
~31laı p18 ~stos 1941 
AZARTESt 

( l'IL: 24 * SAl"I: 8477 
Uruş ~ evi: Ankal"a c. Vakit Yardı 

-.........::!. r etoo: tdare {2'370), Yazı t21ua, 
~· lata.nbuJ Vakıt-PoSta kutuw: 4~ 

Dün gece Kazlıçeşmede 
s· l labrlka yandı 
ırayete meydan vermeden sabaha 

karşı ateşin önü ahnabildi 

ln.giltere 
S ve 
, 0 vyetler 
IRA~~ 

e. ·~"' nı ve müşterel< 
liir nota 
~erdiler 
'· . ı, ( a_' A.A.) - Röytcr bildl. 

~l'ettar 
~cı:tlııe 

8
1..ondra mııbflllcrlnden 

~ eııel'fn~ re, lnglllz ve Sovyet 
~ ı.._ lra11 lı Tabra.naaki mUme.!
~ ~, Uktınıeti nezdinde yeni 
~ .\. bulunmU§lnr ve Iranda 
~ Qa ~~nııı.rın fevknJAde fazla 

'1ııı'::1 dolayısılc lkl hUkfl. 
~ ltftıııet en endişe üzerine ı_ 
~tı, ctrtıeyılnııı naznn dikkatini ye. 
-...:. 'le CnıJ§lerdlr. İran hU~ 
~ !! ntn nıUstacellyetlnl anla set İııı:un !Çindir ki, İngiliz v; 
~ ~ ı:neuer1, halen mevcut 
~ ~Oymak için fili led. 

Dün gece saat ;irm.i döroü o
tuz beş geçe Kazlıçeşmede Kiriş.. 
hane soka.ğr 1 numara.da M. Ke
mal ve şllrekasma ait Hidrofil pa
muk fabrikasında yangın çrkmış, 
ateş aynı çatı altında bulunan 
Fua.t ve ştirekAsma ait mensucat 
ve iplik fabrikasma da sirayet et· 
miş ve ilci fabrika tamamen yan

• • • • n • n • cak sabaha kal"§r 
ateşın önü alınmıştır. 

Yapılan jlk tahkikatta bu iki 
fabrikanın da sigortalI olduğu an
laşılmış ve yangının fa.brikır dahi
linde elektıik kontağmdan çıktığı 
tahmin olunmuştur. Zarar büyük
tür. 

Pravdanın bir 
makalesi 
-0--

Hitler aleqh
tarı cephe 

Genişledi 
8 maddelik müşterek 

beyanname 
~Gır tavaıyeıerlnl tekrar. 

· Vilson 
"°' ajansı tekzip prensiplerine 

ı,. ediyor Benzememekte~ 
Qlld b Mosko\·a, 1'7 (A.A.) - Pravda 

J_ a i r su i gazetesi bilhassa ~unları yazmak-
'tQ tadır: 

Sovyet hatlarını yar
mak vazifesini alan 

ağır Alman 
tanklarından biri 

Almar. tebliği 

Nikolayef 
işgal 

olundu 
Ricat etmekte olan 
mağlup düşmanın 

GObels'e 
göre 

İngiliz - Amerikan 
deklarasyonu 

insaniyet akhseli
mine karşı 

Bir sui
~ast imiş 

l'ı Hazirandan iUbaren toplanne&R ku. E 
,><>ıılcm ııer 25 adedine mukab! 
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Moskovaya 
üçüncü 

Taarruz 
hazırhkları 

Sovyet demiryolları 
kuUanllamadrğı için 

Almanlar . 

uzvelt 
Gazeteciler 
toplantısında 

Beyanatta 
bulundu 

--O-o-

Mülakatın bütün safa
hatını anlatan Ruzvelt 

Sovgetlerin 
Cepheye kamyonlarla 

benzin taşıyorlar 
Londra, 17 ( A.A,) - Daily 

Telegraph, garetcsinin Stokholm 
muhabiri yazıyor: 

bütün kış 
Mukavemet 

edeceklerine emin Hitler Moıskovayı her ne ba • 
hasına olursa olsun almağa ka• 
rar vermiştir. Zanedildiğine gö - • 
re Mareşal Von Bock Sovyet ' 
merkezine karşı üçüncü bir ta~ 
ruz hazırlamaktadır. Hitlerin bu 
kararına sebep şudur: Moskova 
düşmezse Hitlerin gururu ve pro 
pogandasının yiyeceği darbe 
ciddi olacak ve bunu Alınan mil· 
!etine izah etkem mümkün olamı 
yacaktır. 

Sovyet istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre, Alman hatla • 
rırun çok gerilerinde hummalı 
bir faaliyet muşahede edilmekte 
dir. Almanyada, Fransada ve 
merkezi avrupanm her yerinde 
bütün sarnıç kamyonları sof er • 
ber edilmiştir. Bunlar alelacele 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

Bir Alman 
generali 

Cephede öldü 
St.okhoJm, 17 (A.A.) - Ta.88: 
SaJAhlyetta.r bir menbadan öğrcnil., 

dlğine g-öre, Murmanak l.IUkameltnde 
cereyan eden bir muharebe esnasında 
Fin cephesindeki Alman ordulan gru_ 
puna. kumanda eden General DleU 

ölınU§tilr. 

Rockland, 17 (A.A.) - Röyter 
Reisicumhur Ruzvelt'in yatı, 

dün mu.halli saatle saat 15 c doğ-
ru limana girmiştir. Potomac'm 
demir atmasr Uzerlne, derlı 1 yırt. 
ta bir gazeteciler kofernnsı top 
lanacağr bildiril.mlştir. 

~fi. 6 da~ 

Ruzvelt 
Beynelmilel vaziyeti 

Kordei Hul 
ile görüştü 

IJt
at hazırian- Ruzvelt • Çörçil mülakatı şüp. 

hesiz siyasi manası pek bUyUk o. 
l.~ lan bir hadisedir. Bu müliı.ka.t yal
~ degv ildı'r nız İngiliz - Amerikan işbirliğinin 
~ tevsi ve ta.rsin edildiğini değil Hit 

inhilô.lı 
yaklaşıyor 

Dün Y eşilköyde yenz bir 

\'S§lngton, 1'1 (A.A..) - Öğrenildi. 
ğine göre, Ruzvclt, Beyazsarayda. Kor 
deJ Hul ile enternasyonal vaziyeti, 
hassa Fransa _ Almı:ınya mUnasebet. 
lerini ve Uzak Şark buhranmı göl'Uf 
mtlştUr. 

"tot: l8 (A.A.) - Pars Ajansı (Devamı Sa. 4 sü. ~ de) 

Sa. ~ıtıa.ıı.ı 
'-ı.....""" •e arda bazı yabancı ga_ 
,~tıer11 •Jansıar, aMl ve askeri 
,,, en nıUrekkep bir grupun. 

Suriyede esir alınan 
Odesa 

GÖK OKULU AÇILDI Pek muhtemel olarak 10 milyar do. 
larlık ycnl bir icar ve Iare kredi.sini 
mUzakere etmek üzere, kongre lider. 
deri, yann Ruzvclt ile görilşccekler

dLr. 
"ııı.'te~ı aJanıarm yıırdımı ne, 
~ baıır •tatUku aleyhine bir 
~°'ltr )a larnl§ olduğu hakkında 
~ ~ auf ınıglardır. Bu §Riyalara 
~ ~tbtıtkast, Ağustos ortalanna 'l l>Itn xnevkiinc konacaktır. 
~lts . llOn günlerde meydana 
._ it ~Uikıuı~lerdcn bir kısmı 

lngiliz 
er 't'e subayları bombalanıyor 

S 
Bir hafif kruvazör 

·~ ~ 

erbest hasara uğradı 

bıraklldı ~1$erı.1.ıı tak gızllce idam edilmiş 
1 

tı. gtzıı tutulmıuıma çalı_ Kahire, 17 (A.A..) - Suriyedekl 
\ı..'ilrı,. g muhasemat e11nıuıIDda Vl.§i kıtaları 
,~tle, ~tem, bugilnkU ba~ma. tarafından esir edilip biılhıre Toulona 
'tııuı~e~le bir hayall sulkastin göndcrllml§ olan ~o kactar İngiliz su-

