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Montrö'nün yıl dönümü Sovvet tebliği 
Sovyet 

kıtaıarının 
Beş sene evvel bugün kahraman Mehmetçik ezeli ve 

Vaziyeıinde mühim 
değişiklik yok ! ebedi sahibi olduğu Boğazlara tekrar yerleşmişti 

:u aöyleınek Iazmıgelir. 
1 Ve askeri mülahazalar 
r arasındaki it tiföklarda 

icaplara daima üstün 
· Vaktivle Fıansn krıı.lı 
F'ransua, dlndnşlarlyle 
tlten, Kanuni Sultan Sl'

tı:ı. ittifakına tıffp olmu~ 
)'Uıden hrıistiya..lık diln

l'llı•ahaz lerlne maruz 
1
• lti '!Olojl bakmundan 

bira ile Sovyetler Birliği
~elerlne imkan yok:J düşünceler ve zaru. 
1'-linle Moskovayı dost 

8olttu. 

il Cablt Yalçın 
~lit gazetesinde şöyle 
~, ~a tesadüf ediyomz: 
ıı_ bi kısa kesmek için 
~ hlrıc~mişti. Fakat bu 
•ıt ıler harbi uzatmak lçln 

tle ittifak etmişlerdir. 
e Rusl:ırm askeri bir 

k'~alarm n m ünaka..sası 
~llletclcrindc 'e l'adl ola. 

devam edl~or. HalbWd, 
~ lt1111l aya hücum C'lince, 
h._ düşmanla ~ılaşan, 
c"""lllleketlerin mesailerini 

lerı ''e bir ittifak ak 
Pek tabii adeti zaruri 
ttır. Böl le bir ittifak 

-~'l'ette bırakmamı tır, 
• Asıl hayret Alnınn;)a 

n anla.51Ualan üzerine 
tur. Çünkü bu, lıUyük 
1 iç.in, hakikaten hi~ 

bir darbe idi. Jlah BugUn, llontr6 Bofazlar mukavele. 

':"'~~naili·.,,..,.,..~--"""+~-~~~-intizar ediliyordu. iiiiliUii5 gayn 
, Ru larlıı ittifa'{ etili,- lstanbul ve Çanakkale botazlar mm. 

.._ lngiliz , c I runsız "'a- takasından bu takyidatm kaldmlma. 
·~ onlara dost olan mem· sı için bundan be~ sene evvel Kontra. 

lrlatbuatı bu ittifakın de Lozan ~ldlerlle ml\zakere y&ptnıf 
b11ıunmnslar, tcnkid oor-

t&fı:&':":ir ı:u::;ı:s<=ı:; 
Bu muahede TUrklyenln Boğazlar Uze. 
rinde mlln&kll§a g6Ulrmez sahipliğini 
blr kere da!ıa teyit ctr..ıl§, pnII or<llı. 
suna dayanarak ihU Ularmı sulh yo. 
luyla halletmegi glar edinmiş olan 

Tllrk siyaaeU bu vealle ile de bUtUn 
Ahnpitfon ta~--.b•bm·t~~ 

mqtı. Bu muahed9 net.loul cı&arU. 

Boğaz kıyııarmda dalgalanan p.nlı 

bayrağın yanma, parlak sUngUsUyle 
yağız ve kahraman Mehmetçik de U. 
Uhak etmıştlr. 

Buglln Tllrkiyenln her taratmda, 
t.ttarııırı üzerinde ısrar 

--~ Şlmlll Ruıılar Alman
Ilı hı r"n ayrılarak, 1ngi 

listereken barbetnıeğe 
't, A lrn n gazeteleri ' e 

' (lo t memleketlerin 
lıa) le bir ittifak alC) hin· :ta bnlunmağa. kalkti • 

P:~~;~ ~.~~o Define hikftyesi 
komünist 

tevkif edildi 
aclridll gazetenin hah• 

-._.,hıısı J>öyle bir gayrcto. 
L~tılUdUr 
~ . 

kadar rasgeldiğimlz 
, lıernen hepsi, ideolojik 

~"dan mülhem olul or
!_~spanyol gazetesi bü. 

~~kabir balmndao İn· 
ah:ıtıı rıkanyor. 

1- btr gözle hiidlseye ~ 
h.ııyoı gazetesinin mese 

"'buede ettiği farkın ancak 
• ıt 4lce&rfnc hükmolunur. 
ı .. .-11" tnlsakr harbi hiçbir 
:"'lltanıazdı. \' c nasıl ki 

ır 

ı..~· bu mJsak dolayısile 
~nsız hale gelml3, ,.e 
Ca r da de\•am etml~lr. 
ltta"tillo harbi uzatmak 

b~alcı yapmış olduğu hl
tı ,. rnina çıkarmağa im 

t11ıf Y0 1'Uz. Her muharip 
'~ngnterenin de harbi 

bitlrmc.'k istlyeceğl 
lr. Bitirmek için tc a· 
ine temin ettiği bir 
istifa.de etmesi hay• 

Olaınaı 

~tı SÖyl~ek lizımr,t r 
........ _ ,_ e askeri mL.ıilıaza!ıı.r 

~mda.ki ittifaklarda 
\'"""'Plara dalma tidün 
~ 'lctı~ le Fransa krnlı bl

, ~-, dlndaşlarlylc har
~1~unj Sultan Sülcy 

h a talip olmu5 \'e 
1ristlyanlık dünyasmın 
e rnaruz kalnuı;tı. tda· 

llt,. llıdao Almanva ile 
)~ Uğınln blrlcşmclcrlnc 
ttıeeıı, bazı düsUnccler 
e t fterllnle ~&vsko' ayı 
~khı. Şimdl de So,·. 

mı düşünceler \'C 

• .rızund<"n tngflb:lerle 
'-)' tı adeti. kadril oyunu 

01dn. OJ•uncular arka· 
11er. Kİmsenin kimse. 

~ıı~ halı ycf.dor, Gaz~ 
lt-rt yapır.atda ~ 

'':aJl'llRkta.n b&§ka hlr lj 
11Yorıar. 

----0----

52 gizli gazete 
meydana çıkarıldı 
500 bin risale ve 

beyanname imha 
olundu 

Londra, 21 (A.A..J - on: 
Geçen hafta Pariate 1200 komUnlst 

tcvklt edilmiş, fi2 gizli gazete meyda. 
na çıkarılmış, 800.000 beyannaml! ve 
200.000 risale imha edilmiştir. 

Darlanm venn1§ olduğu bir emirle 
St. Nazafre St. Malo, Vllleneuv ve St. 
Georges belediye reisleri azledllınl;ı.. 

!erdir. Bunlar bir mUddettenberi sol 
cenah lehine yapmakta olduklan fa
aliyet dolayıs!Je nezaret altında bu
lunmaktaydılar. SL Georgea belediye 
reısı on sekiz ay hapse mabktlm oı. 
ınuştur. 

J<.ısaca 
ASKERLERiMiZE 
KIT AP HEDtYE 

ETMELlYtZ 
Kı~ g~tf. .• Topraklamnm koru• 

mak l~in hudutlamnızda vazife 
ba5mda bulunan erlerimize şüphe 
yok ki kışl1" hediye 2'öndemıeye 
lüzum yok. Fakat hediye denilen 
şey yalnız kıı;lıkt.an mı, giyecek I 
ten mi Iha.rettir? Vazife bqmda
kJ kahr:ımuılarmuzı unutmadığı. 

mızı hatırlatmak ~in kqı mı bek• 
Uyeceğlz! 

Kıf ve yaz... zamana ve meni
me tlbl olnuyan hediye !tlt.a.ptır. 

Onlara kitap göndermeliyiz. 
Böylellkle hem kendilerini düşön
düğümiizU hatulatmırJ. hem l>Up 
lel'hd ytlbeltmft ohlrm. 

Yardmıse\·enler Cemiyeti öaa. 
yak olmahda. 

Dört günlük hafriyat bir 
netice vermeyince 

Definey~ arayanlar Rus mühendise 
muracaat ederek pazarlığa giriştiler 
Sürpagopta ara.nan bir milyon. 

Juk define galiba. hayal olmak U.. 
zere... Dört gilndenberi harıl ha. 

ingilterede 
Çörçil 

adı verilen 
Müthiş tanklar 

yapıhyor 
Hiçbir ordu bu kadar 
korkunç silaha malik 

olamıyacak 
(Yazısı 4 llncüde) 

rd devam eden hafriyat sonunda 
benli?. bir §ey çrkmaml§t.ır. Amele
ler bu sabah yine erkenden dört 
metre derinlikteki kazıya başla

mrşlnrsa da biraz sonra gayet sert 
bir toprağa ve kaya parçaların!!. 
t~dUf edllmiştir. 

Toprağın va:dyeti bir mlltchas
srsa gösterJlmiş,, hiç kazılmamrş 
bir toprak olduğu tesbit edilmiş, 
buraya bir defme gömillemiyeceği 
anlaşılmıştır. Bu vaziyet karşı. 
smda define arayanlar evvelce 
yüzde on istediği için reddettikle. 
rl Rus mühendise koşmuşlardır. 

Rus mühendis bu sefer kendi.sini 
da.ha ağır satmış, defineyi çıkar. 
m.adan evvel bir mukavele akdini 
ileri sürmüş, definecilerle razar
lığa girişmiştir. Gazetemiz ~ 
neye verildiği saatte henüz tfaza.r
lıkta uyuşulamam?IİJ. 

Yeni çeşni ek•ek 
Dünden itibaren fırınlara 

geni tip un 
verilmesine haşlandı 

Francala tevziatı da hazırlanan 
yeni bir usule bağlanıyor 

,(Y._. ' IDQllıte), 

halievlerlnde bu mesut gi\IıUn yıldö. 
üml1 ku.tıearnakt•dlr.o 

ıau mGDa9ebeU. o u.mu ll&ricfye 
vekili bulunan Tevfik R:l§tU Aramı 

relsllği albnda müzakerelere f§tirak 
eden Türk murahhas heyeUuln imza.. 
yı mllteaklp Tllrk gazetecllerlle bir 
arada çektirdikleri resm1 ne..,rediyoruz 

--o--

Ş i d det l i 
muharebeler 
devam ediyor 

--0---

Rus çetelerı 
Aıman hatları gerisinde 
iaaııyetlerını arttırdılar 
Moskon. 21 (Rad)o) - Bu sa

bah ne§rcdilen resmi tebliğdir: 
Cephedeki Sovyet krtalarmın va
ziyeti erinde milhim değişildik yok 
tur. Dün bUtUn giln şiddetli mu • 
h::ırebeler cereyan etmiştir. Rus 
çeteleri Alman hatlan gerisinde 
muvaffakıyetli harekatta bulu _ 

• nuyor. Bu çeteler 189 kamyon, 5 
tank, 4 zn-hlı otomobil, 2 toyya 
re, 1 radyo verici istasyonu, 19 a 
raba tahrip etmişlerdir. 300 kam
vonl:ı 2 topçu fırkası biıkaç saat
lik muharebe neticesinde tahrip e• 
dilm~tir. 

Dün 25 düşman tayyaresi dUşU. 
nilınılş, Baltıkta bir Alman torpL 
'inbotu batırılmıştır. 

Cenubi 
Afrıkadaki 

Japon tebaa
sı ayrıhyor 

--<>---
Japon vapurları Panama 

kanalmdan geçmiyor 
l..ond.ra, 21 (A. A.) - B. B, C: 

İngiliz kabinesinde 
ve dieğr bazı 
makamlarda 

değişiklikler yapıldı 

Cenubi Afrikadaki Japon tebaala
rı memleketlerine dönmeğe Jıa.. 
zırlanıyorlar. Japon sefareti bun
lara hareket etmeleri tavsiye e
dilip edilmediği sorulduğu zaman 
cevap vermemektedir. 

Atlantik lfmanlanndan hareket 
eden ıo Japon vapurun.un Panama 
kanalından geçmekten ~eÇerek 
Kap yolu ile dönmelerı blldlril • 
miştir. (Yazım 4 üncüde) 

Sarıverde feci bir 
otomobil kazası oldu 
Bir kadın öldü 3 kişi ağır yaralandı 

ÇERÇEVE 

Je-Ce 
Necip Fazıl KısakUrek 

Kudüs radyo unun sağlam IJl'e 
ll ve dürüst ahenkli türkçe konu
şucusuno dinlerken sanki dilimize 
alt bir buswılyet keşf ettlm. Ku• 
düs radyosunun sağlam şi'l.'eli \e 
dürüst ahenkli konuısucusa (.la 
pon) kelimesini boyana (Capon) 
dlye telaffuz ediyordu. Bu telif· 
fuz ıtekll tam minasile t • ı,tü. 

Dtl,Undilm ki bizim dilimizde 
(.J) harfi, (J) sesi yoktur. Mutlak 
ve bt'I olarak yok. •• Bu &e!I tUrk
çeye fal'9Ç& ' 'e fransızcadao gtr. 
me ••• 

Tanzlmattan cwelld ve sonraki 
satıh mUne\-verlerimlzde, bir dl· 
Un kendl hanı:erc dehasında mev
cut olmıyan sesi kabul etmlyer.cğf 
puro bulunmadığı l~ln, bunlar 
farsra ve fransızeadan bu iki ya. 
bancı sesi dilimize çekmekte ma.h 
zur görmemişlerdir. 

Dlllmlze bir ırk ve asllyet ölf;U
süyle bakbğmllz zaman (1) sest. 
Df sarıım ch'clvler arumda slnuıl· 
yah bir ü.rga yaVl'llAll& benzetf? 
blllrls. .&Da tavuiaa ba ..ıate 

('Yazısı 4 üncüde) 

yavruyu beslemiyeceği pek tabU •.• 
Acemceden dlllmize girip de 

yalnız sa.ray müncn erleri iklimin
de yaşıyabilcn (.J) sesi, hele 
fransızcadan dilimize girmiş oldu· 
iu şekillerle hiç de tutmamı,tır. 

1'Il!o!al: 
Reji, jandarma, Japon .•. 
Halk bunlara., Reci, caodarma, 

Capon der .•• 
Töı'k iktisadi hayatında A'\TU 

palıya esaretin bir rcruzi olan '\'C 

Anadollunun mahrem derisine '\'e 
iç hayatına 1.-adar nüfuz etmiş bu
lunan bir müessesenin ismini bu 
türlü telaffuz, Türk hançe.resinin 
gfuötf'rdiğf en parlak tlclll ••• 

,Jale, Müjgan, müjde, 1'1jat gi
bi kelbnelerle de Anadollo asla 
alakadar olmamıstır. 

İşte, psikoloji, sosyoloji, ideolo
ji, trajcdl ,.e saire gtb; · trlahla· 
rı, bizim, psikolocya, s yolocya, 
ldcolocya, tra.ccdya tanmda türk
çeleştirmeğe çalışmamız, ayni gi7.• 
il hançere kanununa riayet sırrı 
mızdan Uerlyo ,:;eliyor. 

Azametli bir dil harmanı me'. 
ıı;imlndc yaşadığımız bu gtlnlerdc, 
dikkat edilecek noktalardan birisi 
de bize alt olmıyao w sanşnı cl'. 
clder arasında slmslya.h btr b~~ 
,·avrosu gibi ılofa"an bu sesi gelıll· 
ği yere iade etm~( ,.e yabancılı
imı kanmıla.5trrma'rtır. 



Dünyanın hicbir l'erinde, bu kadar üz.el, bu kadar mü

kemmel, adeta tabiat denilen büyük kudretin özen,.rek 

bezenerek varattığı bir korsan yuva•ı bıılun.amaz.dı. Dün. 

yamn en büyük donanması ve orduau burayı zorla zapte

demcz.di. 
Gözle ı ğıı ıı.11 ıp tı bakışla. g«m gıtmişlerdl; oda ic;indPkl a 

rıru korsanlardan • Jrdığı zaman 
hayret. ve nayı nlık hisler.le dol· 

du. O zamana kadar gördüğü es. 
rnrlı \C korkunç manzaranın arka· 
smda daha esrarlı ve korkun şey_ 

lcrle ka?1ııla.scy ordu. 

raştımıa ve kovalam.rnm uzun ofi 

ı·eceğlnı tahmin ettikleıi ve eğlen 

cedc>n u1.nk kalmak ıcıtemedikl.!rı 

anla :lı\ ordu. 

Vardi~ il kuledp kalr-nln içine 
bak ıı taraf do5nı gitti, bağırdı
ğı göı illliyordu: fakat limana doğ. 

nı bağırdıfı zaman bu ses blrc;ok 
dPfa IJüyUdtiğti hnlde şimdı kısıl. 

mış snnılıı'dı; biı şPy i llilmi\'oı • 
c!u. 

fartınezle arkuda lımnın da eğ 

Burası lıcmc>n h men her tarafı 
~ ulçtn uçurumlarla çevrilmiş olan 
hemen lı<'men Uç köşf'U kUçük bir 
Jınvuzdu. Tabiatın ordUğü bu grnnit 
duvarlarda yüksekliği en az kırk 
elli adam boyundan aşağı değildi. 
Bazx yerlerde bu miktar iki misli- 1 ncc:ı; e bir an evvel donmek ist "
ne \nnyordu ve h le oı-ndn kalenin dikleri açıkça gortilüyordu: AJlyP 

§imnl duvnrlnrı, iki ucundaki kule_ onları yoımudıgı, hattıi \anlarına 
leı- vardı. Duvnrm oı'lMında taş- c nbıık geldiği. bu suretle cglcnce

dan bir bina birkaç arşın ytikseli_ den bUsbütlin mabr1Jm kalmadık • 1 
yordu. Hepsi beş tan den ibaret ları için i i muamele ettikleri 
olan kilçUk pencereleri ve kapısı, I muhakkaktı. 
limana ve kw-şıkl kulelere bakı- A d il h,.,, 

yordu, 1'B ~ ç ""'S d kıka geçme -

Kule · ld k kul . dib" d ı den pencerelerin altındaki kapı a. 
nınsoaı esı me ... 

kı:ı.-ı.1. ,._, _ _.~_,... k .
11 

. d i.. çıldı, dört kişi çıktı, bırknç adım 
.,......,. v.•nu::.ı...,,re csı yor, en 

1 

.1 "dUl 
.. A ikcı."'-- dU.m.dUz i . rd 0 Yt ru er ve birer bll"('r, toprağa ..... ~ nıyo u. nun _ Ul . • 
kn..., dnki b d b'.-... 1 göm Ur gibı kayooldular; beş da.. • .,ısm urun n ıruz evve . • 
a.o"zlcri ı....n1an--•- b . • klka geçme<' aş:ıgıda gcmllerin 
..., """'6 .... ~ urny a gırme- . _ 
den evvel dışardan gördUğü tek demirlediği sahilde, uçurumla dc-

kulenln j h 
. liksell rd nlz arasındaki birkaç arşınhk etiz ç cep eru y yo u. _ . 

On b 1 d 
~ k alık _._ yerde gorUiidUJer; yukn.rdnıı a a-

wı u un u ru ay ~ tıp.. - • 
kı karştdakl gıöl dı.mdik bıçakla gt kayal.arın oyuklnnn yapılmış 
lke ·ı '· .b. d 

1 
k d, 

1 
. blr meıtllven bulundut'lı anlnlJılı • 

sı m.ı.<J gı ı en zc a ar nıyor d • yor u. 
böylec_e u_ manrn o ~.mda on Dört ktir< k _ lılr andnla bindı.. 
beş yırmı arşın gcnışligınd bir 
ağız bır.ı.kryordu; oradruı iki ka -

dirgnn'll yan yana geçmesine im. 

kAn yoktu; o derece dardı; buna 
rağmen karşrdan kar§ryn bir de 
kaim zincir gerilm!Qti. Böylece ıı. 
mana hlçbır yn.bancmm izinsiz gir. 
meSlne lmklUı yoktu, ?. ten değil 
girmesine, buraya sokulmasmn da 
imkfın yoktu; zira kulelerin maz -
gnllarında toplar her 'ln ateş için 

hazır duruyordu; onlardan başka 
yakın mesafeden ne milthiş teslr 
yı:ı.pı:.cıı.k olan kinıbillt da.ha ne gL 

bi silahlar vardı! 
s,_. d:ı. llmanm dip tarafında. ka 

yalı mı bir dirsek ~aptığı nokta • 
da bir kul daha yUkseli)oi'du; o. 
nun iç tornflarmda toplar filı1n 

görilnmüyordu; dış tııraft& olduk
lan anlnşıltyordu; çUnkU dllşhıa.n 

ancnk orn ;lan gelebllirdJ. 
Karşıya, kale duvnrlannm dibi. 

ne di.ır n sahile dört gemi ve iki 
.sandal demlrl<mıi ti, bunlardan i
kısi Çakal deı·esınin ağzına gelen 
gemilerdi; diğer ikisi onlardan 
dnbn küçfik Brignntin dedikleri 
hafif teknelerdi. Hepsi de, nncak 

iki yüz ıırşm gwlı liğinde, Uç yil~ 

arşın uzunluğundaki bu limar.a gö 

ler; öteki ndalı da yede.ğe nlıı

rak Alinin ve ymıındakilerln bu _ 
Iundukları sa.bile doğru hizlı hızlı 
yaklaştılar; yaDOJ'itılar. KUrekçi _ 
lerln ikisi diğer sandala geçti ve 

Martlnez s.ındaln atlrır atınmaz ö
nilnc ilk selenin knf ~ınn hh· vıım. 
ruk vurdu: 

- Ananızın karnında dokuz ay 
on gUn nasıl durdunuz! Şurada bi
zl bir sant bekliyemedinlz mi? 
Yumruğu yiyen kürekçi yıltıJık 

yıl ık amttı. 

