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1 
'r,~n: ASIM US 1 

... ~ dünyanm bir ta· 
Y yotduğunilan, di· 1 

lktı bllikis eokluğundan 1 
sadi huhran •toğur. 

lılttsnasız olarak Al ru· 
her memlekf'tindf' 1 

;:_:ıı. 11.hrabı \'ar. Buna 
l'lkada ,.e A' u~t ral

' Dıüstahsllleri malla· 
lılt tan dolayı ne yapa· 
tik tiirlü bilemiyorlar. 
~ gtinündenberi A\'ru. 

°'1~en buıı;.dav mf'Sel~-'- ~ . 

Gözden düşen 
MAREŞAL 

Bir lngili zgazetesine 
göre: 

YENl....;EN 

3 harekat 
sahası 

Meydana çıkacak 
~ 

Bunf ardan b~ri 

Trakva 
Londra, 10 (A.A.) - Ob.cıerver 

gazetcs"nin siyasi muharririne gö· 
re pas'fik, Trakya. ve garbi Akde
nizde yeni harekat sahalarının or
taya çıkması ihtimali hemen he· 
men hakikat olmak üzeredir . 

Almanlar. vaziyetin bu ihtimal. 
!ere rlo~u ink'§af etmesine açık
ça vardrm etmişle,rdi.r. 

Zira Almanyan n Akdenizdeki 
Fransız üslerinin kendisine veril -
mesi hususunda ısrar etmesi üze
rindedir ki Darlan ile Veygand 
bu mesel<' hakkında görü~ekte -
dir. 

letf trı Sovyetler Birliği 
"-tı hibe ~·apfıiı t.aarnız. 
~"- r kat daha ehemmJ· 
' '-. etnıışur. Çünkü Al

Japonya, Siyamın Japon bloku.
na dahil olan memleketler mera • 
nma g:rmesi için Bangkok bükü
met inı tazyik \'c Siyam hududun -
da asker tahşlt etmektedir. Maa· 

• ' mafih .Japonya, Birleşik Amerika. 

S harbi ha Jaymcaya 
~Q Alınanyaya ·buğday 
._ l'd-_ Harbin patlaması 
'lıı. •• ~l'ac&tın kesilmesini 
~ kalmadı. Kızıl Or

ği her verele gerek 
.:.rnıılf olan buğdaylar 

ilı tarlalarda bulunan 
.._Sa.et hkııarak tahrip olun
~' .__:

1
• Bu itibarla Alman 

:... ~ A \rupad&Jd açlrğnı 
~ .... ..._e daha çok tehlikeli 

.. ~rna 11ebep oldu. Bir 
l&....._cll)'e kadar orta Avru· 
~ hababat möstaluılH 

Oörtn~ karıı.ı ile 

Maresaı 
Görina 

Muavini ile beraber 

Askeri vazifeden 
affolonmuş 

B r habere göre: 
Biri kampa götürülmü, 
. diğeri 

nın gösterdi~i kararsıılıktan dola· 
yı m·aceraya atılmakta müterej -
ditt ir. 
B"rleşik Amerikanın harbe gir· 

meksizln dostlarına yardımda bu· 
lunmağn devam edeceğine kani ol
sayıjı, Japonya derhal trıgiltcreye 
kar'fl harbe girerdi. Ja.ponlarm 
kanaatine göre bazı yUMek Ame· 

·ı rikan aiyuf ıahsiyetlerinin çok ea
rarengiz olan gidip gcl~lerf Ame
rikanın gayrimuharipUk siya.setin

i den vazgeçeceğine delllet eden 
(Deuam' Sa . .& Bii. 6 da) 

bile bugün müllll 
~ ~eıtelesl ile karşı kar
~ ı...ıunm~tadır. Bu a
~ ı-. gazeteleri buğday 
'tıı.., ~ bayati ~hemml)'etl Ü· 
~e rr llnnunlycnin dlkka:i
~'i· ~ önümüzdeki Mihsal 
~ 01 hububat ziraatine 
(" t....._~~h kadar fazla ehem
.~~ IUzuınundan ba.hı;c. 

idam olurmuş· 

~'de 'brığday get.ırmek mec-
.... , olan Anupanın bu 
~ .\ı.ı ~ı buğday müstahsi
~ ~ erlka, Kanada, A' us
~~ l>tr lrıeınleketlcrc gellnC'e, 
~ iday mescles1 tama· 

ı.ıc: bir şekildedir. Yani 
~ tlerdekl buğday müs. S tıı.~'blrıka dolayıslyl". Avro· 
~'it))( "~l'dlklt>.rl için kor· 