t l.ı 'l'e kau surette yalanla_ bay ve erbaş ııerbset bırakılml§ ve 
\ı~ar '8yıe demektedir: bunlar Beyruta dönmllştUr. 
~' ~l'a.suıda, hUkiımetln prcıı KudUstc general DMtz ile birlikte 
~.t~ 1ı Olmıyan ve ba§kala.rı. gözaltında tutulan bir miktar Vi§i su. 
\~ 1:eUenn1n tatbik mevkllnc bayı, bu İngiliz subaylarma mukabil 
~ btı1ulla!ı keı:ıdiainı bir Alet yapa. salıverilecektir. Faka.t general Dentz 
~ ltıer t bir tek kimse yoktur. Bu ve Vf§l yüksek 8Ubaylan, mlktan 35 
' '1-tı~ ~nlıların birliği ve vataıı. kadar tahmin olunan diaer İngiliz ~ 
~~~te~r~ak blr tealr ~ı::::k~ar:.nme.ıııe kadar Kudllate 

IDONKÜ AT YARIŞLARI 

Berlin, 17 (.A,A.) - Al?llan 
orduları başkumandanlığının teb 
liği: 

Macar teşekkülleri ile işbir!i· 
ği halinde hareket eden Alınan 
kıtaları, cenubi Ukranyada bü · 
yük bir endüstri şehri ve aynı 
zamanda mühim bir deniı; üssü 
olan Nikolayefi işgal etmişler · 
dir. 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 d~J 

Macaristar,da 
Milli. Şefimizin oğlu ômer 

Gepeu teşkilatı Moskovada 
tarafından 

Bir hapisane ingiliz-Sovyet 
ateşe verildi Ticaret anlaşması 
MahkOmlar diri imzalandı 

diri yandı 
BıulapC§te, 11 (AA.) - Qii : 
Berdiçef hapisanesi Gepeu tcş 

kilatı tarafından yakılmıştır. 1 
Mahpuslarm hemen hepsi diri 
diri yanmıştır. Kurtulan malı • 
puslardan biri Macar askeri ma 
kamlarına bu hadiseyi bildirmiş· 
tir. 

Gepeu memurları kaç:madan 
evvel bütün mahpusları höcrele. 
re sokmuşlar ve duvarlara pet
rol döktükten sonra binayı ate 
şe vermişlerdir. Alevlerin ara· 
sından geçmcğe muvaffak olan 
bazr mahpuşlar hapishanenin 
methaline kon.muş olan mitral · 
yöz ateşile öldiiriilmü..'llerdir. 

lagtltere oa milyon 
lir alık kredi 

açıyor 

Mosko"'• 17 (A.A.) - Bugün Moe
kovad~ bir !nglliı: _ Sovyet ticaret 
anlB.§tQaSl imzalanmıştır, 
M~ova, 17 (A:A.) - İngiliz. Sov 

yet ticaret anlaşmasında. bahis mev. 
zuu olan 10 milyonluk İngiliz kredisi 
bltıncc, iki hUkOmet, yeni bir kredi 
için mUzakerelorde buluoocaklardır. 

Mır.ıkova, 17 (A..A.) - Röytcr: 
BugUn burada tmzalsnan lngilil: _ 

Sovyet ticaret anlll§Dlası muclblnce, 
İnglltere, Sovyr.Uer Blrllğlne, yüzde 3 
fıılzlc be§ sene için 10 milyon ~Uiz 
liralık bir kredi gçmaktadtt. 

kurd.e/ti.yı keserken ... 
Yazısı % ln~ ııay:fada 

İngiliz - AmerikaP 
deklarasyonu 
hakkında 

Cörcil 
Nutuk 

söglıgecek 
Londra., 17 (A.A.) - zannedildiği• 

ntı göre, lngillz Başvekil! Çörçll, ya. 
kmda İngiliz _ Amerikan dekllrasyo. 
nu ~akkmda bir nutuk irad edccelt. 
tir. 

•r~···········································c 

1 

BUGUN 
Büyük 

ve 
heyecanlı 

Yeni bir 
Romana başladık: 

! Bir casus 61dürü dü 
j İngilizceden Çeviren: 
1 Bugün 3 ncll Sal·femıula 0k"UynnU7 

;ooooooou++•••••••••••••••••••••••••••••vuovoouuu++c 



averbruk 

-
e 

cıl 
ız B!Uj\•eldll Çörçil Aıncrlkrm 

urrcı.sı Ruz\•eltle bir zırhlıda 
ü. Çörçilin maıyetlndo nıUhım_ 

nazırı Lord Baverbnık d bult. 
Nur· Demi 

Bu muta.kattan l!!Onrn mu. 
azm Amertkııya gltU. 

n Ç'1:irçllden sonnı İngiltere. 

..Jıim şahsiyeti sayılıın B • 
ık dUnyanın en orljlnal ndam. 
n bıriııldlr. 

ı Maka İtkin oıan Bav rbruk 
Türk ulusunun en mühim h<'de-

1 Jlnd:ır, fakııt parasız bir fi Türk yurüumın mildııfaası, Türk 
ı M t çocukluğundan ben p • tarihine hN gPçen ~ ıllnrdn eı ef· 

vnıiş ve bu yOzdE'n on yedi li bırer sah Cc ka~dedilmesidır. 
a iken tahaUi terkctmlştir. Tarihi tl'tkik edeni r pckiı.lu bı-

t pten ayrılan delikanlı gıı.v.ete lirlc>r ki başın kurtulu!i !k'l\"O<ıl ol
u ı yaptı. n r eczııh:ınede • du('U halde> bilt un ta.rıh. Tiırkun 

kn yıkadı, blr dikiş mnklnesı ııanultenuhi kahrnn- ııJrklnrile do
ı hesabına elinde dolaştırarıık luduı. Hu müd ıfa.ı Ul ndp 'J'ür'k u 

makine aka:ımı ı;ıı.ttı. elgı>rta ıusu, malını, can nı heı 11eyinl fe· 
1 y pb ve nllınyct Bnnker da etmekten oslli <;ckınmeı. 1'iırh. 
m yanına kliUp olarak yer_ ordusunun gun gl çtikçe asri _tec

urndn ıs• dadını meydana kc. hizatla mUcchhez l lr hule gctırll-
b k bl k Uhl 1.,ıer ıncslnl hC'def ittlhuz ed• ıı rurolııı-

r ru r ço m m .. ı hü' • t • l 'şd Uhi b 
1 d K d d 

nyct ırume ı ) U ı C' nı m .ı 
dı s nnaye top a ı nna ıı n . 

1 1 
şarılnr ka)det.mı t.r. Sün zamnıı-

rn m 
1

1 ış re g n t~di M b 
51 

!arda mentlek<'limızde bilha .ı 
0 da ngilteroye ge · e u ıı. vntruı semalnnnın masuniyetin ı 

zetllğtnı koydu. Hiç tanmn•n. ,_ k bil ... k h 1 
1 

ti .. onıvnca , )'• c mm '1 m 
&ld scçadt. Londrnya yer eş 3 eti tınııP savaşma d v niıml.rıı ı-

de Şovalyc 1916 da Baron oldu. le d va.m cdılnıC'ktf'di r. Bu nr:ı<l ı 
i harbi başlnrken Baverbnık bavncı •eoc;ler vct. tinld i'h g'bı. 

dakt Kanada kuvvetlerinin ı... hava endustris.nP d ) c>r verıl -
t subayı idi. 1917 de DeyU Ek • mi~. bu rııdı.ıst ı i i n liız m olan 

azet slnl saun alarak gazeteci. iptidat malı.eme memleket içinden 
ll§ladL R kipleriyle ç tin bir t min < di!mi ir. 
'1eleye girişerek bir ene ıı,;cr • Bu s hada vücudP getu ılen cn
r,ru:cte.!lııln tabı dedlnl 350.000 dU.Strı fnal yetine diln Ye llköyde 

buçuk milyona çıkardı. Ve Y • tcsi edil<'n Nuıi lkmiağ YC!?il -
gazete kurdu ı köy tamir ıUölyesi. hnvn sta.dyo-

~ de y nl ihdas edilen latlbbıı._ mu, (".ök okulu dn karışın~ bulu
nazırlığınm başına getJril<'rek kr. nuyo-r. 
e glrdı Bu müııoselı ·tle dün yU:z.leıce 

929 d bUtUn mUesseselerlnı o(ilu. da\'ethnın i tırakile bu mllessese-
ıraknnık iş hayatından çekildi. !erin eçrlma toıenl \RJ ılın ı:; \'e 
9 hnrbl başladıktan sonra kunı. Bcşiktnştokl ta,.) nre etUd a.töly -

ç rçtl knblncslnd hava imallit sinin çalışma durumu elrafında da 
ırlığını Uzerine at:ıldL BUtUn tayyn davc>thlcre izahat veı imi tir. 
rabrtknlannı gezdı, her fabrikada Ss.'!>a.lı saa 10 da, Nuri Demir-
şeyi söyledi: "Bugün için tayya. ıığın Befltkta ıaki lrı) yaı-c ettld a
tıyorum, ) enn için d ğil. Slzdrn tol~ esinde biıyuk bir fııali) f't var. 
'Dil lmal~t bckUyorum, çok vP Atölye) 1 zıyaret edl'n daveti lere 

bckllyo_ bu müh.m mUE>sscscnirı cal ;ma du

v rbru 1n Uterenln tayyı:ırt' '• 
tını altı ayda iki rolallne çıkardı 

m d n m kül er it albnd::ı 

rumu ıuıh pdili) or. salona dahil ol 
duğumuz \'akit de, lııV) arc leva
zunı ım.ıl ı dc>n \lızl ıle i~ nin 
hü:, ilk bir lt.'.nn ile <; lı tıklarım 

lngOt renin mühimmat no. gl.Srlıyonı:ı: 1cmlck tr )tınn hU\'\lk 

Miraç Kandili 
ft-.'TANBL ıt Fl'l~t Gt'NDE~ : 

gllnU 
p ayının yirmi nltısımı mUsadlt 

makla mezkQr Çarşamb::ı akşamı 

rşembe Gecesi) l.ıcylel Miraç o•. 

-(i·.----

Koyun otlatmak 
yüzünden kavga 

faydalar. dokunacak o!ıın bu mües
esenln intizam \'e mUkcmmPllyr· 

ti mPmlekE'timi:rJn bu İ!I<' vcrd'ği 

' ehC'm.miycti göstcrl'cek en güzel 
nümunclcrdf'rı bı idir. Resım atöl -
yı>sinde lU\ y reler a't iı :ı plim
lıırı yapıldığı gibi öııdPk masadı 
Divrikln ımar planı dn g .. z,, çar -
pıyo•. 

Bu plim > urın Dıvri kın ima ı !.'

dilm;ş en gilr.el bir mmel ket kö 
lenmizden olaca· mn iman 'eri) oı 

J\ tolyonin bütün kıc:ımları mu· 
hendıs ve şefler tarafından davet
hli'r birer birer ger.dir ldi, hilh 
s;:ı atölyenin asri teı-htzotı nazarı 

y Alcytirek, dUn kıran, Yenlms. dıkkatı çeki~ordu. 
ed oturan balıkçı Şevketin karı. Ycşllkö) e doğru 

nyerd Boru sokağında 13 nu. 
ad:ı. otur n İbrnhimln knnBI Ne • 

llı.a ll koyun otl tmak yUzuı • Hazırlanan huswıi otomobıllm k 
k&.vgıı.y tutuşmuııtur YcşılkByo doğnı hareket edıyoruz 
kn.dmın kavgası şiddetli olmuş, Az sonra Yeşilköy tamir ntölycsı 

c de Saliha ~llne geçirdiği lrl bir ve Gok okulu önünde) iz. Jbzırla
pe.rçaaı Jle Nccmlyenln başını ynr nan program mu ibince lstlkUi.1 

yllzUnU ynralamı tır 1 Marsi3 le rnera.sınıe hnşlund . Bi 
ar içinde kalan Necmiye, tc. liıhrre mübend's Ba\ Kudret Ma\•f

altm nlmmış 11Uçlu kadın ynkn. , tan bu müessesenin hemml\etini 
tır. ıza heden bir söylev v~rdi. 

Kudret Mnvitnn mııcı;sesenin 
kurulu.şunu şö:, le nnla.t \ or. 

·•- Şerefli huzurunuz, bugün 
Xurı Dcmmığ taı.:~nr endUshisi
nin Yeşılköy atölyesini nçı)'or. Bu 
kıymetli vesileden mu tc>fıt ola 
rak. sizlt>re yaptığımız is \•e '"Uriı
düğiimüz hed<.'f hakkmda kısaca 
maruzatta bulunmak i ter m : 

Bugunün en ileri ve en lüzum
lu hUcurn ve müdafaa vasıuısı ise, 
tayynredir. Vatan topraklaı ının 

btitiınfüğU mefhumunda aı1ık va 
lan semalarının masuniyeti de da
hıldir. Hu masuniyet n muhafaza 
Vf' müdafaası ise, büyük gayret 
ve feda.k:.ı lrklal'a lllzum goster 
mektedir. Mılletçc havncılrk se\
gist taşunak, asrın en kudretli si 
lfihmt, en ıj i surette kullanacak 
kııhrıı.manla.n yetişUrmek ve bu 
silahlan ecdadımız gibi. kendı ti!· 
kcrtıizde ~ apmak şarttır. 

Havacrlığı jnsatmak, inkııjal 
ettırmck, bU) ü.k blr kmı'\'c1. halin" 
gl tirmck i<:ln. hUkfımctlmfzin, ha
\•a f'ndüstrisine vı>rdiğı ehemmı -
yet çok ''elindedir. Her uçan gi
bi. her uçm;u sevreden de, tnyyn 
re ve motörlerln ülkemizde, keh 
di elimizle. kendl emeğ mizle yapıl 
ma.cı·ııı, dalma lstemtştır. 

Cilmhuriyetlmizin çok verlmb 
sınaı kalkınmasında, inşa edilen 
büyıik falıı ıknl:ır arasında, bu mu
ta vazı atölye, işte böyle bir dll.,..tın 
c ı in eseridir. Bu ntöl~ e dUnyn ha 
\'il endüstrisi m kyatında, rnillı 
c.ıJlı im ı ~anındn, küçük göriı
nilr. Fakat fertlerin tc• ,cbbUsU ile 
mcgı ile; bütlin vardıf,ı ile, milli 

l avııcrıı·.n yilks lmeslnc nasıl i9-
irnk ettiğ ni gösteren. bir eser 

olmak bakımındnn, mal\ası bllytlk 
tiır. 

H ı\'n endilstı sı, memleketimi
zin bugUnkü s•nni kapasitı>sine, en 
u\ gun biı snna~i şubcs'dir. Az bir 
malzeme IJe ınşa edilen tay~ ıı.re

o 'n, btittin bedeli, el emeğine ve· 
rılntıt•cdir. Tııyynre bedeJinın an
c:ık yilzde onikisini malzeme teşkil 

lmC>ktcdlr. Tayyare fabrikalan-

Ahmet Dündar şoföre biraz daha bek
esini söyledi. Genç kadın ve genç erkek, 
defa sokakta yanyana yürüyorlardı. ilk 

amşrnaları f stanbulda hastant.-de olmustu; 
"'5tanede aynı koğusta, aynı koridorda, av 
n çatı altında karşılaştılar. Üç aylık fası~ 
lan sonra da işte Pınarcık köyünde bulu 
up mektebin öğretmen ikametgahı olarak 
ynlm olan kısmında iç varlrklannm dolu, 

ma Tuııırul gibı b'r kadın: bu "gibi" de faz. 
1a. Işte bizzat Selma Tumrul. Nicin olmasın! 

km ve hareketli olmasrna rağmen dış ha
ketlerlnde derin bir ciddiyet ve resmiyet 
oturup konu ular. ilk defa birlikte so 
kta bulunuyorlnr. Güzel bir kadın, gene 
ya'lmııklı bir e:rkek köy dekoru icinde yan 

na yiirürkcn sayfiyeye çrkmış yeni evli 
n ve kocaya benziyorlardr. Bu fikir. Ah" 
et Diindann zihninden yeni bir ıqrk gibi 
'. neçti. Ahmet Dündar o kimselerden· 

i derli toplu, mazbut, munta7am v~ kıy· 
' bir hayat irinde rahat edehilir. lstnn 

olması da aart değil. böyle bir kndınla 
'""'~·n sonr Anadoluda herhangi bir ka 

a da olabilir, bir hastane hekimli~i. bir 
J7!'n hane, iyi kötü bir İş, sonra akşam 

lince bütün Yorm.mluklarrnı, üzüntü· 
, fıüsranlannr dindirecek ıcak ve sami 

biT aile l"Ösesi. Sade iki kiRilik. karı koca 
n ret iki kisilik bir aile. Selma Tumrul 
• bir kadın. Manevi varlığının sıcak ve 
Un verici 'havasım evin içine yaymış Sel 

Kaplı~ yolunda rastgeldikle-ri kimseler 
genç k,ıdına scl:m1 verıyorlar ve yanındaki 
yabaııcıyı ciikkatle süzi.ıyorlaıdı. L<aplıc.:ıcla 
kasketinin giıne~liğini yana cevıı•niş, top 
sakallı, ceketsiz, kravatsız. be.ınde l>İr k.m~ 
genişliğinde kuşak sanlı, şişm<~nc.<ı, giıle~ 
çehreli bir adam binanın onunC'f'ki dlizliı~c 
bir i. kemle alınış oturuyordu. 

- Ooo .. Buyurun, hocfı:ıın '. 
Diyerek ayağa kalktı: 
- Safa geldiniz, safalar ıoselirdınız ... 

Hangi ıiiz •<lr sizi buralara atlı?.. Durm•, 
icerden iskemle getireyim... Yn.<sa iceıiye 
mi girip oturursunuz? 

- Sc\hi, l Iacı Aağa. ben rze dargın 
dım, buraya do gelmezdim ,, n aua euın 
doktor be_ e. .. L.1.zım oldu da gt!ldik .. 

Koplıcanın sahibi. müdürü, filan gibi 
bir şev olduğu anlacıılan adnm ''doktor" la 
fmı işidince btisbiitün telaşlandı: 

- C'lnnn, hocanımcığım, bir hata iş' 
ledikse ku ura bakmayın; doktor bey ıh
hiye miıfettisi miL Beyim, ne emriniz var 
sa yapanı .. Daha geçende de mi.ifettişler 

l 
l 

11lf'1 a8t ııııwle bıılıt ııanla ı 
m<tr.ç m dmlerkcn 

nuı kurulmasına mukt z sermaye 
de, d ğer saııavı şubelC'rlne saıfe
dilccek sennayeden da.ha nzdır. 
Hava san ~ llmU: inkı af edince 
evlerimizde bile bazı tayyare par
çalarının yapılmaııı mUmkUn ola · 
caktrr. Fabrikalarımızdaki gene: 
lı:çilPrimiz tanarc imalatı !iznin
de biı~"Uk bir dira:.·et V<' istlda..t 
göst cnnektı'dırler. 

Cç sene zarfında Mk ıyi işçılPıi
nıir.in yetiştiğini iftihnrla g<Srmck
teyiz . ., 

Kudret Mavıtanııı sözletiııoeıı 
sonra Milli Şef 1nönünlin ınııhdum
ları Ömer İnönü kurdnlcyi kese -
rek, okulu ve hnngnrı açtı. 

l'çu~l:ır 

Öğleden .sonra da uçuşlara baş
landı. Nuri Demirağın çocukları ve 
okul talebelerinin öğretmenleri 
Basri Alevin idaresinde yaptıkla
rı uçu lnr, büyUk bir muvaffak! -
yetle devanı etli. B lhassa. para
ıiÜtlP erzak atma, planör uçuşla -
n davetlilcrın tnkdirlt>rlle karsı

lıındı. 

Y f' il köyde ~ apılan uçuş tecrü -
beler ı, Besiktnştaki atölye faali
yeti, bize Türk gençlığinin bu sa
hadaki mU\·affakıyetini bir kere 
daha göstermiş oluyor. 

Havacılık sahasına çok nafi o· 
lun l'meklerin<len doln~, Nuri De
mirağı tebrik etmeyi b 1r bor<; bi
lirım 

llıwın Hedretthı Olgcıı 

VECiZELER 
vazııı~ l\L Ol~A-111 Pt!:h \ ~HŞI 

* Muhııı1plor hep ımd\kı gibi ya. 

şasnlar bedbaht sayılırlardı 

• Yalovaya gtc.lcu pintt er, \'erdlk

lcn bilet parasının ıztırablle oradakı 

mllzlkıı ve dans seslerlnı matem ncv. 
halan sanırlar. 

Fr8nsada 
Yahudiler 
Yeniden takyitlere 

tabi tu : u~uyor 

_____ .,/ 
'kJ Cenubı AfrJ 

M a r~Şai'S;111u1~ 
Kahıre y0Jund3 

sof~ 
Mareşal Orta ·ıe 

kumandatu ,! 
\i ı. n t .,\ .ı - ocı : görü~ecef( ,.,,. ~ 
muml~etlc Cumarlcsı gUnlcrı ktc. Protoria, 17 (A·~·) 

dUan nazırlar mecılsı dlın toplanma.. men bıldiril<liğinc ırör€· 1 ~ 
ml§br. Mecllai.-ı gelecek :ıarta başında Afrika şvekili mn!·cş3 rı!\ 
mliUıkerelerc başlı.yıp bs~ıanuyacağı orta şarktaki cenubı Ai,.e 
malum değildir 15 Att.stos yortusu vctlerını teftiş ctıne1' b3" 
ınunasebctıylt' Vı~lde sıyusı faaliyet şark lngiliz ordu .... unurı ıı:t< 
11za1mışur. :\1urıtt'lıf Fr '.!.sız cı ıınP. man<laııı general J\ ucJıık' ... ' 
rının nıutad tn.ıllyE'tl ğırlaşnııştır ı ~öriişmck tize?'(' :ıO ıı,.ıır 

l\ahire\'e hareket etnı15 ~ 
Dahıll naberıa saha ·ını.ıa ıırnan 1 3u. ;\ lare~al :3ınuts'U~3 • 

1 

haberler(' gorc. g lO A~\Jl!l{>!! l'~cll Afrıkadakı cenubi J\frı1' 
Havraya ~apılan u•:u.aı ı .. ıkkuıua Vt tlcnnl' v:ıptl~I u<:iİJll 
Vı§id• başllyan tHh ,ıı.a c un Kıı.dnr 1 lidir 

··::;~ ~::~'.:~. ·;:::·::::~,·~ • ._ -

1 

lng lız T a----vvare11'. 
gındal\ çalııımışoııın l>ıı kaç kilo Ln. ~ 

rıtA.klı ıııadcıe n Usaclcı~ e ıı.mlştır. tn. Fransa YI bomual3 
ıillı.km bazı maJJ, o ı:ı.ıra tıebebiyet 

ven.ligi fnkıll ıııımııl'u U\'1.lfıl cnmııdı~ı .P" 
hatırlatılm ikUtclır Londru, J i ( \,A.) - ıJ e1ııı' 

Oığcr cıhclleıı Moıı• tıl!murclL\ ıntı. 

ı'1klı bonıbıı .ıc öldllrU.en M .. r IJormoy 
mesclc.1 hakkını!, mll11 mnl)et &er
vı.sıcrı tarafındar yap lan tahkıknt 

ılevnııı etıııci<ll'dıı. ~1ıl!ılııı bir !2 üs_ 
tilndc bulunulm k•a-ıır 

~isd• 1.ıtı bıı\"ı un JG.ncıc taşı.ııkıa. 

rı bombaııın ınııı tılc \ llcutı rı delik 
deşık olan iki erKel< llE' ' l<actın hak 
kınıla yapılan tahkikıı l \lontelımar 

z.abıt.Rtııooı tcvdı edlimlştır 1"ahklkaı 

derınlcştlrılrnek tedıı. 

T\ Ul<sek konıı,,('rlık Y lıuclller ıçın 

memnu olan mc;clc!f '"B dair mctinlE1oo 
r<.' katl şeklllerlnı vr.rmektt!dlr. Yahu. 
d!lerln doktorluk meale~ !h knbul \t'. 

deşik olan iki erkek il hlr ltadın hak 
kında ki karıırnamc va ı<ınd ı ınaişar 

edecektir 

Bu lmrarnameye gor., \'allual he. 
kimlerin nıikt.arı her c'.lt ba odasının 
defterinde mukayyed \• ıhuJld,;n gay. 
rl doktorların mıkt.nrını ı;eçınıyecck. 
tir. Bır eUbba odası tıı rofınrtan hazır. 

lıuınn defterde razılı huhınııcnk \'~ 

hurli doktor mll<tarı hıı; bir vr.<;hıle 

25 Haziran 1U40 tarihine! bu ortanın 
mm takasında alınlcrı doktorlar U.s_ 

tcslndc ynzılı bulu .. ıın Y ıhudl doktor. 
lıı.rın mıtctnrını gcçmlyccektir J.Jskl 
muharip olan Yııhud• •loktorlar için 
LBtlsnal bir luıyıt. konmu tur 

Yuhudı ınesclclcrıııın tetkik!Jıe nıe .. 
mur yUl<ııck komlseı Xavler Vallon 
Yahutli mes(teıdnlıı şimali Alrlkadakl 
vaZlyetlnl nıahnlllnıJe tf'tltil< etmek 
Uzere şimdi Cczayırdı• bulunmaktadır. 
1',ılhaklka Cczaylrdc ııırıard::ınbcrl 

ycrlt~ml§ blı GOk Yıı~ııd cemaati 
vardır. Bunlıı rın lnb<-1 i hGkkında ve_ 
rilccck karar h11sııs1 ..,ır tetkike tA bl 
tutulmaktadır. 

Fasa gitmek üzere 

lsnanyauan Alman 
ası< erı gecm.ed 
~lntlrıt, 17 ( A.A.) - Fa a 

gilmck üzere Alman tümcnlerı. 
ııin J spanyoJ topı aklanndan YC 

denizlerinden geçtiğ'i hnberlerinı 
hariciye nezareti . iyasi kalem 
müdürü Sandoval, •a1.ctecilcr 
toplantısında tekzip etmiştir. 

lngillz ha,,·a nezaretinlD r 
llği: .-1 

Blcnncım tayyarcıcrı, cO!l 
11 

da .deııt • Omcr hava ın•·)'ıllJ 11ıf' mUnııkale bauıırını bOlllı"'rd1~ 
,·y3 

mııııerıli.? . Z yı unuz 4 t!l ıı•• 
bo rcttır. Bunıı. mukubı• til ,.,, 

ynresi uınrıp ccııırnışur. rt•' 
Uçım kaleler nün sıı n t3 tJJ • 

ınnnı t>tlmoardınıaı. ctmı.ştlr ,.ıı 
kule a \ "tlcl erJerkcn yedi cJU.Şıtl11r ~ 11ct f 
~ureslle ınurabeye tutuşııı ' ~~ 

uııııı 
rettel'lilt bazı wyirıta uğr " 
rıı ber. tıı.yyarcyı saıımc:ı gcl'I 
mege mu\'atfai< oınıuşıardır· ])\;' 

ALMANYAYA y:\,Pl 
TAARRUZLAR ~-

1..iondta, 17 ( A.A.) -
neuııetıııın tebliği: b"" 

C . . ~rJ 
umarte-.1yı pat.Ura il~ 

•ece 1.arfında havanın f e:J_ ~ 
::ıınarağmen imparator! ~ıe' 
kuvvetlerine mensup rn~ ~ 
bombardıman tayyarclcr!.ı3 ~ 
nie ve Hhur ınmtakalaredıııuefl 
telif Alman nskcri }1 
bonıbalamışlardır. ıııl 

Tav\·are1erimiz uıarr ~clfJ 
Koloİ1~·n. Dnsseldoz ve 0~1 
ş hirleri üzerine teksif e c%;~ 
dir. Bu şehirler şiddetle b ııtl ti 
!anmışlardır. Bombard~rll j,1 
ynrelerimizden birisi b!~ til<· 
savnı;tnyvarc i düşünnu.51etı Bundan bnşka tay)·nfC tıl 
O:;tande ve Roterdam lint11 c~ 
daki do klan bombard1111ng

11
e ~ 

!erdir. 10 tayyaremiz USS , 

Dt Gol - V#~1 antaşamazltS 
\ i i, 17 (.\. ı\.) - ~tı . !Ilı' 

Fransız hUkumetl, !\.kklıdıt Ut i' 
ter tarafından kabul ve tesbb lf 
len nhkfunın açıkça lhl(li edil111 

lunml1$ını protesto eı.mışıır. ·lf' ~ 
I<~ılhaklka, General catrault \ ~ 

kametine sadık kaJnn ııarktaıd ıı'ı/ 
sız askerlerinin nnavatana utJ ~ fi' 
lçln AkkMn yapılan nnıo.şınl') r1ff 
yet cdllceeğinc ıııaret otmcldC !Jll,ı' 
bcr bunları kendi emri aıunB il~ 
bulunıluğunu de lngll!.Z nıdY pf 
n<•şreıJllen bir nıcsaJla b!ldl.rıı:ı!Ş (jı. 

Dtl Gol taraftarı olan Gene~~ 
rnuıc şimdi \'l§lyc sadı:t ka1"'1 rfıe-1 
ııız a kcrlerinl k"ncti ysnmdB 
alm!t""~ fch:ı.r etml'ktedir ~ 

gdıp baktı idi ... Suyumuz hfısiyetlidir, örtii 
!erin, peştemallarnı, odaların temizliğine de 
çok dikkat ediyoruz. ' 

çıkan kükürtlü sıcak sudur. Civarda da yirıe 
k\ikürtlii s1cak çamur \'ar. Köylüler geliP 

0 

bataklığa girerler, bütün hastalıklarını or~dB 
bırnktıklarma inanarak çıkarlar, üstlerı0J 
aynı sıcak sudan dökünerek giderler. Sif1'1 ~ 
Hacı ağanrn işlettiği havuzlu hamam pek eİt 
l·idenberi k"'l')lıca olarak kullanılmıstTT. !\ 
kntı tas, \i!"t katı ahsap olmak üzere iki ka.~: 
lı bir bina. Havuzun iistii sade rntı ile örttJ 
lii, y~n taraf ta ilk kat parası az müşterilere 
mahsu~ koğu~ gibi bir yer. Burada yerd~fl 
ancak bir karış yükseklikte tnhtadan sedıt 
ler üstiine serilmiş yataklar var. 

Ahmet Oimdar: 
- B"n doktorum ama müfettiş falan 

değilim; dedi, kaplıcanızın medhini işittim, 
birkaç giin kalmak ıçın geldim. Boş 
odanız var mı? 

Şişman adamın yüzü eski güleç ve 
necı'elı haiini aldı: 

- Ha ... o başka ... dedi; var. boş ye· 
rimiz var, gelin içeriye de göstereyim... iki 
odamız var, biri arkada dağa, ağaçlığa lbakr 
yor; birisi de ön tarafta işte bu ovaya ba
kıyor ... Hangisini münasip göriirseniz ha
zırlatalım. Madem bi7İm hodmımla bera
ber geldiniz, tabii, artık elimizden geleni 
yapacawız ... 

Ovaya bakan oda beğenildi; Ahmet 
Dündar çantasını buraya bıraktrktan 
sonra kendilnile beraber oraya kadar gel

miş olan şoförle hesap gördü arabayı vasdı. 
Ahmet Dündar, Selma T umrul v~ Hacı ağa 
kaplıcayı ~ezmeğe ba lndılar. 

Köy ismini bu kaplıcadan alıyor. Dağın 
yamacında küçiik bir pınar: fakat buradan 

Bir tarafta kahve ocağı: ta lık, kaPı; 
canın öniindeki di.izlü~e çıkan han kaprsr gı
bi bi.iyük ah ap kapı. Üst katta ayn ayıt C'I 
dalar var. Kimi tek yataklı, kimi çift yatıtlc· 
lı: fakat tek yataklılann da, çift yataklıla~ 
da büyiiklükleri bir. Vapur kamarasına be11~ 
zeyen tek pencereli göz göz delikler. HattB 
bazıları biribirlerinden ince tahta du"erl" 
ayrılmıs. Belli ki eskiden burası da §Öyteee 
biiyük bir koğuş halinde iken Hacı ağa ye' 
ni müsterilerin bir arada vatmaktan h~laft" 
madrklarrnı, ayrı ayn odalar istediklerini atf' 
l<'lyınca kaplıc-ada ı~lahat yapmış. 

- Buraya para döktük... diyor. a~r 
dolusu para ... Ayn ayn odalar yantırdık. 
kaolıcanm icini dışmı badana ettirdik... Is' 
tanbuldan demir karyola b:l,. szetirttik bıı 
yukan odalar için... (Devamı var) 
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·~ .. 
"'Ucrıme hasta 

n1uamelesi 
Japan rejim 

~ • \'e t.e\'kif 
~~-llıeti:\ .eı:lcri nizaınna.-
-.ıı~i ete gırmistir :Uu nl-
~lltı 'ata':ı rtıhu hapis ~ e tcvı.ir 
lıı.L leJikkıs da~ ha'klcmda cemlyc
~~l:lıdan hıJ «?rtaya ı;ık.ıırmnl,; 
ır;:ı lçtjın .dik~ate lfı.yıktır. c('
~ e tıdett aı "ooanın hlddetiııı 
1
. ~eııudi.. §iddetli bir n.ksi\liı.mel 
t'laıı111 ~·· ~Je,i.rlcrdc mül'rim 
~ VICdan ucrım sal ılanlar iı;ti
~~; §lcl •n ~.t'J'inlerine liıyık gö
""t<I" bıra~e1tlı lıir kinin ı~sir af. 

t. ll'1 ıraı ... ltt . 
~lat'tn ~~nun~arın tayin ct.tll\i 
.;ıııeı;11 ~ t<>gu bu r;;lctdetıi a1•· 
~t1ldir'.fadesinden haslta. bir 

~ Ytbcş. 
~ e t'Utıııı erılet henüz hiç bir 
)~den nrn ak~uı·mel mnlıl
~tıle 11.t ktırtarmnaımstır. Her 
fıa Uıu, kincoı\. ceza ccmh·ctin Jıid. 
b! lı.1 al< lnı ıfa<)~ C\tmP.kt{'llir. Fa
~ eid~~aıneJı mumk\ın olduğu 
1 ~1•1ea 1 'Yelle, soğıddmnlılı•,;l:ı 
'· lluını,anmı halan ~erler de 
~ 'eta, rnemlrkeUcrdc ciırlım 
tJ.t!~ brn~shet. u nllcrle ı ıııl•• nıe
~"'llcr P ı fizık kaid lcrl gihi is-
~ 'ıı ~~bi tutıılmalda, bir ilim· 
~ı ~ec.ııd 1 inlrden, ihtlmtitrut, 

ııı,..ft;-ıı.n Uza.de olanı•i, miitalı>ıı 
~dır 

ııı.. 'y{'tin a.nun "cd il 
Ilı s~"eU- e \l an e ıkı 
tlhıı "C tema ta olan· al iila-

'd d - ' ~ ~ l.İJr 0 tudan doğru~ n i:dıal' 
fi t.tıı.ık IUıtlcrı hile oğul>knnlıllli. 
dllıtiıı hl 1~1l<anm1 bulması beseri 

1 tltı~lfti 
1Yatu, hcl ecane gnl hesi 

~U bır:· Be~erin içtimai tekfımii· 
'le la, .,, da bu noktalarda ara. 
l'u .. ıındır 

'lıııuı~ede ceı.a hukuku gilgide 
~~l'rıııı b~I <>lınaktıın çılmuıkta ve 
~~ "bıı r hlaraz şeklinde mlH:a· 
- tltı~kte<ıır. nunu hö;vle tcliik
aı~ .. \' 'il 1 hat eden bir ı:ok tni-
~l'iibe ıt~~ır. En mlıhlml tmralı 
Nlıı ltcı~ d·~. Bu defa da çocuklar 
~ Saııeı llca.k rsbhhaneler 'e ha
t lııııı b ertn rnalıl~ eti de bu teHi.k-
~~,.,,: kil.dar tlerleınl olduğunu 

··ıı~tf'dir 
Oii 

~eei:li letimu.ı bir mıı.raz adde· 
~lıı., ki lhıu tedın i kin artık' heJ e
!1-te hne, hiddet c dcğfl ba~~m ı:a· 
> ~ bı a vurmak la:ı.ımdır. ilusta 
' ~I' l n.tandasıı ~upılAn teda\i· 
~ ~r bir tedavi tartım hapi-
~~kıto! tathilc etmek gerektir. 
'~ı t C'ıinıhuriyti r.ünnü hiiyle 
llıel.tı ~ lı;in Jıapisaneleri ıslah et· 
(Y~ ~ Qnlarda he eri h~leri tak
lttlıtııııı:"ek \atandaşı l'tirlim has
~ , n kurtarma~ n, nıhunn 
~~~eye, bP C'rlyete hl~ınct 
~it bir hale soı.,nnva c:.alısmak· 
L. llıjh 
~da ~ a çoeırt. mucrimJer lıaJ •• 
ı>tı:ını· u noktanın duba zlyado e· 
f' de~Yetıe naz.arı itibara almma· 
~\ieı-i~ı" tarıtflan \aTdil'. <Çocnlc 
L_l'fıı b" er haklmıda alınan tedbir
'"l'ile ır 7.lhniyet ifade etmek iti· 
~aıl'ıi ~~ret ot;tlği t.ekamiil mer-
~· !jıtj memnun etmelidir. 

