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-
KUP.ONLARIMIZ 

AŞK UGRlJNDA Rornnnımızm kuponlan 

bltmi tir. FormaJamnızı Cuma günü tC\7.I etme· 
ie ba~lı~11:. Ayni ı:tın yeni kupon1anmız da 

bal,ılıyaca.ktır. Tnf .. Uiıtı bcklclin!z. _J 
--~~--~~~~~---

~Ege hölg0$inde ı l 
uevıeı1• Fin askerleri Sovyet tel örgüleri önünde ~ .n yardımını .__ __ ....._ ________________ __. C6rcil' ·n 

nutku ~klıyen işler 
' ~~a.n: ASIM US 

~beti tol-Oma 
~ lıoı le ~ 8Y0naı fuarı mu. 1 
~ti g inde gıLzetecllerlnln 
~ bı hcııtrnız. fı!W~ığt tetkik e
~~. Giiııd Zerinde derin l:ı:· 
~ 1•tsat !'ilk hadi eler a· 
'it ._lıbtJ Utu~b lnıkin ha&ıl ol· 
~lcu;~r lfllıı rda bu sc) ahate 
-~ t • 9tlııku an zaman gürü
"- ,.Jtlli hıaJı topraklarında ye-

' ~ etrıJ b 1 ullerin nev'i dok· 
' ~ ıı.,'ıas~: P.gc bölgesi Ak· 
- lla~~tke~.kltsadi bakım· 
~ ı.::''<asJ O)dq lD CD \erimli 
1 ~ttlt da ~ktan ba.c;ka tarih 
ı/ ~.fı~~eıt C\ "c Yunan mede· 
ıl ... ~ ... --uan ti ~el olmakla bera-
1 ~ ~ 8&hJp 0~ Yerli bir me· 
ı/ :·~ c lnd utu son hafri· 
~ ~tlın~el bit bulunduf,'llna 
~·."le I~ ıı· tQrfzrn nokta
~ bft l'ltt~~~et edilin;~ !:ol• 
\,. e namzet bulun. 
oı...- bug·· !'k hlrun llnıtuni bir mühı-

