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~ ~i -
"' seneden fazla hapis cezasına aıan 1 

ahkOmlar ziraat işle· 
rınde çalıştırılacaklar 
"iş için Muğlada D alaman 
Çıf ili.ğindekı hazırlık bıttz 
~rbin 2 aylık 
Dlançosu 
\'•~n: ASIM US 
tr ltıağlübhetinden 50D· 

~ ile :\imanla 'r ıtaı. 
d ~aoı eden \uupa 

~ iltlet nıerkezi imdi 
bı al odcr k bir \iman -
, ~I n(' inni , ingllt<'rc 
bi ır ko~c dınlcnmcge 
"1 fer ın il bariz \'az.İ eti al

nkara, 23 (VA.KIT) - MU#ladald 
Dalaman Çiftlığınde 1ki ıe:ı•eden fazla 
hapis cezasına mahkilm o!an mahkQm 
!arın çalı§tırılmae; etraftndakJ hazır
lıklar bltml Ur. İk1ncitc§rin ayı be. 
iWJa 100 mahkCı!"I çıftliğ'P ıevkoluna. 
caktrr ve z!raat vekAleU bu maksat. 
la bir program hazırıamırlardır. 

Dört yUz bin dönUm olan bu çUUlk 
tc mahkilmlar b!!Cımum zlrnat işlerin. 
de hububat. m ~'Ve ve sebze yeUşU. 
rllm~st ı !erinde çalışacak ~ayvancılık 
Mernc de mc~gul olacal-tJr 

ln aat C('za e\•lıtd ki mahkumlar 
tınUmUzdckl aym bidayet rde çlfthktı
çah§acak malıkUmlarır. lkamııtlne 

ml4hsu pavvonıarın ln§aeına ba§lıya. 

caklardır. IAımar . tebliğij Çiftı.ğe aevkerlilecck t: ahkt"lmlann 
mlktan her ser." hira.z dı>ha artmak 

llıtbe~'aıfl etf,fı \TUpa har • 
~daha ziyad0 iman. 
it~ b taUhine bağlıdır. 
"-t r taınanda nus :a u-
~ "' i hir Ralibı et kazana. tmretıle 11Ç N"ne ıınnra ('C?.8 C\ lerınde 
t ~ ltı.anla harbe d \'Bin e- mevcut olan sekız; dokuz bin mahkCı. 
~de kı~ kadar kat'i bir mun to.mamrn bu rıftllkt" çalıomala 

11 az a bngune kadar el. rı mhmktin olacaktrr 
'Is llıQ\affakileUer ne 0 • J>cvlet Ziraat t 1 !.mel T kıırumu 

CENUP CEPHESiNDE 

Odesa 
tamamen 
cevri idi 

1
1111 

hu memleket için 1 tarafından maltkflmlara yaptırılacak 
~- ~~ lll)dkflan t hlikeli bir l§ler onlara verilecek ti<'ret ve mah. 
"' ~tını olur kılmlarm sevk ve idaresi hakkmda 

,._,bar İle 22 Haziranda bas. hazırlıklara devam qlltnnıaktadır. 
' •t~ - Rwı harbi tı!:uncu 

~tetı berJin aı;keri maha
~ıi ığı ild allık harp blin· 

& ilde bir az durmak fay. 
~ tlq 

t ti :tclık harıl hlan~unda 
ı\it1 b kate !;8.rpan <'Jhet ıı. 
'-lbf llftahk bir uman zar. 
"Jı.ı it e<Jllmck üzere hazır. 
,, 11.n taarruz plinı harbin 
k itle. girildiği halde henuz 

~ ~bnekten ha31i n:ıak -
~ ;_, llYor. Ve bu hakıkatı 
~~iruya Alman sozcüle. 

lal konferanslannda ifade 
- '~El(-bnr kalnor, ~"Blnız iki 
~\fı~ lletice inde elde edilen 
t.:""- ~lerin kat'i zafere 
)\~~~ itin )eni bir taar. 

b.__""l 1 ga mü alt olduğunu 
~ "'~ e hıUtcselli görünüyor. 
~tı :"•Yor kf Alman g<•nel • 

'llQ ;::3ada altı haftada a. 
\Lltııı b t'ı neticeye \annak 
'1..~ıt. lr Plan üzerinde çalıs • 
~ t~~ fakat bu ikinci plinın 
'~ eJ tatbiki tamamlanıp 
~ llııyacağını hadi eler gö 
ı...~t. 
\..~;- Ru.<s harbinin iki a3 lık 
t''\t ~ikinci mühim nokta 
~d~ larıdır. Alınanlara gö. 
tfe~ kadar Ru yada aldıkla
fı l( ınesahası 170,000 kilo

'-~htı:ıılre, Yani asıl Alınan:\"8 """' ~~.t bir ülkedir; Rusla.;n 
>ıı. ~ tı 5 milyonu bulmuc; • 
• ~ 111trı l mlll on 200 bini e. 

