı akıaı'aca 
ğı:Ba l> · r iasmr · i 

bo osu alı 

Sırbi tandan ve ~ 
takını lıa.berler ~~ 
halk arasmdan bazı~= .. 
diğini öğreniyoruz. • ~~ 
l<ıgaReri a.ttmcıa ~ 
memleket.lerda 'e tarflıl'~ 
dodrlorinde böyle ~ 1 
J'lilmil tfu; h19 bir ...,...-. 
milleUn emri altınd9 
tahnmnıill edemiyor. J'# 
yun kim le.r ~ 
kıyor, milli mücadeleYe 
tar. __, 
ımınttan 150 seoe ~. 

geno.rallerinden G6llJ8o, 
iınall ga.rbf:slnde, ....... ~ ....... 

la i'kt sene~; i 
dı; onlan aldAtamlr 
dı; et:raflannı ~vfrd.i ,oe 
boğazladt,, Bir dağl1, 'bd 
mezbahadan keruifsinl 
laıçtı. Bu bir ~baıı<11, "': .. ~ 
cesur ve "1lah kuUaDJD
ldi. İsmi de ''iriya~ 

Çete rels.i çOOan, ,.,..--...fllll 
hiirrlvet lkı va~.ı..ı 
ına U>pladı; da~..ı1d' 

Romalılan ne.reele ıo'~ 
ma 1a, nerede bulu.- :..JJ, 
rerok boğailamağn .,......-...., 
tanynlılar bfr dt-J& bl' 
lte.ndllerinılen 1oıwetJl ;dl 
lo çarpısıyorlarth. l'~ 
reydiJcr: a.ns.ttm bir 
bul ı.Ü\nriler öründil: 
arkadan \"e yandan ' 
ra çekllcUlcr; Ronl,.ııJıtl 
kovaladı: dar bir bOğal' 
lert boğazlandılar. ~l 
\'iri 'lltosun t'Ctclcrb .. 

ıı 
lllr t panyol orcJo<;ll tol 

la ittifak etti; \•tnr
dat"fftr. Sonrn. bir J?~ 
da lld clcfa bozdu. plJ 
rnllcrlnc alt. elbhclcrf, 
lJktörkrfn b:ıltaıarr, d'I 
metl olmnk üze.re bir ':IJ 
no ıısıldı, Ona karşt fl'I~, 
derflıli, onlnr da yerı At~ 
hosamdııkJ bir Nehre fit'. 

ansızın eh an rırlıuh, rtd
kayıtlar fçino ıın~kil ~ 
nıilleflnln fstiklAIJnJ 

111
,d 

mmıhcd"l1 imıalat:tı i ıJ1'" 
lılarla ıt:t lfn!< ynptt. 
lılar onu affcllncdiler. 

handırddar. --~ 
\'iriyatos her znıtl.,. ,, 

zc.rıll ı h ttA sı1ablı ~Jılr 
knstooilmcme ı icln r!
Dir J:{in onun çadı ttt 
bir <0ey konuşnuık ııJ 
siil lcdllcr. Dü ... mantart ıı-" 
mım mn.fltıı, eden bP 
ı.ın an. kendi clo .. tınr• 
öldUrUldü. RcmalıJar "", 
\•iik ordu!. r Toll:ı ·atıl~ J '.ı; 
IC'rl altına alarnllılıklı• ,.dcır 
'ı hıynııet h·n istifade 

cire\U~· 

dık' 
Kanunlarıın11 eJI 
\•o.hancı ke1İ111 
• r 

çıkarı ll'O 
.,., 

Ank ır d~n vrr le> 
re. bu ıoı. mer'i o ıııı 11 ı 

01<larmct bul•ınan .)a 11 
1 

ı· e.rtn çıKnrtılarnı< r .. 
leıiol ko nı k ti? -e ru ı• 
r nllycte gecmı t'ı oıı ' . 
h'.lı:ı ııı zcv tlan n1!lr ı 
\ionl r te kil edll ceıı.ıtr ,,.P 
too <llAI< .... ıy. :::.' / 
ıı matara ba,.lan~ 

rak, annsmdan doğduğu vaziyette 
seyretmek, on yalvartmak. bol
kl bu suretle ~ol getinnekti; çok 
?.ayıf bır ümit olmakla beraber U
mıtu. Bundan b kn kıza karşı 
bir cihcetten ltnba olm~lıı oora
ber, bir cihetten de znaf duyuyor· 
<lu: ona yabancı f'llerfn dokunn'ıa. 
s.na halil nw ol8llll)"Y>rdu. 

- ----- HER GON BiR ı~ı 
- Paolino. bu işi sen yalnız o-

lanık bnşarruıuız JTU8m ? 
- Ben!ın bir fikrlm vn.r! 
- Söyle ... 
- Bu 1 l gUrllltUsUz ve da \•asız 

bitirecek ~ alıuz iki ki ı b!Uyo· 
nım! 

- Deminc1enberi niçin soylcı • 
miyomun Y 

- Onlar lstemiyerck, kıza do. 
kunmus. onu lncllmlB olsalnı da 
bir §ey çıkmaz! 

- Kimlor<lir? 
- Lorenzo He Sorenıo !.. 
Viçenm ma nuı kcnarlnrm 

dayanarak koltukta ileri geri anl
ı dı; sonra ~ kadar anıp 
dolu olan ](af tasmı bir yudumda 

ltt.ı: 

- Vlva Poolino! 1 t buna cll
J.Ccek yoktur, 

Karoe lerin0 baktı: 
- Ne dersiniz! Bwıu skden rl· 

ca ediyorum! 
Lorenzo ~ağn kalktJ: 
- BaşUsti.lne ağa.bey! 
Dedi. Soronzo ilfı.vc etti: 

(Devamı var) 

su 
l.übnıırılu beraber lııglllzler " HUr 

l•'raıııudar tlU"lÜınılan ·uri.)e.)o lıUk.. 

ıı,ı wrllı_-c ğlol dl\n gıu1'teler ) l\zdı. 
&ırl,)e 'l'uranuı Aram acUJle 11-'ll!J. 

ğı nıc•mlııke Ur. mHlulu Ya.)1 tııııııı 

(•t:ııubııııdıuhr, <• rıı t.1tnıJını Ak· 
dt•nl:ı \'!'\ !rir, ~lnı:ıllııdt• 1 oros tluğla.. 
rı, ı:;ıırkında Fırat ll"hrl, CQl'lubund:1 

\ruhi~ cillli vıırdır. 

Suriyft bir ya~ladır. Oarp uu1ıf'10. 

d kdeulze mu\·utJ ol;ımk de, .. ıı, "
dt n iki ıra 1uğ ıu1um•c1Jı bir \Udi \l,r. 
dır. Garp IMlcalrıln Akd utı.a doiru 
ol:ın l mnçlan hnflf bir mel11le hıe.r. 
l;il'rk tamfındald dağlar dııbn diktir. 

Bu dağlardan bir ~k seller akar, 
NehrUlkehlr ve ut nehri ilk kaynak
ıı,rını bu sellerden alır. İki dııl sı111sı 
arnsındııkl vadldo Şula u •hrl dolactır. 
'l\ıbıırl,ye gt.•IU,\le d<Ytb: qtbmdan 00 
metre ıııt:ığtda olan Bahri Lut bu mnı.. 
taknııın ~ileridir. 

Bu sellıırilı getirdiği çamur ııa~e • 
ti:lndo ırt,ye sahilleri li7.ertndc btr ~ lekeUenllr. 
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ET TARiH SAYFALARI 
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(&~ tarafı diınkü ıda) 
Il - Buzların çözlildtlğu mcv· 

sımde, Buzdcnizinden istifade e -
de:rek Pasifik denl-zine inmek. Bu 
'ol ciğer deniz yollarına n' beten 
cok kısa olduğu gıbi, naklıyat dai 
mi olarak kendi sahillerinin kon
trolü altında geçer. Aynı zaman -
da Okyanusa akan bllyilk akmt:I -
larm ağızlan burada birleşir. 

III - Diğer devletlerln Ame -
rika ile otan Transatlantik hava 
seferlerine muvazi olarak Kutup 
üzerınden hava mfinnkalatmın in -
ki."?afl. 

Kola körfezinde yenl kunıla.n 
Polarnoje üs;ü, en cesim harp 
gemilerini barrndtracak iktidarda 
tabii bir limandD'. 

Buz tutmayan ve atrk denizlerle 
daimi bir irtibatr olan Polarnoje, 
Sovyet demiryolu ağlarına, Mur -
rn:ı.n demiryolu Uo birleştlrikli. Bu 
da, Sovyetlerin Bumenizine ne ka
dar kıymet verdiklcrlno dair diğ r 
b.i:r delildir. Polamojenin askeri ha 
kundan ehemmiyeti inkar cd.le
mcz 

Beyaz denizle Bering denizi a -
rnnmdaki şimali şarki geçit, Kutup 
s;:ıbasmı Rus iklısadi~·atma açar, 
vo Sovyet dona.nnuı.smrn Kutupta 
sahilleri olan, bilh88Sa. 1skandfnnv 
memleketleri ı~in tehlike tcŞkil 
etmesine vesil~ olur. 

Sovyt!tler Buz denizi sahiline o. 
hcnunlyet verirken, donanma jn • 
~aatını geri bı:rakmryorlardt. En 
modern destroy<ırler (Lcnfngrad) 
ve ı 939 da tczgcllın konmuş olan 
Yedi tane (Kirov) tipi destroyer 
Sovyetlcrin taarruzi bir donnnma
ya bir an evvel ve sünıtle malik 
olmak isted klcrlni gösterir. 1939 
senesinde, 40,6 sın. lik toplarla 
mücehhez 35,000 tonluk zırhlıla -
rın inşaJ\lnı yabancı memlekellcr 
tezgfilu knbul etmediği ~in Sov
yctler bu Uç urhlryı kendi tezgA.h 
lanna koymak istirarındıı knldr. 

Zırhlıla.rm biri Lcningrad tez· 
gUhlarmdadır. 

Rusye.nm dahilf kargaşalıklarr 
donanmayı kuvvetten d~Urmcdl. 
Bil!l.lds daha kuvvetli ola.rnlt mey 
dana. cikmasma sebep oldu. Harp 
komJscrinln emrinde olan donan -
ma 1939 da bahriye komiserinin 
emrlne verildi. Baltık • Şhnal , Kıı. 
ra ve Uzak Şark denizi filo ku
mandanlar;nm bağlı oldukları bah
riye komsierliğine bir de aynı SC" 

ne içinde yeniden teşkil edilen bir 
Wnira.lllk hyeti ıave olundu. 

Rus donanmasına merunıp filo
ların bu esnada gösterdikleri can ... 
lı faaliyet hayret verici idi, Balük 
denizinin ortalarına kadar giden 
ve mnnevralıı.r yapan donarınında, 
filonun deiza.ltı vo hücum botla
nnın işbirliği göze çarpıyordu. Do
nanmanın barekatma, kuvveill blr 
hava kuvve\i ve sahil istihkamla· 
n iştirak etmekten gel'i kalmıyor 
du. SovyeUer, böylece taktik tec
rübeler elde ediyorlardx. Donan • 
mıın..ın, bilhassa Şimal denizindeki 
hareknt.J göze çarpacak derecedey
di. 

Sovyet donanması şu §ekilde 
taksim edilmiştir: 

I - Balttk fil~u. II - Şimal 
filosu, ili - Karadeniz filosu, 
IV - Uzak Şark filosu, V - Hıı.-

llnga lıarbinin 
".b~enz tabirleri 
oır ---

YU~ru-:-k -ya-0-Pı-şlı-rır-ım, altı ay 
S:::; •• l'ıı ... rancala yersin!,, 
~ lııuhlduftı '1rııuını alı 
~tı~ tııı <leC hanun: 
t • \~ klikler nıey. 