\ıı~tUYol'lııtı ~ok~ üz.erinde dur· 
' ~Old~ğu· l'~gc bölf;esinln 
'ıı 1ç1"'11Je llerlonıc lm'kanla 
~ iti~ "'dece ~kuk ettirebil· 
~~~ııitı k ~.lediyclerfn, hu· 
~14Jı. ~flınd etldı 8alihlyet hu. 
"t11t' lıeıedı~ ~ahşmalan kafi 
'b ,tJ. k~dl ·('lelin ''C hususi 
~ t lbtbk ILl'alannda prog· 

'-. to lııa4di 
3 

il faaliyeti devlet· 
t "Ilı ı ıa'lLrdnntaı-ıa müzabe· 

l "t ı.ıı.~.. ~dır. 
-..... -ıJer: 

. :ı-ııc. 
g~.~lr .!rııar bataklığı me· 
~ ~ ~rl 1ediyesi güzel bir 
~~t ::..~ 1 lınar ediyor. Bu 
~ ~ sadece 482,000 
Sı ~lilt11r bir saha üzerinde 
~~tılıt ve eğlence mUe&se· 

;ıı;;..,y e'1 bir Kültür Park· ''tJ. :"al fuar meyda.na i~ e Uö f.anfmda yeni 
lı~ \eeııtn1.5 'e a&~l<ınmı 
~~ ltiıı <ıad~Ier açaRMC ~~ 
~~ ~ a ııeypenl bir ma• 
~t.....~"e~('loı~estoe hizmet et. 
~ -"°" 'Jt}ıj değildir. 
a:ıu1ı&Jcar chan ile heraber 

' &o~~l ~ ka:r.aiannın nakS ııı,t rtzbn etmek Uze· 
~~na l'e kare bir aha ft· 

1~._, ~~llle Uç 1\at oteli, lo· 
>iıı ~ atı e Yerleri, posta ve 
bı deııoı. Yerleri, mazot ,.e 

t, ~ <lal'aJ rı bulunan mül<em· 
~ l'a beıe antraı yapılma1''"t.a. 
I'\~ olJtı dl e hlitçestne on 

" ~~ ..... aJ<sıırn sadece kredi ,., """'n llıte "lllllıı son ist.em 40 o· 
ı.~at-

1
'<> 86 sen~indcn 

~ı. b lctmeden elde e· 
'o,,.. ut n bor~lan odeıı

·Juıh 

Alman 
tebli~i 

Dinyever 
üzerınde 

Mühim bir köprü 
ha- ele geeu 

Yeniden 10 
bin esir 
ahndı 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman 
başkumandanlığınm tebliği: 

Alman kıtalan Ukrayna-da, dü • 
man tarafmdan şimdiye kadar mu 
annfdane müdafaa edilen Dinye • 
per Uz:erindeki Çcrkesi köprüba
şmı ele gcı;irmişlerdir. 

Kiyefin §imali garbisindc ktta
lanmız: Dinyeper istikametinde 
ve Dinyeperln öteainde mağlüp 
hasmının takibine devam etmek· 
tedirler. 
İlmen gölünün cenubunda çok 

büyük Sovyet kuvvetleri mağlüp 
edilmifj ve Lovat nehrinin ö~Jne 
atılml§ttr. 10.000 den fazla esir a· 
iınmış ve kUlJi.yctli miktarda harp 
malzemesi iğtinam edilmiştir. 

(Devamı Sa. ~ sii. 5 de} 

Sovyetler 
uzun bir 

harbe 
hazırlanıyor 

--0-

AMERiKAVA 
Ancak gelecek 
b a h arda testım 
e d ilmek üzere 

Sipar·ş 
verdiler 

Nevyork, :?l (A.A.) - Amerikan 
gazctecllcrlndcn Robert Allen ve Drev 
Pcarson So'w·;-ct Rusyanrr. uzun bir 
muharebe pl!lnı hazırlamnktA oldu. 
ıtunu ve Amerika;'R ancak önümüz. 
deki ilkbahardl\ teslim edılecek olan 
harp malzemesi slpanş ettiğini yaza· 
rak diyorlar ki: 

Sovyeller Birliği tarafından Amerl. 
kaya yapılan siparişler S Aydan ev. 
ve! teslim edilemlyccetfnden Sovyet· 
ıcr Birliğinin harbi uzun sUrcccğinl 
tahmin ettiğine btıkmedUeblllr. 

Buslparl:lerden en zly&de ııltıka u. 

(Devamı Sa. J, sü. 5 <UJ 

i ranın in· 
a ~ ltereye 

verdilli 
cevap 

laglllz b kll.met~nce 
tetkik edtımeden 

ifsa edi -
meyecek 

Iranda 
lngiliz ler mi 

daha çok 

Almanlar 
mı? 

Sovyet 
tebliği 

Smolensk 
önünde 

Muharebe hala 
devam ediyor 

--0-

Sovyetler de 
10.000 esir 

aldılar 
Jı.foskova, 24( A .A) - So,·. 

yet istihbarat bürosu tarafın • 
dan bu sabah neşredilen tebliğ: 

Muharebe. dün gece bütiin 
cephe boyunca ve bilhassa 
Kingisep, Smolensk. Novograd 
ve Ode a istikametlerinde de • 
vam etmiştir. 

(Devamı Sa A sii. ~ de) 

lngiliz 
başvekili 

Amerıka Re· sı 
cumhurile yaptığı 
mülakattan sonra 
INGiL T ENE N iN 

Harp hakkli .
daki son 
kararını 

DOnvava 
bildirivor 
Londra, 2f (A.A.) - Röyter: 
İngiltere ba§veklll Çör~U bu ak§am 

radyoda qağıdakl nutku t:öyleml§tir: 

- BUyUk doatumuza, Amerika Blr· 
ıeaik devteUer:I reisine mnı4ld olmak 
Uzere Okyanusta yaptığım ııeyahat 

hakkmda blroeyter söylersem memnun 
olacağınızı zannediyorum. MtllAki oı. 
duğumuz nokta mahremd!r. Fakat al. 
z:e Atlantiktc bfr yerde bulU§tutumu. 
ru aoyıeraeın iffa&tta bulurunuo ol· 
m.am. Etrafı kara ile çevıill bir koyda 
bulu§tuk. Bu koy t..ıı.a İakOÇJanm 
garp aahllln1 hatırlatina.ktadır. BQyük 
Amerikan harp gem.ileri. kudretli tllo. 
tlllalarm Te uzun meeafl' tayyareleri.. 
nin b!mayc&I altuıda muvuala,tJmızı 
ıı.kUyordu. Ve sanki koya ~emit.e 
3&1"dım-ieln bize el ~. !ID acın 
............. r.ı llda~ 
JerlndeD mürekkep mUtevaaf bir hı· 
maye altında vardık. Ve orada Uç gtln 
vaktimi Ruzveltin yanmd.ı ve bir ar. 
kad&§lık havam içinde geçirdim. öte 
tarafta İnglllz ve Amerikan genel 
kurmay relileri, uke."1 TC bahr:lye ril. 
e&Uı mütemadi çtim&la.rda bulunıı. 

yorlardı. 

Ruz:velt dünyaıım en kuvveUl dev· 
let ve cem!yeU taraftndıın Uç kerre 
aeçllen bir ıetttr. !Ben ıtmdl, bu kati 
anlarda itlerlıı ldareaine memur kra. 
ım ve partlnıe.ntoınm ba§Jıca hadimi. 
ylm. Vaziteml ita emasnıda, ber söy. 
Jedltfm söztln veya yapLığım ber te· 
yln bilWn İngiliz milleUcr:I caml.uı 
'tarafından tasvip edilip edilmediğin. 

den. mllzalıeret görüp rönnedlğbıden 

(Devamı Sa • .& ail l de) 

Norveçin 
istiLô.sı 

muhtemel 
Londra, 24 ( A.A. > - Tromsö 

Norveç ajansına gelen bir haber 
göre, Almanlar hala bir istikla te
ubbüsünden korlnnaktadtlar. bu 
habere göre. tromsö mıntıkası
ndan br Sovyel denizaltısı ve şe
hir üzerinde de yabancı tayy,are. 
lcr görillmesi üzerine, Alman krta
ları, karanlıktan bilistifedc kuman 
danları ile birlikte içerlerde Ba
du'ya çekilerek kenctilerini e-

. mniyet aJtma almışlardır. 

Efgant!;tnn Knılı l\Iajesttt MebcmmeCI 
Zahir. b 

Efganistan 
bitarafhkta 

devam 
edecek 

Genç Kral 
hevecanlı 
bir nutuk 
sOyledi 

Komşu memleket
lerle dost 

yaşamak isterız 

Hürriyet ve 
istiklal için 
icap ederse 
şimdı de 

Kanımızı C.ök
meğe hazırız 

KAbll, Z4 ( • .)- Mffiı 181.ikl 
yıldUnUmU ı,ıenlıkleri m'lnu betlyl 
nutuk irat ed"n Efga:ıll!taıı knı 
Efgan milletini cihan buhranı mUva 
ceh"sind muttehlt ve azımktı.r dav 
renmağa da,•C't etmiştir. Kral Ef'gnn 
ıann hiç bır zaman t'CT b. htıkım 

yeti altmda ka mağı k ı:uı t'tmem. 
oldu~lannr ve mt'mlPk!'tlerintn ıstı 

Ruzvelt . !Günlerin peşinden : 
Grev yapan fahri- ·zirai istilısalde 
kalara .e~ konması tolı . ıu· k ~ . o/ 

ıçın um :ues>ı;;, esı 

D 
llı;. rı~ı t;Tl~ Sm!Jlden lhtJ 1'!: gnrU!en yerlerde gı~JCCf'k ekim me\lilm 

On a n m a • • lçJn t ohumluk t•uğday Mhn almağlı karar , rnli4"1nl o~l'f'ndik. Bun 
mcmnun~ttlc 1at~·detcıu. 

Va em 1 r . Zirn Gıubi Anadolu tıôlg 1 ~'hı bıu.r )1'.rl r 'Bfdır ki, bu M.'nPkl mal. 
sulü kendi kendini id11rı• ooooek l'~rccedr dPğlldlr. Bunıl rdııld buf'day mab 

d
,. ııulh a ncak mahalli tohumluk ihtl~RCJ.na ~fi gelr.Mllt. 8'1\I ~erlerde ,Rh 

V r 1 ti~ le tedblr alınmın!l:l ' tohumluk buğd&) lar halk turahndan YfiıDwl; il 

H de Pmk 24 ( .A.) - Ruz. 
l..onrlra %4 ( .A.) - 1.,sıllı: • So\•. \ elt, deniz: kuvı.-etlerine. amele • t 

yet notasına karşı 1ra!l tarafından sı grc-v halinde bulunan Uev Jer • · 
\'erllen c vabl note r.akkrnda tııf_ seydc federal "Shipbilding and dr. 
ııfllt almak mUmklın değildir Her ~dock of kcarney'' gemi inşaat tez 

olarak kullanıhrıJB t.ıınoaharda toprağa tohum atııamoz. Ba ka ~<>rlcrdeıı 

gfltlrllecek tohumlar bu ;·erlerin t:.bt&t.e Ul gll!l olmadıı:ı t rlibe llt' bit 
olduğunıı VP mc rlA Orta Anadohıdao cettrlllp dağrtll3cıık tohumlar işe ~R 
rdlnıya<".af;t tı: l n tı\\ld•ını'l~ t!Olll'at.an yaprlacak yıı.rdnnlıır dn fayda vert"ııwz. 
Bu IUbv ile öniJmuıd0kı mah111I 9CDfllllnde blr l:ıtııı. t hllkr ine nıarur: imi. 
m&k lırtf'tnez ~ •,lmdldea ller p~ '°bumluk ihth11< mı di>'üıımell ~oı. 

)t-rtnde bir teablrdir. HASAN KUMCAYI (Devmnt Sa. J, sil. J, de) • (Dew..mı Sa . .4 sü. 5 tU} 
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Ja enva 
1 1 Mançukoda 

~----nıı:c=:z=--=. -in_g, V nı bir 5 senel k 

J 

Gazeteler Kanadn tıqvekill Mak n. plan hazırllvor 
z1 Klıı .. tıç ny kalmıık tu:ero tngilt.t'!. 
reye geld131nl yazdılar. 
Makcı:w Kını; 1874 tru1hlnd doğ· 

m~tur. Tah.sillnl Amerlknda yaptı. 
Şlkagoda slyaa:ı.t bilgile. okulunu bt. 
UrdL Mııkcm.l KU\ talebt'lik hnyatm. 
dan beri lctlmııt sefalet mevzuu ile 
alt>.k dar olmuı ve bu &ı:taleti orta· 
dan kaldıracak çareler anı.mıştır. 

Çok nç ya§lllda slvas1 hayata 
gtrdl. 19"0 da 1n!rlltero ~ nezareUnl 
Ur.erin ldığı vakit bcnU:t yirmi alU 

'Ild ldl. 
kenzl K ng bq krnt zamanında 

• • 1şıertyl<ı uğra,nuş, bc!ş defa 
.. da b!lşvekill oımuştıır. lllt b:lo. 

~I ğl 1921 dedir. Son defa bir kaç 
cı vel bc!alnd olarak Rana ba 

vr 1 olmuştur. 

MUtcmacllycn slyasl ııaııada caıııo.n 
ıvekll yalnız 191' - 1918 harp yıl· 
ında siyası hAd1ıcd n ~ldlmlJ. l{ft. 

ada t.kUsadlyatmın hru'pten mUtees. 
lir olmamam için ku"11ıut tecdit ve 
arqtırma mu~ batına gcç
r:nı,tır. Bu mtıcaııcscn!n Kanadatun 
harp aonundakl lktl.sadi kalkuımn.91 

çtn tUğl b!Zmet sonsw:dur. 

Makenzl Klng bekA.rdır. Fakat bd
mtı evinde m!.snflr kabul etmesine, 

onlara aofra baımdıı. mrU hiklyoler 
anıatmasma manl olınn 

.M&kenzl Klng lçtlmnl meselelm'den 
b1.Şka klto.p cllUem ğe de merala 
ardır. Evinde mükemmel bir atın .. 

~sı ve kUtUphııneslnde eliyle ct.ıUcn. 
mi bir cok kl~plnn bulunur. 

uhııkcmcsi kuvvetl1, knrşwndııkl. 
klnı Uma eden mQkcmmel bir haUpUr. 

1918 de "Sanayi ve insanlık., lamln· 
ı bir kitap yuznııo ve b:ııtırmıo oı.. 

ma.sına rağaıen edebiyatla aram pek 
yi değildir. 

Amerikada 
·yeniden ıçki 
yasağı mı? 

llic.."'JOrk. 2-1 (A.A.) - Rel.s.lcum
.. Ruzvcıun birinci 1.Dtıhap sırala -

rmcl:ı. kaldınlmı' olan lçkl yaa."lğı, 

me bur takrir s:ıhlbl yıındıı.n Shcjj. 
ölmü~ olmasma nı~ n tekrar 
.. docek mi" 

"Koro,. rejim n avdoUır~· taraftar 
,.kışla ve a kert kamplar el. 

rm .çki satıı:ının mlll\ müdafaaya 
l ır tnıkmlıklarn setıer olduğunu 

rck içki nlc} hlnflt geniş bir 
p pa !lDda yapmakto.Clırıar. 

H rgUn kongreye l•plr'.olu içkilerin 
satı mı tahdit ve ya mene~rccl: kanu.. 
n1 mc\'zu:ıt konulmasmı lsUycn yüz. 
~ mektup gllndcrflmcllt dlr. Viski 
tmalMınm en btıyUk m(bto.hslllcrl &· 

bulunan btrıcılk Amerika hO. 
ıw ~Uerlnln birçok > rlctlnde lçkl 
~ "s.:ı.ğ:ınm t.ckra .. tcsls! i~tf-nmektedlr. 

Diğer bir çok Amerika dev. 
h!:lerindc de paznr günleri ispir
tolu i~lere müteallik hiç 'Jir 
ful yapılamamaktadır. 
Yeni neşredilen bir 1statistik 

N"vyorkta~ on beş bin delirme 
nkasınm yüzde kırkının içki 

Tokyo, :M (A.A.) -Ashnhi gn
zetesinin yazdığına göre umumi tş 
ler servisi mUdlirU Rokuzo Tııke_ 
be matbuata vııki olan beyanatın' 
da Ma.nc;ukonun ikinci beş sene _ 
ilk proğramnım nisan ~942 den i
tibaren mer'iyet mcvktino gircce. 
ğini söylemiştir. 

Bu pllinm hede lerl kö· 
mUr, demir, mn:;ı1 mnhruk ve zirai 
istihsalatm ıırttınlmn.sı olacaktır. 
Ayni zamnnda bu pli1nda çimen • 
to istihsaltı.tınm tcmyüdU ve zirai 
randımanı fıWalaşt:rmak için zira 
at m:ıkınc ve aletlerinin imala • 
tına hız verilmesi de derpi edil _ 
mektedir. Be enellk proje Ja • 
pon, Çin \'c Mançuko mümessile • 
rlnden mürekkep muhtelit bir ko. 
misyonun tnsvibinc arz cclllccek -
tir. 

Mezkur komisyon lçtimalarmı 

Tokyoda yapacaktır. 

Tahran elçimizin 
vefatı karşısında 
ıra ın teessCrü 

hnın, 24 (. . .) - Pars a _ 
j:ınSJ bildiriyor: 

Türkiye cumhurlyet,ınin Şe 
hlnşah hazretleri nczdlndekl bU. 
yUk elc;fsl Suad Dnvaz'm 61UmU 
müna.eebetılc gazeteler, mcrhu • 
mun yaptıh btl)'1lk hb:mctlen te 
b rU% ettirmektedir. "Jumnl de 
Tehernn" diyor ki: 

Suad Dnvaz, dost ve kom u hU 
kOmctin en mümtaz yüksek me 
murlanndandı. Hükumet hizmet _ 
!erinde U%UD tecrübesi olan Suad 

Davaz, İrandıılrl vazefesi başında 
iki memleket arasnıda olan mUnn 
eebetıerl takv:IYe etmek için en. 
yanı takdir gayretler sarfetmi 
tir. 

Suad Davsı, mezi)Ctlerl ve bli _ 
yük ka.billyetl 

0

B!lyesindcı resmt 
lran mahf Pllerlnin nliıkcu;mı cel • 
betmiş ve Cıla hnzretlerl hUmnyun 
Şehlıışah'ın hususi teve<'cUhlerl • 
ne mı:ıZhar olmu tu. 

Da~n vefntı lrnn malıfellc _ 
rinde keder uyandırmıştır. Bu acı 
yası knrşısmda dost ve karde 

Türk milletine samimi taziyeleri _ 
mizl sunar ve kederine lşUrnk <'t 
tlğlmizl bildirin. 

suiistimalinden ileri 
eöstermektedir. 

S?"eldiğini 

or 

Kordel Ilull 

IAJndm, 24 (A.A.) - Siyasi 
mahafllde beynn edildiğin göre, 
hnftnlardan beri Japon)o'O. ile Ame 
rika arasında görülmekte olan fası 
lıısız gerginliğin Japon bUyU.k el • 
çisJ lle Amerika hariciye nnzın 
Cordell Hull arnsmdnld 80n muıtı. 
kat neticesinde de hafifleşmiş gö • 
rUnmemektcdir. Amlrnlln mülf.Lka. 
tın sonunda matbuat mUmessille· 
tine söylrml. olduğu dostane söz. 
ler, hiç bir itilafa varılamamış 
olduj:;'ll keyfiyetini giz.lemeınek~ 
cliı'. 

Amerikanın Uzak enrk mesele. 
ter mUtohassw Upton Colse, Mer 
cury lsmlndcki Amerika mec
muasmm eylUI nilslıcu;mda, Ame • 
likanın uzak şarktnkl vaziyetinin. 
son inkişafları yUzUnden hususi 
bir ehemmiyet kazanml§ olan bü • 
yük okyanust.tıki vaziyetine bir ma 
kale tahsis etmlşUr. 

Bu makalede Amerika tnrafm. 
dan bUylik okyanusda zaptı gayri· 
kabil kalelerden mUtcşekkil bir 
zincir vucuda getirilnüş olduğu 
bc}-an odllrn ktedir. G~an, Avak, 

ldvav, Jhonstovn, P lmyra ka _ 
leleri havn muharebeleri devrinin 
Cebelilttarı:klnrı asla terk edilml· 
yeccklC'rdir. Amerika Beıing bo _ 
ğazmdnn cenup denizlerine kadar 
bir takan tesisat vucudn getirml§ 
tir. Bunlar muvakkat değil daimi. 
dır. 

Amerikan otoritesinin pek ya
kında şimdiye kadar misli görlilme 
miş bir komblzona istinnd edece • 
ğini kaydettikten sonra muhnrrir 
Amerlan satvetinin İngiliz muka • 
vemctinin knlesl olduğunu v bil. 
tün büyük okyanua hnvzruımda en 
yüksek ilmi! olacnğını ya.zmata -
dır. 

Bir iki yUz Amerika şehrinde 
sarhoşluktan mUtevellit vukuat 1 
dola)rısiyle 49200 kişi tevkif e
diJmfM.ir. 

1 ç ki aleyhtarlan oto!Th>bil ka. 

VECiZELER 
!ı'azan: L OEMlL PEK'YAll~I 

-------------------------
zalannın fazlalaşması sebebinin 
içkiden ileri ıreldiğine kanidirler. 

lçki memnuiyctinin mahzurla· 
n unutulmamış olsa lbil yasağın 
yemden te isine ait bugünkil 
propagandaya verilen hız ön 
safha.va. girmiş bulunmaktadır. 

:;. Harbe gidiyor, telef olmadan 
geliyor. Evde kalıyor, tayyare 
1'urbanı olu:;ııor. Evde kalnnm h~ 
be gidene gtpta 0debilcceğl ten; 
bir zamandayız, 
~ Mihvercllcr bile Arnf'da de· 

ğiller: Yn :iıın'nl altında olan zaval
lılar! 

lar 1 Müşterek 
ada gaye uğrunda 

Yeni bir lngıliz 
harekete donanmasile 

hazırlanıyor 

Ural dağla
rına doğru 

ilerleyecekler 
J..ondra. 24 (A.A.) - Stok -

holmden verilen bir hn.berde Af • 
ton Blııdet gazetesine göre Ber • 
linin askeri mahfillerinde yakm • 
dıı Rusyadn mUhlm harekatın bıı.ş 
layacağı temin edilmekte olduğu 
blldirilmektecl!r .Almanların bu 
sene Ural dai;lnnna ilerlemek is. 
tcd klcri söyenmektedlr. Yaz.iye • 
ti objektif blr tarzda mUtnlca c _ 
den askeri mahfillerde bu proje • 
nln bir hnyaldan lbnret olduğu be 
yan edJlmektedJr. 

Bir Alman gaı.ctesı, Alman b:ış 
kumandnnlığmm ergeç bir tcvnk. 
kuf devresi geçirUm<!f!i icap etti _ 
•ini yazmaktadır. 

Amerlluuı gazetelerinin muha • 
biri sıfatlle Moskovııdan Vladl _ 
vost.oka gitmiş olnn l!erman Ha • 
rlc.ht Rusyo.dn.ki vaz.lyet hakkın • 
dn öyle mnlumat vermektedir: 

Her taran Rusların nihai zn. 
fer kndıı.r çarpışmak azminde ol. 
duklarmı gördüm. Memlekette 
bir lttlha.t vardır. Herkeıı hara
retle çarpışmaktadır. Slb1rya lre. 
nl, her iki istikamette mUhim mik. 
tarda nakliyat yapılmasına rağ • 
men vnkltname mucibince munta. 
zaman işlemeğc devam etmekte _ 
dlr. 

Mosko,ra bombıı.rdımıınlarını gör 
mi.Jş olan dahili emniyet nP.zare • 
ti mensupln.rmdnn profesUr Tomas 
Rusyadan avdetini müteakip be • 
yanntta bulunarak hnva hPyetl 
azasmm Rtıslann on beş tayyare 
dUşUrdüklcrinl blldJrdlkleri gUn\in 
arifesinde gece beş düşman tay. 
yıı.reslnln dilştüğünU görmüs ol • 
duklıırını söylemi tir. Heyet ııza _ 
81 bu rnknmm haklkntten 1lt3nğı o 

b lcccğlnl tahmln tmişlcrdir. 

Leningradda 
halk 

Askerle 
vanvana 
Sokak 

muharebesine 
hazırlanllJOr 

L<mdro, 24 ( A. A.) - B.B.C. 
Leningrad Sovyet oophesi baş. 
kunınndanı mareşnl \Tt)roşilof, 

neşrettiği yeni bir giindelik c. 
mirde diyor kı: "Leningrad'a 
müthiş bir tehlike yaklaştı. DüA 
man yaklaştıkça. bu tehlike son 
haddine vnrmış bulunuyor. 

Besrliu. 23 ( A.A.) - D.N.B: 
Volkischer Beobachter yazıyor: 

l\Loskova radyosunt.!1 St. Pc. 

beraber 
480 Hollancl.ı, 

720 NonJeç, 

92 FTana~, 
240 Y unan gemüi 

Bugünkü 
deniz 

savaşına 

iştirak ediyor 
Londra, 23 \.\.A.) • - Bahriye ll4Zln 

Alcksıındr dUn akpm radyoda §U 

)'8.nattlı bUlwımuıt~r· 

lc;erlsinde 1200 subay -.e 115()()() de. 
:ıtz eri bulunan 90 mUttcllk gemtai 
Brito.nya b:ıhrlycslyle yanyaııa harp 
etmektedir. Bu gemilerin çoğunu 

muhrtpıcr. dcnlzalUP.n veı lnglllZ filo. 
ıunun o kadar mallk olmadtğ1 kllçük 
.onajdald harp gcmllerinden ibarettir. 
Brıtiln bu gemi kafllelorl himaye ma. 
ym toplama ve denlzalUlanna kar'§J 
dbl tehlikeli vazltelerde caııııyortar. 
M. Aıcksandr boyanat.ondı. bllr Fran. 
sız bahriye!liııiıı chtımml,,vcU bir dere • 
~de bllyUdUğUnll • 60 7e ya.km ~e. 
misi bulunduğunu taırrib etml.i!Ur. 69 
gemide Norvcçlt mllrettebat vardır, 

Holand&lılara alt. 60 (;em: içinde kru. 
vazör mevcuttur. Polonyalılo.r gemi,. 
!erini BUyUk Brltanyayo. gcUrmckte 
çok mQgkUAt <!ckml§lerdtr. Bunnuıa 

berabc!r onlar dA ştmdl 12 gcmıye mıı. 
ilk bulunuyorlar. 

Yunan bahrtyea1 bakkmda M. 
Alcksa.ndr 17unlan 11öyleıW1Ur: 

Yunan bnhriyeı;i. Almı.nlara ve 
lta.ıyanlara kal'fı :raptığl kahramanca 
mncadccld~n .sonra o.inde kalan gemi. 
eri tamir etmcğe çalı~ınıı.kta4ırlar. 

'?d • .Alcluın.ndr, mtlşterck gaye ut. 
rund."l çalıııı.n mUttt-Cık Ucaret gemi_ 
rcrlnln tonajlan hak'<ınd> ~ m ıo. 
matı \ıcrml§t!t. 

2.250,000 tonluk ' O Holliınd.a ge_ 
mlsi; 3,250,000 tonluk 720 Norwç 
gcmlBi; 400,000 tonluk 02 ıınn.u:. re. 
misi; 200,000 tonluk M Belçtka ge. 
misi; 1,000,000 tonluk 2!C Yunan 1;9_ 

mlB1: ıoo.ooo tonluk 81 Polonya gc_ 
misi. 

tersburgdıı.ki vaziyet hakkında 
anlnttıklarma bakılırsa., son 
damla kana kadar fiehrin müda· 
f aası için büyük tedbirler n.lın. 
·mı.ştır. 

Tahnp müfrezeleri, milisler, 
sfüıhlı işçiler ve talebeler sokak· 
lal'<lan kafileler halinde geçmek. 
tedir. Sokak mu'harebclcri usu· 
IUnün öğretilmesi i~in husu=" 
kurslar açılmıştır. Her müessese 
bir kıı.lc haline sokulmuştur. 
llul\ı: askerlerle vanyana harp 
edecektir. 

Völkisclıcr Bcobahter vau mı 
·öyle bitiriyor: 

Sovyetlcr bu ~bı .,asıtalara 
başvurmakla kendilerini bekli. 
ven fikıbeti deiiştiremiveeckler
dir. 

ingiliz efkA1'1 

ısrar ediyor: 
Yeni 

bir ceph6 

kurma il' 
yız. ,, , 

Lon4ra, u (A.1\0
) -ı:t'1, 

zeuııert lklnd .AJD1A%I lf ff ",) 
ka'll pek ziyade da~, ~ 
çok kıymetJ.l arat1 ye ro ~ ~ 
sanayi fnbrtkalan terlC~~rt ~ 
rtyetlnde kalml§ olan dsJI "' 
muı lA.ztmgclen yardJlıl it e, 
m ktedirler. Gazeteırr ~ 

''BLZ lngWzler ba tı,rııııı ~ 
glrmellyiıı d11mda ~ '/ 
Ruayayn yardım e ,ı;r9' ,,fi 
nız. Her ne paııasına 0 fi": f1. 
SovyeUere &YCl tayratdl ~.:/ 
Jl,yiz, Her pydm evv~l ' f"'1;J 
UlJ1mlzl" yeniden gczdetl tjf 
ve tadil elmcUylz. 1'ftl' 
v1lcuda getlrmcllytz... ./. 

""'- ~ 
Bay Garviıı Otıscrvct p.~ ,/ 

aynı lia3nı kullan.ıı.rak ~ 
pılan yardunm arturııır. 1°' JI 
etmektedir. Mumaileyh 61 J ~ 

But t hllkelcrl saze *~ 
yaya Azamı mlkt.ardll ~ 
bilhassa avcı tayyııretetl .; 

llylz. l~,. 
Sunday Chront.,ıe P 11 ttlt!'J I' 

makalesinde diğer fJ'~ ıı ~fi 
t ıaoınnnn lştiralc edilcrt ~ 
nllmektcdlr: ~ ;: 

.. Ruslann yUZlcrce avc: #ıP / 
ihtiyacı vo.rdrr. Ruı;lt't' t~,.,ııııf ..i 
dafaam ve blzlm ınUdll; el~ 
kanlannı döktOkçc onıatıl #' 
~c yardım etmek rncc 
yt.g.., 

()----: ilit 
Rusyadaki ıng . 

askeri hevell 
reisinin 

Cepnev1 

gezdikter 
sonra 

BEYANA fi 
rs.O.' ,J 

Londra. 2-& (A.A.) - IJ. rlf / 
Sovy t Rusyadald ınglUZ.ıde# ~ 

n kertyc.ııl reisi general )fll ııe~ 
heyi vukubulan zı,varet.ı tjııJI 
mUş:ıhcdc ve lnUt>ntarın• aJI 1 

lngllt.z g nerall, yoıınrdll ca;11 
tarda Ru.s tankı ve göklC~JI ,d 
ınnnklndcn fazla Hu.s tr) ~ 
dUğllnU. Sovyct geri ve ıe\erıtı' 
mctlerintn iyi lg~dtğinl •'ııJJl" ~ 
bnkıldığmı, her taraftn nst ııııdl 
derin bir nefret ooıılcndlıtlJl 

ttf~~ tir. 

tnglltz gcnenı.11 bir ıı~ ur 61' 
yapbğı bllcumu da görnıtl~ oı 
ka 8 mil Uerleml§, birÇO~ tft 
w aııhra topu ele geÇIJ1Jl10 
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f tldı 
- Geceniz hayır olsun, Hanırrıe ;, 
- Geceniz hayIT olsun, Dündar 

~bahtanberi Selma T umnılun yarund 
:erin üstüste hücumu karşısında sarsıl· 

mT'l, yarı bitkin bir halde idi. Bir an evvel 
"dnSJna kapanmak ve yalnız knlıp düşün· 
t lere dalmak ihtiyacında idi. 

- Selma Hanımla bu hususta hiç bir
0 

... y konuşmadık. 
Diye cevap verdi. Fatma öğretmen, 

min dostunun işine karışıp akıl hocalığı 
meğe alışını olduğu için bu soğuk oevnp 

kar ı ında azmi arsılmadı: 
- Onu biliyorum da onun için size 

hunları söylüyorum~ dedi; bu hususta hiç 
'r sey konuşmadınız, fakat konuşmanız 

ı...ızım ... Siz erkeksiniz; istediğinizi yaparsr 
nrz, her kes ho görür ama Selma öyle mi L 
ns:ını tefe koyup da çalarlar alimallah! .. 
~elma öğretmen, tatilde mektebe genç bir 
erkek almış diye yayıldı mı bir kere... Ar 
ka ınck.n miifettiş, tahkikat, inzı'bat mecli 

. yazılı müdafaa, karar. filan clerlten te· 
mcker yuvarlanır insan ... Yazıktır bu 
) e... Düsünün taşının da ne diyecek 

niz d yin, oğlum! 

- Hanımefendi, ben Selma Hanımın 
itim olduğunu bile dahn pek esaslı surette 
bilmiyorum .. Kimin nesidir, kimi var, ma· 
zı • nuıldır, hayatı nasıl geçiyor} Hiç mallı· 
mebm yok... Gördüm, beğendim; mnne· 

................................................................................................. 
derim o da bana kar§ı pek laka}'\ değil ki 
arkadaşlık etmek arzusunu gösterdi. Bu 
kadnn evlenmek için kafi mi} Siz bir odam· 
la bu kadal'Cık malumat iizerine evi nir 
misiniz~ 

- Hakkın var, oğlum Dündar Bey, 
hakkın var... Ben bu kadarcık malumat 
üzerine evlendim de enesine varmadan 
boşandım... O gün b'ugün de dul yaşıyo 
rum... Hakkın var; lakin Selma öylesi de 
ğil... Çok iYi kızdır bu Selma .. Tem iz, na 
muslu, bilgili... Doğrusu ya acıyorum omı 
böyle köy kö elerinde si.irünüyor 'diye ... O 
bizim aramızda ya~ayncak kadın değildir : 
çok yüksektir bu Selma .. 

- Kendinizi de. mesleğinizi de hor 
görmeyiniz; ben bilakis Selma Hanımcı. bu 
meslekte olduğu ve köylere kadar gelip 

h tığı için hnyranlrk duydum... Anası 
baba ı yok mu Selma Hanımın? 

• - Selma kürükken annesini kaybet· 
miş: babası tekrar evlenmiş .. Çocuk üveyi 
anne elind .. ralmt etmemi • üveyi anne d• 
çocuktan rnhotsız olmu~ olacnk ki Selma 
ilkmekt~bi bıtirir bitirmez Kız Muallim 
Mekttıblne- yatılı taleb~ olarak yeri tiril 

miş. Sonra babası da ölmü ... Üveyi -annesi 
filan sağ ama o tabii akraba sayılmaz. Kim 
sesiz bir kız bu Selma... Buran Muallim 
Mektebinden me'zun ... Meccani leyli tale
be olduğu için mecburi hizmeti var. mek 
tcpten çıktı çıkalı o kasaba, bu kasaba, şu 
köy, bu köy diye dolaşıp dunıyor, hocalık 
ediyor: mecburi hizmeti olmas da ba ka 
ne yapacak ... O da ayrı bir mesele ya ... 1..8· 
kin mektepte okuduğu ile kalmamrşhr, ho· 
yuna kitap, gazete, mecmua getirtir. kafa 
smı yığınlarca malumatla şişirir! Mecburi 
hizmetinin tamamlanmasına az kaldı; ıyı 
bir kısmeti çıksa da evlense elin haylaz ya· 
rama% çocuklımna laf anlatmak icin didi~ 
mekten kurtulsa.. 

Ahmet Dündar bu on s0ze cevap 
vermedi. Kaplıca binasının önüne gelmi!· 
1en:li. Kapıyı bir kaç defa çalarak içerideki · 
leri uyandırdılar. lccriden önce bir takunya 
sesi i itildi; kapı gıcırtılarla 8Çıldı ve Hacı 
ağanın kIZJ elinde petrol lamba ivlf' aöriin· 
dü. Merdi"*l'-t çıkt'1ar. Ahmet Diindar 
Yede et 

9 
~,ı 

Ahmet Dündar Pınarcık köyUııôe 
1 

ef 
dığı müddetçe hemen her gün abahlM 1e· 
kenden uyanıp odasının penceresinÔet' tt11 

şil ovanın güzelliklerini seyretti, knphctı ıııiı 
ha ise havuzun suyunu yeni ba tan tr. jeti 

letip hamama girdi veya öğleye ka~Mttf1ef1 
rahat etti: öğle yemeği için Fatma ögre j\:1' 

gelip kendisini aldı, Selma T umru1°0 ııı•" 
metgahına gittiler: yemeğin güle k~i ol 
hemen hemen bir kaç sMt devam cttıt! tıif 
du; bu yemek değil, sofra başındtı uı:•.'11rile' 
sohbetti. Akpmlart muntazaman Ş?C1111 
re çıktılar. 'tı il~ 

Ahmet Dündar, Fatma öğretıneJll bl'h. 
gCGe kendisine açtığı Selmn ile evleno:'~. ~1· 
i etnunda arAdan bir kar gün ger~1"'f l:l't 

de kadına hcnUz bir cevap vermedı : ~} 
F'atma öğretmen gece Ahmet Dündtı~ öf1 

lecliklerini ertesi gün Sdmava anlatnı•"· ,,, 
dan ızaliba bu me!eleye karışmnnııı"' olıı 
genç hekimi tazyik etmesinin pek aY~. b' 
cağı yolunda sözler işitmiş olacak A~rrıeı 
bnhsi bir daha üstelemedi. Yalnız ıcıı' 
Dündar bir Ri1n ka lıcada Hacı a9anıtıcf f1''" 
Hatice ile miistı-ril· .. "1~n Muhsin Efetı 1 

bir konusmasmı j,.itti. 
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Ticaret Vekili 

S - \'AKIT 

t ' ,. n r. Bu 
ı frr. rncJ .i do ,. 
"'· s z~ Jı .'.: .r>te h'lZiu.z. 

Dı.r r uruz, in: 
- An 1rn.ra rad}o u. ~~,2i~ ~0~ 18 santim uzunluğunda hı 

' ~ paı,aJıJo.nm<a 'dlllenle 

~~1~;~~~ Arkadasın " ır · t 
kla 1 

. Ankaraya döndü 

··rı ~;nd~~a~a i 

ge;en s2s~~ e 
açtK cevap 

Azı .. ;m AhE n Bör", c~ ~erlı 
duşilnc~ r ve eıcolc duygularla 
dolu ınektubu"luzu ald.m. "Va -
kıt., dn ç kın "'Büyu1c Fınl·n.::. 
ya .. başl•Jrlı yazını, sizd~n ba_ -
kalari} it' d~ _gı~ ab('n tam.,mamn 
sebep oldu. 

b '"oıa • ı ...... i.yasayn cı 
b d' u ,ı rribi. tükend ,., 
h~b !" \'t"l"' rı. 

Bu. do,,ru ..ır. B~n. 
burıu ma. ır''trlm "'d1n 
C" m. 

ilit 

~ i Cfnıe'k 1kt1za eder. Tek Evvelki gece Yc,nköy istasyon cad· Evv<"lkl gece r:ıat 27. 30 radd•·lcrin. 
~t. 

1
l>ek QQrap bir mesele de- desinde ağır bir yaralams olmuş. en. debu ıı.ı şahıs ka?'Brlııemı.,.. aral rındn 

~ ıı_ Pek Ç-Or&bm temsil ettiği rih yakalanmıştır. yeniden mUnakaı a rrknı•.,t.ır. Mün • 
~ ~ ~ \"ardır ld kazançla Ycııllköydo istasyon caddeslnd~ 51 ka!j:ı, münazaa halini ~lınca Dramalı 
~ ...._ ilnda.kJ ui.,beti, muvaze· numaralı evde oturan Tilı·klye Cum. Ant cllne gcçlrdiltl 18 e .ntım uzun· 
~ ~. huriyctl tcbeasından Petrotdcpulos bir Jug'Wldııki bcyM eplı bir bıçağı rnst. 

"· lı~~tl"r \ardır, herkes mesclcdrn dolayr Yc~llköy Halkalı gele Petroidcpuloıı:ı sanı m:ı';a b;.ışla_ 
~ ~ h~ı:kmda ~his koy- caddesinde ı numaran ı.ı:ıstacı dut:krı.· mrştır. 
~.~enın zoru yol."tur. Fa- nında çırak Dro.mnlı lle~tan o~lu A· N"tlr1"·1e Arif lalcnl u1nrnk tahkl. 
~ b te,hise göre tedM1 im- ri! !le dargındır :t'.l'a başlanmıı_.tır. 
~ llhınaınsz. 
~ <le kazançta. masraf nra• 
~ lll-sbct lıa.kkmdaki ınüta
~,tt •Ytııdır, llerkl's Jsrn.ftı.uı !51-
S ~er. rakat bu braf hc11ı
ı:iıı? ""Olatı haline glrmi~fü. Ni-

'-~iarı JlSllio'ojik l.-udret ~a. 
~'11t~ 11u meselenin kökU de
ıı:.,, 'r~ bir ~ornp \'Cyalıot 
t~'l'l meselesi değildir. 
'1 htr 0 kadar derfnl:-c:mlş sos· 
~ ~ tt>ınaymd· r hi, mantık ve 
.. :~ :Pl&ruıa ro men insnnlan 
~ele '1!mıı almakta, ot.oritesi 
~ ,'tott~el ip götUrnıclrt:cdlr. 
.~ llfle.... adı sad<'('C modadır. 
~ ... uzn il('ı, i'ktldan ile in
'-'~ alıJn ,.~ manh ~.a rnğmcn 
~ 6Q blr hm'let1Jr. Modaya 
~ '1loda ile muıca, emet edilir. 
~od yu karf:ı harp lllln 
"'Ilı blt hal l"cnl bir moch~ı ha-
~ ') ıwynıa!rt.ır, 
~ .'r- nı l:~ ta bir moda~, ytl<
~~~ bir ı ı.m artlar vardır. 
Sı:'0<1a. S-Osyal lhtiy~lara., 
~ cltha ihtiyntlara uygun olnr
~ ltıll evvelkine karşı mücadele
~ J.a~ak olur. Fal:at ~ıı.lmz bu 
ıı....,., -rı dcfildir. Yeni modanın 
~ ~l 'e estetik kaidelerine 