bL ltc•l'İ 
"lle nı \•atandas cemiyetin ki· 
~l~k!\~efrete layıl• bir bedbaht 
1~ııara; edileceğine bir hasta a.ddo· 
"-~ı t, ŞCfluıte. teda,iyc muhtaç 
"1tr~:;a'iı elbete iri bir tr1dimül 

C'sldir. 

~ SADRJERTEM 

~-y-o-r-la_r_. ____ ...., __ _ 

l~evap veriyo?uz : 
y 
,~elek subaylığa. teşvik 

ı.._ 4'llfU Al 
"ie2ro ÜdB.faa Vekili, yedek subay 
!~ b~Unu genL:şlettırmeJ; mak.sadiyle 
llraıt kararın tatbikine geı;;ti: Er o. 
r, l'4e 8.&keı·lık etm.i§ oıau.ııırdan, son,. 
l'ı ted tahsili yapanlar varsa, bunla. 
~~ 

0 
ek Subay yetlşm(lk üzere tek. 

tırıı.ıı l'duya kabul ediyor Bir okuyu .. 
llııı 1 ~·.bu kararın dah vcrtmll oı. 

•·o çı.n ıunu soruyor: 
rıı:vıet cıaıreıermde veya mUcsse. 

<ı.ıı lll ınur iken sJU'ltı al tırıa alı. 

11 ~l!d k ırubayJara bu hizmeUerln. 
~ll11ı; d.ıkıarı maaşlar tarn olarak ve. 
~ ~d 1 halcıo Mmt Müo ıtıııı v kl!ımn 
k 1 \ı tı karara göre Yedek Subay o. 
• l rııı, llclenıer, maa~J&.rmın aııeH.k 
~ l."ll, ruıı alıyorlar. Bunlara da öte

v :ıı tam maao vcı ruek, yedek su. 
.... 

1 rnek lçln yapılması muhtc. 

1 il U Rcııauerı ı:oğaltmaz mı?., 
ır 

vaziyette yedek subaylığa 

r Yle geçmek gibi esaslı bir 
oıuuğu mcydaııdadır. Fakat ma.. 

ı:nıııı mUdafaamn maksadı, ye. 
~ u~"Ubay sayısını çoğnltınakUJ', bu 
lı 11111~CUtnuzun işaret ettiği t 0 dblri 
'1.ıı-: bu müracaatlerl at tırmağa 

' oıacn~ıncla şüphe yoktur. 

s-•• ı 
·ıc;;., d ~ •• 
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Şekil değiştirerek işliyen 
otomobiller hakkında 

v ' 
Huc;usi otomob:llerın ışlemc. 

lcri koordinasyon karnriyle mc· 
nedilmiştir. Fakat son zamanlar· 
da bir çok husu. i otomobil sa. 
hipleri, otomobillerinin arka ta. 
ra l ına bir saııdıl{ koymak veya 
arka c.ıımlannı parlak bir pliıka 
ılc kaplamak uretiylc kam:ıı on t 
8ekline sokmaktn ve serlx> t Fer· 
be"t k nllaııınaktadırlar. 

Vıl.iyet, bu hurnstaki ı:.ikiı. 
yctler Uz nno tahkikata ha l". 
mı lır. Bu gıbi s'izde lrnnıyorıet .. 
ler ı lcmf'ktcıı tekrar menC?clile· 
ceği gibi, \ enıden kılık degişti. 
rccek olnnla.ra dn mu a üe edil. 
m vı.cektir. 

Bazı t ksi "oförl<'ri 1 u httHus 
tn şöyle demektedirler: 

Son z rn:ınlı:ırda I + nbulda 

a 
bn· hayli ka.tnyon""t peyda. oldu. 
Bizim bıldiğimi:r. kamyonetler 
pirinç c;uvalr. gazoz yahut bira 
ı:;işesı veya heı han~i hir Cl:i.YB 
ta ıı-. Fakat .>U hususi otomo:. 1 
bo:.mıasI, kamyonetler sadene in 
san hem de, cık va kibar insan 
; ı taşırlar. B'llrnssa I• lorya ve 
Boğaziçi tarafma. işleyen bu 
..anı} onetlerin arkalarına il~ 
edilen sandıklarda da mayo peş. 
tema! ve deniz topu gibi p1aj eş
ya 1 taşımaktadır. 

Bir c;ol\ kim<.elerin nazarı dik
k tini ccll-ıeden bu mesele wri_ 
ne biz de bu gibi husust otr>mo. 
billerin ı u· -ı:r"\Jarını kaydc tmi· 
ye bnşladık. Te,ıbit etiğiruiz nu 
maraları istenilrliğ'i 7..aman al~ka.. 
dur m"lrnrıılara bildir0ceğ'iz. 

Kadın çor !arı 
f igatı giik el ·9or 

Halen piyasada mevcut yok gibi 
Son zanıanlarıla. katlın çornpıarm~ 

dakl fiyat ytilı elnıesı pek sUratll bir j 
ııekil almıştır. llnı·pten l vvel mlla.yel 
150 kuru~a sa tııan en lnce kadın çc
rapları ı;;imıll acı ı 3fıft Jrnrnşa yük. 
selmiştır. l"adınıarın en ziyade arac:tı_ 
ğı maruf yerli markalar piyasadan 
tamamen çeJ<ilmişL!r. Fakat bunlar. 
dan eUcrlnde .stok bulunduranların el 
ıttınd ın ve tahış fıyntlfl rla sattıkları 
bılınmeıttedlr. 

Halen pıyasada. hnl!s ipek kadın ı:o. 
ra bı mevcudu yok giblcllr. Hallıı ipek 
çoraplıır muayyen ve fabrikaları bu. 
ıuna.n veva fabrikalarla mukaveleli 
bulunan firmaların ellndf' toplanmı•. 

Kadın kavgası 
Sarıyerde oturan ibrahim kızı 

47 ya§mda Necmiye polise müı·a· 
caat ederek YenimahaUede ,M,ş

tanlrk sokağında oıtıu·an balıkçı 
Şevketin karısı Saliha tarafından 
taşla ağır surette yaralandığrnı 
iddia et.miljtir. 

Saliha l akalan arak tahkikata 
ba§lan mıi-I ır. 

Araba Çarptı 
Yedikulede Hacıpiri sokağında 

8 numarada oturan Ali Nazmi Er
tokun idaresindeki yol arabası La
leliden geçerken Rrza Kut adında 
i:ıir çocuğa çarparak yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmrş ara. 
bncı da yakalanmı§lır. 

tır. Sunı ıpe.K, Viskos kndm çorabı ı. 
mıı.lMı devam etmektedir Çorap ta.b. 
r!Jrntörleri hariçten gayet az iplik 
gelme~lnden aola.yı müşkUI vaziyete 
dlışmllşkrdır. Uımun lçln lmalAt sğır 
llerlemeklcdlr. Fakat !obrlkaların • 
m·ı! ettiği çorapl<>rın :c; tlıcılnrın eline 
geçer geçmez erimes!, tın:y-anların bu 
en ıuzumlıı malan kaq~ı fazlı-ı harl11 
davranmaları kadar tıc:n·cthanelerin 
malları gizlemo!crine atfedilmektedir. 

Yeril sun! ipekten kRdın çorabı i. 
mnı ıgl bir kı ım fıı.brlımları esaslı 

surette meşgul etmekte ve tecrübeler 
yapılmakt&dır. 

Motörün 
ma dveıasile 

Ağır surette 

yaralandı 

Fener iskelesine bağlı bulunan 
Tayyarı bahri adh rnotörün maki
nisti İnebolulu Süreyya motörlin 
makinesinı tecrübe yaparken ma
nivelli ayağımı çnrpar:,ak ağır su
rottc yaralanmıştır. Yaralı hasta
neye kaldırılmrşt.rr. Polisçe tahki
kata devam edilmektedir. 