"t ) halde Ru ordu undaki 
lıııı l.raı. rrıikdan S milyon 

~hııct Varrnı.c; demektlr. Ru ta. 
ltıı 2 onlar da Almanlann 

~ .\' tnil3on tahmin ediyor
'-.""t ta la.rııı Ruslara 8 milyon 
~~~llt 'erdlrcbllmelori itin 
~ lıı •• 11 de hiç olmazsa .huna 
~t -..... feda et.mis olmalan 
'~ İt tı halde ger~ Alman, 
)!..~ ~ iddialan a:ı Mk doğru 
~ ~~?! edHlrse ıkt taraf za. 

, '-tl"ll nılkda.n 5 milyon 
r~otı arasında bir rakam 

Reisicumhurumuz 
veni Ar ıantı n 

elçis ı n ı kabul etti 
nkıua, ıa ( A.) - Relaicuıxı.. 

bur J8n'lct lnönl.1 dUıı saat 17 de 
Çankaya Ko k)erlnlıe yeni Arjant.lll 
Elçisi C&rıoa Brebbiay: kabul etmi§ 
ve Elçi, R<:lsıcumhurumuza itimat. 
namesini takdim etrni tir. 

Knbul esnasında Hariciye VekA
lctı muıni KlUp muavini Cevat 
Açıkalm hazır bulunmuştur. 

Leningrada 
20 kı lometre
ge yakLaştık 

iskenderiye ye 
Muva ffakiyetle taarruz 
ettik. Liman tesisatına 

isabetler ka ydettik 

fYazm ~ rmr.llde) 

izmir - lsta nbul arasında 
iş i iyen 

Vapur ve trenlerde izdiham 
lzmlr Entcrnasyonaı I<'uarı mün&· ı usulü tatbık etmek mumkiın do#Jlse 

scbctlyle 20 Ağustostan ;:o Eylule ka. biç olmazaa trenlerde ne kadar birin· 
dar vapur ve tren yolcuları artıyor. Ci ve ne kadar ikinci me,•kı varsa on. 
İstanbul ile tzmtr arasında f§liyen dan fazla yolcu için bırlncl ve !kıncf 
mutad nakliye vBbıtalar.ı klfayetaiz mevkl blleti satılmamalıda. Diğer ta. 
hale geliyor. Ahval dolay)slylıı tren ra!tan UçUncU mevki bileti Ue trenle. 
ve vapur postalarmm adedını artır. re binen yolcularm yer bulamadık ba· 
mak mUmkUn olmadığı ıçln yolcular haneaile biriııci ve lklncl mevkJ kom. 
bilhassa Bandırma yolu ~ gidip ge- partımanıan f§gal ederek asıl birinci 
Jlşlerde btiyUk zorluklarıı uğrayor. ve iklnCf mevki bileti almııı olan yol. 
Birinci mc\·lddcn bilet atmış olan bir· culan açıkta bırakmak gibi vaziyet. 
takım yolcuların vapurda rahat bir ter meydana gelmealne lmkln veril· 
yer bulamamak, trende ayakta kal. memelidir. 
rnak gibi vRZ!ycUere dll§tUkleri göz. btaııbul lle Bandırma a.ra.ıımda l§ll. 
önUnc ı;etirUlrse bahsettJğımiz zor. yen vapurlara gelince bunlar da yine 
Juklarm ne derecelerde c.lduğu kolay birinci mevkJ yolculara mahsus kol. 
tahmlıt olunabilir. tukJara ve sandalyelere birer numa. 

Bir müddet evvel Devlet Demiryol· ra konabilir ve her bilet alan yolcuya 
ıan Ankara • lBtanbuJ arasmdaki bir numara verilebilir. Yahut birinci 
tı·enler fçln yolculara mevki numara. mevki bileti almı§ olan yolcularm va· 
11ı dağıtmak uaulllnU ihdas etmi§ti. pura girdikten ııonra ayakta kalma. 

• •• • 
ıran uzerın-

de 4 i tehlike 
SuTiye ve Iraktaki 

inqiliz · 
kıta ları 

Takviye edilmiş 

Hududa doğru hareket 
haberleri teeyyiid 

etmedi 

Iranın cevabı 

Londrada tetkik 
olunuyor 

(~.zısı .~ ımcüde) 

!vf erlı ıım Suat Davaz 

K IJIR()#LARIMIZ 
Alil OOBIJNDA :Bomanımrzm kuponlan 

bltmbtir. Jl'onnalanmım Cuma günü tC\7.I etme· 

&e ba§hyacağız. Ayni gun yeni lmPonlanmız da 

L ba.5h~·a<"aktır. Taf.,.llih bC'kll'yinlz. _J 

Sovyet tebliği 
BOTUN CEPELERDE 

An uda ne 
muharebe 
ediyoruz 

Alman zayiatı 
iki milyondan 

fazladır 
o 

Moskovaya 
24 ha va akını yapıldı. 
736 kiti öldü, 2000 

kişi yaralandı 
Mm;ko,a, 28 (A.A)- Sovyet is 

tihbarat dairesinin bu sabah saat 
10,30 da intişar eden tebliği: 

22 Ağustos gecesi kıta.J.a.rmuz 
bütün c~phelerde anudane muhare 
belerine devam etmişlerdir. 

Mosko\'a, 28 (A.A) - Dtin ak· 
~am neşredilen Sovyet tebliği: 

22 Ağustos günil kıtalarımız bil 
tün cephe boyunca şiddetli muha
rebelere devam etmiştir, 

Bilıi.hare tamamlanan malıimata 
göre 21 Ağustosf günü hava mu. 
harebeleri esnasında evvelce bildi 
rildiği gibi 21 değil, 32 Alman tay
yaresi dü~ürülmüştür. 

Baltıkta iki düşman nakliye ge. 
misi ile 2 sahil muhafaza botu ba. 
tırılmıştır . 

İki aylık harp esnasında Alman 
lann insanca zayiatı, 2 milyondan 
fazladır. Bundan ba.§ka Almanlar, 
8.000 tank. 10.000 top, 7.000 tay. 
yare kaybetJni§lerdlr. 

fDevam1 Sn ~ ıii . ! il" 1 

Yugoslavgada 
Çete muh- re

beleri ciddi 
bir hal aldı 

Attı haftada 
12000 rıazi öldürüldü. 
200 köp!"Ü a•ıldı, 400 

depc ateşlendi 
-.,_ 

İtalyan kuvvetleri 
takviye o unau 

Loodm, 28 (A.A) - Sovyet 
radyosunun bildird gine gore, Boe 
na.Herse 'Le, Hırvati: ta.n'da, M'.a.. 
:kedonya'da, Kamdnğ'da, SırtJle. 
tan'da, ve Y •G'<>Slavy 'da hareW 

CDcvanıı Sa . .& aü. 3 dM 

İngiliz Başvekili 

Bugün Türkiye saatile 
aaat yirmi Üçte radyo
saat yirmi üçte radyo. 
da mühim bir nutuk 

söy Jiyecektir 

Bulgar Ajansı 
tekzip ediyor: 

Cenubi 
Bulgaristanda 

Alman 
kıtal arı 

Harekette 
bulunma yor 

f'.ofya, 2S ( A.A.) - Bul ar · 
jansı bildiriyor: 

Tahran büyük elçimiz 
Bulgar ajansı cenubi Bulgarı 

tanda Alman kıtalarının har -
kette bulunduğuna daır Royt{' 
ajansının verdiği habcrı en ka 
bir tarzda tekzibe mezundur 

Suat Davaz öldü evam, ,C::n , .. r ,,,, l 
Bandırma • lzmir hattı llzerindte bu (Dooam' Sa . .& BU. 6 da) ------------- Tahran, 23 (A.A.) - Türklyenin Baskıya 

Verirken 

i~'1iR FUARININ 941 AÇILIŞI YAPILIRKEN VE FUARDAN BiR GöRüNüŞ 

Tahran bUyUk clçlsı Su~t Davaz. dUn 
kalb sektc.ıılnden i>lmUotuı. . :,. . 

Suad Davaz merhu::n he.rielyemlzln 
güzide §ahslycUerindend• Mütareke • 
den evvel hariciye ncza. tlnde umuru 
siyasiye umum mUdUr:ilğU vazife. 
slnl ifa etmi§, sonra bu vazifeden ay. 
ntarak blr mUddet fransi%ca muallim. 
llğl yapını§, bıl!lııra Ankaraya glt • 
ml§tl. Merhum AI.karada hariciyede 
vazife almış, Romaya sefir olmuş, o
radan Parlse tayin edllmlştl. Uzun 
zaman Parls sefirliği ynpmış, geçen 
BeDe de Tahrana tayin edilmlgtt. ÖIU.. 
mü memleket için kayıptır. Ailesine 
derin tazlyetıerınılzi bildirlrtz, 

Von Papan Ber
linde değilmiş 

(Y~ .& iblcü4e > 

Merkez cephede 

Sovvetler 
Mukabil taarruza 

geçtiler 
9 köy geri alındı 

Mosk.QVa 23 ( A.A.) - Ceph 
nin merkez mmtakasında Gene. 
ral Konief'in kumandası altınd 
ki Sovyet kıtalan mukabil taa.r 
ruza geçmişler ve 48 saat içid 
9 köyü ~eri almışlardır. 



- VAKl'll 24 AGURl'OS 1041 b 

1 Ko~uştuS!um' i~s~nla~ 1 s!h':=~~:e Sur~~e ve Lidib;~~ ~ 
, Duşman 

bu unma ı lamamefl 
Bir lsviçre 0 azetesinin 

f'O • dl 
bu husustaki haberi temiz Le rı -~ 

üveyş kanalı Kiracıdan b şkasının yıkanma ını 
'1<ıil tayyıırelcrı ık sık SUveyş 

lmı bombardıman ediyorlar. 
k nah Akd nızı Ş:ı.p De 
tayan bır karuı'dır. Çok es. 

m ndru:ıberl Sil\'eyş BcrzııJı.ı Uze. 

meneden apartıman mu avele tekzip ediliyor 111'-, 

Beılin, 23 ( A .. 4.J - Yarı res· LD1ulra. f3 ( A.A.J - ~~ıb 
mi bir kavnaktan bildirfüvor: to~ tar.hli emirname ırı,k d 

f sviçrede çıkan '•Gazette de Surivc ve Lübnanın ııı1 naıı t 
l~usaune'' de Almanyanm sulh man ıijırnli altında. ~~~ılı1\I~ b r k nnl açınak f!.krl vıırdı 

t Ki insanlar dnima Nil nehrini 
golü 'ası ta.siyle Şap Denlzı. 
Urmck ıstiyorl:ırdı. M.ıllld· 

o senP evveı M1s•ı Firavunu 
böyle bir ktı.lllll a1:rnı9tı. I<'akat 

kumlnn bı.: kannlJ derhal ka,. 
Rom imparatoru Adriycnin ve 
o:ıra 1klnci Hall!e r.amanrnda 

val1'>1 olan Amribnı Aıruı ııçtıgı 
r da Yl'i ıbetc uğrıı.mıştır. 

ter aırıuımda 

1 vardır. 

vey;ı k nalının açılmo81 Avrupa.. 
Hlndlstan'l yaklaştırarak dllnya 

dlyatı ü:crinde mhlılm bir tesir 1 
UJ•ır. Knnatdan s~ncde 6000 va-

çer 
lnglltcrc k nalm açılmusma çok 

mrş ve kacnı açıldıktan sonra 

bil H nd yoluna sahip olmak iste· 
. Onun içindir ki J9H harbine 

- Mı.sın h.mayesl ll1t.ında. bu!un .. 
uş: harpten sonra mUstn\dl Mı. 

.. ile bu maksaUe lttl#tok akdetmiş-

YE. 1 taşınacağı kışlık a_ 
partımanm muka'fvlcsini, 

onunc bir gnzetc gib• scmıis, dal
g-m dalgın düşünüyordu. 

Bu adam, yeni ha.yata pek 
düşkündur. Uğrunda berbnngi 
bir fedakarlıktan cckinmiye<:eği. 
rrl bilirim. Bövle bir adama, a 
partımanm kir.ısı pahalı mı gel_ 
miş dive soramazsınız?. Her hal
de başka bir duşunce i olacaktı 
İhtıyatla d ... '<lim kı: 

- Hayır ola .. :l\1ukavele şart 
}arından bazılarını beğenm6dın 
galiba! 

Derın bır goğüs g~ırdi ve: 
- Anartımanlarda yasamıya 

niç:n hevc: cttiğimı bilmezsin· 
dedı. &n samımi bir adamım. 
Düşündüklt;rlmı açıkça söylüyo. 
rum. Taşındığım apal'tımanların 
oda tcrt'batıı .•. mini mıni mut
fnğını, terkos. havag-a?.ı: elektrik 
~ibi tesısatmın en mükemmel 
şekilde } apılışmı bir yana bıra_ 
kalım. Apartımanda vaşamanın 
beni meftun eden tarafı, baayo
lartdır. 

Muhatabıma hak \'• .. !.tdun Mo· 
dem hayatın başlıca şartı da te. 
uıizlik olduğuna ~öre, bu temiz 
!iği en pratik u ulJerle temin e_ 
den v~ h ... r 1..aman icin emre ha
zır bultınan banyo tesisatına el
bette meftun olacaktır. 

- Hakkın var, dedim. Ve ;.;ô. 

zü, ona bıraktun. 
- Hakkım var amma birader, 

yeni mukavelename beni biiyük 
bir ?.evkten mahrum ediyor. 

- 'e gıbi? 
- Ne ı;:-ibı ol cak? Apartıına· 

sine, dair 
GUlmemiye çalışıyordum. Mu. 

hata.hım devam etti: 
- Baz.an banyoda olmadığım 

zaman bile, hizme~iye "banyo 
dalar!" dcdirttiğım olmuştu. Bu 
suretle asri hayata pek düşkün, 
sık sık banyo }apan b,r ndam ol 
du,:"Um anl· ılıvordu. 

-•F t bu .wı ;e ı P• rtı. 
man lö. :ı ıy.e n una.ı.;eb-"tı 
ne? Ban~on var ya ı~te .. 

- Öyle amma. banyo u bir a 
partımrmda oturan , damın ikin_ 
ci bir r.evki de. banyo unu baş
kalıınna gö tcrebilmektır. Fır
sat düştükçe lbanyo<lan bahset. 
mek, onun renk renk porselenle 
rini, sıcak ve soğuk suyunu, sün. 
ırerini, kokulu sabunlaııııı ve ka
uçuk terlıklerini, aynasını, duşu_ 
nu ve hattiı bir ince münasebet 
bulup - knpah şekilde tuvu.. 
}etinin hususiyetlerini bile anlat 
mak; yaFadığımI3 haya.tın yük_ 
sek fenni kolaylıklarına. tenıız, 
parlak §atafa..tma işaret etmek 
filhakfüa bir zcyktır. 

- HaLtiı. bilfiil gösterme bile .. 
- Hay ağzını öpeyim. Nası 

Talebe kaydın!.\ yarın 
başlanıyor · nın banvosunda kiracıd<m başka 

kimsenin yıknnanııyacağmı şart 

da bildın .. Hatta lbu b3nvoyu, 
gelen giden misafire bılfül gös· 
termek bile. benim gibi modern 
apartnnan hayatı yaşıyanların 
ba .. lıca ıftihar vesilesidir ye şlın 
di bakın, mukavelenamenin şu 
şart1 i~ anın canını sılonaz mı?. 
Gerçi banyo dairesini başkaları
na göstermeyi meneden 'bir ka. 
vıt yOk ... Yok amma, vıkamna
larma musande etmiyor. 

Orta okullarda yeni talebe 
aydına ve ikmal imtihanlarına 

MTldan ıtih'.lren başla.nacaktır. 
ruı ıı.it program bazırlamnış. 

k'<>şuvor. - Sen de buna fırsat vermez. 
- Yok canu .. 1 ! s!:n? 
- Evet.. İsterscu b. · .. ah, Yerinden bo l yarak knlktı: 

"ah eve gitJ;cm de bir duş yap
sam" diye ~erkesin içinde yük· 
sek sesle söylendikleri zaman, 
kendilerini işitenlerin yüzüne na. 
ıl baygın baygın bakarlar. Sa.. 

b3hleyin işleri başına biraz ge
cikseler. geç kaldıklarını söyle
mez de, "banyo almadan çıka
mnzdım" tcfalıiirünü savururlar. 
Bunlardan birine, merak edip de, 
"şımdi ıeve gidinee ne yaparsı. 
ruz?" dıye sor3anız, hakikatte 
bclk", takma d ı rin• su b rda
ğma koyarak ~orgun argın uy. 
kuya dald•ğı halde. vücudunu 
elleriyle uğuşturup ağz!yle su 
setleri çıkararak: "Bir temiz duş 
vapanm; c;onra kitap okurum'' 
martavalmr uydurur ... Ben acık 
konuşurum. . . . . . . 

Bu adanı, h:rl<ikaten a~ık ko
nuşuyordu. Güfünçliı~ünü affet
tn ecek kndar nçık ve fatlı .. Hem 
süzlerinde. yaşadığı hayatın im. 
kfınlarında.n başkalarını da fav
dalaııdırmak gibi - biraz fazla. 
en geniş fakat zararı tama· 
men kendine ait bir diğe~amh
ğın c;:;eri vardır. 

Evine yapılan telefonda, hiz.. 
metçi);, "rf.ındi banyodalar" di
ye k{lnuştururken, hiç olmer.sa 
bir banyoou var. Ya telefon çal_ 
dı~ı zaman "çama.,.~ra yardım 
ettiği halde" "Operete gitti" diye 
cevap veroiren 'kılıbık kocalara 
ne d rsiniz? 

Dışı kalaylı. h:i al"y'lı züpp~· 
lere ne dersiniz? 

PivRSanın en kıymetli sn.ton 
otomobillerini alabildiği halde. 
"nazar değmesin" diye, radyatö. 
rilne mavi boncuk. tC'kerleğinin 
yanı "I sarmısak - pa.'buç astıran 
} {' i ze. ine ne buyrulur? 

imkanlarını yoklamak üzere P."iı. r·aklar olarak telakkt ':;d r· 
ya bazı te:-;qbbüslerde bulundu- frı resmen bıldirilmekt ~pıl· .A 

i;ln .. <ı.. dair bir kny1t intişar et. Suııve ve Liı\ nana ~~-v 
miştir. olan sevkı}at. lrıın ,·e~~ıı ~ 

Alman hariciye nezareti bu geçmemek şartiyle. bU ~· 
haberi Avrupa havasım 1.ehirle· le na\iserte tabi oımıfcl ~ 
mek vakıası o' ıı < tcUikki et· Mruımafih ·Suriye. ''~oıd•ıı 1' 
mektedir. maknmlan herha.n~ı ) ı.Ub~ 

Bundan b:ı ırn BC"rlindı> su ci. c·cr!", g;e in Suriv ,·c nıı.rs. .;,. 
hot de mu nr de edı ıyor kt. ha ıth 1 •le ek biıtun m tı r )\I' 
berin 'erilrn' t rzı m<> ı.11 ruıl olmak uzere ayrı~~tbi1't! ! 
göstermı~e kfı.fıd . R.t 'lbi ha- ıat lisans usulünü lP ~ ... 

11 
trv-

