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Jenı hazırlanan bir kanun layıhasına göre 
raı - - - - - - -- -- - - --
ı ürkiyeye gelecek 

7' mülteciler 
ecrit kampına gönderileCek 

~·· orçil-Ruzvelt 
lllülak atı 

Bunlar arasında subay 
ve askeri memurlar 

l~iU:,_'( &.zan : ASJ M US 
~~'llın:11,5, ekili Ç.örçtl ile Anw 
'1'ı , tırreısı Ruzvcıt arnsın 'n 
~~ bukubuldu[,"llna dair gcl<'n 
ti:..~ e,r t~raft b"" ilk b" i.~ \ e • a Ul ır 
~ r, "acı alaka uyandınnı tır. 
4t ~~ıı1;1ıı ar Antcrlks dc,·ıet re. 

TürK subay ve memuru 
gibi maaş alacak 

c_ ... "'~tıp l Ba \ekilinin bir yer Anl<nra. 9 (\'AIUT) - Harp do 
'-~ kucukkonu~klıırı hakkın· layısıle karadan denizden ve ha 
~ Uy bir haber ızmrunı \"adan memleketimize gelmekte o. 
'ııı: bitıı • ~u tabii olarak eflifın lnn mülteciler hakkında kanun liı: 
t..~1(';:1 lr bu tarzda bir mU· }ihası meclis ruznamesine alınmı~r 
\" do~ayrete e\ l<etml tir. tır. Hükumet kanunu mucip eebep 
'.hı~ 11 t ınu ? ler liiyihasmdn ezcümle şöylf! de· 
~larıe ngllfz ' C ne mcrikan mektedlr: 
~ h t~ blu şn~iayı doğrudan • "Harp dolayısile yabancı mem. 

li l l etmh·or :Fakat tn· leketlerden memleketimize gerek 
'ekJı· " . ~ ınin Londradn Amc· kıta halinde ve gerek perakende 

u~ 
1 

tırrcfsinln Vn ın'gtonda surette karadan, denizden ve ha· 
~o~ demokrasi a lemine vadan millleciler geim"ktedir. Ne 
~ bıı ... 1111 bu iki mühim şahsiye· şekilde olursa olsun, bu mlillecile 
~ "1~~1:r~dc bulunduklan bir rin idare ve bakımlan ve bir kay,t 
\\j Ç{jl'tf -ııanı ı, bilh~ her ve şart altında bulundunılmalan· 

">' ~y 1 tarafından umumi ı. nm temini Türkiye Cumhuriyeti 
t!ıtı' '"ttıı et hak1unda parliı.ınen· l hükumetine bir vazife teşkil eyle· ı 

~t \'e~ı ~tın im defa ifa; ' ·-------------ttı ":":-\ 4\ Eden tarafından ya· 

--t\.~İi.14.i(a~erlkada R ur..elt • Çör Tas a1"ansı bıldırıvor : 
'~ . .., ııııı_ nııı emrivaki addedU· 
IU..""e11 ) t be mclmllel lyasi B v 
~~' ~tı'~i~eUn böyle bir mu· oaaz ar 
--'gıtrnı'"t gösterecek bir sat· 

lıaL..)ttıt~ bulunması ate olmı. •• • d 
~lcalJıtt duman Çlkm()'M'1l 1 uz er 1 n e 
• ~ ~ batıra getiriyor. Bu ltJ 
r:e ~bı de bu mülikatın nerede 

~illi •h\'al ve cralt i~inde 
() ı._'_'lııc:ttığtoJ bilmemekle be· 

'ıolı. 'lalde llna lnamyonız. 
~da &caba Çörçll ile R uzvelt 
Ilı llh 11' konu tular'! 
~ Ilı~ l llk hatıra gelen tw"Y 
•"'-t''·~ı 1.\ ldir. Çünkü bir müd· 
ı .. "'l'I hıcrfka Hariciye mU • 

birfllnner Vels Hltlcrln ya· 
t i&t ~h teklifi yapmıı.sı nıu· 

Sovyet 
kontrolü 

tesisi 
hakkında 

İngiltere ile Rusya 
arasında gizh 
anlaşma yoktur 

lti.kıı 5 ederek Amerikanın 
'tıı etı ' Yeni bir Millet ter Ce· 
~itle,~ aktan bahsetti, Fakat S 1 , ~ temas eden 1ngiliz 
~ ltıraı lllırı Eden bu fikre a. 
'tııı etnı etınemekle beraber onu 
tt t'ta "dl. Bllitt;d Ta\'mi gibi 
·~~hil~tki Asyada sc~k ve ld :.ı· 
'-.:·~ b:tl \'ermekten bahseden 
ltı~~hla htı usta İngilizlerle A" M08kova 9 (A.A ,) - Tks ajansı 
\~~Ilı bı;ın dU.llneelcri s.rn.o;mft; bildiriyor: 

:.'il. fa rk bulunduğu hl sini Stokholm Tidingen İsveç gazetesi 
~il ''ti . Ankara mubabliin!.n bilhnsSa ıtarade. 
\ ıı, i::t.e göre, tngtıiz B~-.rn· n1z ve Çanakkale boğazlan Uz.erinde 
t~ tetd "•l'rika Cumhurrcl inin bir kont.rol tcsia etmek hususundaki 

" 

~ L ' biri Rus mUddelyatn:m tanınmasına mil. ilet "Olltı ~rck nsrta.sız u. 
~ ~ e "1ı~:.:n:ıa:a ,.e bu mfr\'ZU üı:c· tedalr olarak Sovye\.~er birliği ne bU-

\ tabıidi"tnaga ihtiyat ı;önnelcrl yUk Britanya arasında gizli b! anlll§. 
'ıı ı.ı, }( t. ma ı.ınza edildiği hakkında verdiği 

mek Ledir. Mü! tecil erin i<lare ve 
bakımlarının ne tarzda temin edi. 
leceğinc dair mevzuatımızda esaslı 
hüktlmlcr mevcut bulunmaktadır. 
Mülteciler bnkımma ve beraber 
getirdıkleri esliha, mUhinuna.t, eş· 
ya ve biliımum harp vıısıtalannn 

ait hizmetleri esaslı bir bükme rap 

(Devamı s~ . .& sii. 5 de} 

Sovyet 
teblilli ~hah ~il Cldlde ulh rtlarm· blr haberi nc§?'Ctml§Ur. Stc.kholm Ti. 

tabUOıek hıu-p 1ı lerlnl konu • dingen gazetesinin verdi~ bu haberin 
bn~un~•anı te.~I etmez. BI. Alman propagandası tarnfmdan tu. ---o--

" U um i t t ba ni edihn~ olduğun•J beyana Tlll ajan. d 
~·~ ~a; Si mezundur. Moskova civarın a 

YEMi FRANSIZ ELÇiSi ÇANKA YADA Almad~ ~~~yladru··elerı 
fi~ 

_, uşuru 

Polonya çete
leri faaliyete 

başladı 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosunun tebliği: 
8 ağustos günli krt.ala.rrınız. 

Kexholm, Smolensk, Korostcn 
ve Biyela - Ç-erkof istikametle. 
rinde ve Estonya ceph si kıs
mında dü~manla harp etmekte. 
dirler. 

Kara kuvvetlerilc işbirliği ya· 
pan hava kuvvetlerimiz düşman 
mot örlil cil7.ütamlarma ve piya
desine ve tayyarelere darbeler 
indirmişlerdir. 

C Devamı Sa .& sü. ~ de) 

6 Ba%1raııdan itibaren toplanacak ku. G 
ponl&!"m oer ~ adec:Une muk.abi && 
" VAKl'J OK UTIJVULARJ &UTUF 

llAN&il,. eerl.etnden AŞK UGRUNUA 

Romar.mm S bOyillf tnrmam bedlye edllecektJr 

Suriye hududunda Türk, ingiliz askerleri 

Suriyede Jıapılan mütareke ahkô.mtnca. lngilizlcr uo Hiir Fransız k'1taları Türkive h:udu... 
d1<na kadar olan Suriye toprak !arını işgal altına a1mı-§lardı. Yukarıki resim; Tilrki11a hudu
dutıa kadar ge'len /ngili;: asker lcrine ait bir zırhlı otomobil ii:~tiindc, lngiliz askerleriyl6 

Tilrk asl.:crlerinin kardefJÇC bir göriiş mesi görülüyor. 

Hükumet asker ailelerine 
18000000 lira yardım edecek 

ihtiyatla beraber kura efradı 
ailesi de yardım görecek 

Ankara, 9 (A.A.) - Asker allelc_ yon 407,000 lirayı bulmakla ~ e t 
rine yardım y pılmıun hakkmdakl miktarın 3,566,000 lirn.sı İstanbul tx 

1 kanun llyihası muhtelit encUmcnde tediyesine ait bulunmaktadır. 
1 mUzakere edllcr k :M:ecUs Umumt h • l.Aylhad prensip itibariyle 45 
1 yetine aevkolunmuotur. Bu IA.ylha Pn- den ziyade askerlik hizmetinde bulur· 

1 
zartcsl gUnU Meclis Umumi hcyctindo : durulacakların ailelerine yardım. ih. 
müzakero edllectıktlr. ! tiyat veya kur'a efradı aramnd ı. le • 

1 
Muhtelit Encümen mazbatasında rik yapılmaksızın mutlak olarak ke0 

memlekette mevcut yardıma muhtaç bul edilmiş bulunm:ıktadır. 
1 ailelerin miktarı ve bunlara yapılacak -

1 

yıırdımm derecesini tayin eden ve A I m a n 
muhtelif \·ergi ve rUsumdnn alınacak 
parayı teııbit cdon ta!slla.t bulunmak. ! v 

ı ~:~unn tetkikat ve alman malO. t e b 1 i q i 
1 mata göre yardıma mubt.aç yurtta~

lann aayuıı hail hnzırda 600.000 kn. 
• dardır. Bunlara yapılacak yardım sc. 

nede 18,000,000 lirayı bulmaktadır. 
Yine ynpılan tetkikata nazarnn, 

103000 esir 
alındı 1 

vergi, rllsum, harç ve Ucret olarak 
belediye vergi rcslmlerl kanununa k. . 
tevfikan elde edilen gelir yckQunu en Altıncı ve on i ıncı 
son rakamlara nazaran senede 14 m!J. 

Japonya Mançuko 
1 
ordu kumandanları 

hududuna yemden da bun~asında 
Sovyet Rusyada t~7dl edilen asker yıg._ dı Macarlar ç~virme hare-