' ~ da n tiza eder. 
~ ~tek 'c ı;oropsız gezmek 
~ biı-. zamanlar bir Iıayll fab· 
~ ~ldukca mU~kUI ''&Zlyet
~~b· Qı tu_ ~-u bu mooala.r 
~~l'e lstlhWdn önüne set 

~~ '-Y&l l!:ıtiyaçlanınıza uy. 
~ bet bı.Odanm meydnna çıkması 

Sog tebcp iıazırdD', 
t~ı ve lktısadi sebep bunla
~ıladrr, Pııhahlık her gUn 
~ fedakl!.rhl< tavsiye et-

1\lemleketln ilrtısadi 
~ 1-.. ı kendine da.\"l\ edinen 
... 4111..~~~lil.d, hele ~ılığı dö
~ ~-ıneını ketten ~ıkan em· 
s---audnı tahdit etmeğl bir 
~~ Ve ahın.k borcu telftlı.ki 
~~. lllecburdur 
~ ~ buıan p tkolojlsl, itiyadı, 
~ ,..::~ öyle vaazla, nasihat
~ ~ konfC'nuısla makale 
t_ "t ek §ey değildir. İnsanın 
~~'3 blr lf!blrenttir. Onun 
~_,,.. )'olJnnnıb nnc:ık hisler 
... ~ •llre.r. '.IürkJyede bu kadar 
s~ ~füuyet edll(',n bir 
~~"-~~ bunun lhtiynçb.nnı 
.... ~ v-.:ıuc, ucuz, fakn.t 11ık, \•o 
~.Cti.ıeı bir modn~a lhtJyeç 
~1...~rap da bunun i!:lndooir. 

SümerbanJ< 30&00 
diktirerel< sat cat,, 

Banka O .. vıet fahnkalerı 1 u .. ı:şi rından lBr UO\' ve 
c ns1e eıb·se rnzırh m. ',. nr r 41' vardı 

ucuz 

Sümer bank yerli mallar pa. 1 

zar'arı, kumaş fiyatları ve terzi. ~ 
lik tlcretlcrinin yükseli<ji karnı· 1 
sındıı. hul'nn kolayca eı'l•<ıc trd'!- , 
rik etın~ i v~ ucuz ~iyir.me~ ııı 
temin için hv:ır clı..i ... c f'atu:ının 
tamimine karar \'crnw tır. ı 

Devlet fabrik ılnrı lrnmacın. 
nndan lıC'r boy \'e cmctcn h;ı. .. r 
elbiseler ıbzar 01 unac.:ı,.,. ve bu 
elbiseler ocrı h11ir 1' imal olu. 
nacağı için aı.ami dc,.cccde uruz 
lukla satılabllccektir. 

Öğren<l'iğimi:r~ r:Cre ilk p!'ltf i 
olarak önt\mU.u1ckı ::o .. bahnr ,.e 

k1~ m '\.:-iınforir1e giyılebilecck 
devlet fabrikaları mamulatından 
kumaş'c:.rda•• ~.ooo t&;."-<ım elbise 
'ır'll e!.tiriloo..\~•r. r.ylül ib~mda 
imaline b3;;Janacak :.. ..ı elb:selPr 
lJüt•ıı m('rrılekctte yerli mallar 
J a- ı' 1 ı \'N,ıta iyle piynsaya. 
r1 a.' i:ı a'·tır. Aynı ~e:dlde za
rif fol;: ıt tt<'llZ p:tltolar da imal 
oıuna·nt< r.&.tı~a "ıknnlacaktır. 

YPrJi maJbr p zarl:ırının bu 
haz·r J2ni t"p cl1.ıi .. rlc.rinin köylü 
"J i- 1rr; gi' i rolt r;ıt:b~t göre
cegi an .. ~ ılmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Kastamonuda kıyafet in ~ilahı yddönümu 

Büyük tezahüratla .kutlandı 
Belediye reisinin heyecanh nutku 

Knstaınonu, 2S ('Va.kıt) - E
bedi Şefin Kasta.monuoda ~aptığJ 
ga.pka ve kıyafet inkıfübı ile Kas· 
tam.onu kı§lasmda söyledlğı ''Bh· 
Türk dilnya.ya. bedeldir,. vecizesi· 
nln söyleniş yıldBnümü bUyilk mo 
ras:mle kut.lanmıştır. Atanın nut
ku vo vecizeyi iradcttiği saatte 
yap!la.n merasimde on binlereft 
lııılk balkevi meydanında toplana.·· 
rak bUyUk Atanm hayatı ve inJtı .. 
la.plan ha!tkmda. s&Jlcnen nutuk· 
lıı.r arasında belediye reisi Zeki 
Cemalin, lıalkm hisfliyatı.na. tereli· 
man olarak söylediği nutukta ru
humuzun ve enerjimizin kaynn.h"l 
ve bugünkü eaadetimizlc Atanın 
vecizesini bir kere daha isba.t cdon 
Büyük Millt Şefe I<a~a.monulula· 
rm hislerini ifa.de etmesi muaz
zam te7.ahUmta vosllc olmuştur. 

Köpeklerle mücadele 
Belediyentn lsta.nbul sokaklarm 

da.ki r;ıı.~.iz köpek '"" kedileı:ıle 
ınUcndeleye l:nrar verdiği )'&Zıl .. 
mJıŞt.I. 

Haber verildiğine göre müeade. 
le başlımuş ve jlk olarnk sokllklat 
dakl. sahipsiz köpeklerocn 90 x, 
kedilerden de 59 u itlaf edilini§ -
tir. 

Vinç altında yaralandı 
Unkapanında Zeyrek caddesin • 

de 155 numaralı kalıvedo yatıp kal 
kan !mnıı.il oğlu Nuri adında biri
si, Paını.bahçe §İşe ve cam f&bri
kası önünde demirli bulunan blr 
vapurdan kônıUr boşaltmken vinci 
kalt!ırms.k istemis, vinç a.yağma 
düşerek ağır surott"' yıı.ralanmJş -
tır. Yaralı, Hayd~a nümune 
hastanes·no kaldınlnuftır, 

Bir müddettc!lberi .L.rlmlzde bu. 
lun!Ul Ticaret Vckı.ı Mümtaz Ol(men, 
dün akşamki c}:sprcs ile Ankaraya 
d!lnmll~tur. Vekil Hayclnrpnııa !stat;· 
yonund:ı, Tic'l.rC't Vcka:ntnin şehri-
mlzdrkl devnlr müdUrlcr. 
ugurınnmrı,ıtır. 

tarafından 

Eınnr;·et umum 
n1üdüdü -- ünde 

iay n ve nakiH9r 
1'1mniyet ışlcl:'1 ıımurn müdürlii· 

ğü hırınci şube mUdürü !Man Sab
n Çagl·~·an"\'fl birinci daire reisli
ğin(', tir,ı..incıi şube mildıiriı Mitat. 
Urku~ 3 iincU daire rci.sl fdne, döıw 
düncü şube miıdüriı tzzcttin Ya.. 
yer basın milt.chassıslığına, cmni 
yet polis mtlfet~lerinden Ata Do
ğu 3 Uncu şube mUJürlilğ"une, yu 
yın, basın mütelın.ssısı Nejat 3 ün
cü umumi milfettiııltk Jabancı iş· 
ler müdilrlüğüne, TuncC'li birinci 
smıf emniyet mUdUrli Mehmet Ail 
Bahkes'r blrinci sınıf emniyet mU
dUrlliğtine, emniyet polis mUfetti· 
Hi Tevfik Celil birinci umumi mU
frttişlik emniyet nıilşavir muavin· 1 
l.ığin6 Tercan kaymakıınu A.hmot 
emniyet işleri umum mUdürlüğU 
dördüncü smıf emniyet mUdürlü
b'Üne, umum mlldUrlilk birinci ~ u. 
be müdUr mue.vlnt lhsan birinci 
smıf em.niyet polis müfctt.işllğine, 
polis kollejl da.biliye mildilrli bj • 
rlnci .sınıf emniyet fımirl Kazun 
Baykal .ikinci sınıf enut.yet polis 
mUfettlşliğine ta~in edilmişlerdir 

Münakalat Vekili 
şehrimizde 

Münakallı.t Vekili Cevdet Kerim 
İnceda.yı, dUn Ankara.dan gehrimi
T.e gelmiştir. Vekil, bir müddet 
ıtelırimizdc kalacaktır. 

Merdivene çarparak 
hastahaneye 
kaldınldı 

Dtln b1:r adam, OOşnu m.cııdivc:rı,~ 
çatji?Dak suetile ağırca. yara.lan · 
mış, hasta.neye knldırılnuştır. 

Alemdarda Katipsln.ım sokağm.. 
da 22 numaralı evde otı.ıran Ke
mal Ayba.tnn isınbıdeki §8,hıs, he· 
n1lz tamamen anlaşılamamış bir 
sebeple evindeki mcrdlvcnicrc ro. 
tmr çarpmrştrr. Çanpma nni ol .. 
lDtı!1, ve Ay'batnn ağır surette ya 
rnhnmıştır. Yaralı, Cerı-:ılıpru.ıa 

7'Jnztanesine kııldınlmışlır. 

----o----
Pcncereden dü~tü 

Pnlıcıoğlunda oturnn kir!tor oğ
lu :; yaşında Ağop, evlerinin ü17 
:rr tr~ y:Uksclr.li-:tt ki açık pence " 
Tesi önünde oynnrken muvazenesl
ııi kaybederek ycrp diŞnU.", ya.re• 
lazmwJbr. Yar$, Şiş'll ÇOOl!k bas· 
ıtrncsina kald~. 

O makaleyi bcğ'.cndığinizi ve 
Fin dılıne çevirer\.'k oradnki ~a
zc!lc>l~rı.! \•erec"'ğiniz-i sc;ylilyorsu
nuz. Te.şekkür cdcrım. 

Ötekilere yaptığım gıbi, ize 
de bir mclttupla cevap verebılır
dim. Fakat siz, yalnız o makale 
üstünde dur.nıyor, daha köklü 
ve daha derin bir hassasıyet 
le konu.,cruyorsunuz. hıte bu se -
ibepten ötürüd:.ir. lci ca\'abımı ga 
7~·~ ile vcrı}orum. Madem. ki 
dclrunduğunuz noktalar sahsi 
değil, ırki ve millidir. bUylcsi 
daha iyi olur. 

Damarlarınızda dolaşan asil 
kan, sizi bu topral,Jnrın hayrı -
na, hizmetine koşturmuş. Bazı 
şeyler c1" inkisara uğ'ramı~ı -
nız. Ziraat Bankasındaki ihtiyat 
tedbirlerini niçin ~ğenınediniz? 
Bizim mat'baa ilcBanka arası ile 
dakikalık bir yerdir. Hangimiz 
olı:ıak. imzanızı ta"Sdik ettirirdik. 
Siz yahudi taraflara lbaş vur -
muş unuz. İdeal, adamdan çok 
kere feragat, fedak:.rhk, znhmet 
ister, Bay Ahsen Böre. 