berlcr tef ir edı'mi}P değmez. 1 Id ki rıQan şU•• _.ı S 
B"rlindcki bir mu! bır tarafın- amıs 0 u arı lir ]("ı ·1ff> .. rüz ettirmek liızm~ •8 ... ~ 
dan gazetesine \·C'ri mi~ olsa bile ye ve Lübnnna ıran ~1,-sı i'_J 
bu, Berlin:n havası ı değil. olsa tarikiyle yapılacak ~lt 'e~J; 
olsa münhasıran muhabırın rna· naviscrt verilmesi, 'b\ı: ~ııit 
hi\·et.ıni gösterir. içın ithalat lisansının d ~J. 

. ---o---- ğindcn ver-ildiği veya. ~u' 

A m er 1• k a lisansa )uzum kalma.dl~ 
nı tnzammun e~· ....-" 

Rusyaya tayyare Simaide ciöiiif rı 
gönderdı Voroşilof 0 

1, 
J...omlrn, 2R (A .. A.> - Ruzırelt 

gazetecilere beyanatında, Ameri.. 
kadıı hnrp imalatının tahminlerin 
fevkinde olduğunu, yüzlerce tan.. 
km İngiltereye teslim edildiği, 
birçoklarmın da ya.kın şarkta çok 
iyi hizmetler görmekte bulundu -
ğu, l .m.muz nyı zarfında J .465 
tayyare imaJ edildiğini, Amerika 
fabrikalarının askeri tayynre plan 
larım mütemadiyen tekMDmill et
tirdiğini söylemlııtir. 

Rusynya bir nıiktnr Amerikan 
tnyy-.ırı•si .. ·a.ımtııtır. Birçok t avya.. 
reler de yoldaPır. Bu tayyareler 
Alaska yoliyle Rusyaya gönde -
rilmek ecfa. 

dusunun gıl 
vesika/ar ı 

Almanların eline 
geçmış ., 

Berliıı, 23 (A.A.) .-J~~ 
Sovyet ordulan ştfllı>"_ .. -ı.I ( 

kası ba13kumandan1 M~ ti 
roşilofa ait evrakı göt~1rıı~ 
yare, alçaktan uçar:ken are rrıte 
rm muvakkat bir ta;~ il~ 
danı civarında. motorun~;1ıd' 
den Alman piyadesi t~ 
inmi 'e mecbur edilıni~1ricııııı'..ı. 

r okul id resi mümeyyiz liste. 
nı maarif murlürlilğUne bil· 

nn ~ Ye m meyyızlere daveti· 
~ınd" ı-m i tir. 

işte şu maddevi oku.! - Ne demek efendim? dedı. 
lncecık yazılnr arasından b3n. Benim banyomdan, istediğim mi

yo kullanınıya tnallGk eden mad- safire bahs"d yun, zi}•nrotine mü J 
deyi okudum. Hakikaten oylev saade edeyim: sonra kendiler!ni 
d:. yıkannuya davet etmiyeyinı ha': 

- Daha ıyi ya, dedim. Hem Bu olur şey mi? Bu. Meuı. bir 
kendin rahat eder:-in. Hem ban. yemeği ballandıra ballandıra an-

HVBREl' IllDAFET 

.. 4/maıılar 
Tobruku hiç 

zaman 
alamıyacaklar 

Sovyet Rusynıun Amerlknya si 
parişleri bi'r milyar dolnrı bulmuş. 
tur. Bu siparişlerin vüzde onu bir 
kn~ hafta sonra teslim edllccek • 
Ur. SovyoUenn tayyare benzini 
hn.kkındııki bUtün tııl~plcri karşı -
lanın 

Ta) yarede Sovyet 1?.;~i e'o~· 
danlıi:1nuı ait mühiın ~ ..... 
e1e geçirilmiatir~ __.,,.,. 

Muğladıa ~ 
VE C 1 Z ELER yon temiz kalır. in tıp - ikram etmek imkfını da 

Onun teessürü devam cdivor varken - propagandamızı yarı-
__ v_az_a_-_11_<_ı1r._ .. ,_u_ı_w._._K_v_"_11_~_1_ • du: rta bırakmak gibi asri\iğe yaraş. 

- F nkat gel, bir de bnna sor.. mıyan bir rnünasebetsizf.k olur. 
.-. Fenalık erbabı, muhtekirlPr 
:ho ;Jar fesatçilar ve salredir. 
ruu.;avl} e umumun itluılilc he-

+i içtimaıyenin garabeti adı ve
. hsklı mıdır? 

~ 'l'umtura!tlı c-skı üslup, Mi fi 

Ben Fatihteki b"ba yadigarı ko. Bilakis bahsettiği banyomun 
n:ığımı oda oda Kürdlere kiraya. sıcak ve serin sularından, şid -
v ·rd;kten so"lra. i.'}lcrimi de yo· detli bir yağmur ağnnğını an _ 
luna koyup "apatıman hayatı" dıran duşundan ve gıcır gıcır 
ya.şu.mi\ a ba~!adıcrım z.<ı.man. porselen döşemesi üzerinde 8.de
do::tlnrıma her telefon eti il· e e:ı ta danscdcr gibi vürüverek. as

r 

Bütün kumandanlar bu 
fikirde 

Ruzvelt 
Bir eyhilde Amerikalı

lara hitap edecek 
Ne•-ynrk, 28 ( A.) - Heiıılcurnbur 

Rnzveıt, l eyull pazartesi gUoll Hayd 
pnrktskl fknmet.gfthmdnn radyo !le 
Nııerilmn nılllP.tine hitap edecektir. 
Reisicumhur saııt 17,4:5 te nutkuna 

Muğla, !3 (A.A.) - ;f!~ 
rin kırma işi bitmek 1' yv~t 
Tütünlerde hiç bir hastalı il re 
tur ve geçen seneye n~rn~r" 
lcri daha acık ncl'istı~· rtlr-'° 
dahilindeki bütün tütilll / 
si 5 milyona yakındır·~ ,J 

ere n<:ınl t payesi vermekttr. 
..,,.,,,~~--ıe fıltlrler, eonrndnn görmeler 

oluyor: lvi.!ıl dl' var, fPna.sı 

h~uma g-iden scy, hi;;m l"ilerın ril:ğin en tatlı nimetlerinden mi. 'Idncy, :?~ (A.A,) - Afril<adan 
verdiği §u cevap olurdu: '' Ba11, afirleri me tattırmak isterim. Ba- gelmekte olan general Mac Kay sıcı.. 
~mdi banyo a[t'Jlorlar lfeudinı. na gelen m s:ıfirc. her IJE!}den neye muvaaa.ıatında dil:mıınm Tobru.. 
On be~~ dakika t.'Onra telefon Me• konuşur; siyasetten bahsed r; ku hiçbir zaman almağa muvatıak 

başlıyncnğl ve nutkun 15 nakıkn sU

rcceitf tııhınin edllmcktNir • 
1 eylOJ Amcrtkadn l§ b3yramı oıo. 

rak teslt edilmektedir. 

Şabıvı: 1 
llı:ıır: ..... misiniz;ıl' bu cevap beni. modern fakat banyodan söz a.cma.zsaın. olamıyaC!lğmı ve genem! Sir Tonıa.ıı G ı v ı 

h:ıvatm en sevimli cilvelerinden vasadığm1 hayatın saltanatı na_ mıımey ile diğer ktımandanlarm da enera ave 
biri olarH meftun ederdi. I~ · mına hiç bir şey söylememiş O- aynı nokta! ruı;ı;arda olduklaıını 8'Jy-
mek ki, derdim; asrı olmak. her lunım; içimde bir ukde kalır. ı mtştır. tngılız Kralmın Basya- \luuuıoı \a .... ~. c.ı.no. ,.ıJ 
şeyden evvel banyo}a girip çık. lY.yebilirim ki her türiU teçhi:ı:a 1 ıı1lt-'(;trı 6.ıo 1 

maktır. Ve bu zevki tamamla- tı modem apartımanlarda YR.Ga.. General sözlerine şum• UAve ctmtş. V rhg"ine tayin edtldl 1· • ' 4 °' 6.lB to.ı3 ~ 
Ur l•.lfİ .._~ mak için. ara sıra telefon çnlm. nan hayatın ca!msı ne asansör, · C>ğfo 13.JG ;.tc ., ,,.r· 

ması lfıumdır Hemen hizmetc;ı· ne kalo.rifer: ne de balkon \'e ta- Avustralya kıtalarınm Damurda Loodra. 23 IA.A.) Kral geiıeral lkındl n.oz 9.06 ı1.oı 1;1 
yi koşturup: "Banyodalar efen- raçasiyle değil de banyosuvla yaptıkıan hUcum netlcoaindediP kJ Vaveıı bs§yaverllğlne ta\iıı etm!ştlr. Akşam l0.35 12.00 ıo .. 'i4 1J 
dim!" cevabını verdirecek ve çı. başlamıştır. Dikkat etmez mi. Suriye mütarekesi vukuhuldu. Ve A.. Bu tayin general \"aveli-ı_ §imdıkl va. l·atN :n.sa 1.38 ~ı.SS ~ 
pıl cıpıl suvun iç•nde birnz daha sin: bizim gibilerin çoğu, biraz m<ırlka.n tayvare ve tanklnn bu mu- zife.ııind h çb1r degi§'kliğl tazammun lmsak 4» ıus 4.~ 

~=====::=c;;;;:=::::::::============(='Ir=p=ı=n=aca.l=::='s=ın~ .. ================~y~org~ı~ın~l~uk~·~h~i~sset~~ti~k~le;r.~:==~v~a~k~it~,==hare===bed==c==k=ul=ın=n=tl=dı=-============~=e;yl=e=me=m==ek=t=edlr===·==============~~========~=======~ 

Köyden çıkıp uz.nklaşmışl rdı. Ay ışığı 
~rak yolun ıki tarafındaki ağaçların d31la 

da birer kağıt fener gibi sallanıyordu. 
alların yaprakları arasından süziilüp döAu
n ı:ık kırıntıları sessizliğin içinde elbise· 

krinin :üsti.ınde, ellerinde yiizlerinde, yer 
....... ---- darmadağın oluyor ve :;anki mehtabı 

çiğnemekten çekiniyorlar gibi yavaş yava 
·· ··yorlarclı. 

Ahmet Dündarm hastaneden ayrılmııJ 
e 1mra1ıcla vazife almış olması Selma T om· 

rclu pek fazla alakadar etmişti: 
- lstanbul d~mda çalrşabilmeni7e pek 

memnun oldum, dedi, lmralı gibi ıssız bir 
~::la. cemiyet hayatmm nimetlerinden u· 

m ve sırf idealinizin yolunda. ~"\İ ısmaktan 
elen zevk kinde yaşıyahilmeniz beni fev· 
al.lde sevindirdi ... 

Ahmet Oiindar bu sözlerde: ··sizinlP 
"ne Anadolu kasabalanndan birind~ 

uy~ ve ideal birliği içinde mesut kendi-
• !.'.İ pekL.la memleket hizmetine verebili' 
' • mtmasını buldu. 

lmralıdP.ki mahki'ımlardan, işledikleri 
lardan, ucun içtiami ve ruhi sebeplerin
b:ilisedilmeğe baslanmıştı. Selma T om· 

Ahmet Dündann lmr.ılı etiidlerinc karşı 
fkalade alake duyuyordu. 

Gene bekim, konuştukça kadmm 
yat, içtımaiyat, terbiye bahislerinde ol 

1 
Edebi an M r~ ~ n o 1.EFl~·.::~ME;,. 

Roman ~ Lb SEVENGtL 
am .................................. .-lMi:~=----~----------------......... ıı-. .. ' 

dukç.a engin bir se1iıhiyetle İstenilen bahis· 
tl" malumat sahibi göründiiğiinii,hatta mü· 
taı.nalar söylediğini dikkatle ve ehemmiyetle 
far tti ve bir fikir kadını ile konuıJmak 
zev i iç.in bu ı:ıeyahnte katbıımış olduğunu 
hatıı !dyarak tahmin ve tasavvurunda ya 
nılmamıs olduğu icm ayrıca memnuniyet 
duydu. 

Fatma öğretmen sıkılmıştı: 
- Bu hanım, her ay maaşının yarısı 

m lstanbula kitapçılara gönderir; dedi, her 
posta kucak kucak m~cmua, gazete, kitap 
getirtir Bu kadar fazla okuyup da ne ola 
cak bilmem... Kızım, köy hocasından üni· 
versiteye profesör yapmazlar! 

Sonra asıl söylemek isteyip de ona 
~akladığı ciimleyi hususi bir ehemmiyetle 
harcadı: 

Üc ay nyrıirktan sonra birb'rinize söy· 
liyccekleriniz bunlar ınıydıL Mnhkumlnr 
içtimai tesirler, psikolojik sebepler. yok bil 
mem ne ... Tuhaf i nları:ıımz dcığrusu ! 

Selma T omrul Şen. berrak, temiz gü· 
zel ve ahenkli bir kahknha ile güldii. Ce· 
cenin sessizliği içinde mehtapta ağaçların 
altında bir bili&r p.m'Ça!Jrnm sıra sıra mer -

merler uzerinde yuvarlanıp gidişini andıran 
bir ses isitildi. Ahmet Diindar bir taraftan 
bu gi.ılüsün gi.izelli8ine alakadar olmakla 
bember, bir yandan da Fatma öğretmenin 
~özlerine ehemmiyet verdi. DemeJ.- bu ka 
dm Ahmet Dündarla Selma T omrul arasın· 
da bit ask bulunduğu fikrincledir. İki has 
rctlinin birbirlerine kavuştukları zammı 
ilimden, fikri mevzulardan, realiteden filan 
bahsetmelerini abes buluyor; hijlya ve sev· 
gi dururken, siir Ye heyecan dururken ilim 
vt. realite. .. Bu Fntma öğretmenin hakkı 
var! 

8 

Ahmet Dündar ve Fatma 
Selma T omrulu getirip evine 
sonra kaplıcadnki odalarına 
Fatma öğretmen: 

ö~etmcn. 
bım'ktıktan 

dönüyorlar. 

- Bakr.lım, ihtiyara kapıyı nasıl açtı· 
rac.ağız? .. diyor, burada bu '.ınatlcre kadar 
dışarıda kalm k adet değildir. Kim bilir ne· 
ler söylerle-r bizi micin ... 

Ahmet Dündar da Pma"* köyüne 
gcliııken bunu düşünmiiştii: KWrı bilN- ne· 

lcr söylerler?.. 
1 

ıı 
- Ben işt~ onun ıcın bugi.in Se ~ 

Hanımı görüp sıhhatte olduğunu öğre0d.\, 
ten sonra yine beni getiren otomobille 0 

mek istedim. 
- Geldiğinize iyi ettiniz, oğ!ll~t 

(Fatma öğretmen dil ah ıkltğı netices~ e 
kese ··oğlum.. diye hitap ederdi: hatta S 

1 
çende çenber akallı kaplıca sahibi ile k~"tp 
şurken de "Hacı ağa, oğlum ... ,. diye hı~. 
etmişti de ihtiyarı kızdırmıştı; doktorla 8 

1. 
larınd ki yaş farlc.mın pek o kadar fazla a°i 
madığmı farketmiyerek devam etti: ) ·ı 
lum, Dündar Bey; geldiğinize iyi ettiıt• · 
Bu Selma sizi görmüş, deJi divane olırıuf; 
fstanbuldan döndü döneli üç aydır Jafııı1 ,. 
ağzından düşürmüyor: sabah akşam Y0 ~ 
nuzu bekliyor. Görüyorum ki siz de 0.ıı 
karşı alakaınz değilsiniz. Allah mes"ut ~: 
bir an evvel başgöz olun da dile düşrn hBI 
dedikodu uyandırmadan bu mesele de 
ledılsin: siz ne düşi.inüyorsunuz, 

Ahmet Dündar bu hususta henüz ~111 
bir karar venniı değildi: buraya geldi ~1 
sabnhtanbcri bu cinsten dü!Ünce1er kaf eli 
meşgul etmiyor değildi: fakat kendi kell 
. '--1 d dı d"' .. k 5011 
sıne IW rp a uzun uza ya uşunme • 
radan pişman olmamak için esaslı rniilahıı. 
zalarla yorulup öyle karar vermek iı::tiY01 
du. 

(Devamı var) 



e 
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ı A. Ş. Be -
rü Şemsettin 
banka.cılık ve 

halarında kcn -
eserler beklenil

cnı: ya ında vefat 

ti'Vi geldi 
rı ~e memleketimize 

•".i • elmi t' ır. 

$ E-Ri~R HA ERtE. ı ;~~ :~:~:; 
B. b b k j sü ecek ? 

s - \ KIT nı \GUS'l'OS 1 

,. . ~w~ " .... 

30 Ağustosta 
Taksim de büyük bir geçit 

resmi yapılacak 

ır a anrn ızına Ruzve!t, Atlruıtigin n res~dc ya· 

teca VÜ2Ü sabit ~~dı~a:te:bilinmıyen bır muı r. 
- H rp " 1943, e a r aUreeek ' 

30 B,ğust.o.ıı zatu bayramı memle • , C. Halk partisi ve diğer t.eı:ıeküllcr 
k Un h r tara!mda. b yWı: t.ezaııürat- (.MUlklyc protokolUlla öre) 
la kuUan en ttır. Bayram içm latan. MER \ st ı 
bulda da l dar makarnlar tara • Merasim T sim m d nmd ola • 
fmd3n b r program lı&zıri&Dllll§tlr. caktır. 

Buna. Ei re bayram 'l'a$aim meyda. • Merasime cvvelA komut.-.nm krtaatı 
nmda kutlanacaktır. Prcgranı bül.Aaa. muayen rll aa.at 10 d başl nacak, 
t § Y dir: bad u i lk ı marşı ç im cak cunı.. 

Tf,Bittl\ \ E KABUL MJ!:RA lm burly t Ab.desine çe nk ko c k ve 
O namma komutanlığa yapıla • hitabet rı müt :ık p ge t resmi yıı. • 

r Fm klıda omut.a.nlık pıJacaktır. 
biDıuın:ı.Cla v ~ atıerd ka. MERASlM ATI LAR•: 

cdj:t~t::ktir. SQ ağu toe 911 Unü sa t 12 de 21 
.A) Saat 8.80.0) .tstant-uı ganıizo u atım top atılacaktır. 

b k rı ve m sa e AmJr. 30 ıstoıı günU ve gec: si §Chlr 

lerl. bayra rl ısU ı cek ve tenvir e -
B) Saat 9-9 30) vtllıyet.. belediye, 

olmadı Dcd 

Bunu l{ızın uydurduğu 
anlaşıldı 

Dunkiı :::a} ım ula bri ısmin_ 
de b r ışçının kızına teca vüzd 
bulunmak istediği şcklind~ b r 
havadıs vardır. Fılvaki kı .. 
babası .hal·xında büyle bir şika
vette b~unmuş, fakat adliycco \ta 
yapılan tnhk . • at ooticesinde ibu 
iddianın varit olmadığı sabit ol· 
muş. Sabrı hakkında takibattan 
va~~eçılmiştir. 

Fenerde Yıldırım cadde ın 7 