halk ordlularından bir qrup, k t t k d 
toplant>ı halimle (Yazısı 4 'iitıciidc) 0 08 iŞ ıra 8 ıyor 

~~~.=.!.::.:.::.:.:.:.:....:.:.::.:.:.:.:.:=.:...~--~:._.~~~~~~~~~~-

5 vilayetimizde 10 zelzele oldu 
Ankara, 9 (A,A.) - Aldığımız tel. ı dctll bir zclzelo olmuştur. HMar yol<. 

grafıar, bugUn bir kısım vilAyeUerı. l tur. 

Bcrföı, 9 ( A.A.) - Alm 
fcvkaH'ıde harp t~liei: 

Son fevkalade tehlığh.ırde bı' 
dirilen Ukranyadalti yeni hare 
katın neticeleri şu ilk bü:vUk ı 1u 

(Devamı Sa. 4 sil • .& de) 
mlzdc müteaddit yer ısarsmtılan kay. ------ ---·--- ------------
dedlldlğlnl bfldfnnektedlr. 

Buna nazaran biri 10 .5 ve diğer. 
!eri 1,11, 1.17 ve 1.24 te olmak üzere 
Kastamonudıı dört yer sarsıntısı hL-.. 
scdl.lmlştir. Sinopta saat 24 te blr yer 
sftrsıntrsı olmuıı ve bunu be§er saniye 
farkla iki zelzele daha takip eylcml§e 
tlr. 

lneboluda da 1.20 yi 4 saniye dovam 
eden §iddctil bir sarsıntı olmu§tur. 
Çankında da 8,5 ta §lddeUl bir zcl. 

zele tluyulmu§ttır. Zayiat kaydolun. 
mamı§tır. 

Muğla, 9 (A.A.) - DUn ak§nm saat 
20,20 de b8tıdan doğııya doğru şld-

r
~············ ······························· ı, 

Yak ı nda 
büyük 

Bulgarların 
Edene cevabı • 
Sofyıı, O (A.A.) - Stefani a· 2 

jansındıın: 

ve 
heyecanlı 

Yeni 

Eden"n son nutku hakkında mu· 
taltıalar yilrliten Zora gazetesi, 
şöyle yazıyor: 

Bu nutuk, lngilterenin Bulgar!s 
ttınm baş dl!şmanı olduğunu btr 
kere daha isbat etrnektodir. 

romana başlıyoruz 
Bir casus öldürUldD 

lngilizceden Çeviren : H . MONIR 





iyetçiliğin 
cephesi 
Türkiye 

ıievıtne glnıa cemiyet. 
....... -llUUllal'a 

SEHiR HA RCERi 
................... lllilıliiilliİİİİİİilİİİlillİİİiİiiiiiiliıııiım 

Murakabe memurları bir mües-
sesede cürmümeşhut yaptılar 

Gizli kalay. kundura levazımatı ve 
manita ura stoklan bulundu 

Dün fiyat ~ teaki)itJ
na vaki ihıbar a.rine w müe. 
ıı~arnin kalay, kandııua mal-. 
u ve :muifat1U'& eeymı aklıya· 
rak .rbü Roklıa• YÖCtıda l(etinli
ii öiremJ.miltD'. 
Düa. ,...u;nde lNr eümw _... 
but J9aW•~. S. lllÜIHUeni.n 
besa,W. tetkik edilmektedir. 
Suç abit aWiüdüii1 takıclinle fa. 
ili adli~ 'YW.ilecıeJrtir-

bUNc1 COKllt)JıWfllm 
Birkaç Pn evvel Yenikapada 

zincirleme. kömiir ihtiün yapan 
Seylanoğlu adında bir kömünu 
hakkında. açılaA ilk tahkikat he
nüz ıkmal edılmeden bu kömür
cünün yeni bir ihtitAr hareketi 
haber almmış ve dUn mahallinde 
cürmiı•~* ~.Bu 
kömüreü, yeridı9n k&nlrün kilo· 
unu 6,5 kurup sallna.ktan auç. 

ludur. 

blr ....... var~ ..... ..-1w.k 
Ltteml1•lar , .. ,_. .....,.ttar. 
81111..,. mhU19tçJJedıl bir kısm• 
teı,UJ ~ 

'l'ürktye bl!ytlk bir ı~ reallteıd· 
............. wuw ....... ......................... 
H,et ._ • mit ' ~ 
...... N'tıH ~~ 

Bundan bqka Unkapanmda 
kömilrcil l'brahim kömilril pera
kende nerk ihımnden sattJim_ 
dan hakkında takibata giıi§ı1-
miştir. 

Paşabahçede 
Bir kadına tecavüz eden 

tevkif edildi 
Geçen paaa.rt.esi gÜDıiİ Pata

bahçede ganp bir taarruz hidi.. 
sesi olm.ut ve yaıılaımda iç a... 
kekle birlikte kırda ıezint;iye <;1-
kan Selime ve Hadiye adında iki 
kadJıı; Avni. Metımet ve Omu 
admda iiç nrm teca..mıüne 
:marua kalm'4lardlr. 

Ba ya1laRcı adamlar, Jydmla
mı yanındaki erkeklere balta 
ile hücum etmit ve erlllklale Se. 
lime ~açmJ6 Hadiye ia keçamı· 
yarak buıılardaa Avnı kffdi&i:ıe 
mrla tasallutta bulunmuştur. 

Miitecavizlerm m•Kıalwnesj • 
ne dün birinci ağır cezada gjali 
olarak bakdmıftır. Kadmlar ve 
tecavüa uğray.aa erkekler de ııa-
hit olarak JtelmiaJerdi. • 

Ekmek 
Bu sabahtan itiharen 13 

kuruta aatılacak 
y esi tip ekmek bütiia k 1111"

cla nonna1 tekilde Çlkmakt.tlr 
F.kmeii kontrol etmek üare ıe: 
tekkW eden heyet dün Üaküdar, 
Beyoğlu kualannda teftiflerde 
bulunmuıJ,an:tır. 

8u«Unden iUbareıı ekmek 30 
an. zamla. 13 lrunlt. fl'aDıC8la ki· 
lo başına 40 para zamla 22,M 
kurup satılacaktır. Encümen 
yeni nark karanm cU1n taadik 
etmiftir. 

Tarif esinde deği
şiklik yapan 

Bahçe sahibi 
adliyeye verildi 

Beyoflunda Tdşkış[a cadde. 
sinde Ymwancı bahc;ede Meteoli 
Teonicti& 'bele<>i )"cy9 ta.ait ettir
nıit olduiu ba:h u tarifesinin ya· 
nmdakf raka.ııalan rw.eıeJt yel'.i
ne iki :miali ilivesble yeai rakam 
lar yaJ)lltumııJ ve üglfncü amıf 
yeri sileı'ek ikinci mnıf yapmJIJ. 
tır. HaJrkmda talriheta başlana· 
rak sahtekArlık mçuıdaıı mah
kemeye verilmif ve bahc;esi de 
seddedilmiştir. 

Tayyare yelculan 
aftıyer 

--· ee1a;w WMae ..ıebsp ... 

Mnhıkeme sonunda. sudular. 
daıı Avni tevkif edilmiş, duruş. 
ma phitler için bqka bır ıune 
bırakılml§tır. 

Dü.ıı Ankara.dan ikı tayyare 
ile 17 ~olCll Ke]mıştir. Bunlann 
bir kıımu bugünkü at yanşlaruı. 
da 'buJ•mmak lstiyE:n yarış me
n.klılarıdJr. lachğı 8ll'alMlia .. w. Ziya Ciihlt 

0.1'..., Aır.-. ·=·=da w;p. 
W.=ii•delw ....... .mlt~ 
... Qölrale ldUU. .UU.etdll

lbıl UtJzam edlyorda. Yusuf Akça· 
ra ise mllllretl ırki mlnulle ..ır 
10rda. ld: ..-.ı.au. .... -"*' 
lıtlllf lltlmlerble bdu stlrdlL Bu 
stbı TlıWp mlU,ettlYileıl.e b&. 
a1m ıem, ı.. ...... ...,.. .. ,.,. 
dlr. 
~ .... -........ 

'"' telikldJerba •• bUdml.yet ka• 
...... mbd ...... l'9b& t.ellll-
ldleıdta ........ .......,..,.. kua.. 
naıU oluna menııle~eda ıdJul 
btbıyesln.l ona göre terls:lp etmek 
anaretJnJ llhıetfeeelLtfr. 

Bagtln Tirit mım,a tarllıht 6yle 
Wr bmı )'81f110r ki, lıltyUll, cllbr 
,. telaftelerl lntbldıl!ı tel lılr blb 
ballade ~tadır. Telr 9-n 
gibi t.enefftts eGııetied!T. Bttytllt 
Milli Şef De onun bayraiı altında 

milli blrllttnl koramak um nde-
dlr. .... ... telAldd u.aın· 
daa --- ...... eleletıe ...... 
..Ullyeqllerlll ıer vermemeleri lk-
faza eder. 

SADRİ ERTEM 
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Belediye memurlan 
..... kbavalanlacebt- LiıtikTeniab 

ai:a ~bıtat.ilecelder Mmtaka tiearet müdürlüğü, 
Belediye çok sıcak havalarda lUtik teuiatmı tetkik etmit ve 

üirelerde memurlarm masa be-- inümüıdeki .haftadan iübMenı 
pnda ceketlıia ça}Jtj!Daların& mu- •er kam.ya verılen lMt.ik. adedinia.. 
aade "tıll'IDit 'ft bu zıf ie bir arttınlmasma. llarar vemniftjr. 
fıamimle allkadarlara tebliğ edil. 1 .Buna nuarm limdip ltadar me
miştir. lılemUl'la.rm ceketlerini seli. 50 bin nüfuslu. bir lt.uaya. 
yalnız imirlerinin yanma çıktık- günde bir ıııaııdrk la.tik veııılir 
lan uman ~yeceklcrdir. ken önumüııdeJU lıaftadanı itiba.-

Abidin Oı•wa 
'9hPimizde 

Birinci mnumt mutettie Mi
din özmen dün aal)a:h şehrimiz.e 
gelmietir. 

I~ müate~n geJhror 
Ticaret Vekıteti iaşe milst.eşa

n Şefik Soyer'in b~ude şeb. 
rimiı.e aeleceii haber almıştır. 

Altın Fiyatı 

Bir Reşadiye altmmm dUnkQ 
fiyatı 25 llra ~ kuruljtıı. 

söyiediiini pek de dinlemamifti. 
Ow8') vermiş olmak için: 

- Nud l8tarsen Ölde olsun 
ba.ba.. Yalma! ... 
Sumı- Mahmut ~ tlOMu: 
-Yalmz!. 
HakJu tiQıiıe iıçinııleycli. S.. · 

mak ı.tedi, olmadı, Niha)ılt q . 
ledi: 

:ıııea. İllİı 88DdJk ~-

Buın Birliit u.ı..-. 
Bcmn Birlıqi lsüın1Jeı.l mınla-

1*1aı RNUqıltftn · 
Merkezde hazırlanm.aJtta olan 

muvakkat baanı kartlarına. ya. 
JJJ1tmlmak vevn buna ılgih dos· 
yalu-a konulmak üzere iza.mızm 
dörder tane vesika. fotoğrafiyle 
son iş ve ev adreslerine lüzum 
vardır. Gönderilecek eetvell ge· 
ciktinnernek 11zere tstanbulda ve 
dqardaki izamızm nilıayet beş 
güne kadar bunlan ırımtakaya 
~etmeleri r!ca olur.ur. 

S - VAJHT 10 A(RSTOS .,.,.: 
Güzel _ vatanımız 

Bütün Av.ıupa.da, yakın. orta 
ve uzak prkta, Rm Avrapasm
dan ti "Oral" lara kadar olan 
yerlerde, ekinlw ~ig. har
manlar lral~. 
Bal~ın iklimini de Ş\l 8ay. 

dıklanm ıçınde aöntilir1s. Fa· 
kat buraları <;laha dun en kanlı 
m~arbelere sahne olduğu için, 
verım bakmımdan deieri düştii. 
apanlann kabarttığı tarlalarda. 

tohumlar çatta.ınaan dDe dolu
ları, ortalıiı bemat etti. Bağla?'. 
da küttikler canlanmadan, tue 
filizler daba yaprak ~ 
mitralyes oraJdariyle biçildi. Tar 
lalar, J~nnaçJar, cnaJar eıermR ile 
doldu. Bir yandan t&biat !harap 
olarkm, bir yandan tabi9ti ille 
yea 1JUUrla insan kuvveti de ıu
nkJı 

lakoçyadan Orala, Be nden 
Vaqovaya. GümWcinedm Ati 
na ve Belgrada kadar dünyayı 
kapbyan nmanam aahada yaa 
gm dumanı, kan kokusu 'Ye ha 
ral:ıe zincirleri uzanıyor. "Ütl 
ki,q;ı" d kara ekmek elli ~ 
buiday anhan Romanyada, ha· 
sattan sonra da. bAll ekmek '\le. 
aika ile.. lç durumlanıa. telişlı 
bir titıalilde ~ hali 
nedir? Bunu açık~ bilmiyorum 
Fakat onla.mı da Ş\l •.Y4ıklanm. 
dan kalır yeri olduiuna i~ııma.k 
ic;in. hıc; bir sebep yok. Belki da· 
ha beter bir haldedirles. bile. 

Geçen a-un 'bir İnflılis ıuet•u 

bizi, ~Jl uran u«unus 
ce içinde lmicik a,Jldmlık 
diye tasvir etmişti. A.wmlllllı 

sozUnün ne aenif bir ·-
duğanu Tlrk vatanını t&wif 
tığı zaman anlıyoruz. 
Avrupayı zengin uıriirıılet"llllll 

beelıyen, u.bire anban 
ketlerde, ~Irk dolu dır.gin at 
rerken, bir.de ~alis 'buiday, 
ekmek en fakirlerin aofralarmcla 
bile bol !>ol haream:Yor· 
Osmanlı imparatorluğu. ~ 

Fırat, Di le kryıJarma. .wr ..._ 
tanatlarının tarıhi hayran ecleaı 
servetlenne vana oklllK'l ~ 
de d• Amerikan ve Odes& nıııı1ıı.r.: 
na muhtaçtı. Son yırm.i sene i 
delci muamam hamlenın ne 
mez, b r kuvvet oldugunu anla 
mak içın, iki zamanı şoylece bir 
gfuJden geçırmek yeter. 
~ harptıe an de ~tık.. Ge.. 

çen harpt.e lbim de ~ 
en acm a uiraımltık. Qmlıııl 
bu t~raiın niınetı, ~ 
venlmi , yurdumuz, yabuer -o
lann besi diyarı oımu.tu. 

Bugün. bız, yalnız kendi:mis 
içınız. Uyanık, azım ve ıtaru
la dolu kaptanlarm elınde, dlıır. 
ı t ~emmi PU'P8 yıe11ten gidı,.,.. 
ön müme ment bir ufuk nr 
Her gun on• biraz daha ~ 
vorua. Al Mı da, millet d onlu
d n IMMlmrttur. 

}/, 

IGaNOEN GONEI 

ızlarımızı aa unut-
mıvan zenqin 

M JllMldı:IUll'l' ldlltürtlD WIW,. 

mile m ılne hizmet tçln, ee~ 
veUnden 18009' Ura qıruı 'l'llrlı 

zengtnt 8a t Koq!u, lu hayır te. 
~11De, c1otruau tam f#cht•Uı 

atıldı; tam tııtemıataa cırtaya CJS11tı. 
ŞarU nru birer birer hazırlamlf ..• 

HeJN11 da Jbemleket:tn mutaatüıe 
uygun: c n yeUm!Jrin sağlamlığm.a 

~ar ı ı! 

sut Kmıotıu bu ...- lıllıliiı'tiı 
m!ZI unutmamqtır. ftllat cml9ft 
memnun etmek için ım,dala ~ 
lar da afn'dtr. Kelit.eplerde ilam 
çalqkan, b m iyi abl&ttli olDlakla' 
llvrlleoek lmdannma fD JiadM' ı-. 
ra, mtlkltat olarak tatuıl8 edlJ'er, 
ki, bu iki mezıyete bll'dt:D ahip ol. 
mak, geT"Qekten mtılt&fata bak a. 
