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Garpta ikinci 
bir cephe 
~~l'llak fikri 
ı_~ '~: ASIM US 
~~ l'onıUıııst partisi Alman 
' bir~ Kızıl Ordu ile §id· ta...S )'at nıemat mücadele-
~~ ı.~ . ._ bulunduğu u ırada 
~ 'clı...ıq ordll5U.Dun ikinci bir 
'-~'ı için propaganda)·& 
~~ ·Bir kaç gUn ewel tn. 
ı,.:.111,~r t.arafmdan gelen 
~" :\iz komttnlııt banm 

'6t hJJbğı bir içtimada par-
\ llıhı basından Jlar:y 

'öJledfğl eöz1er bu ha-
~ ~e eleler bir mahl· 
,~ >'or. 
~ M11ekonılinlst partifij memup
' ~ dti linüyor: İnglltenhı 
\ "1 eti ~ fedaklrlıkla en kı. '-._,,da Almanyayı mağ· 
~ k A :ııtpa mllletlerlnl ve 
~ ,.e ldllineblr sulha 
S ı...~. Kml Ordunun Al· 
' ~l"llıuııa kar5ı gö terdlği 
~ ~-;a\·enıet Dfmdi bu r;aye-
ı..._"4t. ~ imkln haZIJ'la
~ . aııtfutlacak lı AJmanyanm 
~' "ı kuvvetlerlnı şark 
\....,. tt bıt gotttrmesine mani oı. 
~. ~ &te.s &l'Mmda Hltlerfn 
~"- ~tıerını eritmek icln 
~..;. bir cephe açmaktır. 
~ ~ bir cephe ~mak 
~ ~~~IO Yeni fedakirbklan 
~~ktır. Fakat bu fedakar· 
~ ~ er Birliğinin mukave· 
~ e lllhayet deınoksasl cep· 
\:. ~ ~erını temin edeceğine 
~ lı fedakirlıkla en kısa 
~ 0~~~l1ltlm mağlüblyetl 
ı.1'ııı t.Q-.::ıunır. Eğer İngiltere 
b & 1edakirlıktan çekiııir5e 
~ dolayı Sovyetler Blrll. 
~ ,. __ ;lııgUterenln kıt'a Av· 
•.;~ -=l'lQe yalnız ba ma ihraç 
~ ~>'•P&rak Alman orduları 
ııı.:.. ~ etnıcst mümktin ola-
~' eie geçmiş olan kır 
~~ .._,~lmın olur. 
~~dan ba mülihaza. 

~ ~ olauguna üphe yok· 
~ A1-.. devlet adamlan zaman 
~ !-a.~1ayı mağlOp etme.k 
'i.~ tre.nın lut'a llzerine bir 
~ hareketi yapacağından 
~ . ~~r. Hat ti Yunanis· 
~ dan ihraç hareketi de 
~ "1ırnlacak bir cephenin 
~ gibi gö terllmlstlr. 
\...~ ıYe:nt bir cephe kurmak 
~.bilese de arka kapıdan yapı· 
~"c llınlarla Almanyanın YJP· 
..,, eğt söylenml Ur. 

TOrkiye 
hakkında 

Bir röportaj 
ŞARKTA GEOELEBt 1Ş1KLA.1UN1 
SONDtlBMlYEN YEGANE MEM.. 

LEKET rtJ.ftK.tYEDtB 

TDrkler 
Şeref ve namusla 
kabili t elif olmak 

şartiyle 

Harbe 
girmiyecek 
İngiliz dostluğu 

bakidir 
Londrcı, S (A.A.> - Deyli Tel 

graf gazetesi bugün Mister Ar 
tür Mertonun Türkiye hakkmda 
bir röportajıru neşretmiştir. 

Gazeteci, Türkiyeyi orta şark" 
ta. geceleri t§ıklarını söndilrmi· 
yen yegane memleket ve etrafr 
nı saran karanlığın ortasında bir 
kMlcım olarak tarif etmekte. 
dir. 

Türklerin hnleti nıhiyesinden 
bahseden muharrir, Türklerin 
şeref ve namusla kabili telif ol • 
mak şart.ile harbe girmemek için 
imkan dahilinde bulunan her ~· 
yi yaprnaia hazır olduklannı 
söylemektedir. 

Mister Merton yazısını şu 8\l" 
retle bitirmektedir: 

"TUrkiyenin ~illere hakkm· 
da beslediği itimadın zayı:f]adı • 
ifna delalet eder hiç emare g&r 
terileınez. 

Kanaatime göre. zamanı gelin· 
oe Türkiye 1ngı1tereye kar"§J ta ~ 
ahhUtdatına sadık kaldığını g&r 
terecek ve topraklarına veya miJ 
li istikiaıine yapılacak herhangi 
bir tecavüz teşebbUsüne karşı 
mukavemet edecektir. 

Siyamda 
tehlike 
_Japon 

kuvvetleri 

"'\ 
o Ba,ılraııdan itibaren topıuacaır ku. E 
poolarm ııe:r ıG adedine auıkab1 Q 
" VA.im' OJU71'110UIA.Bl l(l)Tt)p 6 
BAN&81.. 98riıdDdıeı:ı AŞll UG&UNDA 

R.omamnm 1 ba11llr fonıwa h ediye edllecekUr ..J 

Alman • Sovyet harbi bii tün fiilJdiyle tlft1am Jr yor. Raimtle tariliin fimlliye 1itidar liaytldme 
Jiii mu cazam laarbin canlandı rılmq bir •af haaını görii ycwmnas. 

. MECUS BUGÜN 'AÇILIYOR 
Şehrimizde bulunan Dahiliye ve Ziraat 
Vekillerile mebuslar Ankaraya gittiler 

Ankara, S (Vakit) - Büyük 
Millet Meclisi bir aylık t.atilin.i bi
Uı1ni§ bulunuyor. Y&nn (bugün) 

Alman tebliği 1 Sovyet tebliği 
ihata edilen 
Rusların \~ 

0
t11un milyonlardan mü. 

\.,Slan Ordulan serbet olduğu 
\~ Ilı Yapılan bu tilrlU teşcb
\~itin 11\'affak olamamBSJ İn· 
li..~ ILltık kıt'a üze~ ha • 
~ oıd•rdaıı ihraç yapnııik im
~ 8o 11luna bir dcllldi. Fakat 
~1ttıe,. r::8 Alman ordalannm 
'-.."' ıı.._ -lrUğf üzerine yUrUmc. 
~--;:nadan yenı bir \ıuiyet 
~~tircıı. Diinc !kadar garp !(' 1ılr liıgUtcre için lmklıı· 
~ ,._--: Jenı cephe kurm~k 
~ ~ MC\'ZUU olmaga 

Hududa yığılmıştır ~:ecec:::.saat üçte tekrarı.;· 
. (Yazısı ! üncfUte) 1 :rahmin olunduğuna göre gele-

uk hafta sonunda mtlzalterelere 
bir ay daha fasıla verile
cektir. Salı günü grup içtimam· 
da, tatil e81laamda geçmiş olan 
valtayi ve hldiaata dair Hariciye 
Vekilinin izahat vermesi muhte
meldir. 

Mühim 
kısmı imha 

edildi 
129 Sovyet 
tayyaresi 
düşürüldü 

Smolensk harbi 
bitmek uzere 

Kara, deniz 
ve havada 
Çarpışma botun 

şiddetiyle 
devam ediyor 

o 

~ 4\l~tcn JogilWer bir 
~~ ~ lotaaı üzerine k uv· 
\ ~l tarak Alman orduları 
~ 'ıtıt::!' fU."rlnde be Sovyet-
~ ~ anu1anDJ aksettir
~ te~ İngiliz komünist par. 
~ l)'i l'e8mi İngiliz maba
~~bir kabul görecektir. 
~~ "ııı milyonluk ordulan 
~ lı~r!-~rdu Uc meşgulken 
~ lb .... ~gl bir noktadan bir 
~ 11ı;:,.~ olaeaktır. Fakat bu 
S..~bareketl bugün yapı• 
~, ~ KwJ Ordu mağlfıp 
S ota...~dirde aall bahis mev
~ ~~ğına göro İngilizle
~ itlerlnt :tamamen ba!j
~ istinat ettirdikleri an· 
\ ~ • Bu plin da ancak Al· 
~.._ ~~ ~le iktısadi taz)1k 
'-~ -nızıan De tahrip o· 

~~ bı~ıer arasında garp. 
~bir cephe l..urmak pro
~ lekibade ba'byan fUdr 
~tıdoiradan doğnıya lngfliz 
~? l'::- kcndı qebbüslerl 
-....~ bir Sovyet Busyadan 
~l'l ~~un İngiliz komü· 
"~)'-' 1t.slıe İnglll- efkln :o· 
"iı:, ~ lfadftll midir! Bo nok
~~liı- halde tayin etmek 
' a.....~ıbıı!&kat hakikaten ln
~ ""?et P&rtJslnln te50bbft. 
~ ~ 'bttn B.usyaifan gelml' bir 
~ ~~ dan Rus mukavemeti· 
\~ "'e kuvveti İngiltere 's.:::t.a lklncl bir cep
' ~. • lıailı ol!bıJ..u ma· 'IOfJ(iiif/O t'8 7'iomfj ~ ~ ~ 

• • ı ) , .• ,., , . IJ • • ~ ., J • il 
.... 1 1 1 ~ 

Bir mUddettenberi §eluimbde 
bulunan Dahiliye Vekilfmb F aile 
Ostrak ve cuma gUnU ıe~ 
gelen Rizaat Vekili Muhlis Erk. 
men dfln a.kMfD)d ebpl'eııle Anka
raya dönmüşlerdir. 

(Devamı Sa. _. sü. 1 d6) 

Hitler 
Hindenbur-

gun mezarına 
Bir çelenk koydu 

llerllD, 1 ( A .A.) - Ofi: Almaıı rad., 
109'1 bfldlrtyor: 

Alman devlet relal l"Wırer, Karetal 
Blndenburg'un ölUm yılMnUmD mU. 
nuebeUyte Tanenberg'deld makbe~ 
ye kendi namına bir çelenk koydur. 
mU§tur. 

8EırUD, 1 (.Radyo) - Bu ııaı.hld 
Alman tebliği: Smolenk8kln prlaud& 
Ud haftadanberl devam eden muha. 
rebeler bitmek 07.eredlr. K Utt.efik kuv 
veUer Klyefln cenubunda llerlemlfler. 
dir. Alman hava kuvveUeri onuncu 
defa olarak lıloekovada &aker! hedef. 
ıert, Volgaum §lmal mecrumı ve uır.. 
raynada muhtelif hedefleri bombar. 
dımaıı etmlf Ur. 

BerllD. I (Badfo) - Alman bqku. 
mand&nhlt tebliği: 

Alman harp tayyareıeı1 dllıı p.rk 
cepbealııde 129 Sovyet tayyareaJ dU • 
ftlrmO§lerdlr. 

f Deuamt Sn. J. 811. 6 d4) 

Bir tenkid münasebetiyle 

Hüsegin Namık 
Orkun' a cevap 

Yazan : Sadri lrtem 
(Ywa 3 ın du) 

J • • • 

41 Alman tayyareai 
dü,ürüldü 

137nci Alman 
fırkası nasıl 

mağlup 

edildi? 

iRAN 
Harbe mi 
sokulmak 
jster~iyor? 

Matbuat 
Beşinci kol şayialarını 

tekzip ediyor 
---0-

Londradan veriler. bir habere 
göre, Alman teknisyenleri 

İrandan 

Tork hududuna 
geçti 
(7 cuıall .! i.lleu ~ 



- V4.hIT ' AflU'~~ 1N1 

.:ı~ 
uımf ha.tp 
rmm O y 
kJsıuni da ................ .... 
rl.ronlu 

D;n u chtS U ~ ~ 

Manş 
Mihver 

cephesinde 
havacılığı 

yıpranmış mıdır? 

l Amerikap 
Vışi hükumetine wr 

no~a verdi 
Vasin&Y!", 3 (A.A.) - BirlcŞik 
m~ devletleri Vjşi hilkfıme • 

tine)m' nota vererek bundan böy. 
ıe marepl Pcten hUkflmetine knr

JfC iltUıaz edilecek hattı hareketin, 
Fransanın, topra.klarnu ınlbver 

dcvltJerinin tecavüzüne karaı fii
len ne dereceye kadar müdafaa e
debildiği gözönUnde tututla.rak ta.. 
yin edileceğini 9flcUrecckUr. 

ViŞi FRANSA O 
komüniıtll r 
düşmanıd11 

--0--

dö Gol 
aleyhtarıdır 

lanw!a.n evvel Sotyel. Ja 1 &..On4r&da.n adtrUeD bir aj n.ıı ba-
Romanya arnsı:uııa Udu ~ f "'ıoe gönı; rb1n bnj ı J ı Eyıw 
eden ellJroir. by- gi1ıı n 80 Jta:ı!nuı gilnUn 
aab Jio n & Lopratlanud Ge1lç- lludar O D Jı1 Y r taytan Uyl ll 

yw.~ Kc.ıtıa.t ~ ptp ft· {71» > olarak .-ı.enım tedlr Du 
. Din~ KArpA.t- &..J7&rilwd&A ( ) tan ı lnglllere 

euledılt- aı.rinde, O.hl &aneat Amıpa UZ<ı. 

nn <b.!t m~ rinde Y6 Jgyllatınlla, ı ) iT NarveQtc 
tyıa lbıedoden &>ret " ('67) .ı oruı erk a ıarındn 

suyu rl. U1rt Poloo- dU,UtWm Wr. lngllls 6011.ıtmlllJtnlll 
Ja &nprakla.rındatı cWır .. l>o&alıya 46 Ak4eııl2 ya harpı rl dah1l oı. 
hudw1i!Dl!An ayn!Jm neıblr Süvyet mu ıızere f 27) tayyıu e tahrip eı... 

P..ımya ile Romgnya )'aDJ BeArab- mı, JmıuMuğu aöyl nm• edtr. O • 
:ra ile PodoU mmtUalan .:rumda DMlı: otuyor kl; 71l!5 Q\an latı ~ 
tabD b d du tetldl edet. Hotıil U18mla7ıan ı:ıınrtar kad!n tan•re de 
lıloh.flolr Soıoki, Bender, 'l'tJl.9P()I orta f'rkta tıusra !l!ralllmı§llT 
te1iırtc.11 Dbıycateı' Uzertn - lld ere yakın bir ın il ıra. 
&edlr. smcıa M4eCe M~ ye Afrika eph • 
PUı7 ter nctızı bJr ~ lllACUk.t bUJuıwı mytatma lr de son 

:rapanı.lr. Klu1MScnlze &kllltlt. Bu bir bu lıı •7 arfmda aov1et ~utfa 
senit hıı btr ıkcııa.nnda Ak.ket'" cepbeel.nlıı aayt.atı da » ve e<lllmf.§ 
m&n. d tor ltr>namıt! ve Nr.ker- bUJuntnaktadU'. Bu §&rk cepbeslnln 
manın dA Ovidpol tehlrlet1 aayaaı 1wtelc:1 karsılıklı o rak o ka. 
bulunur. dU :ınUtıAIAtalı n ha.ttA c; lUl ola· 

1939 lı&rtJf ba§lndiktan ve Sav- ralı: ııc rei!ilm1ftlr Jd, ltaH bir bllkUm 
yet RUJYa Besı.ra.byayı j.şgal ettlk- ırermek tereddtldlllıtı b.aarl eUnekt.c. 
~ MOııra ba nehir huduUuktan dider. Mu~ llOD bir tebU# r-. 
ç6mıJU,. lllD(l& 80'l'J ııt. ftU'Pt ıntlramtanıım 

Dıny adıd.rı1ll uzunlllfu Sddl tıazaran 'i..nWl ... narocw-
ı,aso ~. ıımu ~ ~'ltlııtıellt kaJi])mı 

Bulgaristan~ 
da bir tren 

yoldan çıklı 
--0--

Birkaç kişinin 
ölün ı neticelendi 
Diplomatların baiofla.. 

rında tahribat oldu 
Bl>I.>"' ı <AA.> - oa: 
E.JiıJ y ~ ~ cılftrlllıdııı 

Dragf1' es..,. ft ..... 41p. 
JomaUAmu yan troaln 1'0ldan C1Jr. 
ır..&a U •nde Bulge.r ~l. 
:n:ıatt ue ya.taldı vagonıAr 1d&nslıı1ıı • 
b..- İtalyan memuru aldıkları yaralar_ 
da.o 6lrnll§lcr(llr. Bu tdarenln btr wk 
memurlan da QçU telıUk .. !! oı-.. ' 
7.ere rarata.nm~ ardır. Fr&mm ~ 
l&rmm hepsi. a:ığ ve ııattm4lr. nı.ı:al 
turgonu ook r.nror g«ırmUltQr. BOtllD 
an\1ıklar Te Tallzl.ttr ezllmlşt1r. FraD 
eanrn 14oakovad&k1 bQyQk elçfai Ber. 
,..ry ltaıyan memurunun mu.mu ha. 
aebUe Baty d4k1 ltnlyım elçlllgiııe ta
zt)"eUertnl rnuıtıJ'. D1Ber &ant. 
to.ıı lil'ran.ıı:aıım SotyJı.dakf e!ç1ai BloD. 
del'de B tpr ~n bu kazaya 
kmtıu ~tm-nden mnteveıut teeeı. 

sar ... ta%!ye ııı.e•er!nı Bulgar mllııa. 
kall.t n.azırma ~ eyleınJgUr. Fraıı. 
.. bOytık çis! ile !erakaUnde bulu. 
nan RO Jd§in1ıı b!r çok g1lnler daha 
Vramya gtdemtyeceklerl unnedlH. 
'107. 

l5ofya. a (A.A.) - Bu1gar Ajıınsı 
bOdl.ri,ror: Bulgar devlet deıniryoDan 
cnum mtıdUrlUo"11 dUn saat 6,15 te 
laentı.z maltun olmıyan sebeplerden 
douı.1' btr tttnln Brod .tstuyonu ctva. 
ımd& rasdruı çıktığmı blldlrmeırtedlr. 