Sinyor Martinez. Ben anamdan 
yedi nylık doğmuşum, sahu'Bızlı • 

ğmı belli. Huy canın altmd:ı .. Blr 
de ötckılcre 60I'UllUz! 

- Bağla çeneni. geveze kar -
ga! .. Onlnn mutlaka se:n kandır. 

dm! 
Kır sakallı bir kürekçi söze ka

rıştı: 

- Hay çok yaşıyasın, sinyor! 
N ıl da bilirsin! 

- Sus! Ağzın dursun da kolla
rın kımtldasın! 

- Peki sinyor, seni şimdi uçu. 
m.cağız! 

( Devam1 uar) 

Yeni Sabah 
:re bllyUk, rn.kln etTafı saran yal • 
çın \ e korkunç uçunımlnra göre 
minhnin1 §eylerdi i ndeUl birer o - HUsoytn Cahlt Yalçın, "Sovyct raci,. 

yosunun blr al.kft.ycU,, başlıklı maka. 
yuncaktı Gemllerde klmselor yok ı lesinde diyor ki: 

tu; luknrdan, derluden derine •'~o,,>ct radyosu bazı 'J'ürk G'aretu
calgı 6 eri gülüşler ve bağı~lar lerlnılcn .,lk!iyet etllyor, :vm zıuıııw.. 
geliyordu, dan fuşl ti rln TOrkl.)IJ~i bir tıaçlıbr 

D 'llek ı c ,1 nce devam edl • elerlno dnvct etmcl.tl' olduJdnrmı 

yordu ve kulel rdckl g6zcUlerden ! süylıiyor. Birdenbire. blı~tlk bir lııırp 
lı k içine ntıl:ın ~e lnidıkl bald b rp ta-

~ H ·es orada bulunuyordu. lihlııl trnudl~lne pek müsait gUrıul~ en 

-ıı -

fl,K ·oRGU ... 

M rtinl'z başını kulenin sağ ta
raftaki kul 'ne do mı kaldırdı; 
a;;ıt<'l nnı boru gibi vaparak ba.. 
f,'Ir . 

- Hey! .. Vardiya! .. Vardıya! 
Ses limand blrknç defo. ve d 

rin derin aksetti. 
Nöbetçi cevap verdi: 
- Ne var? 
Martinez kıznı tı homurdıım -

~ordu: 

- Domuz .herif, mutlaka va'l.-di 
l'ada yenidir. KnfUSJ dumanlı ga

a... Ayakta. uyuyor 1 
Sonm ~I tı: 
- Kör mü Un! Bura.ya sandn1 

g!hıder! 

Aliyi 

bir nıt'mlekot1n gayet hn l.)et pe.). 
~ ctnı ı ve br.r 15eyduıı r:ıbul• nim .. 
mağn istidat gUsternıesl, psikoloji 

r 

bnkumııd ıı kolıl)<'.a unluşıl:ılıllı>cek 

bir hfldlsedlr. Onun lçlıı UV)et dost.
mrmıızm urnk <!.) 1 rde;rı bUl uk ma. 

nalur çılmrm:ıl:ınna 'e tıl • t'fıenımi-

lCt \erllınl)ooek hrutlstlcrd u tces lır 
duyınularııı nk!I erdlrcbU!rhı. \ 'e bun 
d ııı dolılyı kendilerine dnrılınıı:; ı:ı;. Lı
llhlm.k kesbeclllemcnıl stcııo \'e t.u.. 
rlzlere tı nız knlınak bb:I lumı u v 
dostlannıız ka dttllı;ı:ı: ettiğimiz 

bltanıf ve tıayrrbııh vıızil etten nnık.. 
lum:ın için bJnıcbcb t kil etmez. 

lllltud!I ~o" d3klkalı rıııd.'\ krııdllerln 
knrtıı da IUn::W ve dlllklltll d:wrao. 
w.ayı, ulııl· blr 5Ulterr hhUrniln bile vn. 
cut bulu ruasmıı dikkat etme ı iste
riz. Uuml."ln dolayıdır ki Sovyet r.uı.. 
yosunun izhar ettiği t llrü ıriikOt 

U geçlştlromcdlk 'lie '.fUrk mili tinin 

hissiyatının yalnız bir surette tef r 
edilmemesi için bazı lralınt \'erm ğl 
mlln lp gördük. 

Sovyet ndyos11Atıı1 fu ı tıer glbt 
uml bir tılblrle lfad ettlğl muhit. 

Haydarpaşa geçit 
köprüsü 

inşaata tekrar başlandı 
mı nı lık i.ll4a1ltl dunnu11 olan 

Hnydurpaşada demiryolu llz rlndeki 
bUyUk ı; çıt köprUsUnUn Avnıpada 

katan dlğcr levazımı tcmın cdıldlğln
dcn koprUnUn ın atınıı it l<rıır baş_ 

lııı•,...., tır Şimdi köprUutln es.ıs ln;,a. 
ntn mtsrıct tt kil ctm •k Uz.ere ahşap 
in atı ynpılmll ctadır. Bu kısım pek 
yakında bıter<.:k beton Vt denılr lusma 
geçil Ct:ktlr. 

E n bu köprUnlln üs ·u ıır cihC'. 
tindeki beton duvnrı ev\ ld n y p ı
mış \C burndnkl ıı. ' YLlk lllinıış Ka 
clıköv lurnfıııdakt beton kısını Uzcrı.. 

ne demir nkstı nıın mont ıJı yııpılmı,. 

tı. MUn ıknlA.t vekiUeU mUteha ;sıslnn.1 
mn mütehassıs Proatıa müştereken 1 
yaptıkları tetkikler rıetlC<'slnd köp... 
rUnUn ın ınd:ın sonra OekUdarl 
Ka6ıkoy nrıısmda bUtUn aeyrllseferln 
Uç kollu olacalt bu fevkani geçide 
lnllkall taknrrllr etmişUr. Bu sureli 
Osklldarln Ktıdıköy arasındnkl zcrııln 
geçidi kııldırıla.bllecektir 

Toprak 
ofisinin 
kadrosu 

Yeni muhasip ve 
memurlarla takviye 

ediliyor 
VaZifetcn ı;lttı1.,..., gcnlfılcrocktc o.. 

lan topmk mahsullerı ofisinin kadrc
swıun muhnsip, ~po menıunı, fen 
m•munı mUhendıs ve mımarlo.rla tak 
vlyesl tn.karrUr ctml.şUı. 

Toprak m8.hsulleri ofl lnm l.a§ra 
teşkllAUndo.kl muhwsipllklcrc devlet 
menıurJycUerlndo veya ınall mllcsae. 
sclerdc bulunmu;ı olanlar depo m mur 
lukıarıno. orta tahsili olıu\lardıın mu. 
ruısip gortilcnler alınacaktır. Bu rde. 
ınurla~st.n.c<'l!.'n aıınrntuıı ınzıın 

1 
olauğundan nyrıcn lmtUı:ın ya.pılmıya. 
cnktrr. Nihayet bu ay sonuna. kadar 
mUracaıı.t edenler kabul oıuıuı.caktır. 

Toprak mahsulleri ofl..!ilıiln ycnl 
ambarlar lnŞaalında ~lıştınlacak o. 
ınn İnUtıendis, mimar ve fen memur. 
Jarma ıs dııhn Acil ihtiyaç vardır. 

Yüksek mühendis mektebi. gü.Zcl sn. 
natınr kadcmtsi veya teknik okulu 
mezunu olnnlıınn ynpacaklılrı ml\rn. 
caatlnr iıllıayet yann akşama kadar 
kabul olunııcntır. 

Kaptan ve makinistle • 
, rin terfi imtihanları 

Kaptan ve makinistlerin lbu s -
ne gecikmiş olan terfi imtihanı 
bu sabah deniz yüksek ticaret 
mektcbındc ha.~la.mıştır. lmtiha 
na 40 kadar denizci girmiştir. 

Bu imtihana gi~ler deniz 
yollarının Sus vapurunda yeni 
deniz ölçme .ıletlerl Ure:rinda 
staj için 1bir kursa füı tabi tutula· 
ca.ktır. 

lcrin 1'1.lrkl~e.) 1 bir tıaı.;lıl:ır sı•.kı-lnc 

tcııdk f'ttlklnlııden blzlıo 1>4hııan hn· 

oorlınlz ) oktur. lhtlm:ı.l ld So\') etler 
Hlrll'-1 nlı•.) hin • ilü.ha ıınlmı ınenı.. 

lckııtlordcn ba:ı:ılnrınıu gıu.ete 'lmyıı 

mel ol ruıd b<ıylP bir tnlum ııcsrlynt 
vukun ı:cımıstır. Fakat bu gibi nll!}d.
~·ııt Tllrk ıruıtbU!!.tmda. yer ııtmnıııı • 
tır. 'fürklyenln &>\'Jetler Birliği lC)• 
hind 1-1 hnrbı> lştlmk <·tmr 1 lı;ln blr 

U-kllt " u t \ lk ) ııpıldığıııı C1 b!L 
mlyonı7" Y pıin~ı fıır:r.. \o luıbııl o. 
11111 bile Alman • Uns lı:ırblnde takip 
cde<•cl:ri hnttı harckrıU derhal ı.-nmr. 

la tınıml< bunu bltnrufiılt il nı ure. 
ttıo hıltliıı clban:l bllatren bUl•Omet 
ür,crlııılo hlçhi.r tesırl olmıyncağınn 

komşulanmız C!.Dln o hlllrler. ÇUn
kü esa5 ıtibnriyle bu g1bl hareketler 
l'ilrklerln knnıkterlne uymaz. Çnrlnr 
ld:ır1"Si3'1e uzwı hnrplerimb: t1lmw tur. 
ırııJmt blltUn bu harpler «>mııerynllırt 
hırslar besli)eıı Çar lruı.>arnt~rlu~'llnun 
tecavtlilcrlııo ım..,ı tnrnfmmı~tbıı \'ar. 
lıi?tmızı mUdafııa için lhttyur cdllmlı,,
lcrdlr. Hlçı bir zamnn hiçbir mlllcti 
arkndıın \'Drmadık ve dost ynşndı rı. 
ınr:z bir mcımıcketin u •nyabllecegl 
muvnkknt zorluklardan L'itlfndcye 
laılkmadık. İn.'l!Ullarm Umllrlerl kı 
dır. l"ııkat t!U'lh lılçbtr oeyf unutına
dalı muUa8d lhtt.Jamynıı taze 

~TEMMUZ? 

Gümrük muhaf aı 
memurları ahnac 

- -<>--- (. 
Ukmektep mezun1• 

ra eniz ve Ege 
gündüz seferleri 

bile İmtihana 
girebilecekler 

Glınıriik mııhateı:ıı ge~I -~ 
lığı, giinırilk mı:hafı:ı.za t C§ .Ş 
tnk\'iye etıneğc ve yeni Jll 

,e 
nıcmurlıın alma.~a knra.r 
Bunun için bütün memlekete 
olmak Ur:ere bir mllsııb:ıko. 15 gün içf ~de ahnacak neticelere göre 

kati karar verilecek 
aÇtlmı,ştır. cıJ 

.Ağustosun 20 sinde ynpılll 
nıUsııbaka imtihanına askerli~ 
mı§ olm:ık ve yabancı blr ı<ııdtl 

Fuar münasebetile Bandırmaya her gün 
efr yapılması düşünülüyor 

\! bulunmamak ~., rtlle ıllt 
1 \•apmış olanlar <lahl kabul cdi~ 

'ı.'alnız bu gençlerin otuz 
yukarı iyı ata binmesini \'t t-dtı" 
nı bili" ''c mütenasip ,.ur,utlt1 

I,62 den aııağı olmıyanıer ıı.t"' 
Denlzyolları ı,,ıctme.sl. mllnııkullıt 

vckt!let! tarafından ({arad ııb: ve 1!~

gc d nlzl e fe:-. -ınlıı gUndUz yapıl

nuısı \c gece vopurların bir limanda 
gecelemeleri hnkıundııki kararının 

tatbikine bUtUn hatlarda b:ışlamııstır. 
Bu hat:ar, Knmdcnlz, Bartın, İmroz, 
A:ı,-valık ve İzmir ballandır tzmlt, 
Mudanya. Dandıı rnn ve Karablga hn t 
ları IJ'ı knrnrc!nn hıtLo;na edllmlşl!0r. 1 

D n!zyollnrı idaresinin h:ılen talbl
ka b şlndığı gUndUz postaları prog. 
rnmı bir tecı Ubc mnhly"tlT'dc bulup. 
ıruı.kltldıı·. llk seferlerin tamaınlle ya. 

istanbulun 
• - . 
ımarı ıçın 

---<>--
Belediyeye 4 milyon 
lira tahsisat verildi 
htnnbul elektrik tesisatının 

islah ·ve ikmali için bu idarenin 
hasılatının bu işe tnlısisi 1afia 
Vekaletince knrarlaşmiştı. Şim. 
diye kadnr idarenin bu hao;ıfat 
tan 4 - 5 milvon füa kadar bir 
parası birikmiştir. Fakat hali. 
hazırdaki vaziyet dolayısiyle ida 
re lbu Islah i5ini yapamadığındnn 
belediye bu birikmiş 1>ara ile 
ı tanbulun imar ve yol işlerini 
yapmağa karar vermiştir. Na. 
fia Veld'ileti lbu paradan bir mil
yon liranın muhafazasıiyle mü_ 
~ioiuin bel'1cliyo u~jı ve 
rilmcsine mü a.8.de eti:niştir. 

Floryaya otobüs 
seferleri başladı 

Florya plajlarına ve Veliefcndi 
at :varışlarınn. halkın gösterdiği 
fevkalfı.dc rağbeti gözönüne alan 
belediye, pazar günleri bu semt
lere 20 otobü~ işletilme.c:ıin ka. 
ı arlaştmruş ve seferlere diin 
başlanmıştır. 

At yarışları dolayısiyle oto. 
ibüslerın ekserisi Veliefendiye 
kadar gidecektir. Veliefendiye 
bil"'t 22.5, Floryaya :~2 ktıruş· 
tur. Vcliefendi _ F'lorya ara-. ı 
10 kuruştur. 

fspanak tohumu 
ihtikarı 

Dikran adında ibirisi. tspana:< 
tohumu ihtikurt yaptJiı i<ıln 
fiyat murnkabc bi.iro6u t:ı.rnfın 
dan adliyeve verilmiştir. 

hlr nı"' cııttur. nuı:un l ııpıluc il tınk-
rz bir tcc ll\ Uziııı uı;ırlur 80nra bile re. 

na notlcl'lcı-1 ~Qri.Hohillr vı lntlknru 
lııırplerl \ ul u::ı gıdnhlllr. HugUnkU 
bıuııte l">U'l.)Cf Hu .)Unuı gulip VO yu
hut nı.ığhıp (,'ıluıcnğuıı l<loıse şimdi. 

ılcıı tmtl ı•tle ke tlremez. Pakııt fa..,. 

ze<Jıollııı ki rıııı~tUıı• olacaktır; rarr.Nıc.. 
Um ki hUI Onıct ukll bil~ ııeı:;ı5ecek .. 
tir. BÖJ le olııtukla bP.rubı>r llmı mil. 
ıetı dalnuı yıı ı)ıı.crunır. Sa~ ıı.ı ıs« -~JO 

mil.) onu tnılıın mütecanlti blr Uuı; 

küllı 1 dulm:ı t•hemnılyctll. ımdretıı 

blr ılc\ IPt tc kil t..'dceıel.'tir. Hlz hugUn. 
kll So\'.) etlrr idıırcslyle tfost olduğu.o 

mıı;r, gibi •~us mlUotiyle de dnhnıı ıyı 
geçhınıek i!ilerlz. ıtus nıilletinln ııa.. 

taa ında h1 intibalar bırakmayı her 
flel e ıtel'<'lh ederlT.. 

l\Jlllctler ar mdnki i~i hatırnJar 

diploması ınlinaııcbetlcrlnln do dilrtist 
ve dllzgUıı el nm ('tmcsı için en sıığ
lanı t.emln:ıttır. Blnncııaloyh ltuıı 

milleti bu itili3ktil daklknlarmda Türk 
terin ccm•bl bir teş\il< ile h:ırckdo 
ı;eçebllııooklerlno hiç bir ~man ihti
mal \<'rmmnc.lhlirlı-r. Türk h llltiUncti 
slynsotlndckl lstıklMJ imdiy kadar 

kAfl delillerle bllfill 1soot P.tml tir ır.nn 
nede.rtz. Sovyct nı.d.)osuna diycblllriz 
ki ne kendileri aloyhinıfe luıreket.e 

~ için bh' ~ habcıırimb .. 

pıtmasından sonra yani 15 gün içinde 
bu tecrübenin neticesi anlBfılacak ve 
buna göre bu şeklin t.atblli.lnde c!evıı.m 
cilllccck vcyn yeni bir Ş('l<il bulunıı

cnlttır. 

Yeni şekilde mesel~ Ko.raden!Z pot'_ 
tnları evvelce yapılan mUddetin tnm 
iki misli gUnc!e yapılacaktır. Buna 

mukabil cvveıecı m vcut UÇ posta lk • 
ye indlrilnıt,,tlr. Bu l~ln eldeki v11pur. 
!arla idart.!111 tatbik tta en mühim' cı
hetı le§kil ctmırntcdlr. 

1Jlğer uıraCtan ıuar esnasında 11. 
mlre ve Bandırma post.alarma.na clıı 

yeni bir şekil verllmN;i mukarrerdir. 
'Bilhassa Bandırma BUrat poııtalarmın 
Fuar cıınaBında her gUn yapıtmaııı 

dn. dUşUnUlmektedlr. ŞlrrıCl bu poııt • 
tar pazartesi, çarşambıt ve cuma ::U~
lcıi yapılma ktallır, 

Sağır ve 
dilsizler dün 
top lar. dı 

----<>--
l zmirdeki cemiyet 

feshed ilecek 
Türkiye sağır. dilsiz ve körler 

tesanüt Ct:miyeti azaları, dün E_ 
minönü l lnlKevincfo fevkalfıde 
bir toplantı yapmıı'.!lnrdır. 

Bu t.oplant ıda rani)r·Qtiu alt t 
ayllk ıaauyet raporu oırnnmu , 
iizaiar tarafından t.nsvip edlnıi§· 
tir. Rapora nu..aran cemiyet al. 
tıav zarfmda 4764 lira 88 kuru 
\'a~idat temin <itmiş, buna. mu_ 
kabil 4300 lira l 1 kurus ına raf 
yapmıştır. Hundan başka tstan
bulda muhtelif polis merkezle
rinde 89, mahk<'meleroc 21 .. \. 
nadolu mahkemelerinde 9 olmak 
üzere J 19 sai?ır ,. v dilsi?.e ter· 
cümanlık yapmışlardır. Bu mild. 
det içinde 37 kişiye muhtelif 
fabrika ve mucssesclcrde iş bu. 
lunmus, 18 hastn iııaya da ilaç 
paratJı verilmiştir. 

Dahiliye Vekalt-tinin kal'arivlc 
cemiyete Tiirkiyevi tem~ili hn.k!·o 
verildiğ'inden İzmir cemiyetinin 
müstakil merkez olarak çal·ş· 
masına imkan kalmamıştır. U:ı 
itibarla lzmir mcrlrezi feshedile. 
rek merkeze bağlı bir şube hali. 
oo getirilecektir. Onümüz.d<-ki 
ders yıh ic:in bir de leyli ve neba· 
ri mektep açılar.aktır. 

cc:llmcsl mukarrerdir. 
" 8111 -ynl!plt'rin müracaalln.rı " ııl 

nlk muıınfııza genci komutB , 
rufı ıdan değil. bn§mUdilrlUldt 
tabur ve deniz komutanhkl•rt 
dan da kabul ve kayıll:-r: ,1IP 

tır. 

Alınacak gümrUk muh.111 ı.ll 
1 •arının ilk maBflan on ııra alı 

tıın b:ışlıyac.aktıı-. 

------~o~-----~_.,, 

Meraka be 
komisyorı~ 
Bugünkü toplanl11\ 

ruznamesinde nele 
var? 

CugUn öğleden 11onra içU~ 
cnk otan fiyat murakabe ı<O er 
ııun ruznamesinde şu mıı ddcl 
dır: 

ı - Koy·m eli narhınm 
mnııı hakkındaki tcl<llf. ,J 

:.ı - Aynkkabı entan nıcığ 
ynııınnuı.rı liızımı; len kliı' fi 
hakkındaki ayult.\<nbı s:uıntlt~ 
mlyctl tekll.!I ile bundan e'/\·c 
mların yaptıktan teklif. , 

~ İstanUulda mevcut ıı()Ol 
ke.ndecl kBmUrcU ve oduncu 
yapılan !llilra.cant. 