~dmr. 

Bununla beraber, Tt1rk IUlılan 

için bu iki mez!yete birden mhlp 
olmak tı n d tıldtr. Yaratıhpnds 

temi• olan v bugtlnldl ,ısu,t:lıt11f 
tanıma göre, Qalıpnllktlm baflla bir 
oey bilmemesi l&zım plen ~ 
knılıu·.ımuı o ltadal' gol& çıkscskhr, 

Sakalı traşlıydı. 
Maıhmut beyin zaten ak olan 

saialları biraz daha akalmıştı. 
Başından §8.J)kasmı çıkarnmJ, a. 
çık tepesi benek benek terlemiş
ti.. Yavq yavaş yUrUdtller. Et
rafı parmaklıkla~. ka· 
praı kınk bir mezar gnıpunun 
baş ucunda durchılar. 
Halcıkmm lıallnde bir ptkın.. 

lık vardı .. Hapishaneden buraya 
kadar ~t.i amma. DUJl ve 
neden ~iinın farkında olma.
rDl§lı henuz.. O daha, ha:pishane· 
den nam! olut> da çrlrtıJlmm, ~ 
na Kahmut beyin ne çel}it mu. 
vatrak olduiumm meraltmdan 
kurtaramamlştl kendinı •. 

Bu hayret ve merak içinde 
Mahmut bey aiti' afır konuıerm
ya bafladı: 

- l'l}te oilum Hakkı? .. Şu ka
pı ve lbu etik fant dünya ile t.ld 
olan öte ilemin aynlcbiı }le!'dir. 
lnsan buradan ötekine ~km 
temiz yürekli olmalıdır. Orada· 
kiler için daima iyi şeyler dWtün
mell.. Arammian aynlanlarm 
habnlarmdan temis ve iyi oıan
larmı anmalı.. Oa1ann tUe hür
met aşılryacak hareketlerini ha. 
brlamalı .. 

Halla. önündeki yaıban1 otlan 
aya.kkabıamm burnuyla eırıdf •• 
Gözleri bulanıktı •. ~~: 

- Anamdan tıqka. bel)im öte 
llemde Y8'1Y8n tek sevıdm ve 
bliJantm yak,.. 

Dunlu.. ~ kendi 
de utanmll gibiydi: 

- Bana inamr ııuam bilmem .. 
Hayatta ilk •larak bir mesarbia 
adını atıyorum Ye Adeta ürkttyo-
rtllD ••• 

Hemen aıkwndan dbeltti: 
- Ammm mem.nnı bilmiyar

dum ki ••• 
(0......var} 

Yapağı ihtikar 
Diiaiki.-Jıit 

dinlendi 
20 ton yapağıyı. Sami ad 

bir fabrikatöre 16 bin lira 
20 JrüBür bin liraya satarü 
1rAr suçundan tevkif edilen y 
ğı taciri Ihiaıı ve Zeki Sanbe 
kardeşlerle ortakları Yorgı 
basakalm muhakemesine dün de 
asliye ikinci cemda devam emr. 
miş. şahitler dinlenilm ştir. 

Muhakemenin gec;en celaeam. 
de, lbralıim CelasI adında Kar 
serili bir tacir dinJeDilmie wı 
mevzuubalıia yaprağrlann kendi
si tarafmdan sa.tm aimd1b JO
lunda plıadette buhmaraJt t8r.. 
kif ectilmiı ve !ısddnnda ~ 
ta Jıirifi]mi.şt . 
Bllftare eeıtJeet b:rakJlan .. 
hİln ~)881 dlin evinde 1XJlls tanr' 
fmdan müteaddit dela!a.r ~ 
diiı halde bulunamam11 ve mail: 
kemeye ıetirilememietlr. 

Dl1n dinlenen t1ıccaııdaD 
eahit. eA8 vaka ile allJracftr 
mayıp lbrahimin şahaıleti 
münaaebattar ifadede IJıcdba-
mwılardtt. Bunlardan lbuılıiHn& 
ortağr Nurullah, 1"rahimin 
gün .kendı ine 20 ton yapalı 
mıq olduğunu söylediJlinf 
mıştır. Neticede müddemm••• 
nin isteği vec;h ·ıe 1ıbnlıim 
kında açılan dava ıle bu da-·
birleştirilmeeine ve kendi..,.. 
boldurularak mahlremeye .... 
rilmesine karar verilerek etme 
ma başka 'bir ııriine bıraJnlm.
tır. 

Kuyuya düşen ...... 
Kasmıpa.şada Kttc;ftlqriyalir 

oaddeBinde 3S numarada etuaa 
Stlleyman admda birisi. babım lı 
gezinirken kuyuya düprill}, .... 
ı?olmak imereyken kurtar .... 
t.Jr. 

Sllleyman cfülerken m....
yerlerinden yaralandttlmdan Jllt
yoi}u hastahanesine kaldJHI r 
tır. 

\vıraıı yı awtllu Vab' 

11~ 

imla komisıroau 
Sultanı mualllmlerinden mıııe.e:kklJ' 

olarak BesmWem BuJtın'...,. 1gt1,. 
ma etmekte olaD imi& kOllÜJGll1l dla 
de mesalalDe devam etmlftlr. Bu 11-
tims.da Arapça n Aoemce kellmeJer 
de 4mW&na Ttlrkgelepelerl tıııllılt' 
olUllllUlftur. 



. . 
esır eı ının 
tNGtLTERE 

ve dominyonlardaki 

Ai elerile konuşma
larını nine yor 
mı.hlre~ 9 (A.A.) - ltnlyndaki harp 

e ı,. ., n lngtltero ve lnglllz dömln_ 
kl akrabaları lle muhabere 

.nelerin medo.r olmnk için V • 
l tarafından gustcrilen kolaylık. 

. ltlkçc daha ziynde istifade 
:lir. 

.a b:ışlangıcmd:ı nçılmqı oınn 

• , sürn Ue Kwlh:ıç tcııkilfl.tına 
:1 bir kil almı~tır. Umumt 

lJ ı n } ... , muatn:ıa.mn.n pazarte. 
, çar mba VQ cuınartcs' gtinlerl 

Grcnvlç sıuıti ilc saat 7 ~CTI S c kado.r 
~ pılmaktadır. 

tngntercdc veya. ~ız domlnyon. 
lnrmda bulım:ın nlmı.b.-ılar, ltaıyada-

rlcr ne muhabere etmek istcdl.k. 
1 n takdirde kendi meaııukuUerlndc. 
kl papa vekll:ınc mUreııcant edebilir. 
ıc.r. p pıı. v ili de kendllernln talep_ 
terini radyo ile Vr.tlknn& 'blldirlr, bu 

:uretlc arzu ccUlcn CCYn.p ~?'.Çabuk 
lde cd ılr. 

Baltık devletlerine a •t 
5 vapuru tuttuğu için 

Sovqet Rusya 
İrlandayı 

protesto etti 
Londm, 9 (A.A.) - SovyeUc 

rm Londra bUyUk eıç·st Maisky, 
Londrado.kl lro.lndn. yüksek komL 
serllğine, İrlanda temyiz mahke · 
mcsm.n beş Ru \'apuru içln itti· 
haz ettiği karar hakkmd::ı. bir pro 
testo not.ası tevdi etmL~lir. 

Mrı.izky tarafından 1rlnndn ylik. 
ek komı.serlığine verilen bu pro· 

testo nota.smda §()ylo denllmcke· 
dir: 

1rlando. temyi; nu0 kemesinin 
Potto, Pil'et, Mnlİ, CoroJa. ve Ra· 
.mava vapurhn hn.kknıd kl 3 ve 4 
ummuz tarihli ltnrarlarıı dikkatim 
ı;:elbedlln....5tir. 

SoV}et menfaatlerini hnlcldv 
eden ou lı:ı.ksız k jct.Ji 
bir sur ttc protesto ctmı., 
Tıyetindeyi.rn. 

in ilterede 
upa kıtasına 

ihraç hareketi 
Gittıkçe 

canlanıyor 
Lmıdra. 9 (A.A.) - Nafia ne

zareti 'J)arlnmento müsteşarı M. 
Hicks bugün yaı işc;ilcrinc hitn. 
ben bir nutuk söyliyerek demiş· 
tir ki: 

lngiliz kıtaları şimdi Hitlerin 
ayağının altında ezilen kahra
man müttefiklerinıızden birinin 
toprağına ihraç edildikleri gün 
bütUn İngiliz kalbleri sevinçle 
çarpacaktır .• Tazi!er tarafından 
ezilen, mağlup edilmiş bulunan 
ve aç bırakılan, fakat sulha fişık 
bütün bu insanların, yif!itlerimL 
zi ne heyccnnh bir surette ve ne 
kadar minnetle karşıhyacakları· 
m tasavvur ediyor muc:unuz? 

İşgal al!ında bulunan memlew 
ketlerdeld nazi askerlerinin kalb. 
leri korkudan titremektedir. Bu 
koru iyi teçhiz edilmiş bulunan 
İngiliz ordusunun ve esaret altı
na aldılnnnın ga~a gelmeleri· 
korkusudur. 

Bu hii.disenin ne zaman vuku 
bulacağım biz tayin edecesnz. O 
zaman ordunun her 7..amankinde 
ziyade topa ve obüse. Jgiliz ha
ım. kuvvetlerinin de daha ziyade 
tayyare ve bombaya ihtiyacı ol~. 
cakt:ır. Bundan başka askerlen· 
miz yaba.net bir memlekete çı
kacaklarından onların iaşesini 
de temin etmek lazım gelecek. 
tir. 

Amerika hariciye nazırı 

Japonyanın pasi
fikte çevrilmesinin 

Mesuliyetini Japonyada 
buluyor 

''&oinb'1on, 9 (A.A.J - Kordcl Hu!, 
gazctccller toplantısında yııpt.ıği be. 
yanatta Almhnyaııın yenl tutuhat dll_ 
§ilnerek batı yarı kUrcslnln PC§l.nde 
olduğunu blldlrml§tlr. 

Nazır, Japonyanm Pnslflkte çevrıı. I 
meslnd~ bizzat kcndlslnln ;mesul ot. 
duğunu ll~ve eylemiştir 

Nıızır, bu mU!~haz:ıları Bcrlln ve 
Tokyod:ı resmt söT.CUlerln beyanatı 

haltkında tefslrattn bulunurken ileri 
sUrmUştUr. 

B rlln sözcUsU, Ruzveltln Ul.Un A. 
merlknsındn emperyalist siyaset takip 
ett!ğlııden b:ıhsetmlf, Tokyo sözcUBU 
do DUyfik Drltanya ile Çın. Birleşik 

.Amcrik ve llollandanın Japonyayı 

çevirmekte olduklarını blldlrm!ştlr. 
Hul, llcrlinln ittlhnmını "batı ynn 

kUrcsinde hiç bir klnıacy! r.lıletmıye. 
cak olan şeffaf bir propaganda,. keli. 
molerilc t.nvsıt tınlş ve bu propagnn_ 
danm 15 Avrupa devletini kuvvete 
mUracanlla.· zaptedcn b!.r hUk{lmettcn 
sa.dlr olduğunu knydeyleru Ur. 

Siyam buhra
l traf znda 

Sovyet hlı;.iıınctf, m fır ka· Tc:tıwıg • hin~, 9 (A.J\..J - Çın 
~ardan ve n~:.C ıennden hll:J,l matbuatı BUyUk Brıtnnyn ile Birleşik 
olacak mesuü.} tı tnr .... mcn lrtan· AmE'r ı nın Siyumm Jo.ponyn t.nra. 
da hükfunetinc tev<-ih ed r. Vukun. rından h r hangl bir taarn. u ıo._ 

gelecek bütün z rar \'(' ziyanın mamıuıı ır n mUitcNk n tedbir nlmış 
tazminini tnlep tmCA te da.bil ol· bulunduklarını m)lleflkan kaydet. 
ouğu hn.lde bu baptn tcap eden mcktdllr. 
kararlan lttihn.z etmCl: ve l zum. * * * 
u göreceği te rlerl :ılın lw.k Bangkok, 9 (A.A.) - Röytcr: 
kıru muhafaza ylcr. Slynııt mahafıl Japon - Siyam vıızl. 

Bahis mevzuu olnn v H l , <lı " yetinin (Son saatlerde bfmz iyile~. 
ı tlerine ait bıılun n bu hf'Ş va • ı mlş, o mııklıı tnvslf etll;ı.orı r .• 
pur Le tonj 1 " ya \ e .ı ~ tonj B•1 rnahI nere göre Ed n llc Kordcl 
R~yaya ilh;_k dıldıkleri 7..'.I. n 1 ııuı un an Ue.nııın Sıyamhlan ı.•ş_ 1 
c nubi Ameri lmC' ve c ctnı, ,. ınu !almt ka,.orsızlık 
ralnrında 1rl önd J mek hııvasın n d • ım etmekte bu uğu. 

te olan muht harıule)i tabın 

bulunmaktaydı. &>v mc•i 
bu vapurlnrm ka tanl:ınn. drrhnJ 
Baltık liman! rm::ı. avd t <'t 
~ nı v rm· c> de lrl. 
Londra milin u·nin rr:r 
ve vapur nn Jrl:ı.ndn 
t vkif edilmiyece>gi haklunı'ı., 
ı.ınıcti ruunmn v ? ~·;:'i tl il 

z rlne trl :ı nn)nr.n:ı L rn • 
maln.rm:ı rr: d edllrıu.llJ. 

Lo 

E sen ve Dortnumd 
.bombalandı 

l!Ondra. 9 ( A.A.J - lngıliz 
.bombardıman t1v' .,relerı per -
şenbc - cwna gec...~. Essen, Ham 
ve Dortmund'u bombardıman et. 
mişlerdir. 

--~:'>----

Edenin ziyafeti 

Almanya 
7 milyon asker 

daha çıkarabilecek 
Lotzdra, 9 (A.A.) - Yunanis· 

tanda halk, günden güne artan 
bir kin duygusu ile müstevliye 
karşı oophe almaktadır. Sokak. 
larla kafileler halinde g-eçişler ve 
bütün içtimalar menedilmiştir. 

ıımnhlar cenazeyi ta!dp idn 
hususi müc:an<le almak mecburi. 
yetinde oldu.klan gibi sokaklar· 
da iki kişiden fazla gııruplar ha. 
Jindc gezmek de yasak f"dilmis.. 
tir. 

Frnnsada Livon ve Saint · Eti_ 
enne gibi Rannvi şehir!crinde de 
işgal kuvvetlerine knr(?ı muhale. 
fet ve itaatsizlik hareketleri <:o. 
ğalmaktadır. 

Geçen hafta Norvcçte tehlike 
hali ilfm edilmiştir . 

Sovyet tebliği 
(Bas taTafı l ıncideJ 

'l ağustosta 21 Alman tayya. 
resi tahrip ettik. Aynı gün 14 
tayyare kaybettik. 

7 ağustos öğleden sonra avcı 
tayya.rolerimiz Moskova civarın
da bir Alman keşif tayyaresi dü
şürmüşlerdir. Bu tayyarenin mü 
rettebatı esir alınmıştır. 

Moskova, 9 (A.A.) - General 
Bohuszszyszko'nun riyaseti al
tında bir Leh askeri heyeti, dün 
buraya muvasalat etmiştir. 

L<.>ndra, 9 ( A.1L) - Londra
nm salahiyetli mahfilleri şark 
cephesindeki harekata. dair Al
manlar tarafından yapilan gü. 
ıiiltülil iddiaları ibüyük lbir ihti
yatla karşılamaktadır. 

Londrada bu iddiaları teyit 
eder hiç bir haber ahrunamıştır. 

$ ~ • 

Moskova, 9 ( A.A.) - Sovyet 
istihbarat müdür muavini Lo· 
zovski sorulan bir suale cevap 
vererek demi.,tir ki: 

Amerika !hariciye nazır mua· 
vini Samer Vels ile. Vaşington. 
daki Sovyet elçisi Umanski ara
sında teati edilen notalar Birleşik 