Kaza neUeestnde lokomotif, 1kl ~ 
pn ve demir-yolu hattı baaara ugr&. 
llll§trr. Haor 'ntıstabdemln aramnda 
,,. nç yıırolt vardır. Blltüo yolcular, 
_, ve s:ı.Umdlr. 

Tefrika numarası: 32 

Japonyanın 

16 i\Vlık 
benzini 
hazır 

\'.......,..., 1 (A.A.J - MlltwaL 
P"lec1n1D wa.u. 

.. .... bia ~ ~ ııuın 

... , ~ INOUnnRl ordu ~ ibahı; 

~ lhU»Çlarmı ka711lanıak O.. 
- :ı.....-ıe., kadar ıllevam edebil• 
-* ~ MA*V J'&pnı oldllA'\&ilU 
~. 

Rusya 
F"m diplomatik heyetini 

göndermiyecek 
Mos'/coua, 9(A.A..) - Ofi: 

Moskova radyosu Finlandiya ile 
Sovyet Rusya arasında her iki 
memleket diplomat gruplarının 
normal şekilde istibdalinin kolay 
olduğunu düşUnmemek icabetti
ği.nt bildirmekte ve Finlflııdlyn 
heyetinin diplomasi temayUl ve 
ka.Idelerlne aykm hareket etmiş 
bulunduğunu da bir sebep olıı.nık 
göstermektedir. 

Düğün 
Eski Giresun mebusu Bay Ta

hir Karadeııiıill km Bayan Fatr 
ma Karndcnlzle, emekli nlbay Ne· 
şet Alpan'm ·oğlu ve Diyarbakır 
llsesl tarih ve coğrafya öğretmeni 
değerli gencçlerlmizdcn Bay Sey
fi Alpan'm. evlenme törenleri dlln 
orduevinde yapılmış ve fkl tara.
fm bir çok alaa.ba ve dostla.rt bu 
Wrende bulunarak yeni yuvayı 
neşe içinde kutiamu.ıtır. Gazete
miz de kendilerine sn.adetler te
menni eder. 

Yazan: 

Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

(2300) t.ayya 

l.di. Bunu va • olarak v f&Zl48JYJe 
ttıOOOı olar k el lırsak Jı1\rbfn 
rıldan bugUu kndor lliian )ıevacı. 

lığının tan-ar ıuıyJ t.r ır;porlak blı 

tıeupla l0700) U bulur .. On bin Yi-
km olan IMlYtllılkl b\yy reyi kıUlanı. 
ıamaz bir halde elti n ı;:ıkarmli bulu. 
ııan Alman ha-wa ordusunun heııUz v 

l mrıanmam ~ulunduğu lddla 
edilemez •• :Vllkıa: ayda ceıroo : 0000) 
tayyar eden cnl§ prcgnıtnıı bır 
hava aanay!lrtla JJ\t!~dl;yj!U bu uyı. 
dı gün g cm de.o tel4fi ed blllr flııd. 
rettedlr. Vf> bu ht.Uıtia gere ov. 
retler :nı gerekııe 13rttanyal• Jıavat:.dnr 
tatalınilah k&bıJl cdltmd<tedlr.. u 
halde ,A.lman ba Ya ta.ylatmm fer
bet}.Jlt -.. bllha.aa ; c Alnıanyanm 
her tuttll dJı,maıı taarrı~larmdan n 
bombanl1D1-lıların&uı mak bulunuJlı 
bu lop.at h.Utluırun pek te ttPratı.. 

lamAf!Uf Whındutunu gflıttetmek.t.._ 
dlr. ~ hudutl&ra yakın Ye n.. 
~~maaaam.~ 
altıada buluMD arad4ftt aı...a ~ 
j1I t:aıartP edile~. BUiııUll da 
ıaecm. bawa -..ıı&711nla ,_,e otımı., 
Dil pgme411' e!Jjl4ıılmıılıll1edlr. Btına 

na-.rao <UOll : IOOO) tayprelllt a;yıo 
ldı: ha.ülanJD ırkde ot.Ut ooka.n1)'1 
(2GOO : B!MKJ) arumcıa blr nelloe ver. 
mekte deTam e4ecegt r..b:Mll'. Bu na 
lld 88neUk aytat ;,ekfinıınu kw ı... 
bf1Jr mablyett.edir . 

AlıluL117aoaı en )'Ulı kaJl))DU .. 
leııu.n ıefk1J ıder. Ve l§te hakikaten 
Almab b•WIClltlt mabemenm elllicJMı. 
Çtlmw.ıma ıamı 'bUe etmııdlğt halde, 
ele:ina.n -~I ctdal bir k!yJp oJara 

VECiZELER 
Yar.an: !L OJl!MtL PERYABŞI 

• (Her t.tt.rııı tcrakkilo:r vıı.r ama 
611.lme çare bulwunuyor} .ııözll çok i§I. 
tıllr. Ölllme çare aramak §Öyle dur-
8Wl haftada binlercesi öbür dünyaya 

g6ndcrillyor. Ölllmc çace aramak blr 
hUlya ille rilyada görUlmemı, mllthJ,t 
harp :lşlrenceleriylo hnlla biran evvol 
l!lllme gönôormek o bUlyadan mııntık. 
aız değil midir! 

• • Vakit kaybetmek te blr azaptır; 
muharip\erdea yenJlen taraf, ne ka. 
dar boouna zaman ve para. zayi etm~ 
olacak. Kaybolan zaman ve paraya 
ne kadar olddeW tecsstlrlerle acma.o 
~k; yenilme halinde bir de tru:ıntnat 
o.cısı var. 

• Geçen zam.ana acımıyacak veçhi. 
ıe iyi vaı.;t geçirmek lıer kula mu. 
yesser değildir. Mubarlplerden galip 
gelen bile, iyi vakit geclı:mlf oldağu. 
nu iddia edemez; ya neUceal belli oı... 

madan harp senelerce uzarsa vaktin 
güzel ve lstlııınl edilmekte olduğwıa 
nasıl kanaat edilir: çabuk bnnşmak 
ahktı.mm hayırlısıdır. 

teı~kki etmektedir v Mihver bava. 
cılı ınpı yıpranın olması da daha 
ziyade bu el man rıokt.amndan muta.. 
1 a eclllcblllr, 

Normal gartlar L\lttnda yell§U~ 

nıı.:sl Jkl sen llk bir tallm v t.elti;re. 
y lbtlyag g(Ssteren ve ancak bU dev. 
reden ımnra lht.t.u ın.e kıymet 'Yere. 
bil c it v zlye~ girecek eleman bun. 
sunda Mihver b&vaciliğı p, kadar ti., 
Uz ve acele d vranmıa 4& vransm bU 
ilci elik Etltna.ıu :rattılan apğı andlr 
n ealne lınkA.n 71oktur. Akal t.akdlnte 
havacı )'Cl"\ tlrm klcn E\yade Uç&blllr 

b1Blan " pJıelere aevkelm1 Olur. 
Mihver ba.vacılı~ ;rıpra.ıı4igını 

kabul ve lddJa eClecek olursak bunu 
mol%cme noktasından değil eleln•n 
baknnınd il dU Uıunell)'lz we qln ha· 
tkati de budur. Otı bin tayyarenl..lı 

lkroal 1,1 bf.r nıllyşr mark ol&rilk bt. 
aba vurulabilir. kilt IJJr o kadar 
ıenı run yet13Uflltncel vo fbUaıuııtıı. 

dırtlması, zamaıı f ini bertaraf e6e
llm, on mU)'ar marktli'. şu batde, e. 
l man ınııtzenıtYJen blre on nlabetın 
daha pahalı ve btr o kadat' da uınu 
ytyeu ııruıurdur. ltlhv Hn de yıpraıı., 
m o1maaı ilah !yad bo bakurıdall 
cılablllr. 

Lo~dllalifaks 
diyor ki 

"Nazik fakat zaferden 
emin aylar geçiriyoruz., 

'ooyork. ~ (ı\.A., - BUyUk 
J3ritanyanm. V ingloh UyUk elçi· 

U>rd liallfaka lnglltP.re ve 8a
nada halkına hitaben va,~n 
t-adyosund iradettiği bir nutukta 
eilCUmle &öyle demı,tJr: 

"ÖnlinıUt.deld bir ka ay belki 
çok nazik aylar olacaktır, Fakat 
filmdi, nihai ,&ILf ctlP muha);hk. ol
duftunıı. hf'r ıwıuMıdan dv-.de etni
nJz. 

Amerika haıiclyo nazır muavini 
Suınner Vels, mihver devletle
ri ile i5bb'liği ynpılması aleyhin
de vaki beyanatmda Fransanm 
Hindiçinide Japon tccavilztin~ 
mukavemet edcmcnıcslnin Ameri
kanın em?iiyetı için tehlikeli bir 
vaziyet doğtınnu.ş olduğunu söy
lemiştir. 

Vels, beyanatında ezcümle oöy
le demlştir: 

"Vlşl Fransız htikfımeti, Ame
rlka htlkümetino teminat vererek. 
Fransanın mütareke şarllannın 
tahmil etmiş olduğu hfıdler hari
cinde mihver devletleri ile lşb1rll
t1 yapmıyncağını mfikerreren bil· 
dlr:mlş ve topraklarını UçUncü -bir 
devletin tccaviizfinr karşı mlldıı
faa edecc€?ine dnir söz ve~tir. 

Bu ımlaşmnyı met1ru göstermel. 
için Fransız Himliçinisiııln arazi 
bUtUnlUğUne başka devletlerin 
tecavüz edeeeğl hakkında blr id
dia ileri slirülmüştUr. Amerika hll
kfuneti, bu tanda bir izahı kabuJ 
edemez. 24 hazinında da söyledi
ğim gibi Fransız Hindiçinisi için 
başka herhangi bir devlet tara· 
fmdan tclıdide maruz bulunmak 
gibi bır vaziyet mevzuu bahis bile 
olcunaz. Böyle bir tehdit ancak, 
genişlemek polltikası takip eden 
Jcı.pon hUkfuneU tarafından gele
bilir. Bu mmt.akadnki arazi emel
leri aşlklir olan bir devlete askeri 
harekat ~in Usler ve topraklar 
terketmek ve bunu "mli~terek 
mUdnfaa,. bahaneslle yapmak, A· 
merlknnnı emniyeti bakımından 
hııyatJ bir mesele doğuran milhlm 
bir vaziyet teşkil etmiştir. 

Amerika hük(lmeti, Pransa ile 
Japonya arnsmdaki anlaşınanu• 
hükümlerine dair sarih malflmat 
elde etmiş bulunmaktadır. Milştc· 
rck mUdafatı p<ırdesf 1tlttnda. bu 
anlaşma, Fransız imparatorluğu 

nun bir kıSınını Japony y~ b rak 
maktadır. J-'°td Ha1ifak8 bu nutku. Det· 

roit - Mişigan şehirlerindeki Pa
kara mot.ör kar otomobil fa.brika
lanntn Rolls Royce tayyare mo -
tikleri imaline b;ışlamnsı miinase· 
betile söylc:rniştir. 

Macar 
kıtaiarı 

Kent ~~kası Sovye. Kuvvelierini 
Ruzvetle gorüşecek 8 kılorrıe,re 

l..oııdra, S (A.A.) - B.B.O. 
Kaııadadıı bulunmakta olan !ııgilte

re kralmm kUçtık kardeşl Kent dUka. 
m 23 ağustosta Amcrlltaya giderek 
Reisicumhur Ruzvcıue görll§ecckUr. 

Ruslardan 
10 000 esir . 

alındı 
Lonclra, 3 (A.A.) - Alman başku_ 

mandanlığmın tebliğinden anlagıldı,. 

ğma göre, Rua kıtaıarmm bozguna 
uğratılma/JJ ıuraamda Pc!pwı gölUnUn 
garbında 10.000 esir alındığı gibi bir 
c:ok tank, top ve diğer harp ma.lze. 
mest de iğtinam edllm~tll'. 

gerı aUı 
IJudaııcsıtt', S (.\. \ .) - Macar A. 

jaıısaun blldlrdlf?lne or(l, Macar kı. 
talan Bug nehrine vardıktan sonra 
askeri harekAtm lktn.:ı sa.fhıısını bl,. 

Urmlş buıunmnktadırlnr. Bu mınta. 
lmd:ıkl muharebeler, On•ycstcrden 
l3ug ıehrinc kadar u&anun arazide 
cereyan ctınigtir. Mncar kıtnları Sov. 
yet kuvvetlerini vasatı bir hesapla, 8 
kllometre geriye atmışlardır. 

Süveyş bombalandı 
Berlln, ~ IA.A.) - O.fi' B o.janm 

nın bildirdiğine gbre, SUveyş kanalı 

Uç hafta zarfında 7 defa bombar<lı 

man edilmlgtir. 

' 

er -

istihbarat umuıni 
HUKOME1~~ 

DUSONCEL~oJ 
TEFSiR EDi 1 

Marsllya, S (A.A.) - oı;: 
Bu aabeb M.antilyada eti 

al.nemaamm bUyUk aıobl'9~ ... 
nunda i.ııtlhberat umuaıl Pi'~. 

Marion'm venni§ olduğU • 
me\'ZUU, §U ldl: 

"Karep.1 Peten, ısa Gol Sil 

ile .komüııimı aleyhinde., •oııt;, 
departınanm belediye erk&D' ,._,. / 
ld nı ukert btr çok menııı • 
bulunmuellırdır. Kulf bir 1111_.., 
si ealonun haricinde tt'Pı~: 
Buraya b4r c:olt boparUSrttt 
mU§tu. ..dt 

Marton. ezcümle O(iyle dr11sır_ 
"Mare§al Pet.en. clhıuıe 

oııı.n kasırga içinde FrııM11r1 r111' 
tutmaktan ve konımaktAJ! ~ 
lan vazifeıııncıe bl.r çok mt\I~~ 
ımda lk\ mUhlıD stya5' '1l f" 
ıadUt etmiştir: 00 Go •ı.rt 
oın barekAtı ve konı!.I z,o ~ 
seler Mnrcşalln dö Got 'l 1 ffl 
mıısmın Sı}btı~I kaplt ıtzll' 

8
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no komlln.lzm aleyhtarlı~ınırı tJf 
muhatazakl\.r zıhnlvetln'" •~, 
mıuıı olduğunu wy•cme;c ı:ıeltıtlfl' 
bulunmuşlar \-cya suiniyet 
lddlayı ttnr1 sUrmU.,lerdlt 

Hakll<at ııatde itl t>enltl" ~~ 
mck ıatedlft'im de ::ıudur ~ 
dö Gollln alcyh~an oım:ı.s· 

:ılhnlyetin, komilnl?.tnc dll~fl1~ 
aı da :çtımtı.i blr zlhnlyı>titl t 

tmdıı.ndır. l 
Sovyet İstihba~~,, 

Aı;;;;~i~r;,, 
·zayiatı 

i.5 mitVO 
s sv ı/ \lo ko,.., 8 (A.A.) - 1 ~ 

Sovyet ~tlhb&rat bUrvsıJ r' 1 
zovski Alman • SO\'yet b11rt-tt1ıl'~al 
cı hoftaııı munııaebctile şu otrr 
bulunmuştur fi / 

•·- Almanların en iyi tırı<•11~ 
rıp edllmlştır. Bidayette ~c-511~~ 
3 n Cta 'çlnde zaptedıtcceıt" 
d'llyordu. Sonra bu 6 ?ııırt$)°' 
nı ıı Almanların za.}1atı bit 
nı l\"Ondur.,. ~ 

..;ctelcrln Atınanlarm g"Crl9ıııtl~ 
}'lık tnııllyet göstcrdlklerl blld1 ,ıeı., 
•cjlr Bunlnrın uııktan :ıeı-Kuıııı,,..· 
vor. Hıılk kend.lerirıl glıliyO~~ 
rını ıfoyuruyor. Çeteler Ol 

11
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yollarını bozuyor, köprüleri t.J 
diyor. panik ya.pı.yorlar. 

Os tand a~ıkları~ 
B r Aıman patro• 
gem,sı bahrıtdı "~ 

Lond~ 8 (Radyo) - li~ 
zaretlrun tebliği: Torpido ~ 
İngiliz tayynreleri Bclçlk• ~'I 
rinde. Ostand ac:ıklarmd• 
tonluk bir Alman petrol .,., ff f 
ba trrmrşll\rdrr. 1 ta~·arttll 
VTpttr. ~ 

imamın dinsiz diye aforoz edip türlü 
lelaketlere uğratt1ğı Hasan Dalkıran da bü· 
tün oteki hem~erileri gibi meseleyi bu ka· 
dar kısa ve basit bir surette halledip i in 
içinden çtkmağa kalkıyordu: Mukadderat. 