llıı ttsacıı buhrana uğramış. 
~ ~I lktısac1i buhrana f;are .. S::." brığday konferansları 
S b._ bir nıüddct enci Ame
~ ~:ı-y müstahsili olan 
,, nıümcssillerl arasın. ~~ bir konferans vaziyeti 
~ kten sonra Amerika, 
~~~~"d l\anada, A nıı;tralya, 
~ ~ ibaret olan balJhca 
\'- .:tbtaJıslll meml<'ketler 
~":._l'IJlden 'bir bu~ok m!lyar 
~s kredi ile buğday müs-
\ ,, Yardnn talep ~ilme· 
~ ~. Vernııı ve bu esasa gö
~ -....,,te_ hazırlanmıştı. Boğ
~ ~sın memleket hükü
~~ 1&rdım teklifini kabul 
~ "ıııa da buralarda istihsal edil
~ ı(~ Avrupa harbi dola),· 
~ edllemcmiıJ olan buğ. 
~lı bUyük bir st.ok 'ÜC'udc 
\! 'Ilı- Ve bu buğday stoku ile 
\,,,."\ lal Yet bulduğu uıman en 
~ ~~ olan memlek<'tlere 
~ ~ 1lecektır. Böylelikle hem 
~ ,s.iday mfüıtahslllerlnln 
\ ~ korunmuş olacak, hem 
~ büyijk ihtiyaçlar ~in
~ "ı ~ Dıillet !erin açhk ıztı. 
~ ldn edilmiş bulunacak-

~~) :!:n• ınemleketimlz diğer 
L~ taıısm \ 'CYa mu<ttehll
~ lıİt Yel'lerde oldu

0

ğu gibi kor-

~' btıfday mescıe~ı "<:inde 
~'~111ltan1111ıa beraber bir k&.4: 
' ~~ ... elanek ıne~"?'"lndr gö
~";_~ilınlz t~...ı· • .. ıe ,. blrlm 
\ ~I lıe ıı-;;r{' t-1r bulday 
\... \t .;:•ı brılıındr~nu &.ııtermlş
~da rnııı· "in fhtlvacı ha· 
"'-'· k""'ill 1.enillmlz.c yet.el' 
"'llıı,, · · btı• "'!i'la huhulıet "'lara.ll •tim 

•~" .. istihsal edilt'n 
< L oamı Sa. 4 8ii. 6 da) 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter: 

Bir esir Alman cıskeri 

Mareşal Göring ile muavini ge
neral Milch'in askeri vazifelerin -
den affedildiklerine dair olarak 
şayi olan haberlerin Alman ha§ -
kumandanlığının hususi tebliğle
:ri.nde, ne birinin ne diğerinin isim
lerinin bu tebliğlerde zikredilme
mekte olmasilo teeyyüt etmiş bu
lunduğunu Moskova radyosu bil • 
diriyor. 

fDe•rom' .~11 ' ,n. 6 ;,n) 

Londraya ~öre: --------
lngil iz 

Hava taarruz
Şark cephesinde ları şiddetlendi 

Alman 
zaviatı 

500.000 
Londra, 10 (A.A.) - Bir Alman 

kaynağından alınan h:ı bcrlere göre 
ıark "cepbesindft şimdiyo> k•dar WO 
bin Alman öım~tUr. Y&T'&lılarla harp 
esirlerinin miktarı bildlr!lmemektedir. 

Şimali Fransa 
ve Almanya 

Muttasıl 
bombalanıyor 

Londra, 10 C ·\ .A.) - B B.C.: 1 
Dün . Douvre ve §irı:ıau Fransa Ut. 

ti.inde avcı tayyareleri teşekküllerinin 
faaliyeti olmuştur. 7 Alman avcı tay. 

fDPunm1 Rn. J, sü. !i de} 

,, 

\rap at.hırs yartf1Dı11a ~~ (Yanın 15 inelde). 

\ 
• He.z:lrandan ıtıtıarer. tupııuıacaıı KL ~ 
ponıa:ıT neı ı:ı adedl.nt aıukaoı S 7 
•VAIU'J OlilJYUOULA.Hı KUTt' l 

flAN&Sl .. aerlsınden ~:;>h l GtUJMl · 

----- =-~ E 

il 

Bir: Alman subayının 
beyanatı: 

I
Alman bombardıman tayyarelerinin bir Sovyet miinakal~ 

merkez.inde çıkardıkları büyük yangınlar 1 

Kanlı bir 
faciava 
atı dık 

ALMANYA 
Altı esaslı hata 

İşlemiştir 
Londra, 10 (A.A.') - Amerika ga • 

11etıılerl bır Alman subayının beyana. 
tmı neırediyorlar. Alman subayı de. 
ml§Ur ki: 

(Devamı F'.:ı .& 8ii. ·' de> 

Sarı 
tehlike 

bDvDrse 
Japon tehdidi 

alhndaki 
bütün milletler 
itti.fak 

edecek . 
Skln~y. 10 (,\.A.) - Avustra'ıya 

nariciye nazırı Slr Stevard aşağıdaki 1 

beyanutta bulunmuştur: 

V. si I B r İran uaıelesi 
k b • • $A YlALARA a ın esı CEVAP VERiYOR 

Afrikanın müdafaa
sını görüştü 

,--0--

Toplantıda 

Vevaand 
VE 

Darlan 
Hazır bulundu 

---<>
Londraya gôre: 

Peten iıe 

BuaDnkD .. 
ıran 

En rikalşra müsait 
. değildir 

iranı tanı vanlar 
bunu bıtır 

Tahran, 10 (A.A.) - D.N.B.: 
Tahranda çıkan en bilyt\k ~ ı 

zeteaı Etlelaat., 1.rana daır ka ten çı,. 
karılan pyialllra kartı vazıyet! &l. 
makta ve §Öyle yazmaktadır: 

İran e!kAn umumlyeslni kızdırmak 
makeadlyıe çıkarılBn bUt.ün bu tayi. 

1 7 ga d alar tekzip edılmek zahmetine değ. 
y e g n 1 memekle beraber ıranın noktainaza_ 

ı nnı tasrih etmek 14.z.Imdır 

Neler görüşüyorlar <Devamı sa. ~ si'- 3 cıe> 
Londra, 10 (A.A.) - ocı AjanSl Londranın bildirdiğine 

bild!r!yor: göre : 
Siyaııt mUşahlUere göre, dUn öğle• 

den sonra Vişı kabinesinin akdettiği Alman · ş alı attın-
içtimada başlıca münakaşa me,-zuu 1 
A!rikanın müdafaası olmuştur. ' d k t k 1 d 

General Vcygandla Amiral Darla.. a i m 111 a a ar a 
nm Vi.§ide bulunmaları toplantıya hu. 

BU8l bir ehemmiyet vermiştir. ı· s va n 
Afrlkanın müdafaasına taallQk e. 

den mUzakere Vfşi hUkumeU tarafm. 

dan Amerika hUkQmetine tevdi edilen b~ s 1 a n-
muhtıranın çerçevesi dahilinde yapı_ ~ 

lacaktır. 

Londra, 1; (A~A.)•- General a 1c1 
Veygand'ın Dakar, Kazablanka ve 
Cezairde hava ve deniz üsleri el
de etmek iç"n Almanların mütema· 
diyen artan tazyikleri hakkında 
mareşal Petcn ile görüşmek üzere 
Vişlye gitmiş olması pek muhte-
meldir. • 

Vi§i makamları, bunun mareşal 
Petenle müstemlekelerdeki mü -
messllleri araaında mutat temas -
lar cümlesinden olduğunu söyliyor 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 
1 

---0--

Almanlar sıkı 
tedbirler alıyorlar 

Yurıanistanda 
T oplanttlar memnu 

~~··········· ... •····•·· ...................... , 

"Japonyanm yenı bir harekete geç · 4 ' 
meği derpiş ettiğini ·gösteren •&lflmet., • 
ıer vaziyetteki gerginliğin devam e. 
deceğini tahmine :nUsalttir. 

Japonya Hi~diçİntsınin i"~allnl hak_ 

VAKiT 
Süyük 

il gösb!rmek ıc;ın çember içine alnı. 
dığ:ndan §lk"Ayet "etmektedir. Şimdi 

de ayni sebepleri öne stJrcrek Siyam 
hakkındaki oıyetıerinı tahakkuk et
tırmelf istiyor, yalnız yeglne bir 
çemberlemeden endi~ etmesl !Azım 

geldi~inl Japonyanın p<!k 1)1 bilmesi 
lA.zımdır: Bu da. Japon uıarnızıarının j 
tehdidi altında bulunduklarını hisse. 
den milletlerin Japonyaya karşı itti. 
taklarıdır. Böyle l?ir ittifakın tabak. i 
kukundan mütevellit mr.sullyet mUn. : 
lıaBiran Japonyayll alt olacaktır. 1n,. 
glltere ile Birlegik Amerika devlellc. 
rt Siyamda yapııacak her hangt bir 
Japon hareketinin Blrmanya, Malez. 

(Devamı Sa. J, sü. 4 de) 

ve 
heyecanlı 
Yeni bir 

. -

Romana başlıyor: 
ir casus OJ ·orDldD 

H. MONIR 
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areşal 
Timoçer~ko 

Hava bQmbardıman
ları ve tayyareleri 

Günun taarruz "'ilahı bombar 
dıman tayyareciliği olmuştur. 

'.\f r ez <:eJ; ıcsuıdekı 
0

0\'fet Tonlarca çeliği güvde ... inde yilz. 
< rdulan b:ı kuman.rlanı Mare al !erce ve ıbin.l roe kilometre uzak 
I'ımoçenkoııun Alman i. gali al lara taşıyarak hasmının gerek 
tı d 1kı So\1 et arazisi halkına malzcmesıni ve ı;<'rekse yardım 
ır oovannamc> neşrederek halka mcnbalarmı tahrİJl ederek har -

muhaffbcleri yap lmas.m bin musibetlerin! topraklar içer 
ı\ ıve cttığini bildıren bir Mos sinde, cepheler gerısinde his et 
ova telgrafı dilnl.U gazetE>lt·rde tıreıı bir ısilnht ır. • 
ı ctı. Tayyarecilik büyük harpten 

Bu beyannameyi nesrcd_n I\In sonrakı ufak. tefek dahili harp 
Timo cnko henüz kırk altı terde ve llabe§istnnın istilasında 

ındn, çoh zeki ve \'Ok idareli kullanıldığı znman, hombardı 
ın mdır. 'l'imoçenko. Besa • mancılık tarafından pek de mu 

t bvalı b r koylunun oğludur. vaffak biı netice vermemişti. 
lu15 de Çar ordusunda er olarak Hu siHi.hm orduya yardımcı ma 

u. ıyordu. hiyettc gı receğl de bir kanaat 
1 17 Ru bıiyük ihtilaline or: halinde idi. Halbuki günden brti • 

~da i tir8.k etmişti. Her alny ne garp cephesinde kuduran sa 
!"'hlndc bir ı:;üra tt-~ekkill etmiş vaş, y~r kıtalarımn aman ver -

t• Tımoçeıl.ko da abıvımn şura· mez bir silahı olarak karşılRl'ına 
ma secildi ve bir muddet sonra bombardıman tayyareciliğini çı · 
ra tnrafından !\loskovaya mu· kardı. Bilhassa pike bom'bardı -

r 'ha,., olnrn-< gönderildi. !{ısa mnncılık ön ~afta ~el<m ve mi.is. 
r zaman on.~ da. abli\ ız kal. bet ncticeleı· elde eden bır silah 

nu olan ihtilal ordusunda Ti oldu. 
moçenkoya rütbe ~rlldi. 1918 Av tayyareleri tarafından hi 
harbinde Tim<;>çcnko ~r alay i · ma;oe edilmeleri mecburiyeti kar 
dare etti. Ve ordulara kumanda ı §tsında suratlerini muharebe ar 
etmek icin yaradrlmıa b'r .nsan kad&§ına urdurmağa uğra.san 
olduğunu gösterdi. ve çok uzakları dövmek vazifele-
Denikın orduları H.usyadmı ıini yüklenen bombardımancılık 

tardedildikten sonra 1'imoçenko henı sili'atlendi ve hem de uzun 
bir tü~ne kumanda etti. Pere· mesafeli oldu. l'za'ldarda is gö -
kop harbjnde yaralandı. Yarala . riirkcn avcıların himayesinden 
n ıyi olur olmaz J'öronya seferi· ıwr ılmak mecburiyeti ri de ken. 
ne istirak etti. Ukranyaıla çar - dilerini müdafaaya sevketti ve 
p.r.ş.makta olan Mareşal Bu1iyen· dolayı.sile bomba r<lıınan tayya -
nirun mai~ "tinde ve süvan tU - pa harbi, neticede bütün tahmin 
men kumandam olarak harbetti. relerinin silahlan çoğaldı. A\'l"U 
ıtomirde Polonya. eepheı:ini ya· ferin dısınrla olarak bombardı • 

rarak Rus ordu unun Galiçyaya man tayyarociliğini en müteka • 
girmcsinı temin eden Timoçen.· mil ı:;e~dine sokmuş oldu. 
lrodur. Vakıa 1921 Rus - Polon. Büvük harbin bombardmrnn 

a harbi Polonya ordularının tayyareciliği bu •un için ikısır ve· 
al bcsıle netıcelef161i. Fakat Ti· rimli ve gelecek nesil için de ma

mOC' nko bu harpten general riıt sal ol<lu. Çunkü; tiratleri 250 
bes"lc çıktı. 23 yaşında bir f.W kilom treden 000 kilometreye 
n r.J. çıktı. l\lanevre kabiliyeti gecmL 
fı~enko gen ral oldu~t.an şin nv tnyyarelerin<len daha oy 

sonra f ruııze lhnrp akademısıne nak oldu. te. kudreti i iki 

Yazan: 

Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

Uzaklara kadar giden ve mu 
vaffakıyetli ışl-er yapacak ka'bi 
liyette l::ir tayyarecilik düşmanın 
\erden havaya kar§ı olan müda 
faa va ıtalarmdan makinelitlifek 
top<;ıu ve ışıldaklarını da dağınık 
olarak kullanmağı mecbur kılar. 
Böyle bir medburiyet kuşısmda 
kalacak dü~man müdafaası hem 
güçlük çı~r. hem de ibombar -
drman taV)Jtfrelerimiz daha bü 
} ük bir Yüztle emniyetle iş gür 
mcğc imkan bulurlar. Hele gece· 
leri } apılacak UGUslarda zarar 
görmezler. Bu \'aziyet karşısın· 
da müessir olabilmek için ?.aYİ
at bakımından fedakarlık yap 
mak hu-;usunu da göze almak 
icap ede.r· 

Bri bomba.rd mannın tasarla 

inhidam hadisesi 
tahk1katı 

Yol seyrise-
f ere açtldı 

Eminönündeki 
komisyoncudan 

haber yok!.. 
Galatadakl inhidam hldi8e3l ctra_ 

fındakl tabltikRta mUodclumumtlikçc 
devam olunmaktadır. F..nkaz henüz 
ta.ınamen ternl:ı:lcnemeınljtır. DUnkU 
temlv.lemede de t60-0 llrıı. bulunmuş, 

aıılılbin verilmiştir. 
Bitlşilttc, duvarı çe.lltı} 11.n binanın 

da tabliyesi bltml§ ve yıktırıımağn 

nııı ve tatbikinde düşünülecek 
kati neUce her tUrlli hallerde 
ınües ir olmaktır. Maddi olacak 
tesirin panik uyandırabılecek ta 
rafını d.B ihmal etmemek icap e· 
cier. l\ Iaddi tesiri atılacaık 'boru· 
banın çapı yapar. Manevi tesire 
infilak şiddeti faıla müe.ssirdir 
\"e gerisinde hemen panik sak. 
hdır. ::\faddi tesirler de atılan 
bomba ik.leti göw çarpar. On 
kiloluk bir bombanın yirmi beş 
metre nısıf kutrundaki bir daire 
ı~inde öldtirücü tesir yaptığı gö· 
ı"tilmu!JtliT· Çap büyüdükçe geni.~
lığine tesir arttığı ~ibi, delicilik 
tesiri de değiltşir. Mesela: Bin 
kiloluk bir ~bombanın beş yüz el" 
li metreli:k tahrip saha:or vardır. 
Atıhş irtifailc de delicilik !kabi· 
liveti değlsmektedir. Böyle bir 
bom'ba ibin beş yüz, iki ibin meL 
re irtifadan atılacak olursa dü· 
şeceği mıntakada yirmi evi ta· 
ma.mivle vıkar. !knk tanesini :ıte· 
men hemen çükecek hale :getirir 
ve yüz yirmi kadarını da oturut· 
mıyc1.ca.k vaz;iyete sokaıbilir. Fa... 
kat şu var ki; meskun binalar 
üzerine lbu çeşit çapta ft>ombalar 
atılmasr fnz\a masraflı olacağın
dan daima '-.iiçük çaplı olanları 
kullanılır. Ve bi1hassa elli kilo· 
luk bombalar ku1lamlma'ktadır 
'ki; !böyle lbir tanesi üç katlı lbi· 
nanm Hk 1ki kat.mı yıkmakta ve 
fakat ibodrum atma icarşt tesir 
yapamamtadır. Bu gibi !hallerde 
bodrum katlarmm ~J'ğınak olaca 
ğı şüphesi:ndir. 

Ha.va bombardımanları mües· 
irdirler ve fakat korunmaem.t 

bildikten ıaonra korkusu yarıdan 
faila aza.1rr. 

Tayyareleri uzak
tan haber veren 

yeni bir alet 
rdı. Haı p a.natrm esasından makıneli tflfdrt.en ekiz makineli bll.§ı:rnmışur. 

nhs"l elti. 1933 d Minsk hudut tiifek ve hır topa kadar yükseldi, c dde temizlenulğınden dola}'' Uç va .. ınKtoo, ıo (A.A.) - Harbiye 
mıntakaozı kumandanlığına tayin Bomb11.rdımanlaı· nasıl hasmı gUndenbcrl kapalı duıan yol açıımı~, nL!zareU, düşman ta.yyarelerlnın yak. 
dıld 1~39 eylUlünd~ Gali<'yayı )'akıp vıkar ve kcnd~i müdafa. tmmvny v otomoblllcrln geçmeıılne laıtt.ığmı uzakt&a haber veren -14 

ve ,., rbı Polon :nyı ~al ed n aya mecbur kılarsa, üstünde ta musaade edllml§ttr ve yeni ctııazıann yakın& sahtı bo-

HinCI Müslüriıanlan 
gazetesi, frana 

Alman tebeasının 
çıkarllmasını 
Ta vaiye ediyor 

l'll8tııwer, ıo (A.A.) - Röyt.er: 
Hindlstanm tlmall garJruılnde inU. 

§nr eden ve Hind :mill!!Umanlannın en 
e:skl gazıeteııl olan "Da.Uy Sarhad" 
iran hilkUmcti lçln ta.kip edilecek en 
muvafık yolun Alın».n tab'alarınm t .. 
randan çıkarılması olacqmı yazıyor 
ve böyle yapılmadığı takdirde lrannı 
bUMıre bir çok mU§kUlltla kargıl a 
bileceğini ilD.ve ecliyor. 

Bu gazctere göre NaY.il rfn trana 
gönderilmeterl sebebi aşUdlt'dır. Bun
lar 1randtL be§tncl kolun pl§dandır 
lran bUkCmeUnfn beyanatı lranm 
tehlikeyi sezmiş oİduğunun delilidir. 

Henüz daha vak1t varken bu tehll. 
k<ıyl bertaraf etmesi 1ranın menfaat 
iktlzasmdandrr. 

General Smuts 

Havadan istila 
başladı 

diyor 
('.ennistoo ''Trans,·a.J,, 10 °(A. 

A.) - Cenubi Afrika Birliği baş. 
vekili Smuts büyUk bir havacılık 
mitinginde 60.000 kişi önüı\de bir 
nutuk $Öyliyerdc demiştir ld; 

Almanyayı mıığl(fu etmek için 
Avrupayı kara kuvvetlerile isUIA 
etmek icap edeceği muhakkak de. 
ğildir. Fütrimce, havadan istila 
~diden başlamıştır. Bu istila, 
imparatorluk ve müttefik hava 
kuvvetleri, maksa.tla.rma. varmak 
için 3eyi;an kıyafetine giren Al 
rnanlara. son ve .kat't darbeyi in. 
dirinceyc kadar artacaktır. Bllyük 
Britanyanm harbi. k82Atk'lcağına 11 

minım. Cenubi Afrika birliği ni 
hal zafer.in tahakkukuna yardım 
hususunda büyük bir rol oynıya • 
caktır. 

Uzak Şarkta 
Ani tehlike yok Ru kuvvetlenne Tını0<: n.ko şıdığı ilahlar da müdafaa kay· Yıkılan evlerdel\t ıı t r kar§ı lm. yunca ,.c deniz a§ır'r tıslerlnde günün 

kumnnda edıyordu. go ile ll\'Tll • iddctle h!lzırlnnnıır:ı clınnıda oturmakta ve enl(a7. arasında 124 saatinde faaliyette buıunıı.caktannı Londra, 10 ( A.A.) _ Uzak 
1. ay sonra Huc: - Fın harbi tır. şyrılsrı çıkt.ıkcıı. almaktadırlar. blldlrmt3Ur. şarkta vaziyet gc~n olmakta 

ba !adı. Sovvet ordusu bu hare. Bombanlıman tayyareciliği - Diğer tarat'tnn bu tııtbahkt ga?.et€- 'l':annedllcliğine göre bu Aletler tn. devam edivor. Fakat orta.da 8.ni 
ı m 'k devre!eı ırıd • muvaffa nın gayı: ı aldırmaktır. Bomba· 11)' elen b rlslnln yazdığına göre çöken 1 gttt red' dUşman tayyarelerinin yeri_ bir tehlikeden bahsettirecek hu· 

kazanamadı. Bu mmraf larile. topladle ve makineli tiifek ev t!rdeı-ı aileler arasında hlr şayin nı t~st>lt lçın kullanılmakta olan yeni susi sebepler yok gibi gilzüküyor. 