Börekçilere 
verılecek un 
İşinde bir yolsuzluk 
olup olmadığı tetkik 

ediliyor 
Bazı ~iııııtç.i ve hörı'ltçl! ıırı bıı es. 

nafa yapılan ıın le\'Zİ ındıın yaptıl!• 

!nn şıktı.yet üzennc toprak nıahsullr,. 
rı ofisi mlidlirU. belediye iktisat miı_ 
dılrU, mınlııka tıcııret ıııiidUr!Uğü nl'• 
mına esnaf cemiyetleri murakıbı, tı. 

rıncılar ccmiyr.ti reisi ve stmitçilerlı.J 
börekçllcrln mUmC>sslllcrindcn mUrck • 
kep komisyonun yaptığı toplantı ne
ticesJncle bundan ııom·11. ~ırıtitçi ve biı • 
rekçllerc yapılacıık un tc\Zlatının 

mıntaka ticaret mtidiiri•lğli ı•cnai mü_ 
rıtke be bUroııunun kontı olü aıtınd!l 

yapılması tekarrür etmı~ıır, 

Mıntıı.ka Uca.ret rn idürlu !ınlin göı. 

terdif;i lüzum Uz.erine esnaf cemıyct. 
Ieri mürıı.klbl Ferit Cemal simitçi H' 

börek~ ı rı· yııpılRr un tevziatını tct. 
kık r ı lır. 

B·ı J;i~ l r.c' ~eıı nde aynı ımnit. 
çi veya. tXlrekçiyC\ mub1 F!lif ~klJlerle 
bir ikaç parti un verildiğ'i teebit olur. 
mu~tur. Çünkü börekçi ''e 11imllçl efi. 
na !ı fırını olan, evlerde çalışanlıır ile 
bır kooperatife merbut. olmak üzere 
üç kısma ııyrılmakta vc bulunduklıı.rı 

vaziyetıcrr. göre ayrı ayrı şcklllerde 
un alınalı:tııdırıar. İşte lıu aradı:ı bazı 
esna! mii'rnrrercn un almt· bunun bır 
karışıltlılt" an mı doğıluğu yoksa işte 

bir yolımzlul< mu bıılundıığ11 tf'tkik 

olunmaktadır. 

Aydının bir kövlinde 
Detine cıktı 

Ayd111, 16 (Hıu.usı muhahiri· 
ıni-:~en) - Kamer köyü cıvarın
da geçen sene yapılan hafriyatta 
Truvalılar devrine ait olduğu 
zaıuıedilcn bir mezar içinde bil' 
altın taç, bir bilezik ve bir de 
kiipc çıkmıştı. Hafriyata niha. 
yet verildikten bir S-One sonra 
yani bir kac: gün evvel Süllcr kö. 
yünden Ahmet, Mehmet, Abdul
lah ve Hasan bim li dört kbylü 
hükfımete müı tcaat cdcrk hafri
rat yerinde bir define bulundu. 
ğunu bıldirmişler ve arama ya. 
pabilm için ruhsatiye istemiş· 
!erdir. Kendilerine ruhsatiye ve· 
rilmiş ev bu dört köylü aramaya 
ba~lamışlardır. Arama rnüsbet 
netice vermi3 ve evvelü bir kaç 
ufak heykel. bir cok canak c;öm. 
lekten sonra nihayet bir mezar 
meydana c:;ıknuştır. Mezarın içi 
kumla doluyc·ı. Bu kumlar ara. 
S'nda par~aıanmış bir llltın taç, 
bir tek küpe, kaba ra;-ılr bir çok 
kolye taşı bulunmuı::tnr. 

Hafriyat. ::;ürveyyan olaral• 
t~vin edilen muallim Arif Kutlu· 
nun nezaretinde devam etmekte. 
dir. Yeni bir şey çıkarsa aynen 
bildireceğim. 

. Gurbet ve seya 
Vatan H;ınuı.: gurbet olmaz. 

Bunu bilir ve eskidenberi vilayet 
~eğiştir enlerin: 

- Gurbete çıkıyoruz! 
Demelerine tutulunım. Siyasi 

sınırların yabancısı olabiliriz. 
F'akat bu yabancılrk, loprağın 
üstunde, dağlaım lt!ngindc ve 
cvleri;ı ~eklinde kalır. Bayrak. 
üniforma, bir polis miğferinin 
parıltı ı, apoletlcrde çakan bir 
) ıldız ve nihayet ~mırla birlikte 
ı uha kadar inen. canevine hitap 
eden dil, en büyıık aşinalardır. 
tc;imizden vabancılık duvgusunu. 
biraz öksüzlüğe benziycn ıztırap 
sı7.ısmı alıp gotüriir. 

Fakat ne olursa ohıuıı, "ayrı 
lık" ta kuvvetli bir acılık var. 
Bir va~on penccrc:sindc, mesafe. 
]erin kiiçiiltüp erittiği bir ytiz, 
uc.;an bir mendil, ıslak kırpik o 
'aları, bi7.c bunu şiddetle his 
f"l"tt.iriyor. 

Dün. I laydarpa~adan içimde 
hu türlü dııv~ılarl<ı döndilm. 
Yolı·ularınrzı ~nçirmcğe gitmiş. 
tık. 1-endisini, ınz:nın kucağın· 
dan oğlunun kucağına geçirecek 
olan bu yolculukta elbette l\i acı 
hiçbir 8ey yoktu. Fakat, lokomo 
~if. yiil\ ... i tartan bir hamal gibi 
\ agonları 'ı:trsınca, hırçın bir 
düdük sesi C'tkardı. Bu sec:in i:I. 

kor<hı hep a vnı perdedcdir. To· 
ros ek:sprcsi, döniiştc de istasyo· 

na girerken, yine böyle ot 
Ama öyle tahmin ediyorum 
o zaman biz, bu se>.i hiç de 
çın bulmıyacağız. Onda b 
mü.ide ahengi bile sezeccğız. 

Gurb(!t fıkrı, galıı...a, bıraz 
a; rılışın ac.ılığından çıkıyor. 
gonlar, ağır ağır sıizlilurk 
dıkknt etlıın. hem göz r d 
iyi ~orrnek içın ''haddinden zı: 
de ac;ılnıa.~i l'..alışıyor, h m 
kirpıkler biribirine sık sık v 
vc:r. Göz aklarınd:t mcc kırm 
Çiz~ılerin ağı kuruluyor v 
mey\ a nasıl zamanla. k 
bilyürse yaş dnınlaları 
ce olg-unlaşa olgunlaşa 
biiyüyoı. 

Giden, mutlaka 
gonlüııde bir boşluk bıra 
ta. Ayı1l ta, ölume benziy 
hal sezenlerin gn lıba :hakkı 
Yalnız lbu acıda bereket "mW 
sızlığm ;eisi yok. Gönul rdt 
ken kafa: 

Yine 'clecek, yine ge}eoa 
Diye avutuyor. Zaten 'b&y)e 

masn; dı, seyahat, felaket • 
Jırdı ve dtinyada ne vapmiıı 
icat edilir, ne dağlar detm. 
tüneller yapılır, ne de iet_,, 
binalarT ktu'Ulurdu.. 

Büyük keşiflerı, muazzam 
luşları hazan ne kadar kuçliç 
miniminidk avunm<ılar heslfJıı 

GONDE~t SONE 

D ünyada "devlet" den dah~ 
itibarlı bir şey olmadıgı 

gibi, ··sıhhat,, den büyük de dev. 
Jet yoktur. Bunu bir hiLklımdaı 
söylemiş ... Biz de diyeh.liriz ki, 
sıhha.t.le olan bir in&ın i.,;in, "Ye
mek listesi'' nden daha cnzip bir 
"-eY yoktur. Çünkü insan iştahı
nın ıwr türlii oyııaklığına cevaı1 
veren, bılbassa bUyiik. ze'\·k sa
hibi, havali geniıı ve r.li usta 8.§· 

çılar kullanan lokanta.tarın yemek 
liste 1 nidir. 

AJı.ı.t urkıı yı m~kler aıu5mda 
'bir patlıcanı ele e.Ialnn: Onun 
"oLurl.nın" ııı vardır; ''ailkırrıe,, el. 
vardır. "Kızartma,, sı va.rdrr. 
"'Dolma,, sı va.ı'<lır. "Bayrldı,. sı, 
"karnıyarığı", "salcı.ta,, 81, "tur
§U,, su hatta "tatlrsı,, vardır .. 
Naı1ı·ettin Hocnyı çıldırtnca.k de
recene becerikli, aokulgan bir 
sebze olan o gıcır gıcır, ka.<life 
yüzlü nımeti pirinç pilavmın için
de gördüğümüz vakidir. İhtimal 
ı·orha.sı, hO§afı ve beliti helvası 
da olabilir ama, çok §Ükür ''ta
bii.hat.. o kadar ileri gitmemlıı
tır. 

lstanbu.l lokanialarmm yemek 
listelerinde en hoşa giden cihet, 
milliyet cereyanının her nokta
ya nüfuz ederek, yemek isimle~ 
rinin de mutlaka turkç~ ayzılme.
sıdır .. Gerç;! ~imdi de, bir tarafı 
fransızcn veya l;ıa.5ka bir dilde. 

diğer tııı afı Lıirdtçe yaztlnıııJ. J 
mek li<~tesi bulunduran lokan 
!ara tesadüf et.nrlyor değıliz. 1 
kat bunu, tii'rkçe bilm.iyen eaı 
bi misafirlerimize bir kola.1i 
telakki oderek tenkitten ~ 
<:elim ... Ya eski !hal devam ~ 
eli; ..• o ski hal Ue bir.lildR, .. J 
rupalrlrk taslama züppeliği , :a. 
devam edeceğine şüphe olıwW 
sına göre, ibir ta.tlı su ıfr 
loka.nwma. girip de, lisan 
medlğiniz halde frB.hcıxzca li8 
df"n geli i güzel bir kar 
rıarmagıntzla gostcrıp oı 
geleni, utançla yemege m 
kalsaydınız ne olurdu?... • 
kftm knlsaydmız,, diyrum. 
kü bu, blr mahkfuniycttlr. 
mediğiniz hnlde sormak lfi.zmı 
ll:rkcn, sormaktan ut~ 
Çiinkll cahilllğinlze verirle 
cahillik, zilppellğin en bil.yük 
an olduğu hnlde, itiraft bı 
surdur. 

Şimdi oh, ne a.lil ..• Blr "döıı 
kes!,, derim, keser. iBir "i 
vı getir!,. derim, .g ttrir ... 
kutusu gibi bir kavun, k 
gibi bir salkn:İı buzlu ıüzilm 
ruplu hir mahnllebi veya S 
yoğurdu ile ne güzel anlaşı.n 
Fronk yemeği de isi.ersem , 
di Uaannnca yazılmış li&tesiılı 
seçer, gt>tirtir, ,.;evkime ıgör 
rlm .•. 

Eski polis müfettişi Çaney ile 
hususi polıs hafiyeliğ·i" mücsse· 
sesini açtığımız zamandanberi 
halkın ve gazetelerin en cok dik· 
katini çekmiş, en çok neşriyat 
yapılmış olan vaka, "Niderdeyl 
esrarı" dediğimiz hadisedir. Bu 
hfıdısenın bu kadar gürültü yap. 
masr tabii idi. Çünldi gayet iyi 
tasarlanmış büyük entrikalarla 
dolu olan hiidise içinde, müthiş 
bir para elde etmek gayesile kan 
lı bir cinayet de işlenmişti. Hem 
öyle bir cinayet ki, en küçük bir 
iz bile bırakılmamışt.ı. Bu cina· 
yetin faillerini meydana çıkar • 
mak, mesleğimizin en güç vazi· 
felerinden birini teskil etti. Ve 
blitün hadise, henüz bugün vu . 
kua gelmiş gibi tamamen hatı · 
rımdadır. Çünkü, hayatımda 
kar§ıla.ştığım esrarın en düğüm· 
Hisü olmak itibarile şahsım üze· 
rinde büyük bir tesir bırakmış . 
tır. 

, il •• 

BiR CA SUS OLD UR .. . ··' takaya gittiğini söylemedi mi? 
Heı hangi bir şehir veya yer is. 
mi zikretmedi mi? 

Adanun biri bir m~ 
bü_yiicek bir ote)jn ilokaıntall 

girer, O memleketin dili 
mezmIB... Fakat hila:ııediğilli 
~ığa vurmamak için, qagı 
karı 50 muhtelif yemek J1ı111i 
zılı bulunan listenin fuıt tanıt 
a a.kı isimlero en birinin iill8I 
ııaımağmr ikorulurur ve g 

1930 senesi teşrinievvelinin 6 
mcı pazartesi J.,rlinU bir kadın ba· 
na telefon etti . 

tık olarak iki şey dikkatimi 
celbetmiRti. Bu ses. bir genç ka· 
dının sesi idi. Ve telô.şlı bir sesti: 

- Ora~;ı Kam~rvel ve Çn.nc· 
yin büı:osu mudur? Kendilerile 
konu~ak kabil midir? 

- Hay hay, dedim. Konuşu . 
nuz. ben Kambervel'im ! 

- Bonjur Mister Kamhervcl ! 
Benim iı:ımim Mis Esımor ! Lan· 
kaster Geyt mahallesinde 831 
numarada Mis Brenda Esmor ! 
Sizden ricam ~udur: Acaba siz 
veya arkadaşınız derhal buraya 
Q:elir miioiniz? Bir mescle hak km· 

ULDU 
Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 
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da fikrinizi almak is• ivorum Ev· 
den c.:ckamıyorum. Ame;ı ın Mis_ 
ter NoJiS Esmora dair bir şey 
soracağım.. Belki de kendisini 
tanıyorsunuz. 

- Hayır, dedim. Kendisini 
maalesef tanımıyorum· Fakat ... 

- Yeni Bond caddesinde, bü· 
yük müccvheratçılıkla jştigal e· 
derdi. Şimdi kendisi kayıptır. 
Müthiş bir korku içindeyim Mis 
ter Kambervel. .. Derhal buraya 
gelebilir misiniz? Gelin de, her 
şeyi tafsilatile anlatayım, ne ya· 
pacağnnı şa§ırdmı. Tanıdıkları. 
mrzdan birisi, size telefon et • 
mekliğimi tavsiye etti· Acaba ne 
vakıt gelebilirsiniz? 

- Derhal, cevabını verdim. 
On dakikaya kadar evinir.dc ola· 
cağım . 

Otomobilim aşağıda bekliyor· 
du. On dakika sürmeden, 831 nu. 
maralr kapıyı çalıyordum. Bir 
dakika sonra, gene; kızın vanm · 
daydım. On dokuz, yirmi yaşla · 
rındn kadar gösteren ıbir kız ... 
Güzel, haroketli ve sevimli bir 
kızcağız... Beni süratle gözden 
gcciroikten sonra, derhal mev
zua girdi: 

- Mister Kambervel!.. Geldi. 
ğinize o kadar memnun oldum 
Jci ••• 

BUylik bir yemek masa.sının 
kenarında. bir sandalyeye otur · 
ınaklığımı işaret etti. Kendisi de 
bir sandalye çekerek karşıma 
geçti, dovam etti: 

- Ne yapacağımı tamamen 
şaşırmış bir vaziyetteyim. Am · 
camın birdenbife kaybolduğunu 
söylemi&tim. Nerede bulunduğu· 
nu bilmiyorum. Nasıl bulunabi . 
leceğini de bilmiyorum. 

- Baştan iba.şlryalıro ... Amca: 
mz ne zaman kayboldu? 

- Geçen hafta. pcrşenıbe gü· 
nü... Eylülün 25 inci perşen'be 
günü ... Hatıra defterime kaydet 
mişim de günü giinüne söyliye -
biliyorum. 

- Niçin defterini7,c kaydet . 
mi.ştiniz. Bir sebebi var mı? 

- Hayır .• hiç'bir sebebi yok. 
Öylece yazmışım işte... Rabah 
kahvaltısından sonra çıkmıştı. 
takriben saat dokuz sularında. 

- Nereye gittiğini söyleme· 
dimi? 

- Bir ~ylcr söyledi. Fakat 
hiçbir mfına ifade etmez. $imal 
taraflarına doğru bir iş için git
tiğini söylemişti. Ertesi akşam 
geleceğini ilave ederdi. ''Eğer ka
bil olmazsa, cumartesiye gelirim" 
demişti. 

- Sima! ta.r.a.f ı.Dda hangi muı 

Hayır .. Sadece, R17..C söyle -
diğim tarzda kon~tu. 

- Oraya ne ış içın gittiğini 
de söylemedi mi? 

- Hayır ... Zaten benimle işe 
dair hiçbir şey konu§.fllaıx:lı. Ne 
işi olduğunu bilmiyorum. Jı'akat 
bunları bırakalım Mister Kn.m
bervel... Ben şimdi ne yapacağım 
her halde amcama bh· şey oldu. 

- Kendisinden hicbir haber 
almadınız mı? Bir mektup, tele· 
fon veya telgraf? 

- Hayır .. hiçbir şey ... Hiçbir 
haber! Görüyorsunuz ya; nere • 
ye ,gittiğini de bilıniyorumki, 
ben bir şey ya.zayım 

- Acaba hizn.-tçilere bir §eY 
söylemedi mi? 

- Hayır.. eğer soylemiş ol -
saydı muhakkak halherim olur · 
du. Kadın hizmetçilerimiz var. 
Hiçbirinin bir şeyden mali'ımatı 
yok· 

- Mister Esmor. böyle iş için 
ara sıra gider miydi? 