Tilrk ibare senetlerinden bin 
liralık almak istemiş, bulamn -
ın~ınız. Buna SC\'İnilmek lftzım 
değil mi? J)f>mck ki Tilrk kar
desleriniz, devletin çıkardu'{ı 
hisseleri bir hafta içinde alıp 

A- z m Ah n Böre, bu 
k.1 rma Jrrı rı ı'· dunyar!a • 
t 1 tın l' b•J ana \•atan 
m .. ı. h' tün c•hı> ta go l 1 
met, krzadı ~ı ıtib·ır. t 
alkış. onun kU\ vetini. 
ğünu. mert\ı 1ıl"i i ,., l 

ı ıi? Bu h(.'pimıı ı ..;n 
değil midır? 

Os_rrıınlı Türkıyesi, h 
Faı .lı ülke i' . bu!!iil"'t 
a a mdaki uocuz huca k ız 
bundan chl1a ·iyi hangi c1 
y:ım ı bot eder? 

Bahs('ttiğiniz biivük ha 
bah~indC', ben, Türk kalem 
hiplc>rinin en kü<'Uğü old 
halde, ) ırmi beş seneluc 
hayatımı hel'lrn hemen 
ona hasrctmişimdir. Etrafa 
mak için evvela kendi k 
yükselmek ger~k. 

F.r.sat bulunca, buraya. 
niz. Ana vatanı t;eziniz. 
lcrınizi eski albümlerdeki 
raflar, kartpostallarla k 
rıp nıtı!my<'Se C\diniz. gö ~ 
l•a.haracak. gönliinü.zdclci 
fidanları birdenbire ~ k 

cnktır. ~ :.\1emkketirn llakkmda g· 
d·ğ niz alakavı. te"'ekkür c 
ceğirn Bav Ahsen. Böre. 
~iz de Tiırksünüz ve bu v 
b~im kadar, sizindir de. 

Sevgi ve sa.:y:gılanmla 
selimlanm. 

HAI<.KI SÜHA GEZ 

1 GONOEN GONE 

Tanınmış Bayan ve Bayla 
bir vazifeye davet 

U stadımız Sadri Ertem bu· 
günkü yazısını muta.d hi

lafı olar2.k politikadan baŞka iblıı 
me.V'Zllua. 'b.a:Sretti. Bir kaç gün
den-beri "Haber,, in cesaretle gi
riştiği "İpek ~ap mücadelesi,, 
ıın i'jtirak ederek 'bir çok aile re
islerinin ~ckrine darı ekmek 
i.stidadmı gösteren bu derdi gi
dermek için fikirlerin~ söylü
yor. 

Muhterem mebusun kanaati
ne göre, ipek sarap giymek 
x:ıoda şeklini almış bir fütiyaç 
ise. pahalıya mal olan bu ihti
yacı, yfae mod3 ruhiyatiyle .kar 
şılamak lil.zımdır. "Şunu yn.pmı
yalnn, bunu yapmıynlım,. de -
m$.le kohnıı.yıp, yapılacak bazı 

temin düşüncelerini o bak 
mütalaa etme;.:e 'e tatb ke 
k!ln ara..,tırnudl.a layık bul 

fikil'ler ~e. ileri. s~ek ve bu?- bet bulduğunu dijşiinec ~ r 
ları tatıbikı ka'b!l, lbır sempatık sak bu gil"Uşe del'h.al iıa 
kıy.aie.tinc sokarak hnt:ka. sun - riri~ 
Jl1R,1ı:; müSbet, ı.:ıodern ı!15anm Şu halile, başta lwıdz.ıı .... 
şiarı oliliiğuna göre, Sadrı Er ~ kek artistier ~ üRırc 

'. -~ da, elbi~ de, a~nkkıı· 
~Vetir ki, bu yeni ve ha· 
Sı llYgun gelen moda. tutu· 
~ '.rutunabJimesl foln bir 
llttatJj taklit edilecek derecede 
ı,_llıı p •alıı~ı olması gcr.e~tlr. 

- .Şüphesiz bir sorgu açıla • 
cak .. Fakat Midlsmoı·'a 2'itme • 
den evvel Peytli Bric polis mev -
kiinc bir kere uğrasak münasip 
olmaz mı? Belki yeni malumat 
almışlardır. 

il u il .,, 

C SUS OLDURULDU 
l t~oe tanınmış ~ • 

deriınl anlaşılırdı. Ahali şurada hnrp igti~yataı& taı:l!il~ 
bvada grup halinde toplanını9, yacak yeni yeni m00• 

*'-l~ nasıl elde edilir. JlnJ. 
~, lllcJ t et:tlğl, ı:e' lrhı<.' gU,·en· 
~" ık için muktecfa tannlığı 
llı~tl : er'kck13riJı buna ttaat et-
~ e nılmilndU.r. 
~ ~ A1Jıiplerl, artlc;tJer hl· 
~'ti Dlodn.yı ayn.Icta tutnn 
.,,~r:l'dlr. lktısadi ka.11 .. mmada 
~t't.ı:ıf:!Ud da seferbrr ohm' mı talili 

il', 

Ba.rnet de bu fikri muvafık 
bulm~tu. Şoförüne o yolda ta
lımat vcl'di. Rimdi yavn..ş yavaş 
Peytli Brice yaklaşıyorduk ve 
öyle bir yoldan geçiyorduk ici, 
doğrusu otomobilin .:J:>iraz yava .. cı 
gitmesirıi tercih ederdim. CünkU 
önUmüze çıkan manzarnlar, o ka.. 
dar gUzeldi. lngilterenin bu kıs· 

___ 
1 

mma, o zamana l'ndar hiç gel • 
mem~tim. O sebeple, saatte kırk 
bes kilometre sUratle lbu yollar -
dan geçmek, zevlüme uygun ı:el
mi~·ordu. Günün birinde buraya 
te~~ Ö'l.'!şıma gelerek bir yürüyüş 
yapmayı kararlnştırd!'lll. Kaya. 

~ nı: u um mUdllrlllğil lar, nehirler, fund3hklar, ağac
~ "e~rın ınUht.a~ olduğu ıwlleye hklar, sevimli, benak ve roman
., \lata tik bir sonbahar... Öğle sonun· 

bır taJo muavini yctiftirmek Uzc. da o kadar ruhu okşıyn.n bir te. 
~ ı. lll Yeni tedbirler almakta· Fak t lbüt .. 

"-la"a. teut fabrikalarC" mevcut sir bırakıyo:-du ki... a un 
'lct.tbt ilO.Veten Knyııt>r.a bir cırak bunları kaşla göz arasında görü· 
'-12ıa '!.~e u ta mua.vin! kursu açıJ. yordum desem yeridir. O kadar 

1 
P brar verlla;ı§Ur. Bu kurs ve hızla gidiyorduk. 

P' , il' Eyltlldf'.n ıtib:ı.ren fnaıJye,., Ben böyle düsünürken, Peyt_ 

1 
41 ~d' olacaktır. li Briç polis karakOluna varm1-

~"1l, be 'all Terbiyesi Cenel DlrektBr. §Iz. 
~ l"Utden lerblyes. mUkeUetlycUne İkinci kemiscr, Bo:ndl'ı tam -

~ilk \ilan genç .Kadın ve kızların yordu ve bildiği bUtün malfunatı 
~ ,cUetiyctten fctı:;n.ı edilmeleri derhal vermekte bir mahzur gör. 

~ıı ~ bir knramame hıwrıamır medi. Fakat pek nz şey !biliyor
~ k~a arıı.ame Veklller IIl"yeUnln du. 

' ~ 1kUran etm t•r Baş komiserin, birkaç memur. 
~ Vekllıerı Heyetl 1pUd8.1 }& lberalbe.r. Midlsmurda bulun-
116.'I, CtınJ ~at cctvellne liydralı de. duğunu söyltıyordu. Sabahtan 
~~lJ.:ı.ı ' ve bu mamQl için tenzilat ora.dalarmış ve henüz gelmedik· 
~ YUuıu 18 olarak tcsbit eyle- }eri :kin f..ı.a tdenüat elde ede. 

'Q'!lflD-ie. lüi: •• i e r.-df.llrn-e-

bir şeyler konuguyordu. Kadın- etmeye hazırlanmalıd.rlıiar. 
l8r; ovierinin kapısı önünde du- Bunun ıbir vazife ol 
rusor, şaşkın şaşkın bakmıyor- sôylerkcn. mese~i. l~w:a Ei 
du. I~le aıamızda Bardel olduğu fazla büvüttüğüriiliW ~-• 
halde bizim otomob'lin durmn:sı yorum. Kesem"' l~ 
daha zıya.de dikkati cclbctmisti. hımı~ muvazen "ni lira 

Büyiik, heyecanlı .ı:olı.Dı ve Casır•l•k Romanı 

8 tngilizceden ÇenTen: H. MUNIR 
Ha.nıa önünde üniformalı po- meme!: i~in, buv.ünkü v 

ca Nidl.snull''a. çekmesini söyle- !isler vardı. Bunlar arasmda b~nn daha rlvcr. -li lir 
di. Peytli Bric.'dcn epey w.nk - baş komiser, Bondl'u tanıyarıı.k tavsiye göre-mi •oı. uz. 

diyordu: 
- Şimdiki halde lbtitün lbildL 

ğnn şundan ib:ıret: Bu s~ sa.
at sekizde Mid!smur'daki polis
ten telefon edildi. Bir tepeden 
doğru inen yolculardan biri. yol 
kenarmôa bir ceset bulmu.'J.·· 

- Yol kenarında mı? 

- Evet, :Mister Bondl.. Öyle 
telefon ettilrr. Efendiden bir a.. 
dnmm cescd; imiş. Temız giyin
miş \'esaire ... Bunu., üzerine baş 
komisrr varıma iki memur ala. 

t -

rak derhal otomobille vaka ye-
rine g~tti. O zıımandanberi, ne 
olduğunu 'bilmiyoru~. Şin:diye 
kndar döneccl;:lerini ?.anncdıyor
dum. Fakat her haldt' tahkikat 
uzun sürü~ ur ki henüz ~etmedi
ler ... 

l ondl, ıkinci komiserden sor. 
du: 

- Ga?.etoler, b;r cinayet olma-
sı ihtimalinden 'ba.hsedlyor. Bu· 
na ne dersiniz? 

lkinci komiser cevap vel'di: 
- Ah, evet.. Midlsmur'da.:ki 

oolis de, cesedin bir kurşunla. vu
rul muş olduğunu bildirmiSti. Fa.. 
kat bildiiimiz işte bu kade.T Mis
ter Bondl.. 

Polis karakolım«lan ayrıldık. 
Tekrar Baraet'.ia otomobiline 
~~.-..ıx\ doinı-

laştık .. İlerde, yine romantik bir sordu: Ancrk bu ucuz m 
manzara ortasında göl'c benzer - Burada hftdisc olduğunu kim :cat edecek f'Uali kal 
bir şey görülüyordu. Hakikntte haber aldınız demek? Bildiğiıiz onu da, " imdikindsn da 
bu lbir, üstü açrk sarnıç imiş. yeni bir şey var mı? za iş ~ıka.rmak., zıhn·v tı 
Memleketin büyük s1ruı.i mer - Boneli cevap verdi: d'!crine şi'.1: edinm~i.1i el~ 
ketlJerinden birine aitmiş... Sar- _ Bizim bildiğimiz, sadece m. ~ sanu karı r ım dan 
ruç veya göl uznkta.n harikulade temiz giyinmiş, ya.5}ıca bir n.da- cegız. 
güzel görünüyor ve o haliyle ba mm cesedi bulwıduğundan iba -
na, bu mıntakayı iboş zama - rettir. Yanımdaki arkadaşlardan 
nmıda mutlnkn. ziyaret etmek birisi (beni göstererek) Lon -
hususunda.ki arzumu bir kat da dranın meşhur "Kambervel ve 
hn arttırıyordu. Çaney firması,, rnUessislerindeı:ı lvırm 

Birkaç kilometre kadar yol Mister Kambervcl'dir. Suretı
almıştık. Yol, ·bir çok noktalarda mahsusada bu hadiseyi tahkike, 
kıvrımlar yapıyordu. Nihayet Esmor ı..ilesi tarafından memur ~s A 
Boınet parmağını uzn.tarak: edilmiştir. Cesedi bulunan zatın Yeni Ve-:(!· "r 

- lşte Nidlsmur! dedi. Bundan bir müddet evvel L<m- Yeni v rgl'er t ltkm 
Parmağiyle işaret ettiği nok- drn.dan esrarengiz bir surette v.arctı ı..,tth'haratta' buıun 

taya ıbaktmı. ayrılan Mister Esmor isminde şımdıye kadar ıhı.ur 
Kül rengi bir kulenin etrafına bir mta ait olmasından endişe ldyihnlan lllks e"ynsı. Gıu a 

toplanmış, yinv kül renginde ediliyor. D:ğer a.rltadaşım Mis- vergi ~ araba, oto 1o"ı <• un 
bir takım evle:: görünüyordu. ter Barnet'i belkı tanıyamaz - ve at u- rtndrn tuh ıı d ı c k 

sıruz. Kendisi Mister E'5lllor'un ıcr uc mU&-k'lmf t H" 

Bütün bunlar. bir tepenin U- arkadaşlarındandır. Mister Es - c:ık - ,.., J<an•ınlıırıd r 
zerindeydi. Etrafı yine tepeler, mor, Londradan ayrıldığı gün 
a~açlıklar sarmıştı. Çok geçme- öğleden sonra Horrogeyt'e gcle
den köye vardık. Ba.nı.et otomo- rek bu arkadaşa ut:.rramıştır. 
bilinin bu kadar dik yokuşları Fakat gideoe~ yeri söylemeden, 
çekmek hususundaki meharetin- çekilip gitmiştir. Kendisini c::ok 
de..'l lbeh8ediyordu. Bir hanın Ö· iyi tanrdığı için cesedin te.c,hisin 
nünde durduk. de 'bize yardım etmek için geldi. 

:Etrafa. lbakılacak olursa, bu -
--~- ..., =ıcaı ...,... (Detımwı, WP') 

VAKl"T 
Sizm gazeteniz.dır. H 
GHINlllZU yazmu, de 

• ...... .,.ıfı 
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6rcil'in 
nutku 

ıllAhlan ve barbar telıevvUr. 
11sJllad.91l lıQWD. AVUpa harap ol_ 

Harp Um1nlll ,yaratabileceği 

&dllrtlctı ~" en ileriye 
alçaklığa, en h:ışin n en 

Almanların Vunan
hlara yardımı 

Atına, 2~ (A.A.) - D .N.B.: 

Alman bu ay oflsl, Atlna ve Pi?'e 
g bl Yunan şehirlerinin 'hUyacmı te,. 
mln maksadile ilk parti :ı arak 10,000 
ton bı:tttln.Y gönıi rml tlı r· day nak 
ıctmek Uzere huS'J ı m andız tren. 
lerl tahok ı ı tır lt !yanlar da 
i. g:ı.l altınd'lkl z ye tı .. day sevki_ 
yatı y pma t Uz '"e tt~dbl .. 'er almışlar. 
dır. 

agfıtz Kralın;n 
kar.ıGşz 
Nevyorkda 

Ne\"l ork, 2-l (A.A.) - DUk dö Kent 
bir Kaıında hıırp tayyarcal ııe l .o. 
trealden Nevl orlca lı:nış ve La 'Guar 
clla tayyare meydanına !.nml.ıtlr. DUk. 
oradan, otomobille hafta. tatUlnl ge. 
çireceği Ruzveltin fkarucıtga.lıma git., 

ınlş~lr. 

birleşmişlerdir. tık defa olarak 
da nazi kam müthiş bir surette 
sel gibı akını tır. Muhakkak ola 
rak 1,5 mılyon oolld de iki mil
yon nazi kurbanlık koyun gibi 
soncuz Rusya ova. rmda yere se 
rilmişlcrdir. 2,00:J millık bir 
cephe boyunca mu areoe bütün 
şıcıdeti}le dehşet ta ımaktadır. 

Rm. .ı.r mükemmel bir fedakar 
hkıa d nU üyorlar. Hepsi bu ka 

l'" d J'. Rus cephesinde hat 
fan: zi} ..ıret ede:. generallerlmiz 
a~keri teşkilatın muessirliğinden 
\\! Sovyet teçhizatının mükem -
melıyetinden hayranlıkla bahse
diyorlar. Mütecaviz hayret ve 
telişa düşmüş mebhud kalmış -
tır. llk d .. oı·a olarak tecrübelerin 
de kitle halinde katilden istifade 
edememiştir. Düşman en deıb. • 
set verici zulümden misilleme 
olarak kullanılma1..-tadır. 
Düşman ordularmm ilerlediği 

yerlerde mmta.kalar baştan ba • 
ı:;a mıha edilmektedir. Doğdukla 
rı topraklan müdafaa eden Rut 
rntanp ... rverleri Alman Polis kıta 
lan t&rafmdan soğuk kanlılıkla 
20 e!ı lfJı kişilik kitleler halin 
ı:l~ kıırşuna dizilmektedir. 16 cı 
asırda Moğollar Avnıpayt istila 
ettikleri zamandan beri bu ka • 
dar büyük ölçü.de insafsızca ve 
metodik bir tanda kuat>lık ya 
11ılmamıştır. 

Ve bu ancak bir başlangrc; • 
tır. Bitler tanklannm kanlı izini 
daha da açlrk ve salgın hastalık 
takip edecektir. lsimlendirile
blez bir cinayetin şahidi bulunu· 
voruz. 

Fakat tecavtlz k&rf1S.l'lda utırapla 
kıvranan ve harabeye dönen kıta yal· 
nız Avrupa değildir. Be' s :ıcdir, Ja. 
pon a .,.l zUmrel"rt, Hitit r ve Mu.o. 
l1ni u ullert ile rekabet ederek aanki 
Avnıpadakl olup bitenle:- tekrarlanı. 

yormuş gibi 500 m.lyo:ı r.Ufuslu Çini 
ıatua. etmişler ve harabeye döndUrmUf 
!erdir. Japon orduları bJ geniş mem· 
leketle fUzull gezginler g!b' dolaşmış. 
ıar ve gıttlkleri yerlerde kaUlam, ha. 
rab~yet ve &blA.ksızlık götUrmüşler ve 
buna (Çin b.A.dlseai) 1sıı;Jn1 vermı...._ 

.terdir. Şimdi de haris ellerini cenulı 
Çin denizlerine uzatarak zavallı Vl§! 
lhansızlarmdan Hlndiçlniyl koparmak 
ta ve bu harekeUeri ile f.:lıyamı, İngll· 
tere ne Avustralya ar.ısındakl bağ o. 
lan Slngapunı ve Amerikan himaye. 
sinde bulunan Flllpln adalannı tehdit 
etmektedirler. Bu hareke.Un durması 
llmn geldiği muhakkalı.tır. l411811lıa. 
ne bir hal sureU temin etmek için bU· 
ttln gayretl"r sarfedilecekttir. Amert. 
ka sonsuz bir sabırla dostanil ve adi. 
lAne bir hal sureti buımağa gayret et. 