' !\ ı>ızhk hu harekfitı ıdare !erik· hedefini tahribe çalıstt', lılllk Bl'fl rnda dola§maktadır. 'liC hu!!lısi {\Jetlere benzemekt,edlr. Heı1halde. Birleaik Amerika ve 

tXl n 1\' r ı Voroşilofını Komi. Göğiıc; gö~uae çarpı !tn kara or Bu d lıoınıııyoncu HUımlınUn vaka lr.;ı;iltere te.vakku1larını gevşet • 
edet Meclısı ıkincı reil"liğine dulannııı ~·ardımıııa koşacak gUnundenberı orta.da olmamasıdır. 11 l nıemişlerdir. 
~ tırılme ine e p oldu. Fm ha. va ıft.a \ ıeped•n inmP bombaı· Hlll!l!UyU 0 glindcnberl gören voktur. VECiZELER ---~----

tr ı b1tirmek vazife i :\la1e· dıman yapan çcşitlerı de vaıdır. Hlıtınllnun cnlU\7. altın•la knldığ'l Yazac: M. OEMtı, PICKYABŞl 
-;a' Tımo<;cnkoya verildi. Suvan Bombat'dımanlann mü ssiı· su sanılmaklndır. ------------- Kudsu·· te 

bo ·, zını zorladı, Sovyct Rus. rett ıı. gönnü ola bilmeleri i<:in Nöbetçi ıldneı ıuoo mUdUrU Turgut ı 
a J; n haı binin bibn ine ee hıısım tan•areciliğın baskınlar bu 88 b ılı bu vak11ya dair lrnrıdlslnl • Hem ?.allnıane, hem '1dllt\nc o· 

P <.: •1 hareketi yaptı ve sufü yaparak mcydanlnrmı. tesi atını gören bir arltadB.§ımıza d ınlıtlr iti: lan Fnı.ıısız bUyUk lhtUAllnln .sonra. 
a}ı i İntn imzasmda sonra ve vasıtalarını yerinde tahrip el ı Evlerde 25 klJjlnln oturduğunu kilere ne faydası oldu? lı~rnnaa !}im· 

reşal oldu. me i icap eder. Ancak ibu sur"'tie ı tcsblt etmiş ve enkaz ııllırıdaıı ı;ıkarı. dtkı bale girecek olduktan sonra 
Aman 8ovyct Rusyn harbi dir ki. diışmnna fnik bir hareket lan u ııntıt ya.ı"61ıdnn gen kalan 22 haklı lı:ıksıı>. o kadar ki inin kanına 

b " ıırl.ığ'ı vaiı: t l\far~ al Timo. yapılm~ olur. yok a, teker t - kişinin teker teker hayııttıı olıluklıı. gırmcsl ııe menfaat temin ctU? 
çenko &>\>yet orduları ba.c;ku· ker düşman ta}•yaı-el rini hnva rını gormUştUk 1 • Blrısı t.ahtabltlnden tılvrislnck· 

an.danıydı. Şim'll denizi kıyıla· da ynkalıvnrak tahrip etmek ve Bıı koml!!yoncu HUıınCI şııyııı.sını 1 terden şlkflyet ediyordu; belfuım bil_ 
rı dan KnraduniZ(> kada!" u?.amp bö~•lcce düşmanı kuvvet.sır. bırak ben de ı;ıızctecı• Qkudum. Bizim böy- yUğıı gellncl'yc kadar klıçUğüne de 

den biııl r·e kilometre uz mlu· ma.k hiç <le kolay değildir. le bir ı:ıeyden hıı.berLınlT. yoktur. Bu 

1 

bel! clerl•'r dıyordu; halbukı tahta 
mında bütün bir cephenin bir namda bir !laheın bu evd ikamet et. bllınin deldiği dert, bir lnfilı\k bom 

kumnadan tarafından idaresi Junu müdafaa eden merkez cep mekt.e oıduğundan da huberdıır dt·. ı bıuıiyte ~aralanma (!eğil . sivıislnek-
mti'Tlkün olmadığı icıin bu cephe hesinin başkumandanlığı l\1are g!liz. Mnnnıafıh bu yolda hemen tntı. , ler, hayırınz mamulı\ttan olan dl.iş. 
'W kısma ayrılarak l\1oskova yo. şal Timoçenkoya verildi. kikata b~lamış bulunuyoruz . ., 1 nııın tayyareleri değil. 

Hava Nümayişi 1 
Kııdıı , 10 (A.ı\.) ..... Afi: 
KudUa halkı imparatorluk havıı 

ku\•vetlerfnln eehir Uzcrlnde Cumarte. l 
si günU yaptıkları cevelAnı tııkra• 

seyretmek f'ırsaunı bulınu§tur. 

Halk mUtenıldlt V harfü:rl şekllnCI 
rımılanmq olan on yedi t>üyUk lnglllz 
bonıbarılıman tayyarelerinin geı;:işiııl 

bUytik bir gurur ile alkı,şlHmı§tır. Pa. 

zar günü sabah \le ötrleckn fiQnra lbu 
kab!hlen göstcriış uçuşlnrmm tekrar
lanacağı b!ldiıilmcktcdlr. 

Düzeltme 6ııt 
DUnkU nüshamızda asker 

yardııpa mUte:ıll!lt ha.,adi5ıı:ı ı~ 
yanlışlıklo. (A.A.) lşnretl ,;ıı1l1rl 
havadis, dUnkU huauat tı ıt>C 
nrıısrııdııydr. PUZ<!ltiriz. ~ 

Tefrika numarası: 39 

hmet Dündar. anasının ölümünden 
'K>nra tahsilini Avrupada tamamlamak im
an rmı bulamadı. Zaten yaşı ilerleyip ak. 
c ~ha fazla enneğe ~ladtkça içinde.ki 
Avrupa ateşi de tamamen sönmüş olmamak 
la beraber eQ~· ~iddetini oldukça ~a~tmi -
tıl 

,---------------------------........... ------------~, 

1 
EdebT Da M fEi) A n n REFt~·:~MET 
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ağzın icinde yuvarlanarak söylenen ingiliz
l~e şarkılarla karışık dans havalan Ahmet 
Diindar için o memleketlerin bütün hususi 
ve umumi alemlerini burada oturduğu yer
den eyir ve tema~a edebilmek için açılması 
lltzım gelen sihirli kapının esrarengiz anah
tarı gibi idi 

ten ziyaretcilere alışık trr; böyle olduğu hal
de, giinün birinde Jsvesli mi, Norveçli mi, 
Amerikalı mı bir gazetecinin genç bir adli
ye müf~ttİ!İ ile birlikte adaya çıkagelişi İm· 
ralıda büyüle: bir rahatsızlık uyandırdı: Bu 
gaze~eci kadındı: 

Kadınsız yer kı. ka.nçlrk, gi.iriiltii .. ~tl~. 
ris ve benzerlerinin bulunmadığı yerd!r' et 
nun içindir ki kadınsız yerin ~hat bır ) ~~ 
olması iktiza eder; fakat daha d~rin. ~1 ( 
e~a lı fizik, biyolojik ihtiyaclar sövlr' ~B· 
sun, ırf gözün rahatlığı için dahi galib<" h" 
dına lüzum olacak ki fnuahda oturanla\lı' 
eksiklikten dolayı garip bir sersemlik ,,e ı· 
zursuz)uk i~inde yasarlar ve bu halin 11c ~. Buni:i rağmen lmralmın genç hekimi, 

enin gec saatlerinde, mahkumlar ve me. 
urla.- uykuya çdcildikten onra odasmcla 

kiic-uk radyo makinesinin ba mda uzun uza
:lıya Avrupa hulyasına dalmaktan me:ıut, 
endieinden gecmi bir halde yaşardı. 

Berlin devlet operasının temsil ettiği 
bir Tankoy-.ler·i, bir Faustu, Roma radyo. 
sundan T oskayı, Rigolettayı baştftn sonuna 
ıcadar derın bir sermesti içinde dinlerk~n 
duydu._<!u zevk, yalnız mu ikiden, orkestra. 
dan, kadın ve> erkek güze] se li artistlerin 
terennümll"rinden hasıl olma bir lezzet de
filJj; ı\hmet Diindar, radyo makinesinin 
&tünde bu nağmeleri dinlerken sanki artist
leri orkestrnvı, ~lıneyi. tem"ili ve salonu 
t&ür gibi olurdu. Parteri, kat kat locaları 
tt\lmı t1kTrm dnlduran halk vöıiiniin önün
• aınlanrrdr: k("ncff!i (J,- ,..rhnn 'nrnsmdA 
Wr lcoltu~ ntunnuııJ, terı .. ·li .,,.. rreclivor Jınl 
de hi srdt"r i. Paris rad.vı- l'"'.l n vnilen bir 
keman 1ron•rri, Viyana r ı 1 ·oııunun ~trafa 

vdt~ hn(if bir oper t, l ndrndnn gelen ve 

Kaç geçeler, böylf': radyo başında yapa· 
yalnız, ervet ve medeniyet ehirlerinin w
kaklarmda dolnsıp yollan ik~ken, büyük 
meydnnlardan geçmeğe cesaret edemiyerelc 
yaya kaldırıml<ırmda. beklerken, bol ışıklı ti
yatro ve sİnf"ma kapıları öniinde kalabalığı 
h yran .hayran seyrederken uyuya kaldı . 

21 

lmralı, Ciimhuriyet adliye5inin iftihar· 
lu gÖ te:rilecek eserlerinden biri olduğu için 
buraya eyrek de olsa dı andan tek tük ge· 
Tenler ohw bunlar yerli ve ecnebi gazeteçi
lerdir: söyle yarım saat -kalırlar. bir kaç poz 
fotoğraf çekip dönerler ve bir ımiicldet Bon· 
ra gazete ve mecmualarda lmralı hakkında 
heyecan verici hikayelerle karışık bir medi.h 
Ye sitayiş yansı int;şar ecb. lmralı bu cins-

O da kendisinden ·evvel adaya gelmis 
.olan ywli ''e ecnebi meslekdaşları gibi bir 
kaç saat imhp, ıbir kaç resim alıp. defterini 
bir takım iğri büğrü notlarla dolduı:up dön· 
dü, yine geldiği g~bi yanındaki adliye mü
fettişi ile birlikte lınralı motöriine binip git· 
ti: fakat onun ziyareti !kendisinden evvel 
gelip gitmi~ olanların ziyaretleri gibi bir kaç 
gün sonra unutulmadı; zira bu gazeteci lca
amdr I . 

insan, mahkum ol un, memur olsun. 
misafir olsun. Imralıda biraz uzunca miid
det oturur a, tabiat güzelliğine, rahatlığa, 
ınii bet ve favdalı, programlı İş ll8yatına 
r<l~men bir müddet sonra ne olduğunu, ne· 
reden geldiğini, mana ve mahiyetini önce· 
den tayin edemedi~i bir rahatsızlık duyar. 
Bu, adada hi kadın bulunmRmasından do
ğar ve bu hal göz için bir ma_hnımiyet eza· 
sı teşkil eder. 

duğunu, nereden geldiğini bilemezler·. '~t 
bancr kadın gazetecinin ziyareti, bu jsıı11' it 
rahatsızlığı ortaya çıkarmak suretile Jfl'lı1 
insanlarının rahatını bozdu. 'f 

Mahkumlar, ecnebi kadın gfııete0\,· 
gözlerinde tuhaf bir parıltı ile, adeta doJ.LI , 
duğu yerde yapıfıp 1kalan ağır \'e sıvaşık 1~.kışlarla seyretmi !erdi. Bu, ince, uzllll·. r 

11
• 

lek bacaklı, dümdüz göğiislü, oğlan gi.~~l~ "' 
seden ke8ilmis kısa saçlı, yuvarlak go 1' 
1.. .... d k d.. k d bo u, ayagm a topu suz uz ·un urıı. . 

f w f k" . b d ,, ., t• nunna otogra ma ınesı ve a ın a p.P ,. 

ufak bir şapka bulunan garip lbir mahli1~ 1l' 
·· 1 · k. _] _ """ld ' k. · 0 "l

111 
guze veya çır ın aegı ı; nnsenın h 1ı 

glizel veya çirkin olduğunu düsünecc1:, ~ 1 

de yoktu: o yalnrı: erkeklerin yasarl•:·• k' 
adaya nasılsa yolunu ta.sırrp gclmil'! bır t 

dmdı, yedi yiiz bu kadar erkek içinde 
1 

kadmdıt 

(Devamı var J 
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Def ine çıkması ihtimalile olacak 
Sürpagoptaki arsalara talip

ler birdenbire çoğaldı 
Belediye SUrpa~op me.zarhğmdakl 

arsalan &ltı§ar kaUı apartmanlar in
§& edilmek llzeftl •tılığa çtkannlfbr. 

Bu haber llzeriıl8 bur&Oa ana al. 
mak üzere belediyeye bllyük bir te. 
bacüm bql&m!f, l>Jr araaya blr kaç 
kı,t blrdcı Ullp çıkmııtır. 

Bilhassa me§hur ae!lne hl. 
kAyesı Uunne, deflDeııJn SfimfilU o.ı.. 
duğu söylenen ve arafttrılan yerlerin 
yanındaki araal&ra talip Y&rdtr. 
Diğer tarattaıı, DarW&caedekl 110 

ya§Uldaki iki acezenin defineyi bele 
diye beaabma •l'&ftumak ~ln J'&ptık. 
lan mllrac&at ihtiyarlara beledJyenJn 
böyle b!r rUya utruıı.a artedilecek 
paruı olmadığı cevabi nnlm1ftlr. 

Bundu b a ı k a Polonyalı 
mUteha.ası.I kendi heabma arqtırma 
ppacatmı iblldlrenk izl.n auıue ve 
dOB fa&U)'et. ~. Hafriyatta 
aııcak bir maar tqs gılawftır. Bun. 
d& 1'Bai1m)'an Haakatujea,. lmD1 o. 
kmımaıtur. Jıll•n•-• dttıaeaıa lbu 

mezar taşmın bir lkl metre der!nll 
ğlnde olduğunu eöyieml§tlr. Aramaya 
bugün de devam edilmektedir. 

Bunda.'\ başka Ankaradan verlren 
bir habere ctsre de, maden tetkik ara. 
ma ensUtllsU fe.n heyetinde.o Ragıp 
Gencer, de!lnekaz adlı deftne efletertct 
blr Alet .keşfetmiştir. Aletin tecrllOO. 
lerl yapılmlf ve bir buÇUk metrelik 
derir.11kte bulunan madeni e§yanın ye. 
rin1 tayin ettiği. görlllmllştUr. 

Sllytendlğlne göre, bu a.ıctın ilk tat. 
blk ah&8ı S!lrpagop mezarlıtyndaki 
muhayyel defiııenin yeri olacaktır. 

VAKiT 
Daima halkın menfaa
tini düıünür, her sayı· 
sında en seçme vaz.ıl.cu 

ne$1'eder 

Uzak şark memleketlerinden 
ham madde getirtilecek 

Ticaret Oftai ınubı.tlt memleketler. 
de, Nlhı .. Bura )'OflJ"I• Uzakprk 
memlekeUertnden ktttltyetlf mlkta.rda 
sanayi ham maddeleri ıettrtecekttr. 

Ofl•, ..aayt mah maddelerinin lt
haH l~ ~ memleketıe-rde teıeb. 
bQaler y&pml§ ve azı tı.Aıantılar da 
yapllm&ta tıaııamııtır. Ofla getirile. 
cek anayt Uın m&ddeleri!lill miktar 
Ye ne'Ytleriyie HıtiY*Ç DiabeU berinde 
aıt.ıradaı1arla tenıutarda bulunmak.. 
tadır. Bu .weue bwıdaıı sonra yapı. 
la.cak ıırlpari,ı.rtD de ualllan t.ekarrür 

etmektedir. 
Diğer t&l"aftna yeni açılan BM. 

ra yolu üzerinden muhtelif fert .. 
ier ve sanayiciler sanayi ham 
maddeleri getirtmektedirler. Bu 
meyanda evvelce sipari§ verilmlı 
ve lrak hB.d.iseleri dolaYJlri~ yola 

cıkanlamaınıv olan ham kaıııçuk 
pamuk ipliği ve Jıam deri de gel. 
mektedir. Bunlarm muayyen f.tırl 
kalal"a lıuredihneden kin it.ha • 
lltç~ veril~ ıureUle biitlbı 
1111.Dayicilere tevzii mukarrerdir. 

Mürakabe 
komisyonu 

Ayakkabı pençeleme 
ücreti tayin edilecek 
Ticaret VekAleti faae mU.te§arıığı. 

nm ayakkabr tAmir ve bilhassa pen. 
çeleme 11creUciinin yilk.lekliğt karşı. 
aıııda penceieme ücretinin tayinl hak. 
kında verdiği. kararın §ehrimizde de 
tatbikatına ceçilmek üuredlr. 

Pençeleme tlcrotlnl t~bit hususun. 
da fiyat mUrakabe bUro3u tetkikler 
yapttu§ ve bazı esaslar bulmuştur. 

Fakat bu sırada ayakkabıcılar koo. 
peratl!i tiy&t mllrakabe bUrosuna bir 
rapor vermiştir. !Bu raporda pençele
me ücreUerJnln teırbltlne imkAn ol. 
madığı ve olsa bile bunun halkm :zıı.. 
ramıa olacağı tebarllz cttlrllmekte
dir. Bu rapor tlserlııde bir çok nokta. 
l&rdan tetkikler ppüma.ğa !lüzum gö. 
rQlmti§Ulr. 

11'1,.at mtıra:k&be büroeu bu hl15\l&e 
takt t.tkiklert ikmal etmek Ul:eredlr. 
a.nıt lbtlrcınua raporu, gerek koo. 
perat1fln raporu lbugtln fiyat mUraka. 
be komlsyoDunun ,.~ içtima& 
•erDecektir. Kmılqomm Ticaret ~e
kt.letlnln kuvm& 117Uak ayakkabı 

1>9ngeleme lflne çocuk, kadın ve er~ 
kek a)'&kkatxıanııa göre, gizli, Ost. 
teıı. tahta '"7& demtr ~vill, yanm ve 
blltün pençelere Te topuk olup olma
dığına gör!' fiyat koyacağı anlll§ıl. 

:malctadlr. 

K HA 
ısa BER 

LER 
• ~ l>ailı Dereli rwuyeal 

m.Udlril Cemil Polat Pol&BJı&ne ka~ .. 
m~ tayin edl~r. 

• Gtnınuı emnl)'!et Amiri Hula.l 
Eriörk J(ırklanüne tamı, edllmlf, 
Glresundan aynlınııttr. Polis komlee,,. 
rl Fuat D'Jd.Moy da Ji:cUrneye D~ 
lUDmuştur. 

K k 
• Tuuılfat lflarlnde yirmi kadın 

l çalıfbrdmakt&dır. 8on gtlnJerde bu 

ır çeşme su arı :ı:e :ıışm:~:.!az~~=I~ 
Botu h• d h•ı• d b ' •• d Bunlardan daha yirmi be§ .kadın işçi n şe ır a 1 ın e ugun en aluıaeak ve ,ehrin temizlik işlerinde 

itibaren kesı·ıı·yor ~r~ '•l*t.lne 4"am 
eden n tatil mGnu.ıbetJ"6 Bartın& 

~ _,.,.. ela Hallulı .u., mazı zuhfuo ed<!ıl bazı vaııiyetler J gidmı A-.t YinnJbef, Funda k6)'tln. 
7U gibi feblr Mh01Dd9 k&U olarak Kırkçeşme suyunun tamamen ke. deki delinnen dvarmd& dereye gir. 
JreaıDm.ı kan.rtAftınlmJI .,. Sıbbat silmeline mAni olmuş, hatti. ter. m1f, yOJme l>llmedıtt içto boğulmu" 
Vekiletinin bu yoldaki ensrt aMu. kos teeiaa.tı yapılan çcpıelerde tur. 
darlara tebUI edllıDlıUr· dahi Kırkçeşme suyu akmakta. de • Geçen oy Mersinde l3 çlft evlen. 
KırlEoelme ..ıan 1ıa ab&btaa iti. vam etmiştir. Ktritçeome BUyu bil ını,ur. 

baren oeJırimlzdekl bDttia Olfl'"Jerıl19 hassa Edirne ve tğrikapı ile Eyiip • Slll!ke Maliye tahakkuk mcmunı 
lımıDeeutlr. kazası dahilindeki çetune ve şadn·.. l'oat Tanberk Mersin maliye §UbeMI 

Bundan öç Mile e'n'el Xftçet. vanlarda tıalunmaktadrr. tahakkuk memurluğuna tayin edtı. 
me lllllanaJll )rMIJJMd fıfbıe bele- Belediye sular idaresi bugUn nılştır. 
diyece bat'9nm11, ~!', pdrr. akpma kadar Kırltçecıme 8UYlJftU •Antalya Seferberlik mMUrU P'ab. 
vanlara terk.Cl9 t.ilatı yapılın1' tamamen ketımJş olacaktl!'. Bu ri Kılıç Eskişehir ııcterberllk mUdtır. 
ve hamamlar tertma 9QYU almağa y{bden halkm eueuz kalma.sma ltığilne tayin edilmiş, yeni \•azıtealne I 

81rlp dlflndlkfe: 

Bu paralar 
iyilik için 

harcansaycil ! 
Rus • Almarr harbi başlarken, 

mifı.d, altı hafta idi. Bugün seki· 
zinci haftanın kinde bulunuyo· 
ruz ve ham. bütün kuduzluğılc 
stirtiyor. 

AsJl Uus ana müdafaasının 
"Oral" lara dayandığuıa göre. 
bu çarpışmanın ne vakıt, nerede, 
nasıl biteceğini kestirmek imkfı· 
m yoktur. 

Bazıları diyorlar, ki: Alman 
t.abiyesl, ~ir, tepe, :kc)prü ba§ı 
peşinde koşmaz. O, Rus ordusu. 
mı yere sermek g-ayesinı gijdü· 
yor. 

Güz.el, ama. bu omular, mcm 
Ietın hakim noktalarına werleş· 
miş bulunuyor. Muharebeyi ite. 
diği yerde ka'bul eder, istemediği, 
kcn isi için uygun bulmadığı 
yc:-de kabul etmez. Vuruşa 
vuruşa çekilir. B ı r a k t ı lk · 
ian topraklarda bir tek buğ" 
day, bir damla petrol ve biricık 
~atı kalmadığına göre, harp sa· 
hası gnişledik~e. Ruslar kuvvet 
kaynaklarımı. yaklaşıyorlar: Al. 
mantar, ikmal üslerinden unk· 
laşıyorlar. 

"Basit mantık" m verdiği ne 
tice bu. Fakat hız ve cüretin, 