!... .. ch.,:v t'tı al•-
.""I ~-iq ~U<'fa bofaz bo., 
~~ar eciıı.hı 8a.VUr 

t ~~~k~o: 
~ ~.ı...t ki nı,.,;ı.._ ol. 
~~~· -ıavcre • 
•--~ata . 
~rnn. SUratı. 

. t !:eviıirlnı ı 
ınnıdt •• .. 

ino !ku. 

- Eh... Faka.t jön prl>mye 
Yllmnık atınasmı hilm.iyor. Yum • 
nık dediğin insanın burnuna. tepe
den pike inmeli! 

Av mevsimi henüz gelmedi n.0 

nıa, geçen gün trende i.lfi avcı 
herhalde geçen mevsimin muvaf. 
faloyetlcrinden bahsediyorlar • 
clı. 

.B.lr tanesi tavşanı nasıl çevir. 
diklerini anlatıyordu: 

- Yaralandıktan sonra girdlği 
~a.lıb:kta yuvasmm olduğu 5üplıe .. 
liydi, Hemen etrafında l1ir cep 
hareketi... Kıskıvrak yakaladık 
hayvanı_ 

Gazetenin yazılan içine r;1imllL 
:müştn ... Yanmda.ld haf'lf'ten §e

. kerleme "ya,ptyordu. Dc.rke.n kareT• 
la.nna. birl otul'du. lkiBi de doğn.ıl• 
dular. Şekerlenc yapan gözlerini 

zer filotilliı.sı, V1 - Din) l"per fİ· 
lotillıisı, VII - Aınur filotillüsı. 

Sov.}'et Rusyadan kola.y kolay 
haber sızmadığı için donanmanın 
hakiki kuvvetir.e dair malümat el
de etmek müşküldil, !.it.kin Sovyet 
donanmasuım bir (Açık deniz) fi
losu fhtfra ettiği malumdur. Hiz
mette en modern ağır zırhlılar bu
lunduğu gibi ağır ve hafif kruva-

f ""' . """" 'Y'~~~""' ............. , 

!....~~ .. ~: ... ~~~ .. ..! 
zörler, d<'stroyerler, ac•'< deniz 
destroyerleri ve bUyUk denizaltıla
rı bulunduğu muhakka.ktı.r. 

Denizaltılar cihetinden Sovyöt 
~on~sınm zengin olduğunu söy 
lıyebilırlz. Yardımcı gemiler vo 
bilhassa buz kıran gemileri de ~'le 
tur. Diinynnm en büyük iki buz 
kıraru SovyeUerdcdir. Evvelce do 
söyledi~ gibi, lba.br.iye hava 
kuvveti ve sahil müdafaası ihmal 
edllmem.iştir. Bilfiltis nrt1:J:rJ:lımş ve 
Jnı__vvet.Jendiribniştir. Kayda değer 
diger bir nokta da. yUksek kuman· 
daların ynGlılardan altNlralt genç 
elemanlara tevdi c ı:'mesldir. 

Sovyetlerin harp Umanlan gun -
lardn-: 

Baltık denizinde: Kotlln adam 
üzerindeki Kronştad, Leningrad: 
Gemi yapı ve tamtr tezgfilılıırnıı 
ihtiva. eder. 

Mamafih bu Url liman birinci 
kanundan mayıs ayma kadar buz 
tuta.r. Sovyet RU&ya, buz tutma -
yan 1tınanlan ancak Baltık dentz.i 
sahilindeki memleketleri işgal et
mekle elde edebilirdi. Estonyada 
Baltişpor, ve Letonyada I..ibau ile 
Vindau buz tutmayan lhnanlardtr. 
Oeseı ve Dagö adala.:rnıda ise Us· 
ler vardD'. Sovyet Rusya, diğer 
taraftan ~ooa körfezini müdafaa 
cdebilmcJc için Pitraga ve Vindau 
ndasm.da sahil bataryalarını yerleş 
linnek bakkmr elde edebildi. 

Şimn.J Boz denizinde: Yukarıda 
eöyiediği.m.fz gibi, Beyaz deniz ka
nalı Laningmdı şmı.a.ı Buz denizine 
rapteder. Şimal donanması Polar
nofo ve Murma.n&k Umaııbırındı:ı. 
yatar. Murman.sk aynı zamanda 
ticaret gemisi limanıdD' Arkı:ı.n
gclsk da.imi ()1arak buzl~ kaplıdır. 

Ka.radeniz: Sivastopol, umumi 
harpte olduğu gibi Karadenizin 
en i»i harp limanxdxr. Odessa ve 
~ilcolayef limanları ehemmiyetli 
m~ ve ticaret limanlarrdır 

Batum ve diğer kilçük ıİınanlar 
petrol limanlarrdır. 

Umk Sark: Vladivostok Uzak 
Şark donanmasının en milhim ve 
en bliyük linıamdrr, VilMivosto
kun Japon tanrruz üslerine ya• 
kin olmasr Sovyetıerl Komsomolsk 
ta smn.i ve gemi inşaatı için Iazmı 
olan tezgah ve tamirhaneler için 
tesisat yapmalanna sebep olrlu 
Komsomolsk avnr zamanda bir ti~ 
caret limanıdır. 

Petropavlovsk Kamçat.kanm u
cundadır. 

açtı. Gazete okuyan adam k8.I'§Lo 
smdakiyle seia.nılaştı, Sonra. ya.. 
nındakini takdim etti: 

- Efendim, bay Sadı:k ••• Blzim 
milttefik! •• 

Sonra hemen aceleyle düzeltti: 
- Affedersiniz dalgnılık orta 

gım. diyecektim. • 

Elemli elemli dert yanıyordu: 
- :Monşer, bizhn izin :iyi r.a • 

mana tesadüf etti, Fa.kat bilirsin 
karmı.m halini. Geçcnki hli.clisc • 
den sonra şüpheleri lbUs'bütün ka .. 
ibardı. Şimdi bir aylık tatil dev_ 
resini Pendikteki çiftlikte enterne 
olarak geçirmekten korkuYonım ! 

- Senin Neriman da c;:ok .nu ... 
b şeymiş ya.hu, Küçücük bir liı.f_ 
tan hemen alındı. 

- Danldmız korkanın. Mektup 
!aşmıyor musunuz? 

- Hayrr... Münakaleı'i kes • 
tim! 

- Aşko1sun doğrusu o ıkadıır 
ciddi bir mahlüku ~la getircooğL 
m hiç ümit etmiyordum. 

- Sen !h1la iben1 tl:uuya.ına:mış. 
&n •• Öyle diller döktüm ki :nlha.. 
yet mukavemeti kınldt! .• 

* * * 
Mahallede iki k~ ağız kav • 

gasma da~ Fa'bna hamın 
b\ilaşik <GUyundmı "IC'llcrini ~ 

Sovyetlcr Baltık mcnıle.k,..tleri· 
ni işgal ederken donanınahrı ~ 
hemmtyet.';iz denc>cek derecede tak 
v:iyc e<hldi. Letonyadan e'tic etti
ği harp g'('Jl')İfnri şunlardır: 

,_·r mollanın 
başına gelenler 

2 d<'ni::altı, 2 mny n dôklicü 
1 ma)1n nrnyırı. 1 denizaltı refa
kat gemisi, 2 sondaj ge.mısi v. s. 
ufak tefek. 

- Aman imam 
sun, kes !. -

ne söylüyor· 
'asıl keseyim; 
yanıyor !. Litvanya."Un donanması yoktu. 

F.stonyachn iso §unları rlde ct
lı: 

t torpii.<l bolu, 2 dC'ni?·.altı, 2 
ma)in dökücü, 3 kuçlik mayin a
rayıcı, sahil muhafaza ve yardun 
cı gf'milen .. 

En son malüma.t.a göre, Sovyet 
donanması fı"U gemilerden mürek
keptir: 

23500 tonluk 30,5 sm. lik liç 
zırhlı (Marat) (eSk.l Pelropnv
lovsk). "OktjabrSkaja. RevolusıJa., 
(eski Gangut), "Parişkaya Komu
~ teal Sivastopol) Cem'an 
yekfın ) edl l•ruvazör. 

~ tane!;I ağır: Rirov smıfmdan 
ikJ tane 8000 tooluk ve dokuz 18,1 
sm. lik toplarla m&eblıez: 

1 - Mabim Gor.ki, 2 - Kl
rov. 

K.rasni Ka.fka.s (eski amirnl I..ıa
zarcv) 8030 tonluk dörl. 18,1 sm. 
lik toplarla milcehhez. 

Dört hafif knıvnzör: Çernova 
Ukraina (eski amiral Naşimov 
9600 tonluk, on beş tane 13 run. 
lik toplarla. mnhkem. Profintcırn 
(eski Sviyetlana), Komintcrn (<'s 
ki Pamjru; Meıicuria). 6000 tonluk 
ve on truıe 13 sm. Jikle mlic:ehhez 
olan bu iki knıvazör eskidir. 

Bi.r mn.yin lmıT3.ZÖril: Marti (es 
ki Ştandnrt) dört tane 13 sm. ilk 
3500 ton. 

Bir tayyare gemisi: Stalin 9000 
tonluk. 

Be~ tAue torpito knıvaziirü veya 
l ilotllli. üncUsü: 4 "Leni.ngrad sx -
nıfı,. 3000 tonluk, beş 13 sm. lik 
top, altI 53,3 sm. lik torpil kova· 
nz, {~), Leningrad), (Taş
kent) 3000 tonluk, aıu 13 sm. llk 
top, dokuz 53,3 sm. lik torpil ko
vanı, (Çarltov), (Moskova). 

Ylnni yedi destroyer: 9 destro 
yer (Goıtd) smıfmda.n; 2000 ton
luk, dört 13 sm. lik top, altı 53,3 
sm. lik torpil kovaıu, on yedi tane 
eskice destroyer, büyi.iklilldcrl 
1ı50 - 1917 ton dört veya beş 
l0,2 sm. lik. top, 74 orta büyük
lükte deniza.Itr, 600 er tonluk, tor 
pil kovmır? 51 iküçtik denizalt.I 
200 er tonluk, torpil kovanı? 11 
eski denizaltt 330 - 870 ton, esli
hasma dair tam mali'ımat yok. 

Görülüyor ki denizaltrlarm tor
pil kovanları haldt.m.da maiüma:tz -
niız noks::ı.n kalıyor. Bütün say
drtda.rnnızn. bir çok yeni ve cSki 
mayin gem.ileri, hücum botla.n ve 
400 ıbin tonu bulan ya.rdmıcı ge -
ınilerini illi.ve etmeliyiz. 

Sovyetlerin bel.'lti gizli tuttuk -
lan başka zrrhlı, ağır ve hafif knı 
vam.r, destroyer ve derüza.lülan 
hizmete giırmi§ olabilir. 

can ım 

Y azan : 
Sudul'd!lll Mdlacılk zade Abdul

lah efendi bir gün k~m genç, 
ihtiyar, kadm, eıikek bir ÇOık khn 
se tarafından sanJmış ~u 
gördü. Kıihyasına: 

- Git, öğren, ne olUJ"'>nız?. 
Dedi. 

Kiı.hya bu bcklenmiyen misa
firle re ne istediklerini sorunca: 

- Beyefendiden hir ricamız 
var. Dınletmeğe geldik. Cevabını 
aldı. 

Abdu1lah Efendi, işin tehlikeli 
tarafını görmeyince: 

- Bakalmı, ne rica cdccekler
mi,... diye gelenleri kar§ISIDa al
dı. 

Söze başlayan en ihtiyar mahal 
leli şunlıın s0yledi: 

- Beyefendi, biz imamımız 
Ali Bahar efendiyi çok severiz. 
Çok iyi, çok halük, muhterem bir 
zattll'. Konağa teşrif buyurduğu
nuz vakit görUyorsunuz. Burada 
yer bumda içer. haremde kilçi.ik 
hnl~yıklnra, seJamlıkta. koi:'ll~ u
(;aklarına ilmihallerini, namnz siı
rclerini okuturmuş, Bnnlnn duy -
dukça seviniyoruz. J<Jfend.imize du
alar odiyoruz. Şimdi b!.r arzumuz 
var .. Bu kndar iılim olan Ali Ba
har efendi .{mammUZa icabına ba
kıp bir kıt'a müderrislik ihsan 
lnıyurulmnsı hnkkmda zatı val&
lnrınm hlmmet buyurmaları .. 

Mollacik zade Abdullah efendi, 
bu iste"ltten son derece memnun 
oldu: 

- Hay, hay efendim, dedi .• 
Canla, başla çalIŞII' .. Muvaffak o
lurum insallah .. 

Mahalleli: 
- .Allah gani gani ömilrler :ih

san buyursun .. 
- Amin, funin.. diyerek Ab

dullah efendinin konağından ay .. 
nldrlar. 

Gel zaman, git zaman, bir giln 
imam Ali Bahar efendiye bir kıt'a 
müderrislik rüusu ihsan edilmesin 
mi? Görmeyin se ... incl. Ali Balıar 
Efendinin cübbesi değişti, Halkın 
ağzı açıldı: 

- lmammıız mllderris olmuş ... 
Bir giln mahnl.leli Ali Baharın 

exini sardılar:. 
- Müderris efendi, dediler .. 

Seni müderris yapan Molla.Cik 1'.a
de Abdullah Efendidir. Hasbel
mevsim yalısma nakletti. Git, se
vincini arzet .. Hem nakil tebrikini 
ifa edcnrln, memnun olur. 

Bu çok yerinde bir teklifti, 
Doğrusu. Ma:Iıalleli Ali Bahar E
fendiyi candan yürekten sevlyô?'
lardı. Müderris efendi YCni elbi
selerini giydikten sonra ver elini 
Kuruçeşme diye Fatihten yola 
çıktı. Daha bir kaç admı atmış

tı: 
- Konağı bilmiyorum ki.. di-

ye düşündü, sonra: 
- Bu da nasıl söz.. meşhur 

Mollaclik zade Abdullah Efendi
nin yalrsmı kim bilmez. Diye fik 
rin1 değiştirerek Bahçe kaptsma 
geldi. İki çifte !kayığa binerek: 

- Doğru Kuruçeşrneye .• emri
ni verdi. .. " .. 
K~t imnm efendiyi, pardon 

müderris efendiyi yalının nhtt
mma. çıkardı. Ali Bahar Efendi 
nhtmıdan yürüdil, Doğru yuka~ 
çıktı. Ortalığı gözden geçirdi. Kar 
eıJaşbğı odnlarm birinde zayıf 
bir :ihtiyar göniU. 

Erkfı.n minderinin üstüne ot'W'
mu§, püfür uiüür çubuk içiyordu. 
Müderris efendi: 

- He:rıhalde a.k.şanıdan gelmiş 

L:--------........ 

* bir rnisafireir, diye düşündil ve 
hemen içeri girerek teklifsiz bir 
selfun vcrdikteın sonra gene tek
Jüsizcc sedire geçerek bağda§ 
"urdu. lhtiyc.ra hal hatır somın
ğa başladı. Hayret.. adamcağız 
mırıldanıyor, fakat cevap vermi
yordu, 

- Bi1'87. daha bekler, snla.r o
mozmn:ı. gelince giderim. Çünkü o 
.zaman sular onun boynunu geçoıl~ 
olar. 

pencereye koştu. Kim.bilir be1ki 
de oğlu kavga ediyordu. 

Fııkat peneeren1n önüne gelince 
rn.ho.t ibir nefes aldr. Ekreml ke • 
narda milnaka§a.:yı seyirle meşgul 
dil, Fatma ha.nrm seslendi: 

- Aman oğlum, ısen sakm :kav. 
gaya lra:rrşma ! .• 

- HaYI?' ~iğim. Bon 1bita. 
rafım! 

S.T.ÖGET 

Ali Ballar Efendi: 
- Galiba. bir deli.. diye söy

lendikten sonra kavuğunu çı'.kanp 
yanına koydu, sonra bahçeyi sey
retm.iye ba§ln.dı. 

Ara.dan dakikalar geçiyor, fa.
kat lı8.lA kendisine .ne ikahve no 
de çubuk geliyordu. lçine garip 
bir §Üp'.lıo gireli. Tanıdığı bir a
ğaya. da mst1amrynrdu. 

- Aoa.'baı ~µş bir yere mi 

NiY A Zi AHMETı 
g~lılin; ?. Diyo au.,Unü'rkcn, odaya 
bır aga girdi ve ihtiyara: 

- Efendim, çavuşbaşı ağa ku-
lunuz geldi, dedi. 

İhU;>ar hafif bir sesle: 
- Buyursun .. 
Cl'vn.bını Vexdi. Bir kaç dakika 

sonrn çavusba.<11 kn.pmın önünde 
kımıldadı ve ihtiyarın: 

- Et.rne, etme .. demesine bak
madan etc\klcmeğe baş.ledt., 

Bunu gören Ali Bahar Ef.e:Ddl 
artrk yanlışlığa kurban giWğW 
anladı. Anladı nma §imdi ne ~ 
ca.ktı? Geldıği yer kimlıı yahsr 
idi, 
Uı Uyar ağa.ya: 

- Kahya. efendiyi t'Am,.,.,. em-
rin i verdi, ,....,~ ..... 

Kfilıya girince ihtiynr Ali Ba _ 
har Efendinin yanmda oturması
nı ~mretti. O da ezilip biizül<lZ:'clc 
gfdıp mlldcrrls efendinin yanında. 
oturdu. 

Bahar efendi fazla dayanama
dı. Başını eğerek yavaşça kahya 
efendiye sordu: 

- Cı:ı.nım efendim.. bu zat khn 
dir?. 

1rt ter taneleri dfunekte olan 
kü.hya efendi yfizünü ekşiterek: 

- Üç defa meşihat makammı 
ihraz eden İvaz Pa.sa zade lbra. _ 
him Molla. Beyefendi değil m1dir 
be herif.. diye karşılık ---..-z 

'? ·-.......:; 
mı .• 

Zavallı Ali Ba'har Efendinin 
gözleri karardı. Ye:rin'den nasıl 
kalkıp dışan !ırladrğmı hatırlamı
yordu. Falltat bir saniye sonra 
tekrar rrhtıma gelmişti, 

İşin sunturlu tarafı bundan 
sonra bqla.dı: 
~yefcndi içeride köpürdil. Kim 

oldugu .malfım olmıyan bir herifin 
~ huzuruna gelmesi ve ba;r 
sedire çOOnasx. sonra: · 

- Otur.- dtye izin vermedmı 