numaralı evde oturan brı d n 
b · r arkad:ı.şımıza d m ki. 

"- ld(ha çok çır :nd r. B 
baba 1.ızına böyle bir teca 
bulunur mu? Kızım ecrm 
a.n,neeo: ., ~yrı ya,,_cııyoruz. Kı 
hrtıi,z 14 ·aşındadır. Kend s n 

HAKKI SÜHA GEZGllf. Bügükadanın imaru. 
Otel ve eğlence yerleri yapı
laca~, yollar genişletilece' 

a · vvel bir gençl sev·m.ı. 
~ ı lıab r ldım. Kucük olduğu 
için bu harcketıne müsaade t 
medi.m. Birkaç ıdcf a dövdüm. Ge. 
ne ko~u haber aldnn. 
Taeyijciınden sıikı1mrş ola k kı 
Vasil isminde bir erkekle M rı-
ka, Aleksandra isminde k dınm 
teşviki) le olacak. bir iın ev 

ı_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_I 
Bt;} Ukadanın im r planını nıa· ı 

h l inde tetkık etmek üzere mi. 
m r Prostla b rhkte belediyeden 
bir he\ et gıttig:nı evvelce yaz
mı tık. 

Prootun hazırladı<Yı imar pUi· 
nma ı;;5re; Adada biri Niznmda, 
dıgeri de Madende olmak üzere 
ıki yeni iskele in a edilec ~tir. 
Bu iskelelerden lbaşka mevcut 
vapur iskelesi meydanı da 11;cniş. 

lctıleecktir. 1eydanın karşısı· 
na rasthyan k~ rmda buyük b. r 
otel yapılacak, hu otel a teç_ 
hizatı hıı.vi olacaktır. danın bü· 
tUn ) ol an l)l~ muc1 nce gen ş 
!iyece \'C ta.mır f'd" ecektir. 

Prost, evlerin bah ic rısın. 
de olmasını. Ada içeri ·nde bır
çok eğlence ve pi· j ~ rleri ·n te. 
· s ed lmesine k rar 'ermiş ve 
kararı pli.na almıştır. 

den kactı. ZabıUt ra m "aat 
ettim. K nd.isıni Edim pıd 
Ma.rikan•n a:'bhısmrn evind bul. 
dular. Adli)eye ~idik Hal.kım 
da ti iddıa ı sabit olma ı. Altı ı._ 
ra \N"Clım. Kend ·ni Bursa , 
annesının yanma gönd · . H 
di&> böy d·r. Teeavuz m l 
)Oktur. Kı7..a, be :kn kurtu m ı 
İç':ın öğretıl.m ş o bil'r.' ---o---

Cöp nakli 
Belediye 300 arabayı 

kaldırıp yerine 70 
l<amyon kullar.acak 

!Maarif Vekili 
1 geldi 

Ticaret Ve ili 
Dün iki iç.tim aa 

riyaset etti 

Bel dıye çöp naklini motorize 
te atla yapmıya karar vermiş. 
tir. Mevcut 300 araba yerine 70 
kamyonet alınacaktır. Arabalar 
yalnu kamyon tin giremiyeceği 
ara sokaklardaki çöpleri nakle· 
deccklerdir. 

Çop fırını nşaatının faydalı o
lup olmadığı. foo işleri tarafın.. 
da.n t tkik edilmektedir. 

Çöp!erln içinde bulunan kağıt, 
bez gıbi <:oplere talip c:Ikmakta
dır Belediye bunları satacaktır. 

Kok kömürü vaziyeti 
Etibank kok kömürlerinin to· 

nunu 23,5 liraya satmaktadır. 
Geçen yıla nazaran 2,5 lira 

fark vardır. 
M vcut kömür ~toku 30 · 40 

ton arasındadır. İhtiyaç ise 75 • 
80 ton arasındadır. Eksik olan 
miktar •a.kmda tamamlanacak
tır. 

"Midlsmur "havalı inde, tenlıa 
üir mıntakada, trn"lliz giııi11miş, 
yaşlıca bir odamın cesedı bulu~
duğu. haber altnmıştır. Rddi~ 
den malumcıttcır olan P611t:i Bric 
zabıtası. derhal tahkikata geç
miştir. Ôlun-ün, bir cinayett h."Ur 
ban gıttiği zannedili1JOT- Cuedi,. 
uzerinde, lrüviyetini isbata yarı· 
yacak herhangi bir şey Çtk"ma. 
mı*tır." 

Havadisi okuduktan sonra, 
pek tabıi olarak ikimiz de bfribi. 
rimizin yüzüne baktık. Az son
ra bu ses izliği Barnet bozdu: 

- Mister Kam'bervel, dedi, 
yüzde yüz eminim ki, bu adam. 
Esmordur. Görilyorsunuz ya .. 
"Temiz giyinmiş" diyor. ''Yaşlı· 
ca" diyor. Hiç şüphesiz ibn adam 
Esmordur~ Tahkikatınız pek ça. 
buk ve ümit edilmedik bir suret. 
ta neticelenmiş oluyor. 

- Derlıal orava gitmeliyim. 
Midlsmur öyle mi? 

- Evet.. Peytli Bricin de öte
sinde bir köydür. Niderdeyl mın
takasının öbür ucu.. Evet, der. 
hal gitmelisiİtiz. Fakat, ben de 
sizinle beraber gelmeliyim. Çün. 
kü Esmoru tanımıyorsunuz. O
nun ıdn cesedin kime ait olduğu
nu teşhis edemezsiniz. Bense, 
pek tabü olarak ilk bakışta tanı.. 
rım. Haydi simdi bizim mağaza. 
ya gidelim. Ben otomobilimi ge
tirteyim. Birlikte otomobllle gi
deriz. Eğer trenle gidecek olur. 
sak. Pcytli Brioe geldiğimiz za.. 
man, nastl loea. daha ötelere git· 
mek ic;in otomobile ihtiyacımız 
olacak. Onmı için doğnt<lan doğ· 
ruya bura.dan otmnobille gide. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yu· 
ccl dün sabah Ankaradan hrı. 
mizc gelmi tir. ı arından ıtiba· 
ren şehrimizde tctkıklerine ba!=!. 
Jıyacaktır. Vek41, okul 'htiyacı 
etrafında maarif mudürlüğünden 
iuıhat alacak, unı' ersite -ve lıse· 
lerın imtihanlarında bulunacak, 
üniveruıte kampını gezecektir. 

Çocuk bahceleri 
kapandı 

İstanbul maarif müdürliiifü · 
nün şshrln muhtelif semtler n • 
de açt1ğ1 çocuk ba.hçel ri dün 
kapanmıştır. Bahcelerden 4.000 
talc'be fa) dalanmı. tır. 

Vakıf sulann şişelerine 
zam yapıldı 

---~-o----
Hariçten keten 
kumaş geldi 

Son günlerde lıariçten şehri-

Beyazıda yapılacak 
para~üt kulesi 

:y t t ın dı ıne k -
r v n p •·t kul sinin in. 

:ı tı demir malzemesinin bulun· 
marn ı dol yısıyl geri bırakıl 
mı tır. Kulenin inın pl!m i1.r.e.. 
rind t tkikler tamamlanmakta
dır. M 1 mc ulunur bulunmaz 
d h 1 f liyete slanacaktır. ----o----

Yüksekkaldırımm 
tamiri 

Şehir planında Yu~ookkaldm· 
mın mozayık parke olarak inşa 
cdılınesi ka.rarlaştmlmı tı. Fa 
kat, yapılan ihalede m ata 1a_ 
lip cıkm mıstır. Beledıye vazi~ 
y tı tctkıl ettirmektedir. 

Altın Fiyatı 
Evkaf idaresi menba sulannın mize keten kadın ve erkek ku. 

damacnnasma beş kuruş zam maşları ~elmi.ştir. 
Altın ft} atlarında dun biraz 

:yükseklik o muştur. Dün, b r al· 
tının fiyatı 25 lira 65 kuruştu. 
Bir gram kul<ie altmm fiyatı ise 
342 kuruştu. 

yapmıştır. Bu zam yalnız dama. 

1 
Fiyat murakabe komisyonu, 

cana sat1Şllla ait olacak ibarda.kla ıbu kumaşlara azamı satış fiyab 
satışına. tesir etmiyecclrtir. koyacaktır. 

il il il. ··' 

BiR CASUS OLDURULDU 
$of öre yeniden talim t verdi, 

tek-rnr yola çıktık. 
!~pimiz ycr.ınl?,C rahatça ) cı

Jeştikten sonra, Barnct bana hi_ 
ta.ben: 

Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı Seyahatimizin sebebini 
Bondl'e sen kendın anlatırs·n?. 
Ben sadece gazetedeki havadisi 
gösterdım v~ kısaca neden kork· 

7 İngilizceden Çeviren: H. MUNIR-
lim. Gazete neyazıyordu? Tenha 
bir yerde bulunmUG bir ceset ... 
Hem de bir cinayt!te kurban gıt. 
miş olmasından §Üphe ed'J'iyor. 
Doğrusu çok esrarengiz bir M· 
dise.. Fakat hemen hareket ede
lim., 

Mağaza.ya döndük. Barnet 
derhal telef ona sarılarak konuş· 
nuya başladı. 

Bunu ibitirdikten sonra elbise
sini değiştridi. Mağazasında her 
şeyi hazır mükemmel bir odası 
vardı. Bu i§ de bittikten sonra 
bir fikir daha ileri sürdü: 

- Bana kalırsa. diyordu. Ora_ 
ya giderken, yanımıza. bir de 
hukuk müşaviri almalıyız. Me
sela benim hukuk müşavirim 
Bondl vardır. Bu gibi işlerde ya. 
nımızda böyle ııt.rinin lbulunması 
faydalı olur. Bizim Dik Bondl. 
bunun için biçilmiş kaftandır. 
Giderken ona uğrayalım. 

Teklifi uygun buldum. Yalnız 
bütün arzum, bulunan cesedin 
Eemora. ait olmamasıydı. 

- l~allah Esmor değildir, 
d:yordum. 

Barnet yüzüme hayretle ibak
tı: 

- Değil micfrr? •. IBafka kim 
olabilir? 

- ~i.detir ~ır. 
- Amim, WP ·- a9'Jft" 

dayız. Seyahat mevsimi çoktan tuğumuzu soyledim. 
geçti. Oralarda, seyyahın işi ne? Hadisenın sakla.nacak bir ta. 

- Belki de lbir sporcudur? rafı olmadığı içın Bondl'n biltun 
Ben, memleketin bu havalısini bildiklerimi anlattnn. Ba.rnet 
pek iyi bilmiyorum, fakat bu de Esmonın kendis nı ne suretle 
mıntakada, ava çık.malan ihti. zıyaret etti~ni anlatarak hika-
mali yok mudur? ) eyi tamamladı. 

- Evet .. Ava çıkmak ihtimali \ oterdeyl'e gittiğini de söyle-
vardır. Lakin bir avcı kaylbolsa, mi ti. 
ertesi gıınu derhal gazetelere ak- Bondl, ikimizi de dikkatle din. 
scdcr. Ben senin gibi düşiln.. ]edikten sonra: 
müyor:.ım, Kambervel ! (Bamet- _ Şu halde, hiç kimse, hatta 
le arkadaş olmuştuk. Artık senli sizler dahi, Mister Eamorun 
benli konuşuyorduk> Hayır, ha- Peytli Bric'e nicin ~ttiğini bıl· 
yır .. Bu temiz giyinmiş ,yaşlıca miyorsunuz? dedi. Buralara kimi 
adam, muhakkak Esmordur. Es. gormiye geldiğini de bilmh or
mor çıkacağını zannediyorum... unuz. Kısaca. hiç lbir şey bilmi. 
Neyse, §imdi bakalım, otomobil yorsunuz? 
gelmiş mi? -Tamam, dedim. Hiç bir §eY 

Otomobil gelmişti Büyilk. kuv· bilmiyoruz. 
vctli bir salon otomobiliydi ibu.. _ Netice itibariyle, bu ceset, 
Şofor, direkc:iyonda bekliyordu. Mister Esmora aitse. oldukça 

Bizi görünce derhal dısarı fır. mtlşkül bir tahkikat safhasında 
ladı. Kapıyı açtı, Barnet şoföre bulunu~orsunuz demek .. ~c .u· 
talimat verdi. Y:olda. Bondl'a uğ· Tetle tahkikat yapmak nıyetın. 
ramaklığını istemişti. desiniz? 

Girdik ve yola koyulduk. 
Bır iki köşe sapmamı~ık ki, - Her şeyden evvel, cesedin 

yeni lbır binanın önilnde durduk. Mıster Emnora ait olup olmadı· 
Barnet dışarı çıktı ve kayooldu. ~ını öWenmek istiyorum. Eğer, 
Faltat lbirknç dakika ı:;onra, otuz ona a.i~. şüphesiz bir sorgu a
beş yqlarmda kadar dinç, diri çılaeaktır. Bu sorgu esnasın.da 
bir adamla beraber geldı. Bana. birçok şeyler meydana ~aca. 
tanıştırdı: ima kaniim. 

- Mister Dık BondL.. ' (~ror) 

B r manif a ur acı 
i t r an ha se 
malı tm ol u 
Bakallık yapan bir 
baba oğul da tevkif 

edildi 
M waZAAmda b·r haJ,li ka 

bezi bulunduğu halde g en 
terilere kaput bezi kalmad:r!un 
s "yliycrek atmzya!1 Çakmak ı 
lard3 manif tura taciri Ali Cıvıt 
ikinci a !iye cezg. mankemadocı 
tN kif olunmu§tu 

Ali Cavidin muh k mes.i dü 
bitirılmiş, suçu ~ahit görülerek 
7 gün m · dd Ue hapse, 50 l r. 
ağır para cez..tSina ve 15 gun d 
dukkanırun kapa_ ·.masına mah 
kfun edilm" ·r. 

Bundan ka u.lmadı wı söy-
lenen ve bililhare du a bu 
lunan top top aput 'bezl rınin d 
müsadere edılm i kararı ırıl. 
mıştır. 

Balıkpazannd rcıler 
caddesınde 45 nu r da kal 
lık yapan Mfual ıle oglu 1stavro 
bazı mü tcril re k r ka mad 
ğıru soylemi~lerd·r. Fakat 
yet uzennc. dükkanda yapıl n 
rama sonunda dört ndık 
bulunmuş ve ib ba o l kal 
narak asliye i {ıncı ccz 
mes ce t vkif o munu 

lvırm yı evvelkı Yakı 1 

lncirlerimiz 
Bu yıl mcirlcnmiz ~ 8e

neden yüx.de on beş, yirmi noksa. 
nıyle 209 bin cuval kadar tah.ınin 
edılmektedir. Bu noksan I:> kım 
sızhktan ve ihavalarm kttrak t 
mesinden ıleri gelmelrtedır. Ge 
Qen sene fiyatları 25 26 ktll"l1 
tubnuştu. <!::mirde Köy)ü gaec 
lesinden) 
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K astamonu ve 
Çanları da 

Atatürkün 
ilk gelişi 

Vıldönümü mera
simle kutlandı 

Kastamonu, fS ( A.A..) - Ata_ 
lürkün Kastamonuyn. gelişinin 
yıldönümü münasebetile burada 
büyük merasim ynpıbnış ve E
bedi ş0fin hatırası amlmıstır. 

Çankırı, 2S ( A.A.) - Atatür. 
kün buraya ~eli.czlerinin yıldönu
mü münasebetiyle 'bugün burada 
memurinin, askerlerin ve halkın 
iştirakiyle bir merasim yapılmış 
ve Ebedi Şefin hatırac:ı taziz 
edilmiştir. 

D. N. B. bildiriyor 

Diny pe 
sal ·nar· e 

K Öpri!başlarz
nz elde etik 

.JE:: 

oir a aya ç~:<!ık 
Bcrlin, fS (A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
Dniepcr üzerinde elan Sovyet. 

~erin elinde bulunan bir'mç köp
rü başının zaptı içın yapılan mu
harebeler bütun ~iddetile devam 
etmektedir. Sovyetlcr, ağır tnnk. 
.arını birer istihkam g1!li kullan· 
mnk üzere toprağa yerleştirerek 
sabra merkezlerini takvivc et.. 
:mişlerse de Alman lcrta1an mü
teaddit noktalardan uü~::.n mcv 
?ilerini yararak ilerlemiye mu
vaffak ol.muşlardır. 

Sovyetler. Dnieper u~~r:nd.: 
bulunan Çerka$y şehrinin evle. 
rinde kapanıp müd:ıfaara d<'Va:n 
etmişlerdir. 

Şiddetli sok::ı.k "m uharebale::i 
neticesinde Almanlar t.ür~tle 
düşmanın son mukavemetin; de 
kırmıya ve şehri '""'"l C'tI'!'l"ye 
muvaffak olmuş~.ırdn. 
İstihkam kıtalanu!!1 ··ardı .. i

le Alman ,kuvvetleri Dnieper'de. 
ki bir adaya çıkarak cl · ~"U3Il1Jl 
bu üssünU de zaptetınişlerdir. 

Alman 
tayyareleri 
iskender yeye 

hücum etti 
Be7'lin, 23 ( A.A.) - D.N.B.: 
Alman hava kuvvetleri, 22 a. 

ğustos gecesi lskenderiye liman 
tesisatına muvaffakıyetle hücum 
etmişlerdir.. Bu rnmtakada talı· 
ribatla "bera;'Der bilhassa limanın 
garp kısmında yangınlar da ol· 
doğu bildirilmiştir. 

Gn. dö Gole 
iltihak eden 

5 subay 
Gıyaben ıdama 
mahkOn1 edildı 

Londra, 28 (A. A.) - İsviçre 
radyosuna göre, Clcnnont Ferrand 
askeri mahkemesi general de Gol' 
e ilt.iluı.k ettiklerinden dolayı lıeş 
sıtbayı gıynbon ölilme mahküm et
miştir. Aynen bir nltmcı subayı 
da :lazo.a gıyaben 20 sene hapse 
mahkfmı etmiştir. 

Fuar pulları 
Mürakabe heyeti reisi 

ve azası Ankaı·aya gitti 

Alman tebliği 
Bükreş, 28 ( A.A.) - Alman 

Romen kuvvetleri umumi karU: 
gfilıının tebliği: 

Ccm:bi Ukraynanın en büyük 
şehri olan Odesa kıtalarımız ta. 
rafı~:lan tamamıyle <;evrilmişti .. •. 

~ıddetli ve .. kseriya çok kaıı· 
h muharebe!erden sonra dUşm .... -
nın e ·as müdafa .. hattı yarıh.ı. :_ 
tır. Ktalarımız Odesadan 15 .<i· 
lometrc mesafede '!>ulunmakta. 
dır. 