birçok r.erlerde rorluklarla be• 
ra.ıt>er mantığı da çiğnediğini gör. 
dük. Bu bakmıdan belki de Al· 
manlar, Ruslara istemedikleri 
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' rde me~dan muhare!xlen v 
u re ~ rdir \ a.rrnnk istedik} ı • 

· ceye ulaşa<:aklardır. 
Onlar, n raparlarsa. yapsınlar. 

1~1erme kanşacak değilız. Yalnız 
olnnca acıklığ le görünüyor, k 
''harb" uzun !:.:::ecek. "Muhar<' 
be" !hakkında Alman gönişunun 
değil, 111g1İız anlayışının verdığı 
htiküm doğru çıktı. Altına "yıl. 
dırım'' markası ""'urulsa da hadı 
senin ruhu değşmıwor. Ingili~eı 
günde on dört milyon sterlin 
harcıyorlar. Afmnnl r ba.c;ka 
ba.~k.n c phelerde her halde bu 
nun iki mislini harcamak zorun 
dadır. Ruslar, Japonlar, Ameri. 
kahlar da elbette bundan ru ağı 
bir masraf içinde değillerdir. 
Sınırlarında lililalı pathvan meın 
leketler de ister istemez harb 
bütcelerini kabarttılar. Aşağı yu· 
kan günde yüz milron, )ani altı 
yuz mılyon Turk hrası har.canı 
yor. Hem bunların hepsi. adam 
öldünnek, ocak ·ndürmek, ma. 
mureJer harap etmek, abideler 
~ ıkmak için ateş ve duman yapr. 
larak savruluyor. 

A,,vm para, ci?er insan saadeti 
uğruna harcansaydı, yer yüzu 
aennete doner, ne muztarip adam 
ne yoksul aile. ne de dertli cem • 
ret kalırdı. 

Bir de utanmadan teki.mfilü· 
müzü över, zekamızla böbürleni .. 
rız ve daha bilmem ne ukalalık 
fara kalkışmz. Zultim, fenalık, 
haksızaık, soysuzluğa karşı bir 
lcşemiyen hir dünyada gerçek 
bir medeniyetin, hnltiki kemalin 
işi ne? 

Haklcı S tha GEZGiN 

1 GONOEN GONE 1 

Anaaoluva münev
verin gitmes .. 

H ÜKÜld.ETJN lüzum gös· yuvalarına dondükl rı ~ 

ternı .... · ··zer:· b" k or~lhrdan bırtakım ozlu go -
"""'1 ıu ıne 1r ısım kl l el kl d k b ··· ışebir halkıııın memleket içine ne ere g cc.e e~ ır ı, u o 

göç etmeeinden çıkacak !ayda.. rencklero n ~ .msaıı hn~atı 
ya, ilk defa olarak ''En Son mı.mına bı;./cr ıist!.fa.de ed.e.ceg z. 
Dakika" gazetesinde işaret e· Anadoluya m~~enn gıt 
derken, bazı arkadaşlarım, faz· mcsı, l~c~ ne vesıl~ Jl:_ olıın,a 
la nikbinliğe kapıldığımı söyle· olsun, :kı iar~!ı bır karın nı 

·şti· Be b .. h::...:ı:-~-·ı meUcrmden bızı faydalandıra 
~ · ~· u g~ ~ı e. ca.ktır. Onun jçindir ki, memle 
bırçok_ ı_nunevver ınsanın ~- ket dahilinde tı.ırizıni teş\ ik e 
~ek~ ıçı'.!~ . ferdi kültürlıerini derjz. Onun i<:indir kı. ünıvcrsı. 
g~. a>'!lı ~li;a tc gençleri. o .. rc1.men grupları 
kendil~nın de, bi~ilderi v~ı~ her fırsat buldukça kafıle kafı 
~. Y~.mı .~~ler ~nı le Anadoluyu gczmeğe çıkar'}ar. 
ılen surmu§tum. Bat a, şu Sehir Tiyatrosunun. 

Nitekim öyle oluyor. Arala· "memleket turnelerı" bılc, her 
rmda kendi ailem de ibuhman ıki taraf 1çin ue guzcl bir ay 
göç kafilelerinden aldığını mek· dm1anma vesilesi teşkıl ediyor! 
tuplar, her metropol ailesinin Son defa C. H. P. nin hima 
yerleştiği bir Anadolu köyünde ycsi de i~zıınam ederek .Anad?· 
veya kasabasında, cemiyetimi· I~ turnesıne <',rkmftış olan Şelıır 
zin umumi kültürüne hizmet Tiyatrosu sanatkarlar~ &1"8Slll" 

edecek k - · k k...:: ··k · :..: da Muammer Karaca ıle yaptl uçu •uÇU yem :ıu.. • lft d M 
yatlar belirdiğini, yeni ömek1er mış bır mu akat ok~ ?1"·. u· 
vticude geldiğini bildirivor. Ve ~er •. bu . sey~~nı, bir ilci 
b ·ıeı ·· ·· b" "nd kelımehk eümle liçmde çok ee u aı er, gunun ın e ana 

1 
. 1. b" iri .1 h··,"- edi. 

==================:;:====================================================================================- vımı ıre.sp me U1daCI. • vcrmh~: ''F.icr, Anadoiuda hal 

mecbur tatalnnlfta .J'akat, o sa • meydan ve.rilmiyecektir. başlnml§tır. 
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Sesi yavaşladı: 
- Hiç olmama onu 8!'& mra 

ziyaret eder, ma.neviyeti karşı· 
sxnda dert. dökerdim· 

Mahmut bey titredi .• Kendi e. 
liyle ha.zırladJfı bir mezar. ilk 
defa aranılıyordu.. Gene ilk d~ 
fa mtlft,e~k amlı)'ordu: 

- Omı da bir dn balacağıT., 
oğul .. lnan tJana.. 

Sonra demir ))8l"Bl&Jdıia da· 
ırandı: 

- Burada !her ~ tJakikattir. 
Hakkı .• Gaet.erit d8nyumm ya· 
lancı yaldızlan burada döktllüT. 
SeftnJer aıevgililerine icten ~e. 
len göz yaelanm aneak burada 
dökerler.· Acılarm pmmmle yı
kandıb biricik yalusz yer ·w· 
rasıdır. 
Hakkı kederliydi: 
- Ketke benim de pimde 

)"al. yüreiimde dunu kalaydı 
da hıçkıra hıçkıra aflMaydmı-. 

Va.hmat Bey hemen atıldı: 
- "Mügtenıık ölümüze" deme" 

ii unuttun, evl8drm. 
- Müc;terek bir ölümüz var 

mı ki, baba! 
Mahmut Bey Hakkuı.m yüzü· 

ne uzun uzun baktı. Onun karak 
terindeki bu ini ~ pjI. 
yordu. 

- Evet Hakkı.. biraz sonra 
böyle olduiuna daha c;ok ınana· 
caJcsm. 
Hakkı, Qok IOiuk Jıa.reket edi" 

yordu. Fakat lizllntUsii de ya.p· 
macık değildi. ~ini kemiren bir 
kurdun mevcudiyeti muhakkak. 
tı. 

- Fakat dediiim gibi ıözüm· 
de yq. yürefimc!e dunu kalma· 
111I§. 

Mahmut Bey Hallkıya kaba· 
hat~: 

VA%.AN: ıı M.4N AH ISKM 

- Hakkın var oğul .. 1ki aya. 
yakm ibir zaman vicdanı azabı 
altında, insanlardan ve biraz da 
imanl.Jdan, şefkatten ve ~ • 
den uzak iki uzun ay.. rutml§ 
gün .• 

Mahmut Bey uzaJda.ra tıakr 
Yordu. RüzgArdan sallanan eetvf. 
dallan biribirine sürttük.Qe, tit>i· 
li havalarda aç kalml§ kurtların 
dişleri gibi gıcırdıyordu. Ufuk 
mor, tepeleri masmaviydi .. Bu 
rengi lekeliyeoek tek bulut yok" 
tu .• Mahmut Bey ufuktan kal • 
dırdığı gözlerini önündeki top • 
rak yığınına çevirdi: 

- Hakhsm, hakkın var! .. 
Hakık ihtiyann dal~ıiım 

ve içten üzüldüiünü farketmifti. 
- Bilmemin baha •• bu iki ay 

hapia beni ne kadar deiiftirdi. 
Şimdi öyle 7.annediyonım ki ; en 
büyük facialar, en korkunç ha· 
dLcler bana buit birer üzüntü 
gibi ve belki de ondan farksız 
~elecek. Hele başkalannın ıstı · 
raplarını duymıyacak kadar kal" 
bim saiıtlaştı. 

Mahmut Bey dalgın dinliyol'.. 
du. Hakkının değişmesine §3Ş" 
madı: 

- ÇUnkü yavrum, kendi acm 
c;ok büyüktü. Sağrrlaşt,ığıru san· 
dı~n duyguların sadece pUlan· 

mıştı. İşte heı& bu kadar· 
- 'Cok eıeı çeldim. Durmadan 

bayat.tan eiklyet ederı1eri <'.Ok 
dinledim. Öyle mman1anm oidu 
ki. bqka.larnıı düfümnekten ken 
dimi unuttum. 

Biraz durda: 
- Kendi ilemimime yaşarken 

etrafnnl'7ifaknerln de bizler ka • 
dar re!ah ve saadet içinde olduk· 
1annı zanneder ve beliti de zorla 
kendimizi bu ihtimallere alıştır· 
mağa çalışırdık. Halbuki ; onla· 
ra karıştıktan, bir defacık mide. 
sini ckllf urmak azınile çalan ve 
çaldıfmı -yemeden yirmi ~ilk 
mahkumiyete 'boyun eğenlerle 
konuştuktan ve drtlerini dert· 
lerunek için din~ikten sonra, 
yaşanmış günlerimizin çılgınlık· 
larına erebildim. Bizler rahmetin 
orta )"erinde rahmetsiz kalmış 
za.vallılarıxıışız.. Bunu iş işten 
geçtikten çok sonra anlayabil · 
mek de ne acı oluyor bilsen. 

Mahmut Bey başını salladı: 
- Artık unut bunları .• Bıı:gün 

yeni bir hayata ba,elıyoruz. Uzun 
bir JZt:ıraptan kurtulalı daha bir 
saat oldu. olmadı. Yavaş yavaş 
hepsi unuttilur. ~er hayatta. çe... 
kilen her acının hatırası devam· 
lı olsaydı, yaşamak lbir cehennem 
azabından farlmıı olurdu. 

_ ~~~ hareketleri tercd· kın istediği kadar kalayıcbk. 
dütlu ıdı: 1stanbula ancak 20 aene aoara. 

- Şu anda sudan çıkmış bir tonınlamnı7.la İberalber döner' 
ba.lrk gibiyim. ~~ı. ve ~ra· dık" diyor ... Demek oluyor ki 
bl o ~~r. ıbenı~ım kı,. ser. memleketimiz, yeni !hayat ve 
bestlığim bana urkeklık venyor, hareket namına, kendisine yak. 
her adzm ~tı~mıda etrafımın laşa.n her samimi yüzü, her 91· 
sanl~nı ve yolumun ke· cak ve becerikli eii. aynı sami• 
sUecegım sanıyorum. miyet -:ve istekle ~lamaia. 

Mahmut Bey tasdik etti; 
- Esaret insanı boceriksiz kı 

lar. Hür olanlar pervasız ve jş· 
gQ7.ardırla.r. 

Hakkı hapiShanede duydukJa· 
rıru mukaddes sözlermiş gibi ez.. 
lberlemişti. 

- lçerde ıken 'koyun sünıleri 
gibi çobanların dürtüşile belle • 
nen yollardan gidilip sı:elinir. o· 
n.da, m-zutarın kıymeti yoktur. 
Jnaanlann hürriretıerile bera. • 
her irade ve ika:pnsleri de zincir. 
lere wrulmuttur ve ı!ft_e mahkfı· 
miyeti işkenoel~iren de budur 
ya! .. 

Mahmut Bey iifın g~in.i de· 
fi.,tirmek istedi: 

- Bırak bunları artık Hakkı .. 
hepsi gerid~ kaldı. Bizler ilerisi· 
ni görelim. 
Hakkı söz.ünü kc.st.i: 
- Bundan sonra istikbali pek 

iyi göremi orum. 

- Bu senin kuruntun •. Göre. 
cebin bak. her şey nasıl deiişe· 
cek· 

Hakkı da bu ziyareti kısa bi· 
timıek isUyordu: 

- Peki baba! :Buraya neden 
geldin. Burası neresi? 

Mahmut Bey bu sonıluşt.an 
bir fCY anlıvam.amıftı: 

- Ç.Ok dalgtllfJln )'avrum. 

(Devamı var) 

her aıı hazır ıbuiunuyor. 
1uammer ~~ bu mfina· 

sebet.Je. Anadolunun e.n ücra 
k~ kadar gidip gelir. 
ken, ihtiyar ettikleri deniz ve 
demirvollarmın .Avruai konf~· 
n.ından da uzun uzun bahsedı-.. 
•or ki. Cumhuriretten önceki 

devi rlcri bilen :vatandaşla.nmı· 
za, mükemmel bir mukayese 
imkanı veren o sözler, modcr 
münevver• ibir Türk gencinın 
memleket iı:inc y:ı.pmış olduğu 
seyahati, . iddiamıza tamamıy· 
le u~~ olarak · iki bakımdan 
yüzde yüz faydalı kı1dı~ı gös· 
termektedir· 

Göturmek ve etirmek .• L te 
mıincvverlerimi~n meml t 
İ":ne seyahati mevzubah.c; oldu 
~u zaman ı;ö:recej!i vmff'! 

HiKMET MtlNf R 

lvırmı vı evvelkı Va~ı t 
11 Atu t-0 eti 

Bir hadd-i şer'i 
:Menlmüsklrat kanunu hllıı.t: ra-

kı içlp gece sokakta silAh atUğuıd 
dolayı derdcrst edilen knlcbcnd Bur. 
salı marangoz llılehmedln P<:.roem 
gllnQ muhakemesi blllc.ra aekaen b 
değnek hadd,,1 §er1 olarak ibllltllm e. 
dWp Saatlrulcsl dibinde mcrltu 
müddelumuın1Din huzunmd& aek 
bir detncıt--wralnN§bır. (Çorn 
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ce 
ikinci bir cephe 

kurulacak 

Sovyet tebliğ i 

Cephenin 
alinde 

uhare-
beler 

Diğer kısımlarında 

Mahalli müsade
meler olmuştur 
ıo • va, ıo (A.A.) - 13.B.C.: 

Sovyct ordo.ılan kuman nın 

tebllğl: 

9 Ağu tos gUnU Kcscolm, Smolcnsk. 
Koroston ve Diala • 'Iserkov icıtıtta_ 

metlerinde muharebe.er o .,~ur. 

Cephenin d.ğer kısımıarmda keşi! 
allycUerl ve mahalll mUsadcmcl r vu_ 

n kubulmu~tur. Muharebeler esnasm~ 
k Kızılordu hava ku · 1 rı dU§manm 

makineli cUzUtamı .. ına piyado ve hıı 
va kuvvetlcrfne muvaffaldycUl ta.ar. 

retll arzuy burad ki sev. 
kille n mUtch3.SS!Bl n ı'" salon kur. 
mayları ta.mamiylo !! ti·.. etmekte.-. 
dlrler. Bu nrzu, 1:'!:1'1; r ılcvlcUcrlnl 

iki cephede nynl zaman ... harbe mec. 
ur etmek fll'satl zuhur ctml3 lken, 

bir daha teker:rilr etmemesi muhte
mel bulunıın bu fcvknlMe fırsattan 
lstlfndc etmekten ibarctUr. 

Buradaki mahfDler, 1ngDlZlerin 
Norv çl veya Hollandayı ıstilAya U.. 

bbüs ctmel"ri ihUmall kal'§Wilda 
Alına.nlann duyduğu ko1ltuyu mevzu. 
rohs etmekle beraber, 1n utere ~ 
mnıt Avrupaya k&?'f}l bir tanrruz dU. 
llnstln veya dU Unmcsin, hallhazırda 
Mıslrl Sµriye, Filistin ve lnı.kta bu. 
ıunıın mlllılm kuvvcUcrin, dilşmı:uım 
ok çQklDcllğt ikincl cepiıeyl tcs1so kl
ayet ed c 1t mllctarda bulunduğunu 
aydetmtıktedlrlcr. 

Alman hezimetini temin edecek o_ 
lan b·ı ikinci cephenin Avrupa hudut. 
ıan d mdo. kurulması muhtemcıcllr. 

H eli ıcrc geniş bir za.viyed n bn., 
ıldığt zaman, HIUer ordusunun Rus 

topraklarına derin bir suret~ girme. 
e mu\•affak olması takdirinde Orta 
arktnkl mllttefik orduların Almanla. 

rm cenahmı tehdit edeceği haritaya 
bir nazar atfetmekle de anlaşllablllr. 
Bil k1s HlUer kuvveUeri Rusyu.d:m 
tardedllecek oıurs:ı., Orta Şark kıtaııı., 
n n l harekete geçeblleceklerl muh.. 
t lif istlkametlerde:ı blrlnl tercih et. 
mck mecburlyetind knlact\ldnrdır. Bu 
takdirde mczk!ır kuvveUer, tnrlhin bu 
i'kincl Rusya rlcatlni 1812 deklDdcn 
dah3 bOyUk b!r feltı.kelc kalbctmek 
vazl!esinl Uz rlcrine alrnt§ olacaklar. 
dır. 

Kremlin, Rusyanın sol ccnatımda. 
dost bir Tilrklyenln bulunmasını hu_ 
zur ve memnuniyet verici bir hal te. 
ı~ ettiği gibi komşu mmtakalarda 
bu'unan kuvvcUl mUttefik ordulıın,. 
nm. Mihver kUçUk Asya tnrikne bir 
taşma te ebbtl.sU yaptığı takdirde bU 
teıjebbtlsUn Umltslz bir tehlikeye atıl. 
maktan ba!lka blr §CY dcınclt olamı
yacağmı lsbat etmek içle baZrr bu. 
lunmalarmt da sağlnm blr teminat 
olarak görmektedir. 

Bu nmda Orta Şark kuvveUert, çok 
uzak olınıyan muharebeler içtn hum. 
malı bir surette hazırınnmaktadn'. 

Almanlar 
Kıyef ve 
Odesava 

yükleniyor 
Londra, 10 (A.A.) - Almanların 

dl -cı:ı bUyUk gayreU rl cenupta 
General Bud~ cnı ordusuna karp tc.-.k. 
•lf ettikleri anlnşıımaktadll'. Fakat 
ba arada Almanların n : hedeflerinin 
J<i1e1 mı yoksa Odcsa. mı olduğu hak. 
kmda h nUz bir §eY söylemde kabil 
detlld!r. Almanların Klye!l tecrld et_ 
mek niyetinde olmaları muhtemeldir. 
Bu takdirde Odesaya bllAbara. hllcum 
etmeleri bekleneblJlr. 

Alman tebliği. merkez cephesinde 
8 olensk m ydan muhl\J'Cbcslnln bu. 
radakl R kitnıar:mn çcnber içine 

ruzlar yçmı;,tir. 

Cuma gUnU dllşman H tayyare 
kaybetmJştlr. Blzlm tayyare knyıbı.. 
mız 12 dlr. Pcl'llcmbe gUnU Alınan 

tayyn.rclerlnln :.ıyfatI evvelce bildir_ 
diğl 21 değU. tam 81 tayyaredlr. Al. 
mruı muharebe filosuna knrp yapılan 
t rruz nrt!ceslnde blr Alman torpı_ 
docu b:ıtınlmt1 ve diğer iki torpido 
da hasar& uğratılmt§tır. 

isyan başlangıçları 
Locıd.ra. ıo (A.A.) - Haber a 

lmdığma g6ro Yunanlstanda ahali 
mUstevllye karp gittikçe !syankAr 

bir va.zlyet almaktadır. Sokaklardt:.ı 

toplantılar ve nllmnyf§ler mene • 
dllmlf " bazı tedblrler almmt§tır. 
Halk bir cenazeyi takipcdobllmek lçtn 
mtısa.ade almak mecburlyctlnded!r. So 
kaklıırda iki ~den !azla bir ara • 
da dolB§mak yıısak edilmiştir. 

Diğer taraftan Fran.aad& ve bU 
hassa Llyon ve 1!runt • EUenne gibi 
btlytlk sanayi §chlrlerlnde itaatsiz • 
llk harekeUeri görtllmcktedlr. 
~çen harta Norveçtc örft idare 

llAn edllm.lştir. 
Alman işgnl kuvveUerine, bu kuv 

veUerin idaresine verilen mmtıluıalr• 
dakl hnlk.m miıvzuubahs hareketleri 
nln verdiği endişeye bizzat Almanlar
da görUlen kuvv ı maneviye kıtlığı 
da Snzlmam etmektedir. 

Bu kuvvcl m!'Lnevlye d:lşUkiUğllne 

sebep Rus cephesinde Alman ordulıı. 
rmm uğradığı ağır zayiatla İngiliz 
hava kuvveUerlnin hUcumlannda gü 
r11len §iddet ve devamlıl!ktır. 

Londra, 10 (A.A..) - Zağı'epten a
lman bir habere göre Bosnadıı Sırp 

çetclerlle Alman imali kılaları am. 
smda muntazam muharebeler olmak. 
tadır. Çeteler, Brrp ordusunun rical 
ederken sakladığı suruı ve mUhiınma
tı kullanarak Bosnanın sarp dağlann_ 
dakl yatak vo inlerde glzlcmmekto ve 
gece çıkı§l&rlle bruıkmlıır yaparak 
Alınan devriyelerini vurmakta ve ~a. 
botnJ harckeUerl yapmakta ve htLtta 
nıllhlm köprUler vo demlryollannı 

berhıı.va etmektcdlrl r. 
Almnnlar, Uırtaşllerln yardımı ilo 

memlekeU tedhi§ ederek her gUn küt. 
le halinde ldam. kuJ'§UDa dizmeler ve 
bQytlk rıılkyasta tcvki!at yapmaktı\. 

dır. z:ı.greptc ııvukatlarm ve sair 
serbest meslek erbabmm yüzde sek_ 
seni tevkif cdilml.§tir. 

..tmmas!le 59na erdiğln.I bildirmekte
dir. Fakat Rus tebliği me~r mın_ 
takada hA'U\ 11iddeW muharebeler ce. 
reynn ettiğinden bahsetmektedir. ıı:. 