~turma.sı, Ustelik kUstn.'.hça kavu -
gunu da çtka.rmasnıa sebebiyet 
verllmesi affedilemezdi 

Kiihyaya.: · 
- Sa.na izin verdim.. ffizme.. 

Um.den çık., diye bağırdı_ 
Beyefendinın hj.ddetı dinmiyor

du: 
- Nöbetçi nğala.n., dikkatciz .. 

liklerlnden dolayı onlan da tanıe. 
diyorum •• 

Şimdi kovulanlar hazırlığa 
ibaşla.mışlardı. Bir taraftnn 6§Ya,. 
l.nmu topluyor, ib1r taraftan da 
.Ali Bahar Efendiye küfürler ıa! 
netler, beddualar yağmnyoı=laz: ,. 
dı. 

Ali Bahar Efendi odada ~ 
:muhavereleri duyunca: 

- Aman daya!k yenıe(len ba• 
emu kurta:raymı., diye bitigSt pır 
lıya koştu, Fa.kat burası da. te-
~ Yalmx oldUo~ teı;ıs 
yuzUnc döndürüldü. En ~ 
Mollacık zadenin yalmm.I ibWJip 
kendisini içeri atm.ağa muvaffak 
oldu, 
~ Ali Bahar efendiyi tanıyan .a
galar iltüa.t.Iıı.rla ka:rşılamağa [baş
ladılar. Aynx surette yuka.rı çJke... 
rı:p beyefendinin eteğini öptürdll
lcr. Ali Bahar Efendinin saçı sa.
kalına kanşmştı, Oturur oturmaz 
ba!mla geleni anla tmağa başla.
dl: 

Abdullah Efendi hayretler i
çindeydi: 

- Aman Molla Efendinin o
d3sma knd~r girdin mi? Diye 
sordu. 

- Hom girdlın, hem de baş 
sedire çtktmı oturdum. • 

- Aman, amıın ne söylUyor
sun ? .• 

- Evet .. Hatta ha~-a srea.k ol
duğundan ka,ruğumu da çıknrd.mı. 
Bağdaş kurdum. 

Hikayenin burasmda odaya bir 
misafir girdi. Ayağa kalkıldı. He
men kahve ısmarlandr. Fn.kat A
li Bahar Efendi biJdi,ycsine de-
vam ediyordu: 

_ lhtiyıı.rn hal hatır ~ .. 
Efendi hazretleri haremden daha 
çı'lonadılar mı dedim. Dudaldarı
nm arasında. bir Bd !kelime mırıl
dandı. Başrmt çevirdim. Ba'hçeyi 
tenıaşnya başladım. 

- Aman, ama.n, ne 96ylizy'Or
sun ... 

- Evet, o eEtruı.da jdi O;Qaya 
(Lfıtfcn sayfayı tm4rtiıt7.) 
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\nıııloll• ıtJdll mm ,.,.rdl,!tı haber. 
.. •re ı:or.- dilnvo \"tl7.ln·tlne hnkı: 

~·(r la ıef 
Ş (.)"':;} ;;;.') . edildi 
r· . - .... 

I •' Q 

•a9 ~ ~s 'lt!9 

o .... - .. 
I 1), 

va .. -~ 
Vaziy'-. L...Cllul"C.Ca na • 

sıl ma~al ea cu.'. ı .. ~o;· ! · 
lngilteı·e ve ı ... ~uya /; .. a · 
na yeni u.r ı.ota ı·c~·.Jaer 
- ingiltcr~ Uusya ile l,~r 
ticcn-Pt anlaşması c.':-
d 

\ •m!ln ortlul!ln ba. 1{ıtmcınd:ın
ın dün geceki tebliği hare 

nda ~u haberi vermekte_ 

' r,...ı: 
·Un, 17 (A.A. ) - Alman 
ı ı başkumandanlığmın teb 

! ı - teşekkülleri ile işbirli· 
ı;.l lı ' l · h·ı t>kc!: eckn Alı.::ıan 
J·t l ,, c..ııubi Ukraynada bil· 
yü\ b rn • · tri f)ehr i ve aynı 
z.1... i;ı r.ıuhim 1., r deniz üssü 
oi.m .:'\ikc :aycfi iı:ıgal etmişler · 
dir. 

Bu .'un "''.lr1:mdn devamlı ta . 
1{· ı'n tazyil,ı n ~; 'ic. mt>~1i'\p 

c1üf?mnnrn t ın L'hilüli ~ittikcc 
<lruıa \ :!l.l:ı~maktadır. 
ı larp • · i ~unı ve esir 
:••l ·~ i ı . • iyetlidir. 

Macar krtaları, normali teca.. 
vüz etmektedir . 
N ikolayefitı zaptı 
M ühim değildir 

~ark cephesindE.J-i askeri vazi
yet hakkında İngiliz ''Anmılist" 
gazetesi aşağıdaki tefsirlerde 
bulunmaktadır. · 

Karadeniz ;;ahilind:: Nikolave_ 
fin z~ıptı , milrnnlarca asker. bin. 
!erce tank. binlerce tayyare ve 
sayı:'tZ topla. sekiz haftadanb2ri 
vapılan mütemadi ~arpışmalar· 
chn sonra Almanların elde ettiği 
;ı c ~~wam dikkat T'!!n·affakıyct· 
tir 

N;•colnvcf'in zaptı. miihim bir 
kc,·fıv•t tc kil etmc..,e'ctedir. Ye 
bu f;ehir. Odı?""a f!ib! lalıkim e:iil. 
ı 11~ d"'·~i'dir. Fakat bu ı:;~hrin AJ. 
l""'an1arın eli'le dü."llle i. Almrnla· 
ı ın U'<l"avnan1 n ccnuo lT'ür.:eha 
~mı Dnic;>e!''in m?•1q:ı.b•na ka. 
dıı.r is~al etmic; o'rlııl ... I r•pı te •. 
nt evlemektedir. Yalnız Od-..s:-ı, 1 

bundan hrıric:tir ve bu şchıi.1 
zary~ı. eifor muhtemel olarak 
lrnn·ele tovun eğmek mecburi
vc !:nd~ k.ılırsa, pahnlıya mal o· 
labilec~ dir. 
Şimal bölgesindc.'ıi 
H arekat güçl5.!de 
Yapılıyor 

D.N.B. ııin ü!h'endi"inp göre. 
Snrk cephesinin bC:lg~inde, AL 
man cilzütmrıları, son ~ünler 
zarfında. çok ar ?.alı ve mavn
lanmış bir arazı üzerinde iLrle· 
mişlerdır. 1'1n CC'.he<:inin şimal 
bölgesinde bo!Fevikl~rin miittc. 
fik kıtnlarm i!.ri lırııel tini dur· 
d urmak h u usundaki mahalli te 
şcbbüslcri muvaffakıwtsizliğc 
uğ'rnmı§tır. 

Meksika 
lngil tere ile s ıyasi 

münasebat tesı sini istiyor 
Mcksilm, 18 ( A .A.) - Meksi· 

ka senato azasında bir grup ln. 
giltere ile Meksika arasındal•i 
siyasi mün,nsebalın yeniden tesi· 
sini derpiş eden bir karar ur..,ti. 
ni imzalamıştır. Bu l:oraı- c:ure 
tinde şöyle denilmektedir: 

Medeniyetin insani kıymeti. 
nin inhilfüe u~radığı bu \'a.hİf!1 
and:ı, ~.foksika ib lngiltcrc, yani 
demokre"i mcLkurcsini seven iki 
memleket arasında siya~ müna 
sebatın yeniden tesisiini mantıki 
bir tetlbir teşkil etme!:.le beraber 
bu demokı ası mefkur~sinb mü. 
dafaa hattını hakik::ı.tcn takviye 
edecek mahiyettedir. 

Hatırlardadır ki, İn'{iliz ~irkct
lerin<? ait olan petrol kuyularımn 
.Meksika hükfuneti tarafından 
i timlak edilmesinden mütev;)ı. 
lit ihtılfıftan dolayı, İngiltere ile 
Meksi'm hükf:.meti arasındaki 
siyasi miinaseb:ıt mayıs 1938 de 
kesilmişti. 

Alman tayyareleri 
MoskovalJa 
yanaşama

dılar 

Bulgaristanın 
notasına 

Sovyetıer cevap verdi 
Sot ya, 18 (.\.A.) - Ofi: 
Bulgar hUkO.meti Moskova ıcllri 

vruııtnsllc Sovyet hUkO.metıne bir no. 
ta tevdl ederek lJ. 12 nğuııtos gee1W 
:;um.nu ve Sllfero. mıntnlmlarmm kıı. 
ı Lbalık mahnll .. Jerlnin bombardımanı.. 

nı protesto ctmı.,.tır. 
sureu umuınlve1e iyi hnber alan 

nıahfıU<?rde beyan cd •• dl$1ne göre Sov 
yet bükCım<>tinln cevabı '::'ovyctler bir 
ı·ı;ınln sorya sefiri Lııvr.r!çe! tara -
tından Bulgar hUkO.metl •• r tevdi edll. 
mlştlr. Verilen l:>u <:el."npta Şumnu 

ve sıırcrayı bombnrıiım'lr eden tay. 
ynre~erln Sovyet tayyo.rest olmadığı 

blldJrllmektec!I! 

Mosı<ova Lor,
feransında 
• · n ı ııter ey ı Lord 
Cav~r~ruYt, Amerı kayı 

Ho Jk ns tems ı etl9cek 
J.ondra, ıs (A. A.) - Mosko .. 

varla bir konferansın toplnnmnst 
hakkında Ruzvelt ve Çörçllin ynp 
tıklan teklifin Stnlin tarnfınd:ı.n 
k a bul edilmesi iiezrine, halihazır. 
da Londrada bu lunmnlcta olan 
lord Beaverbıook'un Mo~kovnyn 
gidec<'k olan İngiliz heyetine ve 
Reisicumhur Ru:.weltln hususi 

. 1 mümessili H n.r ry Hopkin.sin de A-
M osl:?va. 18 (A.A.J - Röy· merikan hevetine rivaset edeceği 

n-... 1 • r·~~o esir 
ıVe •. ' _e; 

Şark cephesinin merkez bölrrc. 
sinde Alman kıtaları, bir 
noktada bolşeviklcrin ric<>t ma
nevralannın ortasına ileriemiş· 
!erdir. Büvük miktarda. do!u 

1 kamyon iğtinam edilmiştir. 
Bir Alman gcnC"rali 
Ôldü 

ter ajansından: · zannedilmektedir. · 
Alman tayyarelerinden mü_ 

rckkep kiic;iik bir grup Mo.:okova 
üzerine akın yapmak tc..c:cbbü
sünde bulunmuş ise de bu tayya_ 
relerin dağıtılmıs ve içler inden 

lsovyet tebliği! Alman. ajansını'"' ' ·;:ruğine 
~öre, Krivoy _ R.0 cn-lustri ve 
maden mmtakasmrn temizlen
mesi, 16 ağustosta bWr;lrniştir. 
Bu ana kads:::..yan 'an müşahede
lere ıgöre, Bo1*.rikl r bu bölgede 
pek çok ölü vermi~lc>"dir. 7000 
esir alınmış ve 38 top. 'ri'yük 
miktarda. tank, birçok l•a.:ıyon 
ve tayyare, iğtinam eoilm~ veya 
tahrip olunmu~tur. . 

Asa ~'1 Dnieper üzerinde vukua 
~elen ~arp~alarda, Alman t e. 
~ .. kküllc.ri, f::ovyet krtalanru Dni. 
eper kıvıl:ır-nda dur bir saba
da muJınr.nra cl:miş1r ve 'bu ktta
laru k:ı.nlı :r.aylat verdirmişler. 
dir. Sovyetlcrin sallarla nehrin 
öteki kıyısına ~eçmek teşebbüs· 
leri. Alman silahlarının ateşi al
tında muvaffakıyetsizliğe uğ'ru
vorclu. 
Muhasara edilen 
Sovyet kıtaları 

Macar ajancınm bildirdiğine 
göre Ukrayna'nm cenubu garbi 
kısmında muh:ı.sara edilen Sov
yet ordularının imhası başlamış. 
tır. Macar kıtaları, Alman cüzü. 
tamlariyle !birlikte bu hare.kata 
iştirak etmektedir. 

Macar askeri mahfiller i, mu· 
hasara edilmiş olan Sovyet cü
zütamlarının b."Uvveti ve alınması 
mümkün ganaimin miktarı hak. 
kında herhangi bir beyanatta 
bulunmanın mevsimsiz olacağı 
kanaatindedirler Fakat ~imdi
den şu cihet mÜ~ahede olunabi
lir ki, Budienni ordusunun Dni
per'in garbinde C'arpışan eüzü. 
tamları. kısmen ya imhn edilmiş 
veyahut muhasara altına alm. 
mu1tır. 

. 1 
bir w:ıak g'rdi. Çn\-ıışb:.ışt kulunuz 

Sala.biyettar bir menbadan 
öğrenildiğine göre, Murmansk 
istikametinde cereyan eden bir 
m uharebe esnasında, 'b"'in cephe
sindeki Alm an orduları grupuna 
kumanda eden general Dietl öl· 
müştür. 

hiç 'birinin hükfımet mcrl:ezine (Baş t.nrafı ı nr.ldr.) 
varamamış olclu~u Tas ajansı ırez eepheslndc SovyeUer muvaffak! _ 
tarafından bi1dirolmiştir. Tas a- yetıl mukııhil tanrnızdn butunmu,lar 
jansı ilave ediyor : ve mühim bir Atman kuvvetini lmha. 

O"desa bombalandı 
D .N.B. ajansının öğ-ıctıdiğine 

göre, Alman h ava kuvvetleri dün 
müteaddit d efnla ı· Odesa liman 
tesisatına ve limanın ncıklarncla 
b ulunan üç Sovyet harp ~emi<:ine 
muvaffakıyetle hücum etmi!':ler· 
dir. H afif bir kruvazör hasara 
uğratılmıştır. 

Kersen • Dnleper Opctovsk bb1ge. 
sinde rical eden dllşm'ln l'ıtaları bom. 
bnrdıman edllmlş, topç•~ kollan da 
bozgulll!L uğ'rattlmıştır: l'ıen istasyon 
farına do. mUtcıı.ddit dd:.•ar muvafuı. 

kiyctli tnarııızl:oı r yapılır.ı,tır. 

Cumartesi gecesi MoEkova ii. 
zerine bir akın yapmak tcşcb· 
blisü csnasrnda bir Alman tayya. 
resi t ahrip cdilmi~tir. 

Ticaret Vekili 
Fuarı açmak 

üzere 

Bu sabah 
izmire gıtti 

Geç. n cuma:-tcsı r;ünil ~~hriın!-
Aynl bölgede h:ıvn mu'"lJ't'bn!crl es 1 •r· t \• k'li "I' ., - ze ge n ıcarl' c 1.1 umtaz 

nasınd'.l l- rlU:;man tayy resi dl.!;UrJı 0 • b b t kizd 
u tu I .mı en, u 3a. aıı saa sc • e 

m ii ~· har ket etlen (Marukaz) vapuru 

etmişlerdir. 

Lenlngrada doğru Almnn ileri hare. 
keti, P.u'! mukavemeti kıı.:~ısında el(m 
llerliycmiyor. Rus btıikumandıınlığı • 
nm takip etUğl tabiye :mulll şlmdl 
anlaşılmı§, memleketin mUhlm kı • 

l sımlarlle muvakkaten terkcdilecek o.. 
1 ıan kısımlar ayrılmıgtır. Almo.nlar , 

hennz milhtm bir sanayi merkezlnl b!.. 
le zaptedcm eml§lerdlr. 

Moskova, 18 (A.A.) - B..B.O. 
Sovyet 1.Stlhb:ırnt bUroııu tebliğ e. 

diyor : Fo.şlstle,.ln muharebeye sUr • 
dUklerl yeni lmvvetıerin en bUyUk 
lcısmı, Sovyct askerlerinin parıaıc mu_ 
ko.\'emetı karşısında mıı.lıvolmu-ıtur. 

Alm'.ınlar, Myısız gene lrsan feda e. 
dıyorla:. 

Krlvolrng \'e .N"lkolayc!ln zaptı ile 
n•ti"~lenen harakfJ.ttn A~n:anlıtr 20.0'IO Vazıyet Londra:!a nc:cd f.ro iz.mire mütevPccihrn şeh.·im;z. 

M ütalea edilivor? d ... n :-ıynlmıstır. V :;,ı, vapurla l.:u ı -
Ru-syadaki salf;hiy .. tlı mr'!fil g.in a .... hrn;nyn . va111c~:C, oradrn 

!er den Londra .. a gi<lcn ha.b:.>t lere tr nle lzm re gıdccektır. [ 

't vcı rıılşler<llr. 

~öre. harp hey~ti umum~.f'l · iti· . Tı..-:nret \'cl:il~. bu snbah ~c .Y -
bar iyle nikbin bir r-ekild~ mut L ı ıtle ~ulunnn bır muhnrrlı .mız:::!. 1 
lea edilmektedir . 20 A ustosta aç lnıası mukarrer 

Smolcnsk m·ntakasırd:ı. Al- lzmir funrınm k~at r<'smine bn'"
manlar, her tarafta. s;p r'cr 1rnı ;e'.u!;miz ~3mın:ı r:,·aset ~tmck 
makta devnm cdh ~ı 'ar. Alman· UZ:::!re lzrn re gltmektC' oldu•~unu, 
lann yalnn bir istfkb~"da 11c .. ·~o- or.:dn fö il~ gUn ~~ald.k~~n. s?.nra 
vaya do!hu ilerlenıe • c t r .. b~ills te.-~ar. şrhrınıtze c·.>neccoını soy -
edeceklerini gösteren hiçb!r işa- I lemıştır. 
ret yoktur. ~~-==================================================· 

K iyef'in garbind~ fevkal:ide d~oru tlıtbllt mcvkllne konacnl~tır. gözaltında tutıJlnn bir miktar vı~ı 811_ 

da b. h .. . ..:ı • 1 1 1-nl:nt pilin son gUnı!!r1t meydana bayı. bu loglllz sııb11.•,ln ıı na mukabil r ır cep. e unrıııuc .~ mnn 3· "' 
r ın yaptığı ağır bir hücumu tar· <:ıknrılm,ş. sulkcı'.'llçılcrd"n bir ıusmı salıvcrllccektır Fnlt.at J:t-nernl Oentz 
dedi l miş ve bu b{lcunrı yapan lt vklf o unıırak gızılce •danı .:!dilmiş ve Vl&i yllks<>k subn,>ları miktarı 3:; 

Alman k•taları Ruslar taı afın· \'c hMlstnın gtzll tutulmasına r;. ılı_ lmJar t.:ınmln oııınan dl~e r lnglliz e . 
dnn <lamnmiylc imha olunmu _ şıln.•·t!r, sırlerlnln dünme.,me kndaı Ku~:ıste 

geldi, dedi. 
Hikfıyc buraya 

bibi: 

t "İran. gazetesi, bug1.nkU başmo. kaln,.altlardır. ur. 