Berlm, 2S (A.A.) - Alman 
orduları baş kumandanlığının 
tebliği: 

Şark cephesinde harekat plan 
mucıbince devam etmektPdir. 

İngilterenin cenubu sn.rki sa
hih açıklarında Alman sava.5 tay_ 
yareleri dün bin tonluk bir tica· 
ret gem;sini batırmıştır. Dün ge_ 
ce hava kuvvetlerimiz Britanya 
ar'i:.sında birçok tnyvare mey
d 'arını bomba.lamıştır. 

Manş denizinde mayın tara
VI"'l r mız ve devriyelerimiz iki 
Brit ııv:ı bombardıman tayyare_ 
!ll · ··rmuşlerdit. 

Alman sava.') tayyarelerinin 
21 - 22 n~stos gecesi 1 skencle. 
riy d ki Britanya deniz üt."Siine 
yaııtıklan taam z esmıs•"'h, li
man tesisatıl12. V" iı"•~e müease· 
selerine tam isabetler kaydedil. 
mi5 ve bü rük vamnnlar çıkanı. 
mıştır . 

Dün gece Britanya tayyareleri 
garbi ve cenubu garbi Almanya· 
da bazı mıntnknlarn van"!In ve 
infilak 'bombaları atmışlarsa da 
fazla 'bir tec::ir yaprunrunışlartlır .. 
Alman hava d:ıfi tonrusu müte· 
cavız Britanyn tayyarelcrinden 
birini d"" "irmüstür. 

Bcrlin: 28 (A.A.) - Ofi: 
~nin.,-ad cenhesi: 
Alman kıtnlarmın E01' P"'lnler 

?..a.rfında cerevan ede muh.,rebe· 
ler esasında 207 blokbavz ye is. 
tihkam za.ntettikleri Alman ra L 
yosu tarafından bildirilmekted~r. 
Bu istihkamların 11üyük bir kıs
mı yeni ve 75 ve 105 tarekli top· 
larla mücclıhez bulunmaktaydı. 

• 
1 

Yuqoslav
yada 

'/Ba.f tanıtı ı lncfde) 

ta bulunan çetelerin r eisleri Al -
manya'ya ve İtalyanlara karşı gl
riııtikleri milcadelede §imdiye ke.
dar ede edilen netice hakkında 
görüşmek üze'l'e Bosna'dıı bir dağ. 
da t.oplanmışlaroır. Çeteler son al
tı hafta zarfında 12.000 nazi ve fn 
~t öldürmüşler, 200 köprU atmış 
lar mayi mahrukat ve cephane 
dolu 400 depo ateslcmışler ve bir 
çok trenleri yoldan çıkarmışlar -
drr. 

Londra, 28 (A.A.) - Basler Nach.. 
rlchten gazetesinin BudııIJc:ıte muhıı
birinin blldlrdı&'ine göre. Hırvatlstan
dakl İtalyan ku\•vptlc:.1 bUyUk kıtaıa. 
rm sc\•kile takvl~ edllm~:erdi1-. 

Röytcrln Z.Urlh ınuhabırı, bunu 
Klsıing1 taklit eden Hırvnt hUkOnıctl 
r eisi aoktor Pavelin koy•.ı pıırlisl Uı. 
rcıftarliı.rUe Ustaııııerın arasınuakı 

mtisademelerln dcvaıru doıayısllc giln. 
den gUne fenala,şnn vazt-,ctı ııılah ede
memesi lınsebUc intizara ve ıuıaylşl 

temin maksadllc ittihaz edilmiş bir 
tedbir telll.kld etmektedir 

Zagrcbde ncşrcdllen rc~mi bir te~ 
llğ ile hükumetin Fiyum<-den ltibnren 
Karadağa kadar bUtUn ııahll boyun.. 
ca ya)'lJDllf bulunan kıtt?.atm takvıye.. 
sini fevkalade ıuzunııu aaydıgı Hır • 
vatlstan l\l. <QmeUne fbl~ ed!:ml.ştfr. 

Zagreb hUkQmeU bu n.aksatla bu 
mıntakaya bir komiacr tayin etmlgtlr. 
Hırvatistan komiseri ikinci İtalynn 
ordusu kumandanının emrinde bulu.. 
nacaktır. Bu mmtakndak~ Hırvat k r. 
talarile Fiyume - Spalo.to demlryolu 
telgraf ve telefon hatları İtalyan ku.. 
mandanlığının murakııe.sl altmıt ko. 
nuımuştur. 

Londra. 28 A.A.) - Ali: 
Yugosiavyada bUtUn llOmUnt.ııtlert 

ve çete harbi yapan her ~tısı blldi
rcnlero mUktı.tat vıuıd()dJ!DlişUr. Çete. 
ci ve komUnist başma Uç tıln ve bun. 
larm §C.fierinin her blrl l<,.ıı: yirmi be§ 

bin dinar verllecek~lr 
Mihver memurlan bu euretıc bey • 

nclmllel hukuku lhlill etmiş bulunu • 
yorlar, çllnk!l Yugoslavynoa çete mu. 
harebeslni yapanlar Yugoslavya mun. 

Bom, 2S (A.A.) - Ban!tr Nachricıı.. tazam or ausun dağlarö çcltilnılş oı:ın 

ton gazetesinin Londra reubnblrlnin kuvveUcrldlr, Bunlar siUUıl:ı rmı ank • 
trnrun vaziyeti hakkında wrdlğl mn· :amışıar ve blçbır vakit teslim olma. 
lQmııt.l ör(' ıraktan gönc::.crllcn lngl. mııılardır. 
J.z l.ıtal.lnnm ve motör1• blrllltlerlnlD Bu kab11Amanl!\rln ve Ai.eler inln ııur 
İran hududunda i.Oplıu.d•ğma dair do. dUk1erl Hayat birer destandır. lruıan. 
ıaşan g.ıylalar teeyyüt! clmemişt!r. ıann teker teker geçmesine ancak 
Bununla beraber aynı ım bablre gore mlls31t yılankavi keçt ycıllarlle mu • 
İngilizler tarafından bazı tedbirler a- bat dağlara çekilen ve burada mağa • 
lmması lAzım gel c bil.. bunlann her r&larda yaşıyan bu askerler gayri ka.. 
halde nlmmadan C\ ,.cı dırllnılycce· bili mllrlir ormanları:la toplanmakta 
ğimubnkkak o1du~ru sa~h·yettar bl.r ve düşmanı m Utemad!yer .ııırpnlamak. 
menbadnn beyan cdilme'nedir tııdırlar. Kndmlar ve ~"'ICuklar da bu 

Muhabir "Evenlng N vs .• gazcteaı.. 1 sıkmuıı hayatı payl:ışmıılrtadır. Dllş
ne atfen trak ve SUrived·ı bulunan kı . man bava bombardrmanlı.ırlle bu kah. 
taıarın takviye t'dllcllğlne ve bunların ramanlan teıılim olmağa m"!Cbur bl _ 

her ihtimale ltarşı hazır bulundunıı. rakma.k ~temlş:ıc de o-.ı nareket tlilrp 
duğuna lnnnmıık ıçın ortcıd:ı. bir çok ve geçit vermez yü&::sck tPpelerde d
sebcplcr mevcut olcı·ı~'lı. IUıve eyle- deta dn~ keçial a vlamak kabilinden 
mektcdlr. olmuş ve hlc;blr 1;1ettce vPnnemlştir. 

Londra, 28 (A.A.) - lrondııkl Al. 
rnan tebca.lıınnın fnzl:ılı''lna ait İngi. 
Uz mutaleb:ıtma ıran hUltfimetl tara
fından ı.·erllml'} olan <'CV ıt' h:ılen Lon· 
dntda tetkik cdllmekt~dlr 

Sovveı tebliği 
...... 23: • ...-ıı ........ 

(Baş tur .ıf• ı '"" -ıde) 
Sovyetler 5.500 tank, 7.5CO top, 

4.500 tayyare kaybetmiı;lcrdir. 
SovyctlC'rden 150.000 olU, dörtyüz 
bin yaralı ve 110.000 kayıp var -
dır. 

Moskovn 24 hnvn akınmo. maruz 
kalmı§, faknt hiçbir nskeıi hedefe 
isabet olmamı::ytır. 

Bu nkınlrıresnasında 136 kişi öl
mil13 ve 2000 den fazla insan yara 
lanını tır. 

Londm. 23 (A.A ı - Rö)1cr 
bllcliri) or: 

Londnınm askeri mnhfillcr.n
den, Dnıcper nehrinin aşağı mec
rası ıınrkmda muharebeler olduğu 
hakkındnkl hnberlcrl teyid edecek 
mrufımat yoktur. 

Mihver hava teşekk1lll><rı ı;ılmı11 Yu. 
gosıavyada pek aznlmıaur MUat evU • 
lcr Mddet ve bırsiaruı. a.r.cak ynptık
lıın ld:ımlıırla tadil ce1cb.lıyorlar. Zng 
rcbde vukub:.ııan b1r Stıik .. at netlcesııı. 

de üç siln devJ1.mlı ın:reı tP. idamlar 
yapılmıııtır. Bunlarm anıtında mllşev. 
\1k olarak lttlham edileli hahambaşı 

Marco Engel ete bulunmaktadır. 

Mihver taraftarı bazı KJsling mu.. 
lmllldl bırvııUar bu tedht., tıarekeUn • 
den ürkerek halktan kundakçılık ha
reketlerine nihayet venr.elerlnl rlca 
etmek mecburiyetini "uyınuşlardJr. 

ÇilnkQ bu imha hareketi bl\tün lrka 
şamil gibi görUnmekted<r 

Fakat §Brkta bulunan 'iugoıılav • 
lavlıı.rdıın blrinln dediği gibi: 'iugoıı -
lnvııı.r asırlarca mezalime göğüs ger. 
meği bilmiş bir •rktır ; bulldnn dolayı 
kabranınnlık vrunflan ckğl:me:l. 

Almanlar: ttaıyanıu v~ Macarlar 
Tuna şimal mıntaka.vnnr .ıuııenne nlp 
lerlnln, fılınııll ve garbi Slo\"enla'nm 
yerli hallunı vııııi mikyas~ kUtle ha. 
linde ccbrt tehcire tam tutarak bun. 
ların v1lcutıann!!a:ı kur~ulmağa çalış.. 

mışlardır. 

Dcnlldiğino nazııı-an ku) wı sUrlistl 
muamelesi göreD be§yUZ hin mUUyetçl 
eski Sırhı.stana Ellı·QlmU§tUr. Sırplar 

Leningrad' a 
karşr. 

Alman 
taarruzu 

durdu 
--1)-

Rus halkı şehir ve 
kasabalardan ı çerıye 

çeıtlltyor 

Moı.kO\<"a, 28 (A.A.) - Buraya ge
len haberlere göre L<>nıngradn knrşı 

yapılo..n Alman taarnızum.:n nıuvak • 
katen durdurulduğu an.a~ıımaı<tndır. 

* * il• 

$tokholm, fj ( A!A.) - Afi: 
lyi haber alan mahfillerde be

yan edildiğ-;ne göre Alman kıta· 
!arının Leningrada virmı kilo
metrelık bir mesafeye kadar 
geldiklerine dair dün Berlindc 
bazı şayialar dolaşmakta idi. 

Aftonbladet gazetesınin Berlin 
muhabiri evvelki al•Nnm da Al. 
man mahfillerinde Alman kıtala
rının Leningradm kırk kilomet
re cenubunda kiiin Gacinaya ka
dar ilerlediklerı söylenmekte ol. 
duğunu bildirmişt:. 
Gaçinanın işgal edildi~i altı 

hafta içinde dört kere söylen
miştir. Şimdi ise Leningrad mü· 
fessirlerin Rus cephesi hakkın. 
d'.lki tetkiklerinin mevzuunıı teş. 
kıl eylemektedir. Çünkü Alman 
pr~pagandasmın hedefi. anlaşıl
dıgma göre. Ukraynayı 1l<incj 
plana geçir mekte propa~andaeı· 
lar Leningrad'ın bulunduğu te}ı. 
like hakkında mübalağalı sözler 
söylemekte iseler de askeri mah 
fillerde Smolensk muharebesi: 
nin ilk kısmında oldu..,üu gibi bu 
hususta cesaret verici tefsirler
de bulunmaktan :!çtinap edilmek
tedir. 

General Von Leeb kumanda
sında ki kıtalarm yolunda henüz 
ciddi güçlükler mevcuttur. 

Tallin yolu ile Leningrad'a 
doğru ilerliyen Alman kıtaları. 
nın arkasında bulunan Narvza 
Rus mukavemet merkezinin he
n üz bazı eksperlerce tamamiyle 
kırılmıı; addedilmemesi mnni 
dardır. Narvza'nın işgali diui 
akşam ilan edilın:ştir. İyice el· 
lerinde tutacak miktarda kuv
vetleri bulunmadığım göster. 
mektedir. 

Garpte D;;tonya henüz muka. 
vemct etmektedir. Alman tebliğ· 
)erinin ve propagandacılarının 
bu hususta bir şey söylememele
ri \•aziyetin henüz tamamiyle te. 
hellür etmcdiı?.ni gösterme!:te 
dir. -

* * * Londm 2S (A.A.) mnglsefden 
I..cningrnd istikamPtln giden bUtUn 
yollar şehirden uzaklaşan halk ka _ 
filelerlle doludur. J.Jahlle iltica eden 
halk pek az eşya gönclcrmPktcdır. YU. 
rUyUş halinde ::ıulunan bu s:ımlt ve 
sakit fasılalar bllhesa,ı 'in ı lar, k!!• 
dınlar ve çocuk!.arda-ı ır'ı+eşekklıdlr. 
Estonya hudutlnn -:.vsr..ra.n bulunan 
bUtUn şeh.ir ve "cae'l'lalı-rru ahall'Jl 
Almanlar tarafından i ·ga. cdılcn mın 
taka1ardak1 mczcıllr.11 ll~renlnce şarka 
doğru hareket ctme~e krrıır \"crmi§ 
lcrdlr. Halk yurtlarını · crkeunedcn 
evvel her şeyi tahrip c•:nışlcr dü ma. 
na ne bir lokma eltmPl; n" bir bardak 
su dahi bırnkmamıı,ırrd:'. 

Lcnlngrndda fa!ırı!wlıırda mesai 
normnl oln.rak devam c~n· ııktcdlr Ma
ğazalar açıktır. Tiyntroıurt!nn biri ç:ıl 
gılı bir koıned! oynsmııktndır. s.nema 
lıı.rda geçen bUyUi< hart'• 1tlt tl!m!crle 
vatani filmler gö..rıterlimektedlr. Ha.lk 
mUdııfaa ııııerl!o !ru:a mcşgw o'du -
ğundan başka "ğlcnceler mevcut de. 
ğildlr. Vni:a.'ldıışln- mi!' kıtn'ı•rında 

çalışmak için taHm yaprnoltta w yn. 
hut zehirli gazlıtrdıın t:\'v•.ffur. için ve 
rllen kurslnn takip P.lmt ktE>d1r. 

I..enlngrad bıılkn.m Rl.'\"Crck devam 
ettiği pl!\jlar ve adncıkıur şimdi ta
mamen boş kalmı§tır. 

QAQWtSA&i 

Mevcut intibn §Udur ki, bazı kil 
etik Alınan müfrezeleri nehri ge<:
meğe muvaffak olmuşlarsa da bü
yük kuvvetler geçmemiştir. Bina
enaleyh cereyan etmC'kte olan bil 
tlin muharebeler nehrin garbinde 
olmal<tndır. 

bunlan birer kardeş glb' lrorşııaınış. GOZ MUTEHASSISI 
ıar ve zaten pek nadir oian yiyecek. 
ıerını de bunlarll\ payıaoır.akta bulun- Kemal Tarkan 
muşlardtr. DUşmHnrn bu hareket tarzı Pazaraan oıışıto., neı gllıı 

Posta ve telgraf idaresinin 
1941 yılı İzmir enternasyonal fu- i 7 D gıda maddelcrl:te vı\h.ım bir kıUık Or.l •• ; J>P'..N SO~RA 

iriQiliz tay
yareleri 

, işgal altındaki 
Fransa ve Alman
yaya hücum etti 
L ondra, !3 (A.A.) - Dün ge. 

ce İngiliz tayyareleri "Mann· 
heim" sanayi şehrine taarruz eL 
mişlerdir. Havre limanı. Ostem
de ve Duunker topları da lbom· 
bardıman edilmiştir. 

Tayyarelerimizden biri ıkayıp_ 
tır. tgal edilmiş arazideki düş
man hava meydanlarına da taar. 
ruz cdilmic;tir. 

Londra, f3 ( A .A.) - :Alman 
kimyevi maddeler sanayiipin bil.. 
yük bir merkezi olan Man.erhaim 
§ehri dün gece İngiliz :hava. kuv· 
vetleri tarafından yapılan taar. 
ruzların b:ışlıca hedefini teşkil 
etmiştir. 

I .oudra, 23 (A.A) - 1n~liz ha
va nez::ı.retinin tcbli'..f: 

Bortıbardımnn tayynrelrrimiz 
garbi Alınanya'ya. kıılnr tnnrruz 
etmişlerdir. Taarruz Menhclın en
düstri şehri üzerinde teksif edil -
miştir. 

Le Ha.vre limanı ile Ostend ve 
Dlinkerk doklnn da. bombardıman 
edilmiştir. Bir İngiliz tayyaresi ka. 
yıptrr. 

Savaş tayyarelerimiz bir ta.ar -
ruzi devriye uçuşu esnı:ısında. lşgnl 
nltmdaki arazide tayyare meydnn 
!arına hUcum ebnislerdir. 

Sovyetlere yapllan 
Amer·kan 
yardımı 

Japonları fena hal
de kuşkulandırıyor 

Tokyo, 28 (A.A) - Ilöytcr: 
Amerikanın Vlodlvostok tariki· 

le Sovyetler BirJiğine yaİ>maktn. 
olduğu maddi yardım Tokyo ma.t
buatınm bütün dikkntini cclbet • 
mektedir. Rusyadan bu yolla nla.. 
ca/;,'I mühimmat hususunda kapalı 
lhtnrlarda bulunulmaktadır. 

Gnzeteler, Amerikanın Bahri ~ 
muhit yolu ile Ruslnra ynptığı yar 
dmım gizli maksadı uzaktaki Kı • 
:ı:ılorduyu kuvvetlendirmek olduğu 
nu ileri 'Sürmektedir. 

Yo'l'luri g<ı;ı:ctcsi Sovyet-Alman 
muhasema tının başlangıcındanbert 
Japon)a ile herhangi bir ihtilaf • 
taıı kaçınmak hususunda. Rusların 
göstermiş oldukları itinnvı takdir· 
le knyded"yor ve diyor kİ: 

Amerikanın Rsuyaya Vladivos
tok yolu ile kasten mlilıinunat gön 
dermesi, Amerika, Büyük Britan. 
.fa, Çin ve Hollanda Hindistnnmın 
.laı>onyayx genber için nlmnk si • 
yaset u~ Sovyt!t!<'r Blrliı;-ini de il. 
ti'ı .. 'm ikna etmek mnksndı ile 
c vrilmiş b.r entrikadır. 
aiyor: 

Hochi Shinbun gnzetesı şöylo 
Vladivostok'a. ihraç olunan mü· 

h:mmatm yalnız Alman~ nyn karşı 