- Hayır .. Bu gibi bir itiyadc 
yoktu. Bir ısenedenberi kerıdisile 
beraber otunıyorum, o zaman 
bu zaman kendi ba.şuıa yalnız, 
bir df>fa bir yere gitmiştir. Me·. 
sela bundan üç hafta kadar ev· 
vel, iki gün için Parise gitmişti. 
Avdet edeceğini söylediği gün 
döndü, fakat ·bu sefer? .• Ah, Mis 
ter Kambervel... Aradmı, on bir 
gtin geçti! HAia meydanda yok. 
Ona ıbir şey oldu gaUba! .. Her 
halde bir şeyler yapmalı bir tcd· '\ 

. bir almalıyız .. : ( neıx.ı:mı var> 

dan ister .. 
İstediği yemek "çorba,, 

içer. Ve listenin ikinci 
geçer. Oradan da bir gey 
eder, Fakat gene "çorba , 
mez ml ! ? .. Her ho.lde b 
sonl'aki ba.~ bir yeme o 
Unıldiyle, biraz aşağrki kr 
bir şeye pa.nmağmı dakun 
1nanmaz;;mız; :} >ne ''ço 
lir.. Oneuı az a.c;a ~'1Sın 
"c:orba., değil mi imi ! .. Bö 
biçare adam, wrla, dokuz 
çorba içer. 

Bu vaziyette s rt, k 
bir !iCY, mesela bir !biftek y 
ıçin can atarmış... Usulu d 
tirnıek istemi§ ve yemek 
sinin, bu sefer. en sonunda 
rülen isme parmağını dayaıi 
garsondan istemiş. 

Ne gelse beğenirsiniz ! 
Bilemiyorsunuz değil mi ? 
Her halde, tekrar ''çorba' 

diğini zannelme1.sinlz. 
Ha~ır ... "çorba,. gelmemJfl 

Listenin en son, yerindeki 
işaret cdlldiğ!ııl gören gano 
istifini bozmadan, müşteriye 
mi1ctar "klir<la.n" getirir. 

HiKMET M'ONtJ 
Okuyuculanmdan So bul 

ına.hallesinde N. Cansevcl" 
'Dilt'!ğinlz hakkmda. bir 

bu~ünkti gazetemizıele lntlp.r 
mckfodir. 

R 
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kde iz kürek şampiyonası 28\lsovyet tebliğil Gö~ls'e ı:~~~::a6:z~fı~r::ı Ruzveıt gazetde~iter 
" . c ,. b ~ore _ toplantısın a 

eylu de Mers ~ yap•lacak epııe oyun- . r11as tarafı !t ıncidU 1,ıJ ; 1 . B~lın, 11 (..A.A.) - D.N.B. cepheye mayimahruk taşımak . ı.na1 tarafı t lıı& ~ 

h b b1ldır1yor: ' tadır Çünkü Rus şimendiferlc • blr saıoıı 4' 

ersin bölgesi yüzme teşvik 
müsab !caları yapıldı 

Ca ar e Alman gazeteleri, muhtelif ba· n·ru·n"il:m husustn. Almanlar tara Konferans, yatın ..:r~ıı' 
k d R ı Çö. ·ı nı· "k • vukubulmuş vo buna s.~ 
J~ an uzve t · rçı m a a fından kullanılmadığı sabit ol • tirak 

0 
· tir I' devam lı. ıle meşgul olmakta ve n~re - muştur. Kamyonlar delik deşik İl' Reis R~elt~ konferan't.J 

<.'iılcn d<!kl~rasyon~!lun, Vılso~ olmuş yollar boyunca ve kendi• ıni ıki· ' ' 

d • hokkabazlıgını Insplız prop~gan terini Sovyet tavyar~lerinden giz ~ il ile muıtı.katnıı, ııı.~,e e ıyoruz dasına da mecbun olarak ıdhal lemk için fenerlrini karartarak rç __ ı..M1' "/~:""' 
cd n Ruzveltin eserini teşkil ey • il 1 ekted" • mel neticeler v~~ .. 9 ~k! .Hersln, (Hususi) - Deden Tcrb ... 

ı Umum MUdUrlUğünUn bu sen kı 
programında bulunan Akdeniz 

lirek eamp yonnm 23 Bylfil Pnzar 
U Mersinde yapıl c..ı .~ır. 

Bu şampiyonaya bUtUn Akdeniz MI 
lerl, bu meyanda .Ad!\:caıı g c;; r 

i§tirlUt edeceklerdir. Bu §."lmplyo. 
ya girecek gençlerlıu.z <'llerlnd 
unan ı:csaiUe çalıflllln(; ba~mq;_ 

ır. 

Diğer taraftan geçen P ı~r gUnU 
e deniz lokalinde bu s nln b6ı-

y1lzme tc:;v:i c mUsab:lkalD.rı yapı 
tır. Hakem lfitnt Özdeş \'e Mu. 

n i~ allmda ynpııan bu 
rd:ı. a§ağid:ı 1Bimlcr'i ynzı.lt (l'<'DÇ 

ler -d rece yapmıjlardır. 

k havanın çok <!algnlı olnuısı 
maslyle doğru bir 'lllUs:ıb:ıka 

smın ;mcfkudiyctı, dönüş yerleri. 
lzumu veçblle olmamaSl gibi çok 
ıniyeW mAnllcr, bu derecelerin 
m miktarda. d~cshıe sebep oı. 

tur. 
ı Mustafa Tat.vcr:'U'l 
" - Halli ör.;Um~: 'L39 

ir Rus genera
linin fıkirleri 

Al lar 
Makbui taarruz 
sullerinde muvaf-

ol~şlardır I 
b haftada Almanla~ 1 
Altı bin tank 
kaybettıler 

Moskovn, J 7 (A.l'.._J - General 
ov'a göre "Almanlar dUııman hat_ 

blr gedik açmak,, dan ibaret 
p k m:ı.kbul usullerini Ruslara 

rşı aı;tıkla.n--scfcrde peknz muvat. 
yeUe tatbik edeb~lerdir. AJ. 
ar şimdi bUtün kuvvetlerine da.. 

.listemll bir t.ao.rrdzi teşkllAt ver. 
k mecburiyetinde bulunuyorlar. 
Pr:ı.vda gazetesinde .. Alman tank-

ın kullandıkları tllblyc., ba§lığı 

da. yazdığı blr ınllknledc Sukov, 
le dlyor: 

S - Hasan Ylğlnçık11.n: l.41 
I 00 M. Sırtlistü: 

1 - MuzaUer ôksUzer- 1.37 
2 - Mtı.hmut Bayın: 2.35 

200 .l\I. Jiurba !nlama: 
ı - Muzafler Öks.lzcr · 8.19 
2 - Yahya: 4.-
1500 M. 8crbcat: 
ı · B kir Palancı: 81.10 
2 - Kcmnl DUz.gen: 34.JO 
3 - Hulusi Kuyar: 87 41 

KUçllklrr CiO l\l. Serbest: 
1 - Musta!tı ErbU: 
2 - Şerit Çelik: 

-.89 
-.'3 

Mersin • Antep 
takımlarının maçı 

J\ltırsln, (Hmms'I) - Antebln daveti 
üzerine maç ynpro:ık Uzeı-e bö1 e be. 
den terbiyesi asb:ışkam Muharrem 
Ycğln'ln nezareti ııltmda Antcbc gf. 
den Futbol tnlummuz dör.mu~tur. 

Antepte, Ant p bölg s l muhtelit 
talnmı glbl kuvvetli bir teşekkülle 
karşıııışan takımımız yapılan çok he. 
yecanlı mnç nt.?tJceslnde 1 - 2 ile An_ 
tep tnlammr uuığlfip etm!Şlerdlr. 

Bir Jaoon 
görüş ... 

Ruzvelt - Çörçi 1 
beyannamesının 

8 maddesi 
Vilso n un 

14 maddes ine 
benziy-o rmus 
To1:yo, 17 ( A.A.) - Ofi: 
Princ Of Valles .zırhlısında 

Ruzvet ile Çörçil arasında ya -
pılan deniz mülakatından ve bu 
mtıla.kat esnasında Amerika kuv 
ketleri başkumandanları sivil el• 
bise giymi~ oldukları hnlde Çör
çil ile İngiliz bahriye birinci Lor· 
dunun üniformalarını giymiş ol • 
duklanndan bahseden İngilizce 
Münteşir "Yapan Times Adver
tiser'' ismindeki Japon gazetesi 
şöyle yazmaktadır: 

Harp gemisinde çıkan beyan 
ııamcnın sekiz madd~i Vilsonun 
14 maddesine me"':ım bir suret· 
te benzemektedir. Vil<;enun be • 
yannamesinden kısa bir miid • 
det sora Amerika harbe girmi~
tir. Bu sekiz madde ile acaba 
ayni §eymi olacaktır? 

Berı· 
Yeniden 

bombalandı 
Mo.s1:ova, 17 ( A.A.) - Sovyct 

istihbarat bürosunun dün n.kşa:..1 
ki tebliği: 

16 ağustos günil kıtalanmı .. 
bütün cephe boyunca dilşmana 
karşı harbe devam eylemiştir. 

Krtnlar.mızla isbirliği yapan 
hava kuvvetlerimiz düşman kuv 
vetlerine darbeler indinneğ" ve 
tayyartı meydanlarında tay_y..ı. 
relerine taarruza devar...ı etm~tır. 
Şimdi alınan \-ati malumata 

göre, 14 ağu tosta ~vı•elce bil · 
dirildiği gibi 21 değıl, ~6 Alman 
tayarosi düşürülmüqtür. 

15 ağustosta. 29 Alman tayya. 
resi düşürülmüştür. Biz, 24 tay
yare kaybettik. 

Mosko\'t\., 17 (A.A.) - Tass Ajansı 
bildiriyor: 

1&-lG Ağustos gecesi. Sovyet tay. 
ye.releri, Ecrlhı :mıntakat>ına ve kıs. 
men Stcttin Uzcrine yeni bir taarruz 
yapmışlardır. Berlln ve Stcttln OJ1keı1 
ve endUstrl hedeflcrl UZerine bUyUk 
:miktarda yUk:ıclc Jnfil!'Jt ve yangın 
bombalan atılmış ve bl: mı şehirde 
bir çok lnfilfi.klar ve }'arı.gınlar mllşa_ 
hodo olunmugtur. 

Tayynrclerimlzln heps! Uslcıine dön 

mUştUr. 

/ngiliz.lerc göre: 

Sovyetler 
Ukranya hariç 

Bütün cepheye ha
kim bu unuyoriar 

Londra, 11 (A.A.) - I~us .c<w 
besinde Ukratıyadaki harekat 
tehlikeli mahiyette devam etmek 
tedir. Fakat Rus rn.porlarm.a gö. 
re, cephenin diğer bütün kısmı · 
larında vaziyete Ruslar hfı.kim 
bulunmaktadır. Hatta Almanla· 
rm Smolensk mmtakn.s::n.da g~ 
mikvasta siper insaatımı başla· 
dıklan görülmektedir. Bu ise Al 
man gazetel~rinin naklettikleri 
"her ne bahasına olursa c!:mn 
Moskovava varmak" emri .e 
te~n.t k=ıkil eder. Cünkü Mosko. 
vrıya gitm '< için en kısa yol Uk· 
ranya değildir. 

- er em ır. tin b-tUn hcl . uzerJ.l'~f'T lcdi<Yi müşahade olunm::ı.ktadır. R 1 ·· ledi~· u ceç erı ö ~.:aır ... . us ann soy gınc naza • milo mutn:bık kaldık. n &P'" 
Karı Megerl, Berliner Börsen· ran, Almanların cenup. So~et toplantılar, yeni bir fiJdt te ut· 

Zdtung gazetesinde şu neticeye ordusunu muhasara cttıklerı ıd: den başka bir cŞY olınl~--' 
\.'armal•tadır: diası bir cihetten doğmuşdur kı ~?' 

14 maddelik Vilson prensiple. Almanların Odcsa ve Nikolayef· ÇörçU ile benim •• ~~~..,o 
rinın bir taklidiolan Çörçil · R~;; de mürn!'~n old~ğu kadar fazl_a hazırlnnnn .. siyaset a.ıoı;·b!Ç 
\'Clt dekiarasyonu, kuvveti degıl tutmak ıcın gerılerde ~ten bır ınrlyt mvkiine koynınk J

11 
-ıOrJ 

fakat zfı.fı göstermektedir. miktar Sovyet kuvvetı bırakıl • tedbir ı:ı.lınmıyacakt.tr. . ~ 

Çörçil. her halde Huzvcltin, 
mümkün olduğu takdirde daha 
Sovyetler .Birliğinin yıkılma.sın · 
dan evvel Amerika Birleşik dev
letlennin harbe gireceği kati va. 
adini elde etmek için mülakata 
gitmişti. Bolşevizme knrşı Al • 
man mücadelesi. Anglo·Sakson • 
ların hesaplarını bozmuş ve ibu 
suretle Ruzvelt, Çörçille ne da. -
hili, ne de harici bak:mdan kati 
adımı atabilecek val.iyettc olma· 
dığmı ve bizzat k~ndi silahlan -
ması ve Çine. SovyE.tler Birliğine 
ve lngiltereye yardımda ibu1un· 
ması gayretlerinin kendisi için 
geçilmez hudutlar teşkil ettiğini 
bildirmek suretile oyununu açL 
ğa vurmak mecburiyetınde kal· 
mıştır. 

Konferansa, Amerikan kara., 
deniz ve hava kuvvetleri şefleri· 
nin ve İngiliz yüksek subayları· 
run iştirak etmiş olması, buluş • 
manın muvaffakıyetli manasını 
tazammun etmez. 

Diğer taraftan muhakkak olan. 
bir şey varsa, o da Avrupada 
ve uzak şarkta vaziyetin, kati 
bir rol oynamış olduğu muhak -
kaktır. Bu iki mıntakada, olnn 
bitenler ne askeri bakımdan, ne 
de harici .siyasi bakımdan Ruz • 
velt ve Çörçilin arzu ettikleri 
gibi inkişaf ctm&rıc~edir. ~ . 

Bu şeraitte Ruzvclt · ç.örçil 
deklarasyonu, bir propaganda 
'blöfünden !başka bir şey değildir. 

Alman propaganda nazın Dr. 
Göbels, Völk~ner Beobahtcr ga. 
7,etcsinde neşr~ttiği bir makalede 
Ruzvelt • Çö~il deklarasyonunu 
insaniyet aklıselimine karşı bir 
suikast olarak tavsif ediyor ve 
diyor ki: 

mıştır. lcabederse bu kuvvetler rans neticesinde AnteriJtll ~ 
~ehirleri. rrhtımları, limanları ve §ilt tlevletletlnin harbe \d~ 
bütün seyrisefain tesisatmı vcsa· daluı. ziyade ynltl~ 0 

ireyi tahrip edeceklerdir. sarunryonmı. f 
Şavet Alman hava kuvvetle • Konfer nsın nçtk aenizill J1. 

ri havaların kontrolunu ele r.,.r- okt da wk bulduğtl111l ..ı 
M 1 B d . , . rd n nsm ıı. u btl" 

sa. ar;~a .. u ıenny nın o usu edemem. Bu sletutumun :ıe~ 
p~epper ı~ otc ~rafına c:e.kmek sarihtir. Benim Rockl.nn'di' lt I 
ışı dnha zıyade guc:leşece~r.-. ~a çl'.knc:ığm evvelden neşrcdi11'~ 
kat şurası muhakkak kı butun mıısmı doğru bulmndsI!l· "rJ'I 

inme i~kfmlarmm Rusla~ tnra: sis vardı vo c -er denıznlUIB~ 
fından imhası ve <;ete _faal~y~tlen torpil nbnIH o~nlardı. bU d 
Almanların tayyare ~slerıpı U}<- tılnn göremlyeceştik. ~~ 
raynaya nakletmelerınc ve ordu 1~, 
ile birlikte ilerlemelerine mani ol İngiliz Bn.şvckili llc bU l3~jİ 
muştur. ı fikri, 5ubatt.a doğmuştur. ~ 

kir, müştereken beninı. ~·e tef-, 
dir. Yunanistan \'O G~~ıtı.e 'lfl 
ri, bu kifrln tatbik ınev......-tJtdio 
masmı Uç ay kadar gecik ~ Alman tebliği 

( Ba:J tarafı l incids) 
Bug'un şarkında devamlı ta • 

kibin tazyiki neticesinde, mağlOp 
düşmanın ıtam inhilali gittikçe 
daha ziyade yaklaşmaktadır· 
Harp malzemesi ganainıi ve esir 
adedi· pek külliyetlidir. 

Şark cephesinin diğer kısmı -
lamı.da da harekat muvaffakı • 
yetle devam etmektedir. 

1ngntereye karşı mücadelcüe. 
Ahnan !hava kuvvetleri §İmali Is 
koçyada kain esliha f abrikalart. 
na yeni bir gündüz !hücumu y.ı.'P· 
roışlardır. 

Dün gece, savaş tayyareleri 
İngilterenin şark sahili açıkla • 
rmda ceman 5000 tonilato hac • 
minde iki ticaret gemisi ibatır. 
mışlar ve :üç büyük silebe de isa· 
betler kaycledilmigtir. 

Adanın· şarkında müteaddit 
tayynre meydanı ve 1iman t.tsi· 
satı bombardtman edilmiştir. 