gellncE' e,· sa- Jngil ere tıe Rusya knıesınd. tıöy'"' bır hayaıı suıı:ıı.stın 

I 
me .. ·cuJivet.nı kati sure•tı yalanla_ Bulgaristanda 

Seferberlik - imam, art1k 
dedi. 

k€S anlıı.Şildl 1 ran, yeniden bir ıtOta makta \'C fÖYIC demektedir: 
• \ 1' C )"cf 'fer lranlııar aratmc.a, h'.lkOmctin pren 

Meğer b rnz ön e gPlen zat, 
Molla Beyın çwuşbaşısıymtı;, Ya -
lr tebriki if;in gl'.'lmL~miı; . Fakat 
ımam cJcndl bahr n inin" ' ıc i.. 
s·r f.lfY n fatkında olmU)Ol'Ôu; dc
vrun etti: 

SalAhı,>ctl&r Londra l'l&ht'lllc• lnd n slpl rınt' ba lı o m::Hın vt başkaları.. 

ollrenıldığme göre, hı<;:'llı;! Vf! Sovyet ı;ın fena nıvetl •rınin tntl'll! m vkıirc 
buk\lmetlerinln Tahrar:o .ki mllmes- konma.s; için kı.ndlsln. o.r l'llet yap:ı _ 

. D:.:n nazu lar heyetinin aldığı 
bır kaı ar mucibince. b ütün oto. 
mobiller ve şoförler, 1 cvlillden 
itibar~n sivil mahiyette setcrrJer 
c ··1ecek ve her türlü nakliyat 
i,.in devlet makamları emrine · e
riiecektir. 

Fransa 
Komünistlerle 

şiddetli mücadeleye 
girişecek 

Bazı ahv~lde 
komünisler o.sdacak 
Yi<.i , 13 (A. A. ) - D. N. B: 
lyi maliimat nlan ınus.hfillerde 

söylendiğine göre, Fransrı: hlikfi
meti işgal altında hulwımrv:::.n 
Fran.Qadn komünist faaliyetlerine 
niha>·et vermek üzere çok şlddct
li tcdb.rler hazırlamaktadır. Ko -
mlinbtlere karşı çok şiddetli ce
zalarm derpiş edildiği ve hnzr h<>l 
lcrde ölüm cezasının dn. tathll• e. 
dileceği ı:ıöylenmektedlr. 

Japonyadaki 
Amerikahlar 

(llaş tarnfr 1 ncltlc) 
gönderilmesine karar vermek mec • 
burlyetinde kalncakur. 

ı.ı:umalleyh reislcumhur Ruzvcltc bu 
t edbirin alınmasına dair bir mektup 
yıızacağmı mı.ve etınlştı·. Hariciye 
nezareti mahm:ertn de beyan edildi. 
ğine göre Amerlkalılarm memleket~ 

avdeti çareleri tetkik ecfümektcdJr. 
Zannedlldlğine göre Amerikan tebnn
smın ~ir J apon vapurlle Şangbnya 

gönder ilmesi ve oro.c.ıan Anttrikan va. 
purlarına. blld!rllmesl imkD.nlan tet • 
kik olunmaktadır. 

Japonya Rusyaya 
yakında taarruz 

edecek 
(Ba§ tarafı 1 nclde) 

r ak, J iponyanm yakında oyunu. 
nu açiğa vuracağını tahmin et
m ektedir. 

Çin menbalarından gelen ha. 
berlere göre, Japonlar, Binnan
ya yolunu kesmek te§e'bbüsünde 
bulundukları takdirde, Çin'e bu 
yolun müdafaasında yardım e. 
debilmek için, İngiltere ve Birle
§İk Amerika şimdiden Jazımge. 
len tedbirlri almakla meşguldür. 

Burada bildirildiğine göre, In
gilter c, Birmanyada 8 büyük hn. 
va üs.:;ü ve Rangoon'u, Yuruıan 
eyalet inin merkezi olan Kun· 
ninge bağlayan yol, Japonlaı·ın 
bombardımanına uğradığı tak. 
dirde Çinlilerle irtibatı muhafa
za etmek mnksadiyle. Birmnn. 
yanın f;imahnde ÜG .veni yol inşa 
etr .e'.~l..:dir. 

Japonyanm Siyamı tazyik 
r-tme3;ne ra0nen. iyi malumat 
~.lan (!in maiıfill~ri ba~lıca Ja
pon hed2.rlerinin ::'.:'.Wycl Husyaya 
t-ıarruz etll'e!t oldııounu iddia e
diyorlar. Avnı m:!hfillc:"e güre, 
Japo!lya halihazırda Hındic;ini 
Ye Sirnmda g3~terdi!ii faaliyet 
f.~·;ec.;i'1.de kçnfüni 1n~ilterc ve 
Bir! .. -:ik Amrril:anm muhtemel 
blr müd.:ı.halesine karşı korumak 
isth·or. 

Tahmin edildiğine r,üre, Jn
ponyanın cenup denizinde biırük 
mikYa~ta hn:-eH.tla bulunabil
mesi irin a"""ari 200,000 kişilik 
hir ord.uva s;hip o1rnnsı elzem
dir. Ifailmki, 5imdiki halde Ilin· 
dir:ini:clc bult•'lan Japon askeri. 
niı; miktarı nncak 50,000 dir. 

R~zveltin yeni 
müşaviri 

Tayyare ite Manilya 
gidiyor 

aıan ila, Hl ( A .A .) - 'Mıınin Bu!. 
lelin,. gazetesine güre, :Jı"ro.nk Gradl, 
iktlsııdi işler için reisicumhur Ruzvel. 
tın husust mU§aviri olmu!Qur. Grndl-
nlnH vazifesi cenubu şru ki Asyanm 

- Cavu '" ı o''\c:ık hc>ı-i.f, içe
ri girdi. Ezil ~ l üzüle ih tiyrı e · 
tekledi: 

ı!'ll rı trnn bUkOmeLI rt>zıılnde yenı 

!lir te ebbll l b::ıh:nmu" r r ve İranda 
bulunan Aımanlnrm fe•ıknJ{ıdc fazla 
mlktnrdn olması dolayıaııc iki hUkü .. 
metin h!Bscttıklerl endi§" Uzcrıne 1. 
rıın hUl:Cımetlnln nn1.arı dlkkatını yr. 
nlden celbcylemlşlcrdır tran hUkO. 
mett meselenin mUstnc .. iyctınl o.nla. 
ınnmıştır nıın•ın içindir ki lno-11,z ve 
Sovy t bUltOm ·tıerl. nn' n n vcut 
l."az y<'te Karşı ~oymak le; - fl!l tec. 
tılrlerln elınma"ı •avsiyt'l<•lr teıu·ar. 

c • bu unan b:: ~ek klır "' \'Oktur Bu 
tahrikll'r lrRn'.l. ı rın blrM:·ı ve va tnn. 
P"n·erll.,I Uzcri~ııe en ı.ıtııl< bir tesir 
"İle h11sıı etm 'IltKtedlr 1 ~ ln~iliz tayycı esi 

Diiştii 

' iktıso.cli vaziyetini tetkik etmekten 

- imam kls .. 
- Nasıl k t.Cı:fm cfrn'.iim iı; m 

\llilt}or, o ın e,:Ikt m alt taraf -
t.:ı.ki valı dcdılcr. Halbuki glrdi
':im \lı ı, dn o c :u bası olacn.k 
kcratan , ' ııs1}7"1111ı .• 

Abdullah g c..ndi, fazla taharn -
mlil r>demcdı: 

- Alın ımamı d1cınn.. emıin 

vcrd'. Derhal cslvn'<n lmrı'll cfen
li•·i dı arı fırlntt lnr. 1 .mı bu 
cfcr bü'-"bütUn ~aşırdı: 

- Ne yapıyorsunuz. Yoks~ 
konu tu~m znt ds Mofüıcık zad" 
c!:eğil midir? Gene yalnrş y~re 
mi "cldlm, dh e sordu, 

~"'ra hilııgilr hUngur ağlnmağa 
ı a ı 

X. A. 

ıamı ınruır 

Pa1·is ajc.nsının bir 
Tebliği 

Pariııajans ı bildiriyor : 
Son Z.."lmanlııraa tıazı yo t;!lncı ga. 

zeteler ve ajanslıı.r, slv'. ve askeri 
şahsiyetlerden mU.-ekkep bir gnıpun 
bazı yabancı ajanlaruı vardımı ile, 
memleketteki BtatUku Rleyhlne bir 
ıulkast hazırlanu~ olduğ'• hnıilunda 

şıı.ylaJar ya.ymışlıırdır. Bı. şalyalnra 

göre bu suikast, Ağusto.-ı ortalan na 

l ngiliz ~ Sauyet ticaret 
Anlasmas2 imzalandı 

Dün 1\Ioskovad:ı 'bir İngiliz • 
Sovyet ticaret anlaşması imza· 
lan.mtştır. 
İmzalanan tn riliz · c::')vyet tL 

c ret anıa~ması mucil ince. ln
giltcr.?. Sovvctler birli~ine. vüz 
de :; faiz1e be5 sene irin 10 miL 
y~n In~iliz liralık bir kredi ac· 
maktadır. 

Beyruta dönen I ngiliz 
S:1bayları 

Sıırivt'deJ-i muhasamat esna. 
smd<ı Vi ı tarafından esir edilip 
bilfıhare Toulon'a gönderilmiş 
olan 50 kadar t ne-iliz Aubavr ve 
erbacı c:erb"st bırakılm•s \'C bun 
lar Beyrut'a dBnmilştiir. 

Kudllsle general Dll.lltz Ue birlik te 

İ ngiliz hava nezaretinin teb
lii{i : 

Oün gece. fena havaya rağ
men, büyük miktarda tngiliz 
bombardnr.nn tııV)'arcleri . Hco 
\'e Ituhr havz~arinda hedeflere 
hücumlar vnpmL<:lardır. Bu hü. 
cumlar, bilhası;a Kolonya, Düs
seldorf ve Duisburgdaki hedef. 
!ere tevcih olunmuş ve bu hedef· 
ler ağır hücumlara uğratılnrş. 
tır. 

Bir bombardıman t ayyaremiz, 
bir düşman avcısını düşünmüş
tür. 

R ottcrdam ve Ostende'de dok. 
!ara ı.la hücumlar yapılmıştır. 
Tayyareleri mi?.ıden 13 ü Osle

rine dönmemiştir. 

ibaret olacaktır. Gnı.dl, şarkta.k~ ip. 
Udni trıaddelerln denıokrı:ı.mlere gönde
r ilmesi ve mihver dcvletlı>rlnln eline 
geçmemesi için lflzımgelcn dlkkaU 
göste~cektir. 

Ruzveltln yeni mUşavlı1 salı günU 
tayynrc ile Manlla.ya muvnso.lnt ede. 
rck mUtealdbcn Holando. Hindlstanı • 
na, Y alezyayn, Blrmanyn. Hlndüıto.n 
ve Hongltongn da gidecektir. 

Danimarka Nankin 
hükUmetini tanıdı 

No.nkln, 18 CA. A.) - Ofi: 
Danimarka hUkiımeU milli Çin 

hükfuneti h:ı.riciye nazın Hsu - U. 
angn Nankin lıükümctini tanunnk 
ta olduğunu bildirmiştir. 

Dan imarka milli Çin hilklimetr. 
ni tanryan on birinci memleket • 
tir . 

AvustralY 
tayyare 
imaıatr 

Şimdiye lcadar 4: 
lira harcan 1 ,.. 

lUelboumc, JS (1'· 1 
vustralya, harbin bS~eJ 
beri tayyare imal 0 ııı.l 
yetiştirmek için 4.5 ti\.,r 
dan fazla masraf jlırt1$~ 

Halihnztrdıı .A.' Jıl> 
kuvvetlerinin haftll 
450 bin liradrr. . 

11
, 

Yakında bir :nım0 1' 
cağı söylenmektcdlr. 
da imnl edilmiş o]~ll , 
7 mib-'on 500 bin ııril·ı 

"' ·ıe 
mm~ vo Amerika J· •cf - e• 
~~~-~1~!1_~n ~:~; ev 
~~~ 

BiR Aıvl d' 
Havuıd~ 
boğtıl ~ 

Arkadaşları ye. 
koştul::.t a 

Fakat kurtara~ 
E lki .. tstiıl>' • vve gun ... J$i 

deresinde lsJiiJna~ ııı 
sa ait bah~enin 2.v })lr 
llkteki havuzunda 
ğulmuııtur. eıele 

Bu bahç<:>nin n.nı t jl 
çornlı HUseyın saJI ~ 
rındn yı:knnmak .rrı r-1' 
girmek istemlıit.if· cd 
derin olduğunu bilJll ~ J 

disini bird enbirC ;:::ı)Jlll 
Hüseyinin fer} c# 

kadaşları havuza ~ıuıı 
hiçbir yardmıda b 
drr. ~ Jı1i 

Vaziyet ajnda1;;u~> 
ğına. bildirilrni~. ~ 
di jandarmalar 

mrşur. ~I 

ingiliz Har 
Nazırı d·Y~~ 

Londra, ıs (ı\. :~re 
nutuk söyliye~e d 
Margesson, eze J;!l\ 

Kara deniz ,·e ' ı 
ynrdım~ı scnisıerl o#:_' 
nin 100 000 kndnı er~ 
vardır. Alman)"tldn('ol' 
lngiltcredekindcrı 1 c 
naenalcyh arndıık i]t r 
edilmesi için 1n~nrt11 
rin yerin~ !t .ırrı ıııl ·• 
sı IUzımgelir. su tı~ 
bir mikvnsLı yııP •C(tf' 
ç.>!c f yi "neticcı.{';~;,ct 
dan dolayı. hilk illi , 
tanılan kadınlarJ1l ı111i' 
t.ırmağn karnr ,.e 2"5 

Ç ungkingd~1fı. 
sığın3.k Y<~ ' 

('ıın;kir."', ıs ~ e 
Japon ta\'}ar T!l 

ynptıltl:ırı so:ı 1'.tııti 
tcakip şı>hird<' )1~ı·r. 
ln:-asma başlarını ·c•I 

.• 1 
lar 10 bin k şı tl't 
gc>n;şlikte yn.pılJ'l'I ıı.~ 
tlan yedi1i n~us!~, c , 

<lan N;t~:tl~ v 8~~ 
mühim bB1, 

<; t~ıuJ 
(B!l.. iite".", 

bu projele~ :ııJ!'~ıı-
ınnsrafı tcınill •• fY1fl 
işleriyle elektl'~jğt';? 
!etimizde Y ~':.J 
bir surette yil 0tBf:-t· 

Bu cümlcdctl ~:Ji1 JY 

karar veril~ ~;oı ~ 
Adala baraJI po!,ll::OA..t 
ihtiyat Stl ~~jl ~Ki 
ve hem de t e ~~~ 
sının l zmirve ~I o~o 
şehirleri de ~a.. tef" 
lektrik enerJ ıSl ~ 
tır. __ .ruı1' fJ;I. 

Diğer tar.v-. iifP.: !f 
Sakarva neıırı <Jt C',J 
müşterek su13!teee~ 
lerini temi~ tof 
barajlara aıt ~ıe . 
tadır. Bu surCifı.JP1 '.I. 
mumi cıe}(lt.r~fl 
nazarından h ee;il~ 
rin tatbikine g ~IC"'..JI 

tstan'buld~~.11ıt11~;~ 
ve teknik osv> ~ 
yıhndn tayYnX:C 13ı1 
leri açılacnkt~ ~t 
kndnr mcmh·'"' 1'J'lii 
tarda tay} arc r 
rılmiş olacaktı · 



tle"fet D · 
enız Yolları İşletme Umum 

18 Müdürlüğü İJinJarı 
~~ 

tltıtoat 
"l k,lk an 25 ağustosa kadar muhtelif hatla-

tcak vapurl . . 1 . k Ik .. '• ti . arın ııım erı, a ıs gun ve 
• erı kalkacakları rıhtımlar 

- Puartesı 17 de CGUn vaul, perşembe 
17 de (Erzurum). Galata rıhtımından 

Çarıamba ı d (Anatarta). StrkC<.'I 
rıhtımmdan • (Not: Bu PQ ta gidi§ ve 

dönUşte tı&veten Akçakocıcya uğrıyn. 
calttır.) 

Sah de (St\ad t). !)tir Pmbe de 
<Bartın), Tophane rthtwıından. 

8alı, pereembe ve cumartcaı 9 da ıca. 
nakkate). Pazar 8 ac (.Maraknz). 
Poataıar Galata rıhtımındar knlknrlsr 

(Not: Salı, pc~embe ve cumartesi 
gtlnlerl esas po..•taJara Ullveten snııt 

10 da Galata rıbtımır.dıın IJAve birer 
\'npur kaldır.lııcaktır. tll!.ve vapurlat 
8\'Dt gtln Mudanyndan lfl 30 da tstao

bula döneccklcrd!r. Bu suretle Mudan. 

yadan lstanbuta bcrgUn vnpur vıırdır) 

Paz rte ı, ııalı, ç:ırşnmbl\ ve cuma 
de !Marnkuı Gataltl rıhtımmdan. 

A~ rıca çnrvıımba ve cuın!'\ı lesi 20 de 
(lfonya) Tophane rıhtımından. 

S it ve cuma ıo da (Seıyvar) Tophan 
rıh•ımından 

Paznr 9 da lBartm). Tcıphllnc rıhlı • 
mmdan. 

Çarşıunı)a 12 d,. (Bursa ı, cumartesi 
12 de '(Saadet) Sirkeci nbtımından. 

Pazar 16 d!! ıbmlr) Galata rıhtımın. 
d3n. 

Pazartesi ıs t"C (Tırhan) Galata rıh
t.mundan. 
P rşembo 18 t (l{adc§I Galata nh~ 

Oot-: \> tıımmdan.. 
'Pur --..... 

htıh teterıer1 b ~---6..----
ll.. &.ceııı~ıerı akkmdr. heı tUrlU malftınat qağıda telefon numıı. 
~ <\~ 1 IZdeıı x-

Qlttltı ve;a:nllebWr. 

Calata rıht.nnı, Limanlar 
Umum MUdl1rlUğtl ~MI 

aıtmcla 42362 

Gıdata nht.ımı, Mmtaluı Lt. 
man Reisllğ! binası aıtmdıı 40188 

22140 .a. ırkecl, Yolcu salonu. 
t'' (7176) 
lttıı 1

d• re~ • 
t•ı :.! ııe lnllk ' .. b: O •tu~,tıı l'1 Od il Haliç vapurları :lı;in tanzim edilen yeni 

"il ı_.. Do larlhlrden itibaren tatbik edllmeğe baflana. 

' 
·•fe 

)ı,,._ - ırııı"tb 
~ -""llllıtı rıce kö 
~ t, l:ı.ıl'ın Pıil J.P. ışkeleler arıuıı mUnascbctlcr dört mmta. 
' o'; ı.ı:ın teibı edllen ücretler aşağıda yazılıdır· 
'« dl§ • dönUş 
it evltı 8trıncı lktncJ 
~f &lı.ıvkı 
a ~uru~ 

10 

Mevkt 
Kuru;, 

6 KoprU ile birinci mmtakl. yanı Yemiş 
ve Hal :iskeleleri arası. 11 

' 
'1 Köprü ne ikinci nuntnkn yani ıeasım. 

paşa, Clball, Aykapı, Fener, Balat Is.. 
kelelcrl arası. 

11 K6prü ile UçUncU nııntaka yani Has. 
f köy., Ayvansaray, Haucroğlu, Defter 

~ llı dar, SUUUce, Eyüp ıakeleleri aram. 
lb'll\ı\ l& KöprQ ne dördUncU mıntaka yani Kl-