kullanılacah'IIla kimse inanamaz.. 
flinaenaloyh, iyHe§D'lC'ğe ~üz tu -
tan J apoıı-So\ yC't münnsebatı ş::ı.

mes'ulii Sovyetler Birliğidir. 
Şuı:ri Şodyo gazetesi de şöyl(! 

yazıyor: 

Vladıvostok'a Amerikan benzini 
ı;öndcrılnıcsi Japonyanm emniye
tini doğrudan doğruyn tehdit e -
der mahiyettedir. Ve sUkfıt ilo knr 
ııtlanı:ıma7.. Amer;knnm Jnponyaya 
k:ırşı sıkı bir iktisadi tazyik yap
tığı bir anda başka bir devlete as 
kcri mahrukat göndc.:rmcsi Jnpon 
milletini tahrik etmeşc \'o hiddet 
lendirmeğe mundildir. 

---v---

Japon sözcüsü dıyor ki • 
Bu harpte 

Japonya da sesini 
yükseltecektir 

arı için tabettirdiği pulların mu_ y on .r a p en 
nı.!~ıcsinc memur heyetin reisi 
Burhanettin ile aynı heyet a.za_ Beri.inde 
lan dünku clopresle Anknraya 

pe1da etmtştır. 1 aksım, Kamer Palas 
Kahlrenln ma!Qmattar Yugoslav 1 nci kat 'f o!tyo, 23 (A.A.) _ Ordunun aö;_ 

mabafUlnde yulmn kl haberlerin kati• l'""IE>lon : t USl 3 euııu Harbuşi matbuata ıı,.tınğıdakJ be. 

yen mUlnll'ığıılı olmadığı vekaylle ta. ll••••••••••nmıl.::ll yaruı.tta bulunmu§tur: 
hakkuk cttlğintn teyit edildiği beyan Bu harpte Japonya da sesini yUk • 

Zehirii ga' ' 
Sovyetler kifll' .. 

harbine ~~ 
hazırlanıyor~ G 
Budap~te, 23 (.ı\·ı\·~aıı' 

janat Gallçyada stanlS 
yor: ııı Jll".":..ıl 

Dinyepcr etrafmdııtd ..,,dJYl 
tı.lman Sovyet csırıerl, ~ 
dede, Sovyot ba§kutılsJI ~ 
fmdıın klmyn harbi "'~ı!Pjtll' 
lanmnl• için bllttln ııazxt' uıı '.~; 
makta olduğunu ,-o btıD ~ .JI 
harbine ıuzumıu pek!ı0~1 
Uyatmn. başlanıldığUU 

Harbin iki a~ 
plançosd. 
(Bas taf1Jft ~.ıtl' 

olnrnk tesblt oıııDınal'.,., ~ 
Z:ı}iat .raknmlarJJllD ··ııı;t)lll 
nzzam bir yekfına. yu ; D 

harp salın.Inrmdn çııtl' f,,; . 
rın mikdan <la. on, ~n ,,.,, 
dan aş~'I oloııynCjif;f 
nabf!ir. ııtt"' · 

Uununla beraber r\ ı'
harbinln mucip oıcııığU ~ 
madde zayiatı bııni!;.ll 
mıyacaktır. n:n:ı1ord;ı,t1P '/ı 
her yeri 'famamell ıtS' 
ve }iyccck içecek ııt ıo ~ 
ey bıraknıa.ııınkta ol~ 

7 milvon arasmdald ıtll 
na ır;ğat, oı.nlıasın~a r-9' oı-".ı.r. 
bat ile açlı'ktan oıeee" t', 
yonlarnı da. ilih·cSi jJ.~ 
hesaba J;öro 1939 Jta trP 0 

tı 1914 harbinin za~ 
le kıyas cdilcmlfeCei' ~ 
büyük olacağı JwlaY tsı>' 

izmir - istan~ 
arasında 

(Baa ttrtoft ~ıet 
malart için diğer ba%l ıııd 
bilir. .8 ~ 

1stanbuldan Bandlrtıl8) >il 
purlrı.r iskeleye yanıı~ıtıcll ~ 
mirden Baııdrrmaya geıeıırıı' 
yona. girlnce vapurd:ı• ~ııe~ 
yer bulmak için yoıcuı:ır \., Jf 
lerinl eziyorlar. çocultıarr rl". acınacak bale geli1° 1~ ' 
ve vapurlarda yotculııt etl1r/> 
m:ı.k işl bir zorbalık ııı 
tan çıkanlmnlıdır. ııt 

rnrıncı mevki yo1cul"
1 

mevki yolcuların yerıeruı' tıfl' ' 
diğerine geçilemlycoelt ~ 
verilirse ve her birinln ıı: ıııı' 
rıursa şll<lıyete I11C\~ 0 ı<tııdi 
nn mUhlm bir kıSiill 
bcrtarafolur. 

Samatya nahiY 
· ı ~11 

gençlik teşk'. 8 

faali yatı 
noııl 

Beden terbiyesi Jsts 'r$ 
ba,şkanlığın.-ı bağlı 681111\t "-' /o 
fabrlkatıın gençlik ıtıUbU ~1 
ta yapılacak büyUk rtı'~rı'~ 1 
hunımaıı bir surette "· l'ıı' 
KIUbUn ~ipnrlş ettiği 10~,. f 
yakında tCBlim edıı"ccl~cı:s1ç 

KIUp reisi .Mahlilut s:ıır'1 f 
da muhasebeci tsnuıU oJdııP 
Azadan Ahmet lşbl!Cl1 ı<teııl 
dUn Davutpaşa orta ı:ıı~aı!J1' 
sinde taUm!crtni yapan ınde ııııı: 
lefierlo lspita\ya roııÇCS,, t 

erkek mükdtef!erl tcft etteJI 
göstcrdiltleri muvs.ffıüd> ()'#' 
öğretmen Mukaddes ne 
takdir ve tebrik etınf~tit'· 

Londrn ı &terllll 
Nevyork 100 ooıar 
Madrid ıoo sezctB 

ı;r· 
Stokhol~ 100 tsve~ır 

F.SILUl ve T-" ~ 
% 7 934 Sıvas - E~.. IJO· 
nım 2 110. 7 _4 
lkrnmlycll % 5 933 'fr' 
Ergani A. B. C. hareket etmişle~ir. değ i imiş 

Suikaste ulray&n Japon Berlin, fS (A.A.) _ Yan res· 

olunmaktadır 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

seltecekUr. Bunu hiçbir mUlct bilme. 

mezllk edemez. l•·--------
nazın İyileşiyor mi bir kaynaktan bildiriliyor~ 

T'}kyo, fS ( A.A.) .- 0~.i: Almanyarun Türkiye büyük 
Dün akşam. neşredılen bultcn- elçisi !\1. Von Papen'in Berlinde 

de Baron Hıranuma'nın sıhhi bulunduğuna dair yabancı mem· 
vaziyetinin silratle iyileşmekte !ek tlerde dolasan haber leri Al
?ldu~ kaydcdilmekt.edir. Ha.c;ta 

1 
~an h<triciye nezareti sor n 

~h ıl~ y~mek ycmış ve tekrar b,r suale cevaben tekzip etmiş 
meara w;mrye başla.mıstır. tir -

Acele satılık Arsa 
Kart&J Maltepealnde. Kunıoeome 

Mevkllnde Bağdat caddesinde 2 dakL. 
ka aıe.ıafede 644 metre murabbaı a r· 
• acele olarak satılıkt ır Tallplertrı 

Yakıt gazetc3inde Adnaı:: EvcimlaE> 
mtıracaatler:L 

, JJ\"IR ve RUH BASTALIKl. •• Ucı 

Ankara Oaddcel No. '21 
Mnayeme .atlert: J3 ten ltlbart'ıı 

Birle§ik devletler ve lnglltcrc Çan. 
kaY§ekl J aponyaya taruTuz için te§Vik 
tc devam ediyor lar. 

.VAKIT'A 
ABONE 

OLl.JNUZ 
teriz. 
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• ~~.,.kige atletizm seçme erı 

~ Yüzlerce atletin iştirakile Kadı öy 
Fi stadında yapıldı 

'flcı/ müsabakaJarı bugün yapılacak 
1 

~iiafuarında 
~~i:ba1 kaları da 
~ 0 undu 
~ .. '"-"-.) - lunir Enter 
-~lll • 
>~ b açıım BJ dolayısiy· 
~ Ilı lr lllüsr.baka tertip 
~ llaabake.>'l kazanan 
~. ~Y&hat lr.lcti, lkincı 

ba rer takdirname \"C. 

hak kaya M.rkes iştlrlik 
a oartııırı şudur: 

ı.... ~l 
'il~ ~P nişan tllteğl. 

Yeu. A. 
le! • Yekta desteksiz 

ı 'dl: 8 

liirır,;T"'<a~~.,,, 
~ı •. ~lreu hedd. 

;;o nıetrc Atletl(,7 
ıtıa . Ta'kmmdc At<rtiirk'ihı lıovkc/inc çele'1k kmıduktan sonra 
~ rUarı: Erkekler en I 

~ır. llla.r ıs puvan yap_ 1 tanbul, :!3 (A.A.) - Türkiye At_ 
>t 'F:.o tazı~ puvan alan lctbmı bir.ncillklenne bugün Kadıkt

tııı.caktır· Kadınlarm ytlnde Fcncrbahçe ııtadm ... n başlanmış 
ıo Ptıvarı iltıve edıle- tır. Oldukçn kalabalık bir seyirci kllt

~ ~ · lesinin takip ettiği b•ı 11"1\snbakalnrn 
~-~Unıert: 24 Ağustos Ankara, .Afyon, Aydın, Bı.Jıkeslr. Bur_ 
ı ~ ttlııı Cunıı.ı l esi, sı A • sa, Dlyıı.rbnkır, Edim<:, E}Azığ, Eski_ 
""t ıııu.;rı .saat 14 de yapı.. §Chir, Gaziantep. Hatay, 1çeı, 1zmlr. 

a ~ btk nıııayyen gün. lspartn, btanbul, Kocı.ell, Konya, 
l'lnt at.ınak hakkına Kayseri, Malatya Orc•u. ~aınsun, 

Seyhan, Trabzon \'e Zonguldak Mlgc
lcr!nl temsil eden lkl yüz kndar atlet 
f§tlrli.k ediyordu 

Bugl\n yapılan tıısf:ye n•Us:ıbakaltı 
nna nazaran, muhtelı! nıl1sabaJcaların 

1 flnallenne §U atletler knlmı§lllrdır. 
100 M~tre: 
Sami Eki.şehir, Sezai latanbul, zı.. 

ya Bunın, Ahmet latanbul, Hayri ta_ 
tanbul, Turan Kocaeli, Vokur İçel, 

Vedat İçel, Sabahattin Ankara. 

Sllreyyıı. 1zmlr, Jor!I Ankara, Tu. 

~rne müsabakaları 
400 :SERBEST: ' 

ı - Vedat 5-158-4, 2 - Dogtul. 
Trampleaı Athunada: 

l - Mah1r 56,44, 2 - Kemal. 
MUaabakalardan sonra Kadıköy 

Halkevi &por kolu baıkarı. tararınrtan 
derece &lan yllzUctllere mUkAtaUar 
verilml§tir. 

üstUste atılan d9rt, beş taban 
cıufan sonra koca caddenin Uzerin 
de ses s eda kesildi.. Gecenin bu 
vaktlndo dı§arınm sUkfmetini bo
zan bu tabanca sesleri, karanlıkh 
n delerek. yırtarak bUtün cadde
yi boydan boya dola{ft ı ve h('r rast 
ladığı kapıyı, pencereyi çalarak 
öf.e b~a kadar gitti ve köşeden 
kayboldu. 

Hcnilz yatma.mı olanlar dnhn 
önce, yatağına girmiş bulunanlnr 
biraz daha geç olarak ı>enccrele
rc saldırdılar.. Camlar sUrUldU, 
perdeler arnlo.ndı, hnttiı b.l' çok 
evlerde zşıiclar söndü. Müteccss s 
başlar uzandı. Evvela caddenin 
boşluğunda ve karanlığında bir 
şeyler görmek merakiylı• gözleı 

irileşti, sonra, ne var, ne oluyoı? 
demek ister gibi birbirlerine ba 
kıştılar .. 

GUrUltU, şamata, tabanca sesi, 
ayak patrrdrsı gıbi hiç bir işaret 
yoktu. Yalnız uznklnrdnn, öte ma 
hallelerde noöet ge.zen bekçilerin. 
polislerin düdük sesleri duyuldu .. 
Sa:!Wın yükselen sese, solı1an bir 
öteki karşıhk verdi. Düdükler öt9 
öte, birbirlerini arayaFak buldu -
lnr ve caddenin bir başında hirle
PCrek durdular .. 

Buraya yalcın olan evlerde otu
ranlar vakayı göriiyorlar; polisle
rin, bekçilerin konu§tuklarmı du
yuyorla'rdı.. Hadise olarak henüz 
mahiyeti bllinemiyen korkunç şey 
ler cereyan etmişti .. üstUste atı
lan dört, beş el sila.btan sonra or
taltktn kimsecikler bulunamam , 
sadece bir genç kız, on yedi, on 
sekiz ya.,mda tahmin edilen bir 
sanşm, güzel kızcağız baygın ola 
rnk bulunmuştu .• 

PolislCT' bekçilere, bekçiler po -
· 1ere oonıp dlll'U~rlardı.: Ne po 

mü~)t; bir ntio& . 
0 

DC 

ran Eııkiş~hJr, Ra'ılm Ankara, Jcba 

lstonbu~ Selim Jstnnbul. 
'J EK Al>JM: 

Gliner İstanbul, Kemal Bursa, Ccı· 

mal Anknnı, Melih Ankara, Muam. 
mcr lııtanbul, Ömer Eskişehir, Hüsc_ 
yın Zonguldak, Vnlmr lçcl, .Muzaffer 
Istanbul. 

DtsK: 
Atıf lzmir, Hnyri Ankara, Ate~ 

Ankara, Arnt Konya, Yavru İstanbul, 
Melik lstanbuı. 

11 o 1\1,\ ~-ı \J,l : 

Sua İzmir, Hayrı Anlrnra, Yavru 
1 tanbul, Ktımll Ankara, Turan l!lsk! .. 
şehir, .Jcba lstnnbul. 

<.nuıo: 

Fuat Bursa, Mustafa Ankara, Kc· 
mııl İstanbul, Reşat Ankarn, Şerif 

tstanbuL 
200 l'\D:Tı<E: 
Sami E.skt§ehir, Nl.hnt Seyhan, Mu., 

zc!fer lııtanbul, Hayrı İstanbul, HU. 
soyin Z?nguldak, S!lbahnttin Ankara 

GOLLF.: 
Atıf lzmlr, .Ate!} Ankara, .Arat Kon. 

ya, Jeba İstanbul, Şcrlf lstaubul. 

"'IRIKl.A lrOKSEK: 
Suha lzmir, MUnlr Kocaeli, Ccltıl 

Ankarn, Halit İstanbul, 'Muhit.tin ls· 
tanbul, Cihat tstıınbul, 

400METRE: 
Rıı.ıılt Ankara, HUBcyln Zonguldak, 

Adnan tstar..bul, tbnıhlm lçcl, R<'mzl 
İstanbul. 

Çeki~· ıUmn: Balcı Ankara, Ateş 

Ankara, Altı.ı-ttin İstanbul, İsmet İ~ 

tanbul, İlyas lc;;el. 

le bekçiler .. 
-Yahu!. Sen uzaktan gelirken 

bir !lCY görmedin mi?. 
- Hayır .. Benim sok:ık adam 

akıllı :ıydmlrktır .. Sinek uçsn gö
r.e hat ar. Kuçan,sinck olsaydı mut 
laka görürdilm. 

- Ya en lwkd ?. 
- Benim soknk karanlıktır rı 

ına, dardrr. !ki kt<;i ynııyana zor 
c•ık:ır. Ben gelirken kimse gcçme
cii .. Her halde katil benim soknk-
nn kaçmadı .. 

Biililn bunlnr arasmdn bir JlO -
lis de eğilmiş. Yerde yatan kur -
banı munyene edi~ordu .. Birden • 
bire ayağn kn.lktı .. 

- Yaşıyor .. Hem de hic bir ye 
rinde yarası yok bunun .. 

Polisi r ve bekçiler bakıştılar .. 
Bekçilerden biri kÖŞ(' başına se -
virttl. Bı.r az bc>klcdl, geçen b'r 
tnksi otomobilini durdurdu. Bay -
gın kızı otomobile koydular ve en 
yakm hnstabııııeye kaldırdılar .. 

Polis ve müddeiumumilik tah
kikatını yaptı .. Ortalıkta kimsecik 
ler roktu. Hiç bir iz ıle bulunma
dı .. Ne haydutlar ''e ne de taban 
en, filan .. Artrk tek ümit basta -
hanede baygın yatan genç kızın i
f'adcsinde idi .. 

Sabahleyin guneşle beraber bns 
Uıhnnoye polis ve her hadisenin 
en bilyük meraklı zümresi olan 
gazeteciler dolmuşlardı. Nöbetçi 
doktorunun mU...cta~desi üzcnne has 
tanın ha.sına toplandılar.. Hakika
ten lıastn yaralanmıştı.. Sadee.e 
eçirdiği k(.)~U vc~ baygınlık onu 

vorgun düşürmüı.ıtü •• 
Polis tahkikatını ~apadursun, 

gazeteciler bir report.aj frrsa.tı ile 
resimler alrYQrlar. Süslü başlı:k -
Aar tasa'rhyorlardı .. Ve ertesi gü
ınn ba:hm:ı. kad:ır elde editen ne 
t.iee . n-

Mcrhıırıı Akif Akson 

Memleketimizin at yarışçılığı 
hayatında büyük hizmetler gör 
mu~ şahsiyetlerin en başındn 
muhakkak ki merhum Akif A~\
son gelir. Bu muhterem zat en 
iyi arap atlarını yetiştirerek bü. 
yük muvaffakıyetler kazamnıştı. 

Akif Akson kendisini atçılığa 
feda etmiş, eşi !bulunmaz bir ele
mandı. Bundan üç sene evvel 60 
yaşında olduğu halde hayata g()7. 
!erini kapadığı güne kadar atçı, 
lıktan, yarışçılıktan ayrılmamış: 
çunkü Türldin bu en asil sporu · 
nun verdiği yüksek zevkin cazi 
besindenk endisini kurtarama. 
mıştı. 

Akif Akson İstanbulludur. 
1878 senesınle dünyaya g~lmi<jtİ. 
Hayata avukat olara katılmış v~ 
atcılıkta büyük bir nam ıbıraka
rak Allahm rahmetine kvuşrnuş. 
tur. Akif Aksonun ilk gençlik 
çağlarında lbile ıbir !binek atr var· 
dı. İlk yarış atım 1327 - 1328 se. 
nesinde yapılmıya başlıyan gay· 
ri resmi yanslarda koşturdu. 

Sipahı ocağının meclisi idaırı 
azalığında bulunduğu zamanlat' 
ve 1lilhassa 1927 de Avrupadan 
at getirmiye başlamasiyle Akif 
Akson memleketimiz atçılığına 
en 'büyük hizmetleri yapmıştır. 

Aldf Akson İI'lJ{iliz atlarını 
memlekete getiren ve halka tanı. 
tan ilk a~ıdır. O zaman halk İn
giliz atlarına o kadar yabancıydt 
ki lngiliz atları ilk sahaya çık. 
tıklan zaman iherkes: "Bu kos· 
koca facar beygirleri nasıl ko· 
şn. ?" diye hayret ederlcl"CH. O 
gün ile bugün arasında bir mu. 
ka.ye8c yaparsak Akifin ıgöröü • 
ğü hizmeti anlarız. Bugün her. 
kes, ellerindeki gti7.Cl ltısraklarn 
bir İngiliz atı bulup çektirmek 
istiyor. Artık İngiliz atlarınm 
değeri halk tarafından da anla· 
şılmıştır. Bu alak::uun doğmasına 
hizmet eden lbu işi anhycınların 
en 'başında yer alan büyiik atct 