Sovyet 
tebiiQi 

(Ba.a tarafı l incide), 

Odesa istikametinde şiddetli 
muharebeler cereyan etmekte ve 
ve bu mmtakada Romen kıtala
rı çok büyük zayiat vermekte -
<lirler. Üçüncü düşman p:yade 
fırkası hezimete uğratılmış ve 
10.000 den fazla telefat vermiş
tir. Bu fırkadan yalnız 800 kişi 
kurtulmuştur. Bu fırkanın hezi
meti evvelisi gece bildirilmiş o
lan 15 inci Romen fırkasmmki-
ni takip etmektedir. · 

• lllo • 

MoskO'VO, 24 (A.A) - Dün ge
ce neşredilen Sovyet tebliği: 

23 Ağustos günü, çarpışma -
lar bütün cephe boyunca devam 
etmiş ve bilhasza Kint.Psep. No
vograd, Smolensk ve Odesa isti
kametlerinde şiddetli olmuştur. 

21 Ağustosta hava muharebe 
lerinde 19 Alman tayyaresi dü
§Ürillmüştür. Bizim kayıplarımız 
17 tayyaredir. 

Odesa etrafındaki muharebe
lerde Romenler ağır zayiat ver
mi~erdir. Bir QOk Romen fırka 
larmm subay ve asker olarak 
halen mevcutları yii7.de 20 ili. 
25 den fazla. değildir. Malume 
kayıp.lan ise da:ha !büyüktür. 

Ezcümle geri püskürtülen. 15' 
inci Roınen piyade fırkasına 
mensup 103 üncU alayın kayıp
ları, esirlerin ifadelerine .:öre. 
~öyledir: 

Bu :ıiayın 3. 700 ki§ilik efra -
dmdan yalnız 20 sOOa.y kalmış -
tır. Romenler, 108 ağır mitral
yözden 98 ini, 68 hafif mitral -
yözden 59 unu ve hemen bütün 
toplanru kaybetmi§lerdir. 

Bir Alman piyade tümeni 
bozuldu 

Moslwva. S_. ( A.AJ. - Cephe
nin merkez bö~esinden .Tass a
jansına bildirildiğine göre, ~ 
ral Koniyef'in kumandası altın
daki Sovyet kıtalan düşmana 
şiddetli darbeler indirmeğe de -
vam ederek ıbir Alman piyade 
tümenini hezimete uğratmışlar
dır, toplannı iğtinam ve umumt 
karargtıhmı imha etmialer ve en 
qatı 3.000 l!IUbay ve asker öl -

-Gürm.ilrilerdir. Geriden getirilen 
düşma!lı takviye kuvvetleri de 
münhezim edilmiştir. Sovyet kı
talan 130 tamc, 100 kamyon 
ve bir çok top ve kUlliyetli mik 
darda mühimmat tahrip etmiş -
lerdir. Konief'in askerleri Sov -
yet köylerini müstevliden kur -
tararak ilerlemekte ve düşmana 
il,.rlemekte ve düşmana nefes 
aldırmamaktadırlar. 

Belçika Brab 
Leopold 

Tahta çıkmak teklifını 
red ettı 

Londra, 14 (A.A.) - Cenevreden 
almarak Moskova radyoeu taratuıdan 
neşredilen haberlere ~öre, Kral Leo
p"Jld "Belçlkalılann Lavaı•ı,, ol.matı 

raddetml§tir. AlmaııJ,ar, Belçlkalılarm 
gltt!kçe artan mukavemeUnl kırmak 
U:ııere Leopold'a Belçtka tahtına tek. 
rar çıkmasını lklnct defa teklif et.. 
ml§ler ve her seferinde 1'raıdan red 
cevabı alml§lardır. 

----o----

Vişi kabinesinin 
toplantısı 

"mekte ve Japonyaya :rre .nı menfaat· 
lerl hakkmda mUmkUn olan her te. 
mtnatı vermektedir. 3".ı muzakerele.. 
r1n muvaffakiyetle neUce enmesini ha 
raretıe Umit etmekteyiz. Fakat şunu 
söyllyeylm ki, bu UmlUcr boşa çıkar. 1 \ışı. U (A.A.) - Nazırlar heyetı_ 
sa hlc; bir tereddUt göstermeden Ame· nl.n dUnkU toplantmndan aonra &fatı. 
rlkanm yanında yer alac :rız. dald tebliğ nep-edllmlştlr: 

Şımdi tekrar Atlan tikte bir ~el"- Nazırlar ve devlet ııetrreterlerl bu· 
de sakin koya dönelim. Si i ya- ~.n devlet reisi MareşııJ Petenln rı. 
~ gUneş Amer:kan bayragt altın yasetı G.ltında. toplanara1~ mareşale 
daki büyük gemileri parıldatıyor. sadakat yemini etmişler<ar. 
tşte bu yerde Relsicumhurla ben Bunu müteakip nazırl'ir heyeti, ik_ 
buluştuğumuz zaman şu fikre var tısadi komlsyontarm ıs1ahını prenlip 
dık kı harp ve sulh hcdefle-rimizi itibarile kabul etmiştir Bu hususta 
nihai ve kati olarak te 1.)tc tcşcb- kararlaştırılan ilk tedb'rler, önUm.Uz,. 
tUs etmemekle beraber bUtUn mil d"ki hafta içinde llı'in edilecektir. 
letlcıe ve bilhassa zapt dil n ve Nazırlar hey u. daha. basit bir haıe 
zulüm gören milletlere harp es- sokulmu, olan iaşe uııu1UnUn eyalet· 
nasında bü;ilk Bıitaııya ve Birle- lerde tatbiki, mal tevz!nhnm huswıt 
ik Amerllta milletlerinin erişmek bir kontrol altına almmaaı ve kara 

t111unda ulunduklan hedeflerin borsasının sUraUe ortad:-ı:ı kaldınlma. 
ana hatların· izah eden bas't bir sı hakkında verilen direMınert tasvip 
dekl l'asyon vermek ve bu suret-
le d ğ rl rln1n de "ıer halde me- etmiştir. 
Rn.kkatll ve b lki de uzun olacak DahUtye nazın. kom~ ınılkuUe_ 
bir yolda bunları takip ed b ıme- rlne karkı alman tedbirler tedbirler 
leri içın zemin hazırlamak 18.zım- hakkında nazırlar heyeCne malQmat 

Türk 
gazetelerinin 

neşriyatı 

iranda minnet 
hisleri uyandırdı 
IJltttn matbuat 

iranhlann da 
Türklere 

Agnı kardeş 
lıislerile 

D l ..... 
OıU OıGU unu 

Ü 

tebarüz eı~ırı yor 
Tnhra.n, (A.A.) - Pars ajansı 

bildıriyor: 

lran gazeteleri, başmakaleleri. 
nl "Türk matbuatı hak:katı ifade 
ediyor" ba.5lığı altında, TUrk ga -
zetelerinin 1ran'a aid neşriyatına 
tahsis ederek ayni zamanda m!n • 
nettarlıklarını izhar etmektedir. 

''lran" gazetesi diyor ki: 
Türk spiker ve gazeteclleriııiı:ı 

dllşilnceleri, TUrk meslekdaşlan • 
mızm bize karşı olan samimi ve 
dostane Jüs!ıiy:ıtınm bir ifadeaidir. 
İran milletinin kalbinde do Türk 
kardeşlerine karşı ayru sa.mimt his 
ler mevcuttur. lranııınr Tllrk mJJ. 
letinJn terakkilerini dalma derin 
bir men;ınuniyet içinde takip eyle. 
mişlerdır. 

"Jurnal de Tahran" da şöyle 
yazıyor: 

Türk matbuatmm samimi ve 
dostane neşriyatı, asil Türk mil
letinin İran milletine karşı olan 
halis hissiyatından baŞka bir ha 
kllı:atı ifade etmektedir: Bu ~ 
Tilrit gazetecilerinln memleketi • 
mizin vaziyetini vuzuh ve kemali 
dikkatle takip etmeled ve lran 
mWetinin zihniyet! hakkında çok 
esaslı maliimat sahibi olmalan
dır. Bu düşilnceleri ha.klkatin ta 
kendisidir. 

iranın ingHtereye 
verdiği cevap 

(8"3 tarafı ı ıncideJ 
ııeyden evvel bu notanın Londro. 
hUkdmeU taratmdan t.c~:k edllme8inl 
beklemek l!vmdır. Bllyle olmakla 
beraber İran meselesi ilk pUlndakl 
mcvl.lı.nl muhafaza e mcktedlr 

Tim s gazetees nin d!ı- oma tık mu 
harrirl, İngiltere ile Sovyc.tler Birıtğı9 
nln lran tarafından verilecek cevab~ 
memnuniyete şayan olman.ası lbUma 
llne mebni bazı mukab'l tedbirler al• 
mışolduklarma dair son aUnlcı l!e baz'; 
kuvvetli gaylalar dolaştığını kaydeyle. 
mektedlr. Muhabir bu şny!aların bU 
yllk bir kmnmm Almanlar tarafm• 
dan yapıldığını çUnkU '!> 1 suretle ın: 
gllterenln maksadını öğrenmek ısete 
diklerini iddia. eylemektedir. Okyanu; 
aıın bir telgrafta İrs.n'a Alman nü 
fuzunun ehemmiyeti azıutılmak iaten • 
mekte ve lrandakl lnglllzJerln Alman· 
!ardan çok olduğu ileri silrUlmektedır: 

Alman 
tebliCii 
fs.,..,.2~ 

F.etonyada haıp eden latalar 
temeıösl bir hUcmn yapuak re
va! 117.erine ilerlemektedirler. L&
doga gölllniln iki ahillnde, mtlt
tet".ı.k Fin kuvvetleri, gUzlde bir 
kahramanlık göaterrerek memnu
niyet veren terakkiler kaydetme
ğe devam eylemektedir~ • 

Şimali Afrikada, 22 8ğustmta 
Alman aa.vaş tayyarleri Tobl:ıık 
llmaııı üzerine bir hilcum. yapa • 
rak zikre değer muvaffaidyeiler 
elde etmişlerdir. Tam iaabetler 
netice&nde tayyare dafi 'batarya
ları muharebe dJŞI kdmmış, mü -; 
himm:ıt antrepolan tahrip edil • 
mlı, ve müteaddit düşman gemisi 
hasara uğratılmıştır. 

Dün gece savaş tayyareleri 
Maara Matruhta dilşnan antrepo
larını muvaffakıyetle bombalamJ&. 
lardır. Dll§lll&n, dlln ne gece ne 
gilndUz Alınan topraklan herin· 
de uçmam11tır. 

İngiltere, lnglltereye civar yflr 
ler, şimali Afrika Alman toprak
lan ve Alnıan işgali altında bulu
nan topraklar üzerinde 22 ho.d
ranla 23 ağuatoe arumda cereyan 
eden hava muharebelerinde, dill
man ı 044 tayyare kaybetmıetJr. 
Bunlardan 916 sı hava teşekkWl&
rimiz. 128 i de bahriye topçumuz 
tarafından dilşüril.lmillttlr. 
Aynı mUddet zarfmda İngilizle

re karşı yapılan hava muharebe
lerinde Alman zaylatr 121 tayya
reden ibarettir. 

SovyetJeda Estonyaya lhn§ 
telebbllsU 

Ber11n, 24 (A.A.) - D.N.B. a
jarusma verilen 1:1ir habere göre 
Alman krtalannm teyakkuzu sa
yesinde Sovyct kuvvetleri taratm 
dan F.etonya sahillerine yapılmak 
istenilen bir ~ teşebbilsUnO.n 
önllne g~i.JmiştJr. 23 ağustosta, 
Uç Sovyet vapuru sahile yak.lq
mış ve içindeki ukerleıi karaya 
çıluumağa teşelıi>Oe etmiflerdir. 
Mi traıyözlil. Alman zıriılı otolno
billeri derlıal gemilere ve eandal
lar herine mtl.emlr bir atef aç
D1J3lar ve bolşevikled irnha eyle
mişlerdir. 

a aylık hartıln ma11Mebe91 

BeıllD. H .(A.4.).-~ 
resmi tebliğ hakkında l>.N.B. a
jansının öğrendiğine göre Sovyet
lere karşı yapdaıılı arbin tlçt1ncU 
aynım başında blltthı cephede mu 
barebelere muvaffakı,etle devam 
edilmektedir. 

A.§ağıdaki hUSU8&tm tebarüz et 
· ilmesi gerektir. 
ı - Aşağı Dinyeper ooyunca 

dt'vam eden cephe, cenupta yapr
lacli yeni harekata m bde teşkil 
edecektir. 

2 - Rudnds tedt orduları gru
punu sol cenaha ve Bock grupu • 
nun sağ cenahı KJyef ile Vgomel 
arasmdnki sahada bulunan mühim 
bir Sovyet J'MlPUnu ıhata etmeğe 
ba lamı tır. 

3 - Sovyetlerin Baltık deni · 
zind"' son deniz üsleri olan F..ston
yanm eski merkezi Revalc •ioğru 
temPrkilzi bir ileri hareketi ya -
pılmnktadır. 

RUZVELT Fakat bu hususta bir mul ayese yapı 
lamayacağı aşlkArdır. CUnkU altı~ ( Baı taraıı ı rnrıcJ~J 
beş nlııbctl içinde traııda bulunan tn. gahlanna el kop•lalar.nı ve bu 
glliz tebaasmm bir kısmı Hindli. bir tezglhl&11 işletmelerini emret -
kısmı da İngiliz İran cemiyeti Aza mlıjtir. Beyaz saraym bu husus • 
6Idır. Bunların hepsi aynı )erde buıun: t:ı neşrettiği beyanname, bu gre • 
ı1uklan için nezaret altına aımmalan vin Amerika Birleşik Devletleri • 
kolaydır. Fakat İran içi"l bayatı bir nin müdafaası için birinci ehemll"ı 
ehemmiyeti olan kontrol servislerin yetll gemilerin im3asmı halclclar 
deki Almanların vaziyeti bJsbUtUn baf etmektedir. 
kadır. Bunlar memlekc· 'ı. içine l ayıı_ Bu tez.,.il.hlard.ı 7 afrustosta du 
mışlardır. Almanlar Jrumandı\ mev 
kilerini 11,ıgal etmekte ve lstediklcrİ ran İ!J faalivetinc, pazartesi gilnü 

yenk1en başlanacağı tahmin olun_ 
gibi hareket edecek bıl vaziyette maktadır. 

bulunmaktadırlar. Bt'yaz saray, patronlar ile iş _ 

Antonesko 
Maresal 

oldu 
BUJcreı, ! .. ( A.A.) - Rumllll

ya kralı Mipl kumanda ettiği 
orduların karandıklan zaferlere 
mükA.fatan general Antoneskoya. 
Rumanya mareşallığı rUtpesini 
tevcih eylemiştir. 

:!areşal Antoneskoya aynı za. 
manda Michel Le Brave nişanı. 
nm birinci rUtpesi de verilmiş 
tir. 

Bu nişan şimdiye kadar yalnız 
Rumanya kralı Ferd.inand ve 
ikinci Karol 'lr.:fırıd?.n verilmiş 
olan en büyı.u~ ~ " ın rtebe. 
dir. Mareşal Antonesko Ruman. 
yanın ilçflndl mareşalıdır. BtLı
dan evvelkiler g~n bilyük 
harpte terfi eden mareşal PresaJı 
ve AvereqJm id:. 

Ege bölgesinde 
devletin yardımını 

bekliyen işler 
(BQf ttJnJh l anciü) 

mit, 40 otob;isttn bedeB tamuntle 
amorti edildiği ı,;lD ıtlm8I beledi
yeye bedawa kalmıttır. Bmulan 
..... daha bh çok imar itleri ÜZ&
rlnde ~dmaktadır. 

BanUDla beraber İzmlrde bele
diyenin ve batta idarenin kendi 
\....talan Ue bata ~acaiı 
bir dert vardır ı lzmlr ve eiv&n111 
alvrislook Ve utma yat.il lıall
lle getiren Halkapınar bataklığt. 
Bu bataklık derdine çare baJmak 
ancak devlet eB Ue olüllecektlr 
ve bu it yapdmıuJıkça bmlrde ba
.-niaa blltUn imar hareketleri 
dalma •oban kalaeaktır. 

Z - İzmir - Bergama yolu: b
mlrle Bergama arasmda bir .,.. 
\"ardır. Ba I08e"ln tmlstllı: yol ha
line gethtımesl de dev~ mu• 
karrerc1lr. Fakat De zaman f Bu 
belli değll. Bagtbıldi vaziyette az. 
mir • Berpma JO&eSI beriude '1· 
liyet busml idaresi sadece müte
madi tamirat vazifesi ile miikel• 
leftir. Her bet kilometre için Hd-
9el' amele tayla edllmlPlr. Bu 11• 

melelerln yer ~ ~lft•klan gö
,..,..,.. • .1'a11M 41kbt edllbıce bu 
~um faydasn olclup anla.. 
eıhyor. Çllakü bil~ ldfayetslzlill 
neticesi olark ameleler kam ta..<ıl
yacak bir lııamyon bulamıyor, kü
reklerle yerden topnk alıp yol• 
1ar ttzeriae dökllJw, böyle-llk1'9 
İoee ilk yağan yaimmlarla ça. 
marlataeak btr bale giriyor. 

Sonra Bergamadan 10 Jdloml"t
re mesafeci~ köprü Bakır ça),. 
nın cereyanını tamamile geçlıebll· 
m si irin ıııimdlkinin iki nıiırıll bü
yi\kllik .. ,. olm:ı."ı leap ed~en an
cak ihtivum ~an genişliğinde ya.. 
pılmı'itır. Run,lan dolayı ~eçen ae
nt• kıs n köpı ünlin 'an tarafmdan 
t~san ıoıular oradaki yolun yüz met 
relık bir kısmmı \'e bir çok tar
laları götünniis; lzmirle Bcrga -
ma ara.ııın:-1:\ld münal>alat ba )1iz
den bir 1.J.tnaa kcsllrıhıtir. Kıştan 
ı.onra Bakır çayının \oğlan halla. 
dı- ohm <1oları kl"ntli 'ata· na te· 
~imi ,.P volan harap olan lusmt 
mU\akkat 'mrctte tamir olunmaşu 
da ünllmlı, 't•ki kıs iı:lod" \ine ar 
nı felaketin tckerr;.ir etmf' f mu • 
bal ' l\İi ~iblılir. Bu kii'l)ri! meo;ele
lilİnln htilci nıct~e- yeniden tetkik 
<' ·ıcr~k inıp <'den tedbir a'ınm~ 
lazımdır. 