!\ Peynir fiyntl rı 

tetkiklerden alınan netice 

Alay yÜzund8.ı 
7 çocuk biribirinc S' 
biri çakı ile yaralıı~ 
Hıuıköydtı ()lıırnn 15 ynıt•P: 

adıntlıı blr mu C\'~ çoı..uğu d ı/ 
ulmesı dolayuılle temiz ellı 
g-,ymıı ve gelllnnıc(ic baeınıtı~ 
kobun ar1uıdaş1nrı KCndi&ll'l

111 

k ·ıı•' iki dlı'hem bir çcklrde pı~ ıt 

ğını görUttce alıııya b:I ııı;ı: 
)."ııkob nltı..>lıua. mukabelt! c 

ııı 
kızan \,'.OOUkl rdan ı4 )'ı f 11'1 • 

~ıl1 lfi ynşınaıı. lle\ll vP 13 ~a 11 f 
ile. dııha diğer uç coeuk h 111t ;ı 

d. ııl bun Uı:erlnc atılilraK k n ıs. f) 
slSI 

il döğmU.,lerdir. Kııvgn csnıı ıp 
kaç yumruk yiyen 14 y~ıt1d~1~ 
hırslıınaralt ocbindeltl U!lltl ; 

karmış Yakobun ğ b&ı:şp 
mıııtıı·. ~ 

\·akob. hemen yeti en•cr 1" 

~1.:rrahpn5a hııııtaneıılne 1'
91 

carttı Zekı yokala.tımı ur. 

1 Hindt ağa:ınd:4 
\1 rdır, ne de böyle bir teşvık nıkua ı · 1 k k ol" 
gcı btr w'lı ·re ·vernıC!lt 111t1mnı <ta. ıra ı arY 01 hllindeılJr. Rıı h 11!'111!llil h\maını~ ı" gümrükte kşl 
tımln olablllrlrr. Gum'" .. nı..ı-...ıA~-ı· -"'i~ı 

DıU.ı 'fOrk gıuwtelcrinhı nt•şriy11tuı.. ruaa~"on . mu: c,c'I 
dau ,\ Dboocı topraklıınn, ~ani lhuı nın &İIŞ Ve tasfJye5I J'J' 
topraı..ıarınm '"ıaıt arzmııı llt'T.llmeı.. mektedir· Buwarda..n ts .' 
te olınasııuı gt-llıt f't', ıv.nı~ radyosu• etmiyenler, hayır cetl11 
nan h&lıgl rı•fiWtorlmlzl kl!Mlettlfin l den birine verilnıöktedl~ 
bllmlyoru7. mrım gtiLUmuı:t• Tiirk ~il- ya ara~ında HindieUl 
1.etcterinde t>öyıe yıızrı:ır çarpmıııtr. met.tar bir ağaçtan Y,9'1' 4Cf 
l'iaıımafl!ı tınzı gneklerdı· bal;.lkııt~n bin lira . kıyrnctinı&:.~ 
bıı manaya ~r.l~k neşriyRt vuku. vardır kı bunun gu d4t' 
bul"a bile J'ıırk matbuat r .-j lm ln i b&.. <k 4 bin lira tutmaJ<.1:9 ' 
ltmkr bun dun hlQ tıll) rctc dü~&. ~ 
it-ap edn. ('Oıılill gazetel!.'rimlı.ln ta,,_ 
makalelerini ııınlbua t ıııüdlır1Jet1niıı Kuyu •UY uile e 

yapan fırıncı r.ı:ularına t.crclbıuwı dl.} c Mıllikki et. 
ınekfı JnıkAn yoktur. Tıirklycde )ılln17 

( Ulmı) re.fiktmlr, partinin or~&rudrr. Silivrikapıda ~~ 
Olfer gaf,(•telerln phııl müt.alealan n. acı 'kuyu SU~"\l ile ~...-. 
dan ne h lik funet, oe blıtUn memleket tiğinden yakalamnte~ 
tıakkında mane~1bir me 1t11lyet .lalMe61 ya bel~ cezası Y.--ı 
çıkl\nna a mahal ı>lnmac. FikU1eı1nl hı!zısı.hhA kanununa 
~rt:ıCstçe uooe ooebltcn bir~ !hamkiüen dok\.yr a& 
tln mat.buAtr pek t4bltdlr ki az çok ! venıeceıttir. 
farklı kanr&aUort nılW&faa eOOblllrler. Aynca şeliriroloJej,.1f 
Fakat RUS dotıtlıu'mlır.ı ~ ıl11 edeblU- a.t z8.ıfilıdai286 anet ''' 
rh: ki hük0.m('tln takip ve lli\a. etmıı miş ve nôkSan ta.rtı11 
olduğu bitaraflık elyUf'O btktlin '.l'ürk b\ıhtr~· __.., 
mllleUnlJ\ '\'e bfriaen•ltVh bi1tUn TöYk ~ , 

matbnat.üım da MO• slyMetldlr. Bun. Ticaret vekili• 
tin vukua gele~ ufak tefek lıa.. 

flratlar anm'k bfttT ~ 
ibaret kahrlar ye bir stıom veya '
kA.)"ekı 2entfn uışkY ~ tMm
ml)'tlttm mMııc..-. ..... ,....W'.,, 

Oumartcsi ıNnü ~~ 
l:cın ~ret Vekili IV~--· 
men, dün ~ 
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lord Halifaks 
Arnerıkaıı ışcııe
re Sö y vıe dedı .. 
ardımınızla zaferi 

muhakkak 

. .. 

.. kazanacağız! 
~ll~rı 1 r~ıı l'ı<'o, 20 ( \.) - lng i -

~ li'tH nıel'!kadakı bllytik clçısl 
~ ı.._ faks, 1-ttc.hc-mono\ıa lngil 

Şark c eph 2s i kadar m ü him olar. 
Atlanti k meydan muharebesinde: ? ~bır. • 

l'lıld Cııııı~n gcmı inşa etmekte olan 
~arı ı~ rnıa inşaat t(;zgrüıJarmda 
il)' ~Çilere h ta 

'1t!( ~ ı ben b r nutuk söy-
.... 1. n..ıvtır kı: 

k. •.• &tdıın 
t'<.illlaca , mızıa, mıll tımızın zaferi 
ttt~..,1 (i nı ve Hıtı re li ğe nıhaye t 

t• • Ilı lll" • lc;Uı en '-<' Vaôrd yorum. lrgılti!· 
ıı.tı ~~ hayau fll<'lll'le erıdUstrl dr .. 
·C~tı liı~:<nr . OnUmUz.d<'ki ulu ay 
~ l:ıorııtıa er 6 mdly l<ud::ır g-ormed . 
lıttıe~ tıtınınnıar ldrtık edce:ektır. 
11\aııe 1 Yaptığı bombardımnnlan fn:r. ı 

DENIZALTJLARA KAR
ŞI TAYYARE S4V_4Şl 

l.ord 'de Cdccegız. lngllt 'l't' lmımnıtorluk bahri~ o nı.'-
lltaı H:ıı f ks b !Ah k i 7.arellıılıı b •\nuntıııda tesndllf edilen 

tıııaı ll"f' ' 'apur ma - • 
~'ttn ed ıı Hallscott. t brıkıısındn bir cUmlo, Atlııııtlk me3dıın nıuhun~. 
~t • l)jr <;ok ın 1 1 k d d besinin iddı>tlnl lmvbctıncdcn dcvnm 

lltıt!Jk ~c: n n rşısın s a • 
-.. it sÖyllyerek dcmıştır iti: edewclnwkte bııhınduluıııı t.c,,ıt Vf' 

t...b •tıer Jncrııt ~ın l k taSrlh etml'ktedir. 1lh\ ı r hıı\'n<'ılığr. "''it lııı. ,., ercyı ınn;; p e me 
'll)ı Undc tayynrenın '.\t'rlne cı nlT~ nm dcııi:r.ıııtıl:ırl.ı birlikte Atlantlk 
t!ıı •. litaınc el ınt • 8 ti" 1 1 naklh atmı hergün bir par\,'fl ılalıa 71'. 

""l't m"" ır, u ı .., r n n. . 
ttıL. IÇJ.ıı vapt '" 

1 
h 1 delooll<lf'rl , e uks.'lttıklıırı muhakkıık-""ld ' • ıb.nız ş en c emm 

~~ r Eıtcr ıı.z de Uzerlnlzc dllşcn tır ••• BrltanJ ıı h hrl~ c ıı ıırı: 
•. & e)'I bı:ı: ı ' r\tlantllc nwJdıu• ıııuhart•beı.ini 
"'>t lljı.. • m ı:;lbl yaparsanız nnzı. 

~ 
'Gl.Yet vcreblilrl7.. ıııuUakn Jm7.ıınm:ıh) u.. bu zaf.-r da. 

, -~ hn lcu\ etli 'e Jmdretıl bir bale gPI. 

ıı f ııwnılzdt> !\nıll oll\<'aktır • ., 

ı .o ile Pop of Sô7Jı·rllo tıül{isa cdilt·hllir rıınhlyot. 
!l" t•• konııı1mnktudır .• Alıntın huberler-

q.,, Qrep !en geçtı"ler df'll elde edilen ııı-tlcclcrc bakılı rsa 
, A1lnntikd•', bl\~ lik Brlt~\n)nya karsı 

l>b~lh. ... /1 .r ,. • ; ~ n. a 1Ylı:ın3oırnrını verem Anı rlknn ka-
"~ '.''<l.Y c f'rt ) üVA 11ır mı ol!la bir 1.Ur;nın 
D)f ıılora. giden Bulgar başve. , ·cnncktt· 'e et•p denı1.aıtııann matı.. 

hu Ve harıciye nazırı Po. dut gibi gorilııeıı tnnll3 f't ııntınlurmı 
~l'Qit. 8aba~ aZğrC'ptcn geçmiş ınlh,er hımıcılıl!'ı al:.ıblldlğlnl' gı·nı.,ıct 
t ~ar Zagrep istasyonuı da mekt~lr ••• nf'rek lııı.;lllı.: nıaknmlnn, 
.... ~ ~ tJazırları trenin hareke_ 1 n u 
} l'·•·.~~r liın. t lıarieıve nazı. gereke Anwri •• ııı e , rıuınuıuill' ı 
·~ vr '-O bıı tlıı.ntfü nıe3darı ınuluırt•bet.lııe lir. 

~. rkoviç'le göruşmü"jler· tık Aınt rll•anın nılıdahule , tıııf' ı.-~-

:-----0--

k lf indiçini 
~şkulanıyor 

1ııı1ııııtPtır, 20 ( \. ~.) HlnCllçınl 
ilrııl't ıı:aııeı Amiral Dccoux'nun He. 
~ lı tl}kctı Slngapurda bllyfJk bir 
.~1~11Ynnaırmıştır. Fakat Amlrnıln 
"ı..>'t 

11 
avdetin!, Japonynnm Hindi 

"4tlıetı~ıuı etmek taııAHuruyln mt -
~ . .\. gOrın k için h nUz vakit er. , 
• ~rrıJin Sivam verilen Hin
~ klarının° hudutıunu taytn 
~ 'ıt,,e llanolde beklenmekte olan 

lloj)' 0ıntayonu Ue görüşmek üzere 
• c d6nınn., olması ds muhtenıcı.. 

1 

. 

' 'Frzan: tnektebı ın·ofcsörlerinden 
İsveçli 

m:ınınm geldiğini \t' h:ıtt geç blll" 

kulındı~ırıı ıııl-' lenıel•fr \'" ı"rur et. 

ınektı~lrln 
lntilt<'rC ırn\ı!lratorlı ığıınuıı A lınn ıı. 

ynyn. karşı n!:tıı;"I n1ıhıkn tm\'D';Jınd ki 
aıın uffaki.\ t•l ıın 11 sı , ııılln erı•ilf'rln b!ı. 
ttııı \ rupn kit!ı"'lll' bo;ı dıın bo3n 1!1-

gnl alt ııı:.ı alnı:ıla rtıe 'e on dı•fa ılıı 
:So\~·et Hll'-,lO~a karşı tanrnıza ı;cct>. 

rck bu toıımld::ırd:ın dn ibtlJ ııçlarıııı 
tPmlıı edı>bllııwn gu) rotil•' dldlnmPlı!.. 
rlll" 7.ın ıflaını bıılıınıııalctadır. Hunu 

lm!'§rlıİk ııılluerdlerln ,\mcrlkıuı yıır. 
drmı tıasta <ılnınk l17.f'l"C Hliytlk Brl
tanı'R nd:ılıınııın Uttl ndn• ftlılııkıı ı 
olan A tlnntik nıe\ dan ın ıhıırebl'!!lnr. 
bnşlanıı .. bııluıırnıı~ı tııı,.riltcrf'nlıı ah~· 
hine olın:ıkt:ıdır. 

\mcıil,aılnn hart>k ı e6Pn grnıller. 

Çcovtrcoı 

H. IJ. 

'1. \1cngham 

""'~· 
- 84. 

~ 'Yon şualarının nebatlar 
t, ~ tltı tesiri ise gayet slllk -
\ lıq Unla beraber, birkaç defa 
~laıın tesirine nrzedilen ne
:\ı Çoğu, kurumadıklnn vel'a 
~l!tUikierl hıılde, samı;mnkta, 
~ ltoyuıaşmakta veya nçıl. 

t, 

' J\' t()8JEKTW VE RADYO 
~~ OASU I.ARI 
~\'tııpa harbinde her §ey 
~Uği gibi casusluk dama. 
\.'eye başlamıştır. Esasen 
~ daiına harp tekniğiyle 
~ lt~rUyor. Nete.kim eseri -
~ ec ~ısnunda ~·eni ordulara 
\..~len paraşUtçı.1 kıtalar 

~ casusln.r tarafından da 
llllnnıldığmı ve bu çığırda 

\ ı:lcnllecck derecede biı -

l ük Aampiyonlar yC1ti tiğini nak -
lettlk. 

Bu harpte son icat edilnili el • 
hazlarla çalı;;ınn casu.c;lar dn belir. 

miştir. Bu casuslar arasında 

pek mühim olruılan görüldü. 
<la 

Bu nevi casuslar Avrupa harbi.. 

nin yeni sistem casusları olduğu 

gibi gayet mtihim işler de görme. 
ye muvaffak olmnklndırb.r. 

Bilhassa ı'adyo casuslanyla te. 
leobjektif casusln.rınm §nmpiyon -
lnrmı zikretmemiz llıznndır. 

Filhakika rndyo bu harpte ga -

yE-t büyük tesiri olan blr sillıh gi
bi kullanılım~. bu yeni keşiften en 
gcnis bir surette istifade olun • 
mustur. 

Rlldyonun gördüğtt en büyük 
hizmet, bugiln, '\'alnız propaganda 
salın.sına mUnhasır zannedilir. V:ı. 

d~ıı yuı.de birl~ıin knybcdJhııt!61le bl13l' 
rılnn seferler htc de btlyilk darbder 
\"cmi,, snyılmı:)abillr.. Fukat bu Ulh. 
rl ı> Nlllf'n \e batırılwı Ucaret flloln· 
nnın :. ı•rlcrinc yenllerlnln komn.."l! m. 
dııkl miışklill\t dU Unlllccek olıı l"filt, 

) il7do bir nıkamınm pek de lhmnl e-. 
dllir bir ka~ıp olmadıtı;ı r;lize çarpar" 
Çilnklı; Amerlknrı denl7. lnşantmm 

• 
Yazan: } 

-~ŞARKLJ 1 

lanı ru ıı<lmıanla çalı .,rıl.l ı bllı•, ır..nyl 

olnu tican•ı ı;<'mlkrhıl ~erine ko,)°rıınk 
tun rok u:w.knr •• cw.ın ı ... • nmkeıatlu 
Amc r lki.n bohrlye •ıaı ı rı: 

"Mlh\ ercilerirı Atlantlkte batırdı!.._ 
lnn gemi adı dinin üçte birini Jngllte. 
re l ' c Aınerika t.cııgfıhlıırı birlikte ça. 
lı5tıkları takdlrdı• bile t<'I rı edemi~ o.. 
nu .. " 

Dt•nıı>ktedlr, "'on gı'lcrı ııjamılarda 

bunu te~·it cd~·t·k rakanıhıı göze çar. 
ınyor •• \ 'il bah riye rıcuı.rı·tı heyaıı.ıt.ttı 

bulıınnrak d iyor kl: 

"Oıt teınmu1.da ıılhıt) ot hulnıı 40 
ıtunlhk bir nıiiddet znrfında Amı•rilm
clakl lrı~t h'8gll hlarıııdn hr.rgliıı bir 

hıırıı gPmisi inşıı"ma baslıınıııı11tır .. ,, 
lfıırp lllihlarııı ın bu dere<'I' çııbıık "' 
ıı.•rl lıısantı l anında tlc~arct filolnnııııı 

d:ı 11oks.-uılun 111 t ellin yolunda bilylık 
!tllyl"(•tler ısarfr<lilm •ktt· bulunduğu 
rııuhakkııktır. 

~tıantık mo~·dan nıııhıırı•beslnlıı 

mihver ı;ll~hlan b:ı tu denl1.:ıltıln r ol. 

rııak ü .r.ere tay~nrr.ellf•nllr. Buıın kıır. 
!!1 :wa'}~l' sllfihııı, harp grmllrrl oı.. 
ma"nıibn dnha zhudc hn\ n 'll ıtnlan 
olat·afr !ili(lhl'\1!17..dİr. Çiiııkii tunurr
c•llı•ı·.- karşı t'tl mllı-sslr nılıılıı fua çar.-_ 
si tuy~aredlr, l>enlı.ı.ı ltıl:ırııı IS(.• t•ıı 

kıa gE'rek cr>phelel'Cle, gerek cep. 
hl' ardında en gcıniş propngruıda • 
nın bugiin radyo ile yapılabildiğl 
:.nkiir olunamaz. 

Fakat radyonun bufldun bıuıkn 
da işler gördüğüne ha.} rot etme • 
melidir. 

Bununla beraber bizzat kendim 
radyonun bu sahada oynlldığı bazı 
rolleri ilk defa keşfettiğim zaman 
hayli hayrete dilşmckten kendimi 
alabll.mlş değilim. 

Bana bu çığm ilk keşfettirense 
Stokholm emnlyot müfettişlerin • 
den gay"t zeki bir dostum oldu. 
Bu zat mesleğinin li!iıkıdır. Gayet 
iyi de rus~a bilmekle Uı.nınınlljtır, 

Bit' gün bu dostumun ziyaret 
makBadiyle evinde bulunuyordum. 
Kendisiyle ha.ri>ln daha ncrelerfl 
sirayet edebileceği hakkındaki '1· 

klt1eftmiii teati ediyorduk. Dos 
tum Sovyet istlhbn'Mıt ve espiyo 
naj te.§kilatınm yalnız A vrupnda 
değil, bütün dünyada bü;iik bir fa 
aliyet halinde olduğundan ehem 
mlyctle bahsetti. 

Rusyanm bugünkü harp tarlhtn. 
de bUyük bir rol oynaması muh 
temel olduğunu ve bunun hnyll 
) cıkm bir zamanda kendini göste. 

pok çekindikleri taruf h.ııvndan ola. 
cıık taarruilardadır. Deıılzultı lıırııı 

tı:nıtyn knrşı bti~·Uk ZWlllan vardıı 

bilhtt!!sa dnlmı vaziyette ynluıl:ııııı. 

cak bir iJPnlzaıtı gemlsınl ll\'lımıa~ 

tnyynrecl lçln bir eğlence ıııuhl,lı•I 

przedc•r •• 
Bunu dllşllm~ Aınerll<vlıtıır. uz.un 

müddet hnvada kulan \ '6 fn:ıla nıll,ttıı 

da bomba yilkü bulunan uçan kaleleri 
atık llcııiı.lcrd<' de\·rlyı• \'tl:tlfcJı,rllı• 

bulundunnalda \rtı knfllelcrln hlıımyı._ 
le.riııe ehemmiyet \'t'nnektedlrler. Hu 
ı;u retlc ntlaııtll< ııulıırınıı ı Anıurlka ta.. 
rnrrıııta imlan yarı kıı.mınıl:ıı.ı .r.uJlut, 
Avrupa ;rurı k11>mmdnki te-0nvlizler. 
den vı• zııylattan dn.ha zn olamk hl'llr
nıeh"tı•clir. 

lngtlt~rn 1'!lhill,.rJ11 • 1'1 ııı llll'»B• 
ıcıı·rde.. ı .. uı:ı sahil llslr.rlndı•rı h11 • ıtla

nııcal. ıııilıvı'r tn,\ . ·urocllerırılıı dı• 

ynnlııııilc daha fnzla tmırı·uı.i hıneknt 
etmek lmlcunlan hulncal• utan ınlh\l•r 
lı:ı.vacılığma karşı Brltnnynıı tn) yurı•. 

elin Sundcrlıınd tlpiııdeı, ı deııl7. 1 n,r
l nrelcrlni lrnllatıınntra başiamı!jlardır. 