Akif Aksondur. Bugün memle'ke_ 
tim izde koşan ,taylann ana veba. 
baları onun ahırından çıkma.dır. 
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At yarışları münasebetiyle : 

Memleket aiçzii.ğznzn e 
değerli şahsiyeir 

Merhum 
1\ 

k' s il 

Akif Aksonun Avrupada n getirdiği İngihz atları 
atçılığımızın er. büyük hamlesini teşkil etmiştir 
~1esela Akif .Aksonun Romanya- larm kat kat fevkindedir. 
dan gctirmi:? olduğu Bar lö Dük Kendisi ve oğlu ile memleketı 
i imli aygırın yavnıı:;u l macı bu. mizin ) arış hayatına bir aile is. 
gün yarış yerlerinin geçilmez bir mi bırakan Ak;fin at ~çin yaptı 
tnyıdır. Akif Aksonun ilk getir. ğı fedakarlık tahmin edilemiyc· 
diği İngiliz atları arasında Mav · ccı.. kadsr büyiiktür. Ynrışçıhğn 
zika, Fredman, Kla ikuş ve Giir. başladığının hemen dördüncü "'" 
yat zamanlarında QOk büytik is· beşinci senesinde me leğini ter 
ler yapmışlardır. Akif Akson ketmiş ve aile servetini tama . 
memll'ketimize atlarla beraber men bu yola feda etmiştir. Ha. 
cokeyler de getirmiş ve bu saye. yatında öyle üstilstc talihsiz se 
de Avrupada yer tutmuş ola11 nelere tesadüf etmiştir ki en mc· 
Amerikan bıniciliı'Hni memleketi- tın adamları dahi bu talihsiilik, 
mize de öğretmiştir. Akifin ken· yoldan çevirmiye kafi gelirdi. 
disine mahsus husu~iyetleri vP. I<"akat Akil' son nefsine kadar 
kapri !eri hal:k tarafından o ka. yılmadan azimle çalı:;mış ve bu 
dar tanınmış, anlaşılmıştı ki 0- işi kuvvetle, muvaffakıy tıe 'ba. 
ıııın atı koşuya çıkmadan evvel şarmıstır. 
herkes onun yüzünden bir şeylet' 
okumıya ve anlamıyn çalışırdı. 
Hizmetlerini yalnız kendi haya. 
tına vakfetmek istcmiyen bu 
muhterem zat o{tlunu da kendisi 
gibi tam bir at meraklısı olarak 
yetiştfrmiş ve bugün Türkiyenin 
yarış hayatına yüksek !bilgili bir 
genç bıraJ..."nlıştır. 

Akif Aksonun oğlu Sait Akso. 
nun son olarak İngiltereden ge
tirdiği kısrakların yetiştirdiği 
taylar bundan evvel yet=.şen tay. 

Babasından asil bır nam, son· 
mcz bir heves ve yılma.l{ bilmL 
yen bir gayret tevarüs eden oğlu 
Sait Akson bugün babasının izin
de muvaffakıyetle _ ürümekte
dir. Henüz genç olan Sait Akso.. 
nun Mihrülcan ism:inde güzel • 
arap atı ile bir de İngiliz tayı v~ 
dır. Bilgili bir atçı olan bu genç. 
ten mE"mleket yan~ılığı ya.rm 
için ço! şc l<'r 'beklemektedir. 

MUZAFFER AOAR 

Fuar güreş 
baka/arı so 

•• u 
ae 

-
• 
l 

İı.nı.lr, %3 (A..A.) - Fuar Cerdi 
görll§ mtisabaknlan tlç gün devam 
cttJkten sonra dlin nP.tlt"Clenıniştlr. 
GUreşçUer ~retine dlln ak§am fu-

ar gazinosunda bir zlyaf Pt verllml§ 
vo derece alan gUreşçnere muhtelif 
hediyeler duğttılmıştır. 

Derece alan glll'C§Çller tıunlardır: 
66 kiloda: Kenan Olcay İstanbul 

blrlnd, İsmail Gczgt Ankara lkincL 
61 kiloda Ham Uzer f1sta.nbul) bl. 

ıinel1 :l!mall Topsakal (Stvas) lkincl. 

66 kiloda Nurettin özsıı.n (Aııharo\ 
birinci, Bcldr 1'8§ (Seyluuı) 1klnd. 

72 kiloda Celfil Atik '\Ankara) bl. 
rfncf, Faik BUken (İstanbul) ikinci. 

79 kiloda Rızzık (İstanbul) birinci 
Aziz Kiper (Ankara) lldnci 

87 kiloda Mustafa Çakmak (İ8tan. 
bul) birinci, Mehmet Ali Ta§ •(ÇonımJ 
lklncf. 

Ağır eikJotte Mehmet 
rinci. 

Çoban b~ 

Edirnekapıdaki cinaye" 
Evvelki gece Edimekapıda, 

'eslişah Sultan mahallesinde 
bir cinayet ~şlenmiş, lbirisi hala· 
zadesinin gırtlağım deşerek öl. 
dürmüştür. 

Yapılan tahkikattan anlaşıldı
ğına ı:;>re ıhadise şöyle cereyan 
etmiştir: 

Saat 22,30 sıralarında Kara.. 
gümrükte bir aile faciası cereyan 

etmiş, ıki akraba bir kadın mc 
sele$ yüzünden biribirine gire· 
rek ibirisi sivri uçlu ibir lbıçakla 
kardeş çocuğu olan akrol>asının 
gırtlağını deşerek öldürmüştür •. 

Hadisenin tafsılatı şöyJedir: 

Cinayet mı, kaza mı? 

Karagümrükte, ~ ultan mahal 
lesinde Çınarlıçeşme sokağında 
oturan Kadri oğlu Rrunnzanla 
kardes ~ocuğu Ahmet oğlu Ah
met, dün gece beraberce yanla_ 
rmda Ramı:ızamn kardeşi Murat 
ve arkadaşları Sc.f er ve Salih oğ-
1 u Ali olduğu halde Ramazanm 
d:ğer ikardcşi Alinin evine git
miglerdir. Altı genç burada g 

luk bır aşk macerası ve mina kn
drı.r ince bir kız portresi idJ.. Q. 
~uyuculıır, bu kadar güzel ve ca
na ) akın bir genç kıza acımaktan 
eııdılerinl nlam:ıdrlar .. Her yerde 
ahve<le, tramvayda, vapurda n.z 
..ı.hn bir cinayete kurban gidecek 

•>lan bir gilzeldc>n bahsediyorlar, 
r,;ıızctelcr de durmadnn yazıyorlar 
ı1ı. Bu hal iiç gün devam etti VP 

Uç giln sonra da genç kız hnstnha 
neden çtktı .. Fakat aradan yirmı 
rJört saat g<'çmeden yeni bir ba
ıllsenin faili olarak yaknlnndı ve 
bu defa da mahkemeye verildi .. 

ikinci bir merak o'rtalığı ardı.. 
ilk tahkikat şöyle, bö~~ıe geçti. 
Faknt ilk mahkeme gilnil salon 
dinle~icilcrlc hıncahınç doldu. Oy 
10 ki; mlibaşlrler ııdliye knpılan
nı kapayarak knlnbalığın onUnc 
geçmek Uzere tedbirler almak 
mecburiyetinde kaldılar .. 

~ifldıse basittı .. Faknt iki tanıt 
ela birbirinden davacı idi.. Genç 
krz bir sinema rejisörUnU tokat -
lamıştı. Tabii olarak rejisör dava 
cı idi .. FakaL genç kızın da iddin
sı vardı .. Bu tokatlanmayıı. rejifjii 
ı iln hak kazandığını bağırarak arı 
latmağa, kendini müdafaaya çıı. -
lışryordu., MUdnfna hakkı genç kı
za verildiği 1.amım sevindi.. Bir 
sağına, bir de solunn mağrurane 
bakındıktan sonra, rejisöre dlııi 
lıir pars yırtıcılığı ile döndü.. Bir 
müddet dişlerini ıukarak durdu 
ve biraz sonra da hô.k"me anlatma 
ğa ba~ladr .. 

- Reis Bey., Ben pek hukuk 
bilmt>m.. Knnunlann yabancısı -
yun .. Fakat hakikati olduğu gibi 
anlatacağım, Siz de elinlz.i vicda
nınıza koyarak knrarınızr veriniz .. 

Bundan bir müddet evvel bu 
Bc)e müraC'.aat ederek sinema ar 
isti olmak ıstl'diğimı söyledim. 

A do{;'il ya!. Benim de siooma 

yıldızı olmak merakım vardır. Mec 
mualarda gördilğüm renkll, rotüş
Jü, göz kamaştıran gtizellikteki re 
simlere hayran olurum Ve bazen 
<> kadar dalarun ki, kendi resmi -
mi karşımda sanırım.. Bu belki 
hir ha.stalrktır, Jakat muhakkak 
ki hönnet edilec k bir arzudur .. 
Ne ise .. Bu Bey bana: 

- Biz yeni şöhretler yaratacak 
değiliz.. Tanınmış simalar isteriz .. 
fo~vela kendinizi halka tanıtın, 

şöhretinizi yapın, sonm gelin .. 
Dedi. Düşündllm, taşındım .. :Ni

hayet karanmı verdim. Derhal bir 
tabanca satın aldım. Bundan üç 
gün önce bir köşe başında hava
ya beş el ateş ettim ve tabancayı 
boş hır arsaya fırlatarak, kendimi 
yere attnn .. Ba;>ılmış gibi saatler 
ce söz açmadım .. Hastahanede ro
lilmc milkenınıel surette dev:ı.m et 
tim, biltün gnzcteler benden balı 
setti, reslmleıimı sıra sıra koy -
dular., Ve artık kfı.fi mlkdarda 
şöhret yapmıştmı. Tekrar rejisöre 
bş vurdum. Beni giilerek karşı
ladı ve yine reddetti. Ben de t.a -
hammül edemedim, benimle alay 
ettiğine zahip oldum .. Şimdi kcn
'1isinden davacıyım .. 

HA.kimler düşUndiıler., Rcjı.sor<', 
bunn karşı bir diyeceği olup al -
madığını sordular .. Dinleyiciler a
nısından fısıltılıır yilkseldı.. Genı: 

kızın mütl'şebhls ve hakikaten ar
tist kablliyl'tte olduğu söyleniyor 
riu. Rejisör aynğn kalktı ve haki
me: 

- Reis Bey, ben davamdan 
\'az geçtim .. 

Dedı.. Ve genç kıza l'liııi u1.at
tı : 

- İlk filmde, sana rol verecc
~im .. Haydi banşalnn artık .. 

Bir cinayetin de içyüzü böyle<'e 
aydınlanmIJ3 oldu .. 

LcaHuı 

vakte kadar bir kilo rakı içmiş. 
ler ve bılfilıare buradan çıka.mk 
hep beraber Ramazanın ka ı 
Pakizenın kardeşi Ayşe kızı Nl' 
biyenin evine gitmişlerd;r. 

Burada alem başlamış, Nebiyt.: 
güzel sesırle şarkı söylemiş ve 
Hamazan da oyun oynamıştır. 

Kadri oğlu Ramazanın karısı 
Pakize, Afımet oğlu Ahmcdin 
kardeşi Yaşarın eski karısıdır. 
Pakize, bir müddet evvel Yaşar_ 
dan ayrılmış, Yaşar iki sene ev· 
lenmemiye ınahkfun edilmiş ''t 
kadın da Ramaznnln evi nmiştır 
Rakı ictikçe kafası dönen Ah· 

:fuet oğlu Ahmet. birdenbire oyun 
oynıyan Ramazanın ü?.erine atıl. 
mu~: 

- Sen b!r alçaksın! diye lba 
ğınnıştır. Kardeşim Yaşarın ka 
rısı Pakizcyı kandırarak kendinr 
karı yaptın, Yac;arı da iki seney 
mahkum ettirdın ! 

Ramazan birdenbire şaşırmı<: 
o da kendisınc karşılık vererek 
iki knröes ~ocuğu arasında şid 
detli bir munakaşa başlamıştır 
Münakaşa ~iddetlendikç~ Aiddct 
lenmiş ve bır aralık kendini ka). 
beden Ahmet oğlu Ahmet, cebin 
deki sivri udu bıcağmı çekel'<'k 
Hamaza.nın gırtla~ına apl:ı.mıs. 
tn·. Bu:ak sapına ıkadar sap! n
mış ve Rama.z..'ln boğazından 
kanlar fışkırarak vere yuvarlan 
mıs. derhal ölmüstür. 

Diğerleri dıRaı'l kaçmış ,.e o. 
dada bulunan Sıdıka adında bir 
kadın Ahme<lin üzerine atılarak 
bıcağım almak i temiştir. Ahmet 
buna kızmış ve Sıdıkayı dn göğ 
sünden yaralamıştır. 

Ahmet oğlu Ahmet valalyl 
müteakıp ka<:.mak em· de 
gürültüye r; len polisler tarnfı 
da.n ya.kcla.rmustrr. Sıdıka 

ı 'vl ır 
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1 Haftalik Radyo Programı 1 
Yeni N eşrl.yat : / 

Foto Mağazin 
Foto mağazinin 37 inci sayısı 

zengin mUnderccaUa intişar et -
miştir. Bu nüshada haftalık dün
ya hadiseleri ve fikirleri resim ve 
yazılarJa tesbit edilmiı>tir. Okuyu. 
cularnnıza tavsiye ederiz. 

-mz-.---.. s U M ER BANK ____ _,, 

Yer li Malla r Pazarla 
8.80 program ve memieket aaat a. 

yan, 8.33 Mll.zllt Hafit prugram (Pl.) 
S.•5 Ajans. 9.00 Mlizlk: Hafı! mtlzik 
91 m&r§lar (Pl ), 9.80 Evin saati, 
12.80 Program ve memleı<et saat aya. 
n, 12.33 Müzik: Şarkılı oyun havalan, 
l!U5 Ajsm haoorleri, '3.00 Kan§ık 
~ ve Tllrkillcr, 13.SC Konuşma 

(Dereden • Tepeden), 18.45 Müzik: 
Radyo aalon orkestra81, 18.00 Prog. 
ram ve memleket saat ayarı, 18.03 
Klizlk: Radyo cıız ve tıu>gc. orkestra. 
m. 19.00 Müzik: Fasıl heyeti, 19.30 
Memleket saat yan ve Ajans haber
leri, 19.45 Mlizlk: Me~htır piyanistler 
(Pi.), 20.00 Konugma t~urt saati), 
20.15 Müzlk: Solo §arkılnr, 21.00 ZI• 
na.t Takvimi ve Toprak mahsulleri 
borsası, 21 10 Müzik: Kadınlardan 

taaıl 1;1arktlan, 21,40 İl!Uınbul at ya. 
rr§lamıın neticderl, 21.150 Müzik: 
Dana müziği (Pl.), 22.80 Memleket 
qat ayan ve Ajanı haberleri, 22.45: 
'\ja.ııı ıpor ff rvl 11. 

PAZAltTr.~t: U.8.19'1 

7.30 17ogram ve memleket saat a. 
yarı, 7.33 Mi\zik: Ha!tf parçalar (Pi.) 
7.45 Ajanı haberleri, .00 tozlk: Ha. 
fit parçalar programmm devamı (Pi.) 
s.ao Evın saati, 12.so Program ve 
memlek t saat ayan, 12 83 Müzik: 
Saz eserleri, 12.45 Ajar.ı habcrlerJ, 
1a.oo Müzik: Hafıf ııarkılar, 18.15 
Mtlzlk: Karı§ık progrRnı CPl.). lS.OO 
Program ve memleket sııat ayan, 
18.03 Müzik: Dan müziği (Pi.), 18.30 
Serbest 10 dakika, 18.<tO MUz.lk: Man· 
doliıı kuartcU Adnan Kopuz ve 
Arkadallan, 19.00 MUzık: FB&l sazı .. 
Muhtelif şıı.rkılar, 19.30 Memleket aa. 
a~ ayan ve Ajans habcrlPri, 19.4:1 MC. 
z:ık: Faml sazı programının devamı, 

20.Hi RaCyo gıı.zdeai, 2:1.45 Müzik: 
bir halk tUrkUsU öğreniyoruz - Em· 
nu1cr türküsü: 

l!lmmller Emmiler 'l'ürlmıf'n Emmilor, 
Uzun entarili &alma ,·enliler, 

~er tt>.peler yük~k tcpcl~r. 
o..ı.r. ,aımur )ağar, buralara 

ıınrpder. 

21.00 Zir11at Takvimi ve Toprak 
m&lmıllert bor a ı, 21.10 Müzik: Solo 
adalar, 21.25 Konuı;ma <Hq be§), 

Zl.45 MUzlk: Senfonik program (PL) 
22.ao Memleket s:Lat aynrı, Ajans ha. 
bel'leri, 22."4f\ Mllzik: Dans mUzlltJ 

• ~LI: 26.8.19.&1 

7.80 Program ve memleket aaal a. 
yan, 7.88 MUzJk: Hatif program (Pl.) 
7.'5 Ajans hahcrlcri, 8.00 Miizlk: 
Senfonik program (Pl. ) , ~.30 Evin -.. 
ati, 12.80 Program ve memleket saat 
~n. 12.83 Mllzlk: TUrkce pllklar, 
12.'6 Ajana haberleri. 13.00 Mü.zlk: 
l'llrkçe pllklar progre..nurıın deva~ 
lJ.15 Müzik: Karl§ık program (Pl.), 
18.00 program ''e memlM<:t saat aya· 
n, 18.03 MUzJk: Radyo salon orkes 
tram, 18.~0 Serbest ıo aakika, 18,40 
Hflzlk: Radyo salon or.kcstraııı prog , 
rammm ıklncl kısmı, 19.00 KonU§ma 
(Yuva .ııaall), 19.15 MUzlk: ı!adyo sa 
lon orkestrası progrnmın.n son krsnıJ 
19.80 Memleket saat ayarı ve Ajana 
1SM5 Müzik: Fasıl hcycl:, 20.15 Rad· 
7'0 gazctcaf, 20.45 MUzik: ~stekAr ı. 

malım serisinden 'Pl.), 21.00 Ziraat 
takT1mi ve toprak mahsulleri borsası, 
21.10 'MUzik: Saz escrlcrf 21.SO Ko. 
Dtı§ma, 21.45 Müzik: Klr.t;lk TUrk mıı
zffi prognmı. 22 30 Memleket saat 
ayan, Ajaruı, 22.45 MllzlK. Dans mU· 
2Ql (Pl.l, 

ÇAR-:CAMB,\ : 2i.fl.19tt 

1.BO Program ve mcm c tct saat ıı. 

Jll.ft, 7.33 Müz!k: Haflt p11rçalar (Pi.) 
7.46 .Ajans haberleri, 8.00 Hafif par. 
çalıı.r programının devan::, 8,30 E\•ın 
ta.ati, 12.30 Program ve memleket 
nat ayan, 12.33 Knrı~ık şarkı ve 
türküler, 12.45 A;ıans hııberlerl, 13.00 
MUzlk: Karıııık ıarkı ve tUrkUler 
prop'llmmm dcvnmı, !3.16 MUzfk 
Qrrıık progrnm (Pl.), 18.00 Program 
,. m emleket ııaat ayarı, ı .03 Müzik: 
Dana mUzlgi (Pl.), 18.16 Serbest ıo 