1 
Edebi OD M fEi) ö n o REFl~a;:~METI 

Roman ~ ~ 16 SEVENGtL 
=-.......................................... .__ .............................. .... 

kıfmıştı. Y alazalanarak kıvrıla büküle ~~~ 
selen alevler ortalığa oldukça genit ~ 
bir ışık yayıyordu. Ahmet Dündar, k ttt' 
sini arabadan alıp buraya getiren mahkÖ :-.-

··ıt" lann arasında yere, saman saplarmm "..wt 
ne ayaklarım uutrp oturmuttu. oerc;r 
tepeden sohbete daldılar. Ufm aralaJI 
ve ortalığa hafifçe bir aük(ıt bastığı bir ,ıt' 
da Hasan Dalkıran: ; 

Şarkta asırlardanberi okumuşunda, o· 
kun 11mışmdn., münevverde, köylüde, ka
dında erkekte devam edip gelen bu talih 
[e&Befesı ne zamnna kadar sürecek? Türlü 
id "C ve imm· inkılaplannm zihniyet inkı· 
l Jjne grlmesi mümkün oJmıyacak mı? 

Ahmet Dündar, yağmur duasma iştirak 
f:'tmedı8 ve tarlusmdaki mahsulün inkişafrnr 
f nni usuld~. insan zekfusmd.m, el emeğin 
c.ı. n h kled.ği için biraz önce müSbet ve 
roncideci bir düşünceye sahip diye kutla 
dığı Hasan D lkmmm bu son sözünü be 
ğenm~ı. bk.i lmfnh köy imamını öldürdü 
ğü j in taRssup dü~manı ve yeni fikrilı mir 
measil ve müdafii bir hal\ 'kahnunaıu ola
- bbul etmeğe çall§hY.ı Hasan Dalbran. 
•liba din işlerinde m~bc"\letsn; ,,. !abyt bir 
adarıı&n h!t· \:ahir ey degildi ~ :mnlrll tti?" 
mtıldığı j ;in mi .. ha tanlıp menhmtini 'i:onı
~ l..,}~ ve o yüzden uw; i!Jcmit 

yüz binlerden biri idi. 

16 
Gecenin içinde ilerJiyen tek atlı küçük 

araba, ağaçların sarkan dallarına takılıp hr 
srrtılarlo sıyrılarak, taşlık yollarda hoplayıp 
zıplayarak, sarsıla sarsıla harman yerine 
geldi. Doktor Ahmet Diindarla Hasan Dal
kıran arabadan indiler. Ahmet Dündiı\- bu
radan gündüz de geçmişti. Yükseklikte ge 
ni bir diiz1ük. Sağda solda top top yığılmıs 
buğday ınahsıılü savrulmak için bekliyor. 
Karanlık yoldan zayıf ışıklı arabanın har 
man vnin<' :mpttğını gören mahkumlar, yet· 
!erinden kalkmıslar, içinden kimin çrkaca· 
ğmı anlamak için arabanm durduğu yere 
balmııorlnrdı. Hasan DalkJTBnla birlikte dok
tonırt ~ldiğini görünce Adeta sevinenler ol
:fu. Cenç hekim lmnılrda bir aya yaklasan 
ilcametf emasmda mahkumların hemen her 
derdiyle alakadar olarak onlara ilCç, tatlı 

söz, teselli ve arkada§lık dağıtmı~ ve kendi· 
sini sevdirmişti. 

- Buyurun ddktot bey l 
- Buyurun ... 
-Buyurun. 
Diyerek etrafını sarddar. 
- Sizin gece eğlencenizi görmeğe gel· 

dim. 
Diye cevap verdi, llatır sordu, rast gel· 

diği ile yarenlik etti. Ahmet Dündann har 
man yerinde saman, çöp, buğday ayınnak 
için rüzgar beklenmeai itine gece eğlen<:eai 
demesi bo! değildi. Hasan Dalkıran onu bu· 
raya davet ederek mahkumların rüzgAr bek· 
lerken kiminin kaval, kiminin cura çalarak 
şarkı söylediğini, kiminin köy oyunlan ile, 
rakıslarla gam dağıtmağa, kendilerini ve ar· 
kadaşlanm n~elendinneğe çalqtıklannt 
öylemişti. 

Harman yerinde mah8Ule zarar venni
yeıcek ıekilde boş ve düz bir yeıde ateş ya-

- E..-. Çocuklar ... Bu rüzgarın ~ .. A 
ği yok: harmanı savunıncaya kadar _bO~ 
bot mu oturacağız} Doktor beye bir ~ 
çevirin §Öyle... " 

Dedi. Durgun gecenin içinde a~ 
hareketaiz bir hava va~. Harınenı .. ~ 
cak rüzgar her halde pek çok bdcleoeC l" 
belki de gelmiyecekti. Sağda solda ~ .... 
pırda§malar oldu. Biraz uzaktan, halkP" 
dıımdan bir aee geldi: .; 

- Dok.tor bey bizim oyÇumuzc»I' 
hatsız olma mı Jci) 

Ahmet Dündar: ... _ _ . ..J/11 
-Hayır, ni9n ra1'atslz o~~ 

memnun olurum, pek iyi olur. fi 
Filan teldinde bir cevap ~-..ı

mlanırken bir kaç kiti birden:ı 
tDeu•u-' 



Uçüncü mevki biletle birincide Rakı vermeyince 
yaraladı 

seyahat etmek isterken E~clk· ••cc ~ .. , 23 d< T·--
pazannda Bileyic1IC'r sokağında 43 

Hakaretten bl·r ay hapse mahku" m numarnlı kösdoci .Mustafaıun dük-
kanında tcrhkci r..ıuı He aı kada-
şı demirci Hakkı r.ıkı İli<'rlc.>rk"ıı 

Olarak hapl.shaneye gı"ttı· bit~ikteki -ıs Ba!>·•h duk .. iın<iıı tcr-
likcı e.Mhmet Arif, sarhoş bir 

.. . . 1 halde yanım nın yanaşmış rn mkı 
Dün sabah, Fiol'}•aya gitmek 

üzere trene binen Enneni mille· 
tinden 25 y~nda Aranoş adın· 
da bir kadın, elinde üçüncü rnev· 
ki bileti varken birinci mevki 
kompartımanına. ginniş, otur · 
muştur. Kontrol memuru Yusuf, 
tren Kwnkapı ile Yenikapı ara • 
~mda ilerlerken Aranoşa elinde· 
ki biletin üçüncü mevki bileti 
olcluğ"urm. farkını vermcderı bi · 
ı·inci mevkide oturamtyacağım 
ihtar etmiş. bunun üzerine arata· 
rmda münakaşa çıkmıştır. Ara· 

noş, ~unakaşa tıı>.aymca sınır -· ıstcmıstir. Rı7.a ile Hakkı, rakı 
lcnnuş ve kontrol mrunurwıa ha· 1 ,A'ermeyincc ıJehmct Anf k znus 
karele ~la~lf!tır. . ve c:rbıııdcn bıçasmı çıkararak 
Tr~ Yenıkapı ıstasyonunda t<'rlikçi Rızayı kolundan yarnla

durdugu va.~ıt .kontrol memuru rnıs kaçmıştır. Carilı, kaçarken hı· 
zabıtaya muracant ederek Ara • ç1ğı ile b<.>rn.beı- yakalaıım~tır 
nO§Un kendisine hakaret ettiğini · 
söylemiştir. 

Ma.h kemeye verilen Aranoş, 
dün nöbetçi cürmüme~hut mah 
karnesi olan ikinci asliye cezada 
muhakeme edilmiş, sucu sabit gö 
rüldüğünden 1 ay hapisle 30 lira 
para cezasına çarpılmıştır· 

Kadıköy Halkevi 

Uzüm ve incır mah
sulümüz bu sene bol 

C.H.P. 1sümbul idare lıPycti n
lsi İzmir m fuusu Bay Rcı:;at Mı. 
rnaroğlu bir kaç günden beri An· 
karo.öa bulunmaktadır. Bay rf'is.ıı 
Ankamda Kadıkoyünfin birinci kl· 
8lln inşaatı bitmi olan halkevini 
bu ~a kadı.r tnnıamla""8lt ma.k· 
Fadile talip cttırri tefjcbbüs noti· 
t.clanmiş ve yakında evin ikinci 
kısım inşaatıııa. başlanmak üzere 
icap P-den tedbirler alounI§ltr. 

Okuyucularmımn bildiği ii?:erc 
Kadıköyü helkevi şebrlmi% için 
gerçekten kaznnç saytlacak bina
lardan biridir. Hariçten de çok talip var Yeni bina.dan bu kı çnltPmala
rmda istifndc olunacağı anlaşıl
maktadır. Yalnız kalorifer te.'\isa· 
tı ıle Mli ve umumi tefrişat son
radat. yapılacaktır. 

!::mir, (llıı,..'111,.'fi) - B\ıy1l ihra. 
cat mahsullerimizc hariçten faz
la talip vardır. Bu sebeple mah· 
sullenınizi iyi fiyatlarla satmak 
mümkün ol<tcaktır. 

Sovyetlcr birliğıne scvkcdilc · 
-ek mahsul mukabilinde baz1 it: 
halat eşyası gctirilcreği anlaşıl. 
maktadır. 

/:;mir mebıısu Hıisniı Çakırın 

mcuusu Strrı Day'ın tlltfin 
,ijını 11a:mıışfık. Yeni vckilimi::i, 
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- Ben dışarı çı~on. Mahmut 
bey Seniha hnnımın yanma. gir. 
di. Yarnn saat kadar konu~
lar. Mahmut bey odadan çıkar
ken dalgındı .. 

Hô.kiın İnciye doğru eğilerek 
biraz da yavaş: 

- Neler konuştukla.nnı duy
dun mu? .. 

İnci gözlerini açtı, geriledi: 
- Nereden duya.bilirim reis 

bey .. 
Hakim hafif gülmesinde de -

va.m ediyordu. Sesini tatlılaştır
dı: 

- Belki kulağına. çahnmrştır. 
diye rordum· Yoksa mutlak su
rette duymuşundur, demedim. 

- Hayır efendim.• 
Hakim birdenbire dddileşt:i: 
- Peki, sonra Hakkı beyi ne 

halde ve nerede gördüp? 
lnci bu ifadesini birkaç defa 

tekrnrlamıştı . .Adeta ezbere o· 
kur gibi kekelemeden bir nef ee.. 
te anlattı: 

- Mahmut bev oda.sına. ~ -
karken kahve istedi. Kahvesi -
ni hazırla.yrp götürdüm. Dön~ş
te Seniha hannnm odasından ı -
niltiler duy0um. içeri girdim .. 
Hanım yerde kanlar içinde yatı· 
yordu. Hakkı bey başucunda d~ 
çökmUş ve elinde kara sa.ph bır 
bıçak vardı. Büfe U7.erinde du· 
rnn siyah saplı bıçak .• Ne yaptı· 
ğunı bilmez bir halde bağrmıı. 
ŞW\·· Hakkı bey dönUı> yüzüme 
baktı .. Sakindi.. Kalktı, polise 
telefon etti. lşte hepsi bu kadar 
reis bey. 

Hakim müddeiumumiye dön
au: 

- Şahide başka bir 6E!Y SO?' -
ınak ister misiniz! ... 

MüddeiUIJ1um1 önüıııdeld ka 

Yeni mahsullerimizden inci · 
rin 20 ağustosta ve uzümıin ele 25 
ağustosta 1zmirc getirilerek bor· 
sada tıatışa çıkarılacağı t.ahmin 
edilmektedir. Havalar müsait. git 
tiğınden her iki mah!">ul de kali· 
te itibariyle yiik ekliğıni ve ne · 
fasctini muhafaza etmektedir. 

i.'ftif ası ii.ooriuc yerine Trabzon 
edildiğini 11c rnzif c.siııc bcışladr 

vekalet makanımda. göı liııorıı-z. 

Beşiktaş Halkevinin 
memleket temsilleri 
~ivas, Kayseri ve Ankara Hal 

kevlerinde ikişer temsil vermek 
i.izere C. H. P. Genel Sekreterli· 
ğinin tıen5ihile 1 tanbuldan hare· 
kt eden Beşiktaş Halkevi temsil· 
kolu amatörleri lbugün geliyor • 
lar. Sıvas. Kayseri, Halkevlerin· 
de muvaff akryctli temsiller ve· 
ren Beşiktaş heyeti Kayscride 
bez fabrikası memur ve müstah· 
demlerinin talep ve genel sekrc· 
terlikten aldıkları müsaade üze. 
rine buhlar için de bir tem il ver· 
mişlerdir. 

Son gelen 1 ağustos 19U ta • 
rihli Ulus refikimizin lbir yazısın 
da Ankara Halkevinde verdikleri 
"Hisseişayia" piyesinin salonu 
dolduran kalabaltk bir seyirci 
külle$İ tarafından büyük bir 
ı>.cvk ve aHika ile takip edildiğint 
'-e sanatkarların istisnasız ola -
rak hepı:ıinin muvaffak oldukla· 
rı ve uzun mmn alkışlan<lıklnrı 
yazılmaktadır. 
Mütevazı ve verimli mesaisile 

tanılmış olan ve memleket da • 
bilinde yaptıktan bu soyahatle · 
rilc de iyi intibalarla avdet eclen 
gene ve GalrŞkan Beşiktaşhlan 
tebrik ederiz. 

BENEKli 
BONCUK 

YAZAH: l.fMAHAHISKA.L 

ğıtları karıştırmakla. meşguldü .. 
Başını kald.Irdı: 

- Hayır efendim .. Esasen sa
hidin poliste ve iki d<'fa da hu· 
zurunuroa verdiği ifadeler var .. 
Bu hususta lüzumu kadar sorul
muş ve müddeiumumilik maka. 
mı malumat sahibi olmuştur· 

Hakim İnciye döndü: 
- Peki kızını, c:ekilebilirsin .. 
lnci başiylc sclfı.:m verdi· Sa-

londan çıkmadan önce Hakkı 
beye doğru son bir defa daha 
baktı. Derin bir iç çeJdi.. Yürü
dü .. Başı arkada idi· 

Hakim ru:alarla bir iki mfüıavc
reden sonra maznuna döndü: 

- Oğlum; işte biltün şahitle. 
ri dinledik. Hepsi aleyhinde ifa
de veriyor .. llk polis tahkikatı 
da taınamiyle aleyhinde. Yalnız 
bir §eY kaldı. O da kendini müda· 
f aa yollu birkaç kelime söyJiye· 
cek olursan belki konuni sebep. 
ler cezanı hafifletir. Haydi. bir
kaç şey söyle .. 
Hakkı ayakta dinliyordu. O· 

nun söyliyeccği bir şey yoktu· 
Esa..~~n buna ilk anda karar ver 
mişti. Müddeiumuminin, istin
tak h~inin ve nihayet mah
kemenin bütün :ısrarları boşuna. 
<(Ikryordu· O, Nuh demişti, Pey
gamber dememişti.. Halsiz bir 

sesle cevap verdi: 
- Ben. söyliyooeklerimi ilk 

c~lscde söyledim. Daha fazla 
söyliycceğim bir §eY yok.. Ka
nunlarmızın vereceği hükmü 
bekliyoruw. Bana: 

- Neden? .. Niçin? .. 
Diye boşuna sualler sonna· 

ym .. Çünkü hiç bir şey bilmiyo
rum. hiç lbir şey hatırlamıyorum. 

Mahkeme ıi.za..c;mdan biri söz 
istedi: 

- O halde bir sinir bulu·aıu 
sırasında işlcruniş bir cinayet 
kaI'§ısmda bulunuyoruz reis bey 
yahut dimaği tcsevviişlcr ma.z· 
nıına geçmiş glinleri hatırlatmı
yor .. Her iki halde de lbir akıl 
doktoru tarafından muayene e· 
dilmesi, verilecek karara mües
sir olması dolayısiyle mazn~nun 
lehinde lüzumludur, kanaatinde· 
yim. 

Hakkı olduğu yerde ayağa 
fırladı .. Adeta asabileşti: 

- Buna lüzum y o k r e i s 
bey .. Her şey ta:bii haliyle ~.r~
yan etmiştir. Kendime hakı· 
mim. Vereooğiniz kararda ser
bestsiniz. Sizden beraetimi veya 
cezamın hafifletilmesini istemi· 
yorum, YalvarmıYQrum. Vicda
nınıza karşı mesul olmaktan 
korkmayın. Mukadderat her şe-
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Vatansız ser, ıaye 
Gazetcdı;, lt ...... at :mubbırmııı otJ HU!inden kaçan, suratını şa.plcıısiyle 

giucyen, blr "adam,. m rcsml:ti ıgl.ırdum 
Bu .;,.a::ım, "Beykcr,, ın mU.1.ıriı ınuş. thtikn.r suçundan ı>W:U hapsine 

karar veı-iidlği a<!nle~ t.uzuruııdl\tı c:ıkıyormuş. 
YuzUnll kıı1ıay1§1, tşlP•llği ı>ı;Çuu ağırlığını kcndislnln de Mrfı.k ve t 

ı.ını l'ttıgınJcn olsa ~~•ek 
Bu n t.our e!cııdl. Dwbıı. aıcnın ilk da\'ct!ııc dl 1cnbt.-~ ctın<:ı•ıı \'C zor. 

ıo gct.ınlnıc!!lnc kftrnr ~dmiıı'..L Bı: hiı.dıseyı, ben, .ısıl sw:uıı i"l'lldı.: ı ka. 
dar acı bul;ır. .ııdu:nnı Toiıil "ı.. hareltclın de h!'salıı, on "° u rıca 

ı;orulacakUr 

Muhalrc.mı:ı;.n ~a.ı:e:tt>Icre nk!i!lllcn ı;3fbalıırınuan ruılayoruz. ~ı ·•&y. 
ker .. harpten evvel yti<:uc al~ t-c~. tıurptcn sonra ıso, yUz1'c yuz ~ınnı 
r.ki.z xAru. s.ıtış yı•111yorm~ ı hı.I §Drtlar, sıya 1 huzur, d .. ~ız borsa, 

tam \O muhtlak sı~OT'talı :ah•t\1 w.ınde yllzde altım b...ş klir tlcarC't ml 
nırgun mu. soygun mu ned r? ~ nı mcmk ketin buyük tch.ıı eı re gögtl3 
gcrdiıç. Jınlhln vat.in, ~ttkJal ~ ı Ukbal uğrunda her tUrllı :ı:oı Jğu, canla 
b3~la katlandı bır .ır.aıı.nnda yt:l'.C'' yilz yirmi sı:kız k r ne biçim bir 
kııu.ı.çtır? 