Zannt>•1i) orum ki yalnız ş11 iki 
mfsııl. memleketin iman mefiele
sindc gönlilmUzüo istediği d~rt."
ce<le mo\•affak olabilmek için 1Je. 
ledlyeler \'C ,·fUiyetlerin buırıu!lı 
idareleri Hr umumi Hare aruın
dald sıkı lshlrll'""ln ne kadar mü. 
hhn bir amil oldapnu t('banlı d· 
tlmıeğc kin gelir. ASIM tı~ 

Efgan krahnın nu•ku Alman gazeteleri 1ran:ls 700 Alman çiler arnsmdaki müzakereleri vem 
bulunduğunu iddia etmekle l.seler de den tetkik eyledikten sonra, tez 
tUccar ve seyyah aıfatlyle tran'a gihlnrın hilkümet tarafından 83 
hU8118l surette gitmiş o:ıın Almanlarla tm mı ahnaceğt, kira ile mi tutu· ( Baa tarafı 1 incideJ 
kadınlar ve "OCUklar tıu takama lAI ve menfaatini muhalazaya az 

"' lacağı Ve Yahut işletilmesi için di. me•-•- bul d kl • ldhal edilmemektear. --s' un u arını aöylemıştir. 
trana' nazilerln nutu~ ettıği mu. rcktö'"e para mı vereceği mesele· lıılüsart.lnı! vl: Ei:ranıstanm yenid n 

nakaşa götUrmez b!.r haklkatUr. ~iı~~iı;~;. b!r karar alınacağını ~yit etmiş ve vatanın UıtlklAll t h 
Bu hnl yalnız tranınlalikll\ll !Çin dide maruz '<almadıkça ve hukuk v; 

Ruzvelt. bu kararı alırken. a menafll haleldar olmadık bi taraf deli"~. o..taaa•kta :-n~ttefiklcrtn em_ - ça e -0 ·~ na=•a Ve federal statillere daya. tık .ıılyas Un d d ıı.1Rı n!yeU için de bir tehlikedir. .1- e e evam ~ cea._ eöy 
narak icra kuvveti şefi ve ordu ve ıemııtır. • 

İran hUktinıctinln cevabı lngll~ere donnnma baakumandanı ilıfatllc 
hUkdmetlne haliha::rrda nazllcre kar. " Kral komşu memıe:tetıerln kAffesi 

hareket eylemc>ktedir. 14 çok doatane mUnasebetler teaı. et.-
fi açılan mUcadelenln umumi çerçe 
vesi l<;inde tran meseles!ni hallet: mif olduğunu ''e muslihane mUzake· 

mek lmlWıı vcrecelttir. Sovyetler uzun bir :,~~:t ha:ı:c:':ı ıı:y: 
lngiliz Levazım nazın h b h 1 etm!ftir. 

dır. Maamafih bu ml13terek dek- vermiştir. 
llrasyon, geçen harbin eon kıs - Nazırlar heyeti, müteakiben !bt!dal 
mmda müttefiklerce ittihaz olu- maddeler nokanııtı dolayuiy!e aaıuı. 
nan hatı hareketten herkesin kay- Y1 l.ltlluıalAtmm azalmıı olmu,ından 
detme!ti icat> eden Def noktada a- mütevellit lçtL-nat me Plelerlll halll 
şikar h"r tarzda farklıdır. (Deva- için alman tedblrkrt de taavip eyle· 

Koatn91, :u (A.A.) - lnglllz Le- ar e azır anıyor nı ~:ı~/:=~=u;:1d 
vumı nazın Lord Beaverbl'ook bun. ettlkten aonra bOtUn Efganlılarm tca. 
dan sonra yapacağı .eyahaUer hak.. (Ba "6alt 1 fllcicı.) bmd& memleketlerlnbı tamamlyetıni 

mı var). mlfUr. 

km.da llOl'Ulan nale 111 cevabı ver. yandrram tank nakUDe mab8Ua tay. muhafaza etmek için l.ııUkllDerl uı-
ml§tir: ı .B j yare erdir undan da Jaroltlyor ki, nınd& evvelce yaplllI§ olduklan aynı 

- Buradan Vaıılngtona d&leceğlmi &ovy.t Ruaya yalım mOdaf&ada kal· fedakA.rlıklan tekrar yapma~R amade 
ve vuifem bitinceye kactu orada k&· matı detu. takat bir lb taarruza bulunduklarını sö~IL nuUuma 
IMl&mal ~ .....,. • _,., ~. hitam vermı,tır. 



l}'t.,.~----------~-S, I TETKIKLELERI: 

5 - V ABJ'I' ili AGmno& l9'1 

25.8 .194 1 k?hragı kebirde urn.nr lUOAJan• 

,~;;~~ !!"!~~~ !.. ka- ::t;:~ .. ::::.: § At yarış 1 ~ r ı 
~ijer l!lalıiJleri ile dma verilm.lştir. Çocuğun cemi -

$~~t~~r~V:~:- i:;~v~~~~tı:~:c:~:S1fı~:. ı~us.:,r~rl ==~ruz ou··nkü koşular da sürp riz ıı· geçtı• 
~ ~ıı ~rine lmoçag baba ne olursa olsun, çocuk ta a- l2.4~ Ajıı.na 
~ ·~ lı:avtın bir çok stı uyılır. lmoçag'larda tesadüf .ıs.oo ıwıı !l,OO =~ı M b h k ı h b ld 
~-~t ı:ö~~. DUnyanuı olunan ideUenlen biri de nüfuzlu rkılar ~ 1 . 1 0 Solo u••şterek a iste az anan ar mü im me la,. g""'lar a 1 
~7"1lai Da" ~lan aahnı.y:Dte- bir kadmm, erkeklerin cem iyetle- ıs. J :; I\.anşı.k -
-~ " tJti., "' - program prkılıır ltıiJ"" ,,e.., aşagı yu- tine ve toplantılarına iştirak et· At yan§larmm yedinci hatta koşu. 

» "vtı kil 18 ııs Dnn .?1.2:5 Korıuııma b "t bu onıet.re mu. mcsldir. Bu gibi kadmlann an· · ıan dUn bUyUk bir kal&t.alık önünde 
~ A Sahada bu ka- smdan meşhur ve mahir mugan- mü7l~ (llo) be > Vellefendıdc yapıldı. Ylnf! bUyUk sl\r 
~.. "'ra"la ıs S'l '°"' betit ıo 21.45 :-icnfoıılk .'""ltlad l' r ve berberi- n1yeler yetJ§JD.lf, ve bütün halkı " r prizlerle neticelenen kO§ularda mu • 

ınu lrlar. Umum nUfus cezbetmiştir. dakika program terek banlste kazannnıar mUhlm meb_ 
t bir ara.Y.;: kadardır. Etli Kadınlar hiç peçe ta§ımazlar, IS.40 l\landolln %.So Ajans ll'lğlar a1dı. Çok muntazam cereyan ~-
~ tı 'alıra golnı~inden hu Caknt islô.m.iyeite olan ıldetleı·:n Kuar teti .?2 · 1 ~ J>an" den koşulnrila alınıın n~ticeler şuıı-

ta.rbın:ın 1Uunluğu l.s· tamıımen zıddı olmak üzere er- 19.00 ırası! saz.ı lıuzığf ıardır: 
t ~~~il rn an Ural dağlan- keklerde peçe laşunak adettir. Bu .-....:------------ BlRtXCl h.Ol)U (Hnnı!lknp): 
t:ı:'4\lbı ça~::feye milsavi. peçe, gözleri, burnu, ve ağzı gü. Oç ya§ında sat kan Aıap erkek ve 
~llını genişliği Av- ncştcn ve çöl havasmı dolduran ~ Pazartesi Salı dloı taylarn mahsus. Mesafesi 1200 
~et g~elığine mua- toz ve kumdan muhafaza eder. 

ta}• l~ d a.raamdak.i uzun lmoçag'lar bedevi blr hayal > 25 Ağus. 26 A~us. metre, lkraml~ııi 255 ura. 
~r tıka ercccden 70 dere· 8Urmektcdfrler. Sahranın Anıplar Bu koşuya Tar7.an, MellketUlhava, 
...._-\ \>~ ll harnrot farkla· ve b\18.lure Fransızlar tamfmdan ;a -;aban: 2 Şah:ın : 3 GUlgcç, Kuı uş, suıcyk ıııJmli tıeı tay 
t~~, o,.,.~aYatı gllçleştlren ı.,gnliden evvel bu kavim etrafa '-- Hrnr: 11% Jlmr : 113 girdi. Geçen haftanın galibi Tıırzan 
.,;ıll) ·-a yaşıvan ins sarkmtJJrk yap•var ve bütün Sah- , yine rahat bir koşu yıııxı.rak birinci, 
~l' \,~tııan U~eıine ;:;; rayikeblre deıu;~t saçıyorlardı, Bu Mellkett.llhava ikinci, Kuruş Oçllncll 
~l'flt ... Pın~tır. sebepten Araplar buraya belcdll· ~ ı.Jüuc.ı ~BABt1 M.anı u ... , tı.&an> geldi. 
~ ''il ta 1 hnvf adını taJunışla.rdt. Orada •lilm."\ii" .... q MUfl'tcrek bahis: Ganynn 200, plbc 
t~ttta r hi hakkında kervanlar 80yuluyor ve hic; bir """ ..... 6.!0 ıo.2:: 0.21 125, pllı.se ıoo. ikili be.h!s 250 kuruş 

~~ızıfıoça~~n~:r~~ kimse hayatından emin olamıyor- Öğlfl 1 ~· 16 r..'?'? • •16 G.%S verdi. &,aııu AUmm Pardonu çok g1lzel bir 
.~'lldan almışlardır. A- du. tklndı 11.u ı 9.07 11.00 D.08 tKtxcı KOŞU: ta ıı ~klfnreden aonra bir boyun farkla 

~ 0ıt~ Kendi aralarında da kavgalar Akıtam 19.5-l 12 00 19.52 12.00 Dört ve daha yukarı )"8.§ yer S 
tl"'-.. l v.u.ııali Afrikanm k lngill 1 -~'"~us :Mesa t aronu mafl'lılp ederek birinci geldi. ra::" bu kavim sahra· ve çarpışmalar oluyordu. Kln, in- Yato;ı 2 l.SS 1•38 21.Sl ı.3R yo.nm an zer u.......,. ' • Saron iklncl, Bomba üçUncU oldu, 

b1r:"h t~ratına yayılmış tlkıun davası yıllarca de,•ıun et- tnı ~'.11. ·1.80 "llG 4 ~o 8.89 fesi 1600 metre. Oe K~lerek b&bls: Ganyan 16&>, pllı.... 
tın tıı_u miş ve n.-k ""'k kan Akma•ma sc- Bu ko~uda Ot-sut, Neriman vo • ~oo oo bahta 050 l_.,,. ·~ıorıa\lJI; mi' t teşkil et- ,,.~ ""' "' tıo .. , pl!se ı , çifte 2 , ı. 
'"'ctı rdı C 1 hep olmuştur. mile ko§tU, Neriman yarım boy ara kili balıls 4200 kul'U§ verdı. 
~ ~tbit ~nci °:~:ut:: Şimdi buranın yerli ahalisi ker- ile birinci, Cesur ikinci, Cemile UçUn· 
la• illa \'anc1. deveci, ve avcı olarıılc \'e ~- 1 cu oldu. Mll§terek tınhiı ganyan 125 DÖRDONCO' KOŞU: 

•ıtaı:ıın ruz kalan lmo-
~1 re 1 Ottasındakt yilk- hayvan yeUıı.tirerck h~yatlarını \ Nl anlanaaıar kuruş verdi. (Clt'ntllmen K O§U.U) 
~~r ltıca etmişler \'e temin etmektedJrler. F.skı destan- Oç'tt'ICll KO~U: (ı->atıı:ı k<ıeusu) Oç vo daha yukarı Y8§taki saf kan 
~lı:-ı' ~tada kalmışlardır. lamı avazı kesilmiş ve onun yeti- -------- İki yaşındaki ycrll saf kan lngill.z tngUlz al ve ku;raklars mahsus. Me· 
~ b a Berberi lisanına ne arapc::.adakllere benzP-r şlirlf"r el'kek ve dl§i taylara maıı.swı. mesa.. sıı!esi 2400 metre. 

Unl ve a.arkılar kabn olmustur. Hryıığlu J<:vıenmt• nuınnırhığun- tesı ııoo metre. Bu koguya Komlsarj, Dandi, Kon. 
'ti!~, ıı11 <ıld atın Berberi ır- "ol .... 

~ ~ l!ıılic• Uklatını isbat et- VAdilerde buğday ve dan yet'ş. ıl a e\ lcııcnlcr : Bu kO§UYn Cc.ng17., YAVUZ. Saroıı, ca adında Uç al girdi. Neticede Ahı 
il'~ • ı 13ekU ve nllmet- tirmck zencilerin elinde knlmı§tır. Bryoğlu F..nliyoku~ No. 6 da nrık Pardon, Bomba i.8im11 beş tay işUrlk Ak.sonun blncliğl Dandl birinci, Dr. 

~ı~~hholtın olduklarına bir Avrupada buz devri olduğu es- kaş Manol Foskalosil ile Kaso Ha- etU. Seterofun bindiği Komlıarj 4klncı. 

çUDCU geldi. lıılll§terelı: balıla ~ 

200 lruruf TerdL 

BEŞİNCİ KOŞU: (B'andllı;ap) 

Dört ve daha yuk&n )'aftakl ..r 
kan Arap at ve kısraklara mahaua. 
Kcsafeai 1800 metre. 

Bu kO§Uy& dokuz &t uydZm ....... 
ken ısoıı anlarda Bora girmedi. Epq 
mUddettenbcı1 hlpodromlamnızda g6-
remedlğimlz Dündar GUnl!aym Tomur 
cuğu rahat bir kO§U yaparak kuan. 
dr. Sevim ikinci, l§ık UçüncU gcldL 

Mll§terck bnlıı. ganyan 226, plAM 
120, pll'l.le 250, plAso llS, çl!te bah1a 
4715, ikili bahl.s 900, 11Cl!l balı1a 7400 

kurtl§ verdi. ~~) Yhıdurlar (180 • nada Afrika.da yağmur devri var· ralambopulor. Beyoğlu yazıcı so. GllnUn bu en mUhim kO§Usunda öademlr Atmanın bindlt;I Konca O. 

~ t~li . \'e genç ynşla- dı. O vakit ratıp ve serin bir ik- ·o. 15 de Yorgi Grn.fyadel ile Si· ----------------------- ..-..-------·-----·- -------

§'~:: ~;,~~; =hi;;.~:;!;,:~;a'GE ::ı":!::k ıı.~~~m •• 8::::!!~ ~ T ü r kiye ati etiz m b i r i n o ·i 1 i k 1 eri 
~~ 'açı e ak a r , s - O zamandanberl arazi gittikçe ku- seyin Özpulat ile Nihal Otkılkl§. 

' a~r~~ ve uzun boy rumuş ve sahra ratıp bir toprak- Şişli Avukat cad. No. 5 de araba-

l'ıl~~ ~llnl~n erkeklere tan bir c;öle tahavvül etmişti, ,Ku- tamircisi Ömer T.ltl·~ki ile Mu1.af
~:.:12 e~~r ve hattA bazı n.uıuVüStadB bile ıWtra6a l>uğUn - fer SübeY. Kasmıp~ a lpflk~l fı· 
~~' llıaııJ;finden daha faz. kUnden 'fazla ıııu vardı. nn eo. No.• ı 79 dB t:.ıtüııcU Hasan 

1 ~'tı tetı Ur. Evlendikten tmoça.g'larm bu memlekete nl' Doğruyol ile Fatma gntenses. 
"itte rdlfi cihazı bizzat vakit gcldllcleti binilmiyor. Dinle- Knsınıpn§a dereboyu No. ıs de 
~ı~ \re nile serveUnin ri islanılyetten , hn-stiyanhktan ve eğerci Fahri Korkmnz ile Ayşe 

ltıı elinde tulmnk· eski ak idelerden almma kanı::ılıc 
blr dindir. Gün. Knsnnpaşa dereboyu No, 28 

~~8ER --, 
GAZE TESiNDE 

... ~. ''•-i 91ln i çrede yep1ent, alika 
••ıcı bir esere daba başlıyor ,, 

liyü ve Büyücüler 
~·llU.l BOYOCO ÇINOIBAKLI 
~ CANIN HATIRALARI 

de tesviyeci Ali !ncl ile Maide 
Dünçer. Galata Yazıcı so. No. 4 
do hademe FJtri Sakarya ile ŞUk
ran Aldn'ko. Kasıınpaşa 1ncekae 
sokak No. 38 memur Muhittin Ya· 
lmkıhç ile llikmet Tek. Şişli Si
lahşör cad. No. 93 de i.§çi Hamdi 

j Başaka ıle Mukndder Şeker, Ka
sımpaşa Blrincl sokak No. 12 de 

1 ımhvcd Sülcvman He Şükriye. Gıı· 
lata Tophn~e iskelesi end. No. 
1/ 1 de manifatura mütehassısı 
Kostantin Laskoa ile Varrara Ev
g."nidi. 

1 Beyoğlu Aynalıçeşmc, Kızılcık 
ı;o; No. 54 de tüccar M. Demirhan 
ile Zckıye Derendeoğlu. Şışll Kn
daman caci. No. 93 do emekli Hay-

•ıı 
J. tıı,Jı d Akdoğan ile 1-,eriha Tırnıandı. 
'"l>'q1 ~~'· c "m6, b11 za.'11ıanlar, lstanlmlu biiyficiıliiktclı.i Beyoğlu Knrtal aoknk No. 2G da 
·~(11 1( ~o ıc <cu saıı 8<rn'atinin içyıi;;iitıU ortaya dö1..-ii. avukat HUsnU Antebelll ile Mu
hflır~kı .: e '1;, 'lif. bii.yiiye, biiyücı"llerc inanan zavalltlar111 zaff<>r Sağu ol. Kasımpnşa Yağ • 

~~ '1.\_Q, '1'/•o, 1 mni istifade tıdil-diğitıi öqrcnccrksini: hane so. No. 12 de işçi Niyazi Koç 

'~~. tbR gazetesinin bir kaç gün içinde baş- ılc Memnune Kuzu. Taksim BüyUk 
it... ~ U d k kırlangıc so. No, 3 de sayacı Va.-
·' eser en şu parçayı o uyunl."Z. ~il I..ikoyanidis ile vangelina Ver-
~lııa:tu, )a,,ıııda muht~rls, tatmin r dllmeını .. bir olgun kadJJluı ga, Kasunpn~a. Prlnç~i so. No. 6 
tr 1 ı"; rı • • Yın ru gü·n·n·ln ,apılr 6Unı, ..ıımoo e' lrdlıu. ~evirdim 1 da tllccar HUseyln Delikanlı tlc 
~ "111 .. lıı~~ 1 :' ""'kla dııdiik ı~ııırrdıt) ı ::o ... ı bekllyt>n k:ıdınm gfü l>fotwk_ Fıncun Güngör. 