sasen Almanlar Smolen.ak bölgesinde 
katl bir netice alm~ oıduklıırını ilk 
defa olarak ll!'Ln f'tmlyorlar. Moskova 
yolunun açılmı§ olduğunu s8ylemek_ 
ten bımndıkları halde Almanlar Mo.!1,. 
kovaya doğru blr tUrll! llerleyemc
mektcdlrler. 

Moskova radyosu ycııi mUtte!ik Po _ 
JonyalıJara hitap ederek kcndllerlnt 
memleketlerinde dllşman Gnllnde 
bom~ bir ıınhad:ııı ba§ka. bir ıcy b1,, 
rakmamak usulUnU tatbike davet et.. 
mlşUr. Bu usullln yollar!, kıfprUıert, 
dcmlryouarmı berhava emek yiyecek 
maddclerl!ll ve salr ihtiyat malzemeyi 
sakınmak veya tahrip etmek suretue 
Polonyadıın geçecek o~ Alman kı. 
taııınnı dalma artan zorluklarla karı11 
karşıya bırakmaktan ibaret olduğu 
malOmdur. 

BllyUk bir ceaarctıo sr.botal hare. 
kelleri yapan Polonya~ılann bu dave
te icabette kusur ct.ml~klerl za.n,. 
:nedilmekta41.r. 

Gn. Den·tz 
Neden tevkif 
olunmuş? . 
Meğerse 

Esir İngiliz 
zabitleri 

Almanlara teslin1 
edilmiş! 

Londra., 10 (A.A.) - Gen ra1 
Dentz ile lark kadar Vi§i subayının 
mevkut bulunduğu, çUnkU \'lşt hUkQ,. 
mcUnln mUtareke hUltUmlerlne riayet 
etmediği hakkmd:ıkl haber Uzerlne 
Suriye mcse.lcsl !n.,<Fillz ınatbu tında 
tekrar birinci dorccedo yer almıştll'. 

Vl§l ınakamııtı, Suriye harbi emı.n_ 
smda esir edilen mUttefik subayları 
ııcrbcst bırakmnğı taahhüt eylemM.i. 
Halbukl bunlardan b;ı.ZlSı mlltareke 
ımza cdildl(;-1 anda tayyıırt' ne Yuna. 
mstana. g6"dcrllmtş ve oradtL Alman 
makamlıı.muı teslim cdllml§Ur. 

Bu da, SUriyedckl Alman nUfuzu. 
nun yeni bir delilidir. ÇUnkU Franmz 
ıarm bu ha.rekeUerl .ancak A.Jmnn :taz 
yiklno o.ttoluna.bUlr. 

Almanların maiaıadr DO ld.l? Heı-_ 

halde ını;ııız subaylarından faydalı 

maıeı.mat elde etmekU. 
Her hıı.lda ~nernl Dcntz De diğer 

FranBJZ sub&ylan, 1ng1UZ subayları. 

nm mUtareke hUkllmıert mucibince 
aerbest bırakılmasmı elde etmek için 
gtrl~tiğl mllzakereler muvaffaklyetıe 
nctlcelenlnoove kadar FillsUnde alı. 
konulacaktır. Eğer mllza.kercler un.r _ 
sa, General Dcntz de bUtlln bu mtıd. 
det zart'mdıı. 1nglllZlero mlsafir ota. 
cnktır. 

iran şavialara . 
cevap verıyor 

( Baa tarah ı incide) 
:t.randa hallluwrda gOya bUyUk mik 

tarda tur!.st bulunduğunu söyliyen, 
vakıaları bilerek tahrlt etmektedir. 
Zira lra.ndo. ikamet eden bUtün ecnc. 
bllcrin muayyen b1 r 1§ sahibi olduğU 
bilinmektedir. 

Diğer taraftan, gtlmrUk idaresi vo 
hudut muh&fızları, her tUrlU kaçakçı. 
tığa, memlekete tek bir tabanca oı_ 
sun kııçak slltLh ithal edilmesine mn
ni olmnk için hududu sıkı blr nezıırel 
ııltmda bulunduruyorlar. Binacnııleyh 
iddia edildiği gibi ecnebilerin 1ran d;ı. 
hllindo sllAh ve Uniformıı. ~\'Zl et_ 
mekte bulunmaları aklm knbul td 
mlyeceğl bir §Cydlr. Mcmleketlerinln 
diğer mllleUer tarııfm,lan karanlık 

bir harp snhnesl haline sokulmı:ıama 
rıza gösterecek tranlılann bulunması 
mUmkUn değildir. 

BugUnkU lranı tanıyanlar, lrnnm 
artık bu gibi entrikalara mllaait bir 
yer olmadığını bilirler. 

BUtUn bu propaganda tahrikleri ne. 
tlceslz kalacak ve bUtUn bu gayret. 
Jer boşn gidecektir. Zira lran hUkQ. 
meli kuvvetine ve vatanperverliğine 
latlnat, ederek kaU blr bitaraflık mu. 
haraza edecek ve bu bitarafıık pren.. 
albln1n cUz'U de olsa ihlAUne mllsaade 
etmlyecclttlr. 

tranm slyaseU, hUkUtnranlığrnın 

ve mcrlyette olan anıa~alar mucı. 
btnce kanun! hn.klannm muhafazası. 

dır. Bu siyaset sarsılma. bir tarzd:ı. 
tesbit edllmlştlr. 

Bu sebebe b!Dnc.ndlr kl, tran mem. 
lekeUn cmnlyctinl muhafaza. etmek 
ve hoşa gitmlyecek hAdlsclertn vuku. 
una mani olmak tçin herhangi bir 
tedblrl ltUhaz -etmekten çeklnmlyc. 
cektlr. 

Bir Alman zabitinin 
beyanatl 
(Baa tarafı 1 incidlJ> 

- Kanlı bir faclnya atıldık. Bu !a_ 
ela çok dalın genlg mtkyastn VcrdunU 
hatırlatmaktadır. 

.Almanlar esaslı altı hata l§lem~· 
lerdlr. Bunun·ba§ııcaaı Rusların adet 
UstUnlUğl:mU ve asimi tcçhlzatmı i..". 
tihtnf etmiş olmalttı ... 

Bu Alman subayı §UDU da !Ura! et_ 
ml~Ur kl • .Almanların Rwı milleti hak 
kınd:ı. maJQmaUarı yoktı: ve mlllt 
topmklan mUdıı.faa hususunda komu. 
nlst aleyhtıı.rlanmn komUnletıeıie 

ıı&rlepıi,yeceliDi amıetml§lıerdlr. 

Peten 
sulh 

peşinde 

Yunanistan da 
Korenti 
Bombaladı 

~ . S 1d i Baranin in 
lngi~iz ; A~erıkan ıhrac a k n da da 

ıhtımalme karşı s r 1 

Almanya ile anlaŞ- İngiliz gemileri 
mak isliyor hasara 

uğratıldı Londra, 10 (A.A.) - Afi: 
Swıday Dispatsh diplomatik 

muharririnin yazdığına göre Ma 
reşal Peten, Breste kader sahil 
mıntıkaları lıaric; olmak üzere 
Fransanın isgal cdilmis kı.sım -
lnrının Alman ordusu tarafından 
tahliyesi ve imzadan mukad .:. 
dem Almanyadaki Fransız esirle 
rinin serbest bmı.kılması şart -
!arını ihtiva edecek bir Alınan 
Fransız sulh muahedesinin akdi 
suretile Almanya ile iş birliği 
yapmağa amadedir. 

Mareşal. Amerikalılarla I,ıgi. 
lizlcr harbi o mıntıkalara teş -
mil teşebbilsUnde bulundukları 
takdirde İspanya ile muvasaJa.sı
ru temin maksadile Almanlara 
mahdud bir zaman i~in Fransa 
tarikile transit hakkIJU bahşet • 
meğo do hazirdır. 

Ayni muhabir, muharebenin 
Portckiw sirayeti ihtimali ile 
Portekiz hükfunctinin Acores 
adalarında bir hükfunet teşkili 
ha.zl'ılrklarma başladığım yaz -
dıkaı. oonra Almanların Porte • 
kiz hükfimetine mihver ile teş • 
riki mesai etmek şartile bütUn 
müstcmlekelerini muhafaza ede
lbileceğini ve A vrupada teessüs 
edecek yeni nizamda mevki sa
hibi olacağım aksi takdirde Al. 
man hima.}'e$i alında falanjist 
İspanya ile birleştirileceğini 
bildirmiş olduğunu ilave ~iyor. 

Alman tayyareleri 
Moskovaya 

Sovyet tayyareleri 
Berline 
Akın ediyorla r 

Roma, 10 ( A.AJ - İtalyan 
orduları umumi kars~ 
432 nwnaralı tebliği: 

Şimali Mrikada, solhmı ve 
Tobruk cephelerinde topçu faa
liyeti olmuştur. 

Hava tet§ekki.illeri Marsa 
Matrouh'u bombardnnan etmiş -
lcr. Liman tesisa.tJru tahrip et • 
mişler ve limanda demirli bulu -
nan gemileri hasara uğratnuşlar 
vo yangınlar çıkarmışlardır, 

Di~er hava teşekkülleri Sidi 
El Barraninin şarkındaki aüş -
man gemilerini bombal.amı&lar • 
dır. 

Düşman tayyareleri Deme, 
Bingazi ve Bardiaya tamız et • 
mişlerdir. 

Şarki Afn1iada İngiliz tay -
yarele.rl Gondar şehıiılln milstab 
sır mevzilerine yeniden tarıTuz 
tar yapmı§lardır. 

Yunanistanda ihir takım İn -
giliz tayyareleri Korent §clırlni 
bonıbardnnan etmiştir. 

Merkezi Akdenizdc bir de -
niz k~if tayyaremizin ref aka • 
tinde bulunan bir torpitomuz bir 
düşman denimltısını batırmış -
tır. 

Vişi kabinesi 
(Baı tarafı 1 incide), 

lar. Fakat bu izah makbul mu .. 
dur? General Veygand kendi tc -
§ObbilsU ile mi yoksa bir davet ü
zerine ml ViJlye gitml;JUr? 

Hcrhiılde bu mülfilmtm neticesi
ni öğrenmek ihthnali pek a:r.dır. 
ÇllnkU Vlşi hWdlln.eti Alman rei -
sinin emrine itaat için umumiyet
le Fransız milletinin menfaati hl-
1Af1na nlınnn kararlan bildirmek 
istemiyor. 

\'işi, 10 (A.A.) - D.N.B.: 
Knbine müznkern.tı bugUn de 
~ etmiştir. 

l\loskov:ı, ıo ( .A.) - Ofl: Bı:.ııvekil muavini nmiral Darlan, 
Tayyarelerimiz 8-9 .Ağustos gece. sabahleyin general Veygand, ge

sl mUnhasıran istik§afta bulunmak r:eral Huntz ger ve devlet nazın 
mnksadlle yeniden Almanya. Uzerlndo Benua - Mecltin ile uzun bir gö· 
uçmu§lıııJır. Bcr1ln mıntnkruıınn yıı.n_ rilsmede bulunmuştur. 
sın ve in!llAk bomlınları nWmı§tır. Bunµ millen.kip mareşal Peten 
Askeri hedefler ve demir yolu mor- . amiral Darlanı kabul ctmistlr. 
kezleri tekrar bomb:Llanını§tır. Rasıt,. Salihiyetli mahfiller, yapılan 
larınuz §iddcW ı n t i ı A k ı a r mUki41emeler, ve kn:bino mUznke
mllşııhede et.'lll,ıerdlr. Tayynrelerlml_ ratmın inkişaf safhaları hakkında 
zin h p.sl Uslerino n\•det etmlşl !"dlr. sıkı bir ketwnlyet muhafaza edi-
Blr tayyaremizin nerede knldığı ara yörlnr. 
tırılmaktndır. ---.--.-,---h------

Loodra, 10 (A.A.) - B.B.C.: ıngı iz ava 
Almanlar Sovyet hava ku\•ıt<iller!. 

Din Bcrllne taarruz etmi, olduklarmı taarruzları 
dün knbul ve tasdik ctml.slerdir. 

Sovyot hııva kuvvetleri Alman hll. 
kQmet merkezinde birbirini mUtenklp 
llcl kademe halinde taarruz ctmı,1er. 
dlr. Ruıılnr yalnız bir tayyare lcayhet.. 
ınişlerdlr. Bcrlinde bUyUk yanğınlar 
oımug ve r,ıiddetU infll~klar vukubul_ 
muştur. 

Mosko\-a, 10 (A.A.) - Ofi: 
Almnn tayyareleri dUn gece M~

kovayı bombardıman etmişlerdir. Tas 
.Ajansınm tebliğine g6!"e', bir takım 
Alman tnyyare gruplan Moskova U. 
zerinde uı;mağa teşebbns etmi§lerulr. 
lılUn!erlt bazı tayyareler ateş hattını 
geçebilınl:lerdlr. Dlğerlefi da!l batar 
yalarımızın ateşleri ve avcı tayyare_ 
lerlmlzln mukabll hUcumlariylc dağı. 
tılmışlardır. :MUtead<llt yanğın ve in. 
filAk bombaları ııchrc dllşmU§t,ilr. 

Evlerde bazı yangınlar olmuıı ve sU. 
ratie &andUrlllmUstUr. mr kaç kişi 
!SlmU§tUr. Henüz tamamlyle tesblt c. 
dDmlyen lınberlerc göre 8 Alman tay. 
ynresl dO,UrWm~tUr. Tayyarelerl
mlzde hlc bir :ıayfat yolttur. 

Sarı tehlike 
/Baş tarafı 1 incide) 

ya ve Felemenk HlndUıtanmı tehdld" 
matuf olacağmı ve binnetice İngiltere 
ve BlrlC§lk Amerika men!aatıerlnl Ilı. 
W eder mahiyette telı\kki ed.lleceğlnl 
Eden ve Cordel Hul, bc.yanaUarlle 
Japonyaya bildlrml§lerdır. Böyle bir 
hareketin A.kıbetl çok clddl ve vahlm 
olacaktır. Bu Akıbetlerden çUnap et. 
·meJLJ~ ellNM'r.,. ~ .... 

( Ba..' tarafı ı incide) 
yarC31 dllşUrWmUııtUr. 7 lngWz tay. 
yarc~i Uslerlne dönmenı!&ılerdlr. 

l.orı rıı, 10 (A.A.) - D.B.C.: 
Bu ha.fta içinde impnratorluk bava 

kuvveUerl chemr.:ılyetu 10 .Alman 
§ehrlnl muvaffaldyeUc bombalamI§-
!ardır. 

Londra, 10 (A.A.) - DUnkU havıı 
muhn.rebelerlnde Almıı.nııır S• tayya_ 
re kaybetmlşlerdlr. Buna mukabil ln.. 
giUzlcrin tayyare zayiatı ~• tnr • 

J.ondrm, 10 (A.A.) - B.B.C.: 
lmparatorluk hnva kuvvetleri d!ln 

§lınall Fraruıaya yaptıkları hücum es
nasında Alman tayyarelerinin tcuv. 
vclll mukavcmetlerlyle kar§Jlll§Ml§lar 
dır. KUçtlk bir 1nglllz tayyare filosu 
kendi ba§ma 100 Alman tayyarcsilo 
çarpııımıı.ğıı. mecbur knlmııtır. t l.n.gı. 
llz tayyaresi dllşmli§tilr. AlmanlJır 13 
tayyare kaybetın!§lerdir. 

Londra, 10 (A.A.) - Hava nezare. 
Unln tebllğl: 
Aırcılarm refakatinde hareket eden 

1nglllz hava kuvvetlerine ~up 
bombardıman tayyarelorı bu abe.h 
Fransız salıUlerl açıklarında dll§m:m 
gemllerlM hücum etmlilerdlr. Bir ıa.. 
ıe ge.mlılne iki !aa.bet oltnUf ,., geml 
yanarken bırakılmı§trr. 

Illr dli§man av tayyaresi avcıları,. 
mız tarafından tahrip e4ilml§tlr. !ki 
bombardıman tayyaremlz ve bir av. 
cmuz Uale.rlne d!Snmeml§lerd.lr. 
Avcılarımız gUndUz ,ımaıt ·Fransa 

Uzerlnde de muhtelit harekAtta bulun. 
lnU§lardll'. ~"Dl&n &VCDllJllll hlÇ bir 
:muk&..a~ ~ e.ıU!rgjıımllUro 

Mareşal Gfi 
(&§ taroft 1 ~ 

Göringin ne olduğu~ 
bir malfmıat ·yoktUl'· t ......... .-.... 
civarında bir tah~ 
ltedil.dlği de .ısyle~-ot'· 
Milch'ln de g~ ~· 
tevkif edildiği b~ ~ 

Yahudi menşeli oıııı t ~ 
men, Görlngin sa.Y0sındıiı_rt~ 
sek nskeri mertebeyi~ J 
olan general MiJ.ob, IJ'-
belsin şiddetli men!~ 
lindo general :MilC~e 
müteakip Himlerin ~ 
po tara.fmdan idaJil 
l ın dolaşmaktndrr. 

Amerikad'~ 
Deniz İşçilerinin. ~ 

devam ecfıY~~~/ 
Keanıi "YenJ Jerstt,, J~ ~ 
Buradaki deniz inŞSAt ~ ~ 

da grev devam etmckte~...,aııl 
§&at tezgAhlan i§çllerl e ır-·
ruy~ re1s1 .John Greeli 
mtızah- etmektedir. dJ.1"!. p fi' 

Nev;york Vorld Telır8!A,.1'~ f1f 
HUkilmeUn, aanayl ter--~ ti' 

derasYonu kongresi rc!B sıı:,,.~ 
Din teklltlnl kabul ecıerel' .ıJill"' 
g&hlarma nıtı..t.. ecıeceli 
t&dlr. 
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parçalar 19.30 Ajans fjl'i'ı'G-= Türkçeıi: 
~ RILU MUZAFFER ACAR 

'U~ AJaruı 19.46 Fasd heyeti At yarışları 
Dünkü kiJşularda müşterek 
balıis normal neticeler verdi 

~ ~led<en Jİ71el Siniz? Buna imkAn var mıdır? 
8,00 H anr %0,16 RMıyo 

pa~lar OazeU91 
8.ŞO F.vln saati Z0.4:1 B ir Jıalk 

ı ı.ss Sax. eeerlert TllrkU.U bir Ö§ede aradı ıe Bu söder bütün meclisi daki· 
S. anda bakıp kavu. katarca güldUnJü. J Z:46 Ajaaa ötrenlyoru~ 

l'el'\rure Jizllin ne eöylediğini anlamı. 
~ Si n diye tekrar Y.an veya yarım anhyanlar, fnoe· 
· aİı z. ı:ok büyük bir liği ı-eç sezenler arkadaşlarına 

§tnıdi İşgal etmek ne söylenmiş oldu~·--u 60ruyor 

ıs.oo Ha ttt 
prkılar 

%1.00 Ziraat 
takvttm 

11.J :> Kan ık ıı.ıo Solo 
program prkılar 

teıı.. l°laun...~ı kU....::..a-- KWl ı.-.rr_,_, •p t b ,,.,uç u:n.wcn ve ıl'lllerek her kelimenin üzerin· 
l'Uh•~ rikaJamnı ıdarc de duruyor<Ju. ]iz.elin gu .. rel sözü 

18.03 Oıvııı 21.%11 K onu mn 
mıh:.lft ( Ho 00,) 

-e eder · ., k n ai ı . . mısını?. · arşısınd afallayan mebus biraz 
ni z. ıu bırÇOk :i§l ı, . mQfkUl!Ua !JU cevabı verebildi: 

J8.30 Scrberst JO · ı.4~ Rou88el 
daklka Sf'nfon l 

S Pek kolaylıkla çı - Ben yarın bir takvimin rcs· 
ldtroe Uz, ltg ~elip benim miküşadı yapılacağını iddia et . 
~ ~trneğl, maliyem· miş değilim, ne de yarın hiç ha· 

J 8.40 Oda mlb:ikl 
J 9.00 Mehm<ıct!n 

2ı.ı o Dan 
IU7Jğl 

ııaatt H.llO Ajans 

t'det hkıa kapatrnağı tıra gehnlyen bir hft.disenin b:ı.cr 
it: ber lnııınız. Sız Ja..n.b Jıyacağını, çünkü ba,,,Ia.masr !fi · 

19.15 K Uy ız . .ı& Q\:ıhand 

t....:~ lüt KUı. ~aıetenize zım olduğunu hatırlatmak istiyo 
j.~~ ta:: ıütün makale. nım. Bu yeni devir. adalet devr!, 

>.lı'-ı ikalanmdaki bü kanunların tatb"k devri, kıymet. ~ Pazartesi/ Salı 
"' en + -ı..- _,,_ ett'ı l · a ~~ enn tetkik \' tasfiye devri ola· 
~ de lütfen bu fab caktır. 

> l l Ağus. 12 Ağus. 

htttı ••I idare azalığına Jizel mebusa verdi~i kısa ce. 
'llllaı~;ı l>a)'l:tfJm<,ığt ka. vapta bütUn salonu kahkahalar· 

~ 
er ffn:ır: Ş8 /Recep: 18 
~ fü:erp: 17 Hızır: O'J 

'~nr z.. sızc meclisi i la doldurmuştu. Şimdi bu mebu. 
~ · ha.tt.A . isterseniz un sözleri o kadar 11ğlr o kadar 
~l~iinı teklif edi mi.na.sız, sakil duruyordu, biltü,, 

•akJtkı " 8-tJ t,;zan) 
.. _, t'a.a.Q, 

~L le fıkir~!ri~zdınaen gı~sltlı~ azametine, büyükW2ün ve doğ· 
ııı. ıst. ruluiuna rağmen tatsız, saçma 
t ~Yorum. ı:tıbl duruyordu. Hatip de bu sör 
kaık rıne mebus Jar .. ..> !eri söylerken fikrini rnUdnfaa e· 

~ be11 S:1
• meclis reisi Ji. demiycceğine inanıyordu . Beşeri 

~ ti rdu: doiruluktan, hakta :ı, adaleti n 
%· ~dı. Mebus Jaınblı böyle yüksek in:mışlnrda.n bahse 

ılır rniyim? derken salonda hazır bulu.nanla. 
buyuk bir nezaket rm kendisine hiç ehemmiyet ver 

~ ct ~ mediklerini hatta sözlerini bile l' le~. r~ıs bev. hare dinlemediklerini görilyordu. Jizil 
ita ınız. münakaşada karasızlık gibi 
~ l'İnd bulundu, ve mertce olrruyan bir di!}i metodu 

fltr at ne başladı: takip etmişti. Bir kimse ~yet 
bıiHik es Clotenbrlle dukcl ciddi, bilyük bir fikri büyük ke· 

tıla' ~rlht bir devrin limelerfe müdafaa ederken onu 
) Ugunu henUz ı::ör. vurmak icin kullanılacak en gii· 

• ı 'Mdetıı· alkışlar ta . zel usul, kelime W.Crindc yaptığı 
ı.. "~l bir hatadan istif ndc ederek. san· 
"il ~ bir tek harektile ki mUnakru.;a mevzuu yokmuş da 
~- 8.bı ayışJeri durdurdu kelime oyunu vannıB gibi bu ke. 
~ \'eraı: lime düşkilnliiğünden istifade c 