U 7 u rı m •e n r c ! e r ü1.Priıı. 

de uçmıık lcııblllyı•tlııdP olan btı tıı~. 

3 arelerin boınbu ~ liklerl ılı fnzln \'e 
lb:orleriııdt>ki llZUll llJPm~fJll tCl"!ILll'tlt'! 

donıuımu~ ı 'P sahi! mlıdnfıı.11!!1111 dıı 

mihver abluka km'Vetlerlıı iıı ı,atllrk

N' karşı olnıı tıt111Tu1lıırındaıı hnhPr
ı..lıır ı•dt•bllnıektedirler. 

A tl:nıtil< nıeyd1111 oıuhıuı·lıc. .. iıılıı ku 
7.anrlnrı ı, ı nx-ııtcrenln Ç<Jk ılııhıı kııd

rı·lll ,.e kıın·t'tll bir huhlc kallnnırıa.. 

mu, daha 11,,ade havulıırdıın lııı ı .. c• 
dıirt t:":lle ıırılnm,.ıııı 1.nrurt kılnıaktıı. 
dır. :t.afnl denizinde drııuuınıııdaıı dil. 
lıa c.oncıe tayynr('('llt'!r temine mtı\11ffali 
olnblllrlcr., A tl::ıııtll, ınrydıııı ıııulıa.. 

rebc•ı;J d:ıh Y.h ndf' d1111lznltılarlıı ttıy. 

;ı nrc nrııeıııdn bir rnııharehP ııafhı'"' 

ııçııcak 'c hııngı 1 n:ıhn daha bu kırı 

tıulmıdu!:'ıınıı Dil'~ dana koyucaJ.."1ır. 

receğini iddia l':'dlyorou. Dostu . 
mun bu mtişııhedeleri mesleğilll• 

ait hüklimler olduğu jçln kt?ndiai. 
ne itiraz caemezd.im. Bununla be. 
rnber dostuma, benim kanaati.mm 
bu merkezde olmadığnu sBylemek 

ten de çekinmedim. 
Zira ben Sovyet Rusynnın bu 

harpte hiı;ıbir zaman birinci plfınıt 

geçmek istemlyeceği, bundan içti
nap etmek mecburiyetinde olduğu 
kanan tlndeyım. 

fşte bu yüzden dostumla olduk· 

ç:ı hnraretli bir münakaşaya gi 

riştiğimiz srrada kıymetli dostu
mun bana cevaplar verdiği lrnldı• 

zihninin t.amnmlyle başka yerde 
olduğunu hissederek epeyl!e en 
nım sıkılmaktaydı. Bu cnn sıkıntL 
sını gizlemedim: 

- Dostum, dedim, 1sveçfn bu. 
günkü harp içinde gayet tehlike
li bir durumda olduğunu görme
mek için kör olmalıdır! .• BugUnlı'U 
halde istili1 altında düşman olan 
komşumuz Nol"Veç artık bir sulh 
komşusu değildir. Eğer, kldla t>t.

tlğiniz gibi, pek yakında Rusyn 
da bu harp ateşine dahli' olacak 
olursa iki ateş nrnsmda kalacnğı
mız aşikfırdır. Sizinle memleke • 

lmra ti 
Adl iye vekilitetkiklerinin 

neticelerini ve yeni 
tasavvu rları anlatıyor 

o --

Ceza ve tevkil evleri um um m iSr nfin 
iş esasına batlı ceza evlerin as ı 

lşledlllJae ve son vaz 1· etlerine 
dair verdlft yeni maıomat 

o 

ADADA GECE NASIL GEÇTi ? 
lmra.lı cezaevini tetkik e tmek 

ilzere oraya .giden Adliye Vekili 
Hasım Menemenci şehrimize dön
nıüştilr. Vekile, seyahati esnasın
da ceza ve tevkif evJoıi umum 
nıüdürli Baha Anka.nla hususi ka. 
lem ınUdUrU Şakir Aksu, İstanbul 
arillye mensuplan ve gazeteciler 
refakat etmişlerdir. 

Bay Hasan Menemenci, avdet -
te ~ağıda.ki beyanatta bulurunuş. 
tur: 

- tmralı ccz'\ evi benüz tccrUbe 
aovreslni tamamlamamıştır. Buna rağ 
men tesis l§lerl hemen hemen ikmal 
edllml8tlr. Ziraat vesaıunı ve 1000 
k~)'l banndmıbllecıek binalar vo bir 
çok atelyeıer vücuda geUrilml§tir. 
Mabk:Omlarm r uhi ballerfnde bUyUk 
bır salah göze çarpmaktadır. Adada 
onlışmak, nizam ve tntizrun yegAne 
1Btah vasıtasıdır. Adanın sakin muh!.. 
U içinde ailelerinden ve lUyaUarındnn 
uzak yal.ıiıZ baalarma çalı§Irlarken 

1 

mahkQmiarm blssettlklerl acı nedıı
met de kendilerini aalA.hn. ııcvkeden en 

j .mUess!r lmlllerden blrldir. Günler, 
rrtuntazam programlara tAbl olarak 
çok verimli çalı§malar Ue geçmekte. 
dlr. Bu sene lçtnde, adayı elektrik ile 
tenvir etmek ve motlSrlU blr un değir. 
meni vUcuda geUrmck va 600 kl§!llk 
bir pavtyon daha ınşıı etmek progra.. 
mımız dnh1lindedir. Bu surcUc, ecza 
evi mevcudu 1500 e çıkarılacaktır. 
lmratıd:ı bUtUn ceza evleri orasında 
müşterek bir saııatoryom inşası da 
Vckı\letln tasavvurlıı.ı·ı arasındadır. 

Önllmilzdckı scnc)'t kadar, yukarda 
bulunan IJ!.nalar llc aşağıdakiler\ blr. 
birin bnA'loynn yol, kış yaz ağır '\'C.. 

eaftin geçmesine l!alUı bir hale getl ... 
rilmlş olacaktır. Bu defa, adayı iki 
sene evvel gördUğlimden çok d:ılia iyi 
buldum. MUessescnln mUdUrll ' ve. 
eair memurlnnla vazlfelertno karvı 

göı•dUğUm bağlılık ve sevgiyi buradn 
memnuniyet ile tebarüz ettirmek la,. 
terim ... 

* * * 
Cezn ve tevkif evleri umum 

müdürü Baha Aı·ıkan da bugünkli 
ceza infaz mevzuatı ctrafın<'la fili 
izahatı vcrmiştiT: 
"- Ceza kanununun Hl Uneti 

maddesine göre ağır cezaların 
1 çektlrilnıcsj d<Srt devre:> e ayrıl
maktadır: 

l - Mahkfımlarm bir mUdd~t 
gece ve glindilz höcredP kalması. 

2 - Yalnız, geceleri höcerdcı 
tccridl \'e glindüzlerl müşterek 
m~s ive tiı.bi tutulması. 

3 - HÖ<'rede yatml\·arak sor -
best olması. · 

4 - Muayyen mlidd<'ti dolduı. 
dukl'ln sonra, müşrutrn tahliye 
hakkını iktisRp eylemesi. 

timızln böyle tehlikeli bir vaz ye. 
t İni konu urken sizin böyle bir ıne 
seleye ehemmiyet vermez gibi go 
rlinU!illnUzc ve zihnen tamamiylc 
buııkn şeyleı le meşgul görUnmen· • 
ze hayret Pttiğimi glzliyemiye>ce

ğım !. 
Ga) et zeki ve hassa olan doıı 

tum bu sözlerimd<'n derhal neka 

daı içerlemis olduğumu S<'ze r<'k 
gillmeye bıı&lRdı . 

- Vallahi, sızi tc>min ederim 
ki, t mom'yle sızı aınıı~·onım ! de 

dı. 

- Yok, rnk: Rica ederım, muh 
tcı•'m dostum , beni de bir pnrça 
bazı §eylC'ı sezebilir derPcede uz 
safdil kabul etml'nizi dilerim! 
7.ihn n ba~ka ~ey}p mcşgulsUnUz !. 
Ne v!r? Bir tehlike m i var? . Bı... 

nu bendfn herhalde gizlemivecı> 
ginlzi umarım!., 

Dostum tekraı gülmeye başla· 
. dı. 

- Emin olun ki İsveçin hayat 
ve istikbali her nC'redc bahis mev. 
zuu olursa bcnlm bütün varlığını. 

la nluka hissetmemem lmklinsu. 
dır .. İsveç için ben pek ynkm bir 
tehUk~ görmüyorum!.. , 

( l>cwımı var) 

f ................. y~;~;;; ·· · .......... -ı 

ıSaB.iA Alaçam 
\. ............................................... . 

l•'akn.t, bu sistemin t.a.tblkı, yeni 
höcrcll ceza evlerinin yapılmnsrna 
bağlıdır ki , şlındilik buna da mali 
imkfınlo.r müsait değildir. Onun i.. 
çin, halen iş es:ısı üzerine mUee. 
ses ceza evleri kurulımıştur. 

İş es:ısma bağlı ceza evleri §Ull• 
lnrdır: 

Zon.,oouldak cezaevi 700 • 750 
mahkfimlu. 

Kambtlk cczncvi 350 • 400 mah. 
kumlu. 

laparta cezaevi 150 • 200 mah. 
kfımlu, 

An.kara matbaa ceza evi 150 • 
200 mahkfımlu. 

İmralr ceza e"; 900 - ı 000 nınh· 
kumlu. 

Nafia inşaatı cezaevi 600 ma.h • 
kümlu. 

Bu evler, yukarda ibahscltiğimiz 
yeni cezn evlerı kuruluncaya, ka. 
nunun muvakkat bit maddesi ile 
tesis edilmiş müesseselerdeki mah 
kümlarm girebilmesi için, ceza 
müddetinin iki seneden fozln ol • 
ması ve bunun altıda birini de 
hüsnUhal ile geci'rdiğinin ceza cıv. 
Jerl komisyonları tarafından tc>s • 
bit ıedilmiş bulunması şarttır. B 
hususta tanzim olunan fisler, ad . 
liye vckfıleti tarnfmdnn toplan • 
makta ve takip edilmektedir. İş 
l'S.'ISI U7.erin<' kurulan ceza evleri. 
nin kadrolarında yer bulundukça, 
mcvzubahs fişler esas tutularak 
mahkümlarm kabiliyet leıine gö-re 
nakiller yapllmaktndır. Böylece, 
mnhkltm birinci ve ikinci devre. 
leri eski, ce:uı evinde geçirmis tc. 
l iı.kki olunmaktadır. 

Fakat, devlete karşı işlenmiş 
suçlarla zimmet, ihtilas gibi suç . 
!ardan mahkum olanlar, bu sis • 
temli cezn evlerin<' alınmazlar. 

Mahkum, kabiliye tine göre 
ınulıtc>lif i !erde çalıstınln-. Kon • 

( U'ttfcn sayfayı çooirini=) 

OO'tTORUN KOSESı 
~---..... · ....... 

l:.nıorou 
hoııııı;tııgunıuz 11 uı.Iar IU'88IDoe 

da })l'k çoj;rıı t~ınoıo&tten t;i.kA)et c
dt•rlt•r. Hu '•ü.~etler ÇOk )eriııdo. 

dir. Zlru Emoroit çolt Uit uab 1''erir 
' ı• ınııınme:ı ıedıivl ı dı• hayli llZW! 

..urer. 

l in ıı ti g a ri b ı, ~ ıır;) llı.il.ndo bu 
huı;tıılı~n tutuluuı ııı ış lnsanJann 
parmakla güııtı rilt•t:t'k lmdar nadir 
olııı.ısııtır. 

Emoıoıı bir ııcH \lını;tir, Hllbas. 
ısa Artrttık lıUnyı-lcrdıı gürUnUr. Çok 
l 1~ eııh•r, blllm"sn et ,.,. ) ıınıurt.a 

ile lx• lı-lıt'nler, i'lt•rl 'c vazlfek>.rl 
ltıbıırllc• d.ıim.ı oturmak oıt.'Cburly~ 
tinde olnıılıırd.ı ıl< ı;ık emoroit gö-

l 
riınür, Haıo.:ın mlc!u , ,. bağırsak "'"'I 
hatsıılıl,ları, ı.olitler, ur;uu llnın 

kabızlnrd:ı mPıncl•rlrı ır.ııhunına Be. 

he. hl't \f'rlrlt'ı, U\nrillrde bu has

talık l>l'k çoktur. mıdınlurd:ı ldmr 
.l (llu 'P r::ıhirıı hast lıkl:ırı aırasmda 

l'lllOroltin dı• lllt'Hl.-ııı:ı ~ıl.ı:tıj:"ı gönıl
ıııll tur.llu) iP hlld, ml\wılıı hastalık 
l.ırıl:ııı ll~r! ı.:ı·lt•ıı ha.sur rııemelerlndc 
rl!!rhııl ıtoı.torn nıUracııat etmek ve 
fenni ıuzıım gorllldllğıı tııkdlnle a.. 
nwll~ nta l•.ıtlnıımaı.-tuıı bıışk11 yapı

hı<':ll• bir ,<ı ~ olttur. 
Fnknt I~ıııı:rolte ~akalıuıınamak 1-

clrı l nııılsıı birçok tt>dhlrler var. 
dır. Kabız olmı mağa çalııtnıak bu 
tı dbirll rhı ı•ıı bu.şıııda ı,trUr. Kanı
clğf'r hnstalıldarı , .c lpnanslyon da 
bıı lınStalıkt:ı rol oyrı:ıynblllr. Onun 
la;ln unıunıf gıd:ı me..."t'I 1 ghyet e. 
h •mını\Ctll bir nokm olmuş olur . 
lla7.ı ntwnldl' sırf nclotla beSlen.. 
ml'I• hastnl:ırıı. tın· iyi' <·dilecek eııı 

hi t.edhlrdir. on scnelcrd varlsln 
tednvl!ilııd,... lmllanıla.n uaul, l!:moro. 
itin tcıl:wloılıııle de lrufüuırnap '-f 
luıımr"ltr ·---..... ----.-..----..... ----·· 
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Yenı çeşni ekmek 
Leni bir kard.rla toprak mahsulleri 

ofisi, ekmeğin un halitasmı değiştir

miş ve çeşni, yüzde 40 arpa ve ylızd<= 
60 buğday n!3betlerl lizerınden tertip 
edilmlşt.i.r. Yeni halitada çavdar unu 

bulu.nmama3ı, ekmeklerin aaha lkJ ""'· 
ve pi§ltiıı çıkmaları ne~ıce::ı!nl vere~"" 
tir, Zırı:ı., t.ıknik bakımından buğda) 

ile arpan"u ınlişteNken hamur hal
ne getirilip pişirilmesi dahıı. kolaydır 
Çavdar unu içın ayrı b!r pişirme 

metodu ve hararet Kabul etme!! ı~m:ı 
dır. 

Yeni ekmeklik un r.aıit.Rsı, oflı. ta. 
rafından, geçez: h:iftaaantıı>ri cteğır. 

menciıere verilmeğe oaşıanmıştır. Şeb 
rtmlzdekl birçok fırınların yeni çeşnı 
üzerinden ekmek imaline başladıkları, 
aatışa çıkarıla:ı ekmeklerın nisbeten 
beyaz oluşundan anıaşıımaktadır. Bı.. 
arada, tıazı !ınncılar, kendılerine yen. 
halltadan un ~rılmed!ğim iddia et. 
mişlerdır. Bunlar, evvelce, eski ten.~
ler üzerinden avans almt§ fırıncuardır 
kl avans mUddatlerl dolunca onlara 
da yeni çeşni un verllmeğe başlana. 

caktır. Nitekim, dünde:ı itibaren şeıı.. 
rlmizdeki bUtUn urmıar yUzde 40 
arpa ve yllzda 60 buğday esası UZerl
ne tert\p edilen yeni Çt!ŞDiyl lşletmeğe 
başlamış1a"dtr. 

Francala ya geı..nce; belediye iktı
sat mUdUr;ug-u, Ankarada tatb!k edi. 
len bir usuıu şehrııulzde de tatbik<> 

disine. milessesece muayyen bir 
yevmiye ta!.dir edilir. Bu yevmi• 
yeden, iaşe, ilbas gibi masraflar 
çıkar.ldrktan ve mütedavil S"rma.. 
yeyi çoğaltmak maksadiyle bir 
miktar da mü~ssese hissesi alın • 
dılttan sonra kalan kısrm, malıkfun 
iarın cari hesabına geçirtiJir ve 
ceza müddetinin hitamını mütea. • 
kip kendisine verilir. 

İş esası üzerine müesses ceza 
evlerinde uygunsuz hareketlerde 
bulunan mahküm, müessese idare 
heyetinin karan ve vekaletin tas. 
diki ile eskı ceza evine iade edi • 
lir. Kazanmış oldu~u müddetler, 
hfı.kim ıetklkıne müı1teniden, ya 
kısm8n va tamamen ıptal ve bi • 
rikm L<: ~~ası da mütedavil serma
Y<'''e ırat kaydedilir. 

JJ•ı s st emle, ınzıbatl ; .. ıer çok 
kolay hallolunrnaktadır. Yukarda 
izah ettıgimiz mtieyy('df'ler lı.ar. 

§!Bmda hemen hemen hiçbir vd.h" 
zuhur etmemekte ve mahkümlur, 
ekip başı olmak suretiyle keııdi 
::Cendilerini idare eylemektedir •• 
Bilfarz, lmrnlıda, adanın muhafızı 
olarak ancak <'lfü·t jandarma var
dır Bunların mahkiimlarla hiçb r 
suı'e le tema~ı mevcut değildir ... 

Savın Vekil Hasan Menemenci. 
nin beyanatı ve ceza ve tE:vkif ev. 
leri umum mUdiirli Baha An.kanın 
izahı ile lmraiı ı:ıeyahati:ıin resmi 
cephesi anlatılm·ş oluyor. 

Fakat ornda geçen iki :gumm 
pek etncresan safhaları ve hu-ı·. 
siyetıer. var ki ben de onları sır~ 
lryoru.m: 

Ada a<;ıklarında "Sus,. durdu. 
!mral1 motörlıne geçtik ve bir Ro 
benson baleti ruhiyesi jçinde ve 
bin bir tecessıls duygusu taşıy.:ı • 
rak mevut toprağa yaklaştık. Gö.. 
zümüze, <>vvela adanm ~ark ucur
daki yeldeği rmeni çarptı. Ha.fü 
batı rüzgarı ile ağır ağ ı dönüyor~ 
du. 

Nihayet, iskeleye yanaştık. 
Mahkümlarm sıralandığı geniş 
meyaana çıkar çıkmaz bir alkış 
tufanıdır koptu. Vekil, onların 
hatırını sorduktan sonra, dakika. 
smı boşa geçirmiyen bir iş adamı 
gibi, hemen tetkiklerine b~ladı. 
Hedefimiz, harman yeri. Burada, 
ziraat vekaletinin gönderdiği kü • 
çük hlr kombina hani hani ça.lı
§Iyordu. Sağ tarafxmrz sebzelik. 
Az ileri.ın•zde, denizden gördüğü • 
müz yeldeğ'irmeni var. Oradan 
döndük. l'.Akir:., sayın Hasan Me. 
nemencl, durmak bilmiyor. Bir zi
raat mütehassısı gibi topl'~{ r~h. 
sulleriyle meşgul. Tarlaların, a 
ğaçlıklarm arıuımdan ilerledik. 
Etrafı s~latalık yastıkları ile çev. 
rlli bir çeşmenin başında mola 
verdik. Set üstündeki çardağa o • 
turduk. Key:f imize diyecek yoktu. 
Körpe S~l atalığı k'>par, soğuk su~ 
da vıka a 'tr. Liıkin, hem işine, 
he~ de' konuşmağa meraklı !:lir 
adliye müfı>ttişi var. Bay Cemil 
diyorlar. O. hemen: 
"- Bunları koparmak yasak

tır çıkarın kuruşları!,. 
Hükmünü vermekte gecikmedi, 

Ama kazai stfatı bulunmadığı i • 
çin, ~e hükmü di.nllyen oldu, ne de 
infaz eden! 

Dönüşte, yemek hazırdı. Şehir 
havasının vermediği bir iştahla m.. 
ya.fet sofrasmrn etrafnı " dizildik. 

Gece, mahkümlar, vekilin şere. 
fine eğlence hazı:rla.mrşlar. B:zler 
de, mevcut bulunmamrz yüzün • 
den, bu şereften nasibedar olduk. 
Evveii, yayln.n hatasız çeken, 
lllm-a.plan yerli yerinde vuran bir 
ea.z ta.kmı.mdan ( !) şarkılar elinle .. 
~ Arbdan gelsin Anadolu tür
W Ye~ 

karar ve~tir. Bu u3Ule göre, rapor. 
tar badema fırmlarda. k&lmıyacak, 
ka~ ka.yınakamlıklarmda alıkonuıa.. 
~aktır. Kaymakamlıklar, e! koyduk
tan raporlara. mukabil, hastalara 
~ıra numarası vereceklerdir. Bu usu. 
tın tatbikine başlanmı~•.rr. Ankara.da 

tyl neticeler verdiği görlllPn bu usu. 
ltin şehrimizde de müsbet neticeler 
vereceği limit edilmektedir Karne u-
5Ulu denilen bu şekilde rapor sa.bipleri 
nin fazla Francala almalarının önüne 
g«ı;IIecektir. 