~ t1ıt... il(!~'' :adim: Taksım Aslnnyatağı so. No. 15 

1 { lld tlıeı, Cl'ki bir k11n lul1t'"i tu~ı~·or. , de memur Şevket Akgüllil ile Nu-

1
\, \~: ıı..ııı~: ~~tııı.tc·n -.ı~mr ı;lll! ür pcrlJf' kınııl~dı. UeH•nı e ttim: rıyc tkıkardf'ş, Kasım paşa Zinciri! 
~ 'ıı t!l"n ~·•<Jaı hain , :G,)·u·• hlr el bu. T ali ı;171\,.,hıde hugUn" k~.· kuyu cad. No. 231 de iın;i J .. utf• 

~llıı llıı ı 1 Varltklrk lnkınd.: hir karart ı ile yf'r d"il'!'tlrl~ or. Srn, ~leı-al ile Hayriye Sebeblili. :Ka 
1 lı llt· l"l . .... . ı· 
1• ı t14kıt • ıır •JAjtlıımı'l'~ ' ·ı.. . ,\ına '"' sa11n fel ıı.ket ı;etıı ı,.('k,., sımpa.şa Canından so. No, 7 dı:ı 

,, 1\1 •tt-tı tr.ıdum: gayvıınizci ~n.bri Ercan ile Ayşo 
,. 411h 1 :""n.o w·ıı '! Temelatma Kasnnpaşa 3 üneil o· 

ı .. , "rr k • • ~ıa '"'lrıı '"t ~. k.-•kt•leıtı: kul knrşısı No. 4 de duvarcı Mı tat 
'• lı .. ~ \> "~ııra Yunser ile Aıılye Çetiner. Beyog-

~ı,+''"ıı ... ,
1

1111
: lu Siiruri so. No. 27 de kundul'Bcı 

~ hıJıı. · ~~ orı;ıuı,. Hıı •Mıııı k rzm dt"ğil .. Onu b&~kıuıuına unlat Nikol Azardis ile Viola 1sknnavi. 
":ı tc::> ı~ "1nı:u Taksim Abdlilhn.khfunit cad. No. 

11~ 1" nharanu. h1t~ret için de..,., 22 de müteahhit Osman Aytuğ i'.o 
Madleni Y edlgavrikar. 

Galata Çelebi so. No. 16 <lame· "A lfüJ (§) 111 

AUcti.Zm Federa.ayonu tarafından 
tertip edil n atletizm blrlncilUt mil. 
.sabah"O.larmın finalleri dibı ~nerbah.. 
çe staditılfa btlYfik bir 't~lablllik ISnUn 
de yapılmıştır. Muntazam bir §eklld<> 
geÇcn mUsabakalarda iyi dereceler eı. 
de edilmiş ''e 4x200 metrede TUrldy" 
rekoru yenllenmlştlr. MUııab&kalardn 
birinci glenleıin derc~lerl oekaUon sa_ 
yı ccdvellne göre hesa;:ıınnmt§ ve ne. 
ticede SOS puvanla tatanbuldan Rıza 
Maksut 1500 metrede flltıUn en yük 
selt derecesini yaptlğı IQ!.n birinci ıı~ 
detlilmlştlr. Teknik netie<ıler şun. 

!ardır: 
100 motnı: ı - Cezmi ı Jstanbul) 11 

2 - Sabahattin (An'kara) 11, 8 -

Vakur ( lı;ıel) . 

200 :\lclrl'I: l Muzaffer lİstruı. 
bul) 22.6, 2 - Cezmi lİ6tnnbul), 3 -
Sabahattin (Ankara). 

400 ~t re: l - HUscyin (Zongul 
dok) 53, 2 Remzi ıtstanbul) 3 -

İbrahim ı!çel). 
800 '.\J('t re: ı - Rıza Maksut (İSa 

tanbul) 2,018, 2 Kemal (Kocaeli) 
S - Ahmet (İ;>tnnbul). 

HlOO nıı-tn: 1 Rı1.a Maksut (İs. 
tanbul) 4.10, 2 tsmnll -<Ankara), 
3' Edip (Ankara\. 

5000 ~let r;ı: ı - E§rei listanbull 
17.Sl.4, 2 - Beb.zat rEs\dşehlr), 3 -
Mustafa (Anknra). 

100 ;:\letre nll.ln ll\.h: • Süha. (lı.,. 
mir), 2 - Yavru (lı!U.n"oull. S -
Kt\m!l (Ankara). 

00 metrf' nı.ı uılıtlı : 1 Ra§lt (An· 

kara) 59, 2 K~mll (Ankara) 3 -

Zı~ a ( Ellızığ). 

:rnıı : ı - ôıncr (Eskişehir 675, 2 -
Muzaffer '1stanbul), 3 Melih f An. 

kara), 
Glille: l lbrahlm (Ankara). 18,17 

2 Jebn (1stanbul), :1 Arat (Kon. 

ya) . 
Clrld: ı Kemal (Jstanbul) 5Ui9, 

2 - Reşnt !Ankara}, ı: - Şerif (tıı.. 
tanbul). 

) 'llk-. .. k: ı Jertl (>.nkaraı ı. O, 
2 - Scllm Clstnnbul). !>. - Jcba t1s· 
tan bul). 

l>l!ık: 1 

2 - Hayri 

Yavru (İstanbUU S7,67, 
(Anltaraı, B - Arat 

(Konya.), 
ırık: ı Muhittin (!Etanbulı 3,50 ~ QER GAZETESi BUGÜNLERDE AVRICA 

1 ~LONYAYI 1 

mur Nesip Sakız ile Muzaffer Er
kin. Taksim Sakızağacı cad. No. 
90 da sıvacı Dlmitri Pk>kopos ile 2 Halit (İstanbul) S SUha (tı. 

1 

"4k AN TANKLAR 
1 , 1l ~~~ taşıvan ve bu harbe iftirak eden Al-
~ırıın anlattıklarını tefrikava baş· 

-

t.farika Panayotidls. Ka.sımpaşs -m:;l:;r:;ı ·============ İplikçifmn so. No. ı35 esnaf Ta- = 
bir Boyacılar ile Bmine Kumrulu. 
Taksim Sıraserviler No. 97 de ta· 
Iebe Aleksi Smileva ile Ludmile 
K.senos. Beyoğlu Yazıcı so. No. 23 
de kunduracı Nesim Pardo ıle Ra
ecl Hauık, Taksim Bekçi sokak N. 
41 de gömlekçi Lazaro Yanavdos 
ilp Kornkfs Knlfapulos. :Kasnnpa
ııa M. Şeref Savut ile Vcctln Ba-

J rü, 

VAKiT 
• 

Daıma halkın mentaa· 
tim düşünür. he., sayı· 
sında en se çme vazı/ar 

nesreder 

Üç dun: l - Yavru (İstanbul) 
18.89, 2 - Ömer (Eııki§ehlr) 3 -
Dakur (lçel). 

Ç<ıklç: ı - Balçı (Ankara) 40.4~. 

2 - İlyas (İçel), 3 - .AllctUn C1s. 
tnn'Jul). 

4x!OO: 1 - Muzn!frer, Sabahattin, 
Turan Ekibi 1.33.• ikı ycnl T'llrkiye 
reltonı ynpDU§tır. 

Müııabakalardan sonra aUeUere O. 
funplyad seremcıniııl yapılllllf 1'e mtı· 

ktı!aUar tevzi edilmişti:. 

Kürek şaınpigon
luk müsabakaları 
G. Saray İstanbul kürek şampıyonu 
Su sporları ajanlığı t.ıı.rnfmdan ter• 

tıp edilen İstanbul kUreli pmplyon_ 
Jule mUsnbakaları dUn Kumkapı il 
Samntya arasındaki sıhllde 2000 met.. 
relik dUz hat üzerinde yapılmı§tır. 
Yıırt§lara Galattuınrny. Beykoz, Fe 
nerbahçe, Beylerbeyi, f'cmlrspor ve 
müsabaka harici oıara1~ tzmıt KAğıt
spor olmak Uf.ere altı klllp iştin\k et_ 
mlştlr, GUnC§ll kUrekçller denız kap .. 
tanıarmm alAknsı:rJığmı ıfcri sUrcrck 
yanıılara girmemişlerdir. MUsnbnkıı 

!ar daha !azla Gnlatnsarny. Bcyko:r 
vo Fcnerbasç~ kUrekçifoı ı nrasmda 
SJkr bir mUcadelc hnlir.ae geçmlgtlr. 
üç sını! kUrekçl aıuın:fakl müsaba
kalar neticesinde müptedlkrde ll pu. 
vanıa Beykoz birinci, G .. 1 .. tasarny Ue 
Fenerbahçc nltlşnr mOsav: puvanla L 
kinci, bayanlarda Galata11nray 15 pu 
vanla birinci. Fcııcrbah,;c 9 puvanln 
ikinci olmuşlardır. Son eııı.rnk yapıl!ıu 
ve İstanbul §DDlplyonuru tayin dcrı 
kıaemlilcr yarıııında Gı:ılatasaray 15 
puvanla birinci, Beykoz (; puvanla ı.. 
kinci, Fencrb:lhÇ 2 puvt nla UçUncu. 
oemlrspor ı pu\anıa uördUncU ol. 
muşlardır. .Müs:ıb:ıknuı•u ucticcleri 
§Unlıırdır . 

1\1 llPTJ;,JiLEH 

lll r <.'ifl•·: 1 - Sotı lG S.J 
2 - Kemnl ı Be) koz), 
(1' ncrbnhçtl. 

16.l& 
Semih 

il;{ <.,',ftP: 1 F:t('ın, nas:ın. ıı ı ı 

(Beykoz) H.46, !kine! oıı:.n Galatasa. 
ray tıtası devrU:nlıJUr. 

Dört Tek: ı - ZekAJ, ı::ezal, Kemal 
Yorgo, Barbaros (J..'enc;rbahçe) 18,26 
2 - Necmi, Mehmet, Mustafa, S:ıdct. 
tin, Kemal (Beyltoz), 8 - Reşat, Tcv 
ftlt, Pctro, Mehmet, Safn (G,S,). 

BAl'ANLAlt 
Ulr «_'iltc: l - Nnzlı <G.S.) ll.ri2 

Nezihe (Fencrbahı;:c 1. 
fkl çlfte: l - Zahide, Nazlı, Suzan 

<G.S.) 9 43, 2 - Mel"k •• lale, Saba. 
Mt (F'Cnerbahçe). 

Oort '.l'Pk: 1 - Nn:rlı, 7.!lhide, Emı. 
ne, J{e,ser, Suzan (G.~.) 9.51, 2 
Melek, Fitnnt, Nezihe N~b!ye, MUzey 
ven (Fencrbnhç ). 

hlDt;:\ILtLlm 
Uir Çıft: l - Pctro (G.S.) H.4 

2 - 1brahlm (Beykoz), 8 - Seyt" 
~Fcncrbnhçe). 

tki Çitte: 1 - R~t Fethi, Reha 
\G.S.) 12.SS, 2 - Etem, Hasan, Ra. 
§it (Bey>ı:oz), 8 - SnUUıattin, Nadir. 
~aıruıattın (Demlr por). 

Uört Tek: ı - Reıaı. Tovflk, Kesim 
Turgut, Petro (G.S.) 11 30, 2 - E. 
t m, lbrnhlb, Safi, :Mehmet, YUSU1, 
<B vkoı;), s - zekM, Seyfi, Vecihl, 
Scınlh, ErcUmcnd (Fcnc. \41hçc). 

MU nbaknlardan sonu derece alan·. 
ıarn 1 nlı'• tarafından mndıı.lyc ve 
kup ~erilmı tir. 
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la.er bayram nda 500 kişilik 
b~lo verilecek 

zmit - Yalova yolu tamamlandı . Halkevi reısı 
;ti fa etti - Nakil vasıtı- la rı ücretlerine zam isteni

yor - iki cemiyet ( ! ) kuruldu -Aşk 
yiizünden cinayet 

Jzıntt, (Hususi) - Bu sene Za· böyle şaka ve mızah mevzuları da 
:.r ba}ram mızın şchr;rnizdc çok versek çok iyi olacak. 

zel. renkli ve hareketli olması- Odun ve kömür pahah 
azami itlna ve gnyrct sarfe- Bu sene şehrimizde odun ve kö-

Jmcktcdir Vali muavinimız \'eh milr fiyatları çok pahalıdır, Bir a. 
ı Berk hazırlanan program işleri raba odun 10 lira, bit· araba kö· 
e bizzat meşguldUr. Oğrendiğ · milr de 30 liradır. Halk bu va?.•· 
1e göre 30 a~ustoJ bayramında yelten şıkıiyet.ç•dir. ÇünkU lunit
eçıt resmı b llınssa çok muazzıı.m te odun ve ı,ömtir boldur. l.<'iyat. 1 
acak ve buna viliıyettckı aslan ıarm yiikselmel!lne ciddi bir seb"P ı 
rdumuzun bUtUn cUzü tamları te yoktur. 1 
um tcchizaUnn Uc iştirak ede- 230 çuva) kahve 
ekelrdir. Geçit rcsmj gcnL5 bir Şehrimize yeniden 230 çuval 
ahayı ka.plıyan tayyare meyda- kahve gelmiştir. Bu kahveler kö} 
ında yapılacaktır. Zaf("r bayra- nUfusları da tf'sbit edilerek tevzı 
unuz şerrfıne halkevı salonların· edllmeğe başlanmıştır. 
a 500 kişilik bir balo da tertip Ac:.k yüzünden cinayet 
dilmiştir. 1zmite yakın bir mesafede o. 

izmi - Yal ova yolu lan Yuvacık köyünde aşk ve kıs- 1 
yapıldk kançlık yüzünden feci bir cinayet 

... mille Yalova arasındnkı şose işlenmiştir. Bu köyde Kambur 
"'u ikmal edilmiş lir. Bu şose ile tehmet isimli bir delikanlı met··' 
~?Cecll vilfı~ eti, Bursaya bağlan- ı;.csi Meryemi aynı k6yden Rama
ruştn. Bundan sonra İzmit ve Ya- zandan kıskanmıya başlamış, Ra
•ıva - BuTsa arasında her gün na· mazanla. Meryem arasında gi.zli b!r 
ıl vasrtaları lşlıyecektir. münasebetin de bulunduğunu sc -
Vilayet yol ve köprUlerinin inşa zinliyen Kambur Mehmet, Rama

'<' tamirine azami alaka ve gay- zanı öldUrmeğc karar vererek bir 
·t g<Sstcrcn valimiz diğer şose- pusu kurmuş ve gilnlcrce yolunu 

- \izerlnde de mcşguldilr. Ağva bekliyerck mavzerle zavallı Rn· 
.e Adapan anısmdn yeni bir şose nıazanı kalbinden vurup öldUrmüe 
apılmaktadır. lzmit - İstanbul tUr. Tevkif edilen katil snçunu 

905esinde de 'yi bir faaliyet var- itiraf etmiştir. MUdeiumumil~kçe 
:in'. Geçenlerde ehrimize gelen tahkikat devam etmektedir. 
Nafia Vekilimiz general Ali Fuat Balıkesirde san'at 
Cebcsoy, Kocaelindcki ~01 faali- okulları İçin imtihanlar 
v tinden dolayı bilhruına memnu-
niyetlel'inl izhar etmlşlerdir. Balıkesir. Olu usi) - Ankara 

Ya ı e 1 Ar ı,ıerı nam 
Nafıa Vekaletir.den: 

ı - I-.k itmeye .:oı.uıan ı~. Ankara AtatUrk lisesi kon.ıerene salonunda 
yaptınlncak 6ablt ı.o.:i::.., sahne pcroeai, ahşap döşeme ve sinema pcrdcat 
gHı: baz. işlerc.lıı·. Kı ~it t.edcll 2W.ı.O 00 liradır. 

ı l~lu;,Jlme ~:; 9 90 Pc• §eıı oe ı;ünU saat 15 de Nafıa vekrueti yapı 
ve ııı.a: işleri elı~lllmc lıomlayon•ı odasında kap:ı.lı zarf usuJUe yapılacaktır. 

li Ekaıltmı> ev:ı.k: ve ·.,un .. mütefern evrak :S2 elli lk' kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve !.maı lşlort rt1U.llğinden alınabilir. 

4 - Bksııtıııeye 1-;ircbllmek ,,,,uı istcklileriD 1545,75 btn tı~ yUz kırk be§ 

lira y~tmıf beş ı;ururıuk muvakr:•t t(minat vermeleri ve Nafi.ıı. Vekaletinden 
bu iş :çın aiınmış <!h l.\~t veslkM: ibraz etmeleri IA.zımdır. lobu ~kayı aJ. 
rıınk Uzere lııtekhitrin eksiltme ttt:ihllıdcn <tatil günleri tıariçl üc; gün evvel 
tılr istida ile vekflletc müracaat etmeleri ve dllekc;elertne en az hlr kalemde 
bu işe benzer 15.000 iralık bir 14 yaptıklarına dalr ~I yapttran idarlcrdeıı 
nııt>mış ve ika rapıctmo>:crı IA:uındır. 

5 - lstcklllcı .c!K.ıf mektuplarını ihale gtonü oıaıı ll.9.9U Pel'§embe 
gUnU san H de kadar eksiltme koml.'!yonu relsllğiDe makbuz mukabilinde 
vc:m"!erl ıa.zımdır, 

t 

Postndn o.acak ~f'.,;ııı.meler lusbul edilmez. (!1691) ('7800) 

' 
"Vakıt,, Kitabevinin yent 
neşriyatından bazıları 

m•rkP kf'nıll •ı:n"ltını yaş.t.: - HlkA.yeıer - 81!.KlR 
lf K ı K lJ1lı "') 

''!UI , "·iyorııoı - ttomaL - !iURBA!'I tSURÇAI\ 
!O Uers'*- <.aa~f'ter.1,l.ı. - ~ıf:lliL A.Ll'UG 
··•Cf'li"' Mcb"u"8ıı 1b77 :tu ... - HAKKJ l'A&m o 
l'ı;ilııeu "'ultıııı ;\1••1mıedln sıırı,. .. ı Ouğümı - H1L~n URA~ 

kerıdl keııdiıır !0-00 kelime •ıc t;ı;-rettcı - Frnnmcıı kıtab 

t\enııı lrı•ndin• 1000 Kelime il' 5ğretici - Almanca Kit.ah 
li.l'nrli kendim• 11100 kellrııe ~ oğretkl - ı'\ı:lllue "ltııb• 

\ .. ı,crl Kıııııuıı - t<ALAH \'J1~ Kll' 
Ha~11.• ııı• bu - R<.man ı;:ASA]I; HASOI rns 

İstanbul Beled iyesi ilanları 

tu. 1. 

l"lya\ı 

10,000 760.00 EyUp kazası ~abfündekl yollardan Zr.lpaşa, Boyacı Baha· 
r!,yc ve Knlen•!"rhanc sokaklarının adi luıldıı ım ve parke 
!nşnat:. 