Daha geçen gün rı>..smi dc"·ıı:t atızları: 
- Vatanmz t.ermaycn!n can <iU:munıyız.. Oemcmış mıydı 
Vnl.anıiu a rm~c. yabancı firma, ecnebi l!.lı'car deoml'k de ıl hr. Ha.ng~ 

para çdm:ın., 1bllnıS'Ina kaı•ılarait çok kazanç pq;lııJo koşar v bu çok ka. 
ııı::lcı. itlu!ığ. ınemleketın lktısaill h. yalını çilrllterc\c eıdc ederse, ona 
"\ «tnnın: & rınaye,. dlyorur.. 

Ayaklanmız nıbln~r tıslayartk. bızc saldı>'nn ;ı.·ıLın .. u .ı.ı blr topuk 
vunışıylc çlltneytp eu.r•ek. vatansız sermayeyi ete öylece parçalar, yok cd~ 
rır.. Hns tıtlcierln duman pcrd~n, belkı bir zaman !cin bu sWüklcri b."tlnu. 
nan rentQil'dcn uzakta tutar. li'hlrat asin unutmamalıyız k1, hnkıkat gibi. 
suç aa. gtlnlln bırtnd muUtıka :ır:eydalla çıkar ve bUtUn he plar, hep btr. 
d:n, tcıı•yckfı.n görtilllr. 

Yalnız unutmıyalım ki. iht.!iu\r, hem çok merhaınct.sız, hc-ın de kat kat. 
11rn sırn ••.Mnjtno .. tarta slpc:ıteıı~ bir suçtur. Bu kadar ça.prasık suçlar 
kaI'ŞI.l!Jilda dcvıeu tek ~a bmı~manınlıyız. Dolan.-iırllıın, soyuıaıı, ald..-ı.. 

tııan hPrk<'!l, U}ellDlcden rcsm1 D•tlkamlara k~malr bUkt\mrtc yardım 

etmeJJdir. 
Hükumcl de. hcı hAf'ta ba tür•u soysu~arın uğradıkları cezaları, h ika 

bildirirse. tyı olur. Bir suç, gazetelerde an<'.ak bir g1.iD yer alıyor Gazetenin 
i!rurü blr kaç ı;aatlik MiRi bir ;r.amandır. Okuyor w sonra namı b'r nctlcoyıı 
varıldığtn• bf;renmcdf'n unutup gicnyoruz. 

McscL\ bir ııy :u:car evvel, lsıtanbuldakt ~t pnhıılılığmı m dl~ kuyusu 
g1bl ~~lctcm tJlr ~bekt-ôt'ıı baMnlunmuıı. bunların koyun yct!ştlrcn vil~yct. 
tere çektikten hanı.nane telgrnrıarm <:le geçtiği eöylcnl!ll~U. Bunlar kim. 
lerdl • Takip oc ll"Uce verdi? B~lyoruz. Belki ha~r ya nlı~t.ı. llclkl de 
c ZA ı.c!lllıniştir Fs'kat halk bu:ıu tiğrenememlştır. Memlcltct b<'sap ver. 
mck. lnmuu taUı v!cdan buzunına liavu~ran nurdan bir yola tx ml:'r. Hep 
birlikte b11 yola '-'"~nı·:ııırn ve Tıttaruın: St'rmayeyt, bir numaralı hıı.lk dil:; 
m.anmı recmcd~lm. HAKKI OllA GF.zGtN 

1 GONDEN GONE 1 

Banliyöde birinci mevki 
D EVI ... EI' DemiryOllarmın 

İstanbul • Çekmece hattr 
na işliyon trenlerinin birinci 
mevkilerindeki istirahat im.. 
kanlarma baktıkça düşünceye 
dalarım: Bu ne kadar, ıüzu· 
mundan fazla istirahat imkinr 
dır? Hele şu iki kişilik )'erler, 
üç kisiyi ferah ferah alabilece· 
ği halde. neden iki kişiyo tah· 
sis edilmiş gibi gösteriliyor? .. 
Diyeceksiniz ki, o iki kiı;ıilik gi. 
bi görünen yerin ortasındaki 
dnla~re kalkar da. yine üç ki· 
şi oturabilir. Fakat bir de, ec· 
fer esnasında oraları her.kesten 
önce işgal etmek muvaffakıyc. 
tine ermiş insanların otüruş 
tarzına bakınız. Yaklaşmak ak 

yi tabıi seyrine uydurur. Biz ne 
istersek istiyelim, tabiat kanun
ları bildiğini yapar, mukadde
rata boyun <.>j!cceğiz. Çünkü al
nımraa o ynı>.ılmış demektir. 

Dinleyiciler arasında fısıldaş· 
malar oldu· Hakim bu 1uı.hata 
kanmamıştı: 

- Peki Hakkı bey •. Hepsini 
kabul edelim. Neden bir dava ve
kilinin ... 

Durdu .. önündeki notları ka
rıştırdıktan sonra dosyayı ka· 
pattı ve sözüne devam etti: 

- Neden bir dava vekilinin, 
bilhassa çok yakından tanıştığı
nız ve vaka gecesi misafirin.iz 
bulunan Kaya beyin müdafaası
nı reddediyorsunuz?. Buna bir 
sebep var mı? 

I Iakkı, ayakta titriyordu. Yum 
ruklarıru sıkıyor, d'.şlerini gıcır
datwordu. Bu hal mahkemeni.• 
gözÜnden kaçmamıştı. Kaya be
yin adını anmak Hakkıyı sinir
lendirrniye kft.fi geliyordı.ı· Hakkı 
hiddetli bir sek ilde konu§tu: 

- Reis bey .. Mahkemenin ve
receği karar üzerinde müessir 
olabilecek yalanları uyduraca
ğından Kaya beye itimadım ve 
kanaatim var. Kaya beyin saç
ma sapan müdafaasından neler 
umabilirim ki.. Çünkü hakikati 
bilmediği gibi boşuna bir yük al
tına girerek muvaffakıyetsizlik 
ıcaıııısmda kalacaktır. Belki de 
şöhreti lekelenecektir. 

Hakkı dinleyicilere doğru ilk 
defa olarak baktı. Hepsinin yüz
lerindeki hüznü avn ayn tetkik 
etti .. Bakışları Mahmut beyin 
bakışlarına takılınca, tepeden 
tırnağa kadar titredi .. Rengi sa
rardı .. Seni yavaşladı: 

(Dcı><ımr ııar} 

lınızdan geçse bile, :ı v mcgc 
cooaret edemezsin z. Herk s, 
babadan menkul hır v ı et 
tahtına yerleşmiş gibi. o kırını. 
zı deril r üzerine ne&. telaş, 
asaıbiyet ve inatla öyıc perçin 
lidir ki, kımılda.ta.bilene a..,kol 
sun! 

Beri tarafta ise bir yığın 
halk, Vama pilici gibi ayakta. .. 

İstaııbulda tramvay idaresi. 
yolculara ıkolaylık olsun diye 
ara:balardan bazı kanapelcri ek' 
siltti. Tren idaresinin de, aynı 
maksatla bilhassa birinci mev
kilerde başkaca tedbir alma ı 
mümkündür. Mesela şu iki l\t
şilik gibi görünen, lüzumundan 
fazla rahat kanapelerin orta· 
smdnki lüks metaı: kaldırıp o· 
ralan doğrudan doğruya ü~ ki• 
ş.ilik yerler haline koymnkla 
mühim ibir kazanç clda edilccc· 
ğine kan.iim. 

Bu suretle birinci mevkiin 
imtiyazı ortadan ka}'bolacak 
sanmıynlım. Çok şükür, demir. 
yolları idaresi, ibanliyö hattının 
fiyatlarını o ikadar indimıi§ ki, 
"ilçüncü mevki yolcusu" olarak 
tanıdığımız sima1ar ibile, birin· 
ci mcvkiin tabii mü..c;rterileıi ara· 
smdadır. Fakat onlara • vagon· 
lanmızın biiUin konforuna r • 
men • ağız tadile bir "bin ı 
mevki seyahati" tmin edeme· 
diğimizi kabul <'bneliyiz. 

11/KMET MONIR 

lzmir Limanı 
temizlenecek 

l::miı·, (HususA) - Munak~Hlt 
vekaleti memleketimiz limanla · 
rının tevsii ve ıslahı iGın ÜC' mil. 
yon lira sarfedccektir. 

İzmir limanının uzun seneler 
dcnberi ~rnizlenmeıniş o!du~ 
gözönünde bulundurularak tarak 
makineleriyle temizlenmesi kn • 
rarlaştırılmıştır. 

T rakyaya harman 
makineleri gönderildı 
Tckirdaij, (Jlıısıısi) - Çiftçi · 

nin harmanlarım kolaylıkla dö -
vebilmcsi ve mahsuliinü en kısa 
bir zamanda elde edebilmesi İGin 
Trakyanm bin:ok kazalarına har 
man makineleri gönderilmeğe 
b<!!'!lanuştır. Bu makineler en ~k 
ihtiyacı bulunan köylerin ort&
lnnna kurulacak, rok <"hven bir 
fivatla rençperlerin mahsulO d 
vüleceki:ir. 



Jaoon im
paratoru 

ihtiyat bahriyelileri 
hizmete çağırdı 

Tot.."}'o, 3 (A.A.) - Ofi: 
Japon bahriye nezarcti bugün 

mcriyet mevkiino giren bir impa
ratorluk iradesini nCŞ'l'etmistir. 

Bu iradeye göre, yarım maaşln 
ihtiyat smifmda bulunıın bir cok 
bahriye zablt, kUçük zabıt ve mü 
hendlsl<'rin hepsi fifli lıizmcte alın 
mış bulunacaklardır. 

!mparatorun bu iradesi cenubt 
Pasifilrte olduğu ko.dar Alman -
Sovy ·~ ,Uıtllilfmdan mütevellit 
djm-1. buhranmm geniı;lemesl kar 
şı nd:ı izhar edilen nıllli arzuya 
bir mukabele ~kil etmektedir. 

Hookins 
Mosl'ovadan ayrıldı 

l\losı..o,a, ıs (A.A.) - Wat.er Hop. 
Jtlns Mo.'!kovo.dıın aynlmı,, ve haricl.. 
yo Jcoml~r muavini Lozovoskl ile ha. 
rlclye komiSerUğl rUes:ı.sc, o?'du Te do
nanm::ı. crkAnı kendlııini uğurlallll§lar. 
dır. Amertlrn bllyük elçisi Mlster 
Stelnhard bllyUk elçilik yUk:ıok me 
murlan, İngiliz b'1yUk elı;lsl lıllater 
Qrlpps ve İnr;tllz nııkerl heyeti &zaıa. 
n ve sair zevat d:ı Mister Hopklns'l 
ııcltlmlo.mı lıırdır. Sovyet barldye ko,. 
mlserlltı"l mensup 1kl yQk8ek me. 
ınur h:ıdııd"\ 1'..-ı.dar Jır[fster Hopldna'e 
refakat etml.şlerdlr. 

Jır[fster Hopkinsle birlllrte :Moakon. 
ya gelml§ bulunan Amerikan ordwnı 
mUşahldl General Mac Marner, cıe ay._ 
n1 zamanda hareket etm13Ur. 

Berline akın 
başladı 

Tarihi Potsdan şatosu 
hasara uğradı 

LmuJ.ra, 3 (A.A.) - Hava-ne· 
zaretinin tebliği : 

Bom'-'U'dunan tayyarelerimiz 
dün gece Berlinc.clti bedefleı c hü 
cum et::ni.5lerdir. Bu~ ,"mez 
kftr şehre karşı t .mdiye iitadar 
yapılan hücumların en ağırların 
dan biri oln:ıuştur. 

Tayyarelerimiz hedefleri ii7.e -
rinden ayrıld,Man zaman birçok 
yangmlnr hfla devam ediyordu. 
TARİHt POTSDAM ŞATOSU 

HASARA uGr..ADI 
Berlin, S ( A.A.) - D. N. B: 
lyi haber alan askeri !bir men 

lbadan bugünkü asken tebliğe 
zeyil olarak bildirildiğine göre. 
ltngiliz hava Jruvretleri tnrnfm • 
Cia.n dün gece Berlin ve Potsdam 
tl2erine yan• a!l akm esn!ISinda 
yine as1:crı t"sisat ve millt mü· 
ltıfaa hesabına <'3.lışan müessese 
lerde hiçbir hru:ı"r wku bulma
mıştır. 

Buna mukabil sivil hedefler 
2".arar görmüş ve ezcüm1c her 
türlü askeri hedeften uzak bulu
nan tarihi Pootdnm şatosu hasa· 
ra uih'amıştır. 

Raşid· Ali 
Sofqada 

Kudüs, 3 (A.A.) - Buradaki 
yan resmi ecnebi ır .. ruıflllere ge
len vo henliz teyit ed:.:rııemiş olan 
hs.berlere göre, uzun mUddetten -
beri menfada bulunan v<' Reşit Ali
nin Iraktaki isyan hareketinin a
kamete uğraması Uzerlne Ba.ğd:ıt
tan lrıınn kaçan sn.bık J{ıırli.is müf
tüsü Hacı H•i eyiıı, imdi K"bilti~ 
bulunmaktadır. 

Aynı mahfillere gore R· it Ali, 
halen Sofyada bulunu;> or. 

Meclis buaün . 
açıhvor 
r Bas taratı 1 ıncıfdeJ 

Büyük M.11 t il e;cllsinı.1 mutat 
tatil dcvrcSJ mUnas betile ~ hri
mhe gelen mebusların hemen hep
si, dün akşam Ankarny gitrnL?tır. 
Dün alu;am Ankara yolculan fazlı 
olduğu iein iki kntnr tahrik edil· 
mişt.r. Katarlarchn biri saat 19 
da hareket eden mutat ekspres
dr lcl, v 1tillerlml.T. bununla. Ankn
raya gitmif{leMir. Yolcularmm 
ckserlsinJ m0buslıı.rmnz teşXil edrn 
ıkincl fevktıllde katar i:Jc dfin ak-

m Hayd..vr~ ~ .r.."l 19,15 de> hn
ctm4tir. 

Ak denizde 
iki ita/yan 
kruvazörü 
Torpillendi 
Londra, 3 ( A.A.) - Bahriye 

nezareti tarafından bu akşLD1 
neşredilen bir tebliğe göre, bir 
İngiliz denizaltısı Akdenizde 6 
pusluk toplarla mücehhez ve 
Eugenis Diesavi veva Emanuella 
Fili Berto Duca Aosta olduğu 
tahmin edilen bir ltalynn kruva 
zorüne hücum ederek gemiyi 
torpillemistir. Bu İtalyan knıva. 
rorüne yine 6 pusluk toplarla 
mücehhez gariboldi sınıfından 
diğer bir kruvazör refakat et· 
mckteydi. Her iki gemi de du· 
man perdesi arkasında gizlene · 
rek ilerliyorlardı. Kruvazöre tor 
pil isabet etmiştir. Torpillerin 
Jmıvazöre isabetini müteakip 
müteaddit düşman torpido muh
ripleıinin vaka mahalli etraf m· 
da dola.5Srak duman perdesi yap· 
bkları ve kruvazörü setretmek 
istedikleri görülmüştür. Dü.<_7man 
kruvazörünün batıp batmadığı 
mal1lm değildir. 

iran harbemi so, 
kulmak isteniyor? 

Tahran, S (A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 
Yarı resmt Jurnal dö Teheran 

gazetesi, ''Uydurma neşriyat'' 
başlıklı bir başmakalesinde ~ 
r.amanlarda ortaya çıkarılan ba.. 
zı şayialan nefretle karşılamak
ta.dır. Bu şayialara göre, beşinci 
kol denilen bir grupa mensup 
kimseler gUya, lran ile Afganis • 
tanda ve Tilrkistanda birtakım 
muzir faaliyetlerde bulunmakta· 
dırlar. Bu. faaliyetlerin cenubi 
İrandaki petrol istihsalfitı için 
bir tehlike t:eş'kil ettiği de ayrıca 
ileri aürUlmektedir-
Aynı gazete. bu yalan haberle· 

rin bir entrika mahiyetinde oldu· 
ğwm yazmakta ve bütün İran 
m&tbuatmm göze ibatan lbu haki· 
kati müşahade etmiş bulunduğu· 
nu knyd ylemektedir. 

MeZl<frr Iran f{37.etesi. bu hu· 
su >taki ynzısmda. ezcilmle şöyle 
diyor: 

Bu iddialar tamamiyle uydur
madır. '.tran gamtcleri, bu yalan 
larm memleketin sulh ve sükft • 
nunu ihlfil ebnek ga~ini istih· 
daf ettiğine kani bulunmaktadn. 
İran, hari>in ibaşlangıcmdanbeıi 
tam bir bitaraflık siyaseti takip 
ef"..miş ve lbu suretle dünyanın bu 
kısmında. sulhün idamesine hiz
met etmiştir. 