Çörçll lle beraber neşre 1ıll 'a' 
deklfırnsyonda ve bi1ılbI1"0 ~ 
lflra.syon hnkkmda yapıltıll sıı'" 
lerde bir eey unutulınuşt:UI'· ~ 
dUnynda nazi rejimi aıtınd~ t~ 
gelen 13eyler hakkında ~ı.tt ,,. 
tisinin lüzumudur. Bu ı~ e§~ 
zakero edildikçe ve deri~ ~ 
dikçe, bu nazi tesirlerl~hU~ 
L-gali nltmdıı. bulunan vey--ıtJP'"~ 
ma.nyıı ile işbirliği yapan d~ 
ler üzerinde i~lediğı fikrin~;~ 
ti daha ziyade anla~ 1 
Demokras'lerin gittikçe d dıf· 
ya.do gözlerini açmnk w.zıııı ~ 

Frnnsadakl vnziyet ııııld'ııı.ıO' 
tefsirattn. bulunacak k~d_attl ~· ~ 
mattar değilim. Pazar glill rel 
§i.ngtona döner döıınez g_:" ~ 
mesele hakkında gerek UJis.1 
vnziyeti hakkında KordCl 
görüşeceğim. ;ı...s 

Ruzveıt, ayrıca 10 aı;W 
Prens of Ve1es İngiliz ıtr 

11 krç güvertesinde icra edile 
kemmel dini uylndcn bıJıS 

İngiliz hava kuvvetleri, dün 
gündüz Manş sclıiline hücum te· 
şebbfuılcri csnasmda, hava mu -

Böyle bir blöfle, acaba hakika harebelerinde 15 tayyare ku.Y. • 
ten bizi aldatacn.kl::ınnı mı sanı· betmiştir. . 
yorlar? Bolı:-e";. ~e. İngilizler i. Dün gece İngiliz tn.yyarelerı 
cin Avrupa kıta:Jında henüz müm gnrbi Almanya üzerine. !birkaç 
ki.in ola-:ı son müttefiki ezmek u· nokta üzerine ufak mıktarda 
zere bulunduğumuz bir dakikada. infil" k ve ya~m bomb~ı atmıı:r 
1910 komedi.sinin tekerrürü ic:in, tır. f' .. !teri vcva ~nn~i haear yok· 
bir kağıt p2rcası üzerine mana · tur. Gece avcıl~ rı. mütec\:'İZ tay 
dan ari cümleler sıralamanm ra.. yarclerden 11 im dümir~üşler. 
kikaten !:afi gcleceğ ikanaatinde dil~Rl\'01' ROO IINTAJ\ASI:.1DA 

va demh~tir I-j: 
e 

Bu dint fıyi:ıe iştirak ~ .. 
hepsi, bunun büyUk bir ~ 
yin teşkll ettiği intibamı ~ t1 
mişlerdır. Bu dini mera~~ rf' 
İngiliz papazı le bir Amerik 
pnzı riyaset eylemiştir. 