~~~ık:~ rnı olduğunuz bu derek muhatabı alnva almak vr. 
.~ a..'""llı et en. fevka.13.dc bir onu fikrini müdafaadan caydıra· 

~ eıtdı. . dedi. Yalnız rak. kendic;ine yaılan alaya kanır 
Stber vereyim ki, bir müdafaa hareketine ge<;irmcktir. 
~a.n" ~if'esinde bulunul fşte crandüşese: an,ı mlit 
• o..!ll'n c bu devrin ~- le açma~ kmr vermjş olan roe. 

aırn ?. 395 sen 'nd bus da..aynı kilde l>ijfiik likir• 
lıaı Uınune tekaddüm e. teri r.ıUdiraa\ .. 'karar verdiği bir 
~ 1 kın uyum~ğrı gitmek ırada Jizilin dişi metoduna kur 
l'ar.a~'rken biribirlerin ban gitmişti . RözUnü l90na erdir· 

ık versin, yarın or· diği halde Jizil sanki bir netice 
ıı lrı.rken A'ii~ürUz.'' bekliyormu6 a-ıbi: 

tahmin edebilir mi~i E, sonra .. ne olmu~? 
Diye soruyordu. 

fDt:tJtrrrtt uar) 

f"ffHi 
(Baştara/ı dilnkii savtda) 

gUldUre güldüre lcrcUmanlıklar 
:rapryor, fa.kat z.l)•aretçller Frnnsrr. 
oluncn apLcııyordu. 

Osman, &enelerce yediği dayak. 
lan unutmutJtu, Ara errn. pıısanm 
snpnrtalarınr yemiyor değildi, fa 
kat dl\.ha çok iltlfatlaı rna da mnz 
haı olu~ordu. 

J> ıınrn Horvnrt a.dmda bir Jn 
gillz dostu vardı. Son scnelerd o 
kadar birlbirleril dost olml161ardr 
ki, Harvart zamnn olumu. ki on, 
on bP gün Ayetullah Pqanrn ko. 
nağında misafir kalırdı, 

P~cıa bu JJ1iilh:e son derece ısın 
mTŞtı Köşklin<' gelmediği vaJut u· 
zülür, 

- Acaba nk"n gelmedi? diye 
hayflanrrdı. ArasJ uzarsa, muUakn 
yazıhanesine Osmnm gönderirdi. 

Hnr\·art, bUyük bir tüccnrdı. Js 
tnııbul hosuna gitmiş, burndn yer. 
lcıımicı ve ielcrini dP. hurndan idare 
elnıeğe başl:unrrıtı , Bir gün Har 
\ nrt paııayn çok acı bir ceva p ver 
di. Artık hıgUterey<> gidecekti , 
Çünkü i ler f n gltm ğc başlamı , 
memurlnrından biri intihar etmi11, 

Tar bin °HindM.tnnn kaçmr.ıtı. 
ul 1:, nln bagında bulunmazsa 

böyle olur ıııte •. ne yap:ıhm. Bas 
kıı bir vuiyct omaydı, Ayetullah 
Pa a ne yapar yapar onu göndt"r 
mezdl. Fakat bu iş paraya dayanı . 
.}ordu. Bir şey söyliycmezdl. 

- İnı;allah dedi işlerini yolunn 
kp~ ar d!l gf>ne gcl1rstn .. 

lng'liz tüccııı ı aynhrkcn paşa 
oıın üstuste iki cemJede bulundu, 
İngiliz bu centılmcnllğı> hn.}TOn 

Kuruc;eeme oldu 
ındo 2 dakL 1 P~n evvcl(I Osmanı ona hediye 

Arsa 

lre murabbaı ar· etti ; 
18 tıı 1 tır rallpler!n Osman dedi benim en snd•k. 

en çok sevdiğim adamımdır. Onu 
senın \anına ver!) orum. Osman da 
lngıltcreyl gezer, işe ister, be
rab r gelirsiniz. 

Evcımt~e 

f 1 ıını lirırıı t~ 

1/lJRı ESSiZ 
rıonıı ıne 'k"zi kar<:ıııında 

1 .. T 1 2Cı93T 

Sonra odaya girdi, Yarım saat 
sonra elinde bir na"rglle tle çıktı. 