Amerikanın Sovyetler birliğine 
bu,..ofuıkü mücadelesinde iktısadi 
yardımda bulunmıya karar. ver 
miş olduğunu göstermektedir-

• "' . -Londra, 9 ( A.A.) - Polonya 
c;eteleri Almanlara karşı hareke· 
te geçmiye başlamıştır. 

Son zamanlarda bu çetelerin 
imhn ettikleri lbir Alman birliği. 
nin komutanı da öldürülmilştür. 
Cesedin üzt>rindc iğnelenmiş şu 
ufak not bulun.muştur: 

''Rus - Polonya anlaşması me
riyetc girmiştir; başka kavgala· 
rın ayırmış olduğu kuvvetler Al. 
mantara karşı işte bu şekilde 
birleşırlcr." . . 

Leh· Rus anla$ması, nazızının 
yok edilmesinin müşterek men.
faa.tleri icabından olduğunu an· 
Jıyan ve anlamakta gecilaniyecek 
olan 'bütiın diğer memleketlerin 
yapacakl~rı aynı m~da a!1laş. 
malam bır mukaddıme t.eşkıl et
mektedir. 

Londr(ı, 9 (A.A.J - Ofi: 
Times gazetesinin muhabiri, 

Boudienny'nin Ukraynada gös
termekte olduğu mul.avcmetin 
her noktada pek müthi3 olduğu· 
nu ve topla.nmış olan ihtiyat kuv 
vctlerini musaıt zamanda l{ief 
etrafındaki kıskacın mUntclıa 
noktaqı olan Kore-sten ve Ileyela. 
ya - Tserkov'a karşı taaITuza 
sevketmcsine intizar edildiğini 
beyan etmektedir. 

Almanlar tarafından i~al e -
dilmis ol arnzinin Avrupa Itus
yasıni'n ancak onda briini teşkil 
ctmı>kte olduğu bir kısmının Rus 
yanın 1939 senesinde knzanmı~ 
olduğu araziden ibaret bulundu. 
ğu beyan edilmektedir. 

Mosk01Ja, 9 ( A,A.) - "Kızıl 
Donanma'' mecmu~mdn. intişar 
eden ve Tass ajansı tarafından 
nakledilen bir makalede. Alman 
donanmasının 22 hazirndan dört 
ağustosa kadar olan 44 günlül· 
harp müddetince 14 den.ızaltı gc. 
misi k:ıybcttiği yazılmaktadır. 
Bu deni...altı gemilerinden dör
dü maynlara çarparak, biri Ka
radenizde bir Bulı.;:ır toıidosuna 
ibindirnıek suretiyle ibatmıs, di· 
ğerleri de Sovyet deniz kuvveL 
lcri tarafmdan batmlmı11lnrdır. 

Makalede. bu :rakamın Alman 
denizaltı gemilerinin yü?..de 10 u-

/.f)n<!rcı, 9 ( A.A.) - Hariciye nu temsil etmekte olduğu ve 
nr z•rı M. Eden, dün !bir öğle zi· denizde Alman yenilmezliğinin 
·nfcti verm:ştir. Bu ziyafette Mı j bir hurafe olduğu. bu ihürafcnin 
ur ( irleriylc Holandn ha. I de hava ve karada yenilmezlik 
1 ' • .mı Van Kleffen.s' da hlirafeci gibi husufa uğrayacağı 
hazır bulunmuşlardır. 1 kaydedilmektedir. 

Japonya 
Rusyadan 

istekte 
bulunmadı 

Tokyo, O (AA.) - BB.O. 
Japonyanm Sovyct Rusyadan bir 

takım metallbatta bulunmuş olduğu. 
na daır olan babl!r diln b\aadıı res • 
men "glllUnç., diye tavslf edllm~tlr. 

Bu bl!ynnaltn bulunan fÖzcU. tlA • 

vctcn dem!§Ur kl: 
Jıı ponyn, Sovyetlcrle a.ktcdllmlş cı. 

lan bitaraflık muııhedenameslnln ım. 
uısmdnnbcrl Jnpon • Sovyet mUna • 
sebatında blr değlşlkllk vukuıı. gelme. 
mlş olduğu suretlnıle I..01.ovııkl tara • 
fındah yapılmış olan beyanatı teyit 
edeblllr. 

YENi FRANSIZ 
KANUNU ESASISt 

Nasıl olacak 
\1 ı, 3 (A.A.J - Halen tetkik edil-

mekte ola.n yeni kanunu esasi hU. 
kUmlerlne göre Fransız devlet relsl 
-kl glmdl Mareşal PetencUr- ne Bir. 
ıevtk Amerlkruı reisliği.ne az çok ben. 
zer seltıhlyetler verilmesi mutasav_ 
verdlr. Henüz kaU §ekllnı almamış ve 
gtzll tutulmakta olan kanunu esns1 
projesi lkl bUyUk flkrl lhtıva etmek. 
teydl: 

Blrinclsl devlet rcl..ııt salAhlyetinin 
nrttınıması, 

İkincisi de genl§ bir intihap hakkı 

Yunanistanda 
işgal kuvvet
leri ne karşı 

Ayaklanmalar 
başladı 

Londro, 9 (A.A.) - Moakovıı rad.. 
yosunun bildirdiğine g6re Alman 1b.o 
Uyatlnn hakkında tzvestt:ra gazete .. 
s!nde ncşrcdllen rnko.mlar, Almanla
nn n keı1 maksnUar için 'I mllyon 
kişiyi hizmete alablleccltlerlnl göster 
mcktedlr. 60 ya~ kadar btltUD er • 
ıccklcr bu raknmn dahildir. Almruıyn. 
da ıs ne 40 ya.ş arıı.smda ve aUAh al
tına alınabilecek 4 milyon erkek bu
lunduğu tahmin edllmektedlr. Bu hal 
Hitlerin ne lçln hnrb1 bir yıldırım 

harbllc bltırmek latedlğlnl ve ne içln 
Sovyet harbinin Uk haftalarında en 
lyl aslrerlerlni ve en !yi mntehaasıslıı.. 
rmı ö!Ume sevkeWğinl izah etmek • 
tedlr, 

Japonlar 
Mançuko 
hududuna 

Yeniden kıta
lar gönderdi 

Çörçil- Ruı•eP 
mülakatı . e) 

(Baş taraf' 1 ~~ 
kınca harp işlerini k-OJl~ ~ 
Jslerlnl konu.smaı.-tan ,_,..~ 
gC'lir. Zlm muharip o]S.Jl b1 ~· 
wm biri kati surette h8r ele Pj 
msdıkça, l'alınt her Udsi nı8 l,,'.i, 
den ümldl~I kc~edfkçe :~ ı~ 
mağa dei,rfl, konuşmağs. So'f'J 
yoktur. Bu balmnd.<ıll ...:ııııı ~ 
JJlrliğlno yapılacak yn_ı~t ,r" 
lesl mu taccı bir nınh•S (fi 
mch~lr. IJ1l":w 

İnglltero Rusya ile !ı, ~ 
Jcnrsı harpte ynrdrmlıı> bıl ,.,,.. .... 
mnsı ynptı. İogiltercnin et" 
'nndi hakikatte Amcrili& ,., 
celcso do RtıZ\'elt ı.trnl:uı1;~/ 
dünç yemıo lmnununo tıl~ 
yaptlııc:ık ynnlını f.lnc bıl )!".,I 
mc'k fikrinde değildir 'c 1,tlP'"~ 
İngiliz • RIL'i nnııışmn<:t ip ~ -
ahasmcfa müc;kUliitı n1~r ı.-ttl~~ 
tadır İste İncillz nıı..c;\C •• p • 111 .. 
hu usta Ruzveltl lknn ıı: 
cn~'I tahmin olunabilir. ıı6 

Sonm Almanyn kar"ts' rıı""' 
:yet Rus:vanm cle,·ıın1lı bir ~·~JJ 
~et c<'phe l kuruı> kıırııP1 'I 
timullcrlnde ,.\nwri~~tt. \I;. 
, ·aziyetlcr ba.5ka ba,.p<>-11,d ..J 
yet Jnzılordunon mtık•''Cll' ~ 
tan ewcl kati urctte ~t~ 
olursa hnrp za.nırctıcri ııı~ 
nm da İngUtero 'tlnıncı- ı;P'' 
1 ini kap edebilir. .11csb~~ 
böyle bir ihtimal karşısın. 

lle tadil edilmiş lntlhnbat siatemL 1.'• I Londru, 9 (A.A.) - Röyter Ajan. 
:ı:un bir müddet lçln intihap edilecek aının Lolldranm saıa.ıııyettnr blr men_ 
ve tekmr lnUho.bı mUmktln buluna. bamdan öğrendlğlne göre Japonlann 
cak olan devlet reisi aynr zamanda Ma.nçukuo hududuna göndermiş olduk 
otoma.tik bir surette bn§vekll olacak ıarı takviye kıtn.atı, takriben 100 bln 

Unüyor! Tabii ~ örtllfo (i ı,i~ 
istediği mühim noktntıırd-" 
budur. c~ 
Jlolasa İngiltere :ile J\rtl .ııı • 

rasında anmk doi:>Tudı:ın ertıılıt_ıt' 
de\'let \'e hlikiimet rt'lsl dJlt"~' 
nu bilcc klcri \C t.r.ıı ıtıı":.. 
baı ka hiçbtr kim enin b rıı_. 
M;cmlyeccldcri no kııd:ır Jıt"f 
meseleler \'Ursa bunların ı;ıııi' 
l?uz,·eıt - Çöl'!ftl müliikllt ıııııf 
nıı~ulmu tur ve hepsi de lJtl ,ıı 
bir karam bnil;lanmı tır. 1' / 
le demokrasi ccııhcSİJJde rff • 
harp ,.o sulh ;n<';.clclerl 1~ l 

ve nnzırlarmı kendlsi seçecektir. kişiye b:ıllğ bulunmaktadır. 

Of! • Havas Ajansına göre, yeni B!r kaç zamandan beri bu hudutta 
kanunu eos:ıs1nin tahrlrl lle meroul <'• bulunmakta olan Japon kıtaatnun ye .. 
lan komisyon, kadınlara da intihap lt!Uıu 250 bin kişi tahmin edilmekte 
hakkının wrllmeslnl tekli! etmekte. idi. 
dlr. Çin çetelerine 

petrol götüren Alman tebliği 
(Bas tc.ratı 1 incide) 

vaffakıyetle tahakkuk ctınış bu
lunmaktadır. 

Mare§al Von Bronştaddan a. 
Jınan malumata göre s:r1.meraı 
Von Lohrum ·ava filosunun yar 
oımiyle altıncı ve on ikinci Sov· 
yet ordulariyle 18 inci Sovyet 
ordusunun bazı kısımları, yani 
tahminen 25 piyade, dağ ve tank 
tümeni imha edilmiştir. 

Altıncı ve on ikinci ordu ku. 
manaanları da dahil olduğu hal· 
de 103 bin esir alınmıştır. 317 
tank, 858 top, külliyetli sair harp 
malzemesi ve bu meyanda 5,250 
kar .• yon ve zırhlı trenler iğtinam 
edilmiştir. Düşman kanlı ve va_ 
him 7.ayint vermiştir. DUşman 
zayiatı şimdiye kadar 200,000 
raddelerinde bulunmuştur. 

Rudapcşte, 9 ( A.A.) - Ofi: 
Erkanı harbiyenin tobli~i hak

kında milta.lea serdeden snlnhi
ycttar mnhfiller. Macar ordusu
nun Alman kuvvetleriyle iFıbirlL 
ği yapan motörlii iki cüzülamı
nın ihata edilmiş So\'Yi't kuvvet
lerinin mukabil taarruzlarını de
fetmiş olduklarını söylemekte. 
dirler. 
Mac:ır, zırhlı ve motosikletli a

lavlan Rus süvari kıtalarını boz
gÜna uğratmışlar ve motörlil 
'baUıryaları le ,,, •çirmişlcrdir. 

Macar ta}' yan:leri Rus erkanı 
harbiyesine ait bir tn\'varenin 
hareketini men'c muvaffak ol· 
muş ve dUşnıanın harp mal?Jeme. 
sini tahri etmekte 'bulunduğunu 
müşahede eylemiştir. Dütiin ri
cat yolları kesilmiR olduğu gibi, 
yı~larla. harp mnlzemesilc dol
muş bulunmaktadxr. 

Londrıı, 9 ( A,A.) - B.B.C. : 
SalahiyPttar mahnfildc insan· 

en ve malzemece çok büyük fe. 
dakarlrklar yapmış Almanların 
Lcninsn-ad, Moskova ve Kiefi is
tihdaf eden taaıTUzlarmm aka
mete uğramasından sonra, şim· 
di Alman milletinin kuvvei ma. 
neviycsini yükseltmek maksadi
le ·Odesa istikametinde yeni bir 
hareket tecrübe etmekte olduk
ları beyan edilmektedir. Son sa· 
a.tlerde Alman baş kumandanlığı 
fövkala.d bir tebliğ neşrederek 
l 'kranyada bir muvaffakiyet ka
zanılmış olduğunu bildirmiştir. 

Mosovaçlan gelen haberlere gö
re orada yeni Alman taarn.ızu 
evvelce Mo kova istikametinde 
ynpılmrş olan ta.nrn.ızcfa.n daha 
bati va daha kuvvetsiz olduğu 
söylenmektedir. 

Maamafih Londranm s.ıHihi -
ycttar mahafilinde Odesa istika· 
motindeki ileri hareketin mühim 
olduğu kaıbul edilmektedir. 

Bir Amerikan vapuru 
Japonlar tarafından 

yakalandı 
Şan,gh~y. ' (A.A.) n.n.c. 
Japon memurları, Melyo adındaki 

Amerikan petrol gemlslni yakala.mI§ 
lar ve lçlnch?kl 2000 varil petrolü mil. 
sadere etınl,lerdlr. Japon momurlnn 
bu petrollerin Yang.Tse deltaso:da 
harekt lcra etmekte olan Çinli çete • 
?ere gönderilmekte olduğunu beyan et 
mlşlcrdlr. 

Türkiyeye gelecek 
ınülteciler 

itibarile Jıallcdllml tir. ı\ d 
·pp 

Ruzvelt seyaha11 

devam ediY0~1 
Yalnrz yatrn ner~ 

1 olduğu belli degı 
\ n~ington, 9 {A.A.J ye 

cumhurrclsllğiıı:e. mnbS'JS ft 
yatından nıınnn bir tclgrBİ 

0 
ıroyahatlne devam cttne:.tte ~ 
ve aoyahatın Mdlsesız gcçt 
diriyor. Reisicumhur ruıns g t 
111 vesaiki oltumnkla g"çırtıl 11 
tomııc '·atı lle refukcıUndc r 
kotre bugUn knrayı )"1111~._ 

~11\ ve yiyecek lmışlardır. ıı 

( Ba~ tarafı 1 ırıc:tdcJ mUs:ıittlr. Tclgratın rclE c .. ı 
·!>'" tedcrek tanzim eylemek mnksadı- yatının nerede olduğu ııs 

le bu knnun ıılyihnsı takdim olun bir kayıt yoktur. Jı 
muştur. Bunda mültecllC'rin eslihn Vaşington, 9 ( A.A.) 

11 
1 

milhimmat ve sar harp vnsıtnla. cumhur Mister Ruz\'~~ 111( 

rındnn tecridi mültecilerin ~rn· batinin önümüzdekı h~~ b'•d 
her gctil't'cPklcri peliha. mühimmat şına kadar devam decet!"l ti 
eşya, gemi v~ tnyyare ve sair hnrp mekte. fakat seyah:ı~_,:ıe: Jl1e 
vasıtalarının hilsnU halde muha • ne.reye e-idıleccöi zik~1 

faz:ısı \"C bunun için lcabeden mas tedir. Fd v' 
raflnrm jnp:lmn.sı kampa g recek \'nşlngton, u (A.ı\.) - ıt 
mliltccllcrin dışardu çnlışmalnrına run yatından dUn aıınaı: 0 r ı 