~~~l Uı: ..._ ~ı 1111ıd tılhane lakelm arası. 
hı ~~~~'ııtJ UI) lk~kl veya kar§llık.lı ilkeleler araııı aeyahatıer içln 

' <ı. "llt'4lyıa~ lllavkl 11cret (8) kuru§tur. 
lııı ~' H !.ntııcı dao blrlnct mevkide <5>, erlerken iklncJ ınevld 
(~tl'ı:rtı~' l!('llcı rn:.•vklde (G) lklnd mevkde (8), t&lebelerdCD bJ.. 

Gt lı<ıtu ''rgı.er .. kid\\ '(2) kul'U!J ücret alınır. 
~ cıı.. !l l'rıtııt "alıildir 
)lı.."'."'l l'a akaıar ı . 
iti~ c:ıt1ı Ptıı~l! U.rtıunı r,;ı 1 teıızUltlt gidiş • dön~ ücreUcrlnln tutarı 
-~ ıı. ı leo'-ııa.u a ll'ltıh.'JUs abcınmıuı karneleri lle memurlara 

'1~•t&tı ~ &H!ı•r yapraklı ~uman karnelcrınln de t&rt. 
~ rthlc:ı itibaren eatıoa çtlumlıca~ı ltf\n olunur. 

~ (7007) 

lı ~;_ ,,~la d 
~ ~,)di ı. uran 
I~ tıt. a·· 

'tla~~ İği k. "'•teme te'b 
lb...~ lr"'.:-. ıı kend' . 

.Jfl'llı ... ııo... ''- i_~c: iı-i d ıaıne 
• !l°t1d " ıı e )'eni 

b:~~,.... erden b' . , -"t~·1 daya ırıne 
'ln or d Yıp döte • 

~~' 4' a )'apl) • 

~ d,'ll çı)c~Y •evine • 

' ı. d, d'J ~u e . 
, -..., ' i tut tnrıvaki 
~L 'lılit ~tf!J'u! gibi 
'~ ' ı lraı tde-
S!~ o b" 
~. •'1\a d ... un -.,.,. " 
b '-.c --~ Ondij .. • ol 

. .._ti)) )lıatu. G g~ 2a • 

\>~ Lt\iıtq1 d'Jı~ gel. 
~ IQ'ltc lr' ıııne o• 

~SQtı,~1 •açlarını ~ i.~'-«ltt ,
0

• '-'.tadı: 
()~b~ ~tr 1....!'haha~ 

ta.-..~ .. on\l "d"' konınur 
~~lll b., •Çok o·· 

4'Uıte .or .. 
ı.., ın Yolunu 
~. 

lacak ki, aeni ona baiııladı. 
Mari birdenbire ~aıaladı: 
- Cariyenizi Rüsteme mi 

veriyorsunuz devletlim? 
- Ben vermiyorum .. padi· 

tah böyle irade etti •• 
Mari içinden sevindi, fa • 

kat aevincini paıaya aezdir
nıemeğe ç.lqtı. 

O ıün Ahmet pafa dilda • 
deaile batbata yemek yedik
ten aonra, kihyasına mesele· 
Yİ açb. Bu aırada Mari oda • 
.. na aitmiıti. 
P~ın küıyaaı ,öyle bir 

1-dbir dütündü: 
- Devletlim, hiç üzübne • 

Yİn ! dedi .. konakta Mariye 
benziyen bir Macat cariyeai 
var. Marinin yerine onu gön· 
deririz. 

Ahmet pqa birdenbire bu 
tedbire •evindi: 

- İyi ama~ Ri.ietem Mariyi 
•nm.?.·. 