Tutulan nesaplardan dört francala 
satış mmtakasma ayrılın!§ olan 1s.. 
tanbulda 8197 raporlu bulwımakt&dir. 
Çocuklar için de ayrıca Francala tev. 
zi karnesi hazırlanmaktadır. 

Fakat gecenin kahramanı siy..!\ 
ve sevimli yüzlü Kadri Kıvtlcmı -
dı. Göbeğini hoplata hoplata, "zen 
ne" sesini taklit ede ede öyle bir 
kanto söyleyjşi varoı ki... Hele 
mimik ve jestlerine diyecek yok. 
tu. "Açılırsın güzelim,, kan.tosu -
nu: 

"Gir koluma gidelim, 
Gören de maşallah desin!" 

mı!· ratı Ue bitirdi. Doğrusunu is. 
terSeniz Kadri Kıvılcım güzeline 
değil ama, ta kendisine "maşal • 
lah" ı kondurmuştuk. Misafirle • 
rin. ona karşı olan sempatileri, 
yalnız bu yüzden değildi. Kadri 
Kıvılcım avni zamanda, yemckle
rimizi n ~:b~tsı idi Şakacıkt;-~ 
yaptığı ''kazara bir fa.zla diirt.. 
mek.. yüzündE>n buraya. düşmüş. 
Uı.kin adaya vedama çok zaman 
kalmarıırş. 

Sordum: 
- Misafiret müddetin ne vakit 

bitiyor? • 
- Beş ay sonra .•• 
- O 7.aman ne i?) tutacakınn '? 
- K'iW'ci dükkB.ru a.çaa.ğım 

yine. 
- Yerln'i söyle de biz de gele

lim. 
- Buyrun bayım, nerede ola -

cak, ya Tahtakalede, ya Uzunça.r. 
şıda! 

Halbuki Kadri Kıvılcım "tulii • 
at ta karar kılsa daha · · eder
di "ya! Her neyse, bu onun bile
ceğl şey .. 

Gece, tatlı bir uykuya daldık. 
Seher zamanı uyandık. Kahvaltı • 
dan sonra ba.ııladrk atölyeleri gez
meğe. MalıkOmlarm el işlerine dL 
yccek yoktu. Dokuma t.:ızg&hlan 
beyhudeye dönmem.iş, kundura çe. 
kiçlerı boşuna tıkrrdamamıştı. 

Bir ara, fırsat bularak, m!ra. 
lmm dört ayakh sakinleri ile de 
meşgul oldum. Bunlaı-dan biri, u.
zun kulaklı filozof idi. Onu, adada 
bulmuşlar! "Söz giimUşse, silkut 
altmdrr!,. de~ip düşünüyor. Ama 
keyfini kaçmrlarsa, şakadan gü • 
reşe başlıyor. 

Köpekler:n kralı da "kurt,.. Bu, 
geceki muharebenin galibi. Hlına. 
ycsi altında bir dişi var. Uzaklar
da da mağlüb "t.c?,. dola.şıp duru,. 
yor. 

1ınralıda adamcıl karga ve saık.. 
sağanlar da mevcut. Yemek za • 
manlarında, sahiulerinin omuzuna. 
konup atıştırıyorlar. 

Adada, amhkiımlar iki yerde: 
Merkez ve Mesc. 

Öğleden evvel, motörle Mese:re 
gittik· oradaki tetkiklerden sonra. 
da, y~tağı gümrah ağaçlarla süslü 
Saraçoğlu deresine. 

Yemekten kalkar kalkmaz, hu • 
su.si kalem direktörü ... ıkir Aksu 
mısır da ikram etti. Tıka basa bir 
taam faslının aka.binde yapılan 
bu cömertlikten biraz hayrette 
kalmrştnn. Meğer, ışın iç yuzu 
varmış. Öküz ara.balarma kurula· 
rak, tangrr tungur merkeze dö~e.. 
bilmek için, böyle bir beton la • 
zmımış, doğrusu .•• 
Kısa bir isti.rahat ve deniz b&.n.. 

yosundan ~onra, tmralı motörüne 
bindik. Balık kayıklarının etrafın. 
da birkaç limelif çevirdik. 

Gece, erkenden uyku~·a vardık. 
Daha doğrusu buna niyetlendik. 
Fakat, kısmet olmadı. Halbuki, 
sabahın 5.30 unda yola ~tkacak • 
ttk ve netekim öyle de oldu. 

Marma..ra.nm kurşun! sularını 
yaran motörün rota istikameti 
Mudanya idi. 

Güneş, Marmaranm fclnden do. 
!arken a.rkama baktım. İmralı, 
kaybolan bir cennet gibi, yavaş 
ycwa.g kliçilli1ıy<>l'du,. .. 

ingilterede Çörçil 
tankları yapllıyor 
Londra, 21 (A. A.) - İqe na

zırı ha.len İngiltere fabrikalarında 
toptan imal ed:ilmekte ola.n ağır 
piyade ta.nltla.rma. Çörçil ismini 
vermiştir. Dünyada. hiçbir ordu -
nun bu kadar müthiş bir silaha 
malik olmadığı sanılmaktadır. Bu 
tankl:ırm zırhlan mürettebatı a • 
za.ml derecede koruyacak kalınlık. 
ta yap:dm.aktadtr. Sıkletine rağ • 
men bu tanklar her türlü a.ra:z.ide 
hayret vel'ell bir stira.tle ilerlemek 
tedir. Topları son derece kuvvet. 
li ve s.rahanm içinde asgari bir 
yer tutmaktadır. Birçok diişman 
tanklarmm, bu topln.rm tahripkar 
ateşine uzun müddet tahammül 
edebileceğine ihtimal verilmemek. 
tedir Bu tank hareketsiz bulun -
duğu ·va.kit kale vaz:i.fesini göre-
bilecektir. ~vekil Çörçil, plAnla. 
rr mahrem tutulan bu tanklardan 
birine binerc.k tecrübesini yaptığı 
zaman ta.nkm bir taksi kolaylığı 
ile sevk ve idare edildiğin! gör 
müştür, 

Peru sularına 
Mu harı p dev .etlere ait 

denizalhlarr g remıyecek 
.Rio • de - Janelro, 21 (A. A.) 
BugUn bura.da toplanan Ameri

kan milletleri bitaraflrk komisyo. 
nu Peru hükOmeti tarafından ha.. 
:ı:ırlanan ve Peru Jimanlan ile ka
ra sula.rma. muh.a.rip devletlere a
it denizaltı:la.rm girmelerini. mene 
den kararname suretini müzakere 
etmiştir. 

Birleşik Amerika murahhası 
Charles Fenvich, Peru kara. sula • 
n hududunun genişletilmesi hak -
kmdaki raporunu komisyona ver_ 
miştir. Mesele uzun uzadcya mü • 
n.a.kaşa. edi].mjştir. 

Sarıyerdeki kaza 
Dün akşam saat 18 raddele. 

rinde Sa.nyerde Kocataş tesisatı 
önünde feci bir otomobil kaza.st 
ol.nıuş. netıce<ıe bir klşl <ilın~. 
Ü{( kişi de ağu- 3urette yaralan
mıştır. 

Hadise etraf mda yapılan ta.b._ 
kikata göre otomobil şoförünün 
fazla sür'atle giderken yanlış bir 
manevra yapması. otomobilin 
devrilmesine sebebiyet vermiş· 
tir. Devrilme okadar ani olmuş. 
tur ki otomobilin i<.::inde bulunan 
4 yolcu da yaralanmış ,yalnız 
şoför hiç bir şey olmamıştır. 

Yaralanan ka.dm yolculardan 
Smolina ile tvyenia, derhal Şişli 
Çıocuk hastahauesine kaldırıl· 
ımşsa da bunlardan Smolina lbL 
raz sonra ölmüştür· Şoför ya
kalanmıştır. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Emniyet umum müdürü 
geldi 

Emniyet uı:ıum mfüJUrü .... s
man Sabri Adal, Ankara.<!an 
şehrimioo gelmiştir. Umum mü_ 
dür, bugün öğleden 'vvel 1stan. 
bul emniyet direktörlüğ lınü zi · 
yaret etmiştir· 

Kar .ırıUmrUkte modern 
' bir stat yapılıyor 

Beden terbiyesi umum müdür. 
lüğü. on seneden.beri kısmen 
Ka:::ı..gümrük Silivrikapı tara •.• ı. 
dan futbol sahası halinde kulla
nılmakta olan Karagümrü:kteki 
:mşhur Çukurbo3tarunm tama. 
mını bir statyom haline ~etirme1.t 
üzere istimlak etmic;tir. Burada 
yapılacak statyoma ait -plfuılar 
da ikmal olunmuştpr. 

Çukurbostanda ı:ıimdiye ka
dar olduğu gi-bi enine değil bo. 
yuna olarak nizaml bir futool 
sahası, etrafmm asfalt bir koşu 
pisti ve atlatik sorlar i~in 
tesisat yaptlacak, tribünler inşa 
olunacaktır. Aynı zamanda ev. 
velce Bizarı.sın bir su hazinesi 
olan tarihi çukurun duvarları 
da ta.mir olunacaktır. 

Karagümrük statyomunun a
ğaçl&rın sökülüp nakli ve ~pr ... k 
tesviyesi işine ağustoe bı?-ay~ 
tinde başlanacaktır. Bu ılk ış 
için Beden tet'lbiyesi umum mü
dürlüğü 50,000 liralık tahsisaf 
vermiştir. 

Karagümrü.k statyomu, lstan. 
bul tarafmın yegane modern 
stadı olacaktır. Stadın furtlJOl 
sahası çimenli olarak yapılacak· 
tır.. - - - -

Japonyanın 
Londra elçisi 
Tokvova 

döndü 
Sefir Londra bombardı
manlarının tahmin edil -

diğinden şiddetli 
olduğunu söylyor 

Tokyo, 21 (A.A.) Oft: 
Japonyanm Londra sefiı., Shigenut.. 

su, Kamakuramar.ı vapuru ile bu sa
bah Yokahamaya gelmiş ve derhal o.. 
tomobille Tokyoya hareket etmiştir. 

Gazetecilere beyanatta buJunan sefir, 
istikbaldeki harekA.t ha!rkmda muta. 
le a beyan edecek vazlyettP bulunma. 
dığm.ı söylemiştir. 

Tokyoda vazifesini bitirdikten son. 
ra derhal Londraya dönUp dönmlye. 
ceği hakkında :tendisine sorulan bfr 
suale cevap veren s.fir, imparator 
kendisine ne emrederse ::-nu yapaca. 
ğmı söylemişti!'. 

Slugenutsu, yeni Konoye kabinesi. 
nin teşekkilltinü denizde seyahat eder 
ken öğrenmiş olduğunu bE:yan ve ra
porunu vermek üzere hariciye nezar. 
retine ne zaman gideceğini bilme. 
mekte oldu~u ilı\ve etm~tır . 

Sefir, Avrupa harbinin ne gibi bir 
neticeye varacağı hakkında herhangi 
bir mUtalea ileri sllrmekten imtina et.. 
ml§tir. Mumaileyh LonC:raya karşı 
yapılan bombardımanlarm umumiyet. 
le tahmin edlJdiğinden çok dahn şid.. 

detti olduğunu söylemek'!.ı: iktifa et,. 
mlştir. 

Çörçil 
işgal altmda bulunan 

11em:eketlere 

Bir mesaj 
gönderdi 

~' V ,, işareti 
Nazı islibdadını 

bekleyen akibetin 
bir remzidir 
"V,, ordusunun 

muazzam seferberliği 
başlamıştır. 

Londra, 20 (A.A.) - DUşman lşga. 

11 altmda bulunan meml~ketıere gön.. 
derdiği bir mesajda Çörçll ezctimle 
demiştir kl: 

.. V., !§aretı nazı lstihdadını bekli.
yen A.kıbettn bir remzidir. 

İngiliz radyosunun dün geceki neş. 
riyatmda (V) ordusunun teşkilinin 

müşevviki olan "Esrarengiz Spiker .. 
albay Britton demiştir kl: 

- Bu akşam Çörçilln 20 Temmuz 
tçin yazdığı btr mesajla stUdyoya gel
dim Gece yarmı geçti. Şımdt TemmU
zun yirmisindeylz. lnglllz başvekili 

Vlnston Çörçilln mesajını siZe okuyo. 
nım: 

(V) işaretli işgal altında bulunan 
memleketlerin yenilmez ~ra.deslnin bir 
timsali ve ayni zamıuıda o.azı ıstibda. 
dmı bekliyen ~kıbetı.n blr remzl;ilr. 

Mademki Avrupa. milletleri mUstev_ 
11 ile her hangi bir işbirliğinden tmtl, 
na ediyorlar, nazi dava..:ıının mahvola. 
cağı ve Avrupanın kurtulacağı mu
hakkaktır. 

Başvekilin bu mesajını oku
duktan sonra esrarengiz spiker 
neşriyatına şu sözlerle devam 
etmiştir: .. . 

Size tekrar soylıyorum, mu. 
azzam (V) ordusunıun seferber
liği başlamrştır. Şu anda, Avru
panın her taraf mda erkek ve 
kadınları zafer ve hürriyetin 
remzi olan (V> işaretinin galip 
geleceği güne kadar kendilerin.i 
bu harbin devamına vakfetmeği 
taahhüt ediyor. BirkaG dakika 
sonra A vrupanl!l her tarafrnda 
duvarlarda, kapılarda. kaldırım. 
lard.a yazılmış milyonlarca yeni 
(V) işareti olacaktır. Karanlık 
sizede bir fırsat temin etmekte
dir. Muaz7.am ordunun mensu. 
bu sıfatiyle, siz de (V) işaretini 
ya.Z'nrz. Bu işaret! gündüz de ya 
zmız. 

(V} ordusu disiplinli olmalı· 
dır. Münasip zaman gelince ôu 
ordu o kadar müessir surette ha. 
r ekete geçecektirki AlmanJar hiG 
bir şey yapamıyacaklardır. E 
mirlere intizar ediniz. Bugün 
(V) ordu.suna a:irm~ ibulunuyo· 
ruz. 

Bugar Sovye ler b~ 
Başvekili H.tlere karşı muca 

istırak edenle 
Belgrattan · Siyasi 

geçerken beyanatta münaseb 
bulundu tesisine h 

&elgra.d, 21 (A. A.) - D. N. 
B: Belgraddan geçerken Bulgar 
başvekili Filof "Donan zeitung,, 
gazetesinin başm.uharririne verdi. 
ği bir mülakatta Roma seyahati. 
ni Bulgar hükumetinin teşebbüsü 
ile yaptığ!nı ve bu seyahatin umu
mi meseleler hakkında görüflmek 
ve Bulgaristanla İtalya arasm::Ia -
ki dostane münasebetleri teyi.t 
etmek gayesine matuf olduğunu 
bildirmiş tir. 

Bolivyada 
Orti ıdare ilan ecıildı 

Va~gt-0n, 21 (A. A.) - Bütün 
Amer1kan ajansları Lapazda örfi 
idarenin ilan edildiğini ha.her ve. 
riyorlar. 

Bu haberler Vc.şi.ngtonda hay. 
1 

ret uyandırmıştır. 
Bu münasebetle Amerikan mah

filleri Bolivyanm dünyanın üçüncü 
kalay müstahsil memleketi oldu • 
ğunu Ve kahı; rnın en büyük kıs~ 
mını milli müdafaa ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere Amerika ve İn • 
giltereye ihraç ettiğini söylemek_ 
le ilı:t.:i.fa etmektedir. 

Vaşingtondaki Bolivya elçiliği 
bugüne kadar Bolivyadaki vazi • 
yet baklrnda doğı~.ıdan doğruya. 
hiçbir haber almamıştır. 

Fın parlamento 
reisinin nu:ku 

Şarki Karelı deki F. n 'eri 
kurtamak ıstı yor uz 

t:H.Jbh11'1J i"-L \is.. d..J - J) _r.ı, 
B: Fin parlamentosu reisi He!r.k;. 
la dün öğle Uze.rl radyo ile söyle. 
diği bir nutukta demiştir ki: 
ş ·md:ki harp bundan evvelki 

harbin bir devamıdır. Zira : os . 
kova sulbünü takip eden •1evre 
Fin halkı içL'ı hakikaten muvakkat 

ti. 1 
Bugün Finlfı.ndiya artrk yalnız · 

değildir. Binaenaleyh 1'1.nlandiya • 1 
nm doğru olan davasının nihat za.. 
fere kadar götürebilmesi ümidi 
mevcuttur. 

Fin nesillerine artık fedakar -
lıklar yüklenmemek içb Flnlandi
yanm selametini tehdid etmiye • 
cP.k: bir hudut tesis etmek laznn .. ı1 dır. Fin hallu büyük bir FinlandL 
ya hulyP!'!llI tahakkuk ettirmek 
arzusunda dcğilidr. Biz anc::k bize 
18.zım olan hayat sahasmı temin 
etmek ve şarki Karelideki Finle. 
ri kurtarmak istiyoruz. 

İngiliz kabines~nde 

değ·ş~kli!der 
Londra, ıı (A.A.) - Kabinede v~ 

diğer bazı mal~amlarde. şu değişiklik

ler yapıldığı resmen bildirilmektedir: 
Butıer maarif, Brenden Bracken 

istihbara.t nazırlığına tayın edilmi~. 

lerdir. Lancaster dUkahğl §8.IlSölyc. 
Uğine tayı n edııen Duf Kup~r harp 
kabinesi namına vaziyeti tetkik et. 
mek Uzere uzakşarka hareket edecek
tir. Kuper siyasi, askert ve idari muh 
telif İngiliz m<ı.kamlarmm çalışmaları 
nı telif etmeğe memur edilnılştir. 

Sa.bık istihbarat nazırı bu iı;. b!rl!ğinin ' 
ve istişarelerin daha mile~sir bir su. 
rette nasrl yaprlabileceğl hakkmda 
har.> kabinesine b!ı rapor ver•_cektir. I 

Lord Hankey hazine nazırlrğma, 

B.B. K. Lav hariciye aıüte~arlığına. 1 
tayin edilmişlerdir. 

B.K. Sandys harbiye nezareti maı · • 
ye mUsteşarUğına getirilmıştir. 

Thurtle istlhlJar::ıt nezareti ıı•Uste. 

şarltğına, Rams Botha:ırı işsizlere yar
dım ofl.si reisliğine tayin o1tınmuş ve 
kendisine asalet Unvanı tcv"ih edil-

m~~:~ld Nicholson, BriLish Broadcas 1 
ting reiSliğine, albl\y Vıt.lt ~şvek!. 

lln parlA.mento hus:.ısl l.;ltipllğine ge. I 
tırilmişlerdir. 

Sir Hugh Sel:)Jy t!Jva nezareti mtis• 
te!iar muavinliğine, yüzbaşı Balfur lte 
mebuslardan Tom Vllllaınıı da mecltsl 
has aza.lıklarma tayin edllml§lerdlr. 

bu3unuy 
Moskova, 20 (A.A.) 

ciye komiser muavini v 
istihbarat dair1>:;i ikinci 
zovkski dün akşam ya 
yanatta Sovyetler B 
Hitlere karşı yapılan 
mücadekye iştirak eden 
dileriylc evvelce norm 
betler idame edilmiş 
bütün memleketlerde 
siyasi münasebetler tesi 
zır bulunduğunu sövl 

Lozovski Sovyetler B 
Çekoslovaı.-ya arasmda 
tik münasebetlerin yeni 
edilmiş olduğunu ve ke 
tahakküm altında eze 
karşı yap-lan bu m ·· 
müzaheret ecfon diğer ın 
lerin de yeuiden tanı 
imtim edilmiyeceğini il 
miştir. 

İşgal altındaki mem 
kaohyan ümit dalgasın 
seden Lozovski sözler· 
devam etmiştir: 

Alınanlar. sürülerini 
re karşı saldırdık1arı 
tıin Sovyet milletleri, 
lerin.i ve milli birlik1eri 
faa için tek bir adam giı 
lanmışlardır. Sovyetler 
ile Büyük Britanya ar 
keri ve siye.si anlaşma 
zc...man Amerikanın, Hitl 
şı mücadelede İn~lte 
duna devam edeceği 
en küçük bet binlikve 
ortadan kalkmıştır. 

POl .. IS'te: 

Bir çocuk ku 
dü şorolt boğ 
Dün Beyoğl unda, 

arsada oynarken bir 
düşmüs, maaleref k 
yarak ölmüştür. 
Beyoğlunda Kantarcıl 

ğmda 7 numarada ot 
şmda Vartuhi, aynı 
boş bir arsada oynarken 
yu görmüş, yalı! 
ile oynama.ğa başlamışt 
kapak birdenbire aGılın 
vallı çocuk derin kuyu. 
rek boğulmuştur. 