"et 
SO'· Ruzvclt, bu:ıdnn 6onra ıes 

ler Bırliı";oine yardım ıncs~s Jıll' 
t mns ctm"ş ve şu beyanat 

midirler? 7000 E::stı: ALINDI lunmuştur: ~eıı 

Alman tankları artık başlı başma 

kltta: kullıımlmryorlar. Doğrtıdan 
ya. piyade ile i§bi:llğl. yapmak 

tile harcka.ta IştlrAk ediyorlar. 
dan maada. muhtell! btlyUklUktckl 

anllda:n bir grup halinde toplryor ve 

~~~~~~~~~-

Biz, o derece aptal de;1iliz, bi nerıın. ı;ı (A.A.) - D N.B. bildi. 
zi silahsız görmek istivcnler bu rtyor: 

Rusyıı.nm ihtiynçla.rının lı ıtıı•' 
mevcut programa ne suretle lif • 
edilebileceği milza.kere oıuııW !ıır 
tur. Sovyetıcr Birliği, icar .;e ı<t 
knnunundnn istifade etzniyeeeııırtıl 
Çünkü, Sovyctlcr. bıırp Jllll1".e 

topçu \"e piyade ne takviye 
orlar. Bununla beraber Kızılordu 

yeni Alman tAblyeslne kar§l koy_ 
için lcabedetı tedbirleri aıuu,,tır. 

Sovyet istihbarat bUroauna göre 
t.llDIUWtLr altı hartalık haıp zarfında 

bin tank kaybetmişlerdir. 
-nkam 15 tank fırk&.Slna muadll.. 
• Bunlardan bir lcı.smınm tAmlrt 

kDn olsa blle Alnınnlann mUhim 
pı~ld tank, tanı: da.fi topu, mlt

vo zırhlı vnsıtnlan kaybottlk,. 
kabul etmek lWmdır. Bllttln 

Alman 
tayyaresi 

Sovyet kadınlarına 
mit ralyöz ateşi açmış 

Moskova, 17 (A.A.) - Kızı. 
unun naşiri efkarı olan "Kras 

a Svesda'" gazetesine göre, 
Alman a.v tayyaresi tarlnlar
çalışan Rus kadınlarnu m"t · 

yöz ateşine tutmuştur. Tay · 
bir pike uçuşu yaparak bir 
de~a mi.,ralyözle kad nla.ra 
aQmiş ve müteakiben civar. 

· bır köyde tarlalard"' <;alısan 
arın ç ukla.rmı da mitral· 

ateşine tutmucıtur. Bu hü • 
elli metre irtifadan yapıl · 
• Civar, ölü ve yar lı ço· 

arla dolmuştur. 
Dığer tir Alman avcısı başka • 

Bir Mısır Gazetesine 
göre: 

Antunesko rejimine 
aleyhtar Romenler 

O rta Sarlda müttefik
lere iltihak etti 

Kalılrtı, 17 (ı\..A.) - .Ail: 
"Bounıo Egyptı nnc. ...azeteıılnin 

yazdığına göre General Antunesko. 
nun rejlmlne Uırattsr olmnd:kları J.. 
çln Romanyadan Or~.. Şarka gelen 
Romenler Romanynnın lstihlftsı içlll 
mUttcflklerln yanında yer alnıağa 
kare.r vcrml lerdlr. 

Demo trasllerin tıı.ra.tmı iltizam e
den ve h:ılC'n Amerlkada yn§ayan altı 
vUz bin Romanya1ı mUco.dclc edecek. 
lerln birinci gurubunu teşkil edecek. 
Ur. 

P ek y .kında merl;:czi Londrada oı. 
m ak ~ bir serbest Romanya bU. 
kfimetl t 1s edilecektir. 

Bulgar 
otomobilleri 
Devlet makamları 
emrine veriliyor 

Solyn. 17 (i\ . \.) - Ofl 
DUn nazırlar heyetinin aldığı btr 

karar muclbtııu. oütUn otomob11ler 
ve §Oförlcr, ı l!:ylCııdcn itibaren sivil, 
mr v t•e ®crber eclilecek ve her 
tUrlU r kllyut ic;ln devlet m.akarolan 
emrine \er kccktl:. 

bir köye hücum etmek tcşebbü· 
ünde bulunnıu.şsa dn, iki Sov· 

yet tayyaresi tarafından önlen. 
miş ve kısa bir hava muhnrebe· 
sinden sonra düşürülmüştur. 

Pravdanın h~r . 
nıa <a esı 

( Ba., tur.ıt· 1 ıııdde) 

ler aleyhtıırı cephı-nin kuvvetlen
diğini de göstermektedir. 

Ta'rihi nUantik mül.8.kntmdıı it· 
tihnz edilen knrarlnr Alınanya}a 
ind.nlnıiş birer daı bedir. Hıllerfn 
vahameCnl mUdrit bulunduğu bu 
darbeler bertarnf etmek ümidile 
Alman propaganda ter:kiltı Çörçil 
ve reisicumhur tarafından sekiz 
madde olarak ifade e<L.len beynn. 
nameyi Vilsonun 14 maddel:Jt 
pl'ensipine benzetmektedir. Fnkat 
ciddi bir tetkik knrşısındn bu mu
kayesenin ne kndnr yersiz olduğu 
nnlnşılır. ÇünkU Vilsonun 14 pren 
sıpl doğrudan doğruya Amerika -
dan g lrr~ bir fikir olarak ıl!in 
edilmi,,. ti. Hı:ı.lbıdd müstakbel sulh 
iç'n bu hafta aWan temeller aynı 
mııks:ı. tla birleşmiJi olan Amerika 
ile lııgıltcrenin müşterek bir ese
ridir. 

Saniyen 1918 de olduğu gibi İn· 
glltel"c b"r taknn gizli muahede -
!erle bağlı dcğıl<lir. Nihayet Vll
son be~ annnmesi siyasi meselele
rin hnllinden b~a h :ç bir şeyi ls
tihf nf etmemekte idi. Şur.dilı:I 
beyanname ise bütün meseleleri 
dııh!l. gniş bir cepheden teıtkik et
mekte ve beynelmılcl iktrsadiyata 
l{Lyık olduğu ön saftaki mevıkil 
v('rmektedlr. 
s·1Wılnrı bnıuna hakmundan d:ı 

mühim farklar gc/.e çarpmak.tadır 
Prensip itibarile rrls!cumhur Vll
sonun ııllfı.hlnrı brrnkma hn.kkmda
ki fJn-1 ihtiynçlara uymamakta. 
idi. Buna mukabil Çörçll ve Ruz
\•el t tarafından vazedilen sllii.hsız
lanma prens:j,i ha tiki ihtiyaçlara 
tevafuk etmektedir. Diğer cihet-

silfılılan gelip l,,.izdw almak kü· • H:rivoy • Rot; cndUstrı ve maden 
cük z:Uımetinc katlanmalıdırla. · mıntakasmm temizlenmesi, 16 AğuS_ 
Alman milleti 1918 te rinisani:.i.1 tostn bit!rltml~tlr. Bu ana lmdar ya. 
de bir kere siı;.ı.,l:mm tc:lim etti. p.lıın mUşabedcJer.t.: gdN Bolşc\.,kler 
Bir ikinci defa bunu yap:ımıya · bu bölgede pek az ölU vermişlerdir. 
caktır. 7000 esir alınmış ve 38 top. l>UyUk 

l\1i1yonlarcn seçicimize Ruz .
velt ve Çörcile ço1> s:u-ih bir ze 
vap verdirebiliriz. Bunu yapm1 · 
yoruz. Çünkü böyle bir cevaba 
rnyık değildirler. 

I 

F..s:ıscn, bu ccvaL:ı. hürmet et· 
miyeceklerdir. Çünkü haki'd da. 
mokrat haysivetile bunlar, birçok 
ı::evlere hürmet ederler. fak.ıt 
millete değil, ?l:ırpt~n istifadeler 
eden bu adamlar, en fazl:ı Alman 
milletinin yüz:lerine tükürmesine 
ve sonra yeniden işile m~~l oı· 
masına lavı~tırlar. Biz. insani · 
vet, bu ıbclfıdan kurt.uluncava ka 
a r C'alışmak ve mücadele etrn~k 
istiyoruz. 

t cm 14 prensi pin zsyrf no'k t.a8I şu 

idi: 
BUyUk harb"n sonun~a Anglo

S!tltson devle tleri şimdi olduğu gi
bi sulhun a.ktlni temin etmek mc
sullyetinl yüklenmemi,:Ierdl. Son 
harpten alınnn dersler fayndah ol
muştur. F..sas1>n Amerika efkarı 
umumiyesl reis cumhur Ruzvelt 
ve Çörçil tarafmdan yapılan be -
yanntm tki memleketi taahhüt al
tına soktuğunu \"e Vilson beyan -
namesinin ise Ame·rfkayı taahhüt 
altına koymadığınr iyice anlamış 
bulunmnlttadır. 

Sovyet gazetesi Stalin yolda -
şa göıitlerilen mesaj hak!kmda pek 
hakir olarak şöylo yazmaktadır: 

Ruzvelt - ÇörçH beyannıuncai, 
yani ıı.tlantik beyannamesi Ameri
kanrn nazi hezlmctlni temin et • 
meği taahhüt eylemiş bulwıduğu
nu göstermektedir. 

mlktnrda tank, bil". çvk kamyon ve 
tay~ arc, ya iğtinam edllmiş veya talı.. 
rlp olunmuştur. 
Aşağı Dnlcpcr üzerinde vultua ge. 

ıen çarpışmalarda, Aln·nn teşeltkW.. 
lcrl. So"yct latnlarını Dll!eper kıyıla. 
rında dnr bir snbad:ı. •ı'uhasaro. et_ 
mlşler ,.e bu kıtalara kanlı zayiat 
verdlrm! lcrdlr. Sovyet!"rln sallarla. 
şehrin 6tt"kl kıyısına. gee?mck tcşct. 
bUslcri, Alman sııruıııırmm ateşi nı. 

tında m.ıYnf.aklyctsızl!ğ, ~yordu. 
R<'rllıı, 17 ( :\. A .) - D N.B. Ajan. 

sının öğrendiğine gör .Atman hava 
kuvvcUcrl dUn müteaddit de!alD.r O. 
(lesa liman testsatma ve ıımanın a
çıklarında bulunan Uç Sovyct harp 
gemisine mu\·a!fnk!yctıc hUcu::?!. et. 
ml.şlerclir. Hafit bir kruvazl:ir hasara 

uğratılmıştır. 

Kerscn Dnicper Opctovsk :>olge.. 
sinde ricat-cclen dllşınan l<ıtalnn bom. 
bardıman cdUmiıJ, topı;:t. kolları d3 
bozgun'!. uğrııtılmıştır. Tren istasyon 
ını-ma c.ta rnUtcaddlt defo.ıar muvaffa. 
kiycUl taarruzl<ır yapılmıştır. 

Ayni bölgede bava mutarcbclert es. 
nasında 12 aUşman tayyaresi dll§Urfil 
muştur. 

VA iT 
Daima halkın m enlaa
tini düşünür, her sayı· 
sında en seçm e vazdar 

neşreder 

ni ödeyebilecek v~lyettedır. 
trı'' 

P.u.syanın bütün kış muk~'c oe 
te devam edeceğinden eminıtl'l·4\ 

· • RU lecek sene yaz sefen ıçın e!'~ 
yn d :rha.l mıılzemc gönderer 

iJl 
Ruzvelt, kof Pransta kendı5, 

refakat eden ordu, donnnJll8 1,w 
hava kuvvetleri milnıes.<Jiller jıı' 
is!.mlcrini vermiş ve bunla~ "e 
giliz nrkndnşları He ayrı. ın bil • 
grup halinde görUştUklerıni 
dirmiştir. . ıerl• 

Ruzvelt, Çörç l ile görUşıl1.ğaııtJ 
nin bir giinden fazla sürdÜ.oJ'jli 
kabul etmiş ve İngiliz B~et 
ile h:ıl ve istib:ıl bn.kkmda t ti!" 
ve aynca çok faydalı maHlına. 
nti eyledlğ:ni söylemiştir:. 

1 
:tı'' 

Ruzvelt, İngiliz Ba.~cld~rı e1' 
len nerede olduğunu bildırn1 iJ't 
ten imtina etmis ve sözlerine 
le <levnm eylemiştir: 

Bildığime göre Çörçll, ~eı::. 
Birleşik devletlermc gel.ıniYec 1' 
tir. Bcn:.m de şimdilik lngiltere 
gitmek nıyetim yoktur. 

Ruzve1t, çok Sihhatll gaz{1ctl~ 
du. Konfena.s esnasında. taıbJ! ... i!" 
poma oturmu§ ve bir sigara i~· 

tir. itC;.1 
Gazeteciler, salona gire':_,il 

hepsine ayrı ayrı tebcssi.bn _ _:ı:;: 
ve nezaketle hoşgeldinlz deıu"" 
tir. sOl1 

Reis Ruzvelt, ko!ernnstan , 
ra, sırtmda gri renkte bir Y , 
elbise olduğu halde karaya çık , 
nuş ve kendisini nhbmdıı. beltl0 id 
yeıı bUyük blr hı:ı.lk kütıesln ıı ş 
detll \•e sUrekli alkışları ile karŞ'' 
lanmıştır. ııte 

Ruzvelt, buradan hususi tre 
Vaşingtona Jıareket etmiştir 
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hirbar rolü yaptığınızı. ha.,taJarı 
tedavi ettiğinizi, müşterileriniz 
den para istediğinizi. hepsini hep 
sini pekfila inkar edebilirsiniz 

Teoclor Zuifeld başını salladı: 
- Fakat burada böyle hareket 

ctmekliğime imkan yok.. dedi. 
Çunkii orada ilk da\'amda hakim 
ler beni beraet ettirmek istiyor. 
!ardı. Burada ise mahki'ım ede 
bilmek için bütiın carclere baş 
''urmakta bir an bile tered<lüt 
etmivecekler. Orada hıikimler 
serbestti. Adaleti r;önül r~hatlığı 
icindc tecelli ettiriyorlardı. Bu 
radaki hakimler i e bir siyasi 
oartinin emnnde bulunuyorlar. 
Hem valnı7 bu değil. avııı za 
manda ... 

Bır nn için ter&>dd:iletti, son . 
ra: 

- Arnı zamanda artık ken 
dimde yalan sövlivecek kuvvet 
bulamıyorum. 

Dı-di. O zaman Pivcr Sen Sil 
ven üstadının on dakika evvel 
s'1vlemı~ oldu.-;ıı bir cümleyi bii · 
tun kelimelerivle aynen tekrar 
etti: 

- Artık si1..e ff'"lllıyorum üs. 
tat. dedi. 

Teo:ior Zeııfeld tf'b"siı,1 etti: 
- no-:ru. dedi. sen beni t_hlil 

ederken. hc11im seni tahlil Pd··r 
ken dllcdü "füm !ıayrettcn daha 
büvi.ik bir hayrete dUşüvorsun .. 
s~n be'lim baş;adı<!rn noktada 
bitivorsun. ben ıse senin haı:ıla 
dıı?m no'dada bitmiş olu:yorum. 

Piyer Sen Silven baş.nı snlla 
dı: 

- Ustat. dedi. itiraf ederim 
ki. bundan hi<:bir tıev anlanıadım. 

- Gayet rnsit.. diye Tcodor 
Zuifeld izah etti. Bundan birkac 
av evvel benim yanınıada namus 
lu insan rolü oynadığın zaman 
ben sana havsı.ta atılmırnı ve ~ay 
rimeşru kazanclar temini İ<;;n 
ince dalavereler <;evirmeni ta\'si. 
ve ettifim zaman. sen bana böy
le dolandırıcılık gibi maceralara 
atılacak ce~mreti kendinde bula 
mad•ğrnı sö\'lemic:tin. Halbuki 
bak "imdi nPsıl mükemmel bu i. 
Ri vapıvorsun. 1rordün mü, de 
mek ki oluvormu~. 

Piver Sen Silvcn itiraz etti: 
-· Fakat ben antikacıyım 

hırsız veya doland•rıcı değilim. 
- ~u halde mahvoluvorsun. 
- Hayır. ervet vapıyorum. 
- Şu halde muhakkak hırs z 

sıo .. Zelijtİn antik3CI muhakkak 
hırsızdır. Eğer bir antikacı malı· 
m maliyetinden az fazla bir kar. 
la satarsa malı sattığı kimseye 
karşı şeref sizce hareket etmiş 
sayılır. eğer alış fiyatından az 
fazla fiyatla satarsa bu kere de 
malı aldığı kimseye k~ı saygı· 
~ızlık ~östermiş demektir. E~er 
sattığı mallar sahte ise. mal sat 
tığı kimseyi aldattı demekti~. 
Eğer sattığı mal yiı:llde vüz hakt 
ki ise bu kere de hiç şüphesiz bu 
antikayı c:atın aldıı!ı kimseyi ka. 
fe!'E! koypmuştur. Çünkü muhak 
kak bu malın hakiki olmadığ·n1 
iddia etmiş ve muhatabını kan. 
dırmıştır. · 

( Devcmn 1•a r ı 

18.8.941 
·us Hatif 19.U .Köy 

par('.ular 

'i.46 Ajıln"' 
ıJ.00 Ha fil 

parçalar 
tı.SO F,·lıı aali 

12.SS hu;ıl 
-,:ırkı lan 

12,..tıl Ajan11 

1 S.OU F S!Jrl 

~arkılan 

ı S, 11\ Kanıtık 
proırram 

1 il.O~ Dıı.rı" 

l\llizttl 

h:ı.valan 

19.SO Ajamı 
19.ü lnOMU 

ı.'aAlı 

20.l~ Radyo 
Gar.eteıol 

%0.olı\ Bir halk -
TörkU.ü 
Öğrl'nlyomz 

Hay dalı da 
%1.00 Ziraat 

Tnk\'lml 

At yarışları 
Dünkü koşular heyecanlı geçti 

Müşterek bahis oldu?<ça muh;m meblağlar verdi 
21.IO So:ıı 

l':""rıerl 

18.~0 "'ierbt-tıt 21.2\ Ho,hfo.; 
ıo dakika !ı .U ~nfonilı 

18..10 Oda Mlblk 
22..S(I Ajnnııı 

w.oo • •ı·lııncdln 
S38ti 

!2.-U Damı 
mUılğl 

-Ci 

Pazartesi Salı 

18 Ağus. 19 A<?-u9. ------1----1 
Rtıcep: 2-1 

Hızır: 103 
Rı:<'rp: 2A 

llrı:ır: 108 

At ynnşlarmın altıncı 9!\fta ko· 
,;ulan dlın ~.ne büyilk bir merak
lı kiitlesi önünde Veliefendide ya
pıldı. 

Geçen hafta oomıal neticeler 
vcrı>n ve sürprizsiz geten koşular, 
dün de favorilerin belli olmasına 
rağmen müşterek bahlst e olduk~a 
tatmin ed cl meblağlar verdi. Bil
hassa ikili taylar koşusu çok he
yecanlı geçti ve Buket bütün tah 
minler hiliifma çok gU7.el blr ko
~u .} rı parak birinci geldi. 

DUnlni koşuların neticelerı şun
lardır: 

B1riod k0'1u: (Tayyare kOf118o) 
Dört ve daha yt.rlrarr yaşta saf 

'ıuutıı:ı , .-.. l!Oı.aft.ı , -1 ıı..uoe kan Arap at ve kısraklara mab

fi.IS T0.08 6.14 I0.11 

l>*lc lS.18 
tklıı'1.1 17.06 
Akşam %0.0" 
Yataı 

imsak 
21.46 

4.%0 

6.11 l&.17 ~14 

9.02 11 .o.~ 9.02 
12.00 ıo.os 12.00 
uı 21.u ı .. u 
8.15 4.21 8.18 

izmirdeki 

ııus. Mesafsi 2800 metre. 
Bu koşuya Sava. Bodı:urt, Bo

ra, lstk, Sevim VIII. Karakuş, Bu
dak l.elmli yedi a.t iştirak etti. Da Kazanan atın seı/ircilerde 

ha deparla beraber Budak başa dün bu tabiyeyi bı:ralcmış ve start
geçt', diğer altı at arkadan toplu la bnaber başa gP.çcrek koşuyu 
bir hıılde geliyorlar. Fakat son sonuna kadar bu şekilde getirmiş 
1000 metrede başa geçen Sava ra- ve birinciliği Rom:;.nsa ka:zandır -
bat bir koşu yaparak birinci, Boz- mıştır. 
kurt ikinci, Ieık UçlincU oldu. İkinci Karanfil, Uçlinetl Gonca 

Mtişterek ganyan 120, plase olmuştur. 
100, plase 140, plAse IM. ve iki- Müşterek bahis ganyan 275, 

1 O kültür lisesinin li bahis 200 kuruıt verdi. plase 125, plase 100 kuruş verdi. 
muadilliği kaldırıldı ikinci koşa: Beşinci koşu (Kabatcpe koşusu) 
ı . Üç yaşındaki yerli yarım kan ..,_, ,_.,..,md-"·ı· verlı' saf kan tn-zmirdeki husust kültür lisesı t JAl J..... IW\ J 

ngiliz at ve kısraklara mahsus. gıllz erkek ••e dı'..ı taylara mah-nin resmi liselcrimizle muadilliği M f 800 • ;ı• 
1 esa est 1 metre. sus. ikramiyesi 1400 Ura. 

Maarif Vekaletince crörülen ü - Bu koşuya Tevfik Ali Çmar.n 

yaratt'l(/ı "*· .. 
galibi hakkında her.kes mu'htelil 
fikirler yilrütüJor. Faıkat en göE 
alan ta)·lar da Çobankızı ve De
met. Herkes ümtilerini bunlara 
bağlamM. Fakat netice hiç de baı:r
le olmadı. En güzel zamanlllda. o
lan Buket ço'k güzel bir koşu ya
parak bir boy farkla birinci ge~ 
di Çobe.n km tkJnci ve De-met ü
çüncü oldu. 
Müşterek bahis ganyan 400, 

ptase 175, plase 100, 3 4 5 in
ci koşular arasındaki ~ü bahis 
4550, çifte bahis 3060, ikili bahis 
725 kuruş verdi. 

zum üzcnne kaldırılmıştrr. 1941 ı Delikanlı Suat Karaosrnanm He- Bu koşu gUnUn en hey~anlı Y_a-
1942 ders vıh başladıktan sonra vesi Halİm Saldin Elhan isimli at- rışı oldu. Tay koşulan daıma sllr-
bu okula devam eden talebeler - lan' girdi. Biltiln ümitler Elhan- _r_rı_z_ıe_n_e_u_c_eı_e_n_d_ıği_ı_c_ın_k_oş_u_n_u_n _____________ _ 

den bilal e ayrılanlar resmt Ii· da. Nctekim kotunun bidayetin- J · 1 • · • M k k 
selerle .hususi T:· ·~ ?kullarınd~ de biraz geride kalan Elhan bir- ıstanbu denızcılerı armara Ure 
mukabıl sınıflara ımtıhanla ka kaç yüz met.re sonra blf& geçerek 
bul edileceklerdir. bu \'aziyeti nihayete kadar devam lk m . o ld 1 

Bu ~k~l~n. l~O - 1941 deı:s YI ettirdi ve rahat bir kotu yapanıJ( ve ye en şa pıy nu Q U ar 
hnın btrıncı ımtıhan devresınde bırinci, Heves ikinci, Deliıkanlı U
ikmale ve engele kalan talebeJe· çilncil oldu. 
ri, imtihanlarını usulü dairesinde Müşterek bahi~ ganyan 125 ku· 
'Qaşardıkları takdirde. diğer li · nış verdi. 
selere imtihansız girebilecekler, t)'~ kota (Handikap) 
keza bu okuldan ayrılmış olup ta 
henuz tasdiknamelerini almamış 
olanlar da girecekleri okullara 
imtihansız kabul olunacaklardır. 

Önümüzdeki ders yıh bidaye · 
tıne kadar bu liseden taı;dikna • 
me alarak anılacak talebelerin 
vesikaları 1Zınir maarif müdür· 
IUğü tarafından tasdik edilme • 
dikc:c muteber sayılmıyacaktır. 

Bir İşçinin ayağı kırıldı 
Fener lskclealne bağlt Tayyar Bah_ 

rl ınoUSrUndc makinlstllk yapan Met. 
met Tiryaki. dUn "llaklneyl l§letlrken 
ınanlvclfl kolu kurtulmuş ve fiddetıe 
'lOl baldırına çarpmııtır. 

Mehmet Tiryakinin bacağı kını. 

mış, baygın bir halde Balat KO.Hvt 
haslahaneıtne kaldınım11tır. 

90 esnaf cezalandınldı 
DllnkU kontrollar eonunda muhtellf 

suçları görülen 90 emat cezalara c;ar
pılmı.,tır. 

Bundan batka iki tırmda da, H •k. 
sik tartııı ekmek bulunmuı. •bipleri 
cezalandınlmqtır. 

Üç ya.ışında saf kan arap erkek 
ve disı taylara mahSUl!I ve mesa
f esj 1600 metre olan bu koşuya; 

Tarzım, Gülgeç, Kuruş, SUleyk, 
Mel .ke isimli beş tay iştirak etti. 
Koşunun favorisi diln için Me

like, fakat aslında giizel ve kuv
vetli bir at olan Fehmi Vurahn 
Tarzanı tdmansrz olmasına rağmen 
oldukça 'rahat bir koşu yaparak 
1. ci, MeUketülhavva ikinci geldi. 
lılütterek bahis ganyan 200, plA
ııe 125, p!Aııe 100, 2-3 ilncU ıko· 
fular üzerindeki çütc bahis 225, 
ikili bahis 225 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu: (Uma pyır 

kQfU8U) 
Üç ve daha yukarı Yattaki saf 

kan İngiliz at ve kmraldara mah