• * * 
Lotıdro., 3 ( A.A.) - Altmış Al 

man telmisyeni ve sanayi erbabı 
Tahrandan Türkiyeye hareket 
etmişlerdir. 

Bunlardan ibazıla.rı, şimdiden 
Tüıtriyeye vftsıl olmuşlardır. ba· 
zılan yoldadırlar, birtakımı ika· 
met müsaadesinin müddeti hita. 
mmda ~randan ayrılacaklardır. 

Tahran, 3 ( A.A.) - D. N. B.: 
Itimat edilen bır menbadan 

bildirildiğine göre, tahrandaki 
Sovyet elçisi de randa bulundu· 
ğu iddia edilen cok miktarda AI· 
rnan hakkında, lran hariciye ne· 
zareti neT.dinde 1*bbüstc bulU
narak bu Almanların hudut ha·· 
rici edilmeleri için lngilizler ta· 
rafın<lilD yapılan talebe iştirak 
ettiğini bildirmiştir. 

Ruzveltin hafta ta tili 
Vnştngton. S (A.A.) - Ruzvelt haf 

ta tatilini kendi yatı ile yeni lngilte 
re sahilleri civarında geçirecektJ:r. 

Müessif bir ölüm 
Antıılya Nafia MuamelAt Şefi Nev. 

v.ı.d Yeşimin, İskenderun gümrUk mu
lın!n?.a memurlarından F..so.d Yeşimin, 
muharrlr o.rkaJ::ışıınız Ragıb Şe\ kinin 
ve Osmanlı Banklll!J muhasebe me_ 
murlarmdan S.ıklb Yc§lmln bo.b::ı.larc, 

~ski posta ve telgraf müfettı,ıerlnden 
ŞE\'h.I ı f:Şll\1 dUçnr olduğu h:ı.sta. 
lıktan ~ifayab olamıyarıık vetnt et
miştir. Cenaz s bugün Cerrahpaşa 
hastahanesinden kaldırılarak öğle na_ 
mazı Fa.Uh camllnde kılındıktan son. 
ra Edlmeko.pı nıezaru,.ındakl ebedi 
fstlrahatgfthma tevd! edilecektir. Mer 
huma Ccnebr Hakkın rtıhmetıni diler, 
kederdlde nlle!lne tazlyeUMimlT.I ıru. --

Asker ailelerine 
vardım kanunu 

DUn Ankamya dönen Dahiliye 
Vekilimiz Fnik Öztro.k, hareketin
den evvel asker ailelerine yardım 
i§i hakkın.da şunlnn söylenwı Ur. 

- Asker nileleıinc yardnn ka-

Kivefi 
teh ·t 

ar ~ıvor 
\'il)i, 8 (A. ·) - O~ı 

Alman huduJundıuı ögrcnlld':?l.oe 
göre §:ırk C('~ ıes~dok! narckdt knU 
safhasına ya~ıaş.nak Uzeredir. Ti. 
mochcnko lle \l'oroşllo cırduıı:ı.rı ara
sında bir gedik açmak ıuretUc Al. 
man ordulan Voroşlıcıt ordwıu Ue 
Moakova arasıncıa ırtibatı kesmek is,. 

temektedir. Vol'O§!Jo!un Jrumandasın. 
dakl Rua ordulan iqe ve malzeme ih_ 
tiya.çlarmı yalnız Volgoda demiryoıu 
tarfkile temin etmek zaruretindedir. 

Şimalde aakerl barekrıt munto.za. 
man plAn dıı1rcslnde lnki,.cıat etmekte 
ve alınan neticeler Almanlarca mc~ 
nunlyete pyan sayılmaktadır. 

Leningrad istika.metindeki harekat 
genl§lemektedir. Rusyanın eski mer. 
kezinde halk sokaklarda yüksek ba,. 
rikad yapmaktadır. Alman tayyarele. 
rl durmakaızın dü,.'IIDanm aakert mev. 
zilerinin ve kıtalarmm bombarclıma.. 
oma devam etmektedir. 

Ukranyada Jkl bUyUk hareketin mü 
tevaziyen inkişafı görUımektedir. 

1 - KJyefln cenubunda Dnlestr ve 
Bug nehlrleri arasındaki taarruz ha- 1 
reketı. 

2 - Odesaya ve Dnlcper delta.sına 
mUtevecclh lleri hareketi. 

llarqal Budleni'nln zırhlı kuvvet_ 
lerle mukabil taarruz te3ebbllsU mu. 
va.ttak ola.matnlfJltr. Bu zırhlı birlik. 
Ier Almantarm açtıkıtı.n gediğe dUş_ 
mQ§lerdir. Bu mıntakadakt Macar 
kuTVeUeri her gUn terakkl kaydeyıe.. 
me~dlr. Rmı kuvvetleri burada da 
rleate mecbur kalmışlardrr. Zltomlrln 
cenubunda. Kiyete kar§ı yapılan t~ 
dit 80ll muharebelerle dııha. fazla in. 
ldşat etınl§Ur. 

Çete harbi yapan 
Rusların yeminleri 

Londra, S ( A.A.) - Alman 
mtistevlilere karşı çete har.bi yap 
mağa karar veren Rusların bu 
husustaki kuvvetli azmini teba· 
rüz ettirPn şeylerden biri de bun· 
ların ettikleri yemindir. Çok ka· 
rakteristik olan Rus çıete<:ileri 
}'eminin.in metni şudur: 

Büyük Sovyetler Birliği va · 
tandaşı olan iben, Rus toprağı ü. 
7.erindeki son faşist ~a edil· 
medikçe, silihunı bırakmıyaca· 
ğıma söz veriyorum. Şeflerimin 
emirlerine kayıtsız ve şartsız o· 
larak itaat edeceğim ve askeri 
disipline ta:mamiyle riayctkir o· 
lacağmıı taahhüt ediyorum. Tah 
rip edilen şehir ve köylerimizin., 
öldürülen. işkenceye maruz bıra 
kılan, tahkir edilen vatanda~la... 
rımızın ve evlatlarımIZJn intika· 
rnını, mcrlıaınet tanunaksızın a· 
lacağıma söz veriyorum. Dökü · 
len kanın intikamın kanla, ölü· 
miinkü ölümle alınacaktır. KIZL 
]orduya her türlü yardımı yapa· 
cağıma söz veririm. HiQbir zah 
metten ve hatta hayatımı feda 
etmekten ~ekinmiycrek kudur 
muş düşmam mn.hvetmcğe calr 
şacağ'ım. Kana susamış faşizme 
kendimi, ailemi ve vatandaı:darL 
mı esir olarak teslim etmekten· 1 
se. düşmanla yapacağ'ımız kanlı 1 
muharebelerde öl.meği tercih e· . 
deecğimc vemin ediyorum. 1 

Herhangi bir zfıf, korkaklık 
veya suiniyetle bu yemini •bozar 1 
ve milletimin menfaatlerine iha· ı 
net edPrscm. arkadaşlarım tara~ 
fmdan scfilanc bir tarzda öldü. 
rülmekliğimi şimdiden kabul c· 
diyorum. 

Amerikanın nüfusu 
132,584,922 

\·a,~lngton, 3 (A.A.) - Dahili
ye neziretinden bildirildiğine göre 
1940 senesinin son dokuz nyı ic;in
de Amerikanın nüfusunda 915.647 
kişilik bir teZll\.-Ut kaydedilmiştir. 
ı kanunusani 1911 U\rihind::ı tes- ı 
bit edildiğfoe gXrc ı'.mf',.ık.,nın 
~'"" 1~"'584.9t2 · '· lr• ...... '• 

nunu, Meclisin bu açıl15mda çıka
caktır. Maiyet memurlnrt için kay 
makamlrk kursları açılmasına. ka· 
rur verilmiştir. Bu kursların müd
deti altı ay olacaktır. 

Siyamda tehlike 
Ln:ıdra, 8 (A.A.) - Röyter Ajan,. 

sının StngapurdakJ husu;t muhabir! 
Selby Valker ::;ıynmda vazlyeUn son 
derece vablm addedilmekte oldu~u

ııu bildirmektedir. Bııngl<oktan gelen 
haberlerin l!nde etmekte olduğu mA_ 

nayı glzlemcğc !Uzum gc:.rUlmcmek. 
tcdlr. Hududa yığılmış olan Japon 
kuvvcUerl o kadar nziruklrune h:ı.rc
lcet etmektedlrler ki, tngııtere ne A._ 

merlka Siyamın ist!kHl.llnl go.ranU et,. 
mefüklert taltdirdo işin nihayet bul
ması geçlkm!yecektir. 

1nglli?.ler, geçenlerde buna hUSU8l 
hiç bir halt ve imtiyaz istememekte 
olduklarını, ancnk bu gibi hak ve 1m. 
tiyazlann b~ka bir devlete verilme. 
slnl de arzu etn:.emekte bulunduktan_ 
nr söyledller. Tabll lngill.zlcr, Japon. 
lara hu.ırust bo.klıır ve lmtiyo.zlar ve. 
r'.ldlğl takdirde ne sureUe hareket et. 
mek niyetinde olduklıı.rm. gizll tut. 
maktadırlar. lnglllzlerln yapacakları 
§eylerin Japonlara verilecek haklar 
ve i.mtlya:ı:larla mUtenacrip ole.cağı 

tahmin edllmcktedır. 
Londmnrn resmi matafil!nde bu 

kadar vablm bir meselede İngiltere. 
nln battı hareketini tayine ancak 
harp kabinesinin salAhlyettar olduğu 
söylcnUmekle lktl!a. edilmektedir. 

Çinlller mahafillnde Japonların SL 
yamda askeri Uııler elde etmelerinin 
mUmkiln olduğu, fakat bu yüzden 
Bourma ve Mala.ya'ya karşı tehditle. 
rlnln ağırlagmıyacağı söylenmektedir. 
Bu hareltet Uslerl, d:ıha ziyade lngı.. 
!izlerin Japonlara kat'§ı ilk mUdafaa 
haUan olan çını tehdit edccekUr. 
Siyamın hareket üslerine millik o. 

lan Japonlar, göz açıp kapayıncaya 
kadar Çinlilere kalmış yeglne hayn.. 
t1 hat olan Bourma yolunu tamamlle 
kesebileceklerdir. Ruslar, hayat me
mat muharebesine atılm~ oldukların_ 
dan bu bu.ııuata Çinlilere o kadar far. 
ıa yardımda. bulunamıyacaklardır. 

Çlnlller mehafll!ndo lngillzlerle A. 

mertkaWar ,öyle mll.§kUJ bir sual kar 
§ısında bulunmaktadırlar: Acaba ao. 
ğuk~anlılıklarını muhafaza ederek 
Japonların bu be.yatı yolu kesmeleri. 
ne mUsaııde c~cek:er midir? 

Londra., S (A.A.) - Röyter Ajan. 

amm Singapurdaki bwrusl muhabiri 
ııunlan yazıyor: 

Siyamın. 1.>Uyük Japon kuvveUerl. 
n1n hududunda tabşlt cdildlğlnl naza. 
rı ltıbare alarak realist bir siyaset 
tak!p etmesinin 11\zrm gelulğlni ve A
merika ile İngiltere Siyamın lstıkU! .• 
ıını garanti etmedikleri takdirde hft. 
dLselerln sUraUe lnklşo.f edı>ceğ!.nl bil
diren Banglcok menşell haberlerln e. 
hemmlyeU burada lnkQ.r edllmemelt. 
tedlr. 

lngfltere Siyama karşı takip ettiği 
siya.eetlnln kendisi için hit: bir husu-• 
si hak veya imtiyaz talep etmemek. 
fa.kat lnglltereye ver!lmlycn bo.klann 
ve imtiyazların dlğer bir aevlete veril 
mesine mUsaade etmeme1t prensibine 
mllstcnit olduğunu geçenlerde blldlr _ 
mlştı. 

Japonyaya her hangi bir bak ve 
imtiyaz verilmediği takdirde lngillz 
bUkCımetınln alacağı tedbirlerin ma. 
hlyctl bittabi çok glzU tut:ılmaktııdır. 

Mo.amaflb şimdiden anlaşılıyor ki, 
1ngUlz aksQlAmellnin derecesi Japon. 
yayaverilecel< olan hak vo lmUyazıa .. 
ı-m mahlyeUnc bağlı olacaktır. 

Resmi mıı.hflller istlkbaıde cereyan 
edebilecek olan bu gibi hMlseler hak. 
kında mUtalea d"rmeyo.n etmekten 
imtina ediyorlarsa da mc.!f'lenln ebem 
ıniyetldolayıslyle İngiliz bUkQmetlnin 
bu hAdlscler ko.rşısmdakl vaziyetınlD 
ancak harp kabinesi taratmdan !zab 
cdllebilecel;'inl işaret edlyc.rlar. 

Singapurdııki Çin mal·!lllerlnde iz. 
har cdllen kanaate göre, Japonyanm 
Slyamda Usler temin e:mesinin ihtt. 
mali Blrmanyo. ve Mo.lczyayıı ko.T§t 
olan Japon tehdlcl nl bUytıtemlyecck.. 
tir. Fakat bu gibi UslcrtQ Jo.ponyanın 
elinde bulurunasındo.n lnga!zlerln Ja
ponyııyıı karJl en mUhlm hayatı mD_ 
dafo.a ho.ttmı to~ktl eden çın, madde. 
ten mUtcesslr bulunacaktır. 

Ayni mııhflllerde bildirildiğine ga. 
re, Sovyet Rusya hali hR:ı:ırda bir ha_ 
yat memat mUcadelesiode buıundu,. 

:undan ve bu sebeple Çlne ancak mah 
dut mikyasta yardım ed1!bUdlğlnden 

dolayı bugUn Çinin mUdafaaııı bakı.. 
mmdan hayatı ehemmlycU olan Bir. 
manya yolu kısa blr zamanda Japon. 
•r81'11tarafmdan kapl\ tılıı "olllr 

Sovyet 
tebliği 

JUo~ko,-a, 3 (A.A.) - DUn ak· I 
şam neşredilen Sovyet tebliği: 

2 ağustosta kıtalarmm, Porkof, 
Smolensk, Korostien, Bycly:ı. Ye 
Çerkof istikametlerinde ve Eaton
ya cephesinde diip>anla muhare
beye devam etmişlerdir. 

Diğer bölgelerde mevzii çarprş
mnlar olmuştur. 

Sovyet deniz ve hava kuvvetle
ri, Baltık deni.zinde Alınan vapur 
kafilelerine milvaffaloyetle hücum 
etmişlerdir. Harp gemilerimiz ve 
tayyarelerimiz, 5 muhribin hima -
ye.sinde seyreden 8 Alınan yük ge. 
misine hücuma gcçmişlerdir. Alı
nan ilk raporlara. göre, bir muhrip
le bir §ilep batınlınış ve 2 muh -
riple bir nakliye gemisi de hnsıı.ra 
u&'l"attlnırştlr. 

Dllşman kendisine verilmlş ohm 
vazifeyi üa edemiyerek geriye 
dönmek mecburiyetinde kahnL~tır. 

Biz hiç i>ir zayiata uğramadık. 
Kıtalanıruzla .işbirliği yapan hn • 

va kuvvetlerimiz, dllşmanm zırhlı 
kuvvetlerine, piyade ve topçu kı
talarma müteaddit darbeler indir 
mi~tir. 

Tayyarelerimiz ı ağustosta. 41. 
Alman tayyaresi tahrip etmiştir. 
Biz yalnız 19 tayyare kaybettik. 

1'1oskova, S (A.A.) - (Gecik
miştir). 

Soveyt istihbarat dairesi tara
fından 1 ağustos akşamı neşredi· 
len tebliğ: 

1 - Ağustos giinli kıtala.rmuz 
Harkof, Nevel, Smolensk ve Zi
tomir istikametlerinde dileınanla 

muharebeye devam etmişlerdlr. 
cephedeki kıtalann vaziyetlndc 
kayda değer mühim bir değl'jiklik 
Yoktur. 

Krtaatımızla. İşbirliği yapan ha
va kuvvetlerim.iz düşmanın zırhlı 
kuvvetleri ile piyade luta!anna 
ve hava meydanlarındaki düşman 
tayyarelerine hücumlarına devam 
etmi9tir. 

Tayyarelerimiz, Baltık denizin -
de bır sahil muha.faza gemi8ı ile 
5000 tonluk bir petrol gemf.sini ba
tırmışlar ve 4 dil.9man gemisini de 
ağır ha.sara uğratmışlardır. 

31 temmuz günU hava muhare
belerinde 15 A.lma.n tayyaresi dil· 
şürülmüştür. Biz 7 tayyare kay -
bet tik. 

Bir Sovyet teıwkkülil bir faşist 
alayını tamamile imha ctml']tir. 
Alınnnlar, muharebe meydanında 
er ve subay olarak takriben 500 
ölü bırakmışlardır. Bir çok esir 
alındı~ı gibi 6 tank, 2 rurlılı oto
mobil, 9 top, 8 mitralyöz, mtihim
mnt :tüklti 8 makyon, 18 otomobil, 
fıO blııiklet vesair mıılzeme iğtinam 
cclilmi~tir. 

l\ıo,.ıwva. 3 ( .\ .A.) - Snıolcnsk 
de 137 inci Alman piyade .tırknsı
mn uğradı~rı he7.ımet hnkkmda di.in 
kü Sovyet tebliğine ıeyl olııı-nk 
mütemmim bir tebliğ nMı edilmiş· 
tir. 