6344,40 4i5, 3 Beynzıl • Kosreıı yolunun sağ tarafından isl!mllik cdller. 
lıln::ıııırm molozlarmm nnkll işi, 1 

TiirklJ& Camnarıyetl Si 
ZiRAAT BANKA~ 

~u.rulU! tarilll. 1888. - :>emıayesı: }()(),()()(),000 
5ube ve Ajans adedi: 265. . 

Zirai H tıcarJ lztr nevı lu.mkfl muamtltl~ 
Para blrlkUnmlcre ES.800 lira Ckram.lye ~,- · 

r 

' era.aı Bankumda ırumbarab ·• fbbanm c.u&rnıı a~~-~·-;;1 
:ıc ~ t>uJuna.nJara !lelledt' • :ıera ·0 1dlece.k Kur'• Ot t 

c>!An.I cOrt' •ltr&aUye dağttılaCJOMil'. &.;ı' 
• aded l,000 Uralı.11 •• ooc in 100 ..oed 50 tlr$ft)I ...,_ 

t • GOC • 1.000 • 1%(1 • «> • ~ 
• • t50 • l.ooG • 168 • ~ • 

tO • lOil • &.OOt • 

DIKKA T; aeaapıannaakl paralar btr sene ıçtnd~ 

~~yenle" ~ye :tktıgı t.tı.X<llrde ~ ZO ca%1as1Y1' 1' 
Kql •: 1l Mart. 11 ffaziran 11 !!...") IQL U Birlllcfl&# 

l"'..ııde yapılır. k inşaat usta ve sanat okullarına gi-
3000 ton şe er pancarı recek ilk mel':tcp mezunlannm im. 

istihsal edilecek tihanlarına Uti glindür 1Hthatpaşa 
Kqılf bedelleri ile ilk temln:ı. mlkdarlan yultarda yazılı l<'leı ayn ayrı I 

ao;;ılt ekelltn.eye konulı.::.ıı~tur. l\"şi• ve şartnameler! Zabıt ve :MuıımcUt MU. lımımmc::ıılll!!Bı:r!!l!!&:~lll'lml!t!:!!Eail~'.:'!llllllmı!!!T'.::'!llmlilill";:; 
Bu S<'nc lzmittc 1500 dönüm a· okulunda Maarif müdür muavini 

razidc pancar ekilmiştir. Tahmin- Cezmi Tabirin riyasetinde başlan· 
lere göre ile bin ton şeker panca- ınış ve dün sabah sona ermiştir. 
n udhsal edilecektir. Pancarm İnşaat usta <>kuluna 48, sanat· 
Eskı.şehır 5cker fn.brikasına sev - hır kısmına da 81 tnlebc ietlrak 
ktyatma 26 ağustostan itibaren -etmiştir. 
başlanacaktır. 

Halkevi Reisi çekildi 
Halkevi reisimiz Mehmet Ali 

Ka~J, İzmit.ten ayrılmaın dola· 
ı'Jı111e hıılkevl reisliği.nden isU!a 
etm!Ş.ir. Halkevi reis vekilliğine 
JI 1r nankası müdürll Asun Arda

Uıniştlr. 
.P. İzmit kazn heyeti reis

i.iğ ı de genç nrko.daşlarmuzdnn 
:;aac.etinin Y:ıJmı seçilmiştir. 

· Nakil vasıtaları 
ücretlerine zam 

isteniyor 

Mersinde 
Yeşil limon ihracı 

yasak edUdi 
len;in, (Huı.u i) - Plyaııanın 

ihtiyacı ve talebin fazlnlığı sebe
bile normal bUyliklUğli almadan 
yeşil olarak limonJnrrn brum• edi
lerek piyasaya nnedildigı nazan 
Cikkati cclbc<lerck Zh"aat Vckıi.le
Unce bu husus menedilmiştir. 

Yeşil olarak sevkiyata Ziraat 
müdürlUğlince sevk vesikası veril-

Şehrimizde nakil vasıtalarmm miyeceginden limonculann bu hu· 
tarifeden fnzla para aldıklarından Gusu göz önünde tutara.le YC§ll o
~ayetJer olmaktadır. Son zaman 1 larnk hasat yapmamarı menfaat
larda gerek benzin ve yağ ve ge- lerl icabı bulunmaktadır. 
:-ekse arpa sammı fiyatlan kat Giresun iskelesi 
kat •. yükse~ olduğundan ?t.o- yapılıyor 
mobıl ve araba sahipleri belediye- Ciirl'1;un (llustL<ıi) _ Giresunun 
den yeni tarife tanzim etmesini iskele me~lcsl bu defa devlet ll
istemektedirler. lzm~t belediyesi - mantarı umum mildUrJUğUğünün 
nln bu mesele ilzennde. alilka ile ayırdığı ıo bin liralık tahsisatla 
c\unn~ı hcım mllsterl?1~ ve. hem halledilm~ olacaktır. Bu hususta 
de ofor ve arabacılar ıçın iyı ola· faaliyete gecmck Uzero iki dalg•ç 
<'.aktır. ve fen rnemurlan ile 2800 r.uval su 
iki cemiyet ( ! ) kuruldu r,lınentosu ve diğer malzeme gel-
Şehrimizde bazı maruf ve gay· miştir. tsk<'lcnln önündeki beton 

ri manıf zeva.tm sırf bir şaka ve ı lok parçalanacak ve bu suretle 
latife olsun diye. gayri resmi su- :rüklii mavunalann dclinml'sine 
rette vücude getirdikleri Kılıbık. meydan verilmiyecek, iskelenin 
lar Cemiyeti, burada tarif edilmez önil derinleşecek ve dalgalann 
bir alAka. uyandırmıştır. lşi cidd1• yanlmasmdan husule gelen içeri
Ye alan ve bunun bir şaka olduğu- ılc>ki çalkantı olmıyacaktır. 
nu kafaları kabul etmiyen bi.r ta· Bundan başka iskelenin üzerin· 
kmı erkekler, böyle bir cemiyetin deki ~ ıı ) erler dolacak, harap kı. 
kurulnuısma tahamrnUI edem.iye • sım tamir edilecek ve iskelenin u. 
rek asabilcşmişler, kazaklıklarmı r.eri düzlcncccktir. 
göstemrlye başlamışlardır. ___ -o----

Bir çok zevat ise, hoşça bir mev 
r.u lbulduklarmdan dolayı memnu
niyetlerini izhar ederek, kendi a
ralarında lulibrk olara tamdıklan 
arkadaşlarına birer diploma ver -
ınişlerdir. İşin en şayanı dikkat 
,.J.heti Kılıbıklar cemiyetinin ku· 
nılması bayanlan payansız blr se· 
vinç Jçinde çalknlandırmı:ş dur
muetur. 

Sarap fabrikası inşaatı 
ilerliyoı 

İlnıir, (Hususi) - İnhisarlar 
ıdarnsl tarnfınrlan bina ve maki· 
ne tı>slsatiyle birlikte bir buçıık 
milyon liraya mal olacak olan Al· 
nancak mıntaluuundaki bUylik de· 
po ve imalflthanenin insant.ı çok 
Uerlemiştir. Ynlnız binası 800000 
lira Ue te.sis edilen bu müessese, 
inhisarlar idaresinin en modem 
milesscsclcrinden biri olacak, irn!I 
lAthancdc binlerce işçi vazife ata. 
eaktır . .Müessesenin iktısadi ve ü;
li:mal bakımdan büyük faydaları 
olacak ve İzmir bu tesisatla lktı
sadcn bir kat daha zenginleşecek· 

dUr!UğU kalcm·nd! ~öriUeblıtr. Ilı ı!e 2.9.0U Salı gUnU saat 14 d'! Daimi En. 
ctlmı>nd yapılawk:n •rallplerin ilk teminat makbuz veyıt mektupları ihale 
tarihinden sckız glın evvel beleıt~ · I<'en ıuıeri mlldUrlUğllnc mlt~caatla ala· 
caklnrı fenni ehliye~ ve 041 yılına alt Ticaret Odası vceikalnrUc thalc gilnU 
mmıyy.m r>Dıttte~oımı Enclfmundı- lıulunmnıarı. ı 7152l 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlü~ü ilanları 

·Umum 

25 Ağustostan 1 EyHile kad~• muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların i imleri, kalkış gün ve saat

leri ve kall~acakları rıhtı!nlar 
Kara<!enlz; tuıtıına - Pazartesi 17 c:e (Ege), Paşembe 17 d ıcıımtıuri~tı 

Galata Rıhtımından. 
Rartırı halhnıı - Çarşnmba 18 cır ı AnafarUı). Sırkeci rıhtımınoım. 

C 1'ı (lT· Rtı poıılıt ı:ldl,, \'f' dönii~tf' lifi\ f'ff'.ıı ' ı.ço koct\,\ :ı 
uğr. uwıaktır.) 

l rnılt hattına - Snlı fo. de (Mcr'"ır.ı, Perşembe 

rıhtı mır.dan 

de ıBartmı rop hane 

Mudan.)ıı hııttınn - Salı, Perşembe ve Cumartesi 9 da (ÇaDa'l<k11leı. Pazar 
8 de ··~· •knz). P•ı.~tııJaı Gala.ta rıhtımından kalı-&rlar 
(N01 r.ı™ ve Cıımnrteıu gilnll'ri :ı po talara 

13fa nhtımmdıın tuh·e birer vupıır kıılılı· 
rılof'•ıl.tır. İl \ \lliJUt r u~ 111 ~ün l\ludan3 dan 16,10 d:ı 1!!. 
lnnbulıı donOOf'ldr.rcllr. .Bn fitll'f'tlP i\lııdan.' ndan fst nlnıl:ı her 
ı;iın \111' r \nntır.ı 

Bıınıhrma hnttmıı - Po:ıart.esl. c::.,ıı, Çar amba ve Cuma 8 d ı~ıarakn:rl 

Gaıntn nbtımından. Ayrıca Çarşamba ve Cunınrtc.sı 20 de 
<Kon va ı Tophane rıhtımından. 

l\ıtr ıblı::a hattınıt -- Rı:ı .ı ve Curnd 1 ti da. t S~yyıı.r\ Tophane rıt-• mın"" n 
lmro7, h ttıııa - Pa7ıır 9 da (8<ı.rtm). Tophane rıhtrrrından. 
'~'ahi• hatfınıı - Çıır~ıımba 12 dr (Ü'lg<m). Cumart{'ıı! 12 ,l (MeıalnJ 

Sırktr.I nl\tımındn'I 

İm1lr hırlnd ~iirıtt -· PRzıır ıff <.:t. (İzmir) Gnlatıı rıhtrmır.dıın 
h.mır ıın~·<' llrnt - Sııı, 13 de ('l'ırhan) Galata rıhttınrr1ıı"l ' 
lt.nılr lklnM f'iinıt - l'c"'(embc J 3 d" fKadcş) Gıılııta rıhtıl'l"'t~ "'"· 

K01' : \"npur M'fnlı-r-i hnkkmda her türlii n•.ıılfım'lt nş.ııtıdn il' ı•forı nıımft. 
-- mlıın ~nz.ıh \•'<'nfrlıırlnıl7"f"n öf'rr.nihblllr. 

Galat'! Bag Accnlcl'ğı Gııla•a rıhtımı. Llm,l"'ıır 1Tmum 
MlliiU~ıo~u b!na.ııı altında 

, r.aıatıı Şube ı\cl'ntc·ı~ı Gi\•at ı nhtmıı. Mıntııka Liman 
Reisli~· lnaııı altında . 40Ht8 

2~740 

(7459) 

Slrkı el Şube Acenteıiğı - Sir!:rc:, Yolcu Salonu. 

Balıkesirde zam gören 
doktorlar 

Rıı.lıJ,~lr, (Jfu-.u-.il - Şehl'İnıiz 
memleket halita.nesi Jdmyageri Ab 
di Ağab<'yoğlunuıı rnnnı;ı 40 dan 
50 ye. Bandırma belE'<liye hasta
nesi başhekimi operatör Samih 
Olca) ın 70 den 80 e. aynı hastane
nin dahiliye mütehassısı Dr. SPy. 
fi Eryılmazm maaşı 60 dan 70 e, 
Bandırma belediye tnbibj C<'mnl 
lntepenin maaşı 35 den ııo a, Er· 
dek hükumet tabibi Tcvfüc Runa· 
ıun maaşı da 40 dan 50 yr çrkfl· 
rılmıştır. • 

Rasit Rıza T ., l"J ~ro"u 
Bır ı\kşırnı Rakırk<i\ l\fllll,uıilirte: 

lirtü.k - Kon~d "-! perdP 
ffa.lldP Pl,kln birllkt.P 

.\cele sal!lık Arsa 
Kıırta. Maıtıopı>slıı11r Kuruct'emt 

Mevkllnc.e Bağuat '"B"~Blndo :.ı dakt. 
Ka !llPenfede 544 mettt' murabbaı ar 
sa acele olarak saUlıkt.ır l'allpler.n 
Vakıt gazetesinde Adnar Evetmlğf 

mOrac:ıaUeri. 

Jandarma Genel K. Ankara 
Kamisyonundan: tre !' 

Bır metresine eli! kuruş tivli" tahmin edilen 71.SOO nıe 1011 
26 .941 salı glli\t! ıraat '!.~ de· nkatıı.da J. SA. AL. kotılill) 
pnıı zıı.rf rksııtmeslyl<' l•naeaı{tıı Muvakkat teminat 261!ı tJ' 
ruşt•ır. Şartname l·orr. syonum~z.'ıı.ıı ve 1stanbul J. d!ldill8 ı.ııı' 
komisyonundan 17f' uruş bed"l kar:ılığuıda alınır. Nllill ıı.ı:' 
murua gurü!Ur tstelfllırrin ihale zamıı.nmdan bir saat e~e(6l~ 
ur mektuplarını 1<omlsyonum~! vermeleri. 

1 • S;n ekdolunan anla§mll JT\Ucibince Almanyndan dıt ~ 
\'C pa7arlıklR alınacağı evvelce 1itı.n Cdtlml olan 083) j(&IC p 
ınlPı'm bir kısmı için 'ıtnllz tc.t.lf alınmadığından '>u te n P8 

l"lll u• edılmlşt!r 1 

ı B•ı mıuzl'mcnır mUfrer:l!\t l111tcsllc şartnamclPri KB113 r: 
şubcsı.ıd<'ki aum kO'.ll••YOnundıı ı;.alı ve Cumadan gayrı l><'r 
soıırıı ı:o • .ıı •t lır 

3 "fnlıplrrın 'lU.M! 7,5 tem.?'ı:ıtlarlle birlikte bu 
1!';9fln ı:;•lnlmP kndar rrr.zkfır !(oınhıyona tevdi 

Sa!ıhk kcf<nar ve 
Devlet Orman 

ğinden: 

t lif No. J\d~t l\l!J 03 ctNSt 

ı 5R ıo32 &fR Ka"nal' 
~5 18 5i4 Ç m 

2 l G 12 ~fili US Koknar 
33 tG 927 ç.ıım 

Belırr i\18 boıın 

tnuh nnı n hf>drll 
IJiro hunı';i 

12 06 
13 

1~ 

13 
6 

36 

ı J<!! •fr•m :ı:in Rııracamı. Dr~rclkr dcposunıfa vuk8 r 
aıuısındıı m ı. r c!nıı. ııoet. m .. hammen bedel ve ınuvakl<Bt : 
'kol<nıır vp ~ıım toll"ur .kları açıl< l\rttırm'\ 11~ tııacskllr P 

2 - T(•mnl-Jı;.r 4.10 \'C 8.20 m tr<' boylannda olup h cıaı 

kutur LT.crınd n ht>snpl•rmıştır c-" 
S Satış 2 r• 041 Uırlbu1c m•ıııadıt Salı Unü !!ll&t 16 d~ ~ 

letırın sat.~ın. mllteakıp num'lra sırı.aile diğer istiflerin atı ttl 
4 Tomruk.ara alt ııı·•ttı,ı şnrtnnmca! Ankn·a orman umu'° ,..0,r' 

F..oıu tst nbıl A ,.,;.:ı .. :ı tzmır •rr· .1r. çcvırı:c mUdiırlllklerl vt 

m:ın böige ~f'flığınde ro• l!leblUr. •if ·~ 
~ - ıst~k!ilı.'rln :. ~ !141 sa.ıı günU aant 16 da Bolu: ıı"\ ~ 

ıııUracROt·ıı.rı ~~ 

V AK IT 
K i ta /) 
la tt Zl"I. 

K itap. mecmua, gazete basar• 
Tabiler nı"'""'"A ,.1;~;;; ;fıleri e.lır· 

Öğrendiğime göre tunitte kılı
bıklardan daha çok kazak mevcut 
olduğundan bunlar da bir araya 
gelerek mukabele bilmlsil olmak 
üzere kazaklar cemiyeti teşkiPnc 
karar vermişlerdir. lşin tuhafı kı
hbiklar cemiyetine düzünclcrlc 
reis bulundul:'U hnlde, kazaklar ce 
mlyctinc tam ktuak bir re bul· 
mak hususunda mütbio; bir müş
küllı.t ba ~termiştir. Ve zira 
kazaklık lddlasmda bulunan bir 
lt~ zevatın haliB kılıbık olduğu 
tebeyyün ctm}fitlr. 

lir. 
Burada çal1sıacak olan lşçllor Beu,,i!/u Halk ~·nemas• 

için de bir çok kolaylıklar g!SSte- ı - Ra ' tekin \'enı dun3nlnrda 
rllecckUr. Hastalanan işçiler için (26 kı on tekmili olrdeoı ı - CO!Ur 

y<ırUli Ud ım 1 
Ahmet Ah kavunlu -:===================:::::::::;;-; 

Harp haberleri içinde bunalıp 
kalan cfkA.n umumiyeye a.ra sıra 

na.urdan maada bergt.ın ea.at 16 
revir ve çocuklar için dr. bakm1 Muhhlr (AVtllltur J. ti - ısnrıo Icrıı ı I ten aonrL 'l'eldon 40111 
yurtlan kurulacaktır. 1 (KomedJ) . il 

ta.kıılm lall.ıntı&rır Pb!JU No ı Sahibi: ASIM US 

1 Umum neşriyatı idare eden: Refik 