imkün olmıynrağı cihetle bunlar · tıı. "Ruzv~llln seyahati h d CU 

1 \'eıt. dan subny ve a8kerl memur aıa mektcdir ... tlcnll!yor. ıwz ıııı1J' 
ordumuzdaki muadili riit.belerine tesl gtlnUnUn mUhlm bir 1<111 ur 
mahsus maaş verilmesl ve Cl'l<'rin mt vrn.kı tetkik ile geçirıtl~r 
ordumuz eratı gibi iaşl', ilbas ve Mesajda şöyle dcnumektete61~ 
tedavi ı><lllm<'lerl ve zaruri ihtiyaç Seyahat hddlsesiz geçme!< 
lan .içın maaş a.lmalnrı, milltecile. ,ıu gtızcldlr. JtJJ' 
ı in Sİ\ il şahısların gcldllderl gUn· Potomac yatı ile yata rc!~ıe 1' 
deıı !tib::ıren <'n yakın muhacir ve Culypso kotrası, bugun ıın~ır· 
mil it cci komlsyonlnrına el evir ve §nrnk bazı ıcvazım nımıştıı 1'ııt 
teslim cdllincC'yc kadar idnreleri • Mesajda. yatm m vldl b8 1' 
n n orducn temini, mülteci knınp· bir maJCımat yolctur. 
Innnda inzıbntm ve hüsnü idare. o __... jı 

nin tesisi vesaire esaslar bu layi· AME D 1KALIJ..;\ •-'' 
hada derp~ edilmektedir. Lf!yiha f' 1 t• 
~saslnrma gör<>, yabnııcı mcmlc • lzlandadaki kıta tl t 
ketlerdcn Türklyeye iltica eden takviye ediyo~JP~ 
muhar p yabancı ordu mensupları- Ncvyork, 9 ( A.A.) . _ .. ı 
nın TUrkiye toprnklnrrnn girdikle. dada.ki Amerikan garnı~t ( 
ri tarihten itib.,ren iade olunacak· takviye kıtaatı ve cı:z<1~_rjlB ~. 
lnn tarihe kadar nakli, .lşa.re, libas kt ı .. h. b • ~11>'· tı;· 
ve tedavi husustan hükfimetçe me c 0 an mu ım ~tl tlif 
temin olunacaktır. Mülteciler top· ~~ ~:mi~u~ı!~J~a cdiıııJ;t 
mklnnmıza ayak bastıkla.rmdn. ve -----o---" c:l 
kam sulnrmuuı girdiklerinde esli· G 1 y gııJ1 
ha, mühimmat vcsnir hı>.rp vaı;ıtn. enera ey 
lnrmdan tccılt Pdlleceklc:rdir. Vişide ııl ve~ 

Mültceilerln Uzedndeki eşya ile Vişi, 9 ( A.A.) - -~~j f.I ıı. 
herabcrınde getirdikleri zati eşya· gnnd, dün akşam l<T~~ ıı' 
do.n maada. kara, deniz ve havn. kasından tayyare ile Vışt 
eslihn, milhlrnmat, tccbi?.at, nn.kll vasaliı.t etmiştir. ~ ~ 
vasıtaları, gemi, tayyare vesair General Vcygand, iJet1-
askeri eşya ve herçeşit harp mal· mcğini Mareşal Petenle 
zemesi orduca muhafaza nltınn n· yemiştir. ,:1 
lmnc3.k ve bunların muhafazaları <e 
için icap eden masraflar da yapıla. edilenler için milli mUdafstı ıc!Jl1 
caktır. Bir muvakkat maddeye~- Ictincc yapılan mnsraflnr: ., 
re, bu kanunun neşri tarihine ka· 1 hilkümlerine göre, kayıt 
dar 'rorldyeye ilüca ediP enterne sup olunacaktır." 
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A~k~r!~!!!~~i~!ea_ I Al Yarışları münaseblil.e: 
~ zwwwı 3-2 ı._.: zwwwı ~ "'-' ı:wwws ı_.ı .. ~ 

nı gelmemiş olanlar da E k b 
ı ı ::~::.a:~;::.ce!:!:.. s i ir cokey olan Bayram 

Türkçesi: askerlik mUkelle!iyetl kanununun f l l 
UncU maddealnl degi§tlren bir 14ylha ne er an atıyor ? 
lılecliae verilmiş ve allkadar cncU. 
menlerden geçmiştir. Mnddcyc verilen 

- Beni kal'Jjllarken öttürdü __ , yeni ııckle göre askerlik yoklaması 
ğünüz düdükler, ayrılırken ar çağında bulunup da ıuıkere 18tt'nmcsl 
kamdan koparacağmız alkış tu· zamanı gelmemiş olanların l9 yaııın
fanrndan daha ziyade beni müte- da bulunanlar seferberlik znmanıann_ 
ha sis etmiştir. Spinoza gayri da veya !evkalAde hallerde mıııı mU. 
mcmnurilann tekft.mülün en fay dafaa veke.tcUnln latemcııl ve icra ve. 
dalı uzuvları olduğunu söylemış: Jdllerl heyetinin kabul ve cumhurr i_ 
tir. Siz de burada gayri memnun· sinin taadlkile askere alınacaklardır. 
lar sınıfnu teşkil ediyorsunuz. Bu takdirde bunlardan yoklamalan 
Fakat neden gayri memnun u- yapılanlar derhal kıtalara sevkedılc. 
nuz? Bunları muayye nbir sekil. bileceklerdir. 

de teker teker söyleyin .. Ben iş· Yoklamalan yapılmamış olanlar 
te buradayım.. Sire şunu eöyli\·e· için cıc askerlik meclfalerl toplanarak 
yim, Glotenburgdaki bu gibi 

0

is- kıtalarma gönderileceklerdir. Bu su
van, ihtilal hareketleri bende bü. retle askere alınanların kanunen as_ 
yük bir sempati yaratıyÖr, GOk kere alınmnlan Uwm gelen güne k o. 
"amimi hislerle baehÇ·an bu ihti· dar yapa.caklım askcrılk muvazzaf 
lii.l teşebbüsleri daima halk bay· h!zmctıcrlnc mahsup edilecektir. 
ramları. gibi kınlan birkaç kafa. -
moraran birkaç göz ile veyahut 
birkaç gözün morarması ile niha- thsan Tav dün gömüldü 
yet buluyor. Fakat şunu haber 
Yereyim ki maatteessüf bu acf er 
zarar ~renler arasında ağ'ır bir 
yaralı var ve ben efendiler mille.. 
timi müdafaaya mecbunım, hem 
de sizlerin yaptıiJnız gibi boş, 
kuru sözlerle değil , fiil ile. hftdi .. 
selerle, kuvvetim, otoritem ve 
meeuliyetimle mUdaf aaya mec -
burum. 

Grandllşes nutkunun bu nok
tasında yavaş yavlll) elinden eL 
divenJerini çıkardı ve büyük bir 
soğuk kanlılıkla masanın üzerine 
kovdu. 

Yüzüksüz, ince. beyaz, adeta 
şeffaf elleri erkekler üzerinde 
bir çıplaklık eşantiyonu tesiri 
yatı. Gran<lUşes sözlerine de· 
vamla: 

Ankarada BUyUk Millet Mecllll bUt. 
çc encümeninde call§trken kalbinden 
rahat.ızlanarak ve!at. ewtbıi bildir• 
dl~ İhsan Tavm cenaııesl dUn ög_ 
leyin tchrimize geUrllmif ve Beyazıt 
camllne naklounarak lktndl vakti na. 
mazı orada kılındıktan eonra Edime. 
kapıdaki ŞehltllA'e götUrUlUp gömUl_ 
mUııtUr. 

Cenazede BUyUk Millet. Meclisi Re. 
Uılık divanı namına reil vekili şem
ıeddln GQnaltayl&, relilik divanı ki_ 
Upıerinden Bingöl mebuau Necmeddin 
Salılr, vali ve beledlye reial ve bir çok 
zaUar hazır bulunmuıtur. 

Cenue USrenine BUyük 11.lllet Mec. 
liırl riyueU, BUytlk Millet ::Uecll.ll re. 
lll. bUtoe enctlmenl, Bqveldl, dahlllye 
Vekili, C.H.P. genel 8ekreterllgl. vali 
ve belediye relal, tatanbUl Şehlr mec_ 
llırl t.zaları, lstanbul barosu, Sagu a. 
ilesi, Nazmi Balkanoğlu, Fonıılm ln
p.at tlrkeU adına çelenkler sönderll. 

miftlr. 

> 
~ 
er: ..... 

Pazar Pazartesi 
10 Ağus. 11 Ağus. 

Recep: lCI 
Hızır: 91 

Hıur: 98 
Rooep: 17 .c 

- !ki kabineye de itimat re· 
yini vermekten imtina etmişsi
niz .. Her halde şimdi ü~üncU ka... 
bineyi de yıkmak istiyeceksiniz. 
fakat şimdiden haber vereyim 
ki ben de izi bir dördUncU ka:'lıi· 
ne tekli f edecek değilim. Hayır, 
derhal caddelerden atlı polialerl 
<:ekecek ve işten çıkarılan ame
leyi çağırarak onlara maatlarmı 
peşin vermek Ur.ere iş verece_ 
ğim. Fakat bunları yapmak için 
memlekette itimat ettiğim harp 
malremesini satamam. kendi his· 
semden fedakirlılr edeoeiJm. E
ğer si zistereeniz. başka patron. uauu. w.-• m:ıu- -v_. uaaı 
!ar da bulabilirseniz onlann da Olaei&Jı uı 6.0I ı.n 

11.19 
ıs imleri Krup, Ba il Zaharof, ""' ,._.. •·

05 

Şnavder olacaktır. Eğer bu isim· 011e ~ ... 11.19 
l'Ul 8.M n.ıı 

%0.16 J!.00 !O.H 12,00 
ler hoşunuza ~tmiyorsa Tervu- ikindi 
ren, Adargem, Jaıublin de ola. Akf&m 

:n.oo l.45 22.69 l.'4 
7.M 

bilir. Yat.. 
Bu ile isim muhalif partiye ait l1DB&k 6.09 ·uş 4.11 

üç §efe aitti. · 
( DM1amt uar) 

Boğaziçinin en gUzel ve oirin 
kÖ§küne yerleotlğl gün, mavi sula. 
rn gözlerinde saadetin her insana 
nasip olmıyan ~irabı yanarak 
daldı. Sonra uzun, mihnet dolu ııe· 
nelerin bUtUn ıstırabını bir anda 
boşluğa ııalrvermek ister gi"Qi rle 
rin bir: 

-Ah ... 
Sonra bir: 
- Oh .• çektinde:n sonra dUşün

dU: 
- Zavallı Fernaıı .. tam ) 'Cdl 

senedir Londra hapishanesinde yn 
tıyor. Halbuki onu bir mektupla 
kurtara.bilir, masum olduğunu ve 
İngiltere adliyesinin bu işte bUyUk 
bir adli bata llilediğinl isbat ede
rim. Evet, İngiliz a.dliye81, tarihin· 
de ilk bllytlk hat.ayı Mill'miştlr. 

Zile bastı : 
Bir kuşun kanatlarını çırparak 

boşlukta kayması gibi mini mini 
hizmetçisi önünde durdu: 

- Bana ibir kiğıt kalem getir. 
Biraz sonra şu satırları yazdı: 
Bftyttk Brltanya Adliye N rzare 

üne; 
" ••• tarthlnde, ( .•• ) si indirmek. 

ten suçla Femu, hlc;hlr gtbıahı 
obnadığt Jlalde yedi Henf!ldir hapis· 
llaae kik,telerfnde inliyor. Ba mctr 
t.ubum, onun tamamiyle mumn oı· 
«utana ıdze lsbat edeaekt.Jr ••• " 

Ekinlı zade Omıan, mektubuna 
devam edemedi. Koltula biraz da. 
ha gamtlldll. Tekrar zile ibeııtı. 

- Bir limonata kmm. 
Limonata gelmJıi. 
- Teoek.ktlr ederim. Ben b1nz 

uyuyaeafım .• haydi lleD lelDe git •.. 

Osman. tam on yedt ilene Ayc· 
tul1ah PafaDDl ımmetçt.Ulfnl yap· 
Jlllltı.Redtf olarU almdılı uıker 
l!kte pek .. kalabilmiş • .Ayetullah 
Paşa onu bir giln kışla kap1smda 
nlft>et beldedleD sGrmut. yaveri.. 
ae: 
-Şu n~yi ütam al, getir. 

Ancak ...... lllmıtd'.ım .,.... 

ıımda işe yarar. Böyle birini arar 
dw-urdum. 

Osman, papıım konağına götU· 
rUlürken bir şey bilmiyor ve bil" 
fey de düşilneımiyordu. Nereye gö 
tUrilyorlardı? Söylememişlerdi bi· 
le. J{endisl de merak etmlyol"du. 
Ne olacak, a.skerl~eğil mi? İster 
lerse taş ktrdtnr, isterle~e plllv 
yedır:lrlerdl. Fakat Erenk6yUndeki 
muazzam konağın kapısında san 
118.kallanndan tanıd·ğı paşa ile kar 
şılaşnıca evvcll eaşaladı. Sonra 
hemen toplanarak selAmı çaktı. 

Pap gWUınaiyerek: 
- Adın ne? diye eonlu. 
-Osman .. 
- ()aman bundan 80IU'a ölünce. 

ye kadar benim yanımda kalacak' 
am, aıiladm mı? Artık benkn ada· 
mun oldun .. Taliln varm~. ki senı 
gördüm. Haydi §imdi git. 

Osmanm boğazında bir §eyler 
düğümlendi. Bir anda ekini, tarla 
lan, n-:makla.rı, inek ve ökUzlerl, 
kulübesi, ihtiyar anaaı, genç ya. 
vukluau ile gözünde canlanmıştı. 
Oralan öyle aydmllk, öyle gijul 
görüyordu, ki. .. 

- Haydi, ne duruyonıun? 
Fakat Osman, Ekinin manzara· 

lannı hayalinden bir tilrlU ailemi· 
yordu. Gözleri dOlu dolu olınqtu. 
Gayrilhtiyarf: 

- Ben hiç köyüme gttmıyecek 
miyim? 

Diyordu. 
Başı, bir an içinde Auıan vtlcu . 

dunu bir hlndl gtbl büsbUtlln ka. 
b&rtmış ve bojazlanan blr lnııanm 
lurıltıııı gibi ııeııler çıkararak: 

- Kerata.. diye bağrnnış, 90n· 
ra lllve ~~tt: 

- Senin gözlerhıl çıkamım. 
Seni gidi haddini bilmez yeztd .. 
Bana br§t gelmek ha.. Bir daha 
böyle lif edersen alimallah taban· 
lanna ytls bir kere eopa. o.ttınr. 
doğratıp tuz koydururum. 

Ayetullah P8'a 93 harbine çavuş 
....- iltlnk etmil ve tir yolunu 

Y~ yerlerimizin en eski co· 
keyı İhsan Babadan sonra yeti. 
şen c.'Okeylerin en kıdemlisi ve 
en kıymetlilerinden biri muhak· 
kak ki Bayram'dır. 

Bayram bugün otuz yedi ya· 
6tndadır. Fakat kendisine yinni 
beş. yirmi altı vaştan fazla vere. 
mezsiniz. Bunun SJJ"TJJU kendis; · 
ne sordum: 

- Tabii dedi, ata binen dai· 
ma genç kalır.. En mUkemmel 
sporu yapıyonız. hem de a~ık 
havada .. 

Bayram hem eokeydir, hem de 
antrenör. Birçok seneler at sa_ 