Bu tebliğde şöyle denilmektedir; 
Şafakla beraber Sovyet kıtala

rı düşman üzerine ağır bir tazyik 
yapmağa başlamışlardır. Ricnt et
mekte olan Alman bhliklerine mil 
zaheret etmesi için, Alman ku
mandanlığı, 137 inci fırkayı nlclfı
ccle bu mıntaknya göndermiştir. 
Mezkur fırka, sarp saha.srna gelir 
gelmez derhal muharebeye girmi5-
tir. l<'ıı.kat bir Sovyet müfrezesi Al
man fırkasına, yayılmak için kü:fi 
bir zaman bırakmadan derhal hü
cuma geçmi~tir. Diğer Sovyet müf 
rezeleri de 137 inci Alman fırka
sını süratle çember içine almışlar
dır. Sovyet topçusu da bu sırada 
kesif bir ateş açmıştır. Topçumu
zun hazrrlık ateşinden sonra kıta
larmıız düşmana hücum etmişler
dl r. 

Topçumuz yüzlerce Alman öldlir 
müştiir. Bir topçu eri teş b şına 
50 k~iyi yere sermiştir. 
Düşman bir mukabil hUcum te -

"ebbUsünde bulunmuşsa da bir Sov 
yet tank birliği harekete geçerek 
dUşmsm tardet.ıni:Jtlr. Müteaddit 
knnlı çarpışmalardan sonra dl.iş -
man mukavemet edemiyeceğini an
lamış ve daj;rılmıştrr. Düşman si -
lab!armı, otomobillerini, mühim -
matmı ve bir çok ölü ve yaralıyı 
muharebe meydanında brrakarak 
çekilmiştir. 

Almanlar maJıftız bir yere SJh'"Dl 

mak ,istemişlerse de ricat hatıan
nm kesilmll} olduğunu görmllşlCJ'l
dir. Dl.işmM burada da mermi 
yağmuru al l nda ibiçilmişUr. Yal -
nrz bu noktada 4 00 den fazla Al
man eri ve subayı öldUrillmilı, ve
ya yara.lanmıştır. Burada 150 esir 
lITliill!fbr. 

Alma~ 
teblic11 

(Bas tart1ff ;,;, 
Berlio, s (A.A.) - J{i ııJ 

karargAhı tebllğinln bit "' 
Şnrk cepheslııde ~ ti' 

nQ harekAt:. muvaftatdY' 

etmiştir. reıerl-
Bomb!lrdmıan tayY8 ,_t? 

Moskovanm aske:r1 tesf 
bardnnan etmişlerdir· 

DUn gece !nglUZ bOı:ııb&ıı' 
yareler!, mutad veçhi18 .,ı1• 
yükııek infiUlklı b0rnb:l1 

çıkaran bombalar 8 

bombalar, AlmanyanIJl ı.l 
3lmnl garbtsinde kliD 1 ,ıı 
tılmıştır. Berlln Uzerl11.~r' 
tayyare gelmiştir. 'ffllr 
taryo.lamun enda.btı ~~ 
mo.n tayyıırelerindl'll ıı 
tanesi Berlin üzerinde tır 
Bir kıı" siv!l varalıını11~ ... • rt 
Uz bomb:ırdımo.n taf)'ll 
mD~U~ , 

Berlln, S (A.A.) - ,ıV ıı;: 
badı:m D.N.B. A{'l.I'.,nıı. ~ 
Şarkta geçlr!len ,,ıı 

r'.11 
e'\"Velld haftnvıı. n t<t ~ 
hnrebc meydanlarının 
şarka doğru gen!şlcJ1llf 

~ 
Cephenin cenup ıo,sıııJJl~ 

vo mUtteflklcr hnvalatı:ıırell 
olmasından istifade cd~ 
vannda cereyan edetı 
bclcrdcn sonra rıca~r· 
dllşmanı takip etmlşl 
İki haftadanber! bUtil1' 

rcyan eden Smolcnslt JJl 
lıayet bulınalt nzcrcdll'· 
vetlcrl, muhasara aıwıd& 
duıan kurtarmak uzc~ 
neUe<ısiz teşebbUslerill0 ~ 
!erdir. Bu muıızzo.ın JJl t 
sınc!'.l !bata edilen so~ 
rinin bUyUk kısmt ı[llll• 
Alman kıtaıarmın ?ti~ 
binde ilerlemesınc mani 

0 
sundu. Sovyct kwııan~ 
fettlğl muannid.ıne gaY: 
si Moskova yolunun ıı!:' e 
edecek olan bu bUyillt ı:ııt>l 
rebe:ıinUı vukuuno. ı;ct>C 
lerdlr. Buyot, yo.ltındıı ;\l 
rına açılacağa benziyor dl 

Ccpheı:ıin §imııl ıusrn~ 
gölllnlln garblndc topltl 
Sovyet tc'j• .. kkUJlHi d 
imha edilmiştir. Buradıl11 

vcUerinln b:ıltlyeleri ııı1 
tinde sahile doğru ~c~ 

Lcnin.;rad bölg'1siılde ı' 
yet kuvvetıerlılin şi ıdet~ 
na rağmen pltı.n mucıbl 
etmektedir. 

Alman hava ırnv\etl 
ta. Sovyct hava ku'·vctl 
harekl'ıtma d"vııoı rtııt ~ 
tlhkfiMlııra. yUrüyü l 01 

he gerlııindeki So\•yet ıııı 1 
vıı.fıo.ldyetıc JıUcum etıı1 
mnnın z.ıylntı :ıjtırctır. 

Moskovadakı ınuuaı<ııle, 
yll mcrkczlerır.e d" bM 
kiycUc hücum edılJIUŞı.l~ 

UUnkU resmi teuıı oe , 
rınc- yapıldığı b.ıdıı ı.en 

şehir Uzenr. Yoifı-1..ln '' 
cusudur. Atılan oo noıı1 

mı cephe gc."iSll'OC ını.11 

yolu merkE:zlcnQ 9 

Dllşman pr?pnganJ·1 
liz propııgnndilsı şarı.v" 

1 
siper muharebesinin l)!I , 

m vermek 1steınektrd f 
kumandanlığı, 1ngn..zıct1 rJ9' 
mo.k hususundaki n~·ılı1 
anlamaktadır. Fakat ıV 
mo.ndanhğı kararın! t3İ19 ~ 
bilecek vasıtalara ve wı ,.r 
lik bulu:ımaktndır. BU ıı 

11 
reye karşı yapılacak boc 
dUm edecektir. 

İlıgillzler halen, dostl~ 
rln na.eli sel gibi kan 
seyretmekte ve onJıır9 
mllza.borette bulunınıı11 
getirmemektedirler 

&rJln, S (A.,\.) - 8iftıı 
tır te:ekkUIU Smoı~I< 1 
buyuk bir otomobll yol~ 
bu yolun Moskovo.ya gld tıl1 
yerini zo.ptederek ye.ııl t 
mağa muvaffak oı.ınuftu 

Bu mUhlın mUna.ıc-1~ 
zaptı sayesinde geri ıJ 
teşekkUllerinln rıcat '"f01 

iT' rvı:ı ca kla rdtr. 



~C>~ 
~-- /;~ ··~ 

Dünkü at yarışları 
lJ senenin en heyecanlı koşu
~~rını binlerce halk seyretti 

llıı CöliUtn dôrdüncu hafta k~ 
~fer<d! ~tnlf bir kalabalık 
teç t bu h~ &ahasında ya_ 
~. ınc. da ylne sür. 
"vketnı l'lıklıları bir bayii 
~ta !§Ur. 

'-. 11 Uçtu h"'"-
~"41ıılfı cıa , -..uıln yeni e-

.. 

' 

4.8.1941 
'7.88 Ham 

pnrı::ılıır 

7.45 \jan!I 

s.oo Hııfil 

parçalıır 

8.SO l' \in ı.nntl 

12.SS Fasıl 

.. arkıları 
12.4~ Aj:ın" 

13.00 fıa!>ı1 

~rl.ılıın 

13.lG ı urı ık 

prognnı 

JS.08 C'azhıuıd 
18.80 Sı•rbc t 

10 d:ll,{kıı 
,8.-tfl Tango ,,. 

Uuınbalnr 

19.00 'fohml'dln 
ııaatl 

19.15 Köy 
h:wolıın 

Hl.80 Jnn" 
JU • .Sa Fa~ıl 

hı•Jell 

20, 15 ltıMI.)" 

gazet~I 

zo . .ı;, nır llıılk 
tllr:kfüıU 

oA"reniyoroz 
..?l.00 Zinınt 

tak\ imi 
ıı.ıo ~lo 

Şıırktlar 

ı 1.2.:S lfoııuşma 

21.45 ~cııfonik 
mii:ı:lk 

ı2.so Ajan .. 
l2.45 Dan,. 

mllzlkl 
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17 ağustcsta 1 -----

1 ı ·an,anaaıar 1 Bandırmada grup yüz-
me birincilikleri -----------

yapılacak 

Ba/ıkcsır, (llususi) - Sahıl 
knza ve nah iyelerımiz gen~lik 
kliiplerinden Bandırma. Edremit 
Biirhaniye, Ayvalık, Erdek. Gô. 
nen, l.;dıncik. ve Zcytinlı genç 
lerı. 17 nğustosta Bandırmada 
941 - 942 yrl· bölge yiızme bırin 
cilıkleri için knrşılaşacaklardır. 

Bu yarışlarda kazanan yüzü 
cülerden tir ekip teşkıl edilecek 
ve Balıkesir bblgesini tem ilen 
23 ağu to~ta Bursada yapılacak 
ı:rup birinciliklerine iştirak etti. 
rilece.klerdir . 

Yine 18 ağustos pazar günu 
yelken ve şarpi grup birincilik · 
!eri Bandırmada yapılacaktır. 
Buraya İstanbul, İzmir. Ko-aeli. 
Bursa, Tekirdağ gençleri ırele · 
cek, Balıkec:ir namma çıkacak 

U "l o •lu E\ kndirmc memurluğun 

<tu 1 rnlan:ınlor: 

Galat H n svkalt No 11 de lcr 

"ttı.ır C g.§ lerttc. iZdihama 
: ' tleliın k11Şuların ne ,---~---------• Band·rma ve Ayyahk klUplerile 

Puzartesi ı Salı 

m ınuru Nuı'i H.ızor ile Afife Aybat 
h.asımpaşa, ut k köprQ sokıık, Nı, 

22 de nınel Bekt.aıı Duman De Em • 
ne. Kaııımpa ::ı Fır.n ııoknk No. 23 tt 
tamnil Hakkı Cörgörcn il Havva Kb. 
s oğlu, f{asımp §il Kc lmoğlu, No 
14 de Kah\•eci Halli Kızılcay Utı ı;•aı ... 
rinnusa Çay, Kv.91.npaoa. Lobut so. 
kak No 26 d Manifaturacı Mi§OI 
Akriş il Rod.,~ Kostantcnos, Tak. 
sim, Knpanc. sokak No 10 c'lıı MUzlı;. 
y n 1. Ş vk t BUtUner ile MUşerreı 

J;ryılm .., Taksim Eburızn sokuk l4 
de Polis lsmııtı Uzunoğlu ll Hatice 
Galata Sanzcybek sokak No. 23 l<' 
Zabıt klıtibl YUBuf Ziya Dinçer llc 
Muazze.z Canan.ı, Taksim Şch!t mub 
tar cad. No. 25 de Emekli Albay Şev. 
ket Karalll1lnlı ile AY§e Nigtı.r Ibl. 
Taksim Yahynbcy sokak No. 27/15 t 
Demirci Kostantin Llderatos ile Ele, 
nl Manromaras, Kasmıpa§ll, SipahJ 
fırın No. 43 tc memur Cihat Elgen 
Ue Sacide Konakçı, Kn.srınp:ı§tl.. C&mi 
sokak No. 27 de Kasap Ali Tor De 
Adalet Yatgen, Galata Karakol arka. 
sı No. 19 dn mıırangoz Nevzat öza.s_ 
lan ile Bedia. Tüfe çlbaşı, Beyoğlu, 

Birinci set No. 10 da Boyacı Kejjo 
Aksoy lle Vecide özensoy, Beyoğlu, 

Kutusu. Kerim sokak No. ı de tüUln 
amelesi Abbns Özkalc ile Safiye Men. 
gen, Şişli Yay meydanı sokak No. 12 
de anbar memuru Ahmet Derya ne 
Hatice Nigtı.r, Kasmıpa.şa Tekne~ 
kak No. 10 da dökmeci Mustafa Ket
gUl De Sahure TekinsOn. C lata N~ 
catibey cad. No. 38 de kahveci Peter 
Xho.ni Ue Kirynkule Caro, Kasmıpa.. 
§8. Toprak sokak No. 8/1 de 1ltteg. 
men Şeklp Noyan Alpan ile Snmlye 
Mengüçcnga, Şigll Avukat cad. No. 
97 de Sıhhat memuru Ce1Al Tllrk5z 
110 :Mela.tıat, Taksim Llve sokak No. 
s de Tacir Nlkola Obadroviç ile Ki. 
leUç :Mnnid, Şl;ill çocuk JıastabıUMısl 
doktoru ApU Somay ile Şllkra.D ca.. 
natay, Şl.§ll Fazıl An1t sokak No. 8 d 
sebzeci Bedri Oztopiu De Salime lıler_ 
töz, Hasköy Kuodum sokak No. 23 to 
Maktntst Naci Sözen ile A:tyadl Anas. 
tasyu.dls, Kasımpll§l.l.. Arapzade eokak 
No. 114 te Tüccar .Murat Onat Ue MU· 
allO. Kunter, Kasmıpqa Kurtçeleb 
sokak No. 9 do. Deniz Ustteğmcnl H 
Ali Doğan ile Scmih3. ören, Beyoğlı. 
Yeni çarşı No. 24.11 de Doktor .A 

Şemsi Beğ llo Fahriye Kazancı, Tak. 
sım, Tullınhnnc Ezber Aprt. No. 6 da 
ltrıyatçı Faruk Fatin Ha.a.'UUl ne Mc. 
lek Çataloğlu, Beyoğlu Nuri Ziya so. 
kak No. 26/4 te MUhendl.s Johıı Val 
ter :Mard ile MUhtedlyc VAlO., Galata 
N~tlbcy cad. No. 688 te Terazici 
Mustafa ôzincl ile Perihan ôzpek, 
Knsmıpqa.. Ayniııllbaba No. 79 da 
Kazancı Hüseyin öç ile Melahat 
GUUıla. 

c:.ı -

" llo c 
' ' de.ha ( •t[b ko 11 ... 11 ı 
lıtı 11 tt ~e Yuk rı }'aftaki aar 

~~°iuy kıarakıal"llla mahsus 
11 llucı k 

" 1'1ını u • Kısmet. Tar. 
~ç Uııııt • ddôrt at ıetırtı.k et .. 

111~tl. Saa~llıncaığ: halde kıs. 
.""llletur lklncı Budak U. 

~ lt tıalıı 
be.!ıiıı 

1 
8 gaııya?'! 8150, plAse 

~~tr. Uraya crukabıl 1780 

~ hl'ını k <Ç<&nılıca ko mm) 
\ıı llıa~ an lngtıız at ~ ku;. 

~°'1ly,8 d:eaa.rcsı 2400 metre 
'tıırtta rt at lşUrlüi etmiş_ 

._ "'ıte d Ceınııe !s!mll at dl:I. 
~ la otru ko§ıtıağa t>ıı.şla

tı.ı. . r :cak Uı.: a~ ar sındıı 

Oiinkü al l/<H'ıslarındrm bir ıtöriinüş ... 

-~ t\ • flantıçtan itibaren 
trtına 

bıı hı~fın n lsıınıı at bütün 
~Yük bırcı: bu koeuyu kauı. 

h lltııı Urprf% yapmış. ar. 
~ltya: ve htltUtı Umltlert 

Cesur <.\ıı UçUncU 

lnglllz at \'e Kısraklnr•rfl mflhsus 
l\Iı'snfcsı 2400 metre. 

Bu yanşa \'edl 1tl l,tırA.k etli Da. 
ha deparla bt'mb ,. Karanfil ile Ro. 
mana arasında bir çekl§me b:ıfl!ldı 

Bu mOcııdelP k'>şunun so"lunn karlar 
.,e\'am f'tU. Ne~ıc!'de r.-n,•ıı nffl g!lzcl 

bir k~u yaparak b~r bo) ora ile b~

rlneı, Romanı ikinci. Dandı UclincU 
oldu. 

banı.ı MUı:ıtcı ek bahl11 ge nva • 200, pl'ise 
~ 6<>o it ıenyar bir llrnya ıoo pUtsc 100 plluı ı:.:n !<uru' verdi 
~lif "#trcı ı.ı.I rı..ı~ 'Plfısc 200 pllı..ııf' 
·~ . ,.._- ıto,u 
~~ltı (Gölc'1J k~tı$0) Dört ve daha yukarı rnştakl saı 
l~ lllşi t:~rıı Bat kan tngmz kan Arap at ve kısroklarR mahsu . 

llıetre :y ara lllnhsus. mes:ı.- Mesafesi 2400 metre. 
~ 'il h ~ Sekiz saf k n Arııbın ı:tırk etti~ 
"1ı Olıı11. bar Ci.nlı k~ularından bu koııu <;ok heyecanlı oMu HlltUn 
~~ l'enıeı~ tay lştırll.k ediyor_ Umltler Bozkurt ile Bora Uzerlncle 
~~e b r, <)ıbnnıuzı ra.hııt toplanmıo Fakııt tlbrlcan sıkı bir 
t..~~ 0~1• Dcınet ikinci, Ktı. c:ekl!!meden sonra gl}zel bir koşu ile 
~ 'ı hah u birinci. Bozkurt ikinci • vim Uçlıncll 

l~ /• ıa.nyıın ı;o pllUı•· oldu. 
'k.~<1 ıcııı 525 2-3 QçUncll .ıüşterek bahis ganyarı 225 pltuse 
~ 2\ı~kl Çifte b'lhla ı lira- 100. pl!se 150. plluıe 4M 4- 15 inci 
~ kJru~ verdi koşul.ar araııındak' çlfte bahis 600, 

ltt>t Ne altıncı koşu üzerindeki ikl1 bahis 625. 
' (fto~ıı.z; l\OŞU 3 - 5 ınc! koşular araımdokf llç!Q 
~ cı.u. ı:ı koı.u u) 
~ bahis t.c 1 liraya mukabil 1450 kuru§ 

Fener bahçe Klübü 
kongresi 

Fcnerbahçc klUbünUn umumi heye. 
U dün klUp mt'rkezlndc fE'vkalde kon. 
greslnln üçUncü ve son cdseslnl ak. 
detmlştıı·. 