ı:!alrika, 18.25 Konuşma (Dl§ politika 
bAdiııelerfı. 18.45 Çocuk saati, 19.30 
Memleket saat ayarı ve Ajans haber
leri, 19.45 Müzik: Fasıl heyeti, 20.15 
Radyo gıı.zetesi, 20.45 MUzlk: Bir halk 
türküsü öğreniyoruz - Emmiler tur 
kilsil, 21.00 Ziraat takvlır.i ve toprak 
mal!_'"lllleri borsası, 21.10 .MUzik: Solo 
prkılar, 21.25 Müzik: VJyolonseı no. 
!oları - Edıp Sezen, 21.45 Müzik: 
Mozart - Divertlmcnto (Pi.), 22.10 
Mtlzlk: Solo şarkılar, 22 30 Memleket 
saat ayarı. Ajana, 22.415 MUzlk: Dans 
mbltl (Pi.), 22.55 Yannkl program. 

PJ;RŞEMBE: 2S.~ 19ll 

7 t!> Program ve memleket saat a . 
yan, ..'.;S Müzik: Ha.tlt program (Pi.) 
7.~ Ajıwı haberleri, 8.00 MUzlk: Ha. 
8f ptogt'&mm devılmı (Pl.), 8.30 Evin 
-.ti, l!.80 Program ve memleket aa· 
8t &JUi, ıı.aa MUzik: Paıul ,arktl&n, 
.._ A ... hebederl. 19!00 Jtlltdlr: 

Faul prkıları progran:.mm devamı, 

13.15 MUzik: Karı§ık otogram (Pl.), 
15.00 Program ve meır.:t>ket saat aya. 
n, 1 .03 MU.zik: Radyo uız. ve tango 
orkestrası, 18.30 Serbest 10 dakika, 
18.40 MUzik: Piyasa şarluları, 19.00 
Konu~ma (DcrUcome suaU). 19.15 
Müzik: Radyo caz vu tango orkestra. 
sı programının ikinci kısmı, 19.30 
Memleket saat ayarı, v~ Ajans. 19.45 
MUzik: Yurttan ecalcr, 20.15 Radyo 
gazet.csf, 20.45 Mllzlk: Saz C3Crlerl, 
21.00 Ziraat takvimi ve Toprak mah. 
sulleri borsası, 21.10 Türkçe filmi şar· 
krıan, 21.25 Konu§ma (SM'atkA.rlan. 
mız konu§uyor), 21.40 Mllzlk: Scnfo_ 
nik program (Pi.), 22.30 Memleket 
saat ayarı, Ajans, 22.45 Müzik: Dans 
mU.ziği (Pl.). 

MOESSESESf MODORLUGUNDEN : 

Raşit Rıza Tivatrosu 
Bu .Akr::ım Bakırköy l\Jlltl)ndlde: 

Hazır Elbise imaliyesi mümakasası 
..,. ,e~ - Sürtllk - Komoo! S perde ~artname61 mil bl'miz.ce hıız.ırlıı.nlUl nligarı 20,000 aı.anıl 80.000 muh telif cinıı hıu:ır etbı .... 

Jlnlide Pi kı t.o ) ı>lf"rl milnııkasaya konıılmu,tur. 

Beyoiilu H aU. Sınema r 
ı - Bay tekin Yeııl duu_)alarda 

(%6 la nn tekmlli birden), 2 - O ur 
~luhblr ( \'lllltur), 3 - Şarlo T~nt. 

(Komedi). 

~ rtnameelne göre n.IMml rtıı.nn tcl<liflerinl kapalı zarfl3 l E)lfll DU Pnzarte 1 

- Alerkerlnile l\IUdiırlyet tc\·di etmek>ri ilin olunur, 

t,,,; 
gun Ü fillJ1 t ı' 

. . , . . . .. 

OUMA: %9.8.JDH 

7.30 program ve memleket saat a. 
yan, 7.33 Müzik: Hafif parçalar (Pi.) 
7.45 Ajans habcrk:rl, S.00 Mllzlk: Ha· 
lif parçalar programının devamı (Pl.) 
S.30 Evin saati, 12.30 Program ve 
memleket saat ayarı, 1 ... 33 Müzik: 
Şarkı ve türküler, 12.45 Ajans haber .. 
teri, 13.00 Müzik: Şarkı ve türküler 
programının devamı, ll!.15 MUzik: 
karışık progrnm (Pi.I. 18.00 Program 
ve memleket saat ayan, lS.03 MllzJk: 
Ji'asıl he~ ti, 1 .30 Sf"rbc t 10 dakika, 
lS.40 MUzik: Radyo Svirı;; kuarteti, 
19.00 Konuşma (lktrsat ıaatl), 19.15 
Mllzik: Radyo Sving kuarteti progra. 
mmın ikinci kı mı. 9.:30 Memleket 
r.aat ayan ve Ajans, 19 45 Müzik: 
J~lll.sik Türk müziği korosu, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 MüzJk: Solo 
ııarkılar, 21.00 Ziraat takvimi ve top. 
rak mahsulleri boraas: 21.10 Teınall 
:ı2.oo MUzık: Radyo saloıı orkestrası 
22.30 Memleket saat ayan, Ajans, 
22.415 Müzik: Radyo 88.!on orke trası 
,orogrammın ikinci kısm· 

OllMARTE 1: 30.8,lOU 
(Zafer Ba):amı Prı>grnnu) 

7,30 Program v memleket saat 
ayan, 7.83 Müzik: M&r§lar o(PJ.), 7.45 
.Ajans haberleri, 8.00 Mw:tk: Vver
tilrlcr ve Senfonik parçalar (Pi.). 
13.30 Program ve memleket saat a. 
yan, 13.33 Müzik: Milli havalar (Pl.) 
13.45 Ajans haberleri, 14.00 MUzlk: 
Riyasctlcumhur bandosu (Şef: lhsan 
Kilnçcr), Mal'§lar, 14 45 Müzik: Milll 
havalar (Pi,), 15.00 Mü7lk: Dana mti. 
ziği (Pi,), 18.00 Pro~aır. ve mcmlf. 
ket saat ayan, 18.03 Müzik: Çifte fa· 
aıı, 18.80 Konu§llln: C. H. Partlııinden 
(Protesör Hasan Re§ll Ttınkut), 18.50 
Jdtlzlk: Yurttan sesler (Rndyo küme 
heyeti). 19.20 Konugmıı.: Türk vaha 
kunımund:ı.n - Şakir HAzım Ergök. 
.men, 19.30 Memleket saat ayan, ve 
Ajans haberkırf, 19.45 Mllzlk: Radyo 
caz orkeııtrıısı, 20.15 Radyo gazetesi. 
io.t5 Müzik: MUll Oyun hııvnları 
(ZCybck, kal'§ılama ve pehlivan oyun. 
lan), 21~00 Kon~ma: (Zafer Bayra
mı hakkında}, 21.15 Mtlzik: Dinleyici 
istekleri, 21.40 Konuşma: (Burhan 
Belge), 21.55 Müzik: Radyo salon or
kestrası (Vlyol?nlst Necip Aşkın idıı. 

resinde), 22.30 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri, 2.2.4.5 .MUzik: Dans 
Müziği (Pl.), 22.55 Y:ırmkl program. 

ZA Yi - Karagümrük nUfus 
memurluğundan aldığım nüfus k8-
ğıdmu zayi ettim. Yenisini nlaca
ğımdan eskisinin hUkmü yoktur. 

KaragUınrUk - Beyceğiz ma 
hallcsl Ninni sokak Şakir o"'
lu Hamit Başnranel. 

(37003) 

ı .. tanbul icra Hakimlii:rinden: 
4.939/2572 
Evvelce Bcyoğlunda SUryc Pıı. 

!as apartnnanında mukim iken ha 
len ikametgahı meçhul bulunan 
Nemzura ve Zabclc İstanbul 4 ncil 
icra memurluğunun 939/257:l sa
yılı dosyasında Vnhrarn Demesscı; 
yana olan borcunuulan dolayı mer 
ciden gönderilen 12-8-941 tarihli 
celseye ademi icabetiniz dolayisl
le bu defa hakkınızda 15 gün müd 
detıe ilanen tcbl!ğat icrMrna ka
rar verilmiştir. Mürafaa günü o
lan 12-9-941 günü saat 15 de İs
tanbul Jcra •hakimliğinde bizzat 
veya bilvekale bulunmadığınl7. 

takdirde gıyabınızda mUrnfaaya 
devam edileceği tebliğ makamına 
kaim olmak Uz.ere ilanen tebliğ 
kıl mır. (36929) 

Be~·oğlu Uçtindi S ulh Hukuk 
l\likinıllğtnden : 

941/1622 
Devlet Limanları tn.rnfından An 

karada Dil Kurumunda Mahmut 

................................ 1 ............ 

TUl'klye camııur yeti 
ZiRAA T BANKA Si 

K.ıınıi~ tarihi: 1888. - :Sennayesı: 100,000,000 fürk l.ıraa 
Sube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve tıcari lıer nevi banka muamtlllm. 
Para b1rfkt1renJere Z8.800 Ura lkramlJ• nrt;,Gr. 

41.ra&t Ban!rasmds ırombaralı "'9 lhbarm tasanı:d lıe .. ,...,, _ _,ı'I• .., u 

6(1 llruı tıulunanJ&ra llCleM ' ~ela P\dlece.JI lctıJ"a Qf 14&Cldalc 
plAlla gere ikramiye aagıtı:ıacsktır. 

' ad l,000 UrnhJI l,000 Un 100 ~ 50 Unhlı 

• • 600 • 1.000 • 1%(1 • 40 • 

• • .?50 • t.ooo • ıse • ıo • 
• 100 • t.000 • 

15.000 U1't 
uoo . 
UOG • 

OIXKAT: B.esapıarmQakl paralar b11 sene temde 50 anıdan aşae: 

fQomiyonler. l.kramly• c;ıktJğl takdirde % ıo C&Zla81yl(' ve.ıilece:ktıı 

Ke.,oi • ,.: 11 Mart. 11 Haziran ll iiljJtll, 11 BlriııclkAnUD tarlhle 
rinde yapılır. 

Bursa ve Bolu Orman Mektepler;ne alınacak 
talebenin kayıt ı.'e kabul şartları : 

1941 - 194: tahr ı dcvrcııı 111 Bursa ~c Bolu orman mckt plerlnc pa. 
rasız yatılı 60 talebe " ınauıktır. Icktcplortn tahsil mUddcUcrl Uç senedir. 
Mcz\:nları "Orman mühendis ın ıavıni,, ünvanllc meslekte kullanılır. lstek. 
illerde aııaCıda yııul: :ırtıar r.r:ı.r.ır: 

ı - Türkiye Cı;mhurlycti t •lı'nsından olmak 
2 - Yaşı 20 den yukarı olmonıak 
3 _Sağlık dunımu normal dc?ecedo yani dil, göz. kulak Vf' vl\cudundn 

arıza noksanlı}' bulwın.&mak, a--:uıh ve dağlık yerlerde yUrUyüp gezmcğc, 
hayvana b!nmecie bllnyc teııkUAh mllaait ve dayanıklı olmak "Bu hususun 
bilhas a raporda tct:.ruz cttlı ilmi!"'J lAzımdır.,, 

4 - lyi ah.fıklı, hüsnühal suhlbl olmak, geçml§ mahkômlyC'ti bulun 
manıalc. 

5 - Orta ıııcktcbl pek iyi ,•ey iyi derecede bitirmiş buıuı m k 
6 - Ru ı;arllnrı hıılz olanı r Bursa orman mekte'J! mildü·JUğtıne hlla 

ben yt.zıp gonderccl1:1ı:ırl dilckccye: 
A - Nüfus cU;:ti:ını asıl ve ... ta.sdikli sureti. 
B ·- s OncU mndd· ac yazılı ıı:ığlık durumlarını bildirir tam te§('kkUllU 

hıurtahanl'lcr<lcn voyn bu hastahanelerin bulunmadığı y;;orıerde hUkt\mct 
doktorlnrın•J:ın alncakiıırı tasdl1'1! raporu ••tam teı;ekkUllü hastahane olma. 
yan )erlerden kabul edılecek isteluilcrtn kayıUarı mektepçe vaptınl cak mu. 
ayenc neUe ttc ı adar csaıılandın.amaz. Ve bu muayenede yazılı evse.f ken 
dlslnde bulunmayru:ılar mektebe a!ır.maz. 

c - Çiçek (i~ISI v, ~Jknsı 
D DördOncU mnôdedek! \•a:ı.ıya göre müracaat ecıcnln ıkametglıhır. 

daki belediye ve)a po:.ı" merkezıot 1 tanıfınd3n tanzim ve ta dik cdılecek 
hllmtinal mazbatası. 

E - Ortamektep ~nhndctııar. •'&ınln asıl veya tasdlklı omı:~ .. ve 
F - GXO cb'adında 6 !otoğrııf 

b· gıamaırdırıar. 
NokE'an evrak gettrcn ve gö:ıat .. •fnlcre müracaat etmemiş naııuile bakılır 
7 - Mekteplere r;ırcceklerln k yıllan l Eyl<.ıl 1941 tarihinden Hi Eylı'ıl 

1941 nlq~amına kadar yalnız Burs.ı orman mcktcolndc yapılaı.-nktır. 
lsteklller <'vraklıır nı doğruc ı bu mektep mlldürlUğ'Une yn bizzat veya 

taahhUtıU oıarnk ımstn~ I! tevdi c.mclldirler. 
l\ayıt ve ltabuldl' mllracaat s.raııı nazarı ltibarc alınır. Şu !'adar ki. Is. 

tcklller!:ı mıkdarı lılr gtl:ıde altm. JI tecavüz ettiği takdirde kur'a yapılacaktır 
8 - Beşinci mnd "<'de yazılı ıı.ırtıarı haiz talebe. kadroyu ttoldurmad'ğı 

tak 1 rde orta dN'<•cell ıtıteklilr'r aro!llr.dn bir müsabaka ımtıhaı\: açılacaktır 
9 - Ktty.t ve l<abul ed len t.ulrbt'ler Bursa ve Boıu orman mekteplerine 

kur'a ll" ayrılacııkt.ır. 
10 - Mekteoler ı.lman taıct,.kı kcndılcrine venlccek nOmuneye göre 

noterlikten tasdıkl! Mı r taahhüt c nedi vcrercklerdir. Bu sen~• çdirmlycn. 
lertn mektche devnm.arn.a mUsan le edılmez. {72JS) 

lstanbul Deniz Komutanlıiiından: 
ıSu yıl denı?. ııscı:!nc kıı.yıt ve abu! için müracaat eden okUTlıı.rm mQsa. 

bakn sına.,.ıarı 1 EylQi 941 Pazart.cııl gllnU saat g da tstanbul Deniz komu. 
tanlığına rnUracast ıodcccklcrin ruezkOr komutanlıkta ve MenıUıde Deniz 
Harp Okulu ve Lfscsfne mUracaat edeceklerin de mezkftr okuldıı. yapılacaktır 

Sınava lştlrAk tclt•cckterln rurşun ve mürekkepli kalemle~ yazı !As.,. 
tiklerini bernberlerlnt'il' getirıııe!~rl IAzrmdır. (7070) 

lstanbul Vali ve Belediye Reisli!ğinden : 
Şerif aleyhine açılan alacak da _ A§ağıd:ı yazııı 4 n nddcnln mll<.akcresı için Umuml Meclisin bir gUnlUlı 
vasmın mahkemesinde dava edile- te,·k::lfl.ı'c !ı;Umaa dav t, tckarrUr ettiğinden 1.9.941 tanhlnc rasUayan Pa 
n e gönderilen davetiye blln.tebliğ zartesl günü saat H,1;0 da umumt meclis salonunu t~rlflerl rica olunur: 
iade edilmiş olduğundan 15 gün m;~~ l\IE : 
müddetle ilAnen tebllğat icra.sına l - M•Jlıl.nr ı:ıııker n.flelerlm ):Crdım hakkmda mükctlcfı.yet bakımından 
ka.rar verilmiş olduğundan ıo • t,.klif. . 
9 • 941 tarihinde mahkemeye gel 2 - Muhtaç awu at1cledne ~ rdmı hakkında bCltçe he58i> mevzuat1 
meniz veya mUS2.dda:k bir vekil bakmıından tek1if. 
göndermeniz aksi takdirde gıya • 3 - Marma.~ Anadolu ~U llert p'M:nf b&kkmda muhte.lit en~Q.mesı 
bmızda da.vamn görUleceği davc • , mazbatam · 
tiye meQramma kaim oilJlalt üzere 4 - Av!l at Suat 'r'e.bsiıl ve ar a.nıwa .b•lıd4ıl• aıaceJtian h!.kkmdlı 
iMa Oltınr. f8'ooot 1 tekl!t ve d!ickkr.. (7'25) 

"Vakıt,, Kitabevinin Y~ 
neşriyatından bazı lB 

Herk,.. kendi tıay!ltmı y&ear - HikAyeJer - BEJtlJI ..-11 
SITK• Jivr· 

~ııl Se' İl orum - Roman - tH .. TfiHAN BURÇAK 
.o DeNilf. GazeterJ :k - :..ı E.BIL ALTUG 
t.ıedlııı l\teb'wıarı 1&7'7 • tlll.i - UAKKI l'AJtlH US ~ 
(~çUneü Sultan Mrhmedin Sl\nni't DU~ünU - lill.Ml ~ 
KeııdJ kendine 1000 kelime tıc cf:'reUd - ft''ransızca ldtab' 
Kendi kt'ndim 1000 kelime ltf! tiğretfc.1 - Almaoea ldısb' 
Kendi kcnd.inl' ıuoo kelime ile öğrottcı - lngUizcc l.1t311' 
o\skerJ liamuıı - ~ALAlL\'.1'11 KİP 

Hoya1 nıı bu - Rcman - RASAN RASDJ US 

Devlet Deniz Yolları f. letme 
Müdürlügü ilanları 

21 .Ağustos .P<-rşc:mbc gUnU yııpılacağı UA.n olunan .SU~ 
tılnuratı e1'1Jfltmesı :nı .Ağustoıı 041 Pazarte ı gününe tehlt ed~ 
terin o ı;iln sao. 14 C:~ kadar kap-ıl. r.arflarını alım satıın 1' rrt 

t et Cine makbuz n:ıul;abll'nde tevdı e•nıcJerl IAzımdır. Bu ' o e , 
F.usust fenni şart"lame, vah!11 fı) t, mukavele ekBUbJl 

umumt fenni ~artru..mc. proje. ,A 

İstanbul Belediyesi 

Kapalıçarşıda Kalpakçılar ııul:ıığmda kAJn 11 numaralı d!r 
..nUddelle lriraya verJ:ıoek Uzcrc nçıl< arttırmaya konuıınu' ut 
beddl muhanımenı 123 lira ve il< teminatı O Ura 25 kuı·uııt 
Zabıt ve MuamcIAt MilJilrlUğU kııleminde görülebilir. ihale rUl 
tesı gilnU ~mat 14 de Tıalml EncUmımde yapılacaktır. Taıtplt tll 
mal<buz veya mektupl.ırilc ihale gtınU muayyen saatte IJ3i ı' 
b:ılunmaları. 

TOKAT BELEDi YESINDEN: 
,, 

Tokat Mezbahası için ~ llra ücretle emekli Vetcrtnt'r 
Tal~p olanların Tokat i:selediyesl."13 Dıllracnatıan llAn olunur. 

, 
lHA, • sz 

T. 1Ş BANKASI 
"f i K iiçük Tasarru f hesapları 1941 ikratt!' cJ'",,c' 

KEŞ!DELER . • Şubat, 2 Mayıa, J Ağustos, B 1Jtill 
tıırlhlerlnde ynpIJır. 

1941 kramlyelerı 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Ll.nı 
2 750 • - 1500.- • 
• • 1000 • - 8000.- • 

• GOO • - 2000.- • 

• 
• 
• 

250 • 
100 • 

60 
20 • 

. .. .: . : . ,. , . 

Sahibi: A81M US 

Umum nesrill&t4 ıdal'e IMM 