- Bu nargtle de hediycmdir, 
d C'di. Çok sıkıntıdıı, parnsız kaldı
gm ve ha:) attan Umldl kcsPrf'k öl· 

Hu '" "' .... 6,06 9.62 Ci.0'7 

öt•~ 11.19 s.os J B.10 
tklııdl n .n R.66 17.10 

k,an1 l!0.14 12.00 IO. Jı 

\ at ı %2 •• "19 1.44 21.58 
lmHk U J 7.66 •.ıs 

Boğaziçi T epıi 
müsabakaları 

9.M 

1.06 
8.5'7 

lt.00 
1.4.( 

'1,/;8 

Boğazıç: kupası t<'nls mUsabakalan 
dün Tarabya kordlarmdıı oynanmıı 
\'e bu suretle dört gUndcnbcrt dl'· 
vam eden maçlar nlhoyetlcnmlştır. 

N'cUcedc: 
Erkeklerde Fchmı (Ankara), tek 

b.-ıyanlarda MuaJlA <lııtanbul) clft er_ 
keklerde Lolıner, I~ıriaUy.:ı.n (lzmın. 

lduhtelıttLı Hasan, Muaı!A <lıtanbUI) 
blrlııcl olmu§lardır. 

Atletizm müsabakaları 
.ı\Uetwn ajanlığı taratlndnn tertip 

edilen Pentatlon vo Tiryatıos rotl • 
bakM&ı'I dWı 18a'INıb P'eM!rtMihç& ııtıı. 
dmda yapılmıştır. Teknik nelfe<'kır 
§Unlardır: 

Bayanlar: ı Sermin 459 puvan. 
3 UncU kategori erkekler: 1 - Ce_ 

\ '8 t 2044, 2 - Cevdet. 
1 lnd katagori erkekler: 1 Mu. 

Jlllflcr (F,B.) 2184, 2 - ~crkls 

mPk istediğin zamnn olursa bu 
nargile imdadına yehişccektir. Bil
.}1lk i )'a.pan tUcearfar, ına.s edin
ce, eUUeme re~il olmn:mak için l'an 
!arına l<ryarlar, te aen de bu ha
le gelince bu nnrgileyi yakllr, 80· 

ıımııı kadar lçel"flin, Son nefesi çcı· 
kince ilz<'rlnc tatlı bir uy;ku gele
cek wı gözlerJnf kapıya.cakınn. 

İngiliz Osmanm hedJycslnden ne 
kadar memnun olmu a bundan o 
derece memnun olmuıtu. O, ölUmll 
hiç nklına getirmiyordu. Fakat bu 
hrdiycyi kabul etmemek de olmaz
clr, Kendi kendine dtl§UndO: 

- Şark zihniyeti .. kusum bak· 
mamnk hizan .. 

• :t- ... 
Doğrusu Osman lngillercden hl<: 

de memnun olmamıştı. Papsmın 
dertleri, hat liı. toka tıan meğc>r ne 
bulunmaz şeylPrmiş, Burada mu
nzzrun binıılnr başını döndürU:>or, 
İngilizlere de pek ısınamıyordu. 
Yeni efendisinin konağı muazzam 
bir sara • gibi idi. Ti<"arcthanclcırl 
SR) makta bitmezdi: 

- Böyle zengin olanlar da ırtfı 
ed r mi imiş •. dlve dil lnllyordu. 

B ' r gün konağa mlaafirlcı gel· 
ml5lerdi. Ceymis ile ıırkRd ı J<~ı an 
mz Feı nan .. Osmnnm efendisi, söz 
nra ındn Türkı~edekl hayatından, 
}la adan uzun uzun bahsetti. Bıı 
aı alık norgilP aklına ge1crPk onu 
anlattı : 

- Pn. a çok garip adamdı, deci . 
Gerçi olmek hiç akln gelmez ama 
hediy e sini saklıyorum. 

Mlfıısirlerinl ııalona göt Urdü vfl 
n rgileyi gösterdL 

C ymis il<' Fernnn, ıır.kadn~ ıl
nınkla beraber iJi.rıbirlerinc müt.hı 
drlf!mrmclıbr Konııkta tesadüff>n 
krır ılo1ımış \'C bir şey hiaacttirme
mi!'olerdl. Halbuki nerede i.sA bın 
birlrrini düello) a davet cdPc<'k -
!erdi. Çünkü ikisindenblri mutlakıı 
ölmesi lazımdı, Arnlan ndn anl:ı:ıa· 
rak bir i e gtrlşmişl<'r ve iflas et
nıl.şlcrdi. J.'ernan için iflb etm~in 
o kadar mühim tarafı yoktu. Çilıı
kD Frnnsada mallkan<'sl \•ardı. Bir 
ınıktnr dn sPrveti. Ornv gideı, 

At yarııtannrn beılncl batta koıu. 
IAn dün Vel~fendlde yapıldı, BUyUk 
bir kalabalık tarafından t&klp edilen 
yarı§lar muntazıun ve hıytıcanıı oldu 
.ve mU,terek bahis normal mcblllğlar 
verdi, Koıuıann neticeleri gunlardır: 

BlRtN(lJ KOŞU : (Slltııt Koşuııu) 

Uç ve daha yukan ya§takl sat kan 
İngiliz a l ve kmraklara rnaluıua Mc. 
mırcsı 1400 metre. 

Bu koıuya Dr. Se!ero!un Komı.arjı. 

Fikret Atımm Mis ve Rot S. Karor. 
manı l§Ur&.k etU. KOfU batlar başla.. 
maz Mlıı ve Rol öne geçerek ~ckl§Illc_ 
ğc başladılar. Son metrt1lerd Rol ııı

kı bir hamle ile b~a gec rek birinci, 
Mıs ikinci, KomwrJ tıçUneU oJdu 
MUoteN'lk bahla ganyan ı liraya mu_ 
kabil ~00 kuru, ve ikili bııhls 1 Ura_ 
ya muka.bll 950 kuruı verdi. 
lKl:-.iC'I KO U: 

130, plluı 100 kuruş \"erdi. 
BEIJlNot KOŞ11 : 

Dört ve daha yukarı yn§takf saf 
kan Arnp nt ve lnsraklara mahaus. 
Mesafesi 2600 metre. 

Bu kôfuya on at lşUrlk etti. Her. 
kes yine UmlUerlnl Bozkurda bağla. 

m\§. Fakat 1sına.ıl Hakk• Tekçenilı 
Sanuı birinci, Bozkurt lklncl, Ipk 
Uı;UncU geldi. • 
Müşterek bahfı ganyan: 800, plbe 

125, plAse 100, pltuıc 700, 4 - IS dncf 
kotUlar U~rlndckl üclO baıu. ttı 525 
kuruş \"erdi. 

Uc yaıında w hiç kOJU kazann1n
mı aaf kan Arap at ve kısraklara 
mnhsuıı. Me.ta!eııl 1600 metre. Bu ko. 
şuyn. da Uç tay ifllrAk elU. Nellsıede 
Prens Halimin .MellketWhavuı çok 
gtlzel bir kOfU yaparak dört boy 
ara ile blrtncl, Kunıı lktncl, SUlcyk 
UçUncU oldu. MUJterek bahlete gan_ 
yan lOO kunıı verdI. 

ÇllNOU KO!)U: 
İki yaıında yerli aaf kan 1n~lz 

erkek ve dial taylara maıı.us. Mesn. 
fesi 1000 metro. 

Yüzme şampiyonluk müsa
bakaları r eticelendi 

Bu kO§Uya yedi tay yazıldığı halde 
altı tay l§UrAk ctU. GUnUn en hcyt>. 
<:anlı k~ulanndan biı1 bu oldu. H

0

er. 
k ıı bir sürpriz bekliyor, Fakal F. 
Slmııı roklunun ukeU CQk gUzel bir 
kO!Ju yaparak nthat. bir birincilik a•
dı. Sadun ikinci, All Şah UçüncU oldu. 
MUıtcrek baht• ganyan ııso, p!Aae 

1 
l20, plftıe 176. !idil 880 kuru§ Yerdi. 
nöımt)NCU KOŞU: (8'ıyko7. k Ofjtltu ) 

Galatasaraylıla! l 69 puvanla İstanbul yüzme 
şampıyonu oldular 

Bu koşuya Said Halimin Romansı, 

Huma Hatunu De Alimel Atmıı.nnı 

KamnflJ, Gon~l lfUrAk 'fttl Yarı§ 
iki ahırın bir lıntlhanı oldu. l<ararı. 
tıı çok sıkı bir çekişmeden sonra bl. 
rin<:l gclt.-rck hakikaten hu senenin en 
kuvveUI İngiliz atı olduğunu bır d:ı· 
ha lab:ıt etti. Romana lkJncl. Huıno 
Hatun U<;Undl oldu 

MU§lerek bahls: Ganyan 170, pl se 

lstanbul Su sporlan ajanlığı ta.ra_ 
fından tertip edilen ve Cumartesi gU. 
nU baf layan İstanbul yUzmc ~ampı
yonluk mfüıabııkalarma dUn de Moda 
havuzunda. devam edilmiş ve mu.sa_ 
bakalar nlhayeUcnml§Ur. BUyUk bir 
kalabalık önUnde \ e 102 sporcunun 
ifUrlldyl yapılan mUs:ıb katar tok 

muntazam o:muş, 'bllb&SS2. Galatasa• 
ray ile Sflykoz yüzUcQleJ'lnin QQklj. 
mclcrl zevkle taklp edllmlotır, 

İki gUn devam eden mUiıabakalar 

neUceıılndc Galatasaray 169 puvıuııa 
htanbul ytızme r.ıampiyonu olmuş, 
Beykoz 5 puvanla iklnçl, Haydarpıı.. 
oa ı.ıscsl 84 puvaııla UÇUncU, lstlkUU 
Uıesl 26 puvanla d5rdUncU, Sen Jozc1 

Bir cinayetin sonu 
hiç ı enk vcmıeden yaşardı. !<'n
:kat Ccymi.s için böyle değildi. O 
lngUtercde duramıyacağr gibi baş 
kil ycl'd de yqıyarna.zdı, Çünkü 
İngilleredc gcç!Jıdirecctl adamlar 
vardı, lgtc hu müskill halledilme
li idi, 

Bh ralık iki ahbap, nargile sa· 
!onuna goçer<'k gene mOnnkata) n 
tutu tutar, 

Ceym : 
- Bu m 8a sen •ebOJ> oldun .. 

diyordu, Bundan kut tulmanm ı:a
ı c>sinl mmnlı., 

Benim için yapacak hiç bir 
y yok .. 
- :Bari ellmfzdp, kalan bir mık. 

tar SCl'VClf ., 

Bu ırs rveti nasıl elde- edebi· 
liriz. 

Bırlmiz ölm k artlle. 
- Anlamadım. 
- B rimlz )B int har edeı, sa 

ölUrsc mfl11cle kUJmon halledilmfı; 
olur. DUştindUler. 

J<"cnmn : 
I3cn 61mck flkrfndf' değılim .. 

d edı. 

- C ymls . 
Ben ö!UrUm, fakat bir aı 1..-

'e lnı bu şart .. 
B<>n Bldllkten son'fn benim 

besi nıek mecburi) etindC' knld ğım 
ınııanla l'll b kııcaksın .. 

l<'crnan dil ündü: 
- Olur dedi.. 
F 1 sıkı tılaı·. 
CP.ymls memnundu: 
H ydi ö~ le ısc dedi g't.. 
Cc~ mis Yalnız ba ınn k lınca 

n rglle ·I lndırdi. Çakmağını çaka· 
rıık \'aktı. Koltuı'fo yorle U ve yn
' aıı \ avaş dumanını C:C'kmeğf' b:u;-
1 th 

Nefe11ler C"ktıkç<' ıçine tuhaf 
b r l orgunluk gP.Jiyor, gözleri ka
ınnvord•ı. Bu h llcr g<>hnce koltu
ğa dnha fnzla g ömüler<'k n fes!(' · 
rı dnh d rin d ıin <;ekiyordu_ 

E\ sahibi lngil1z salonun önün
den geçerken FPrnnn odadan t'Jkı
) ordu. Ev sahibi ıçcri b:ık t ı. Cf' \ • 
mi ı ltolt ukta uzan!\ or gördü. 

Birn.7. sonra salonun önilnd Os
man görUnmüetü. Coymisi 21'.ırgilc· 
'i içer görilncC' deli gibi içeri fır
lndr vo nargileyi İngilizip elinden 
knptr. 

B1r an evvel ölmeğe knrar \'et -
mlş olan Co}ınis, hiddetle yerin -
den fırlıyarak nargileyi kapmak 
ıstodl, Fakat Osman, baba yadi • 
gln s ivn bıcağmı çekmi§ vo hiç 
ereddıi emeden kendisini müdafaa 
cı.mcğe başlnmt&tı. Bo{;'U nıa çok 

sürmedi. Nasıl oldu ise oldu ve 
Ceymls orada cnns•r. blr halde ye· 
re düştil. 

Osman bu beklonml ·en hiı.dlso 
karşısmdu şaşırmndı. S<ığ'ukknnlı

lıkla koltuğa gecti ve nargilel l 
içmcğe devam e t ti . Nef P.slori o kn
dar hızlı çekiyordu, k i .. 

Biraz sonra narı;il en n tömbe • 
ki f bftnıi ve salona ip iri lJlr in
ci t.o.nesi ) uvaı lanmı tı, Os man o· 
nu knptr, komunn attıktan sonra 
dısarı çıktı ve k• ndi i11lcrfl ,-. mcı~

gul olmağa başlndı. 
Bir taraftan d a sö,>leni)Drdu · 

Aptal adamlar, ııargıl ile lı -
k "katen olccl"k ·erini gandılnr, hnl 
bu.ki benim paşam, onlnr gibi bu· 
dala mı?. lngllız tüccarına ıflfıs 
ederse, scn·ct nln iki mislini t P 
min C'decek lı r inci bırakmıı;tı . A· 
dam öhı,><>nını dl"l'ken ) niden 
hnyatn doğacaktı, Bunu onla r ııe· 
rC'den dU üncX:cklerdl kı .. . :{. 

İkı gün sonra zavallı Feman 
C ymlaln katılı olnrak t \klf c 
dilm \'t' hnı e atrlmı u . 1 te hP· 
la ceat'dı nn•yordu. 

OsmRn, d lgınl•ğrn lan a\ ı ldı. I~· 
Iindekı mf'k tubu blı dnha o le udu· 

- Ac ha m ktubıı gö ı cm 
mi?. 

D \ dü Undu. 
• nra h lzmetc;ı~ i ğır<f ı • 

llnnn bır limonata daha dedı 
ve ynvn yavnş mektubu ) Utm .. gn 
b:ı 'ndı: 

Hele: blr mOddet daha knl-
sın .. 

.\ hnwt Re ıt 

8 puvanıa bcılncı Kadıköy halkovı 6 
pu\•anın altıncı olmuııardır. KücUkler 
de )ine Galataanrns 214 puvanıa bi
rıncl. Beykoz 1l puvanla ikinci gel,. 
ml§Ur. DUnkU mlls bakalnrm teknik 
n ticeleri ıunlardır: 

200 serbcllt; l Mustafa (G S.) 
btıyUkl 2.8 .2, 2 - lsmafi (Beykoz 
3 - Mehmet (G.S ). 

100 SırtOltU : l Fuat {H. P.) 
1.25,4, 2 - Necatı (G S) 8 - GUJ. 
t kin (K.H.) . 

1500 Serbest . ı 
IAI), 23.11.4, 2 
3 - Mehmet (G.S .l. 

lbrahlm (İstik. 
Osman (G.S) 

Tilrk Bayrak: 1 - Gaıat.aaaray ta_ 
kımı 5.53.4, 2 Beykoz takımı. 

Kule atlama : ı - Fuat (Beykoz) 
64.46, 2 Sabri (G.S.l 8 - Rıza 
(G.S.) 

Su topu. 1 Galatı aray takımı 
Keçt KLEH 

200 serbest : :ı (ISi:yKoz) 2.46.8 
2 Necdet CG 1 S - Lazu '{Bey. 
koz), 

100 SırtUstll . l • '\:jad CG.S. 
1.63.2, 2 Adnan cG.L ı . 8 - na,.. 
haddin (B< •koz) . 

00 S rbcst: 1 K mal (G.S ) 
ıs. A , :: Om r lG S > S - Refet 
IBeykozl. 

TUrlt bayr ı k · l Cnlat.asaray ta. 
kımı 4,20.6 2 Beykoz takımı. 