Dün akşam saat 17,3 
!erinde cereyan eden 
dan itfaiye haberdar 
çocuğun cesedi kuyu 
mıstır. 
CEVIZ AôAC.i'IDAN 

QOCUGU:.J KOLU, 
KIRILDI 

Beyoğl unda Asmalıın 
kağm.da 107 numara 
Davit oğlu Salamon 
akşam Kuzguncul{ta Me 
kağmda bir ceviz ağa 
mış. biraz sonra. muv 
ka~ bederek yere düşm. .. 
ve.kolu kırılmıştır. Yar 
darpaşa Nümune hc:LS 
kaldırılmıştır. 
KAPI ÖNÜNDE OYN 

tstanbulda Piyerloti c 
de 4 numarad 'l oturan 
da Hüseyin kızı Süheyl 
kapısı önüntl~ oynar.cen 
re yüksekliıkten hitişikt 
ceye düşmüş, ko1u k 
Yaralı cocuk, Ftl'al bas 
ne kaldmlııw·tır. 

DEMİRLE EL1:'.\1 
İstanbulrla M:.:ı.hmut 

kuşunda .fi'1 mır:ırnarada 
Dursı•·ı ~<='lıı Yfımilin o 
oldui"u deı·nir pıırGaSI e 
müş.~ve e11rıi ezmiştir. 
~; ı:ııi Cc<'ıı'; hastahan 
d rılmrf'br. 

K'\VNAR SU !T,E 
F~riköydıe mektep ~ 

19 r •.ımarada oturan .Alıi 
8 Ya<>mda Fikriye, maJll 
rinde' kaynaıın.::.kta ol~ i 
vücuduna devrildiği içı~ 
lif yerlerinden yanmış:,· 
cu1~ ha-~anesine k(ı.L~ 

tır. --
BEYOC.LUNUN T-~ 

Kadın Berberi A. 
Kubak 

Saç boya mtitııhaıısrSI Dl!}E 

deki yağlı permanatr tercib 
Kadıköy Direkli a.P~ 
Yenl Marael 



edll~. Ve daha blrt&lam ft.. 
kirler \'e milt&lealar. 

Mademki, çarprpn lkt büyük 
kun·etln emelleri, arzulan bir, 
diınyayı rahata ula.ştmnak,, mnz
tasip insanlara mes'ut bir bayat 
yaşatmak, o halde, rahatım dö
ıtündükleri losanlan ~in blrlhtr. 
lerlne aıuasllat edip boğu~ 
yorlar, dünya topraklanıu kanla 
suluyorlar! 
Rahatlık tohumunu kanla flllz 

lendlnnc.~ büyütmek için olacak! 

Ka\-ukhı, kürklü ,·ezlrler, ule
ma ve rical kubbe altmda toplan• 
mışlz,.rdı. De,·le t i§lerluden, dünya 
ahvalinden. BUndan bundan konu· 
ıtuyorlardı. Bir aralık içlerinden 
biri: 

- Ben, dedi. Slva.sta vaJI iken 
donanma gelmlşU. 

\-" e sonra, denize, denizciliğe .. 
it bazı şeyler söyledi. Mecllst<-kl 
ler, bu pal:ınnya karşı Dl'! ,W~·Uye 
ceklrrfrıı Clü5UnUrlerken, l(lc rln · 
den biri, n~etl, tevtll dllşUnmf. 
yerck damdan dll,er ~hl AOrda: 

- Ska.CJa donanma nuıl gider 
paşa birader! 

- O mahC11blyet duymadan ce
vap verdi: 

- O günlerde donanmaya Sey. 
dl Ahmet pa~a komanda ediyordu. 
ronn.nn1ıı!'I Rh'Ma da götilreblllr 
dl, Vana da! 

Oldu sermayei hayret be.na btmn 
Umit 

girye midir, 
hande midir? 

HABER-

l ~ark_~ephe~indent ~-~-·: -~~~-
-roporlaJ -- · · . ' : ~ ~~ • --
Anadoıu ajanjı .9. Sn •onbaı:ııu•.hatıra J,.fter;nden: Yazan: KURT MAREK 

muhabıri ingiliz gemılerırın boşalttıkları 38 liklerle 
Lenirıgrad dağlar inim inim inliyor · yerlerden 
önlerindeki karlar fışkırıyordu 
muharebeyı· tngUlzlerden biri alevler içinde 

yanıyordu; bir diğeri sahile bat 
lnglllzlerlo Uk saı~·otan llstti • 

mllzdea geçtJ. BllrllumDZQ kara 
sokarak aletin keeilmeslnJ bekit" 

mekten bat&& Japacak şe3imJz 

roktu. Dağlar. S8 IDdcrin lnfUikı 
altmda sal'l'ılryordu. 

anlatıyor 
tan kara vurdu. Des•royerleriml 
zin salladıklan son t.orpllle, ba.,-

R • t k d b k tan kara yapan geminin bat tara 
ıga mm a asın a uyu fı hurdahaş olmaıni. KarJı taraf· 

Dallar menni ~ tahribat J8plldl ta, Bas\ikte mevzi alan çavwq N. 

B 
a L.,. bana şu tafsllitı verdi: "TorplH y1 isabetiyle kınlıyor, yerlerden kar 

tar fııtkmyordn. Bombardmıarun en 
ıtlddetlf bir anmda ar~lamn·z· 

A D yen tngtllz destroyeri battan kara 

Rus ~ ahakku·· mun- nırdu; kar !(inden başımı kaldır 
, dun ve tahrib edilen destroyere dan biri başmı siperdr.ı çıkardı 

ve: "Bu enayilik ya.bul., dedi. 
''Buraya gelir demir madeni "Jrr
lar, sonra da onlan buraya t.ek· 
rar mermi halinde atarlar.,, 

d k 
. 1 d ~ ba1<arkcn klit;lik dilimi yu~ak.. en ur' u u g una tını. Flyorun aolundan içeriye bir 

lt'Y kayıyordu. Getea bir gemi de-memnun ili, demir ve çelikten ibaret b!r 
dağdı. Slmslyü bir renge boyan 
mııtı; arkası bir tttrlll gelmlyoı
du. Otuz bin tondan fazlaydı. t:l 

Bu SÖZe he1'lee kahkahalarla 

glllmr-ğe başladı. Estonyadakı Rus kuvvet
ıerı llmıtsız bır vazıyette 

Berlln, IO (A.A.) - Aıl dolu Ajan. 
amm huıruat muhabiri bildiriyor: 

Cephenin §imal mmtakaaı §imdiye 
kadar en taal yer olmll§tur. Burada 
geceıt gündüzlü tayyareleıJe, topçu 
Ue tar.klarm ve piyadelerle harp edll
m!.ştlr. Alman kıtalıırı muazzam gay. 
reUer ıarfetmeğe mecbur k&IIIU§l&r 
ve bazan Uç gUn hakiki t.1r latlralıat 
gönnekalzin mUtemadlyen çarpl§mı~ 
lardır. So~t kıtalan toprağı admı 

adım müdafaa etml§lerdir. Şimdi bat 
Lenlngradm pek yakmmda bulun
makta lae de Alman cephul gerialJı. 
de mUhim Rua mutrezelert vardır ve 
bunları birer bl.rer temızıemek ıamm. 
dır. 

BUtUn Baltık mmtakaamda malze
me tahribatı azimdir. Yollar bQytlk 
Ru.I tankları ile bllttın m.Anaaı ile ör. 
tulUdUr. Pek çok Sovyet avcıaı da dQ. 

Ateıt saat OD altıda kesildi. 
reklerl mbıaredea yllksektJ. Tam Keskin barut kolnasu burnumuzun 
kiifeyl dönerken banıummun dl . yakıyordu. Yaralımız çok tllktir 

binde S8 Uk patlattl. Toplannı yoktu. 
saymak istedik, yl.rmlden fazlay • 
dı. Hepsi bize doinı çevrilmlftl 
Onllmde siper ::laeak yalnız bir 
••Rdık Cumadan beri liç tayyare dli • _., var ... ,, 

İoglllzler enkaz ve duman yığı. fllrdllk. Birini cuma gllnil, altı tn 
nı haline gelen destroyerlerlmlze gUlz tayyaresinin turruza geçti 
at.f et.melde devam ediyorlardı. ğl glln, dljerlnl cumartesi gönll, 
Kazazede bayriyeWerhnl:.c denizde deniz mııharebeslnden sonra bir 

çırpmırken dllşmaıımı maldnelltü destroyer tarafmda.n ateıt altına 
fek atelhae tutuımaıtu. Çok fil almdığmnz halde o gün bllttln mı: 
kllr, ekseriyet sahile yttzebllmlt ldnefüllfeklerlrulzle 2 sm. llk!~ 
ve bayırlara tınnamnaya hafla· rimlzl faaliyete getirmiştik. tlçün 
mıtlardı. Bu fM"layı, eeyredlyor ctisllnll de pazartesi günü. TaraJd. 
dok. Elimizden bir teY gelCtUemi svfk'te sul nao bir deniz tayyare-

Onde destroyer ve Jmavazörler miz bir tngm ıı taarnmuıa uğra 

t'adırla arttük. Eskimolar gibi ha 
yat sürü,; oruz. Ortadaki odun kö-
mürU ateşi du,-arda buzdan ka • 
lenıler husule ge tiriyor. Her iki 
saatte bir nöbet değiştirdikçe ye
gine battaoiyenln altına girerek 
ısmmağa çahşıyoruz. Klilbenln içi 
karanlık, rutubetli ve soğuk. Es
ki bir konserve kutusu içindeki 
sa yavaş yavaş kaynamağa baş

ladı. Yq bir tahtayı atcııe koyu
yoruz; gözlerimiz çıkan dumandan 
yaşlamyor. Aramızdan b.id konQf. 
mağa başladı: 

•• r~··'·'--- Y""uauıı.r, cek London'an 
Ala.aka çocuğu kitabını okuyan 
var mı aranızda'! Gelsin de haJI,, 

mizl görslin ! Dört roman birden 

yazar." 
Soğuk çenelerlmizı tJtretöğl ı .. 

çlo fazla konu~ıyoruz. .. 

Balıklarda yeni neailler ıUrWmtı,tUr. Şimdi bazı Rua tayya.. 
releri eok yükaeklerdcn uçmaktadır. 

arkada zırhlı, dağlan atet altına dı; tngUlzlo attığı Ud bomba he • 
aldılar. Alır bomba.rdmıana Dk de- defe isabet etmedi. Nctleede elll 
fa maruz kalanlar mulıa!dmk ki bet mermiden aonra onUD Osoten 
bot 'fllr vakit geçirmezler. K.lmlnlo flyoruna dilftllğlinll gördllk. 
ll&l'U'dıjmı, ommadıklarmmn ela N orv~UJerlu yaptıklan bir kıu 

Aşağıdaki me'ktep bloa.<imda bir 
atlas ele geçirmiştim. Burada Na,r 
vlk mevkllnl bulduk. Vay ca.nma, 
ıimal kutbuna bir parmak yer 
var ••• Ayak pamıaklanmı zorluk • 
la oynatablllyorom. Çizmelerim 
kuru olduğu halde a~·akl&l'!m boz 
gibi. bmmak için blriblrlmlze ~ 
nlarak uyumağa gayret ediyoruz. 
Soğakt& uyuma'k mf\mklln değll. 
Hesaplıyorum. Geclrdlğtmfz dört 
(lln esnasmda on sa.at uyku uyu
mamışon. Bu on saat uykuya da 
uyku demek caizse • zira her da . 
klka soğuğun şiddetinden ürkerek 
uyanıyoruz. Sakalnpız uzamş, bL 
rer dilim elanek yiyerek aleff 
yorgun gözlerle dalgın dalgın ba
kıyoruz, tn~lfzlertn ih~ te§eb • 

btl.CJtinil bekliyoruz •• 

lki ayn cins ba.yvanm birieee
rek yavru yapışı tabiatte <;ok 
nadirdi. Fakat insanfar .ilme 
Jıizqıet...maksa.dif le bıı iei. m!lr ~ .. lr 
·apma'ktadırlar. ::-:-oınr.r 

Alman 8.limleri iki başka cins
ten balığın da birleştiğini tesbit 
etmişlerdir. Fakat bu birleşme. 
den husule gelen yumurtalardan 
çıkan yavrular umumiyetle sağ. 
lam bünyeli olmarnakta. yii2xle 
sekseni ölme'" ~edir. Sağ lka!a.tl 
yüzde yirmi de yeni bir balrk 
cinsi meydana getiriyormuş. 

1'iıçi H cuıan Fehmi 
Eıı aon usul llMı"iııı tedavi ve 
modern protaleri kemali suretle 
hastalarına tatbik ~er. 
Sultanahmet parlt karfıaı No. 10 

Rlga balkı son !ıldiııelerdeıl aıtU.t 
olmU§tur. lsUkbal hakkmda karar. 
sızlık mevcut i8e de Jıalk, Rwı tab&Jr. 
kUmUnden kurtulmuş olduğundan do
~ :tıahtlfMda lıu. Wlh•NI Ucıtınt 
mahftııerıj~ •~. 
Estonyada muhasara edilmiş olan Rus 
fırkalarmm vazlyeU Umilsizdlr. Al. 
man bava kuvvetleri bu fırkaları mu.. 
temadiyen vurmakta, Alman plyadui 
de kıskacı mntemadlyen daraltmak
tadır. lk1 gUndenberi Reval yanmak. 
tadır. IQ!ometreJerce uzaktan muu. 
zam duman BUtunlan gözlllunektedlr. 
Rwılar küçUk vapurlarla §ehirden U

zaklqmağa çall§ıyorlar. Fakat bu va. 
purlardan bazısı Alman Stukalarr ta. 
rafından batınlmaktadır. 

Stalln hattına Peipwı gölUnUn ce
nubunda Pskov önllnde varılmakta,. 

dır. Bu IBt.lhkA.mlar bizi hayrette bı. 
rakmqtır. Çtlnk11 tabmlD etmlf oldu
ğumuzdan çok daha mUhim olduğunu 
gördUk: EvveJA. toprak anzalarmdaD 
ıautade edilerek vücuda getirllmif 
man1a ıilıılleei bunların arka.anda be. 
tondan yapılIIU§ zigzaglı ve mUkem.. 
mel maakelenmi§ laUhkt.mlar Ue ara
larında mltn.lyöz yuvalan, .onra bl1. 
Jllk zırhlı kaleler. Döner kubbeli olan 
f)u kaleler ağır toplar, 1rtllıat tUııel. 
lerl, yeraltı kazema.tıan ile mtıceb
Jıezdlr. 

Gayet qikA.r olarak Rua1arm ııa,. 
jtno hattını taklit etWdert &'Gı11111yor. 
Fakat tennl malr.emeıerl daha ta.ıw. 
dlr, 11WıkAmlarm &dedl daha azdır. 
Sonra staıın hattmda matem b!rliti 
yoktur. Kaamafth Almalı aakerlerinln 
müttefik phadetlerl ile de sabit oldu.. 
ıu tızere Ru.alar bDdl llUhkAmlanDI 
l'ran.ml&rdllD dalla 111 mndataa et. 
ml§1erdir. 

1'1 ala~rtiök~~·~ !ll~E!'VldeyJz. Kar kütlelerinden 

.ralbdt'·a --~ ba ~ c1al ve 
(Devamı var) 

Bugün radyodan neler
de istifade ediyoruz 
Radyo tıp elinde, ilim Blinde, polis elinde 

ve askerlikte büyük bir yer alm!ştu 
Büyük radyo istasyonlan aha' 

nelerine ya1mz havadis, musiki 
dinlemekle iktifa etmiyor. Hava 
dalgalan arasmda sesleri yoll~ 
yan ve alan radyo merkezleri il· 
min. fennin ve bil tün kültürün 
hizmetinde ç<* bUyük roller oy. 
nadığı gibi istikbalde, henUz ta. 
savvur edilemiyeoek derecede 
lıbmetler de göreoektir. 

BugUn:d1 beşeri~ arasında, 
ameleden, politikacıdan. gazete. 
citien ve askerden tutmıaz da. 
ilmin her şubesi, hat.ta. polis 
teşkilitlarma vanncaya kadar 
radyodan faydalanıyorlar. 

Doktoric.r, radycnun DllC kee
finde, bu kuvvetten beferiyeti 
f:ıydalandırabil~klerlnl anla. 
mışl:ırdır. Radycnun, im(ı.iılann 

vücuduna verdiği bastahkldl'& 
karşı koyma k-uvveti, tıpta yeni 
bir merha!eye sebep olmuştur. 
Bir ook hastalıkların ilerlemesi. 
ne. meydana gelmesine radyo 
m!ni oluyor. Taıbiatten ahnara.k 
imal edilen ilaçların yerini, rad. 
yonun a.lnıası için ~k mesai sar. 
fediliyor. Doktorlar, profesörle:
geceli gtm...~ü uğraşarak henüz 
tedavi usulleri bilinmeyen bir 
çok hastalrklarır. defedilmeleri 
çarelerini radyoda .:.rıyorlar. 

yatlardan açılan yaralar çok ko. 
la.ybkla tedavi olUllımakta ve si
rayet tehlike:i de azalmaktadır· 

İngiliz mühendislerinden Vit. 
ney. bazı hastalıkların vücudun
da elektrik cereyanı ile, sıtma 
raşelerj doğurmağa m~affak 
olmuştu. 

Bu türlü sıtmanın bir çok 
hastalıkları def ettiği göri."JmÜ~· 
tür. 

Bir AlmaD Jıtıcum latul subayı r.1:.ı 

barebe hakkında GOie alAbll tafall't 
ftl'llÜft1r. Bu talldlAta nuataD. Al· 
ID&D motlSrlll kıta1an Petpua gfDIDUn 
cenubunda Stalln hattına geldiküll 

ııoııra, pl.yadenin cepbaDO lhUyaçlan. ============ 

Be§ yüz sene evvelden kalma 
bazı Çin reçeteleri bulunmuştur. 
Bunlardan da anlaşıldığına göre. 
imanların en eski belli baç: ı 

ilAcı vardır· Bunlar su ile günes. 
tir. Tabiat.in bahsettiii bu iki 
mtıstesna şifa vasıtasına son za. 
mantarda elektrik · ilftve edilmıJ· 

tir. 

Yine elektrik sayesindedir ki, 
Avusturyalı alim ve doktor 
Vagner Yaureg, günden güne 
fazlalaşan nüzülil tedavi etmek 
usulleri üzerinde uğraşmış \"e n. 
çünçü devrede.ki firengi illetini 
tedaviye çalışmıştı. Bu hususta 
yaı:ıılan tecrübelet' bazı hususlar· 
da Muvaffakıyetle neticelenmiş. 
tir. Doktor,Vagner nüzülü iler
leyen hastalara karşı eskide~ 
ri hakiki sıtma mikrobu aşıla. 
yarak, raşeler sayesinde hasta. 
lannı tedaviye ça.!ışıyordu. 

nı temin etmesi için bir kaç gün bek 
lemlflerdlr. Rua topçwıu bu fuıladan 
latl.fade ederek ağır toplan Ue Alınan 
batlaruu mütemadiyen dövmU,tUr. 
B'akat taarruz zamanı gelince Alman 
topçusu da ateı açmlJ ve Uç gün mUd 
deUe faaılamz bir topçu duellosu oı. 
mll§tur. Btukalar ve Yunker _ 88 ler 
topçuya mUzah11ret ederek Rua topla. 
rmı tahrip et.mitlerdir. Alınan ke,if 
kollan iki taraf battan araamda ~ 
llyerek taarrua için en mllaalt nokta
ları arqtmnJ§lardn'. Baıp çetin, ağır 
ve §iddetli olmaktadır. BtlyQk ıawı.. 

kAm ve piyade kıta.lan Bovyet Bıoır. 
baua'ıarm metballerinl yakmaktadır. 
Yaklqm&k mllnıklln olunca da latih
klmlar dinamitlerle birer birer hava. 
ya uçurulmaktadır. Sovyet garnızon. 
ıarmm ekaerisi ölü olarak bulunmU§
tur. Bir ıatlhkA.ınm pnıizonu vua.tı 

otm aabrJe bir ınıbaydaD lbarettlr. 
ı.tnıkAmlardan blrlııde on:tormall bir 
kadın cesedi de bulunm~tur. NUıayet 
mra zırhlı kaleiere gelu>Jftlr. BuDlS. 
ra ağır tanklarla taarruz edllmlftlr. 
85 aaat lltlren blJ' aavqt&D eonra bWıı. 
lar da havaya uçurulmuıtur. 
Şimdi Alman tankları geceli g11D

df.zlU ıımall §&J'ld iaUkam~de ller. 
lemektedir. St&Un batb geride kal. 
IDI§tır. LeDJngrad GnODde ıtddetli btr 
muharebe olmaktadır, 

Garba d&ıOyoruz. Yollarda fena gL 
ytnmi§, benizleri eoluk. salt, yorgun. 
luktan bltmft binlerce b&TP eairl gö
rüyoruz. Bunların araaında bir çok 
sub:ıy da vardır. Fakat bunlar aubay. 
lık l§aretlerinl kaldırmqlardır. Tozlu 
yollarda bep ayni vazl)'ftt: Harap ol., 
muş otomobWer, tanklar Te çtlrllm.Of 
oueUU'ba bolUoU kokun.. 