- Ne.den tanl!l'acak, dev· 

\'a7.an ve oynryıın: nedamet eden mf'l hur dolandırıcı !Unfımut s im .'\LTJN'D.\(i 

Başrollerde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan efendı Agop,Meddah Kazım L'esaire 

Para lazımdı; eddah Kazımla bir yazıh ıı e açmayı 
kararlaştırdık ocanın arsasını papasa satara aldığımız 

para, işimizi görmeye kafi gelece'<ti 
PERDEl~ AÇIYORUM: 

-ıo-

MEDİJIAl'A HOCA tLt; PAl'AS 
DA l\:URBAN! 

Diin ak§runki tomsll beni yeni
den UYttndtrmıştı: "Altın an&htn.r 
her kapıyı açarı,. 

Acaba Medihanm pırlantalı ko.-
pıları altm anahtarla açılamaz 
nıı?,. 

. Beni, mf...'<idah Kfızım ikaz et. 
tı: 

- Mnhmut.çuğwn dOdi hani 
Kam.gözde bir tek~leme ~nrdır: 

Perdo kurdum 
:-iem'a yaktım 
Gösterem 711U hayal 
derler •. 
Sen filvaki Medihayı seviyor

aun; seviyorsun ama; perde ku -
ru!mada.n, §em'a ynkılmadan hnynl 
b~~ mı? Bir aydır i5ini gücU· 
nu ihmal ettin. Yarın heırnen• Per 
ıle)i, kwıılını: yazıhaneyi aç.alım .. 
Şem. a~ yalı:ıUmı, l§e ba§lrya.Ian, 
CPbunız banlmotıarh dolmuı. On
~an sonra hayale başlrynlını. Me
aihaya ~Yle bJr deste banknot 
yollaşan .. sanki a:lnuyacalt m.ı? 

- Almaz olur mu T 
- GördUn mil en kestirme yo-

l~.? Ya.mı sabah sen doğm Kürk
ı:~ hanına!. A.-p Ahb&r 8Clli gö
nınce Yelk<.>nleri su:ya indirir. Na
tııl olsa bir oda verir. Ben de GÖY 
le aklı az, parosı oak bir lokum 
şekeri bulunım. !trte o vakit. .. 

- Umunıt kıı.pis.:ıne(le k~nl"lin 
olul"Uz. 

- Her şeyi fenaya yonna. 
- Fenaya yoroul;'UDl yok, hin 

110n ı>erde6i.ni biliyorum. loi bir 
aydır ilunal etmemde haklrsm ... 
Yarın akşam Ustü KU.rkçU hanı -
na gel.. Y~ıhanemJzin açılınr!], 

""l)erdcmi7Jn kun.rbnus olduğunu 
g'örU~. 

- Seniayı da yakmak bana ait. 
- Zaten ya Şenı'n yanacak• 

.ı--a biz yanacağız.. Yahut Kim!tçÜ 
Hanı kökünd:en ~ ldll olacak 
ki biz de bu işlerden ikurtula.
lım. 

O, arsasını 3 liradan satmak istiyordu; biz 3 bu
cuktan miisteri bulmustuk. Bu gayretimize mü
kafaten bize onar ih·a şeker parası da vermeyi 

kabul etmişti 

En sonram bu adam senin başını 
büyük bir derde sokacak. 

- o art.Ik ronn gelmez . Agop 
efendi.. Kdzmıla altlkam kalma
dı! •. 

- Nasın gelmez ahb:ır, nasın 
gelmez! Sa.bnhta.n:beri Uç tdadır 
hanm kaprsnıdan lbakıp gezi gi
dor •. Sen nıas:ı.nm başına oturdun 
mu, oda.da laırşında.. Bendenizces 
'!>da tu:tma.ktan vazgeç:seıı; şöyle 
çurçur balığı gıöl kenarlarda is 
g?men.. Seyyar olnn işler şimdi 
dükkfıncrlıktan iyidir. 

Nihayet Agop efendiyi kandır -
drm. 14 numal'alr odayı verdi. He
men bir kontura.t yaptık. Alkşrun 
fistü Yazıhane açrl"'lllŞtı. .. .. .. 

Ofizcl bir ya.zrhane kunmışt:u.k. 
"1 bitiren idareihancsl., 

Bir gün bir nı.ilşteri geldi. Pa
pas (Yurdanopulo) efendi. Bu zat 
(F ncr); (Büyükdere); (Büyük -
llda) cihl yerle.n:kı kel-epir nmn 
bitiyordu: 

- Vire kuzum .. diyordu. Yapa· 
.zayiı sizi.nle bir is .. Ama ne is. 
Ben ister. Çok kelepür bir scy 
olnzak_ Hem çOlt iyj olamk. Hem 
ı;ıok ueuz olu.ak. 

Paprumı bir kaç bbı lira. panıs; 
varoı. Fakat isted'~ yerlert!c 
matlubuna muvafı:k bir arsa he • 
nUz zuhur etmem.işti. 

Yazıhaneyi açtlğnnızm 14 üncU 
günü ihtiyar bir hoca geldi. Bil

. lfdei'edc demiz llce.nnrmda i 
bn met.ae Ya& bff a-.r \'Ulllll. 
Demkap ddıma bizim papu gel
di. Kendi kend!lne: 

- Hoca ile papası bir laıza.na 
koysak acaba rahat rah !ka.}'118-
mazlar, kaynapmazlar mı! diye 
düsUndlhn; 

- Evet, dedim. 
Papas: 
- Nasıl sahibi hoca mıdir? .. 

Diye sordu. 
- Evet!. Hoca Osman efendi

dir, dedim. 
Bekçi de bu sözti.mu tasdik edi

yor, boyuna kafa sallıyorou. Ba
bamın malı değil ya. Papası yazı 
haııeye getirdik. Bir buçu'k lira
dan antant kaldık. Ertesi sabah 
hocayı getirecek, vcııgi ve saire • 
sini vermek için papastan bin Ji. 
ra alacakttk. 

İyi ama.. Bir defa hoca efendi 
ınctresJni üç liradan aşağı vermı. 
yordu. İkincisi; bfn lira kaparo
yu o alırsa bize vereceği ancak 
yirmi liraydı. 
Kfıznn deı·akap: 

- Yarın ben İıoca. lcll'Bfot!ne 
girer, kaparoyu ben alının. Dedi. 
(0 va.kitler topu senedine reslın 
l<onulmuyordu ve bu yüzden bi
cim yapıp, sonradan cezasmı çek 
tiğimiz cinsten hilelere ba.5VlJ,rmll.k 
mümkündü. Fnka.t bugün topularo 
resim konulmakla bu hilelerin ö
nü ehnmıstır.) Ertesi sabah KA
ımn şalvar, cübbe gfymi , sarık 
sarmış bir halde yazrhancye gel
di. 

Han salı ibl Agop efeıdi merdi.. 
vende Kü.znnı bu kzyaf etle görün~ 
ce: 

- Kn.voy! .. Kora.göz efendi, de· 
di. Ortn oyununa çı!aıonnın.. Bu 
ne kiyafet ahbar .. Bu ne ktynfeıt? 
Ydksa bizim han ~ mu, ne 
olar .• 

Karagöııallden, tea.trooaıhm ha -
YJl' gelir! Btıramnı: da Ket Hasa
nm teatrosun:ı. çevirdiniz! .• 

ıc :n 

KAznnın h~ kiya.f eıtlnde ge.. 

~ollııdı. Yalnız verg\Sl ,.c saıre i 
çin \TrilccC'k parayı bulmak liı -

zrm. İRterse>niz faizle bir yerden 
llç yüz lira bulalnn. Satıştan üç 
.ruz Pili lira vermek şartlyle. 

Hoca ellerini dört kanş yukarı 
kaldn'dı: 

- Yok .. nuıı.ı aynım.. Böyİc 
fuzuli Para sa.rfcıt.rne,-;.e ne lilzum 
var. Dedi, ben daha İki gün evvel 
çarsrdaki dUkkfun s..ı.ttnn. Koynum 
~a P. ra var!. Oç yüz lir-ı kadar 
\ ergı ve sııiro gider zannede
rim. 

- Bunu biz de ya.pa:hilirdik a
~.a. ~alunut beye Bebekte kü
e~ bır ynlı al~. Onun için . 
dılik dardayız. şun 
. ~Hoca eUni göğsüne soktu. Ta 
~crlerfnlıı içinden çlka'rtr gibi 
~ır kese çıkardı. Bu ·eserle hbı 
lıradan faila parn vardı Anu 
dan Uç yüz llrasnu a:vırdı. Y~uk 
banknotıarm en es'k.llerlnı seçi
yordu: 

- Bana bir ma1dnn ver.in n... 
Ytı4U1l •• UU" 

' masrafı yapm ! ·· 'nıkı1r ne 
gilnü? dedi. 

- Perşenibeye. 
- Pefttil.IA. 'I'aloirtle hesapla6J • 

nz. Ben ınetres:ine fiç lira isUyo
dum. Fnknt Siz üç buçuk lira.ya 
: teri bu.hnuşsunuz. Doğnı, h.o-

adamlnrsm.ız. Ba.~. aldı kaç. 
tt deWUinr olsaydı bu işte bana 
madik O)~.Jardr. Uç liradan he -
sap vc:rmege lm.lkarln.rdı. Hoca a
dam harnma tenez:zuı eder mi 1 
Nı--~ ..t...nr.11.. • 
~ --~e hn.'kknuzdan maa. 

da size onar lira da §eker parası 
v reecğtm, 

aoö:mm t.amahtfı.rlığma bakı
nız!. ~r limdan bin bes 
~ lira fazla alacak. Pabt 
bıze ancak or.ar lira bahşiş vere
cekmiş!. :Kendi kendime>: 

- Malın lr~chr zeltütm 04 tsm 
Dedim. o da çıkıp git.ti. • 

Bw de oraya pamuk ipliğiy!e 
bağhmıad.tlar ya?. 

- K"uznn.~. dedim, hu.raaım 
118811 acmrştlk ? • 

.. " 1Iaru Meşrutiyette, bir hoca. 
KUııkçü Hanı"sa.tıtbl A:gop e- bir p:ıpas ve ibir hahamı bJr ~ 

fendi beni seve:r. Ne valk:it oda baya. oturtmadık mıych? Domek 
tubnağa gitsem, bir kaç de!n. yut ki kaynıyorlarnı '· Hocadan se
kunur Yutkunur· faltnt kabil de-- netleri filfuı istedim; arsaya alt 
~ı "yok?., diy~ez. B~ defn da ne evrak varsa getirdi. Ealm.t 

~ndcn on dakika sonra pa· 
pas geldi. ~bıık DYU§tunluk. 
Papasa tapu senedile bereher 
bir de makbuz vererelk bin lira 1 
kaearoyu aldık. 

öğleden sonra da hoca ÇJXa 
geldi. KRzı:nu o kıyafet;ıe görUn
oo: 

- K~·bir tek eme.iv 
le! .., 

- Neydi o? 
- Perde lnırduın, 
Şem•a yaktım 

Gösterem zlllİ bay.ıu 
- Bir de Karagözün so.n te

k ~~esi va:rd.Il" onu ~- ._,_,. """ 
liısin .. ~ ' ~ 'WW.ll ~ 

böyle oldu: sanın m~tresme üç lira tit!~. 
-Dostum, dedi, za:t.JA.teyenlzl ( !) Telgrafla papasr çnğı:rdrk. Ertc.c!i 

{;Ok severim. Fa.kat, oda açıyor- sa.b! b g~ldi. Beraber alıp Büyük· 
sun .. Dört gUn soıırn Çırçır yan. dereye götUrdüm. A1!mYl gıöat.er
gm yerine dönor. Acizan~ gny dim. Pa.pas so.n derece ilıasisti. 
rJ ha.ttln ricam şudur Jd: namuslu Onun için nuı.ilul>una muvafık bir 
~'l§J'nlar, na. nilıayet çallŞlr. Sc· arsa bulamıyordu. :Beğendi , be -
lin 6nfinden odun tapmak istiyen- ğendi ama metresine ancak bir 
ter de bu işı ancak btL1i bir yağ. buçuk lira veriyor, h~, h<>-

gümuı!'ıuyağarken yapabJUrlor.. lki on efendi üı; linı.d!Ul sım1Jm. aşağT 
k lşt.ır. Bir rivayette sana vermiyordu. 

oda vereymı deonım; bir rivayet • Papasa sordum: 
t~ de ve~eyim deo.rum. Çilnkü - Sen &0n o1al'ftk ne Yeriyor-
~Jorum ki o ıneddah m1zı:ındn- n<'. sun metresine?. 
dir, beş talcke &oora -9a§ına b!. - Bire pıasam,. bir bumk i· 
tecek .. Meddah Kizım deorşunuz, rtl verebil~'Sln. 
Ben bu (Mcd.<Jaiı) l&f211nı bir (me- Biz nrsayl gezeılken bir bekçi 
muriy~t) ~Uin annctrni idim. geleli: 
Tan.~ bir Daclge: sordum. Kıı.- - r.te o beğöm .. Hoca o.nan 
ragömc.li demet Jmfş. H1c; teatro- efendinin anıaeuııu ınw goz·yoooır:. 
cudan, k~den hayır gelir' Dedi. 

lYazan: lske~ F. SERTELLi 

• 104. 
letlim? Bir kere onları kıt • 
ladan &etirirken, yolda &ör 
müt\ii. lşte o kadar. Şeklini 
rengini bile •nuimnuıtur. ' 

Marinin yerine bafka bir 
Maear kızını göooernıeğe 
karar verdiler. 

Pa§B.nrn ki.hyaeı. arasında 
Mariye benziyen genç bir la% 
buldu .. yan111a ıokuldu..: 

- Halayıkhktan kurtul -
ınak ve me hur bir adamın 
karısı olmak ister misin? 

- Elbette \ıterim. Bura • 
daki hayatımdan memnun 
defiliın. 

- O halde beui dinle: 
Padi§alun maiyetindeki ü • 
meradan Riistem bey, günün 
birinde Mariyi gönnilf ... pa· 
diıahtan istemiş. Padiph da 
efendimizi dün çairrmıt· Bu 
kızın Rüsteme verilmetini 
emretmiı· Halbuki P8f8 efen 
dimiz M•ri'1 çok te'Viyor,, 
ond-.ıı aynlmvıne im\ln 
yo • Seni onun yerine Re.te
me vermek istiyoruz. 