Dünkü toplantılıı on klUp arasında 
mutabık kalınan oyuncu değl§tlrll. 

mes• karan memnuniyetle ko.bul edil. 
mıı: \'e ayrıcn glzü profesyonelliğin 

Fenerb--ıhçe klUbUnde büküm sUrml-
yeceğl \'e oyunculara ııncnk zanırı 

maı;nıf verilmesi hususundu mutabık 
kalınmıştır. ~zı mıı.U vıızlyetıeri bo. 
zuk olan arkad:l§lnrıı. d::ı yardım et
mek prensibi kabul edflmlştlr. 

Biletsiz para alan 
otobüsler 

Yukarı Yn tak! tiaf kan verdi 

C\Urıku kürek varışları Kamyonveotobüoler-

v() k rn u n ta zam' o 1 d u d en yaralananlar . 

'Keresteciler - Eytlp hattmdn 
çalışan otobiislorin kontrolüne 
devam edilmektedir. DUn de, bu 
hat ta çalışan 3129 ve 3123 plaka 
numaralı otobüs biletçileri hakkın
da zabıt tutulmll.f;!tur. Bunlar, fi.6 
yolcudn.n para aldıkları halde bl
le t vermemekten suçludurlar. Za
bıtlar belediye riyasetine tnkdim 
edilmiştir. 

Bcyoğlunda Elmadağı caddesin-

tL n,unn bir .. l nc ı·s ı 28 puvanla G. saray ::::1ı g::::.:nu ~~~bt~~:~s:~~ 
~ l§letip yürUtcn Mnnol :Manolaki, 

Cl G B kamyonun arka.sına a.sılnuıı j ya. 
~ .. , uneş, üçüncü eykoz Oıdu §IUdR.ki Cemil Yılmazın duvara 

lbrı~ •u çarpmak surctllc varn.larunasına 
~~ l~rti8Potlıın ajanlığ,ı muşlardır. YarI§ların teknik nct.i.. sebPbiyet vermiş, Ynkalanmıı;tır, 
ll'&a;u kU P edilen mevsi- celerin1 bildiriyoruz: Çocuğun ilk mUdavntı ynptınl-
~Çc ~~k Yarı. lan bu- Müptediler: Inl§!Jr. 
~11 c ilti ~· BcYJcoz ara.sın· Bir çifte: ı - Petro (G.S), 
--~~~e Ya ın metrelik dUz 9.42, 2 - Kemal (Beykoz). 
~~l' Pılrnıştır. Yarıııla- iki çifte: l - Yahya, Mehmet 

Altı aylık vasati 
çek fiyatları ~ .\ıı' CUncş, Beykoz. HllsnU (Galatasaray} 9.9 2 .:__ 

~·. "e ,1~lu, Beylerbeyi Mazhar, Hasan, Sayflhattln (Bey Temmuz 1941 bid yetındcıı itibru'cn 
ı.:~ 1 

\ lüp iştirak et. koz). · altı ay mUddeUe dnmgo. rc:ımlylo 
b&r !il~ Dört tek: l - ZckAi, Barbaros, banka ve Sigorta şirkeUeri n:sa(:ıdaki 

~li ...... Ç()Jc h içinde geçen Kemal, Yorgo, Sezai {Fenerbah - döviz fiyatıan üzerinden muıımelc 
............ ~.ta:~ ~Yecanlı olmuş çc) 8.4.8, 2 - Satı, Tevfik. Jet.- yapacaklardır. 

-..:;• ~~ ae nda başta gc- ro, Hasan Enver <G.S). 
~"' ~~oz ve GUneı Kıdemliler : ı Sterlin 
~~ 6clt .çeki mele- Bir çifte: 1 - Petro (G.S) 9. ıoo Dolar 
~~ aJaniı~r. 2 - Cela:Ji (Güneıa). ıo<ı Fransız frangı 
,~. gtnnı ikinci de- İki çifte: l - Reşat, Ali, Re· 100 Liret 
~ ~e tertip etti- ha (G.S.} 9.2, 2 - Ferit., A'bdur- 100 tsvıçre trungı 
~ dUıı geçtikçe ali- rab.maıı, 1smaU (Günce). 100 Florin 
' ltre& bir kere daha Dört Tek: :1 - Reşat, Tevfik, ıoo Rayhsmork 

)~ ., Pqaba.hçe ve Keaim, Turgut, Satı (G.S) 7.57, ıoo B<ılga 
~ı:U:inden binlerce 2 - Ferit, Kenan, Celili, Zeki. 100 Dr&bmt 

• ~erakıa taıtip Emin (Güneş). 100 Leva 
~ evveı yapılan B&yaol&r: 100 Çekoıılovak 
alt~ :tıniyen geçen Bir çifte: 1 - Nazlı (G.S) 6.6, kronu 

Liru 

131 
2 

80 

1 

Kr. 

23 
48 
80 

ıo 

99 
62 

8 
26 

30 

25 
8 

~ 

> 4 Ağustos,5 Ağustos 
~ 
c:::r ncoı.·b: lo ( fü.•(•cb: ll - llınr~ !H llrzır: 92 

\.tU<JlltıJ " l&NI tı t'aa.tıı \ ....... , t.uoıı 

j,l)9 9.8G G.oo 9.88 

18.20 4.57 JS.20 4.M 
17.14 8.iH 17.H 8.62 

Akı;nm 20.22 12.00 20.21 12.00 
Yat ı 22.ıı l.47 22.09 1.47 
İmııak S.59 7.38 4.01 7.39 

--RADYO--ı 1 ~O Liradan 100 Liraya 
kadar 

t'..adyc maklDe ve parçalan aıtyo-
ruı. Bozuk, hurda. veyahut pos~ 
rııuıece mUh!l.rın. torba lçlndc dahi 
ılı!li Açık adreıı ve tatsnauı mek. 

tupıa gazetemizde Sezar 
remzine yazınız. 

VAK I 1 
.;azot.ede çıkan bUtUD JasJ n 
resımıcrtıı oukulıu ınnb!uadm 

&ffONIC rAJUJ<"'11:81 
Memleket W.emJUet 

tçtDde 11ı1mcıa 

-'ytıll YO l~ IU. 
IJ ayıısı t60 4%Cı • 
.. aylıll ne ~ • 
1 fllllW "°'1 l600 • 
rariledeıı B&lk&ıı Btrllgt açtıı 

ayca otuz ıtUl'U§ d~WUı. PoBta 
otrllğtµe gtrmlyeu yerlere ayda 
retmıc oeşer kuruş umme<Jlla. 

Abone kaydını DiJdlren me1'tus: 
~• teıgra.t Ucrettnı aboııe paruı
aı n posta veya oaııka Ue yollama 
ucrettnı ıcıare ıtendl uzerıne a.lıı 

l'tı.rld)'enlıı ita poeU mulle&IDllt 

vAJUl"a aoooe yazııı:r . 

lldree değiştirme ucreu ıtı K.J1 
lLAN OOKICTLKW 

rıcarct uıınınnnuı sanum • .. 
arı sondan tUbareo ua.n aayta.ıa 
rın<uı 40, ıı,; eaytaıarcıa 60 kurut. 
:ıör<lllnCU eayfşda ı: Uttııcı 9f 

lçUnctlel ı; otnncıae •: oaeıuı 
vaoı ıı:eJımece tı ura<tu 

BtlyUK. ı;<>M oevamu K.11Şell 

renkli UA.ıı verenlere yn ayn lD 
llrmeler yapıırı . ttesmt U&ıuarır 
mntim satın ~ kuru tur. 

ll<'-ıu1 MahJyet.W ( tlmryu 
KüçWı UAıılıu 

Sil dete SU; LiU detal!l 60. Oc; 1 
ıetaal 6:ı dört cıetaaı 7(1 ve oıı 
ıetası U'ıO ICU~tur 

Asker lik ilanı 
Be lkt.a Askerlik ~ub\-slndon: 
S37 doğumlulann ve bunlıırıo mua_ 

meleyo ta.hl oıanlann ıon yoklomala_ 
n d vnm etmektedir. Bu yoklamala. 
rm Ağustos nihnyetino kadar yapıla_ 
cağı evvelce verilen lllııdnn biliniyor 
ısa d bu doğumlulann ellerindeki nu_ 
fUs hUviyet CUzdnnınn Uo biran evvel 
şubemize müracaat etmeleri ve yok.. 
lamaya gelmlyenlerln yoklama kaça.. 
ğı ad edilerek hakkında kanuni muıı. 
mele tatbik edileceği tekrar ilO.n 
olunur. 

a..;_tiıı bu. Ureıt pm.plYQ- 2 - Nimet (Güneş), 3 - Jale 100 ~zetı 12 91 80 

"1.:....~ se!rrki mil.sa- (F.B). - 100 ZloU 1 I' ~ ~~la.rm heye • İki çifte: ı - Müzeyyen, Naz- 00 Birinci sınıf 
~ ~U}"ordu. Ne - lı, Suzan (G.S) 5,45, 2 - Melek, ~00 ~~r. mütehassıs d oktor 1 

...._~ , iktıı birinciliğini Mezher, Ne.ılhe (Fenerbabçc). 100 Dinar 3 17 115 R 1 
~ .. " ~~·c.Ulğinı GU~eşli ~rt tek.: 1 - Nazir, Kevser, 1 NURi BELLE 1 

.... ~ blribirioe Emine, Zahide, Suzan {G.S) 5.16, ıoo ıYen 31 os 83 ' INtR w RUH JIASTALIKLARI 
1~ olduklarını ia- 2 - Melek, Ceyli.n, Atiye, Saba- ıoo svcç kronu 30 87 81 Anknra Cııdde81 No. '71 

1 
~ ile hat, Çidem (FenerbaJıçe). lOO ruble ~ l\tıı:ıyene aatıcrl: 11\ trn ttlbattn 

1 

28 l>ll ltoeauıde g{lniln Kıdemli yanşlarmda blrincJ ve ------------

~ 1~1& Galatasa· lkincillğl kazanan GalatMaray ve VAK 1 T ı 
8 PUvanıa GUneş GUneş kilrekçileri 17 ağustosta p~• ----- • • 1111 