Birdenbire vuruşlu (frekvent. 
sion) ve kuvvetli t:lektrik cerc!
yanı. tıbbın dahili tedavi usul. 
)erinde büyük bir inkılap yap. 
mıştır. Bu türlü elektrik cere. 
yanı ile harekete getirilen am~. 

liyat bıçakları. insantt! vücudun. 
da hiç bir ağn yaıeadan ve 
kan akıtmağa meydan kalmadan 
iş görüyor. Ummniyetle tıp :ı. 
minirı e1P1•trikle ızi;rdü® fayda 
çok büyUl:tür. En ağır ameliyata 
tabi tutulan hastalar bile. el~kt. 
rik bı~klannın altından ka.Jkm. 
ca hiçbir ağn duymadıklarını 
söylüyorlar. 

Bundan bafka bu turitl &Dl~ 

Elektrikten sonra bunu tatbt. 
ka başlamıştı. Kısa radyo dalga
ları ile şimdiye kadar pek ~k 
basta iyileşmiştir. 

Haydutların ve mücrimle~ 
ele geçirilmesi için dünya polısı 
öteden beri fennin en son teknı"k 
flerleyişind~ istifade etmekte· 
dir· Fen terakki ettikçe polisle· 
rfn haydutları yakala.reak bu 
susundaki metodlar da değişi. 
yor. çünkil ga~erler, hırsızlar 
da bir cürmU işleyecekleri~ 

(LUtfen 80yfayt çeviriniz) 
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Boks müsabakalan 
Kadıköy halkevlnln tertip ettiği 

boka mtı.sabaluıl:ırı dUn Fencrbahçe 
stadında bllyUk bir knlab.;ılık önünde 
nUz:ımıa yapılmıştır. 

M~bakalnr neliceslnd Ziyad 
HüsnQyc, HaJQk HU.seylnc, Osman 
tıısana, Ha.rrettin Pnnayot.o., S3yı ile 
:ııllp gelm~lerdlr. 

Sıı.brl ile Yaşnr, Kemal ile Vahdet, 

tr!ruı ile Şevket, berabere kalmışlar. 
dD'. 

Kıdcınlı boksörler arasında yapılan 
karşılaşmalarda da İbrahim Mehmet 
Alır. HUsnU Mehmet Aliye, Hakkı 

Melunede, Abdi Hıılile aayı ne galip 
gelmişlerdir. 

Milsa.bakatardan sonra knzananlarn 
balkcvi tarafm:Ian mndn!feler veril. 
mlştir. 

l tanbul 108 puvanla 
birinci, Ankara 64 pu

vanla ikinci oldu 
Ankam, 20 (A.A.) - Grup şampı. 

yontan Ankara, lçel, 1stnnbu1, tzm.fr 
ve Trtlbzon bölgeler\ te.knnlnn arasın. 
da. "Türkiye bölgeler ıırasJ atletizm 
blrlıiciliklert bu:tün 19 Ma)'lB atadyıı
munda ve b1ly1lk bir luılabalık nuzu
runda yapılmI§tır. Muntazam ve gU. 
?.el cereyan eden bu mUsabakalarda 
alman neticeler oldukça ıyt addolun&.
bllir. 

Teknik bakımdıın bölgelerin puan 
vaziyetleri §Udur: 

1 - lstanbul 
2 - .Ankara 
.s- tçeı 

•-lzmır 
G - Trabzon 

108 puan 
M ., 

46 " 
St\ il 

1 • 

man, tcrnldriya.tm en son icatla. 
nnı kendilerine vasıta yapıyor. 

lar. Amerika ve Avrupa memle. 
iretlerinden bir çoğunda'ki müte. 
rakki polis teşkilatı da, mvcu
diyctini radyo, elektrik gibi be. 
şerin en ron icatlarma medyun.. 
dur. Amerika ve Avrupa polisi. 
arasında, azılı hayduUardan bir 
çoğunu radyo ile arayıp bulmak 
tabii bir L, haline gelmişir. 

Radyolar vnsmsiyle. hırsızı ve
yahut mücrimin belli başlı alil. 
metleri her tarafa bildiriliyor. 
bütün polos tcş'kilat.ı faaliyete ge 
çerc'k böyle bir kabahatliyi çdk 
kolaylıkla arayıp bulU)'or. Ame. 
ri.ka polisi ise. bu türlü ağır ka 
bahatlilerin fotoğraflarını gön 
dtıriyor. Radyo vasıtası ile bır 
haydudun parma'k izi, fotoğrafı 
ve işaretlerinin ilbildirilmesi müc. 
rimler icin bir ölfimdür. 

Çünkll polis teşldı'htlarıwn 
vazifesi bu suretle çot· kolaYJaşı. 
yor. 

;tn,giltere emniyet teşkilatında 
(Skotlani Yard) radyo alıp ve. 
ren 5000 polis otomobili vardır. 
Bütün il\,~tere dahilinde dola. 
şan bu otomobiller I.nndradaki 
merkezlerle daimi surette muha
berededir. 

Küçük bir hırsızltk, olsa.. bu 
otomobil hırsızın peşi.ne düşü. 

yor ve kısa bir müddet zarfında 
yakalayıp adliyeye teslin: ediyor. 
Y a1nız k"'3.bahat :işleyenleri ya. 
kalamak hususunda değil, bu o. 
tomobiller kabahat işlemeğe ha· 
zırlananlarm gözönünde dolaş. 

bklanndan suçlar da azalıyor. 
Şikago ve Nevyork polisi de 

dünyanın en mahir gangstrlerini 
bu radyolu otomob\llerle ele 
geçirme.,,ö-e muvaffak olmuştur. 

Bu otomobiller icinde yalntt rad. 
yo makinesi değil, mitralyöz, 
küçilk çapta polis topları da mev 
cuttur. 

Poli~ler ba: tanaynğa kadar 
silii.h'ı o'dukları gibi, gangster. 
!erin kursunundan sakınmak 

ıC'İ uzerlerine zırhlı <>lbiseler de 
giyme1 tedirler. 

Radyodan harpk> nasıl istifa. 
dc- edildiğini hemen hemen heı 
•un oku) up öğreniyoruz. Başta 
propaganda vasıtası olarak kul. 
!anılan bu füet harp saha! rın. 
da d a<J..."'l'rI birlikler arasındakı 
'rfb tı temin etm'ektedir. Para. 
ütçliler, yanlarında taşıdıkları 

rad)o makinelerini, yer<> iner in 
mez hemen kurmakta ve vaziyl'ti 
bağlı bulundukları birliklere bil. 
dirım-ektedir. Radyodan cok de. 
ğil, nihavet on on beş sene kinde 
ıı,imdi düşUnem dif!~nıiz sevler 
icin de ic;tifa.de edileceğine ştip 

he oktur. 

BABER-Akşam~ 

AT VARIŞLARI 
Dünkü koşular büyük sürprizle neticelendi 

Müşlf!Jf-9ek bahis 1 liray rı 
mukab ·ı 1.20fJ lira verdi 

At yarL~annın ildncisi dün ' 
Veliefcndide şimdiye kadar gö • 
rülmemiş bir meraklı lditksi ö. 
nünde büyük bir intizam içinde 
yapıldı. 

Dünkü oşular, diyebiliıiz ki 
senelerdir yapılan yarışların .. n 
bı.iyük sürorizlerile neticclemniş. 
iki ve i.içüncü koşular arasındaki 
çifte hahis 1 liraya muknıbil 1200 
lira gibi lbilyUk bir mebU\ğ te 
min etmiştir. Yine ikinci koş·J 
üzerindeki ikili bahis 1 liraya 
mukabil 92.25 kuruş verdi ve 
3, 4, 5 inci koşular üzerindekı 
üclü bahis de 1 liraya mukabil 
34 lira vcr<li. 

Diğer taraftan Devlet Demir 
yollan ve belediyenin aldığı ter
tibat sayesinde dUn yarış seyir . 
cilcri Velief endiye kadar rahat 
raJıat gidip gelebilm.işlerdir. 

Koşuların teknik neticeleri a. 
şağıdadır: 

BlRli'ilat KOŞU 
(Satış kıol}u.ruJ 

Dört yaşında ve daha yırlmn 
yaştaki sa.fXan Arab at ve kıs. .. 
raklara mahsus. Mesafesi 2000 • • 
metre. ikramiyesi 15.5 lira. l>iln.kii )an~lardaıı 11 i ~omno \'e )%00 üray'i kazanan talili.~ 

Bu koşuya Avni Aymıgözün 
'rar7.alll, A, Erturhanın Bu· 
dağı. Melunet Çelebinin Basrası 
Rirdiler. Koşu işaretle beraber 
tpplu bir halde l)aşladl. Son vi. 
rajda Budak 00.şa geçti, sona ka. 
dar bu vaziyet devam etti ve bL 
rinciliği kazandı. Dört at boyu 
farkla Basra jkinci, Tarzan ü -
çUncli oldu. 
Müşterek bahiste Ga~-nan bir 

liraya mukabil 150 kuru~ verdi. 
Bu koşunun müddeti 2,55 dir. 

1K1.NCI KoŞU 

Yerli safkan İngiliz at ve kts. 
raklara mahsus. Mesafesi 1800 
metre. ikramiyesi 280 lira. 

Bu koşuya Suat Karaosmanın 
Roisi, H. Erayın Mimozası, Veli 
Kıvandığm Yetişi, Prens Hali. I 
min Hummabatunu girdi. 

Bu yarış günün en heyccanlı 
ve sürprizli koşusu oldu. Mü.,.,tc.. 
rek bahis oynıyanlarm hepsi Ye
tiş ve H wnmahntuna bağlamış. 
lardı. Fakat netice hiç de böyle 
olmadı. Koşu toplu lbir !halde ibaş. 
ladı. Hummalıatun biraz sonra 
diğerlerinden epeyce geride kal. 
dı. Herkes galebevi Yetişte ümit 
ediyor .. 1itekim Yeti finee 200 

metl c kala diğerlerini bir haylı 
acmış. başta gelivor. Fakat bu 
andıı güre! bir hamle ile ileri a
tılan Mimoza bıuıa ge<;ti. Güzel 
bir ko. uyla iki at boyu ara ile 
birinci gelerek günUn en mühim 
sürprizini yaptı. Arkasından Ye. 
tiş ikinci ve Hummahatun üçün. 
cü oldu. 

Bu \ arışta 2.3 yani Mim01.a 
ile Yetiş arasında ikili bahis oy-
myanlar 1 liraya mukabil 9225 
kuruş kazandılar. Ganyan 325, 
pla c 725, plase 100 kurus verdi. 
Bu koşunun müddeti J .56 <iaki. 
kadır. 

PÇONCl) I<OŞU 

Dört "lre daha yukarı yaştaki 
!lnfkn rı \ı ab at ve kısraklara 
mahı:ıu lkramvesi 255 lira, me. 
af ,ı 1600 metre. 
c; · · ,. a,inci sürprizli koşusu 

da bu oldu. Herkes ümitlerini 
Bozkurda bağlamı'/ \•e üzerine 

_ _., 

• 

l lali<ikan arap "'lan L:osusunclan bir görünü-:-

Yüzme teşvik 
müsabakaları 
Atletizm grup 
blrlaclllklerı 

Ankarada yapılan müsaba
kalarda Istanbul birinci, 

Ankara ikinci oldu 
lstıınbul Su Sporları Ajanlığı tara

fından tertip edilen Federasyon yU1 ... 
me wııvık mUsabaluı.lnn dUn Mod:ı 

yllzme havuzund,a bUytlk bJr kalaba. 
lık önUndc inUznmla yapıJmı tır. 

Gıılntasarİıy, Beykoz, Be§iktnş ve 
Demlr8por klUplertnden 124 ytıztıcu. 

nnn lştlrAk etliği bu mUeıı.bııkalar 

mevsimin en hcyccaıUı y&rııııarmdan 

blrlsl olmuş, tazın yilzUcl' yUzUnden 
bazı yanşla.rm Uç serf halinde yapıt. 
ması icap eLmL,tlr. 

Bllhnsmı su sporlarında en lıcrde 
bulunan klUplerimlzden Galatasaray 
Ue Beykoz yUztlcUlerı rıısındn <:ak 
eıkı çekişmeler olmuştur. 

NeUccde bUytikler arasındaki nıU. 
sabakalarda Gaıataııaıav 123 puvanla 
blrfncl, Bcyko7. 74 pu,·anla lldncı, Be
şiktaş 11" puvanla UçUncll olmuştur. 

l<UçUkler arasındaki ır.Usabaknıar. 

da da Beykoz 120 pu\anıo blrtncl , ~ • 
latasarııy 50 puvanla lki~l'l Dl'ın1 r

spor 18 puwın.ıt UçUncU olmuştur. 
MOeabukıılar nl'UCC'!lind d<'rccc a. 

lan klUp ve sporculara ajanlık tara. 
tından mtthtelU ml\kft.fatlar verilmt§. 
tir. Yan§larm teknik neticeleri §Un. 

!ardır: 

uoı·CKı,ı; .. 1: 
200 :st>rbt8t: 

ı - Vedat ıBeykozı 2 H.3. 2 -
Mustafa (0. S.), 8 - Sedat (Beşik. 
taş). 

100 ırlıl!:itU: 

ı - Murad <Beykoz) 1,2 , 2 - Ke.. 
nıaı (G. S.J. 3 - Necati (G. S.). 

200 Kurbnğnlunıa: 

l - Yusuf lG. $.j 8.0 2 - Htk. 
inct ('1. S.), 3 - Musa ıBcyl<oz). 

400 &rbcst: 
ı - İbrahim tBeykoz), 5.5 ,2, 

2 - Sadullah (G. S.), 3- Ziya (0.S.) 
TDrk Hayruk yarışı: 

l - Galatwıaray takımı (Kemal • 
Yusut - Mustafa), 5.tls.ı. 2 - Beykoz 
takımı (Fuat • Musa. İbrahim), 8 -
Galatasaray takımı (Necati _ H!k. 
met • Kemal). 

1 rnınpleı• '\ tıaııın: 

ı - Kemal IG. S.) 28.28. 2 Şcm. 

sı !Beykozı 3 Harlt.son tG.S.). 
KlJÇUKLt:K 

100 Serbt.'!lt: 
l - Nejad (Beykoz) l .141, 2 -

Kemll.1 (G, $.), 3 - Refet •(Beykoz). 

yüzlerce bilet oynanmıştı. Fakat 
netice hiç de böyle olmadı. Uzun 
mesafelerde favuru olan Bora, 
1600 metreyi de rnkibi Bozkurda 
bırakmadı. Sıkı bir çekişmeden 
sonra b ir baş ara ile birinci geJ. , 
di. Bozkurt ikinci. M ihrican ü. 
c:üncü oldu. 

Mü~terek bahiste Bozkurt ü. 
zerine bağlanmış o'anlar kay • 
bettiler, fakat ikinci, üçüncü ko· 
şular arasında Mimoza . Bora 
çiftini bulan talili 1 liraya mu. 
kaıbil 1200 lira a.ldr. Ganyan l::lO, 
plase 300, plase 100. plise 125 
kuruş verdi. Bu koşunun müd 
rlcti <l.45) dir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞO 

(l'afova koşu.,.u) 

İki yasında hiç ko§u kazanma
mış saikan İngiliz erkek ve di~i 
taylara mahsus. Mesafesi 1000 
metre, ikramiyesi 500 lira. 

Bu yanşa 006 tay iştirak et. 
ti. Bütün limitler Bukette. Fa. 
kat Fikret Atlının Gungadmı da 
ou koşuya iyi hazırlanmış. Sta.. 
retle lbera.ber taylar toplu bir hal 
de çrktılar. 400 metredeki virai· 
dan sonra Gungadınla Buket eı . 
kı bir cekişme yaptılar. Netice. 
ele GuTI.Radm bir inci. Buket ikin. 
l'i. Sanın üçüncü oldu. 

Bu ltoşuda Gwıgadın . Buket 
arasında ikili bahis oynayanlara 
bir liraya mukabil 350 kunıı:ı ver 
<li. Ganyan 300, plase 130. plfiM.ı 
l 10 kuruş kazandılar. Bu yan . 
şm müddeti fl.03) dür. 

BEŞiNCİ KOSU 

(llandikop) 

Uç yaşında yerli yarnnkan ln.. 
giliz erkek ve dişi taylara mah
us. Mesafesi 1400 metre, ikra. 

miyesi 300 lira. 
Bu koşuya Prens Halimin El. 

hafı. Suat Karaosmamn Hevesi, 
Tevfik Ali Çınarın Delikanlısı, 
ı . H. T ürenin • ~erimanı girdi. 

Bu kosuda da az daha bir sürp 
riz oluyÔrdu. Yarr~ b~lar ba'21a
maz Delkianh başı aldı· Bu va
ziyet son iki yüz metreye kadar 
devam etti. Fakat bu andan son. 
ra tıhan ba.5a ge<;ti. :'lOn metre. 
lerde de Delikanlı ile bir çekiş. 
me vapan HeYe ikinci. Delikanlı 
Uçü~cü oldu. Bu koşunun müd · 
deti (1.33> tür. 3. 4. 5 inci koşu. 
lar ara,..ındaki ü<:Hi bahis 1 lira. 
ya mukabil 34 lira. 4 ve beşinci 
k(>f?ular arasındaki çifte bahse 
660 kuruş. bcşincı kcwıular ara
sındaki qifte bah~c 660 kuruş, 
ganyan 150. plase 125. plase 110 
kuruş \·erdi, 

lOO Sırtüstiı: 
ı - Zeki ı Beykoz), 1.85.3, 2 - Ba

hactlt.n Akdağ (Beykoz), 3 - AdnaD 
(G.S.>. 

100 Kurbağalama: 
1 - Tevfik ıBeykor.:), 1.216, ı -

A.hoıet (Beykoz), 8 - Suphi (G.B.) . 
t OO ~bt-.tıt : 

ı - Bedn (Beykot:l. ,.48.2, 2 -
Necdet ı Beykozı, 3 - Gogo (Beykoz) 

lUrk Bayrak yarı ı : 

ı - Beyk<ı«. takımı (Zeki .. Tevfik • 
Nejad), f.17.2, 2 - Gaıatua.ray ta. 
kunı (Adnan. Tank . Mehmet), 2-
Bcykoz taklnıı '(B&batUn - Alımet • 
Nuri)_. 

Evlenme teldill.rİ 
. f 

* Yq 30, tnocı ruhlu,~
er pek: fazla ounıyan taıcat 
iyi geçindirebilecek bir ~ 
yapılı kumral bir bayanla il 
istemektedir. YB§ı en çok ~ 
dır. Ev i§lerinden anlamalı. p.I 
hO§lannıalıdtr. Reslmlerlle 1 
remzine mUracaat . .. 194 {il 

ı;. Yııg 36, boy, 168, kUçil1' ~ 
zançlı bir mUcsaesc sahibi. 111 
zancı en az 170 lira oıao .;I, 
dul, çocuksuz ve tercihan J 
l'nklr, güz~l. çnzip, muttınaııil' ati' dı 
boyu ı,60 tan, yaft 2S den f bu 

1' ,-e 
yan bir bayanla tanl§ro& {~ WJ 
mek i.stemektedir. Reaimlc 

~·a~ 
remzine müracaa t • 198 da 

:r. Ecnebi ve eka.lllyct 1nelC ~ 
de hocalık eden orta yaşlı 1<1' ~ 
ce yapılı tercihan y~U &"ıssJO 
yanla anlaşmak Lstemeıcte~I~ 
bir aileyi geçindirecek ka4"'~ ,1 
yet mevzuubahıı değlldlr. ,;ıı ~ 
taheiUl olması ve lyl gıyiD;;,; 
l§lennl bUmeııi IA.zımdır. Sil 
kir ve kJmResiz olan tercl11 f 
( Sermet) remzine mUraca ll1 • 

I Ş ve işçi arayanla': 

• Bır doktorun veya dlşÇipill ~ 
da hizmet edebilir enJckbiYo" 
tabe.kıcılık i§ler!nden anıarılll-J 
nız sabah gidlp akpm ge1J11

1 

i.stlyen~rin adre.ııime bil 
Topkapı Fatmaauıtan ın 

hem efendi eokak 10 nunıa~ 
• ıs yafmda liee son eınıı 1 

ıindcn biri tatilini gcçinlleıı 
şey öğrenmek makııadile tı~ 
yanında çaııomak istemf'1<1 

ça h§m ll mukabilinde ıuçbtr ıJ 
beklememektedir. Makaadı tıif 
renmektl r. (Seven) remzint- ~,,ı 

• 38 yaşında aııkerl!kle .ı,_ 
mıyan eakl yazılarla daktilo 
genç kQUpllk işi aramaktadır 
remz.lne mUra.caat. .; 

• DiplomalI bir nemşire "~/ 
tabakıcı arıuımnktadır. şış!l-w;ı 
taıyonda Cafflr Tayyar l(,.ıır 
cerrahi klinlğiM mOracaatJ· ciJ 

• 20-2S Y&fl&nnda geııC: 1 
bayanı mürebbiyelik yaprn_, ~ 
ik1 çocuğa bakmak iateme• ~ 
rUbelldlr . eJlndf! iyi hlzm•'~ 
vardır. T&§raya da glder._.~.., 
B"er lköyUnde ikinci baru~F 
sinde RA numarada Gtilizaf 
mUracaatıan. /, 

•. rUrkçe, transızca •e .~ I 
aımanoa ve daktilo bilen g-·/, 
yan ıe an.maktadır. (Rekı 

mtlracaat. 1 
• Or.lver8iteye devam ed~ı,IJ 

lngUizct' bilen blr gınç tıtl~~ 
km hir myeasesede vazt.te d' 
dır. Ucuzca lnglllzce deraıerl "/ 
( H.lıl. 19. Ağuıtoll) reınzl111 

at. /-
• Orta s inci .sınıfı .ue"' A 

ıer dolayıatle bırakmak ıııeO;lıl 
de kaıan 838 doğumlu mill'' '* 
tilo billt' Ye hesabı kuV"eı.JJ ;/; 
genç !§ aramaktadrr. uc.tJ.> 
nıürar.aat. ııtt". 