- RUstem &eıJ& bir adam· 
sa, ben ona kendiın\ Mariden 
~a aevdiririm. Faka\:, pa • 
ta'I bi Ntti)"&la, ajNr-11' • 

- Vay, füziletlfim; dedl Siz 
de mi hoca idiniz? Beyefendi, 
nur ytlzfyle, sakalı ile ntema.yı ki
ramdan olduğunu ayan beyan g&i 
terlym-. A:rtı:k arammda su sız-
maz, kervan geçmez. • 

Kazon: 
- Hocam, dedi, nrsnnıza 

terl bulduX. Bir papas taliptir .. 
Kendisine tapu senediııj ver<lik. 
Fakat aksl bir adam.. Metresini 
fiç buçuk liraya. da alıyor apta, 
talrrirden evvel sa.ntfın veıımiyor. 

Ho<m; Uc buçuğu i1iUncc ağzı. 
nı lbir k~ açtı: 

- Sağlam bir &dam mı ? Mu. 
b.a)ıka.lt alacak mı? diye so1':lu. 

- SağllUll olmaz mı? Bize bu
nu mc§'hur banker Pnn irs Bey 

Kahya genç kızın çenesini 
okıadı: 

- Tam 58.na göre bir er • 
kek. Ateıli, heye nh .• yaf1 
otuz beşten fazla değil. Edir
nenin en yalnşıkh delikanlı • 
sı. 

- O halde hiç merak et • 
moyin. Ben Marinln yerine 
giderim. Pafa efendimiz de 
sevgili Marisile başbaşa ka • 
hr. 

Kahya bu işi umduğun • 
dan daha çab\lk becermiıti • 

Derhal pataya koıtu: 
- ~evletlim, decH~ onu yo 

la i~tırdinı. Emiııtm ki, Rüs· 
t:enun çok hoşuna gidf'cektir. 
Z°ll"a güzellikte ve aşüftelik • 
le Mariden geri k lmıyor. 
<liOk sevimli bir kızcağız· .. 

- Ala ... o halde haZITlan 
sm. Kendisine icatı eden er 
yayı verelim. 

- Rüsteme padi,ah bir 
irı6tk hediye etti. K'6fkij dö-

Gid~ ' ~ :Pmtm tq:4aC 

- Bihnez ıı:niyjın? 
. Ytk?m P<".nloyi Qled:lu. ~ 

Vara3'lm ine haber "Yel'tii(flllgL 

~~ 
Aldırma: 

da numızfen ,,..... olaa •. 
ku..vu~ DAm!Mma ...... 
m tuplan idattbnPmtmım cı-.-
bn d4hll) bergün sabahtan DjleJe 
kncbr voya llBAt 11 den 8ımml ....... 
mnlıın r1 otunu. 
ı(Rnbla) (13.K.) (Seven) (lfl'JC';) 
•(H;N.B,) (lliyıdye) (88 JlltiJo) 

(Pembe zart) (Hadan Bftıer) 
(Sevim) CSusll %5) (R.B.) (Na4-) 

CB.R.) •(M.R.) (Sevim 27) (Suna_} 

~üyorlar. Gelini ancak bir 
hafta sonra gönderebilece • 
ğiz . 
ROSTEM SEVGiLiSiNi 

GORUNCE ... 
Padiıahm iradesile ha• 

zırl nan kö~kün eksikleri \:a• 
mıunlanrnııtı. 

Rüstem bir gün sonra ni· 
kah kıydıracak ve Mariyi ye
ni evine aldıracaktı. 

Ahm t paganm kihyaaı 
her.gün Rilıtemt görüyor: 

_ Mari dört gözle yolunu 
bekliyor ... 

Diyordu· Bu müjdeler Rür 
temin sevincini arttınyo~. 

Rüst m, Mariılin ıeleceii· 
ni düflindükçe: 

- Bir tatla iki bit 9al' -

dum. Allah razı ol.n Halli
den ... bu fikri ıbana Yerdi. 

Diyerek onun hayalipi ser 
:Minüa in :etİri)-GN 

rr. HU .,.,.J 
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At yarış ları 
Koşular oldukça sürprizli geçti BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATlı 

•• k b • • • d • NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AaRILARINIZI DERHAL KESER 
muştere alus ıytpara ver l icabında günde 3kQfealınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKJNINIZ. Het 

Pullu Kutulan ısrarla uteyiniz. 
At yarışla.rmm altıncı hafta ko

&ulan dün yine bllyü.k bir merak
lı b.iitlesi önünde Vellcfcndid c ya
pildı, 

Geçen hafta normal neticeler 
veren ve sürprizsiz geçen koşular, 
dün de favorilerin beJli olmasına 
rağmen müşterek b~ old~a. 
tatmin edici meblağlar verdi. Bil
hassa ikili taylar koşusu çok he
yecanlı geçti ve Buket bütün tah 
minler hilli.fma çok güzel bir ko
§U yaparak birinci geldi. 

Dünkü koşuların neticeleri şun
lardır: 

B!rincl koşu: (Tanare kO§USU) 
Dört ve daha yu:ka.rı yaşta saf 

kan Ara.p at ve .kısraklara mah-

-· Mewsi 2800 metre. 
Bu koşuya. Sa".a, Bc:xU.urt, Bo-

ra, l§lk, SC'Yim vm, Karaltuş, Bu
dllk :isimli yedi a.t iştirak etti. Da
ha deparla beraber Buda.it başa 
~· diğer alh at arkadan toplu 
tiir · halde geliyorlar. Fakat son 
lOoo metrede başa geçen Sava ra
h&.f ıbi:r .kO§U yaparak birinci, Boz
Dir.t ik.ind, T§dt üçüncü oldu. 
Müşterek ganyan 120, plase 

100, pl!se 140, plfı.se 1~, ve iki
HJbahis 200 kuruş verdi. 

İkinci k~u: 
Oç yaemdakl yerli yarun kan 
~ a.t ve kısraklara mahsus. 
Gatesı 1800 metre. 

Bu k~uya. Tevfik Ali Çma.rm 
Delikanlı, Suat Karaosnanm He
vetri. Halim Saidin Elhan i8bnli at· 
len gf "11. Büttin Umitler Elhan
~ Nctekim koşunun bidayetin
~ı;tiiraz gcr.kl• kalan Elheın bir
Jıiıl_g yi1z metre sonra bap geçerek 
~:vaziyeti nihayete kad&l' devam 
eidirdi \'e ra.h M. bir ıu.z yapaı:ak 
bianci, Heves ikinc(, DeHkanir il
ci)licli oldu. 

.. Millt.erek bahis ganya.n 125 ku

nıtJ:erdi. 
tl.fincü koşu (Handikap) 
~ yaşında saf kan arap erkek 

"& ~ ta.ylara mahsus ve m~ 
iM;. lOOo metre olan bu k~uya.; 
Tarza.n, GUlgeç, Kuruş, Süle-. 
lfOI.ike isimli beş tay ~tinı.k cttS. 
Koşunun fa.voıisi dün için Me

Hke, fakat aslında gtlzel ve kuv
\letll bir at olan lı,ehmi Vuralm 
Tarzanı idmansız olma.sına rağmen 
oldukça l"ahat bir koşu yapar~ 
1. ci, Melikctillba.vva ikinci geldi. 
~terek bahis ganyan 200, plô.
lle 125, plAse 100, 2-3 üncü ko· 
&}a.r üzerindeki çifte bahis 225, 
6i bahis 225 kuruş verdi, 

Dördüncü k°'1!: (Usun ~yır 
lmfaısu> 

'U!i ve da:ha yukarı yaşta.ki saf 
bırlngniz a.t ve kısraklara mah-
-· Mesafesi 2400 metre. ;au koşuya Dandl, Rooı.a.ns, Ka
~. Gönca, Komisarj i8imli beş 
a'i~y.dcdilmişti. Biltün ümitler 
gsıseo be§ haftanm galibi olan 
~l üzerinde toplanmış. Fa.
Q iki haftadır bekleme I«ışusu 
ŞiY.&n Romansın cokeyi Davut 
aım.'bı tabiyeyi bırakmış ve start
~ beraber ıbaşa geçerek koşuyu 
eımwıa kadar bu §ek.ilde getirmiş 
1'.,_.bjrinclliği Romansa ka.zandtt -
ım,tır. 

f.kmcl Karanfil, UçUncü Gonca 
olmuştur, 

Mli4terek bahis ganyan 275, 
~e 125, p}Ase 100 kuruş verdi. 

IJedincl kQŞU (Kabetepe kO!l!SU) 
tJı:i yaşmdaki yerli 88.f blı tn

gj!b eritek ve dişi taylara mah
.W., :ikramiyesi 1400 lira.. 

Fuar maçları için 
lzmirdeki · fuar maçlarına işti. 

rak edecek lstan'bul muhtelit ta
Jmnmı bam"lamak üzere Gs.lata • 
l!!l&!'ay ve Fcnellbahçenin antrenör 
leri ile ajanlı'k bir anlaşma yapa. 
eaktO'. 

Mersin • Antep 
takımlarının maçı 

Mersin, (Hususi) - Anlcbln daveti 
.ı:ı:erine maç yapmak üzere bölge be_ 
den tcrblycs;I asb&§kanı Muharrem 
Yeğln'in nezareti altında Antebe Si• 
den Fut.bol takımımız dönınil§tur. 

Antepte, Antep bölgui muhtcllt 
takımı gibi kuvvcW bir tegckkUlle 
karoıJ&§~ talnmımu: yapılan çok ht'. 
yecanll maç netioosınde 1 - :? ile An_ 
tep takımmı mağl<ıp et.mlşlerdir. 

Bu koşu günUn en heyeca.nlı ya
rışı oldu. Tay koşuları da.ima sür
prizle neticelendiği için koşunun 
galibi hakkında herkes muhtelif 
fikirler yürUtUyor. F8.kat en goo 
alan taylar da Çobankızı ve De. 
met. Herkes ümtilerini bunlara 
bağlamış. Fa.ka.t netice h~ de böy
le olmadı. En güzel zamanında <>" 

1&n -.;ı çok güzel bir koşu ya
parak bir boy farkla birinci gel
dY. Çoban km ikinci ve Demet ii
çüneü oldu, 
Müşterek ba.bis ganyan ·iOO, 

plıi.-,e 175, plase 100, 3-4-5 in
ci koşular arasındaki üçlU bahis 
4550, çifte bahis 3060, ikili bahis 
725 kuruş verdi. 

· Denizli Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Muhammen Muvakkat Beher metre Mamul kereste kerestenin verllc,. Kerestenin tesllm 

bedeli teminat miklbI lçin miktarı M3.D.M oeğl ormanm adı edileceği istasyol 
lira K. lira K. llra ve mevkll veya yeri adı 

2050.-eB 153.80 28 89 160 Çivril Alçaoluk or • Çivril istasyonu 
manı 

3486.15 261.46 23 1151 572 Denizli Ko'Kdere or. Denizli iırt.aayonu 
maw Futbol mevsimi 

14 Eylülde meras-imle açı lıyor 
11836.H 887.73 24 493 1S5 Hayriye ormanı Üzerlik istasyonu ~ 

1 - De.DlZll merkezinin muhtelit köylerile §amll çiftliğindeki e:hıuıı menkule ve Bulgartstaıı ~ 

O gün ıki is·tanhul muhtelit i 
karşılaşacak 

Ç'tvrilin köylerindeki men~ul §abıalarm evlerinin in§aatmda kullanılmak ilze re yukarda bedeli mub 
2 11 

kereste mikt.&n, tahsis edilen ormanm bulunduğu yer, teslim iatıuıyonlan ı;ös terilen kereı.telerden 1, ıtııı•f 
nm açık ve 3 numaralısınrn da kapalı ı.arf uaullle 15.8.941 tarihinden itibaren 15 ı;Uıı milddeUo cıtsl 
muştur. 

2 - Bu kerestelerin ~dile fennl ve idarl şartnamesi her ı:nahalhn sıh hat müdUrlUğUne gönde 
3 - lsteklllerln l\lzuınlu evrak ve vesikalarım noksansız olarak komlsyo na ıbraz edeceklerdir. nıi'' 
4 - Kapalı zart uaullle yapılacak ihaleye ait teklif mektupları 115.8.9H tarlhlnden 81.8.941 tar t j4 -

Ltk maçları 21 EylOlde başlayacak 
niztl sihhat mUdtlrlUğUndeki komisyon a verile<:ek ve ihale gUnU olarak tcsblt edilen 15.9.941 gUnU sas 
a.çılacaktrr. 1ıpıeı' 

teta.nbul fukbol ajanlığı, futbol ' laca.ktır. Demek oluyor ki taıum. 
mewimini bu sene ı8iiy:iik mera- lar, ~ güİıleri batak hale g~n 
simle 14 Eylül pazar güiı.u aça. m8.hut sahalaroan kurtuhnuştur. 

15 - Açık ekslltmeye alt ihalede kapalı zarfl& yapılan ihalenin &knbln de icra edileceğinden ıa1,1 mezktırda. muayyen saatte aihbat mU dürlüğlindeki komi.8yonda bazır bulun maları ua.n olunur. C
11 

ca:kttr. Bu sene birinci like geçen se. 
O gün Fener sta.dmda, teşkil c. ueki 9 takını ve iklnci kilmeyc 

dilecek iki muhtelit takım bir düİenin yeline de (Gilnee .. ŞiŞli) 
tat'§Ilaşma yapacakıarmr. niiitıaıiu ~kür. 

Aynca, bu müsa.ba.1thn evvel, Bu hafta. içinôe evvela ikinci, 
sahamn eıı bUyük ~ tara. sonra. ds birincl küıne klüp mu .. 
fmdaıı ileride ya.pıla.cak""(tnöiı\ı) raıhhaalan toplanaııtlt yem mev. 
kupası m.aÇıarmm ilk V1Iİnışu , ya. sim fealiyet p~ hakk.mda 
pılacalııtır. liendilıe'rine malfıinat Yerilecek • 

.Ajıw:İldc lik m&A}lamım . 21 EyılOI tir. 
pa.zar ·gilnU başlamamu :tı0mın ~ Önümi2'X1Cki Ç8.llj3mba gü.nlin .. 
mtjti.r. den itibaren de, fa:tl:ıol hakemle-

Bu eerıe Wc meçlan ~ 3 ri, herı:.haita iki gi:Gı Beyoğlu H4ı. 
hafta YaıGııcak. • ttncü harta ıt-eVm.Cie antrom:ıiaruarma b8şlıy8. 
(tnönüı) kupaısı mııı.c;ları oynana· c8.kl.a.rdır, 
ca.kıtır. Hakem kon!eraruJ ve krlükleri 

AJanı,ık ikincl küme maçlarmr yjnc her pazaı-t.Eısl. ,~ü mmteıka 
da mUmllğbı oJduğU bdaır iYt bir merkezinde yapılac8klrr. 
~ 80bn119tur, Bu topltinlSB.l'da Ali Sami Y-en, 

4' mmta~ ayrilacmc bu ta.. Burhan Felek, A{lıı Giray, Efr8f 
1umlarm !D81;1an Fener ve ŞcrEf Şef:lk ta.ra.fmdan lronfenmliar ve .. 
-.lıa1aımda P8.7Ar Mbahla.n yap•. rlleccktir. 