~~ '-.~U ~a.nıa Beykoz, yapılacak Marmara kupası kUrek Çocuk ffııkiınl 1 
~~~eti ~!':'~.Fener- mllsabakasmda İstanbul temsil ede Daima halkın menl aa· Ahmet Ahkoyunlu 
\..'ı ' ~ 'l'aaırı ~lardır. ceklerdlr. DUnkU yarışlardan son-
~ ? lltı~ Jnllsabaka· ra kazananlara ajanlık tarafmdan tini dÜ§ÜnÜr, her sayı· j Tnkiilnı Talimbanc Palae No. 1 

a ~~la Galatasara.y llıt Te bayrak mllU.fatları veril - •uula en seç m e vazdaJ' ' pazardan maada hergtın saat 1ö 
· ·~ na_ :Fenerbalıçe IDJ§tir. ten onra. Telefon 401%7 

"""ilet Uçüncn oı. ne,reder ••--------• 

miisabakalar vaptlacaktır. 

Bölge susoorları ajanlığı bu 
munasebetle rengin bir program 
hazırlamış ve hariçten gelecek 
c:porcularla seyircilerin bütün is· 
tirahatlerini temin maksadile 
şimdiden Bandırmada faaliyete 
başlamıştır. 

18 ağustos paznr sabahı bil · 
tün genelerin iştirakile bir geçit 
resmi ynpılacak ve bilahare Ata
türk madalyonuna merasimle Qe 
lcnkJer konulduktan sonra mil • 
sahakalara başlanacaktır. 

Sındırgı tütünleri 
Bu sene 25000 dönüm 

tahmin edildi 
Smdırgı, (Hususi> - Seneler' 

denberi §Öhret ve rn.ğbct kazan· 
mış olan Sındırgı tütünleri bu 
sene yirmi beş bin dönüm ola -
rak tesbit edilmiştir. Zamanın .. 
da yağan faydalı yağmurlar mah 
sulün fevkalade neşvünema.sına 
yardrm etmi§tir. Mahsulün top· 
lanma mevşimi olan bu güriler • 
de havaların çok müsait gitmesi 
tütünlerin nefasetini bir kat da· 
ha artırmaktadır. Eksperler 
Sındırgı tütünlerinin bu sene ne 
faset itibarile her rnıntakanm 
fevkinde addetmektedirler. Re • 
kolte de ~en yıla nisbetle üç 
yüt bin kadar failadır. 

Adanada yapılacak 
yollar 

Adana, (Hususi) - Bu sene 
vilayet umumi meclisi en fazla 
vilayetimiz üc kazaları arasında 
ki :mıvasala yollann.m yapılma· 
sına ehemmiyet vermi~ ve bUt • 
çenin nisbeti dahilinde en fazla 
ayırabileceği tahsisatı bu iş için 
ayırımşttr. Bu ayın 24 ünde 
31265 liraya Kozan yolunun 4 
kilometrelik bir kısmı ihale edil 
diği g1bi, keşif bed~li 34331 lira 
olarak tcsbit edilen 3 kilometre· 
lik yol kapalı zarf usuliyle ihale 
edilecektir. Bundan manda 14 
ağu tosta gene Adana · Kozan 
yolunun 2 kilometrelik kısmı kn· 
pah zarf usuliyle ihaleye konula 
caktır. 

Mersinden Ankaraya 
gidecek atıcılar 

lffersin, (Husıt.Si) - f.ğusW. 
sun 9 • 10 unda Ankarada beş 
!bölge mükellefleri arasında ya • 
pılacak olan atış müsabakasına 
şehrimiz idmanyurou gençlik 
klübil mükelleflerinden beş genç 
i~tirak edecektir. Bu gençler her 
J:{in sabah ve akşam yüzbaşı 
Bedrettin Tığrağm riyaseti al • 
tında atış yaumaktadır. 

,---------~----·---, ... ı ur iye Cu urıyeb 

ZıRAAT BANKASI 
K.uruıu~ tanhı 1888.. - ::iermayesı: 100.000,000 Türk Liraa 

Sut>e ve Ajans adedi: 265. 
Zı1aı ve tıca1i ''er nevı banka muamelelm. 

ı'ara b1rllrtlreııJere ı&HOO Ura Umunlye .utyoe • 

~t Bankaamda ırum tıarıW 'l" Oı baran taaarrııı ııe ....... -·~ "'" CD .., 

~ Uraaı ou.ıunan.ıanı senede • C1eta "f'kilecek kur'a ~ qatıd&ID 
pı&na ı:öre lk.ramije dllgıtı.lacıılıtır. 

• acseo ı.ooo tlraJıll •.ooc tına ıoo ~ecı 1>0 UraJ~ o.ooa °"' 
ı • GOO • ı.oocı • 1%() • ta • &.Bel • 
1 • !50 • l,000 • 160 • 'tO • U00 • 

'41 • lOl • t.OOC! • 

DiKKAT: Be.saptarmcıaıc pıı.raıar bir eene tçtnde l50 l1radaıı ..,., 
21lşmlye.DJere ikraaı1yt ÇUCtığı takdirde % ZO tazlasiytr Yeril~kt.1• 
K~1 -: ıı Mart. ıı Rnziran ıı ~ IQL 1l BlnndkA.nun ı.rtble 

rinde yapılır. 
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T. JŞ BANKASI 
Küçüli ~asarrul hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞ!DELER : 4. Şubat. 2 Mayıs, 1 A#Wıtoa, 8 İldndtepin 
taıilılerlnde yapW:r. · 

1941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 Ii.1ık - 2000-Ltra 
ı • 750 • ... 1:soo.- • 
1 • 1000 • - 8000.- .. 
' 500 • - 2000.- .. il 

8 • 2ISO • -2000.- .. 

800

3380 • 100 • - stı00- • 
• l50 • - '°°°- . 

• 20 • -sooo- • 
mı1!!!Mml ....................... .. 

Fenni Sünnetçi 

NURi EŞSiZ 
A.k8&ray poUs merkezi kar§I.Smda 

No. 1/2 Tel: 2C937 

Dl§ Muayenehanesi 

Aristodimos Vasilyadis 
Tarlaba§I Caddesi No.: 230 

Birinci Kat 

DİŞ TABtnl 

Sabri Kutel 
Muayenehanesinl Emfl:ı&ıll ~ 

mane!encll Han No, 8 ze 
• nakletml§tlr. 

Acele satılık Arsa 
Kal'tal Maltepcstnde, Kuru!)e§me 

Mevkllnde Bağdat caddesinde 2 daJd. 

ka me.aa.fede 54~ metre .mure.bbal 8.1'

ısa acele olarak ııablıktır. Tallpler.n 
Yalat gazetesinde Adnan Evclmlğe 

mtıracnatleri. 

- Operatör Doktor•lllll 

ORHAN ON ALAN 
Cağaloğlu Sıhhal Ylll'tla 

Erlieli, liadm ve coçuklara 
ait her nevi ameliyatlar 

tdrar yoDan, P. lm1ak, bmun 
lı&stalik ve ameliyatıan ne do!mn, 
karaciğer, mide, ban&1ı huta· 
larmı kabul eder. l'!yatlan UCUI 

temiz ve ehemmiyetli. hasta.nedir. 
Tell\fon: 23185 Telefon: 1318/J ................... 
Bevo'ğlu Halil SinemCl81 

BagUn Matine ıı,ao c1a, sece s,ao 
cıa s büyük mm birden: 

1 - Klnt Konftm otlu, Macera. 
ı - Kara &danın eeran. Borla 

Kari of. 
S - Yeralb emm. SOUtaör 

Kovboylar. 

~ 

VEDADURFI 
Tiyatrosu 

Ba Akl)&m Beylerbeyinde 
BİR DOKTORUN VAZiFESi 

PJye11 S Perde 
----0--

Raşit Rua Tivat1'osu 
Bu Ak,am Çitte Saraylanla 

- Blr ftoık llzım - Komedi 8 perde 
HALİDE P1ŞKtS blrlllde 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazlları 

Fiyata 

a~rke~ kl'nıU lml ~tuu yaşa:- - Hikayeler - BEKİR 

SITIU KUN'J 60 
&ınl Sclllorum - Roman - BURHAN BURÇAK 60 
20 DersU> Gnzctel'Jılk - .SEBİL AL'l'UG SO 
t-ıecUsı l'\Icb'u~n 1&7'7 • il98 - BAKKI TARIK US 800 
tlçUncU Sultan Dlehmcdln ~ıtnnet Düğünü - HİLMİ ~ 10 
Kendi kendine 1000 kelimo lle l!ğ'rctld - Franıın:ca kit.ah! !50 
reni!.' lrendinı 1000 kcllmc Ue 6ğretld - Almanca kitabı !50 
l{cııdi ı.endinl! 1000 lmllme ile öğretici - lnglllzce kitabt l60 
4.ııkerl Jiamus - f:l..1\LAil4'J'T1N Kll• !60 
ffnlııt mı bu - Rc.man - HASAN RAstM US 60 

Ot 1 yap imaya elverişli 
kirahk bina 

1 Ani ara cnudesinlıı e"' rr.utcber yerinde fovkalii.do naza.retti ha 1 
'adar vo aydmhk bir blnn kiml&tır. 

Vnklt gazct<•c;I ldarehıuıcslnc müracaat. 
ıiilll .. llllll•F5d~~ .. mi11:m .......................... .. 

Sahibi: ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matbaatlt 

Umum neşriyatı ıdare eden: Belik Ahmet Seveıngil 

narici askeri kıtaatı ıllnıan 1 
ıstanbuı Levazım amırıiğinden verilen 

-----· 108,000 kilo koyun eU &lmacakUr. Kapalı zartıa ek.ııiltmul 18.8.941 Pa. 
urteai güntl aaat 16 da Elbığ<ıa. askert aatm alma komllyoııunda yapıla. 
caktır. Tahmin bedeli 36,720 llB, 1Jk temin&tı 3764 ıtradır. Taliplerin kano,. 
n1 veslkalarlle teklif mektuplarmı ihale 1&atinden bir saat evvel komlayona 
verınelerı, ('169 - M28) 

* • .. 
200,000 kilo patates aımacakbr. Kapalı zarfla ekailtmem 19.8.941 Salı 

günü aaat 11 de Ankarada Lv, .A::n!rliğl Satmalma. Kom.iayonunda yapı:la. 
caktır. Tahmin bedel: 2',000 lira, ilk teminatı 1800 liradır. Taliplerin kanu_ 
n1 velllkalanylt. te~m ırıektuplar.ını ihale aa.tindeıı btr aaat evvel kom1a,yo. 
ııa vermeleri. (763 - 64.°') 

••• 10,000 kilo sade yağt a1m&C1Lktır. Kapalı Zll1'fJ.a ekailtmesi 16.8.941 günü 
sut 11 de Ada.nada amrl S&tmal.ma Kom18yonunda yayılacaktır. Tahmin 
bedeli 16,000 lira, ilk teminatı ıtoo liradır, Taliplerin kanun! vesikalarlyle 
teklif mektup:arın. ihale aaatındm bir aaat evvel komi.llyona vermeleri. 

('1615 - 64.06) .... 
A:atıda ya.zıh mendm ka~ı zarfla eludltmeleri tıiz&larmda y&ZI1J 

glln, saat ve mahaller&lı:i aaketi aatm alma komisyonlarmda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vealka.:arlle :.ekllf mektuplarmı ihale aa&Uerinden bir aaat 
evvel alt olc1uğu komlayona vermeleri. Evııaf ve prt.nameıeri komisyonla. 
rmda görülür. 
<J.tNSt 

Odun. 
Sığtr eti. 
Sade yafr. 
Sade yağı. 
Kunı qan. 
Patates. 
·Borular binam. 

Kilo 
2,SM,000 
, 60,000 

30,000 
2:S,OOO 

162,000 
228,000 

Tutan 

••• 

14.62,60 
3600 
2SKf 
14:58 
1'110 
4781 

12/8/9'1 11 Çortu. 
15 .. .. 16 Eskife.hir 
11 ,. .. 11 Trabzon. 
u ... 11 Diyarbakır 
11 • • 16 Karii 
11 • • 11 Kara. 
11 .. ,. 18 EııkJ§ehir 

(727 - 6209) 

A§ağıda Yaztlı !ei:ıZeltt ıtap&b zarfla ekailtmeyo konmll§tur. İhaletd 

13,8.941 Çarp.mb.ı gUnQ aaat 16 da Kara aakert 1&tm alma koml.syonunda 
yapılacakt:r. Topta.J> veya ayn ayn taliplere de ihale edilobllir. Taliplerin 
kaıumf vea!kalarlle telr4.l.f mektuplannı ihale 11&1.tinden bir aaat evvel ko. 
misyona vermeleri. 

CINst 

Tue fuulye 
• • İhya 
• • ııa.ıu 

Dom&tee 
Taze kab&lt 
Yetil bClbmı 

Mlktan 
Kilo 
ü,300 
«,300 
10,800 
1',200 
ü,800 

'000 

'- . . . 

Fiyatı 

Klll'Uf 
115 
us 
20 
20 
u 
20 

Temln&b 
Lira Kr. 
4.98 88 
,98 88 
162 
819 
SDS 
60 

70 

(733 - 6215) 

Muhtelif ııakttyat yaptmı&C&ktır. Pazartı:k!a ekslltmem 15..8.941 Sab gtı.. 
n.tı aaat 11 de Çanakkalede Mat. llv. Satm alına kom!ayonunda yapılacaktır. 
Talımfn bedell 6660 Ura. ilk temlnAtı llOO liradır. Taliplerin belli vakitte ko. 
m!qona gelmelılllt. (393 - 8037) ..... 

Ap.ltda yazılı mevadm pu&"lıkla ekailtmeleri bizalannda yazılı gün 
w aaaUerde Adapazarmda uk!.-1 atın alma kombyon.unda yapııacaktır. 

Taliplerin belli nkltte komtay~ gelmeleri. Evsaf n ıartnameai tat. Lv. 
Amlrllti ıatm alma ~onun& da görülür. 

<111111 lllldan Totan T'IJDhıatı ihale cttn ve saati 
Kilo Ura Ura 

1,272,000 82,680 ,18' 11/8/941 15 
~.ooo 01.200 4S60 ıa .. .. u 
960,000 33,600 ı520 u .. .. us 

(75:5 - 6351) 

1 latanbul Belediyesi ilanları J 
Şehzadeba§nıda ll'e:'ah aineJD3 arkaamdaki aahanm toprak tesviyesi ve 

fazla toprafm nakli iJl açık eıuJıtnıeye konulmll§tur. Ke§i! bedeli 3S90 lira 
ve Dk teminatı 269 Ura 2:S kuru,tur. Ke§l! ve §&rtna.melerl Zabıt ve Mun. 
m.ellt lıllldllrlüğ11 krL\eminde gör1l!ebllir. İhale 11.8.9U Pazartesı gUnü aaat 
1' de Daimi EncGra..enoe yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ma.kbuz veya 
mektupl&n, ihale tarlbfnden sekiz gUn evvel belediye Fen işleri müdürlü. 
ğtıne mllrac&aUa alacaklan feLD.1 ehliyet ve 9'1 yılına ait Ticaret Odası 
ve81kalarlle> Uıale gUnU muayyen Aatte Dalml Encümende bulunmaları. 

(6313) ..... 
Keoif Bedeli tık Teminatı • 

2217,M 

998,H 

lfi6,32 Beykozda Al>rahıımpaşa Korusu yanında yapı
laalt i.sUnad duvan. 

7:S,00 Sllivri Sıfat istasyonu Ue Damızlık Boğa dopo. 
ırunun ikmal inşaatı. 

Kqlf bedellerile ilk temtn&t mlktarlan yukarda yazılı işler ayn ayn 
açık ekBlltmeye konulmuştur. Ktlfl! ve prtnameleri Zabıt ve Muamelflt Mü
dürlüğü kaleminde gl:!ı1llebllir. tMıc 11.8.9U Pazarte81 günü l!laat 14 de Da. 
irol E.l\cUmende yap;llıcaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz vı-ya mektup. 
lan, ihaie tarihinde ııel!iz gün evvel VilA.yet Natia Müdürlüğüne müracaıı.tıa. 
alacakları fennt ·~hliyet ve 941 yTlına ait Ticaret oda.ısı veaikalarlyle ihale 
gl.inU muayyen. sııatte Datnıı EncUınende bulunmaları. (6274) 

Baliırköy Malmüclürlüğünclen: 
lılahmutbey nahiyumde Kly ~de Rumlardan metrilken hazineye 16 . 

tahrir ve 8!5137 mımarataj No. ·ve SO Ura muhammen kıymetli dUkkAn ile 
ittisalinde 18 tahrir ve 34./36 ııu:vrataj No. ve 120 lira muhall}.men kı:y. 
mııtll dUkkAn hllmtizayt'de aa.tıııı.cıı.ktır. Talip olanların ytlzde 7,5 teminat 
bedeline dair makbuz veya mektubile ihale günU olan 18.8.941 tarihinde Ba. 
kırköy M'almUdUr1U#'trı<i.- müteto~ıoı komlayona müracaatları llAn olunur. 

(M:iO) 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyo
nundan: 

Beher aded:ne iki yUz kuru11 fiyat tahmin edilen on dört bin ytiZ adet 
ekmek torbam 13. 8. ~1 çarpnba gUntl saat 115 de Ankara.da komisyonu· 
muzJa kapalı zart ekı!Utme.tile slmacakbr. Şartname (141) kuruı,ı bedel 
ka?'§tltğınd&. Ankaıacia komlayonumuzdan ve İatanbulda J. S. Al. Ko. ile 
Jandarma efYB ve !evazım anbarmdan almır. Nümune komilyonumuzda 
görülür. İlk tem'nat (İki bln yflz on bel liradır) İeteklllerin teklif mek· 
tupıarmı ihale zamanından bir ttaat evveline kadar komlıryonumuza ver 
meler!. (5968) 

Bakırköy Malmiiclürliiğünclen ·: 
Topçu atıB okulu arazlsl da.!ıili!lde bulanan Uetree Ye Ka.dıyakuplu çift. 

tiklerinin 1.8.9'1 tarlh!Dden Ma-t 942 gayesine kadarki otı&klyesl müzaye. 
deye çıkarıldığından 81.'1.Nl tarihlnde ilı.alulnin icra kılma.cağı ilAn 
edilml§tl. 

Civar köylere elan D&nm buıllZ yaprlmadr#J anlqtldığmdan !hale 
12,8.9'1 Salı gUnUne tehir edllmJotlr. Talip ol&nlarm mezkru- gllnde aaa.t 
H de Bakı1'k6y ma.'m~ mttraeaa.t!an ilAn olun.ur. (61522) 

Sabah, öğle ve a1'tam Jler yemekteO 

SANiN diımacun11 kullamnahClıtl 
G"üzel Yüz 

için ilk şarf ~ 
Güzel Diı 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
en.alı şart da 

SANiN 

Mikroblan ro· 100 öldürür, dişleri fı 
mediği yerlere kadar nüfuz ederek the 

labr, diş etlerini besler ve 
}anmalarına mani olur . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayın~ 

Eczahanelerle Büyük ltrıYol 
mağazalarında bulunur. 

l ................... . 
~ 

Devlet Deniz Yolları lş1etme 
Müdür1üğü ilanları 

4 Ağustostan 11 Ağustosa kadar 111 

lara kalkacak vapurların isimleri, k' 

ve ~aatleri ve kalkacakları rıh 
Karadeniz Hattına - Pazarteın 17 de (Ege). Pcrşem~ 1'1 Ol 

Galata ruhtrmından. 
Bartın Hattmıt - Çareamba 18 de (Anafarta). 

(NOT: Bu po&ta ıldlt ve dönüşte lllveteııl 

rayacaktu.) ~ 
bmlt f{attına - Salı S de (Seyyar}, Pet"§embe 8 d• < 

Rıhtmundan. 

lludanya Hattına - Salı, Pe~~ınbe, Cumart.eaı 9 da < 
8 de (Marakaz). Pootalar Gala.ta Rıhtımınd-1' 

Banıbtım. Hattına - Pazartesi, Çarpmba. cuma 8 de ( ıJ 
Rıhtımından. A~ Çal"§amba ve Cumarıes' 
Tophane nhtmım:iaa. 

Karabiga Hattıııa - Sa~ı 19 da. (Mersln), Cuma 19 da <91 

Rıhtımından, ,p, 
tnıroz Hattına - Pazar 9 da (Bartın) . Tophane Rıhtunı:nd ıf 
Ayvalık Hattına - Çarşamba 1'.! de (Bur.ısa) , Cumarıeei 

Sırked .Etı!ıtımmdan. _J 
bmlr Birinci Sürat - Pa.zar 13 da Clzmir). Galata Rıb~J 
bmlr lkinct Sürat - Perşembe ıa de (Kade§) . Galata ıuiı 

NOT : Vapur &eft>rlerl hakkında her türlü maUunat apğıll' 
- raları yar.ıh AoenteJerimb.den ötrenlleblllr. 

Galata Ba,, Acenteliği - Gaıata Rıhtımr, Limanlar Uın~ 
MüdUrlllğti B~ası altında. ti 

Galata Şube Acenteliği - G.ılaı:a Rllıtrmı, Mmtaka ı..ı.nı 
Reisli~ Binası Altında. 

Slrlccei Şube Accnte~lğı - S1rkeC'., Yolcu Salonu. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Jşfeltf1' 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeil ı •:SOO 05.-':IJl'l ~ytiZ) Ura olan (S) ("' 
Sıcak hava ü!Urme cl!ı:ızıarı (1:5 9.PU) Pazartesi günü ~t 
zarf usuıu ile Ankarada İdare ttnaamda satın aımace.ktır~ 

Bu işe girmek ıstıyenlerin (337.:S) liralık muvakkat •> 1 
nun tayin etti~ vc•ıs.!<ıı!arı ve tekliflerini ayni 11]n A&t <1 

misyon reİBJ!~ine vermeleri IAzımciir. ~ 
Şartnameler paraaız olaralt Aııkarada Malzeme ~ 1 

p~ada Tes.?llilm ve Sevk Şe!Jit":ıö.eu dağıtılacaktır. . . . .,,,_ 
.Muhammen bedeli (2600) :1ra Ol&D i§aret bayrağı lJnŞllt (jS) 

kırmızı ve 2000 metre yqil bez (12.8.19U) Salı günU -.,.. J 
Haydarpaşada Car biJ'ıası cla..ıl!.linQeld komlayon t.aratınd 
usuliyle satm aımacaklır. ~' 

· Bu i§e ıfrmek ııtl~enlerln Cl9:S,ı liralık muvakkat te.OI 
tayin ettiği veeaıkle tlrlikte ek&Ltme günü saatine kadar 
caatlan lfızımdır. 

Bu i§e ait. prtnameler komisyondan paraaız olarak ... ~ 
Muht>.mmen bedel, muvakkst teminat ve cinai af&~ 

muhteviyatı maızeme, her liste muhteviyatı ayn ayn uı~ 
ve kapall zart wıuıu jle 20 Ağwı~.s 1941 Çarıamb& günU 
rada. Umum .MUdUrlUk blna11ın.1ı. toplanan Merkez 9 ~ 
aatın alınacaktır. ~ 

Bu işe g~rmek letlyenlerin ır.uvakkat teminatları Ue ııl~ 
tayin ettiği veslkalan ve teklifleriLl aynı gün saat 1' de 
relsllğlne vermcl(;ri !dzmıdır. ~ 

Şartnameler para!1z olarak Haydarpqada TeselıülD .. 
ve Ankarada Malzeme Dalreeindan temin olunur. 
Ll-te Mnhamrlltlll 
No.ıu Mal'mlDellln lmd Bedeli 

ı Ala.tı cerrahiye 
2 Ameliyathane maaalan ve teferruatı. 
S (Muayene ve ı.-an.suman mualan 

(teferruatı. 

4 ( KUc;Uk •teriUı.uyon cihtW&n 
(ve teferruatı 

5 nztk tedavi banyol&n n tetemıatı. 

Lira 
:S.6115,00 

20.000,00 
8.M0,00 

6.a:so,oe 