hipliği de de etmiş. hatta Avru· 
padan at bile getirtmiştir. Bu at. 
lann en meşhuru hAla yarış yer
lerinin kahramanı olmakta de· 
vanı den Dandi'dil' 

Bayram'a atçılıia ne zaman 
başlad1ğını sordum. 

- Atçılığa seferberlikte baş_ 
ladım, dedi. Nişantaşlı Şevket 
beyin Devo isimli atına biniyor 
dmn. llk yarışı 1919 da Velieten. 
di ça)rırmda yaptım. 

- llk yarl§larınızm hatırasını 
hfila yaşar mısınız? 

- Tabii .. tık büyük yarıglarnn 
İzmirdedir. lzmirin i§Kaii sıra· 
smda idi. Bende de Dehmen is
minde bir at vardı. Tam on üç 
atm i§tirak ettiği bu yarışta 
dilnyanın meşhur ecnebi cokeyle. 
ri de vardı. Hiç unutmam, bir 
cuma günüydü. Izmirin büyük 
zcJr.ele.si o gün olmuştu. Hava 
yağmurlu olduğu için bir su için· 
deydi. Altı hayvan 'birden Poto· 
ya geldik ve bir kafa farkla iben 
yarışı kazandım. Dehmen, Ali E
fendi isminde bir ıf:mıirlinin atı 
idi. 

Bundan sonra memleketimir..e 
İngiliz atlan geldi. tık ')'anşunı 
Akif beyin Elcdolan isimli hay
vaniyle kazandım. Sonra asker 
oldum ve o zaman Başvekil olan 
Millişef"ıınizin atlarına baktım. 
BugUnkü Olganın babası olan 
Olgo ile gür.el yarışlar kazandım. 
Terhis olunduktan sonra Fikret 
ve Ahmet beylerin yanında. altı 
sene çal~mı· 

- Sizıie en bu.yük hatırayı bı. 
rakan yarış ~idir? 

- Bundan altı yedi letle ev· 
veldi. Piper ile müthit bir yanş 
yapml§tnn. Yarışa Prensin Ak· 
laton'u, Allotinin Goeseri, Akif 
beyin Bekin, Prensin Leditaki 
ve benim bindiğim Piper iıtirak 
etmişti. Diğer atlar da sırasiyle 
Bol, meşhur Klark, Horvars ve 

Abdullah biniyorlardı. Mesafe 
üç bin beş yilz metreydi. İkrami
yeei 1200 lira olan bu yarışta lbü. 
yük rakibim Gosscrdi. Müthiş 
bir mücadele oldu, nihayet sonda 
bir kafa farkla yar:şı vurdum, 
at sahibi Ahmet beyin elinden 
limonata bardağı diiştü. Aynı 
gUn Prens Ruşeni, Bursa.da Sa
dayi geçtikten sonra Ankaraya 
gelmiştim. Ben de bu Arap atın 
rı yarışına Yorgancı Ahmedin 
Tayyarı ile girdim. Dört defa 
Ruşenc hücum ettim. Hep' elim
den kaçtı, nihayet beşinci hucu. 
mumda iki yüz metre kafa kafa· 
ya gittik ve sonunda bir kafa ile 
yarışı vurdum. Prensin bu atı 
kolav geçilmezdi, fakat ben ya 
birinci gelmek yahut en sona 
kalmak için koşuyordum. Bu se
beple muttasıl hücum ettim ve 
kazandım. 

- En ziyade sevdığiniz at 
hangisidir? 

- Dandi.. Biz Dandiyi Asmı 
Çırpan ile ortakolarak Atinadan 
getirttik. Bundan dört sene ev
Tcldi. 2800 liraya alnı~. Bil. 
tün yarışlarını Prensin hayvan
lariyle bilhassa Novis ve Sanan· 
der ile yaptı. Her defasında No
visi vurdu. On ü<: birincilik aldı. 

- Bize Dandinin en meşhur 
yarxşıru anlatır mısınız? 

- Bir yanşa yalnız Prensin 
Novis ve Sananderi ile Dandi 
girmişti. Dandi 60, Novis 53.5 
ve Sanander 58,5 kilo ile koşu. 
yordu. Meaaf e 4000 metre idi. 
kaçırdı, yakaladım, ve burun 
buruna tam iki bin metre ~ttik. 
Sanander arkadan takip ediyor
du, fakat Novisin kesildiğini gö· 
rünce ileri fırladi ve bu kere 
Novis arkada kald1. Biz Sanan
der ile mücadeleye iba§ladık. Düz 
lüğe çıktığımnda o da kesildi ve 
Dandi rahat bir birincilik aldı. 
Dandinin yaptığı en zevkli yarış 
budur. Bu kahraman at şimdiye 
kadar tam !4.500 lira ikramiye 
kamndmmş. blltun aahiplerin.in 
yüzUn\l güldürmüştür. 

Elme ~eçen atJardan bir de 
Necib ismindeki Arap atı, bende 
çok güzel hatıra bırakml§tır. Bu 
Jıh Salih Temel ile ortak Olarak 
satın almıştık. lstanbulda iki, lz.. 
mirde lbir günde iki yanş kazan· 
dı, daha birçok yarışları da vur
duktan ve üç ay içinde 3000 lira 
ikramiye kazandıktan sonra bir 
gün Ben#iyUr.e mağlO'p oldu ve 
sakatlandı. Butrtın İzmir atlı 
spor klübünde Evliya.zade Vefik 

beyin binek atıdır. 
Söyliyeceğim, bende en çok 

hatıra b raknn Dandi, Necıb, Pi 
per ve Tayynrdr.·. 

- Bizde gürel taylar ye~iyor 
mu? 
. -: -~imdi Karacabeyin yetiş _ 
tırdıgı taylar mükemmeldir. Bu 
senelere kadar k"llvvetli kısrak 
olma.dığmdnn yeti~ taylar za
y_ıf oluyor. hattfı Prensin tayla 
nyle rekabet edemiyordu. Fakat 
artık Prens tayları kuvvetleri 
rakiplerle karşıln<-.acaktrr. Gele
cek sene içın Prensin dört tayı 
çalışmaktadır. Bakalım muza.f 
feriyeti kim alacak. • 

.. Ay!"1hrken yolda, Bayram bü· 
yuk bır revkle bağlandığı atçılık 
ve ibınicilik hakkında şunlan söv 
lüyordu: 

- Atçılık mesleki, heves ve 
bUyük bir dikkatle uğraşmak is 
ter, dikkat ve hevesle bu işe baf
larunıynn imsenin yüzü gülmez. 
Bıihusus tay yetiştirmek çok bil.. 
yük bir dikkat meselesidir. Bil
hassa iki yaş zamanla.rnda btl
yük .dikkat liizımdır. Uç YaflDI 
gec;tıh-ten sonra tehlike ualır 
fakat iki yaşında bozUJan ~ 
hayvan kolay kolay ivileşmez.. 

Bayrama veda ettlın.. Saat
lerce ata bindikten sonra Buca 
plakalı bisikletine atladı ve beni 
yeşil çayırda bırakarak uak. 
laştı. 

MUZAFFER AOAB 

Atçılık broşürü 
Memleketimizdeki at yarışçı

himdan belıeeden ve Ankara ya· 
n§larmın neticelerini mukayeıte
li olarak veren bu büroşürde ay. 
nı zamanda haftanın programı 
da vardır. Ka.rilerımize ta\'8İye 
ederiz. 

Yüzme şampiyon
luk müsabakaları 
İstanbul Su Sparlan Ajanlığı 

tarr.fında.ıı tertip edilen yümıe 
§alllpiyonluk müsabakalarına 
dün Moda yuzme havuzunda bq 
lanmqtır. BUyUk bir kalaba
lık önünde ve 105 sporcunun itti· 
rakiyle yapılan müsabakalar çok 
muntazam ve heyecanlı olmUCP
tur. 

Galatasaray • Beyka& klüpleri 
ile Haydarpaşa. lstiklfil, Sen Jo
zef ve Ticaret Lisesi yüzücüleri
nin iştirak ettiği dünkü mllaaba
kalar<la Galatasaray 84, Beykcs 

B 
• • ile Haydarpaşa. 18, !stild81 14, 

ır cınaııetin sonu SeK~~ın:i~~VG1aı~02. '.:I Beykoz 65 puvan almışlardır. 
bulup padi§ahm gözüne girdikten 
sonra Allah: 

- Yürü ya kulum diyerek nef eei 
pqaldtta alınJ§tı. Ş:.mdi alvil pap 
idi. Gökten zenbille iner gibi bir 
de sonu gelmez servete konunca 
keyfi de yerine gelml3ti. Kanm o· 
lan bilmem kıı.çmcı kadın, .ık sık 
saraydan mticevherler de alabili. 
yordu. 

Ayetullah Paşa, bu hayata ka· 
vuştuktan sonra parasını nasıl har 
cıyacağmı şaşırmıştı. Konağmı bi'T 
mUze haline getınn1' ve dillere 
destan olm111tu. Hemen her gün 
1stanbulda bulunan ecnebtler, ee
fa.ret adamları Ayetullah Paşayı 
ziyaret ederlerdi. 

Paşa, en bilyUk milşkUlatı, on 
larlıı ~makta bulurdu, tercU. 
manı yoktu. 

Bır gün gene İngiliz ııcyahlan 
gelml.'.j, konağmı, bahçeelnl gezi· 
yorlaroı. Onlar lngllhce, paşa tUrk 
çe konuşuyoT, ellerle işaretleşlyol"" 
lar ve bir tUrlU anlaşamıyorlardı. 
Bir aralık krzdı: 

- Bunlar, dÜ§ÜDCCfU adamlar 
dl) e söylendi Koca bir memlekete 
geliyorlar da, türkçc öğrenmiyor
lar. Tadını bilmeden bir meyva 
yenir mi? 

Sonra gelip bizimle konuemak, 
anlaşmak istiyorlar.. Bunlara hiı; 
cevap vermemeli, hattl ekmeğin 
adını öğrenmeden ekmek verme. 
meli de akıllan başlarına gclaln. 

Sonra elpençe divan duran Os· 
mana döndü: 

- Aptal herlf, dedi. Kona.kta 
~ ne •• neden ingill~e lSfrenml· 
~onrun? .. 

Osman, ingillzce keltmeehıin 
mlnasmı anlamıyordu bile. 

- Nerede ise he.men öğreneyim 
dedi. 

- Elbette öğreneeeladn.. ben 
bu yaştan ııonra btr ıey yapacak 
değilim .. haydi, bugünden tesi yok 
başla. 

- BafU,8tüne elendim. 

• 

Ayetullah Paşa, gene hindileır Teknik neticeler şunlardır: 
~ti. Osmana yaklaştı: BUYOKLER 

- Eğil klll'§ımda, dedi. 100 Serbest: l - Jbralıim 
Osman hemen eğllmlşti. Pap (İstiklal) 1.3.4; 2 - Mehmet 

yumuk ellerlle şiddetli blr tokat (G.S.); 3 - Kemal (G.S.>. 
aşkettl ve: !00 Kurbağalama: l - YWIUf 

- Paşa hazretleri demeyi unu. (G.S.) 3.7,2; 2 - Tevfik (Sen 
tunun lS) le mi? Efendim ne de· Jo7.e'f); 3 - Hikmet (G.S.). 
mek . Bana paşa ha.uetleri diye· 400 Serbest: 1 - Vedat (B. 
ceksin, anladın mı?.. P.) 5.58.6; 2 - Hehmet (G.S.>; 

- BqUstUne efendim. Tuğrul (H.P.). 
- Yezid .. h!Ia efendim dı.yor 4 X 200 Bayrak: 1 - Galata-

sun. saray takımı 12.21; 2 - Beykoz 
- BaşUstUne .. Paşa hıuretlerl.. takımı. 
- Ha 15yıe. Tra11len atlama: 1 - Fahri 
İngilizler PfınDJ§lardı. Hn.yreL (Beykoz) 104.80; 2 - Sabri (G. 

le bakıyor ve niçin tokat altığını S.) · 3 - Mahir (G.S.). 
anlamrya çalrşıyorlal'dı. Ellcrlle Tramplen atlama bayanlar: 
Ounıuıa acı gibi yaparak, tokat at· 1 - M. Röne (:ıkykoz) 49.06. 
maıım iyi teY olmadığını anlatmalı: KÜÇÜKLER 
istediler. Paşa bir kUfür' 93vurdu 100 Serbest: 1 - Necdet (G. 
ve suratını astı. S.) 1.11,2; 2 - J{emal (G.S.); 

Uç gUn sonra pa§S Osmanı c;a· 3 - Kemal (G.S.). 
ğırtmıştı. Sordu: 100 Kurbağalama: 1 - YUBUf 

- Ne öğrendin bakalım ? (G.S.) 1.34.4; 2 - Suphi (G.S.). 
. . . . 3 - Ft>rhan (G.SJ. 

- Anlamıyor musun söyledik 400 Serbest•: 1 - Bedri (Bey. 
!erimi .. ingllizce öğrendin mi! koz) 5.56.1: 2 - Lazo (Beykoz) 

Osman blr tokat dnha yedikten 3 - Sadullah (G S.). 
110nra ;ingillree bilen bir muallim 4 X 100 Ba1rrak· 1-Beykoz 
bulunmUf ve Ekinli Osman,. sa.balı takımı 5.5,3; 2 - Galatasaray. 
tan akşama kadar lnglllzce meş· Tramplen atlama: 1 - Semih 
ketmcğe başlamıştı. (G.S.) 34,36: 2- Hariton (Bey· 

Osman, c:ınmdan bikmcaya ka· koz): 3 - Bahattin (G.S >. 
dar kelimeleri tekrarlıyor, gel, git Son olarak yapılan kfü:Ukler 
ıu, ekmek, et, köpek kelimelerini su topu mUsabakMmda Beykoz 
öğreneb'lmi3ti. Be.ş altı ay sonra il alatasarav ta.kımlan 6 - 6 bera
Osmımın ancak bunları öğrendiğini bere kalm1~lardrr. Müsabakalara 
gl:Srilnce: 1 bugUn saat 14 de devam edile. 

- Beni öldtırecek81niz, dedi . cektir 
Gel ile gidi ölrenmeğe ne lilzuın ı --.:.· ---------
var. Bunları el ile de eöyleriz. Glt NiSAN 
diye işaret ettiğim bir ada.mm kar _._._ .. şımda durmaya cesareti olur mu? Topçu teğmenler..ıııu.uen Ba.y 
Başka ueyler, bBP'-a ueylc'r ö.ı:...en. Mustı.ı.fn Güven De Adapa.zar eera· 

., ;?A " 6 ' fmdan Aziz Gllmlli kerimesi Ba 
Osman ancak yedi senede bir :)an Necmiye Gümlli'iln nişan me 

kaç eey 5ğrenebilmi§tt ve paşanın rasimlerl dUn geee her f.Jd tarafnı 
yanma giriflnin tam on yedinci akraba vo gtlzide davetınert an. 
seneei olmUflu. Arbk tngilir.leri ımda, KUçUkayasofvadaki eorıemı· 

(Dtn-.mı )&nn) de lem ed'lmlşUr. Yeni dfte saa· 
AHMET REŞAT detler dıleliz, 
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1 Haftalık Radyo Programı 1 Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Talebelerine 

PAZAR: ıo.s.ıan 

S.30 Program ve memleket snnt a _ 
yan, 8 .83 Müzik: Ha!!f program (Pi.) 
8.4:S A jans haberleri, 9.00 Müzik: Hn. 
fi! müzik ve mal'§lnr (Pi.) 9.30: E\·ın 