Kule a tla ma ı &IJ!hattın (G_ 
.) 2!1.64, 2 B hattln (G.S.), S -
anton <B ykozı . 

Su Tor u. ı B ykoz. 2 - Gaıa. 

taaııray. 

Son olarak mavi ve beyaz takımlRr 
ı racıında hcy~canlıı. takip edilen btr 
utopu mUsab k11aı yapılmış ve ma_ 

' 1 takım 6 4 galip gclml§tlr. :Mllsa.. 
katarı mUtenklp ajanlık tarafından 

ve ~lld mUkA-

(, oculi l·frklm' 

A hmet Akkoyunlu 
l'nk1>i111 Tıdlınhıuı Ps.la !1i o. J 
puardan mna(Jn h!!rglln ııaat 16 

k'n !Mlnnı. 1'dı•foıı 0121 

GOZ MUTEHASSISI 
Kem ı Tarkan 

t> . ra ıı >:IOKR 

ıl,t:JU•, O RA 

1 aksım. Kame' Palas 
1 nci kat 

f'"'ll'fOll : •911 ll 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 1 
NURt BEL ER l :-.tNllC \P lll 11 il!'\ T Lll{LABI 

.\rıknm l'nddet1l Ne 7J 
'111 nr "R tlı"rl: U\ ... ltllmrrn 
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DiKKAT: 8-pt&rmdaJD paralar bir lllDe ~de nG llNdaD ata 
~ tkrami,e Qllltıg: tüdirde ~ '° t&&lutyı~ "rtleetk•• 
ıırıee1 ·· ": 11 Mart. ıı 8az1ran 11 lllJIQl 11 Blrtnclkt.nuıı• t&l'flıl• 

rinde )'9ıPdır. 

OnieJeraite Rektörlüğünden : 

l!lrkek talebenin eı-kerllk kamttlarlle Kız talebenin atış talimleri Afuı. 
to.uıı 20 ainde bll!lıyacaktır. 

Al!kadarların l1 Ağustostan 1& Ağuıtosa kadar tallm taburu komu. 
la4\ııtma müracaat f:<'4'Jek kayıtıannı yaptırmalan. (6806) 

I~ Leıazt11 aRHr.ığınden terde., ı L .1ar:teı asker; kltaatı ılAıuar, 
Hepsine tahmin edilen fiyatı (d,800 lira olan ZO takım seyyaı aterllzu. 

yOR cihazı 15 9.941 Pazartelli gtlnıl saat 11 de Ankarada M. M. v Satın aı. 
ma komisyonunda kapalı zartla ekııııtmeye konmuştur. İateklller!n 3560 l!ra, 
'ilk temlnatıarlle te-kU! mektuplara.ı ihale saatinden olr saat evvel komla. 
yona vermeleri Şartnllmesi 20 ... W"Uf8 koml.syondan alınır. 

(74:i - 6267) 

V A K 1 T matbaası 
K ita o k tsmın ı 
tarı zım edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kjtap, mecmua, ga.zete basar. 
Tab:ı,. .. "'"'"'""' tt;'7;;.; :.ıf'"r; alır. 

Ankara 
nundan: 

Jandarma Satın Alma • Komiayo-

Beher adcd.ne iki yı.lz kur.Jj fiyat ~hmln edilen on dört bin yUz adet 
ekmı>:k torbası 13 8. 941 çarşanb:ı günü aaat 15 de Ankarada koml11yonu· 
muzJa kapalı zart ıık~iltmesile r hnacaktır. Şartname ı 141) kuruı bedel 
kartıhğındt Ank:ıı&ı.11 komUıyor.umuzdan ve tstanbulda J. S. Al. Ko. ne 
Jandarma eşya ve ıevazım anllarından alınır. Nümune komısyonumUZda 
görOlür. İlk tem•nat ı !~ı bin \1ız on be§ liradır) Istekıllerin tekil! mek· 
tupiarını ihale zamanından bir 11aa• evveline Kadar komisyonumuza ver
nwıleri. ( 5968) 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

)' enı .'V eırıyat : 1 ~----·----, j 1 •PLAR 
AKSU - Giresun Halkevinln ç•kar. 

Aakara c&Odt-ıwıu. tv o.uteber yerinde revkal&de uazaretb ba 1 
''adar ve aydrnhlı bir bina kJı aJdıtır. 

Vaktt Jt&7.f't ·•!ll ldareh<>:ıet.lnc müracaat. 

dJtı bu güzel mecmuanın Tcromuz SU!eymaniye askerlik ~besinden 
ayıeı geldi .Mündereealmdan ba .. ıi • sevkolunarak Taşkışla beşinci piyade 
n: Giresun tarlhınden bt~ yaprak alayının ikinci taburundan beşinci 
Tirebolu manilerinden Tirebolu kalr. 1 bölUğünden alml§ olduğum terhis tez. 
at - Boztekke köyU Bizde fın. keremi zayi ettim Yenisini alacağım. 
dik - Narenciyenin aşılanması A· dan eskisinin hükmü yoktur. 
talar atzından halkevlerıne (Şiir). Fatih Metıeit ııokatı 11 numantlı 

* :f. * haneıde lnebolur.urı Han17.a kö-
GÖNCU.C KAHRAMAN _ lnı:iliz. yünden 315 doğumlu tbrahl:n ot.

1 
ceden tercüme edilen t>u macerıı. ro. lu Ahmet Çil. 

maııı aile sevgio nl, fcdıklı.r!ık ve kah. • :f. • 
- 1zmlt 31 inci alay, UçUncü 

ramanıık hl.slerine da)anaıak A!Tlka_ 
da seçen çöl harplerini an'atmakuı. tabur 12 lncl bölükte askerliğimi ya_ 
dır. Merakla okunacak gUztıl bir rı>" • parak tezkeremi almıştım. Terhis kt
cllr. Muallim Ahmet Halit K.t pevı ğıdımı kaybeftiğlm için yenisini ala. 
taratmdan basılmI§ ve rz2o f.l'lhife cağım. Eskisinin hUkmli yoktur. 

91~*""~ halde (:50) kurJ~ gibi ucuz bir Hac-ıkadın c;•ıkrnaz Mı•yvalı, Bo • 
t konulmuştur. Tavsıy'? ederiz. tan !IOkajt'ı UI numarada Mmıtafa 

• • • oğlu Zafntnbolulu 2Z doğumlu 

Rt'7..0ARI GARP R07.GA. Ahmet Çelik. 1 

• - Amerlkada y;tışen ve bllJıassa lim Ahmet Halit Kltapcvl tarafırıdan 

Lltıau kadın mullarrlrin t>n güzel eser. Çinll delikanlının maceratarmı ~nıa. 
1 

Jertnlen olan lııa Jrttap Ömer Rıza tan bu kitap herkese tavılye edilebi. 1 

T arıhi kıymetli eşya 
Manısa mll:t:Iıelllmi Kara.o&manoğlu Hacı Ömer Ata hatldeli ft 

saıırıazam ıneşhur Fuad P.ı~anm eski gelini müteveftlye Bayan Zahide 
lerekesıne a~ı! olan muhtel!( r.adide mUccvhcrat Sandal Bedesteninde 
te§hir t:dıımcktedl,. Tarihi k:)meti maddi kıymetinden kat k&t yUk. 
sek o:an bu parralıu Beyoğ '• 4 üncü Sulh Hukuk hAklmliği taraflndan 
sandal Bedesteninde Ağustoımn 11 inci Pazartesi gUnü müzayede ile 
aatılacaktır. 

1 i nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
E. r 

l _ şartnamesi oıucıh&nce (lli) Kg. römaren esansı satın aımacaktrr. 

ı - Pazarlık 19. 8. ~l salı gUnU saat 10.30 da KalJ&.t&§ta levazım şube· 
mi2. alı• komisyonunda .)'ap•lacaktır. 

3 - ~artname sözü geı,en guoecle.":l bedeısiz alına.bilir. 

-l .. isteklilerin tayin o1unan ~U.ı ve saatte teklif edecekleri tiat Uzertnden 
yüzde 7,5 gUvenme parasıyle birlikte mezkftr komisyona müraca· 

l 

atları \ 66~4 ı 

DevlP.t Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi i l anları 

D. D. Y. 10 ltletnm MüdurltJttlnden: 

.Muhamm-m bedel! Dörtbln beııırt\z lira olan, 
4--6x0, 20x0,20 eb ııdında yil.ı metre mlkA.p Çam RZman ve muhammen 

bedeli Dörtbln liçyUz ı.re olan, 
4--6x0.30x0,30 eb'ı.c!mda .ını~ o:eter mikA.p çam azman ve muhammen 

bedel! lklbln lklyUz c!il lıra ola:ı, 
4-5•0 20x0.20 eb'ıı.clmda tUI rretre mikA,p çam azman ve muhammen 

bedel! lkibln ikiyl!z lira o!an, 
4--5x0,Z!ix0,25 eb'ıodmda cm ırıetre mikA.p çam uman ve muhammen 

bede-il ikJbln yUz elli .1ra olan. 
(-~o.aoxo,::o ~b aoında elli n.ctre mikA.bı çam azman ve muhammen 

bedeU dOkuz yüz kırk lira olan, 
•~x0,09::0,30 eb'r.dmda yi 'llll metre mlkA.bı çam kalas ve muhammen 

bedel~ Be§bln be!JyilZ Ura olan, 
4-ex0,03--0,C8x0 20-0,30 c~t.aında Yüz metre mlklp çam ka.laa ile 

muhammen bedeli Be§tin be§yüz Hrıt. olan, 
• -6x0,02-0.08x0,20-0,30 ebadında çam tahta kllpalı zarf usullıe 

21.8 941 Perşembe gCnU saat 1:S d~ Erzurumda 10. tıletme binaamda satm 
almacaktır Bu ite glnr.ek lstivenlerin (Z0~.50) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tay~n ettlğf vesikalan ve tekllfierinl aynt g11n saat 14 e kadar 
komuıyon ro!ııl!ğine "ermeleri llzmı~ır. 

Şartnameler 137 İ'Unl§ mUJt&blllnde IDrzurum veznealnde sabJmaktıa.dır. 
• (6M9) 

••• 
MuhP.mmer. bedel, muvakks~ teminat ve ctNıi a\f&ğt".la yazrb bet ll•le 

muhteviyatı ~aızeme, her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üze~ 
ve kapalı zar! uaum ıle 20 Atua'J:ıı 1941 ÇarJ&mba gUntı saat 18 de Anka. 
rada Umum .MUdürlUk blnaam..11 toplanan Merkea 9 uncu komtayoııunca 
satm almac&ktır. 

B:ı işe g!rmek 1stlyenlerln ır.uvakkat teminatıan ile birlikt e kanunun 
tayin ettiği vesikaları t"e teklltl&rmı aynı gün uat H de kadar komi.lyOll 
reisliğine verme~ri •a.zımdır. 

Şartnameler para.?-ız olarak Ha.ydarpapda TeHlltım ve Sevk Şefllltnde 
ve Anlcarada Kal.Hme DatretılndMı t.em1D olunur. (el01) 

Ll"te 
No.• 

1 
2 
3 

• 
ıs 

.., Mal ......... hml 

AlA.tı cerrahiye 
Ameliyathane :nıır.alan •e tetern.ıatı. 
!Muayene ve pa:ıauman mıu;alan 
( teferrun tı. 
(KUı;1lk sterilizasyon clhlızla.n 
(ve teferruatı 
F!Jılk tedavi banyolan •e tP.ferruatı. 

, 
·~· S! 

Mubamnuwt 
&edeıt 
Ura 

15.6Hi,OO 
20.000,00 
3.650,00 

&.350,00 

UOli,00 

T. lŞ BANKASI 

Mankkat 
Temlnatl 

Ura 

421,18 
Lli00,00 

273,75 

476,25 

367.88 

Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 
KEŞlDEJ...EH • Şubat, 2 Mııyııı. J Ağwstoa, a lk.lııciteırtD 

tarthlerlnde y:ıptlır 

1941 ~kramıyeıerı 
bayatma alt ya&rlarfle bütün dür. neşrcdılmlştlr. Yeni evlenen bir genç 1 

,... bOyilk şöbNt kazanan Perl Buk 1 kızın \'C bir ya hancı kızlıı evlenew:ı bir 

Dotrul taratmdaa tercüme ve Mual. lir. :50 kuru17tur. • ••• ••••••••••••••••••• 

Hakiki Dostun Tavsiyesi 
laball, 6tıe " »ı•• Ber ~ 

IOllra llllde 3 Dala 

Dit Macunu ile Fırçalayınıs. 

Y urdda lttilalı Haline Gelen bu 
Teaiae Niçin ve Naaıl Muvallalı O 

ÇtınkU "S A N İ N" in terkibi ytlk· 
sek blr kimya pheııertdJr. 

~nldJ bUttın ··s A N ı N" kulla· 
nanların ditleri temiz. aağlam " gü· 
zeldir. 

Çtlı1kU "8 A N t N" eıwıalslz rağ 
beti aolayısiyle bıç stok yapnıadıtı 

Sabah, Öğle ve Ak tam Her Y enıe 
Sonra Gün de 3 Defa 

Eczanelerle bltyttk ıtriyat mafaulannda buluaGI'· 

Bır tuhafiye mağazası için tezgA 
. Kasıyer ve çocuk aranıvot 

TeıgAlltarıa mu ure ıııa•• 
çabı ... oımaıı prttar 

lııltlracaat ,ert: Yuı U. veya 
memurluğuDa. Teleft)!I Ue 2009& numaraya. 

FEN FAKULTESI DEKANLla /ND 
940 li4 ~ ıoenesı trkek taıeoe kamplan ve kız talet>eı.iJl ~ 

cağın<!an 16 Agustos ~•ı tarihine !<adar askerlik dersi gören f 
nln Ünıversite Lalım taburuna b.-tj vurmalan • 

Devlet De niz Yolları işletme 
Müdürlüğü ilanları 

tZMiR FUARI MUNASEBETILE Y 
CAK tLA VE POSTALAR~ 

İzmir Fuar ınUr.rırebetlyle 1.' Ağustostan itibaren l!:yhll tl(fll; 
ı - &ııı gUnlnl aut 13 ı.'- lııtanbuldan lzmlre 111ve vaftOI 

cai<tır. ntı.ve .eferlerln yük vaziyeıinı tah!lt edecett nazarı di~ 
bıJ &l!ferlertn devamı mbddetlnce t-A.en tzmirden PeTft!mbe _.,.,., __ ,._··
ta olan b,rJnc' sürat ro&taar 13 Altlilltostan itibaren lzmtrdeD 
babı kaıkarak lstanbaıa Perşemh sabahı gelecektir. Bu suretle 
Pazar, ~alı, Per~emhe ve lzmirJcn Çarvamba, Cuma ve Paa&r 
Uzer, haıtada Uç gidi~ ve Qc; CIÖ'1'lş postası yapılacaktır. 
SOT : Fuarın aı;:•!ma törenin·ıe hazır bulunmak laUyenlerl -~ 

b:mlre t;ll~!l:,..ek Usere Uı Alustoe Salt poetaa bir --... 
o!mak üzere latant,uı~11n 18 Altııır,u .. Pazartesi gt1n0 Kat 11 ete 

2 - Salı günıerl ·aat 8 de lstanbuldan Bandırma tarlkl_19 _.., 
aUrlll postaaı ·ısptlacaktır. Bu suretle Bandırma tarlkile (9111'" . 

dl!rdll ftürat ve iki.!! t rı.hk olmaK üzere altı gtdtf " alts -m. 
yapılacakt•t· 

"Vakıt,, Kitabevinin ye 
neşriyatından bazılal'I 

RPrkp· kentU !lay!ttmı J8l&r - Hlkllyeler - BBIUR 
81TIU KUN'I 

~ı Seviyorum - Roman - dURllAN BIJBÇAB 
ıo Denf4" GauterJ. l&l - Sl&BIL AJ.TUG 
r.•erlı.ı Mt'b'uırıaa lb11 . 1•1 - llAIUU l'A&IK 08 
llçlincD ~Jtu Melıımedla ~ru.o-t Dtltbö - llb.IO UUJI 
Kendi ke.ndlae 1188 IUIJme ue tpetlel - l"r8uatıR ld ..... 
Keadı lreıulln• 1000 kelime ilf' ötretld - 4 1=-=ca ldtallf 
Kendi kendine ıuoo kellme •.ar btnıact - lasUlsee ~ 
\ 1'kerl liamue - tıAIAB.\~1~ KtP 
119)'•' mı bu - RCAnan - ftASAN BA8111 ua 
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