• lngllız. erkek ort&J11' ıı 
mezun lngmı.ce ve Ulrkçevt f:, 
vakıf aaktilo bllen bir scııç ~ 
de veya ticarl müessc9Clerd~1 
nıUterclmllfi tlcarl mub•.,e ~ 
kAtıpllk l§1 aramak!Jldır. <'f' 
zlne nıUracaat. ııı 

• Bir ytıkııek mübeııdill 1111~,ıı/ ıebesı tahsiline devam e<lC11~ 
tatilde çal11mak mecbUri ~ s· 
Her ışi kabul edebilir. tıtlS d 
yazıye denıler! de verebtııt· 
IÇin) ::-emzıne nıilracaat t• 

• Bu yti~ek mtuıendlt ~ 
ebeırı tatuae çalışmalı ta ti 
Her tUrlL 'lesap tşleri. prC:ı' ,. 
tarın t11miZt' <:eKilmesl ı:ıer~ 
Herhangi oır mlie.ııseı.enJP 41 
rlnl deruhte edebilir. r.Jll' d'tl 
Tl"ektey talebesine rıyasIY" r>'' 
reblllr. (An) remzıne aıuı-ıF1' 

• Tilrkçe n tranaızc& l 1. 
ve orta mektep tale~~
derıl•ri. (F.K.R.) reımı;iDlf 

Aldırını%: 
1. ' 

...,.... N , :.:::-

~...,.._......- ı 
_...taa ltteJe llMAr ~ ,/ 
._ .. ,. alıla len ,- f 

ıf 
<PAk 37) (~. 3) (K.!ıf·' f ) 
(~vık 1:55) (Teltyıld~ ) ( 
(B&yan qçı) (lfat!!ye){~,.r.ı ~ 
(Bankacı 88) (S. 126) <· j1J 
'(Deniz 218) (F.K. 26) (I<· ,J) 
(30) (Ô/t. H .Y.Z. 80) (1'· rP' 
("Aile,, remzine geıen Çt"I) 
göndertlm.l§tir.) •(Bu :?) 





21.7.1941 

U.4.5 Ajt\nı 
ıs.oo Fasıl 

prkılan 

13.Ui Kan~ık 
program 

18,0S Danı 
Mü7.lğt 

1.8.10 Alemleket 
postalll 

18.,o Trto HaydD 
19.00 :\1chmedlo 

118.lltl 
19.115 Köy 

ba\"alan 

19.SO Ajana 

19.115 Faıııl heyeti 
20.15 Radyo 

ı;azeteet 

ı0.45 ffattanm 
türkllı.iı 

21.00 Ziraat 

takvimi 
!1.10 Snlo 

earkılar 

21.23 H01ıbeş 
H,,1!1 Senfonik 

&tllzlk 
ıı.so \.j ınıo 

22.415 Dana 
Müziği 

r
,.~ • ..., . . 

- ·= , 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinai Miktarı Muhammen B. lıluv. temlııatı Eksiltmcnlıı şekli 

Lira Kr. Lira Kr. GünO 5aatl 
Eczayı tıbbiye 84 kalem 83• 00 62 56 Ac;ık ek. 1.8.9'1 10 
Marangoz takımı 1 ,. •19 90 Sl 49 Pazarlık 1.8.941 10.15 
Tahta ayakkabı 1000 çift 1350 00 101 25 ·(\.çık ek. l.8.!'141 10.30 

Ağaç tıçı tapası bUy1lk 10.000 adet • Pazarltk 1.R.941 11.45 

Ağaç fıçı tapası kUçUk 10.000 ,, - - - - ,. , ,. • 
1 _ Nümuneleri mucibince yukarda cin.il ve mlktarlan )'&%Jl' muhtelit malzenıe hizalarında göııterilen usuller. 

le satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bodel~er1, muvakkat teminatları, eksiltme ıekll ve tartları hizslannda yazıııdır. 
3 _ ... ıııiltme hizalarında yazılı gUn ve saatlerde K.abat&lta levazım ıubesındeki alım komıayonunda yapıta. 

caktır. 

4 - Nu:nuncler sözü geçen §UbeJe görUlebillr. (59'U) 

Bevoğlu Halk Sinema3ı 
Matinf' l l de 8.80 da: 

ı - Çöl :o;lllıı.törlen ( ı& iman) 
Tekmili birden. Macera l1lmL 

! - Knçııkçılar Aı:!am. 

'" , TURK TICARI;:T BANl(ASI A.~ 
J(UPONLU VAD~Lf M~VDUAT 

- ~ • • ~ • .ı ...... • • - • • PARAM 1 BURADA -·~J.ET 

T. tŞ BANKASl 

K iıçük T asarrul hesapları 1941 ikramive planı 
l:U:Şll>ELEl:i ı Şubat. " Mayıs ı A.ğuatoa. 8 Cklııcıteırtı:ı 

tarthlertnl'le yaptlır 

1941 kramlyelerı 

1 
1 aaet 2000 L.llk • 2000. -ura :.ıw - 2000.- . 
1 750 . - 1500.- ~ 100 . - 8500.- . 

1000 .., şooo.- ~ ~ . w •OOO.- . 
500 - 2000. soc ıo . ... 6000.-

" 
... • ·- '~ .... ~ ...... , ... -iJ . • • 

nrşır mıydık?" diye düşündü 

Orduda ik•lik çıkmadan evvel 
aynı alayda çalışmış olmaları 

mümkündü. Mektepte yanyal'\~ 
ders dinlemiş d-e olabilirlerdi, 

Etrafına bakınıp, köprü başın. 
dalci mitralyöz ate!')inden başka 

civarda ne bir hareket, ne de Y'L 
kın bir tehlike olmadığına kamı. ' 
at e+tıkten sonra karşı kaldın· ' 
ma bir hamlede geçti ve lrendiııi 1 

yüzükoyun yere attı. Dolu ya
ğar gibi birden boŞalan makine. 
li tüfek ateşinden isabet vaki 
olmadan kurtulmuştu. 

Cesedin yanında bir müddet 
hareketsiz yattı. Makineli t'J 
fek de 3\lstu. 

Cumhuriyetçi gözcü. yüzüko 
yun yatn cesedi sırtüstü çevirdı 
ve kendi öz kardeşinin yüzünü 
g;ördü. 

. ~I 

i'ZiNi 

Parke kaldırim yaptırıla :ak 
Sıirtte Kurtalan yolu kontrol amıriiğinden : 

1 - sur. Kurta..SJJ yolun•.ın Sı.irt mebdelndeı:ı itibaren 60< metre. 
lik IUSDUD paru kıildırrm \nf&ıı.~ !t.8.~l tarlhlne mU.'ladif cuma günü saat 
16 cı.. Kurt..aıu yÖlu ıtoı:trÔI " ıılr•'Q"..nde müteşekkU uomısyon tarafmda.n 
ıttaıe11 yaprtına'lt ttft~ npi&Jı Mr' .wıne .. kalltmeye konulmı.:ştur. 

2 - Kt-ıU bedUı ~O~ lira v • ıxıuvaklt&t temLn&t! 1:\06 ı.ıra ~o kuruıtur. 
ıt - Talirırnn teı.ninat ıneı(t:.tp veya makbuzLarını ve lha.eden en az 

3 gün evvel stlrt vilayeune mü.~ı edtıre'l bu 1§ ıçin aıacaklan fenni 
ehlı.yet vealkaıarmı 'L•ıuuilen 249') l\'o ıu "anun tıUkUm.lerlne teviikıı.n ba. 
zırhyacalilan • t eklif ınearupl&rı.ııı ibaıe gü.DU ııaat on bire kac:ar kontrol 
Ainlrl!ğuıe tevd' e-~meıer •• 

4 - Bu "tŞe ati lter.t ve şa..·:n,meyt C("J gUn Diyarbakır Nııfla MUdUr. 
ıütUntle ve 8ı:rttA kon•roı Anıl:- .ğ.ll•·" ~öreoiltceklerdir. l4ll\9 5649) 

. . - ~--"" ~- .t ' ... · . 

V A ·KIT matbaası 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

• 

İjeniden 

açmtşlıı 
Kitap, mecmua, go.ze te basar. 
Tabiler ·"'""'""A ,J;7a; •~ı~r; alır. 

................... mm ....... 

... ,g 

21 T E M M U Z - 19!!, -

Ba~ Dif, Nezle. Grip. B omatismS .. 
Nevralji. l.ınkhk •e 86tflo Ağnlannm Derhal K-' 
lcabıftda fOode 3 tqe atınabilu. TAı<lln.ERINDEN SAKININIZ. 

HER YERDE PULLU KU1'ULARI ISRARLA ISTeVINIZ 

ıstanbul Beled ıve•~ 

Tahmin 
bedeli 
13.20 

31.00 

3S.OO 

SP.62 

ııanıarı 

İlk 

teminatı fi 
0.99 Fatlb yangm yerinde Şeyhresml mahalleııinlJı ba::s 

zin wkağın iı.. 94 Uncu adada 1969 harita nuın• 
2 $4 rr.etre muı abbaı aabalı arsa. 

2 33 l":ılil'te Hoc'lliveyı. mahallesinin Şemııettlıı san:ı1 tJ 
ğında 112 el :ı.•leda 3042 harita numarall yer ar~ 

~ı.fO metre ronrabbaı sahau ara&. ;il 
.l.85 Fatihte HocaUveyo malınlleslııln Şcınsettlı:ı sa.ııı1 ·-·' 

~ır.da 112 el a1a'1a 1/3042 harita numaralı yer ~ 
eııık.! 38.00 m"trl muarbbaı ııahalı arsa. .~tJ 

2.9S Fr.tıhte Hocsııv,.~.s mahallesinin Şeıruıettln sam! .,ol-""' 
da 112 inci a.uz.ca 3211 hartta numaralı yer a.rkaaJll 
39,f>2 metre uı:ıı r.bbaı ııabalı arsa. .'41 

Tahmin hedı-llerl ile ilk ~l:tat miktarları yukarda yazılı dört P--~ 
arsa saıı;mah. llH r ~ ıı.yn ayn <4;ık arttırmaya konulmuştur. ŞartnaO' 
zabıt ve mu:ımelfit mUdtırıUğU l(a.ıem~de görUlebıllr. İhale 24..7•S41 pe Uı-' 
be gti.:ıll saat 14 te daimi encUm•;ıdc yapılacaktır. Tallplertn ilk te~ 
makhuz ve mcktupla!"llC' ihale gıl11U muayyen saatte daimi encümende 
malan. l5fı91J 

~ .. 
BelC'd!ye hııı1udu c'ahllindekı ::.au ooseıerlı:ı katran ve bltUı:r. IJ!l.lıld 

kı:ptanınaaı t~ı ~49f' ııuınaralı kant·nun 40 ncı maddesiııln ıon tıkrastJlS 
pazı.rlıga ko-:ıulmq tur.Keşif ber1el1 2.;622 lira 40 kuruş ve temi.nalı 369' 

36 kuruştur.Mukavele, ekslltıne,ha~ıııdırlık f§lerl geneı, hususi ve fen.rı' 
na:nclcrı proje ke~~ hUlCU!asUe t.ur.a mUtc!errı diğer evrak 123 ırunı.ş ııı 
bllinde fc,ı ı.şıerı mUdllr!Uğündeı.ı verilrcektlr. İhale 28-7.941 pazarteSI "' 
saıı.L 14 te d~lm' encümende ya!J l:ıcaktır. Taliplerin teminat bakbUZ 
mektupları belediye f er. ışlerl mllCUı'iUğUne mUracaatıa alacakları te~ 
llyct ve 941 yılına alt tıcaret >d-:A' veslkalarile ihale gUnU muayyen 
dairu! encUm~nde bulur.malan. ll59ô0) 

Devret Demiryoftan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilan ları 
Muhammen bf.-del1 (23100) yinnt Uç bln yüz Ura olan (300) ad• 

çUk l. ııtunı; tnkıroı 4 !ı 941 per:Jembı. günü saat (15) de kıı.pah zad 
ile Ankııradıı. idare 1:ı nanında aa•ın e:macaktır. 

B.: ı,e girmek lst':;enlerin tl7S2.50) blıı yedi yüz otuz iki Ura eıtl ,1 
ruşluk muvııltkat temfnrıt ile ka'lıınuı:. tayin ettiği vesika.lan ve teklıll 
aynı gün saıı~ (14) c kadar kom ıı:ı,or. reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olara!c Ankarada malzeme dairesinden, li' 
paşada 'l'cscııum ve sevk şetli:l'lllC't:JJ dağıtılacaktır. (6021) 

.. . . 
15 ağustos : 9ı 1 tı.ı.rllılnden lt1battn: 

1 · Banliyl.i yolcu tarifeler.:·! zahire tat'Ifesl hariç olmak tızere . 
yol!nrr esas tari!elerınln 6 olıın <ımsıılı, nakil tıcretıer!ne milnhasa oıııı-' 
tarife vabltıcrı ile haa lı zarbm'.lan çıkacak santtm kesirleri aanurne 
edlımck şartile ''G,3 .. e çıkanlaca\i.'..!". 

2 - Ana hat tarf!elErlndcn D.D. 9, 10, 11, 14, 15 16, 17, 18, 19. ıOJ• 
109. 112 

201, 202, 203, 204, 205. 206, 20R. 211, 2ı2, 213, 215, 217, 220, 22'- ~I 
224, 225, 226, 227, 228, 220, 230, 281, 232, 233, 234, f! 

"Maktu ücretlere ait IIl. U:ıci! kısma .. 236, 237, 238, 239, 240, ztlı 
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Fazı~ tafEil!'lt !çın ıstasyonla:-:ı. mılracaat edilm 

O va.kit başvekil istifası:ıı 
verdi. Fakat imparator bu isti 
fayı kabul etmedi. Kendisin. 
tam emniyeti olduğunu tekrar 
etti çe kılıcının kayışından tu. 
tarak: 

~atJ6Ct millJclm•ia 
lı>n'i bulup çıkaran Bisma~111 
kendisi daima bununla ıfV' 
ederdi. 

Görünüşte Kiderlen 
merasimden hoşlanmaz 

damdı, etrafına ceviz .le • 
- Bana uğurumda öleceğinizı 

vaadetmiştiniz, mevkiinizde ka 
lacaksınız dedi· 

H )Şla~rn odasında sndık bir 
gazeteciye bir makale dikte et. 
tirdi. Bu makale başvekille im. 
parator arasındaki fikir aykırı. 
lrklnnnı anlatıyordu. Ve bu ya. 
zıdan Knprivi imparator ve 
Prusya başveltiiı büyük Olem. 
berg'e galebe etmiş gibi göster:. 
liyordu. Hadiseler Hor-tavn'ı· 
tahminleri gi:bi çıktı. Prusya 
başvekili büyuk Oiemburg .aı:ı. 

kaleyi ibir av csnas.nda impara. 
tora gösterdi. L-nparator kız. !ı 
ve birkaç gün evvel ölünceye ka. 
dar hizmet etmesini istediği 
· .,<wekilini davet etti. Kanri-· 
istüasrncian iki saat sonra me!n· 
aun ve serbest olarak fsv:içreye 
ıttti. 

Ar!:adan atılan bu zehirli ok
lar kralın avlarmın cereyan etti 
ği romantik ha.va içerisinde ev. 
velden lıazırla.nım.ıştr 

Ölemburg'un yüreği gibi tat. 
ıı konuşan kalemi bu devirde AJ. 
manyanm bütün politikasına bil. 
tün entril:nla.rma hakimdi:. 
Kapriviye Holenlohen'in halef 
olr.nasıda yine aynı av esnasında 
kararlaştınlrnıştı. 

Birkaç gün sonra Klo<1~~:·ı 

datsek. de Eulenburg karikatürü. 
nü buldu. O, bu karikatürde etra 
fmda maiyetiyle beraber, zehir. 
le adam öldüren birisi şeklinde 
gösterilm i§ti. 

Bu mi7.ah gazetesi aylardaa. 
beri Eulenburg ve Holştayndan 

başka Kıderlen - Waeclıter'e de 
hücum edip duruyordu. 

Suratı bir buldok köpeğine 
benzeyen Vaechter iki arka.dq_ 
tan daha gençtir. Dudaıklarmdan 
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hiç ayrılmayan yaprak cıgarası 
ve halk a.rasmda.ki şöhretile te. 
mayüz etmiştir- Sirasi bilgisi 
Holştayn kadar derinJ!r, Euleı~ 
burg kadar cemiyet ve maaşeret 
kaidelerine vakıftır. Cesar~ti 
her ikisinden de yüli.sektir. Bu 
Uç aoam arasında en normal ol~ 
m V aecter' di r. Kadınlardan 

hoşlanır, iyi yaprak cıgaralan:ı. 
dan ve eski şaraplardan zevk a. 
Jır. Bilgisi. rekisı, üslubu tah. 
sil görmüş bir adamın kültürünü 
hatırlatır. 

Kaba bir adamdır, fak at 
fena ruhlu değildir. mücadeleci
dir. kat't karar verir, meeuliyet. 
ten kaçmaz. Diğer iki adamdan 

• 

Vaechter'i ayıran en mühiııı 

nokta, bu adamın bir erkek olu. 
şudur. 

Bu adam ne efsuncudur, ne 
de sihirbaz. Fakat buna rağmen 
imparatorun dostluğunu ka.zana
bilmi§ti:r· Bu işte hiç şüphe yok 
zekası büyük bir rol oynamıştır. 
Bu adamın ne kadar zeki oldu. 
ğu iki cilt halinde neşrettir. 

diği hususi mektuplarından an. 
şılrr. 

Fakat bu zeka yukarıda çiz. 
diğimiz hududu kat'iyen geçmez. 
O, bu zekası sayesinde impara. 
torun 1888 ve 1897 yılları ara. 
sınıfa, şimal memleketlerinde 
~ptığı seY,aiıaUerde imparatora 

arkadaşlık etmiştir· O, bu on 
senelik devrenin yazlarında, 

mektuplannda bir taraftan im. 
parator ve irr._ ~ratorun etrafın. 
daki insanlarla alay edip durur. 
kcn. diğer taraftan da Guillau. 
me'in ~özü önünde üç gazeteye 
imparatorun seyahatine dair in
tibalarını yazmaktadır. "Bu ya. 
zıları kcnJisine okumamı impa. 
rator daima ısrarla istiyor ;ken. 
di müşahedelerini, ooktai nazar. 
!arını, sezişlerini ilave ediyor; 
yazıların bir sureti de imparato. 
riyeçe gönderiliyor. 

Vaechter imparatorun hoşuna 
gitmek zekasını kullanıyor. bu 
dalkavuklukları yaptıktan başka 

Bismark aleyhinde şiddetli bir 
tenkit Y.azıyordlL Halbuki Kider. 

kadar sert bir ağ örerek i 
<;..:kilmiş. yaşayordu; yalaJJcJ 
mokrat görünüşü halkı e 
da topladığı gibi kendisif18 

zaran çok aşağı bir ta. 
sayılmayan sevgilisi de eÖİ 
halkçı şöhretini takviye 
du. Halbuki I\:ıderlen ço1' 12 
bu kadınla yirmi sene evi~ b., 
cesaret edememişti. Bu. dB '/ bı 
ananelere riayet etmeyi§l .~ t 

fazilet addediliyordu· Bir Sl~ ~ 
esnasında Kıderlen cil il_ · 
"riyakar nedimler ve ,satfl.Y' / ~ 
duran kadınlardan,. b~ 
kadar ileri götürdü. . . . ~ 

O vakit halk kendısıtıl ~ 
tabiatli bir Junker, ya.but~ 
bir Bismark olarak k~ul ~ 
doğrusunu söylemek ıa.z.ıı1l pr., 
se o bütün hareketlerinde·ı I 
yazısında Bismark'ı tald1d~ 
yordu. Hakikat halde J{I (it. 

garip tabiatli bir ad~) 
(Devamı 