Marmara kürek ve yelken şam
JJİf Dnhrğunu istanbul kazand ı 

Bandınna, 1 'f (RoS08i muhabi. 
rimizden) - Marmara grupu kü
re!k ve yelken şampiyon.ası bugün 
Baudımıada sahili dolduran büyük 
bir seyirci küthll!i öll'Üllde ya.pildı. 

Şiddetli meltem rilzgirlan dola.
ymile ya.rI§]arm. ya.pılmaeı QC>k müş 

kül oldu. Sabahle.yin iki defa. şa
m.aadtra dön~ ya.pslmaık suretfLe 
yarışlar neticelendiriebildi. 

Tek çiftelerde; 1: Galat819aray, 
2: Güne!j. 

lkl çifteler: 1: Galata.saray, 2: 

Koca.eli . Güneşin küreği d<mldı ve 
ya.nşr teıftotti. 

Dört tek: 1: Galatasaray, 2: 
Güneş. 

Yetkon ya.rışlarmdıın latanbul 
I>ernirsRor klübUnden Feyyaz bi
rinci, Kocaeli yol:kencilri ikinci ol
dula.r. Bu suretle yarışlar da ha.
vanm muhalefetine rağmen ka.
zaaaca neticeıeD'dl. 
}4amıara grup birinciliğinl kü· 

rekte ve yclkeıiae İstanbul spor
culan kazanarak~ sene '"'de Mar
mara şampiyonl~u ~İlar. 

Akdeniz kiifek şampiyll~ı 28 
eflôlde M·ersinde yapdae-ak 
Menin, (llU9wıl) - Beden Terb~ 

yut Umum M'.üdUrlU#(lnQn bu eeneki 
yaz programmda bulunan Akdeniz 
Knrek pmpiyonaaı 28 Eylln Pazar 
günü Mersinde yapılacaktır. 

Bu p.mpiyoııaya. bUtUn Akdeniz böl 
gelert, bu meyand& AdanaJı gençler 
de l§t.irlk edeceklerdir. Bu p.mpiyo. 
naya girecek gençlerimiz ellerinde 
bulunan vesaitle çall§Dla#& ba§lalnl§. 
lardır. 

ll500 M. Seıt.eet: 
1 - Bekir Palancı: 31:~ 
2 - Kemal Düzgen: 34.10 
3 - Hulust Kuyar: 37.tı 

KöÇölder 60 M. ~: 
1 - Mustafa Eı'bll: 
2 - Şerit Çelik: 

- .39 

-.~ 

BA 

Sişl i 
Terakki 
Lısesi müdürlüğünden: 

Büttinleme imtlhanl&rına (~) atue. 
tosta, orta. kısım eleme imtUıa.nları. 
na ( 4') liee bitirme lmtıhanlarma (2) 

ve olgunluk imtihanlarına (18) eylül. 
de 'oa.flanacaktır. 

EminönU Halkevinin 
yuzme 

müsabakaları 
Dün Heybeli Plajı ile 

Burgaz araaında yapıldı 
Beden terbiyesi t tanbul bölge-

• su spori&n ajaııbğmm kontrolü 
altında, Eminönü halked tarafın
dan tertip odAcn büyük yUı;rne ya
nalan dün Bnrpz adasile Heybe
n. pli.jı arasında ya.pıhnı~tır. 

Yan.~lara ~ekseni Galatasaraylı, 
15 i Beykozlu ve diğerleri de muh 
teH:f t~llere mensup olmak 
ii7-ere tam 14.0 müsabık f~tinı.k et
!Wştfr. 

saat 12 de, büyük bir seyirci 
~ önünde yüzticiilc; ile. 
nize at1amı,ıar ve muhtelif sebep· 
lerle y&nşt terlreden 12 müsabtk
tan meads hepsi kt.cıa. fa&1la:rla 
Heyııeu pli.jma nunı olmu~lardır. 

Dereceler §tınlardrr: 
t - lbrahlm 35 dakika (Bey-

koz), 
2 - Vedat (Beykoz), 
3 - Kemal (Galatasaray), 
4 - Dedri (Beykoz), 
5 - Sabahfltfht (Oalat&._"ftray), 

Mfuıa.ba.k.alardao ~nra mükafat. 
Jar tevzi edilml§ ,.e ~f'ref knpa&ı, 
.en c;ok miisabdda ya.nM fştimk e
dea Galat&aray ytirlkiilcri kap
tanına ''erilmlştir. BJ:rindHk kupa• 
81 Beykozlu İbrahlme meraaimlf' 
ita edilmiş, on b~clye kadAr de
rece alan diğer sporculara da ma. 
dalya~. 

LAN --111 
Diğer ta.ra.tta.n s-~en Pazar gUnU 

bölge deniz lol<allnde bu seııenin bö1tt 
ge ytlzme te:vJ.k müsab:ıkala.n yapıl. 
InlfUr, Hakem Mitat ÖzdC§ ve Mu. 
Z&fferin idaresi altmdıı yapıtan bu 
YarI§larda agatıda. i.tmlcrl yazılı genç 
yllzUcUier derece yapmııılardtr. 

iÇKi L i LOKAN T A 

Ancak havanm çok dalgalı olma.sı 
tam m&naatyle doğru bir müsabaka 
aahaamın me!kudiyeU, Mııli§ yerlerı.. 
nin ltl2umu vec;bile olmaması gibi çok 
ebemmiyeUl mlniler, bu derecelerin 
mUhlm miktarda dti§meslne Sebep oı. 
muştur. 

ı - Mustafa Tatvcr: 1.37 
2 - Halil ôzgUmtl§: 1 .39 
s - Hasan Yiğlnçıkıuı: 1.u 

100 M. Sırtüstü: 
ı - M:u.mffer ökailzer: 1.3~ 
2 - Mahmut Bayın: 2.a.5 

ZOO M. Kurb&ğaJ&ma: 
1 - Muza.tter ÖksUzcr: 3.11 
2 - ı!'ahya: '--

Sirkeci muhitinin nefiı yemeklerile tanmmıt en nezih 
- ----- ·okan tasıdır. ______ .. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. 

860 

ılevkl '"e evsafı 

Haskqy, :;;ııuuce tm.-ahor kOşkil caddesi eski 
35.35 .nllkerrer, yeni ı&a. 186, 187 sa.yılı 3965 

Mukadder kıymeti 
Lirak uruı 

metre murabbaı k!.glr binalı arsa 160.70.-
Yukarda ndrt'Bl vt: tafsilAtı yavll gayrimcrıkuı peşin para ile açık arttır • 

ma usuıue satılacaktır. 
Müzayedeye t~tırok cde<:ckle: mukadder kıymetin yüzde onu nlabctııı. 

de teminat yatırm:t'an lbundtr. 
thalc 21 . . 941 rıı..ııembc gUnU saat ondadır. Satıı esruı&ında verilen be. 

del mukadder kıyınt.'L! geçliği takdirde teminat akçesi arttınlınıyarak ihale 
kiınin ubdestnc ICTa edllinte teminat akçesi ona ikmal ettirilecektir. 
!steklıt"!rln pey ak~.:ıJ, ı:ıllfus tezkoeai ve ve tiç kıta fotoğraflıı. birlikte bil 
dJJ".ilen ıd1n ve aate lıt\cıar gubeı:n~ emltık 8H'Yi8tDe gıaıJmeleri. (890.MS~) • 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin B. na T. fi 
1575.90 llb.27 He.seki, Corrahpa§a, Beyoğlu ve Z~ ~ 

708.60 

'11.50 

1875.60 

1530 0(1 

3277.23 

1190.3• 

:l('0.00 

3795.40 

H.5!!.0C 

baııtanelerlle ZeynepM.mll doğum e 
ci için alınacak 2427 kilo reçel fi 

53.15 Haseki, Cerrahpa§a, Beyoğlu ve zıııır«' flJ' 
bartaneler'!e ZııyncpkllmU doğum evınlJI 
tc;iu almacq!t 1181 kilo beyaz peynir· eıetl 

35.l'i Haseki, Cerrahp&.f& ve Beyoğlu hasuıJS 
cak 410 kilo kc.şar peyniri. fi 

zuııre U0.67 Haııcki, C~ırabpar,m, Beyoğlu ve ~ 

hastaneıorilo ZcynepkAmıl doğ'JJl) c 
y~cı için aııno.eak t6S9 kilo kuru uzn::~ 

.ıl4.75 Hıu;~kl, Cerrııbpll§a, Beyoğlu ve zUh iti ~ 
.iınstanclcrUe Zoyııepkft.mil doğuın eV'J.rı utıl 
ir,uı aımacalt 1580 kilo çekirdekSlZ ~fi -tııJ 

245.80 Haseki, Cerrabpa§a, Beyoğlu ve Z iti'!" ti 
bactanelerile Zcynepklmil doğutn e~1J1 ıır!1' 
fc:itt alınar.1.'< makarna, pirlncunu tel oe b" 

89.2.s Hıtsckl, Cerrn.bpaşa, Beyoğlu, zllhre\'i ;; 
tanelerlle Zeyııepklmll doğ'.mı e,tfnil1 
için almae&k 159517 adet yumurta· .J'' 

37,50 'Bahçeler mtı.CiUrlUğü fçin aıınacak 1oÔ 
150 adet kUçUk su kovası. 1' 

284.66 karaağaç mllessesatı lçln almacak bO 

~~ ~· 
lOt.85 Belediye mathaasında basılacak ekJll 

ıı unacak 1511 top 2 ncl hamur ka.tıt. 11 ı~ 
1'ahmln bedeılerllç ilk temloat miktarları yukar<ia yşS1 cı&,l 

ac;ık eksiltm~ye konu muııtur. Şaıinamelerl zabıt ve ınuaJll d,ıııı' 
kaleminde görillcblllr. !hale 29.B.941 cuma gUnü saat 14 ~ pılJJ1" 
de yapılacalüır. Ta' "plı rin ilk terr:•nat mal~buz. veya rnektU d8ıııı' 
na ait u~aret odası ve~l kalarlle ihale günU muayyen saatte 

de butunmalan 10.zımdıı . <7058) .I! 
• • • Ö'/• </ / 

1JskUdar Beykoz yolu Uze~lnı"e Beylerbeyi, Çengellt ~ • - ~ ~ dilli, KilçUksu, Anadl.l ı.:hısarı vı:: Boykoz Abrahampaşa şt ~,,. 

rınm tek ve ~lft katlı yt'zde 20 b!t UmlU katran kaplanrrısSl 1111' 5' 
ye koouımu~tur. Ke~ır be~eli 73 ~ llra ve llk teminatı 5!jt dl! 

Ke§i! ve f artnnmc zahzt \'e muamt>IM mUdilrlUğil kaleınl~,~~ 
bale 29,R.941 cuma gunU saat 14 te daimi encümende ysP ,.ıl' ti 
rin Uk temlnnt maklı~ veya. mcktllplan, !hala tarlhind~U>": 
vll~yot nafla mUdürlUğW:e mlırar..aaUa alacaklan fennJ ~ 
na alt ticaret odası veı!kalarlle ihale sUnü muayyen şaatte 
de bu!urımaları. \ 705f) 1 ... ~ 

Karaağaç mUc:.Fcı.3tı buz !abrıkası ve oo~k ha"8 ııı91 8~ ;>' 
rımn etrafındaki kaldı:-.mlarm tıım•rl ve rampalarm ı.nŞS tı ~ ..1 
konulmuştur. KcıJif bed-011 317:S li!'a 3:S kuru~ ve ilk teıııin&ıcııl'ııı"' ..ı 
ruştur. Keglf ve §ar:rame zabıt ve muamel!t mUdürltlğll l}tlJ~ 
bilir. İhale 21.8.9<ll perşembe gü::ılı saat 14 de daimi ene 

tır. Taliplerin ilk te:n'rınt mnltbııı: veya mclttupıarı, oıaı;os;ı-ıı ..1 
gli.n evvel belediye feıı işleri mUı!UrlUğtlne mUracaaUs 8 

0 
fl.""11 

Uyet ve 941 yılına alt tıcaret od"'" veslkalarlle ihale gnıı 
daim! encümende buluI'maları. ı &707) 

,.... ___ ....,. .... ______ -.--1 ıetıf" 

D ev lP.t DemiryolJarı ve Limanları ş 
U m um idaresi ilanları 

Muhammen btdell aııağıda ;> azııı 3 llate muhtevtyııU ~/ 
sıhhi tesisat maızemcal 26.9.941 ~-ına gUnU sa.at 15 teıl 1t:J1· 
palr zarf uaullle Ankaraoa idare b~aıımda satm aJınacal< ,,.vJ", 

Bu iııe girmek isliylnJerln 11":!~ b.izalarmda yazılı ın:..t JI 
kanunun tay!n ettiği \e.ırikalan ve tekliflerini aynı gWl 
misyon relal!it'ine ver.rr.E-ıert llzrmd!l. p4' 

Şartnameler pararu olarak Ankarada Maızeıne daıre __ .; 
,ada. Tesellüm ve Sevk Şetliğlndı,, dağıtılacaktır. )lıJ~ 

ı..ı1 ste Muhammen bedeli 1. '/.ı 
19808 Lira ,. 

.. sooo • 
3 9140 " (6896' 

*** 4 Muhammen bedeli (2.500) 'jr11 olan umum mndDrlill' ,-_ 1 
lccek olan opa:'lör!U cmıkslyon te.cJon tesisatı 17.9.941 ÇS ,_tsP.,;; 
15 30 da kapalı zarf usum ile Arılrarada idare binasxn6"t , .; 

Bu işe glnnek ıstiyenlerin (187.!50) lirahk muval<1'~4 ,o' 
nun tayin etliği vcaJ.kalan vo tekllflerinl aynı gUıı saat J ~ 
yon reisliğine vermeleri llzmıdrr. ~ 

Şartnameler parasız olarak An.karada. Maızcıııe d 
Tesellüm ve sevk §etliginden dağtt:laeaktır. (701~ 