saaU, 12.30 Program ve memleket sa. 
at ayarı, 12.83 MUzik: Oyun havaları, 
12.4:S Ajana haberleri, ıs.oo Mlizik: 
K!Ll'ı§ık §arkı ve turkUler, 13.30 Ko_ 
n u§ma (Dereden • Tepeden), 13.45: 
\IUzlk: Radyo salon orkestrası (Vf. 
yolonlat Necip A§km), lS.00 Pr gram 
ve memleket saat ayan, 18.03 MUz.ik 
Radyo caz orkestrası (İbrahim Özgüı 
ve Ateı Böcekleri), 19.00 Milztk: Ka_ 
rıoık şarkılar, 19.30 Menueket saat 
ayarı ve Ajans naberlerl, 10.45 MUzik 
Meşhur viyolonistler (P1.) 20.00 K<'. 
nu§Dla (Yurt Saati), 20.15 MUzık: 

Fa.81l heycU. 21 00 Ziraat tnkvlml ve 
Toprak mahsulleri borsası, 21.10 MU· 
zik: Solo şarkııar, 21.40 lstanbul at 
yarı§larmm netlcclcrl, 21.50 MUzik: 
Dana mttz.ıği (Pl.), 22.30 Memleket 
aat ayarı ve ajans haberleri, 22.45: 

Aja.ıuı spor servisi, 22.55: Yarınk! 

program ve kapanış. 
P .\ 7.ARTESf : ll,8.19jl 

7.SO Program ve meml,.irnt saat a_ 
yan, 7.33 MUzik: Hafif parÇalar (Pi.) 
7,45 Ajan.1 haberleri, 8.00 Müzik: Ha.. 
fi! parçalar programının devamı (Pl.l 
8.30 Evin as.atı, 12.30 Program ve 
memleket .saat ayan, 12.33 MUzik• 
Saz eserleri, 12.45 Ajans hıı.berlerl, 

13.00 Mllzik: Hafif şarkılar, 13.15 
Müzik: Karı§ık program (Pl.), .18.00 

Program ve memleket saat ayarı, 

18.03 Müzik: Dans müziği lPl.), 18.30 
Serbest 10 dakika, 18.40 MUz~k: Oda 
mUJıl#f o(PI,), 19.00 Konu§ma (Mch 
medln saati), 19.15 Müzik: Köy ha.va_ 
lan , 19.30 :Memleket saat ayan ve a ,. 
jaruı haberleri, l9.41S MUzik: Fasıl be. 
yeti, 20.15 Radyo gazeteat, 20.US MU_ 
zik: Bir halk tUrkUsU öğreniyoruz 

(Geçen haftaların tUrkillerlndcn), 
21.00 Ziraat takvimi ve Toprak malı. 
sUlll!ri borsası, 21.10 MUzik: Solo ear. 
kılar, 21.25 Konuşma (HO(I bq), 21.411 
MUz~: Rouaacl _ ~enfoni, 22.10 Dana 
Müziği {Pl.) , 22.30 Memleket saat a. 
yarı ve Ajaruı haberleri, 22.41S MUzik 
Cazba.nd (PJ.), 22.IS5: Yarınki prog 
ram ve kapan!§. 

S ALI: 12.8.19.U 
7.30 Program ve memleket saat a .. 

yan, 7,33 MUzlk: Hafit program (Pl.) 
i.45 Ajans haberleri, 8.00 MUzJ.k: Sen.. 
foni müzik (Pi.), 8.SO Evin saati, 
12.80 Program ve memleket saat a. 
yarı, 12.33 MUzik: Türkçe plAklar, 
12.45 A J&IlB haberleri, 13.00 MUzlk: 
TUrkçe p!Aklar programmm ckvamı, 
18.15: Mllzik: Karışık program (Pl), 
18.00 P rogyam ve memleket saat aya_ 
n , 18.03 Radyo salon orkestrası, 18.30 
Serbest ıo dakika, 18,40 Radyo salon 
orkestrası, 19.00 Konuşma (Yuva sa.. 
aU), 19.15 MUz~: Radyo salon orkes. 
traaı programının son kısmı, 19.SO 
Memleket saat ayan ve Ajans, 19.45 
Radyo ktime sazından saz eserleri, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Klarinet 
119loları (Rauf Ökten), 21.00 Ziraat 
Takvlmı ve Toprak mahııulleri borsa. 
ın, 21.10 Piyasa prkılan, 21.SO Ko,. 
nu§ma, 21.f5 BUyUk fasıl, 22.30 Mem .. 
l~ket saat ayan, Ajans, 22.45 MUzik 
C&zband (Pl.) , 22.55 Yannkl prog_ 
ram ve kapanış. 

ÇAUŞAl\lBA: IS.8.1911 
7.30 Program ve memleket saat a. 

yan, 7.33 Müzik: Hafif parçalar JPl.J 
7.45 Ajans haberleri, 8.00 Müzik: Ha. 
fU parçalar programının devamı (Pi.) 
8.30 Evin saati, 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı, 12.33 MUzik: 
Solo oarkılar, 12,45 Ajanfi haberler., 
18.00 Solo şarkılar programının de_ 
vamı, 13.15 Karı§ık program (Pi.), 
18.00 Program ve memleket saat ıı. 

yan, 18.03 Müzik: Dans müziği (Pl.), 
18.15 Serbest 10 dakika, lS.25 Konu{
ma (Dış politika hA.diselerl). 18.45 
Çoeuk sac.ti, 19.30 Memleket saat a_ 
yan ve Ajans, 19.45 Kna•nlar faslı, 

20.15 Radyo gazetesi, 2C.45 Müzik: 
Bir halk tUrkUsU öğreniyoruz - G<'. 
QeD haftaların ttirkUleıir.den, 21 00 
Ziraat takvıml ve Toprak mahsulleri 
borsası, 21.10 Solo şarkııar, 21 25 Kıı . 
'11f!k program (Pi.), 22.lG Boğazlı;! 

§&J'kılan, 22.SO Memleket saat ayan 
Ajans, 22.45 Cazbnr.d (Pi.) 22,IS5 Ya_ 
rmki program vo kapanış. 

PERŞF."IBt;: l .f.8.19U 
7.30 Program ve memleket S3tlt ıı. 

yarı, 7.33 Ha!lf program (Pi), 7.45 • 
Ajans haberleri, 8.00 Mtlzık: Hafl.f 1 
programın d"vamı ı Pl.), 8 .:ıo Evin ili!• 1 
aU, 12.30 Program ı:c memleket ı;::ıat 

ayan, 12.33 Şarkı ve tUrkQler, 12.45 
Ajana haberleri, 13.00 Şarkı ve tllr_ 
killer programının devamı 13 15 Ka. 
n§ık progyam (Pi.), 18.00 program \'e 
~mleket saat ayarı, 18 03 Radyo caz 
ve tango orkestrası, 18.30 Serbest 10 
dakika, 18.40 Milzlk: saz eserleri, 
19.00 Konu~a (Derdleş•ne saati). 
19.16 Radyo caz ve tango orkestrası 
19.SO M~mlekct saat ayarı ve ajans. 
ıt.41 Yurttan sesler, 20. t 5 Radyo gc. 
-.et.esi, 20.415 Fasıl heyeU, 21,00 Ziraat 
taJrT1mt ft toprak mahsulleri borsaııı, 
'1.10 1-ml heyet! programının deva_ 
mı, 21.311 Konu§ma {San'atkArlanmız 
lnmlfayor). 21.40 Senfonik program, 

22.05 Dans müziği (Pl.), 22.30 ?demle,. 
ket saat ayan, Ajans, 22. f5 Cazband 

<'U;\JA: 15.1!.l!Hl 
7.SO Program ve memleket eaal a . 

yan, 7.33 Hafif parçalar tPI,), 7.45 
AJ3ns haberleri, 8.00 Hafıf parçalar, 
8.30 Evin saaU, 12.30 Program ve 
memleket eaat ayarı, 12.33 Milzik: 
J:<~asıl şarkıları, 12.411 Aj:ms haberleri, 
13.00 FaSJl §::ırkıları 13.15 Kan~ık 

program (Pı l, 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı, 18.03 Milzlk: 
Fasıl heyeti, 18.30 Serbest 10 dakika, 
18.40 Radyo Svlng kuarteti, 19.00 
Konu§ma (İktısat SaaU), 19.15 Rad_· 
yo kuarteti, 19.30 Memleket. saat aya. 
rı ve Ajans. 19 45 Karışık §8rkılar, 

20.15 Radyo gazetesi, 20.4tl Solo şar. 
kılar, 21.00 Ziraat takv!mı ve Toprak 
mahsullerı borsası, 21.10 'Ii'msll, 22.00 
Radyo s:ılon orkcstraııı 22.30 Memıe_ 

ket sa.at ayarı. Ajanıı, 22 45 Müzik: 
Radyo salon orkestrası, 22.55 Yannkl 
program ve kapanış. 

CU.!\IAUTESJ: 16,8.19U 
7.30 Program ve memleket saat o. 

yarı, 7.38 Müzllc: Hafif program (Pl.) 
7.411 Ajans haberleri, S.00 Hafit prorr• 
ramın ıfevamı (Pl.), 8.30 Evin saatl, 
13.30 Program ve memleket saat a_ 
yan, 13.33 MUzik: Türkçe pllikınr, 

13.45 Ajans haberleri, 14.00 Karı§ık 
program (Pl.), 14.f5 Mlizlk: TUrkçe 
pl!ıklar programının iklııcl kısmı, 

15.00 MUz.lk: Dans müziği (Pl.), 18.00 
Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Muhtelit §arkılar, 18.30 Serbest 
10 dakika, 18.40 Radyo caz orke.11truı 
19.00 Konuşma, 19.15 Radyo caz or,. 
kestrası, 19.30 Memleket saat ayan 
ve Ajana, 19.45 ~eydan faslı, 20.15 
Radyo gazetesi, 20,45 Şarkı ve tur .. 
kUler, 21.00 Ziraat Takvimi ve Top_ 
rak mahsulleri borsası, 21.10 Müzik: 
Dinleyici istekleri, 21.40 Konuşma 

lGUnUn meseleleri), 21.S5 'Mlizlk: 
Radyo salon orkestrası, 22,30 McmlP. 
ket saat ayarı, Ajans, 22.45 Radyo 
salon orkestrası, 22.55 Yarınki prog• 
ram ve kapanı§. 

Badanacı Anarikos 
hakkındaki karar 

nakzedildi 
Bir müddet evve;, Yüksekkal

dırımda Evgeniya adında bir 
genç kızı tabanca ile delik deşik 
ederek öldüren badanacı Anargi_ 
ros birinci ağlr ceza mahkeme
since 30 sene müddetle hapse 
mahkiım edilmişti, 

Vekili tarafından, aşki melan
koliye müptela olduğu iddia edi
len ve tıbbı adlice müşahede al_ 
tına alman suçlu hakkındaki bu 
karar temyiz mahkemesince bo
zulmuştur. Muhakemeye yakın
da tekrar bakılacaktır. 
Ayakkabı levazımatı 

yükseldi 
Bir gUn içinde ayakkabı leva· 

zımatrnda hissedilir derecede 
yükseklik kaydedilmiştir. Bu a
rada evvelki gün kilosu 250 ku_ 
ruş olan tir nevi demir ayakkabı 
çivisinin dün 350 kuruşa satıldı· 
ğı görülmüştür. Diğer ayakkabı 
levazımatmdaki yükseklik de 
böyle fahiştir. Açık bir ihtikar 
teşkil eden bu hareketlerle mü
cadele edilmektedir. Ayakkabı 
levazımatının böyle sebepsiz ye
re vükseltilmesi, dolayrsiyle a _ 
yakkabı fiyatlarına da tesir et · 
mektedir. 

ihtikar ile mücadele eden ma
kamlar, sebepsiz yere fiyat yük
sekliği yaratanlar hakkında taki. 
bata g~mi~lerdir. 

Beygir çiftesiyle 
yaralandı 

Nişantaşı Valikonağı cadde· 
sinde Atır apartımamnda biz. 
metçilik yapan Nevzat l\lutlu 
adında birisi, dün Hamidiye çeş
mesinden su alırken bir beygire 
vurmak istemiş, fakat beygir da
ha evvel davranarak kendi ini 
çi ftele>.m iştir. 

Nevzat muhtelif yerlerinden 
ağır yaralanarak Şişli hastaha· 
nesi~ kaldırılmıştır .. 

Kuduz vakaları 
Kuduz \'Ukuatı temmuz avı 

i"erisinde tedavihnnenin tesbit 
ettıği rakamlara g-öre 226 dır. 
Runun 190 ı taşradan tstanb:ı'a 
gelmiş v~ ayakta tedavi olmuş· 
tur. Yatarak tedavi olunanm sa
yısı 36 dır. 

Frııııl Sıi.nnetçl 

NUR/ EŞSiZ 
Aksaray polis merkezi karı~ısında 

No. 1/2. Tel: 20937 

1 - lkmAl ımtıharılan EyUUıLı son haftasında yapılacaktır. Alakalı ta. 
iebclcrın :ılhayet le Ey:oı 941 Per§cmbe gUnü mektepte bulnnmaıan. 

2 - Drrslere ilk te§rlnln bır!nci Perşembe gUnü baglanacaktır. 
3 - Son sınıfın tatbikata başlıya.cağı tarih yakında ayrıca ilfı.n edile. 

ccktir. {6465) 

nEı;;tKTAŞ hUL.lI MAHKE:\l ELERt BAŞKATlPLlGİNDEN : 

9U/10 
Nenıllzadc Midhat, Cel!ıl, .:SıJ>tı Nafiz, Şakire, Habibe, Hamıye, Saadet, 

ına.bcu Galib ve Emmenin şayiıı.n nıutasarrıf oldukları Ortaköy, Yeni Sedli 
sokağında eski 3, O mLlierrer ycnı Onaltı numaralı maa oabçe ab§ap konak 

SABAH, ÖGLE 

dişlerinizi 

ile Kadıköy, Rasimpaşa mahnllesUJde, 9 milkerred sayılı vakıf arsanın hl1'. 

sedarları ::ırasında kabiı1 taksim olmamasından dolayı açık artırma Ue ayrı 
ayrı utılmalan BeolklEı&, Birinci Sulh Hukuk Hılklmliğince karargir oldu. ,-••••••••••••••••••Ym 
ğundan mezkur her ıld gayri IAenkı.ılUn 1.9.941 tarihine miliıadlf Pazartesi '1'1ll'IElye Ciam11arıyetı 

1 gUnU sant 14-16 ya ~:tdar blrJ..ıd artırmaları ayrı ayn yapılacaktır. z R AA T A 5 Şartnamesi 9.8.9:11 tarihinde dıvanhaneye talik cdllml§Ur. Verilen bedel İ • 8 AN K : _,,. 
aşağıda yazılı muhammen kıymetierinln yüzde yetmiş beşin! bulduğu tak_ ı l)'r 
dirdc bfm,cl arurmq gUı.u kati ihsle yapılacaktır. Aksi takdirde en son ar. ~uruıu., tanhı 1888. - ::>e. mayesı. 100.UUU,()(X; l'iir 
tıranm teahhildU baki ı.aımak ş:ırtilı• artırma on gUn daha temdit edilerek Sube ve Aıans adedi: 265 
11.9.941 tarihine mtlsedlf Perşembe gUnU aynı ııaatte ikinci artırma yapılıp Zıraı ve tıcari '1!1 ruwı hankn muamtltltrl• 
en çok artıranın uhdet~ne katl inalc icra edUecekUr. Panı l>lrtkUrenlen ıs.800 Ura Uaam.lye t"et11-· 

Ortaköyde ktıln 16 numaralı ~onağın muhammen kıymeti on iki bin se. 
ruz yllz liradır. KadıkS\·deki ars.ııııt. muhammen kıymeti de 580 liradır. 

Kona~"' E\·ıı:.ıfı. S&ğ tarafı Sütı;U tstatı, sol tarafı Plşmişcığlu sokağı, 