sus. Meııafeai 2-tOO metre. 

Bu koşuya Dandi, R.<ımans, Ka
ranfil, Gonca, Komiaarj ıelmll beş 
at kaydedilmişti, BUUln Umttler 
geçen beş haftanm galibi olan 
Karanfil tlıleıinde toplanmJt. ll'a
kat iki haftadır bekleme luışuau 
Bayan Romanem cokeyi Dawt 

Bandırma, 17 <Hos118i muhabl. 
rimlzdcn) - Marmara grupu kU
rek ve yelken şampiyonası bugün 
Bandırmada sahili dolduran bU~'iik 
bir ~yircl kütlesi önünde yapıldı. 

Şiodetli meltem rüzgarlan dola
yısile yarışların yapılması çok müş 
kül oldu. Sabahleyin iki defa şa· 
mandıra dönüşü yap•lmak suret.ile 
yan.,lar neticelendirlleblldl. 

Tek ç ftclerdc; 1: Galatasaray, 
2: Güneş. 

iki çifteler: 1: Galatasaray, 2: 
Kocaeli. Glineşin küreği kırıldı ve 
yarıııı terketti. 

Dört tek: 1: Galatasaray, 2: 
Güneş. 

Yelken yarışlarından İstanbul 
Demlrspor klilbilnden Feyyaz bi
rincı, Kocaeli yelkencilri ıkincl ol
dulnr. Bu suretle vnrışlar da ha
van·n muhalefetine rağmen ka
zasızca neticelendi. 

Marr.ıara grup birinciliğini kü
r('!kle vr yelkende İstanbul spor
cuları kazanarak bu sene de Mar
mara şampi) onluğunu ka:zı:ındıJar. 

Bekir llacur 

Eminönü Halkevinin 
yüzme 

musabakalan 
Dün Heybeli Plajı ile 

Burg·az arasında yaı)alc:h 
Boden terbiyesi fstanbal ...... 

si su sporlan ajanhğaım kcıAUıela 
altında, Eminönü halke\i tanı.
dan tertip rolk>n bUyök yibme .,.
nşlan dün Borgaz adaslle BeJM-
11 plijı arasında yapılmıştır. 

Y&n§lara llekleal Ge ............ 
15 1 Beylrozln ve dlğel'lerl 4e-* 
telif~ menap ..... 
üzere tam 140 mhabrk lftlıü • 
mlsdr. 

Saat 12 de. büyük bir MJW 
Saılab&hğmm önünde ytiziicıilıler ae. 
nfae atlamışlar Ye mulltellf .-.,. 
lerle )&nşı terlroden ıı m"al* 
tan maada hepsi lu8a hat + 
Jle~·hell plljma ''Md ohna.,.,. ... 

Del'fıCfller şunlardır: 

l - fbrahJm 35 daldlıa .... 

("(SiHilK.il'I ~ınw Bil l i k e·n 1· =:~~f-'· 
- Beyhude yere kendini üzü· gayet müşkül vaziyetler geçirdi.t di de niçin göndennedim diye 'iıusa.=ı: ~°::::= - Saat sekiz buc:uk. Marsel 

geciktı. Pistte otomobil tecrübe. 
&ine gitmişti. Zavallı Suzan aeni 
de burada beyhude yere yemef,e 
bekletiyoruz. Kusurumuza bak -
ma. Birer porto daha i9fiim. 

- Rica ederim .. benim için ü 
zWmeyiniz. .• 

- Bu otomobil tecrübelerin • 
den aall lqlanmıyorum· MalOm 
ya fabrib.törler arasında daima 
birtakım balWıler olur. Zaten 
makAtlan hep rekor kırmaktır. 

- Fakat otomobili kocan ida. 
re edecek delil ya .• Tabif marka· 
sım müdafaa mnek i9in müteiıas 
SiS bir lf'Jf&r vardJr. 

- Evet, orası öyle, fakat ne 
de ola belki o da birkaç tur yap 
mak iater. 

- Hayır canım. merak edecek 
bir teY yok. Belki de fabrikaya 
git.mittir· İstenen telef on ede · . ., 
ymı. 

- Tegekk(1r ederim. Hakika -
ten telefon et:s$ hiç de fena ol· 

yorsun. Allah esirgesin! .• En u. Markasını piyasaya tamttırabil" \kendi kendıme kızıyorum. lar tevzi edilmiş ve ~ ....... 
fak bır kazada seni derhal ha - mek için yan§larda otomobilini ~ - Lüzum uz dü~üncelere ka· en çok müsabıkla yarqa lştlNlı 
berda· ederlerdi. kendi idare ederdi. Ve bu port.ı pılıyorsun şekerim!.. d("n Ga.latasa.ray yüziiciüeıl 

- 1h·!e dü§tinme' .. Fena ha· bonörün kendisini koruduğuna - Saat neredeyse dokuzu ça· tanına 'eri~r. Birincilik.._ 
vadısi 1etirmekte k:mse telq inanıyordum... lacak. Her an telefon çalacak 181 Beykozlıı tbr&lılme men • ' 
gösternıu - Peki bebeği şimdi taşmııyor: /diye titriyorum. Kapının çalın • ita edilmlf, oa befbıelye JaM1uo-. 

- Ne diye merak ediyorsun? mu? rması veyahut uşağın odaya gir., rece alan diğer sporoalara da-. 
- Beni dinle; sen benim en - Her zaman yanından eksik ~~esi de ben~ o kadar korkutuyor dalya cJııiıtılnıqtır. 

samimi arkadaşımsın. Sana ni - etmezdi; ve ben de bu hususta , kı .. hele pohelerden .. kısaca. ka· 
çin merak ettiğimi anlataymı. gayet titiz de.vranırdım. Fakat tra haberden korkuyorum. 

- Bir düşündüğü mil var? bu~ her nasılsa evde bırakmııJ - Çocuk olma .. neredeyse ge· 
- Evet. Evveli bir Billikenin Şimdi niye merak ettiğimi anla· lir. 

Bergama • Soma şoaeü_ 
ne zaman yapılacak 

ne olduğunu biliyor musun? dın ya-. - Otomobil kullı:ınan insanla· 
- Hayır. - Uğurlu bebeklere inanmak t rın ıbin ibir türlü tehlikeye maruz Soma. (Husust) - Jandarma ~ 
- Doğru, hakkın var; daha kadar bence boş şey olamaz. Çok .kaldıklarını sen de bilirsin. Se. mutnnı em<'kl!ye alınarak )'W1ne ...._ 

çok gen~in. Manselle evlendiiim rica ederim. Böyle şeylere inan - nin de merakta olduğuna eminim· :~~et~;~ başgedikli Asını Cayın -rııM:ı• 
zamanlar Billiken gayet mefhur mayınız. Sizin Billikenden sonra! Zavallı Marselim!.. Bana öyle 1 
bir Portbonördü. birçok uiur bebekleri daha çık· geliyor ki, onu bir daha göremi· liu sene Somanın tütünleri ook 

'--•" ~· On k d vd'c7f- fisUr. Pamuk, zeytln ma.baulO de Billiken gayet küçük bir s ... "'u tı. Durun sise isimlerini saya.I yecegım. u ne a ar se ı~. 
idi. Bu statü armut suratlı. koe'' ymı: Nent.. Rintintin ve buna mi bilmezsin? .. Hatta o da bil· ı reltetlidir. 
koca göbekli bir insanı tasvir benzeyen binleree uğur bebekle mez. Ne tuhaf değil mi Süzan.. Kaz.anın mühim bir derdi 
edivordu. O mmanlar herkesint ri .. acaba bütün bu bebeklerm lnsan sevdiği adama ne kadar O da Bergama ile otan şoeeetntn 

radyötörlerine de bu tılsmılı u· - Bilmem •. Benim Billikene - Sua! .. Dışarda sesler ışit1 • ıa yapılmamış olmasıdır 
ğur bebeklerinden takarlardı. O büyük bir itikadım var. Emin ol! yonmı. Kırılan taşlar yol ilzerlade top 

maz. Ahi7.e yariıbqmda. 
- ... Ne haber? 

bir Billtkeni vardı. Otomobillerinttçinde en uğurlusu hangisidir? sevdiğini bir türlü söyliyemiyor. saba içinden oa,ııyacıık Jmmınıa 

zamanlar bu bebekten bir tane , Bu sa.ba.h şöminenin Uz.erinde gö· - Komiser mi geldi acaba? la karışacak bir hale gelml§ttr. 
.ızt.ıa Marsele hediye etmiştim. Ve bu rür görmez başımdan i.deta kay - Hayır <:anım; kocan. lcl mUkellete istihdamı 11ureuyıe 
~; be-betin uğur getireceğine pek nar su boşaldı. Aksi gı"bi tam ta·' - Ah .. canım Marsel sen mi· dırııan bu t.aşlann uz.un zaman - Fabrikada }'Ok· 

- Peki. Bu eaatte nerede ota· 
bilir? TecrUbeler goktan bitnwr 
tir. Aqam oldu. Salwı bir kaza 

büyük bir itikadım vardı... kılacak yerdeki halkası çıkmış. sin? Demindenıberi seni bekliyor halde bırakılmam dotnı dftildlr. Tı 
- Deme!.. Bir aralık. şoförle tıebeği gönder duk Haydi ~buk yemeğe otura· İt vekilimiz Bay Adilin haaau1Y91~• 
- Cidden Billiken Mareele meği düşündüm. Fakat Marse{ hm. den eminiz. Nazan dlkkatinl --.• 
~ ujurlu gitA:i. Vaktiyle kocam kızar diye korktum. I..tıkin, pn_ Çeviren: Cevat Tevfik ENSON dertz. 
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T. iŞ BANKAS1 

~çük Tasarrul hesapları 1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER: t Şubat, 2 .M.ayuı, J Ağuatoıl, 8 1k1Jıcite§rln 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ıkramlyelerı 
1 &dot 2000 L.W< • 2000.-Lln , 8 • 230 • - 2000.- .. 
1 • 7GO • • ll500.- • u • 100 • - 8l500.- • 
• • 1000 • - 8000.- • 80 • 15() .. - .-000 .... . 
' • 15()() • - 2000.- • 800 20 . - 8000.-

ANA - lLH. - ORTA ft! LlSE 

Arnavut.köy - ıramvay ca4deıll: Çiftcıearayw 

Kayıd ~çın her ı;Un 10 dan 11 ye kadar mektebe nıllracaat edilebilir. 
Tt-J~fOD : 36 - 210 

Devlet Den~ Yolları t,,~ 
MiiCf iit· 1'.ü ~ ltA:lia.r1 

Gemiler için gemici ve kömürcü almacaktır 

DE\'LE'1 UE~JZl'Oı..İkRı L~Ll:TME UMUM MODUBl..OOCNl>EN: 
Gemilerimiz içtr: gemici ve kömUrcll almacaktir. Buıılarm 46 18fUldaD 

bliyük oımamnııı.rı ve tıtt a.ake:lik hizmetlerini yapmtf bulunmalan prttır. 
Tall.p olanlann /at lşlert MüdQrlUğtl mürettebat kmmma müracaattan 

Mn olunur. (7188) .... 
Ahıren İdaremize intikal ~en Haliç vapurlan icin tanzim edilen yeni 

9&:Nt tarl!esJ 20 Ağusto. 9U tarfhlDden itibaren tatbik edllmete ~ 
~ktır. 

Bu tarife muclbl~c Köpt11 ile iakeleler ara..'"1 mUııaııebeUer dört mmta. 
_. aynlml§tır. Bunlar lç:1ıı teeblt edil~n OcreUor qağıda :yazıUdır: 

9lrinc1 tıdaci Bit inci tldıuıl 
lBeııvld Mevki Mevtd Mevld 
Jilnıat Klmııt tllJJ'Uf Ka.rat . 

1 ı 10 • Köprtl ile Birinci ınmtalca yA.ııt Yemtş 

te Hal l..skeleleri araııı. 

•• ' u T Köerü ile İkinci mmtaka yA.ııi Ku~ 
Cibe.11, Ayakapı, Fener, Balat iııkelelerl 

ara.a . 

• • Ul K Röprtl ile O'çt.iııcU Mıntaka yAnl Haeköy, 
Ayvansaray, Haııcıoğlu, Detterdar, SUt. 
lüu. Eyüp iakel~lerl ara111. 

10 lfl 1& Rapril ile Dördüncü m.mtaka ya.n.i KAğıt. 
kane iskelesi araeı. 

A6'nı mıntaka ılaitillndeki 9Jya ka?'§ılı\dı uıkeleler ara.ar aeyatıa.tler lc;ln 
1ılrtnci mevki ücreti (f). lklncl ıoeıvki llcreU (3) kun.ııtur. 

Her mmtakada ıı:.haylardan llirincltmevkide ('5), erlerden tldnd DM'I'. 

1dde Cl). çocuklnrdan bırlncl me,,~lde (IS), lklncl mevkide (8). talelYılerdeıı 
blrtncl mevkide ( 4 ', fü'rc! mevk c!e <2l kunlf Uret almrr. 

Bu Ocretıerdo 1;er~iıcr dahU1l:-. 
Aynca bUtUrı mıntakalar 1:;!<l ter.zllA.tlı gidiş _ dönU, ücretıenniıı tutan 

üzerinden o:ıar yapraklı umum'l Mııbıruı abonman kanıelert ile memurlara 
mahsus yüzde otuz teJ'ı.l!Atlı elı·~· yapraklı abonman kanıelerlnı.n de tart. 
feııln tatblkma başlıın~< ağı tanhte'l itibaren ıatqa -:ıka.rııacatr llA.n olunur 

'70-07) 

1 
1stanbu levazırr ı mır iilinde,, ıeriler ... 

arıcı asker utaatı IAn ıar ,_ 
Hepsuıe tnbm!.n .dilen fıya:ı l 00 lira oıan 20 takan aewa: aterlizaa. 

Dn cihazı 15 0.041 Pnzıırtcsl gUn.i lil>at 11 de Ankara.da M. M. V, Satın aı. 
ma komlsyonunda kapcıiı zarfla t-kallt.mcye konmuttur. tstektUerin aMO J!ra, 
Uk temlnaLtarlle tekit! ınektup.ar.rıı ihale !&&tinden oir uat ı-.vvel komla. 
)'08& ft,_.... ~tnamcs1 U4 kı.ı-uşa komisyondan aımır. 

(745 - 8267) 

• • • 
Mutı'e!u ne1dı' n;. • rıptmlacaktır. Tahm.ln bedeli l~.000 lira, ilk temf., 

U.lı n ... 3 liradır. Pal".aı ıkla eksi~, »:1-.~ pO ııaat 16 da Gİlltıoluda 
9$cr2...şttbe b n:ı.•ın6.3 eekert aa~ 1IM O 3 onmN& ya9tlacalııtır. Ta1"'!' . 
li!ıiltn befft·vakltte .~o.1~·ona g"!lınf>~ ' '"'l'i) n'>!'l'7'1 l 

Bttiöit~ H ~lk Sinemd.ı 
Busttn a Böyttk mm blrdea: 

l - Poapeyln 80ll stınled. 
• - Denlıt alevler içinde. 

• - KaiıuııauzJar çetıMl.. 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan oaııu.. aer gilıı 
OOLEDEN SONBA 

Takaim, Kamer Palm 
1 nci kat 

TelPfoo: 18813 

Acele satılık Arsa 
Kart&! Kaltepeainde, Kuruçqme 

Mevldin<:e Bağdat caddealnde 2 daJd. 
sa memede M4 metre murabbaı ar
a acele olarak ıatıııkttr. Taliplerin 
Vakrt gazeteaiııde Ad.nar ~iğe 

mnraeııatıerL 

Birinci sınıl ı 
mütehassıs doktor 

St.''lR ve RUH BASTALllUARJ 
NURi BELLER 1 

r 

Ankara CaddeıeJ No. 11 
Muayen& 9&1\tlerl: 1~ ten lttbareın 

• i 

Güzel, 
Sağlam 
ve iştahht 

,I 
iJOCaJI llektml 

Ahmet A.kkoyunlu 
rakstm raııımn..,,. PatM ~o. ı 

puardaD muda ııergttıı ... 16 

1 t.ea eonn.. Telefoıı 40J.J' 

1 
1 

Çocuklarınızı küçükten SA. 
NIN diş macununu kullanmı. 
ya, SANIN diş m.acımu ile 
günde üç defa dişlerinı fırça· 
lanııya alı§tıT'!nız. Gürbüz 
yetişmelerini temin etmiş 

olur.sunuz. 

' 

Sahibi: ASIM UB 
Basıldığı yer: VAKiT MathM81 

Umum neşriyatı idare eden: 
Belik Ahmd Sevengıl 

Ec:r.ahanelerde, bUyuK ıtriyat 
mağa.zalannda bulunur • 

30. Ağustos. 1941 Zafer 
Bayramına Matı.ua Fevkalade 

PIY ANGO PLANI 
lkru:ıılı'e tkrami~ !krami.)'e 

Adedi Mlldan Tutan 
Uta Lira 

• 1 
1 .O.OOI .&0.000 
1 lOAOI I0.009 

' 6.000 :10.000 

• ... 80.000 ... LOOO '41.000 
811 l'90 '41.000 .. 100 ff.000 

t.000 10 '41.000 
84>.000 J 180.000 

© M.661 •• 480.090 

'~· 
.... 

·--.. -~ 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatlndan baz~arı 

Berkp · kenıU h&)"3tln..ı ,..ar - HikA.ye.ler - BMİB 

. SITJU KVl!l'J 
&.!Dl Sevlyoram - Roman - 8~ BUBQAH 
ZO Derett> Ga~,lk - Smtı. ALTUÖ 
:.ıe<-lll'ı Meb°U~ J'-11 • tl9~ - BAKKJ :tA.JUg US 
C'~lincü Sultan :ıtetımedla 8'1nlM't lJikğünll - lltLllt tJBA.1'ı 
Kendi kencttne 1000 kellme \le öj"retıcl - ll'ranımııca kltabo 
Kendı kı·ndint 1000 kelime ile l>tretld - Almanca kit.ah• 
KeııJJ kcn<lnM' ıooe kelime Ue öfreitlcl - lngitlzce kJ...,, 
bkf'ri tiamua - ~ALA.RA'.ı"ltN KIP 
Ha~a.t Dll bo - lkman - ~SAN RASiM US 

~ 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 

Bu VJl denı.z ıuıeclne kaYJt ve kabul ıçln mUracaat eden okurbna müea.. I 
baka amu4'on 1 EvHLi 941 P&ZR .1.c0ı vUnU ~3 'lt ? t.ıa t.!'tnnbut nenJs komu. 

.....-.- - :> 
tl\~ ~xııat f'df()Clı:!c::'lıı n:e7. 1'"l :- J; ·.- • ı·kıa ,,.. ıı..ı.ıır•lnde Deniz 
H<ı"<>'O~ --~sine -.ln.cast ı:: :•e• • .; : 'l ' rr . • '<.ir o~.:·a yıı.pılaco.kb.r ... -~"16V& ift,irAlı tt>e•ctklertn 1'urşı;ı: ,.<' ,,, re:.~<;>!~ ı<alemlnile Y!P ıaa. 
:•· ,r, :1: berate:;trınc<t: ıırctirm'3! •r. IAznnd.r. · ~070) 

E..:r ycr.:ci.iıcn u:ı::ı ;:!l!•.!e '1ç ek~ m:ı.nb......., 
eli slc rl r: :-:i hrca!ayı:ı:l:. <. ,,.. .. ..... ag;:aea:e'1l ----

Istanbul Belediyesi ilanları 

Haseki, C;errahp<:~a., Beyoğ•u ve Zührevi ha.atalıklar gg4 
Zeynepıcll.ml\ doğum evınln YJllH ihtiyacı için alınacak 1•, eııet 
Karaman eti k.ıpalı U11'f usullle el<siltmeye konuımu~tur. B 
tahmb b~dcl. 56 kımııı ve ilk tem:natı 3149 lira 75 kuruştur;9_gfl 
bıt ~ m'l:ıı.melU mtıdıirlUğU kaleminde görUlebWr. İhale 2· ~ 
nü saat 15 de Da.imi Encllmen<19 yııpııacaktır. Taliplerin ili< ff 
buz veya mekt;ıpları, 941 YJlt:ıa alt Ticaret odaaı ve.!llktdtft ,ıP! 
ibrazı lA.zım gelen ~!~<'r vesaik •.ı.~ 2490 numaralı kanunu.tı ; 1, ~ 
alııde hazırlayacakları t()klif mekttJplarmı ihale günU saa ~1" 
Daimi En.eti mene veı ıoc:leri lAzımdır . 

. .,,. • ,,ti' 
t.!sltiıdar meydanıru:ı asfalt kııplanmaııı işi kapalı zari u ;'-ı 

meye konulmuştur. Ke~lt bede!t 78248 lira 50 kuruş ve ilk 'tı. .,, 
lira 42 kur:ıştur. Mukavele, eksutm~. bayındırlık işleri gen 

1 
ı 

fenni şartnameleri ım•je keşif hUIOsasile buna mtiteterrl dtğt ttı,ıt 
kurug makablJlnde vı ·a.yet Nafia. n•.UdUr!Uğü.nden Yerileccktir·,ıı pJ 
Salı gilnU saat 15 1c D:ılmt Enctlmende yapılacaktır. Talipler•~ 
makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden sekiz gün evvel ~ 
MUdürlUğUne mür:ıcnatla alacakları fennt ehliyet ve 90 yııırı'~ 
odası vesıkalan imzalı ~rtname w: kanunen ibrazı ıa.zım geıeıı ;.J. 
ile 2490 numaralı knr.ur..un tarUatı çevresinde hazırla~,'acakıaı1 el,ıl.d 
tupla.rmı lha!e günü saat H de kac.ar Daim! EııcUmene nrll1 ('fll7, 
dır. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merlı" 
tınalma Komisyonundan: 

(il 
1 -- Merkez ve ınuihakat uıust.Hhdcminl lçl.D açık ekslltnle 

Sine tevfikan kumaşı d8!remlzcwıı verilmek üzere (162) taıuıı' 
kaııket diktir'Jecektlr. ~ 

Bılcllmle <ilki§ ba:-cı dikiciye ait oımıık §arUle beher ta 
tahmin bedeli 12 ;U-adan 1944 hr<lc'ır. ~ 

2 - Bu ekslltrneye alt prt.nameler merkezimiz Lcvazıııııtı 

alm.tr. ~' 
3 - Eksiltme l9 Ağust.o8 J9C Salı gUnO saat 15,5 C.e G81~d"/ 

mustafapqa ııokağı:ıda mezkQr merkez aatmalma koı:rtl!r 
pıtacaktır. 

' - Muvakkat teminat pöta.sı !4ö lira SO kuruştur. 
l5 - B:ı ~e gireceklerin 19il seııesi Ticaret Odıı.s: veaikıı!tııl (~ 

teri ve terzi olmaları f&rttır. 

latanbul Deniz Komutanlığtnda11 : 
Derincede bu1utır.r bir dcn?Jı te:ekkiıiüııde muamele ıneıııııt" 

ıtnde ücretle ıat''1Jıııu edilmek •ı.zere bir m~mura ihtiyaç vardll'· 
1 - Liae mezunu ve ihtiyat S'Jbay olmaın. 
2 - SO ya§ından yukanoLnamaaı, ıı 
S - Sıhh! vaziyet:D1n sağı&!ll olmaaı "Derincede çalışabueet 

te buiunma&ı" 
4 - Yazı, e.vrıık, (caya nı l::.l'.ap işlerinde bılgilı olmasa. 
G - P!An ç,zm€.ye kablli)'eW olması, 
S - Kıınlmcn llz.ım gelen cil~er ~arUan baiz bulunması, • 
Yukarıdaki §&rtlan haiz bulunacak isteklllerln bir dilekçe l1 

Deniz Komutanlığına roliracaa..1ar-:. (6871) 

Devlf'!t Demiryolları ve Limanlarn İşletme 
Umum idaresi ilanları ~ ___ .,.._..____ - - ~ 

Mııhllmml'n '>edt-U (15.950) lira olan Manyatoıu telefon ve r1-6' 
2 10.19-i' Perşembe gü·~ı.; saat 15 3._ "a kapalı zarf usulü ile A.n1<9 

binasında. .!l&tm rılınarald1r. . şt ~ 
Bu i:ıe girmek !!tlyenlcrin (l.:i96,25) llraltk muvakkat teıııuııı•ııf 

nunun tayin etliği , Hıhaları ve tü·'Jflerlni ayni gün saat 14.SO " 
mil!yon R'!l8liğine ' verrr.f;Jeri ıAzımcır. JP' 

Şartnameler paraı .z olarak A nke.rada Malzeme Daircslndeıı~ 
pa:.ada Te.st'llüm ve 3evk Şefliğinden dağıtılacaktır. (' 

~ ................................. ~ 
·rarlllye ~amaar.ayet~ 

ZiRAA T BANKA Si 
Kurulu' tanhJ : 1888. - ::ıe.:mayesı: 100,000,000 Tür" ~ 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Zifat "' tıcarı 'ıer ruvi banka muamıülni. 

Para blrtktlnnlere M.800 tın ikramiye ftlt1oS· 

-.,.... 9ım!ra'""" tmmb&r&b ~ lhl)&rm taaarnıı rtP""""'~ 
• .... tııa1mwnıara 9eDede • ıtara .,. ldlecek 1<111"8 fJe 

pl.&Da P'e llcramtye d&tttdaC!kt!r. otJIJ *' 
• 9ded ı.ooo Draldl &,000 tin 100 ~ 60 Oral$ ::,... • 

a • IOO • l.008 • UG • ıo • _....c • 
ı • !60 • a.oeo • ııe • ~e • .,r· 

tO • IGO • t..00t • 
cıonrı.ır: ~ p&T&Jaı tıt• "'nP <:lr.t1r " 

mllfJ~·~ ~,. cıskt:'1 ı:.ak<Urı!f ~ ,. 
&'lif'•'· '·": il ~ 1l B.aziraa u I!:!- 101 il 

~-