arkas: Mıhran mer.zilı l•&hçesl, !:'.i:.r;UI sokağlyle mahdut olan konağın umum 
mcsahası 1:1·1:5 zira muadili 887 rnotre murabbaı olup bundan 206 metre mu_ 
rabbaı konak ve 10 ırııtre mU!'a~baı bir katlı kArgir çamaşırlık binası ve 

mut baklsl bahçecilr 11 
İşbu konak ahşap ve köşe b&ftr.da ve Aladoğan sokağındaki 16 numa. 

ralı m:ın:ılle mtu•azır ınermer mt-rd~venli ve mermer döşeli mahalden girilir . 
Zemin kat: Zt'minl lbşPlı, antre v11 .sofanın iki tarıı.fmo.la. iki oda olup baş ts .. 
raflarında katlara çıkılan yine n:f.tf:nazır birer merdiven. ve arka cepheye 
nazır bir saıo::ı clJup iki taraf~•ta birer odaya bu salondan geçilmektedir. 
.Merdıven başları llluıallnde muslu'· maha11i bulunan mermer bir belA ve 
merılivoıle bodrum katına inilmektedir. 

Birinel k ut : On ve arka ce!>h<•lere nazır, ortadıı birer salon ve salonların 
~kl taraf.uda 4 oda ve merdiven taşlarında musluklu alaturka birer helA. 
vcrdır. {'.atı 111aballl: Tr.vanlan basık 3 oda olup her ~phede zeminleri çinko 
döşeli ağaç korkolukJu birer balko:ı mevcuttur. Merd!vt'n ba§mda yük ve do_ 
lap w alaturka mcrnıf!r ta§lı bir htlA. ve odalarda kapılan bulunan birer ça,. 1 
tı allı vardır. Uodrunı ı,atı: Zemin ks.tındaki merdivenle inilen sofadan soka. 1 
ğa medhall olup tııvası dökUlmUs blr oda, ve ittisalinde alaturka bir helA., 
diğer bir oda vardır. Arka ceph-!ye nazır kısımda bir salon arkuında kiler, 
bir kapı ile geçilen ·~mınl kırını.. .. .:, çini la§lık üzerinde zemini mermer iki 
duvarlı kısmen c;ı,ıı kııplamalx mermer döşemeli hamam, duvardan zemini 
ahşap döşeli, diğer kilert" geçilmektedir. Diğer tara!ta merdiven mahallinde 
mermer musluk taşlı tir helA., ittısallnde de salona kapısı olan bir oda, bah_ 
çeye inilen merdiven var. 

Bodrum altı: Boorum kattan umumi ve mütcnazir merdivenlerin deva. 
mını t'!şkil eden nlıf?Bp merdivenle inilen zemini kınnu:ı çini döşeli, binadan 
hariç kısma kadar devam eden ç ... ma§"lrlık içinde beden duvarı nakşbend ke. 
merli k sının aıtında k:ıyu, ayrıca ı.orldor .ve ta,,lıklann zemini çimento la§h 
olup müteaddit kömUrlUkleri havlcir. 

Arkada zemini kırmızı, çini <!6~11 maltız ocaklı, sabit tezgah ve ranı 
matbahm yanmc!a ah~np bölmeli bi:- oda ve helA olup yan tara!mda yine zc
muıl kırmızı, çtnı döşe11 taşlıkta c.ığer bir beJA, dö~eslz bir oda, t&§hktan 
b:ıhc;cye çıkılır. 

Ba hÇ(. Etrafı yl\luek duva".'J.S n..uhat, ortada bina, etra!ı çimento, orta. 
da flsklyell kUçUk bir bavuz, 6 <'Am f erik, armut, ıhlamur, ınctr, ayva ve 
taflruı gibi meyvn:ı ve mcyvaBIZ nğa<,;Iar, sokağa çıkılacak bir kapısı var. 

·-~·...:___ _,.. ı 
a.nıat Banıca.ıımaa ıırumbaralı ~ Qıtar91! taaanııt ııe~ .... •• -"-'61 

IC ı1r&lı ou1Wl&D)ara Mnedt • :ıeta "' ı<lle-ce.11 1<W"1 fit ~ 
pı.&.na gön lkr&mıytt :1A~tılaCJ1 l•ttr. el' f 

• cıdeo ı.ooo u.raııJı a,ooo ın ıoo 'M!oo ~o 111"1111• j,t 
a e 500 e 1.000 • l.%C • ıt • ,,J" ' 
• • !50 • l,008 • 168 • ~· • 

•O • 100 • t,OOCI • 

DiKKAT: Beeaptarmd&JD oara.ıar Mr sene ıc:tncıe ~ ~ 
~Qfmiyeıı.lere lkr&m.1y• çı.ktığl takdird.t % ıt te.z.ıastyır r 
K~I .. : ıı aıta.rt. ıı iiazıran u tı.') •cı.. 11 sınnctkAJluO 

:"inde yapılır. 

D. D. Yolları 4 İşletme MüdürlüğündeJ1: 
t rt 

Şube 45 mıntakasındaı: ihzar edilecek aşağıda ocak kllotı' , .. 
darları, muhammen bed~llerivle muvakkat teminat mlkdarı ıfl' 
ııa tarthl göıoterllmlş olan bııı~st işine talip çıkmndığındall yeııl 1)11' 
15 de Kayderld 4 tlncll .şlPtmeo komls yonunca kapalı zarf uS\1

1 ,~ 
kasaya konuımu§tur. Bu işe girmek istlycnlerln teminauarııt~ 
tayin ettiği vesfüalarla teklif mektuplarını münakasa gUnO 01 eti 
saatten bir saat evvc!'ine kadar komisyon reisliğine vcrrocl 

Postada olacak gecıkmeler kabuı edilmez. 111 
Balast işine alt mukavele ve şartname projl'leri 4 ı;ıı~·1.rf' 

tnğlindcn, \nkara ve Hayuarpaşa gar şefliklerinden parastı 0 

Bina ah:aptır. P-Odrum ve bo<Jum altı beden duvarlan kArgirdir. Elek. 
trik ve Ter1'cs tesrsatı vardrr. Bodrum katında çatıya kadar umumiyetle 
oda, sofa, salon ve ıne:divenler Bilolıyen döşelidir. Dahili ahşap aksamı ta_ 
van, kapılar lemis yafh boyalıdtr. Bir kısım oda Ye salonların tavanları 
pasalı ve tezy!natlr ve tabloları var. Duvarlar kalemkllrdır. Haricen yağlr 
boyalı ille de b~-:.ulmu~tur. Saçaklar kısmen tAmire muhtaçtır. Aladoğan 
aoksğındaki umumi ır~vkli tavan ve şahnişin olduğundan kısmen basıktır. 

ön ve yan cephtJeri birer ~ııhnl§ln çıkmaları daha vardır. Bodrum ve 
zemin kat ııencere:Pri demir parmaklıklı zemin katta ön cephe pencereleri 
kafe.;11, diğer katlatd•.l:J pencereıer umumiyetle pancurlu~ur. Pancurlar kı~ 
men tft.ınlre muhtaçtır. 

lir. ıcıı' 't nıu''t\" .. _, 

Kadıköydeki arsanın umum nıesahası M metreö!r. Halen boş ve bina 
ln~nııınn elverl~lldlr. Muhammen kıymeti 580 liradır. 

2004 numaralı icra kanununun muaddel 3890 numaralı K.nun 126 mcr 
maddesine tevfikan ıpotek sahl'Ji alncaklılar Be diğer alAkadarıarın ve lrl'
fak hakkı sahip:eılnin dnhl ga.vrı menkul Uzerlndckl haklarını ve faiz ve 
masrafa dalr iddialarını evrakı mflsbltelerlle US gün z:trfında dairemize bil 
dlrmelrı·i ldzımdır AkS1 halde hakian tapu sicilli le sabit olmadıl:ça satı; 
bech?llnln pay!aı;mal!lll1e~ bari<.: !:alırlar. Daha fazla m:ıJQmat almak ısUyen 
in 941/10 dosyıt numaramle menııırlyotımlze mllraca:ıtııırı ıııı.n' olunur. • 

(36~5) 

FEN FAKÜLTESi DEKANLl ô l NDAN · 
!140-{;41 senesı trkek talebe Jrnmplan ve kız talebenin atışları y~pda. 

ca~nı:an 16 Ağustos ~41 tarihine lr.a<lar askerlik dersi gören alAJralı talebe 
nln Üniversite talim Uıburuna b..ıı.ş vurmaları. (6R17) -

Bakırköy Malm üd ürlüiünden : 
Mahmutbe!o' na!ı'yuinde K:Sy l inde Rumlardan metrUkcn hazineye 16 

tahrl~ ve 3513':' numu.rataj No. ve M lira muhammen kıymeti! dUkklln ile 
lttiı:alind(' 1 tahrir ve 34/36 at•!"nataj No. ve 120 llra muhammen kıy. 

m"tli diikkfın blıııüzayt-de satıl~etıktır. Talip olanların ytlzde 7,IS teminat 
be'.li!lln" dnlr maktuz veya mektutılıı ihale gUnU olan 18.8.941 tarihinde Ba 
kırköy Malm1iıfüt-Tllf;•1rıdr mUtd.ş~:ti.lı komisyona mUracaatıan ilAn olunur. 

(64110) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Erkek talebcııi11 H kerllk kanıt'larile Kız talebenin atış tsıİmlerl Ağuıı 

tosun 20 Binde b~lıyacaktır. • 
AIAkadarJarın 11 Ağustos+.an 16 Ağustosa kadar tallın taburu komu• 

tar.lığına nıür:waat <.r ı:ıek kayıtıarmı yaptırmaları. (6~06) 

• 
1PLAR 1 

----- -- ----- 1 Mutaııarrıfı bulunduğuır: Galatada 1 
Ycnicami mahallesl>ıin Ytıksekkaldr. 

nm caddcsındc 80 sayılı dükkAıu_ 

mm satışında tapu veznesine emanet 
suretile 14,11 940 tarih ve 2911398/7372 
makbuz numarasile yatırını§ oldu~m 
yUz ılra doksan kuruşluk makbuzu 
zayi eylemiş olduğumdan yenisini çı. 
kartncağımdan e.sklsinın hlikmti ol. 
madığı ilAn olunur. 

htıınbııl ı·nk lı,keleı,iı ı d~ Zindan• 
kapı mahıılleoılnin ~ofancıbaıjı 11«)

kııfı.nd,, No. 1 dfl tücrardan İshak 
:-.UkCıtu Erener. (868-17) 

Kiralık Apartman 
B%ikfa' \ 'alnr Akarlar ldare51ndl'n : 

Be'lktaşta Akaretlerde tl6/ 2 numn. 
ralr dairenin artırma suretilc icarı 

tom:Iit edildiğinden Uıtcklılerin 

11.8.941 Pazartesi günU saat on be§e 
kaıfar Akaretlerde l'i4 numarada mil· 
tcvelll kaymakamlığına müracaat et. 
meler!. (36860) 

GÖZ H EKiMi 
Dr. Murat R . Aydın 
&yoğlu Parmakkapı. tmam aokak 
No. ı, TeJ: 41MS 

mikdarı 

l\IS 

'fııhammeıı 

bt>dcli tt~nılflll1 ,,. ' \..~ 

kilometresi L. -=- ~ 
812 + GOO 

25 + 000 
S52 ~ SOO 

"6• + 4'00 
ı:;94 + 900 

45 

1000 
1000 
1000 
2000 
3000 

1300 
1200 
1200 
2600 
4:?00 

787 50 
~ 
s 
~ 

ıoıroo ~ toı; 

anbu Le vazı m tmır ı~ıncıer ıer ı ıeı 1 

ıar:c :ısker <ıtaatı ıan ar _/t 
----------------------------------~,P A~a!'!'ıaa yazılı .ı.ıevac:ın ..c.qır.11 zarfla eıcsıltn1c1en niZ818 

ı\in. aant ve ıııahatlcr, c>kı askeri ~aun atma Komlsyonlarındll 'I ~ rJ1 
rnllpleriıı kımunı '~.sı.,uıariyle • . ...ı.ıı . mektuplarını ihale saatiııd 
evvel alt olduSu konılSJ'ona verıne·er! ci ti 
<rt~sı )tiktan l'utan Tcmlııı.ıtı lJııılc gün ,c ~ 

Odun 
Sade yağı 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
l~rlple kömürü. 
Linyit kömUrti 
Kok komUrü. 
Sade yağı. 

Kilo Ura Lira 1,ıotl 
M0,000 7560 567 12/8/ 941 16 ffl~ 

18,00C 30,600 2295 12 .. .. 15 G'ıı~ 
40.C/OO 24,000 1800 16 ,. • lti 6'1~ 
9 .ooo 40.5oo ao3;,50 ı5 " .. ıa.so ~j 

2 O (100 504 16 ., ,. 11.sO ,._,I 
•20.000 441 16 .. .. 11 g,'-.J 

2.000 [o(/() 4515 16 .. .. 12 f,'~if' 
60,tıOO 6110 18 " " 16 6so6' 

(749 -.. . ~~ 
2SOC ton ot rı'ın&caktır. Pazıtrlı~ou ekslltme11I 14.S.941 gunoıı~ ıl 

nakkrı.ede asken •aıın aıma k.>mısyonunda yapılacaktır. Tel el~ 
yeden verildiği takd 'ı e tahmin ı~-ceı: 168,000 Ura tık teminatı r;fJ ıJ1". 
lııı rrt.:.tcahhit larllfıneısn verilı!.~ı takdirde tah.nln oedcli ıs:?. 

J.;f· 
temlnutı 10,35< ııradır. F~vsat ve §Brt.'lame.'lı Ankara, ıstanbUI ıtt' 

1 
teri satın ııım · komisyc.nıarında. da gorUlllr. rallpleruı belli vıJlı 61'' 
yona goımcıcrı (709 "' 

De vlP.t Demiryolla rı ve Limanları (ş)etf1'1" 
_ Umum id aresi ilan l~~~·. -~. /; 
~--=-----------~ ~er'~ 
Mııhamme:ı bi:rlriı (12000; Ura olan 3 ,40- 4,00x0,25-0,f ~ !/ 

metre eb·adında 150 metre mlk'abı Karaağaç kalas '.!2.8.1941 ıcı ~ . 
saat (15,301 on be~ otuzda Hay.ıarpa§ada Gar binası dahillndtı /, 
tarufındnn kapalı 1arr usuliıe .:ıat~n alınacaktır. .;."'/ 

Bu işe girmek ialiyenler!n (900) Jlralık .muvakktı.t ıeınitı•\ı (J 

tayin ettiği vestkalaı·lll tekliflel'fnı muhtevi zarflarmı ayııl güıı "' 
on tfört otuza kadar Kı·mlsyon Rei.sliğine vermeleri lAzrmdır. t.~ 

1 
Birinci sınıl 1 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 1 
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1931; yılında Rizenın Adacami Koy 
ılk okulundan aldı~ıın §Rhadetname. 
mı kaybettim. Yenisini alacatrmdan 
eskisinin hUkmU yoktur. 

R"s;t Rıza T i v!lfrosu 
Bo ak,am Balurköy ~llltlyadl 

BAHÇESl."'"DE 
(Saçlarındaıı Utan) Komedi f peorde 

HALiDE PİŞKİN Blrllldıe 

Bu işe aıt ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtııııı~~) 
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Sa.'ıibl: ASIM UB Basıldığı ver: VAK11' 

&tJfjk Ahmet S~ Mua) ene saatleri: uı t~n itibaren 8-10 dotıımlu Mahmut ottu Mu-
tafa TemlzeL (863lSı) 

Umum n.esrtvatı idare eden: 


