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Ozapo~yayı __ ~ibery~ Bugünkü harplerin aon Bulgar 
erıne goturmesı •afhaıa;;~ir~~uen Başvekili 

nıu emel sebepler Bir İngiliz generali 1 

Yazan : ASIM us diyor ki: 
Hariciye Nazırile 

birlikte ~ vaziyeti hakkında ~e. 
ec.ıe .. 11

e .. . !k tahmln1erfmlzl te- Ruslar, rı·cat 
' hıaJuyettcdlr. Japonlann 

flr.t )(, hudutlarında mC\ <'Ut lh. 

~ ''•tıertaıı lenı tahsidatıa halı"nde 
~ So~ etınelerf Slblna cihetin 
"°-~t Rusya aleyhlne bir Ja: d ..., • ı d • 
OldQhn lUD Qn baslam&k Ü7.Pr(' egı ır H 

~ : gö teriyor. na .. , il 
''°-et~lloye yeni te~kil ett..lği --<>--
-.. tan Pllrtl adamı olmak Ü. s u . e 
" "'1t lllnu~ olan bütlin un urla. r 1 v 
~~hrnuş \e onlarm yerine 
le. 't-.ıe" \ e amiraller getirmi - ş imdiki 
~Japon kabine ı bu suret. 

~ ~en kendisini askeri erncJ. h a ı ı· ı e 
-.. "edecek bir cihaz olmuŞ-

~~ gij ru· .RKıYEYE eı·R ~ bılJı 0 en f') JaılOn'.\ acla huk:ı. 
~ eli ~hı baslar ba.o;;lal"'!a7. R >y. 

~Otnatik muharrl 1 ba.,, TAARRUZ 
~ a -r neşredf:rek ,Japon~ a~ ı 

~~Q: ':'°da bir '.\Olcu:\'8 benze- VUKUUNDA ~ u dC\Jetln '.\a lbcrya 
~ ~ R~ ya hül'~m miecc. S 1lt p, lflk Okyanusunun 
~ıntaka ında Hi!ldi Çini Ji_ 
~ J. 1 lıtgal edeceğini söylü. 
~ '-'lt &kat İngiliz mnbarrir1eri. 
~ alealannda asri dikkate S.:lan clh"t Japonlan cenuba 
~~"lll. l en tabzir eder görilnmf': • 
'1f.t ~olar Hindi (';ini tarafına 
le ltUt ~1'·1irde tnglJterenln ~'in 
~ibıj ~k ederek hn-nkPte ~eçe. 
~ da e bu harekette AmPrika. 
~tı~~tiraldnl temin ed~eğtni 
~11aad~ 0rdu. Halbul.I :slberya 
~~ııa Yapılacak bir talll'ru1. 
lGr.t,111 da bö) le bir haasa..'il) et 

•- tnl 'Ordu 
-.ıgsıt. • 

ta,.. it tenin Amerika ıııcfiri 
~>'lf'.dt~ •llfaksm Sanfranslskoda 
...: tlıte ~ nutuktaki bazı ff.mt. 
d "d 11-ıf bakımdan mlnabdır· 
f t ~'""• ne tnglrt.erenin, ne 
~ &nnı Uzakşarktaki meıı. 

dlJll'lll(!tıc C!otrudan ılomva "'''' 
h e, le l:e bu fle\ l<>tlerln Jaoon 
>'ttJ.'l~ •tııır &!!Jii harp çıkamı~k ni. 
'6neıı1tı 01ınıutıklarını bilıtiri:ror. 
-., ~ert~ cenubi Paslf"'<de tnırlllz 
-._ t'-1J'ırıl 111 ha, a 'e deniz füılf'rl. 
~)'~k Yetini tehlike:v" cliisür • 
~"tlteu oları herhan~ bir Japon 
~~itle ne karşı bir nl"\ 1 aliı -

llta t n lnatı 'eri) or. 
L..: vaziyet 
.;;:ıe biik .e gore )Cnl Prens Ko. 
~ gll'f fırnetı askeri bir te eh. 
~llJ ırıt"nek suretinde fkl şıktan 
""""Qedıt· ihap etmdl mecburiye
~ · Ya Slbcna üzerine ta 
lı~ ederek So~·yet Rusyanı~ 
~llt :1' ordusu ile çarpı mak; 
~ ba)\j enı:ıbi Pasifik istikametin. 
~r ~oJunu tutarak lngi.Jlz -,.._il. " · Çin lttila.kı ile kar ı. 

K uvvetLi bir 
istınat nokta
sı olacaktır 
Londra, 19 (A.A.J - Röyter 

ajansının askert muharriri Ge. 
neral Gough yazıyor: 

Ancak birkaç gün süren bir 
sükuttan sonra Alman orduları 
taarruzlarına f evkalide bir şid
detle tekrar başlamışlaroır. Al. 
tı gün süren §iddetli muharebe. 
lerden sonra, Almanların bu ta
arruza baı:ılarken büyük gürül • 
tUlerle ileri sürdükleri iddialan. 
rın hiç biri talıaikkuk etmemir 
tir. 

Almanlar, hiç fiiphesiz üç ia. 
tikamette Uerlemişlerdir- Fa.kat 
Ruslar mağlüp edilmemiş olduk. 
!arı gıbi Almanların iddia ettik
leri gibi ricat halinde de değil. 
lerdir. Bilakis Ruslar çok şid. 
detli bir mukavemet göstermek
tedirler. 

Rus başkumandanlığı. Bob. 
ruisk etrafındaki sol cenahını 
takviye ederek Almanları püs.. 
kürtmiye devam edebilirse, Al
manları Somole~k etrafında i. 
lerlc miş olan kıtaları tehliıkeli 
bir vaziyette kalacaldardır. 

Burada ve başka yerleroe va. 
ziyet Rus ihtiyatlarının kuvve • 
tine ve bu ihtiyatlann icabede. 
cek istikamette ilerleme imki.n.. 
)arına pek ziyade bağlı bulun
maktadır. 

(Devamı Sa. 4 sil. ! de) 

Roma va 
gitti 

Sofya, 19 CA.A.) - D.N .B.: 
&,vekil Fi'of ve Hariciye Na. 

zırı Popof bu S&bah Romaya hare. 
ket etmişlerdir. 

~m, 19 (A.A.) - Oft: 
Romadan lBvlçre telgraf Ajaıuıına 

bildirlldığine göre, N.ltütiyetli Roma 
mahfillerinde Bulgar bafvekill ve ha. 
rlciye nazırmm yakmd3 İtalyan bU.. 
kOmet merkealne yapacaklan aeya. 
hate hUyUk bir aiyul ehemmiyet a t. 
!edilmektedir . 

( Devam1 Sa. .J sü. .J de) 

Britanya ordularında mühim bfr mevki tutmakta ola>ı Skoç kt. 
taları, istikbaldeki va::ifeler için sıkı talimlcryapmakfadır. 
Yıtkarıki resim, bir topıı. hava miişahedesinden saklamak i.çin 

gizleme u.~diilıle gözden kaybedilmesini göstermektedir 
_JAPONYA 

Sovvet 
Fransa hududuna 

Ankaraya asker 

italya ve Danimarkanın Mos
kova elçileri memleketimizde 

Berlindeki Sovget 
elçisi de geldi 

illan, 19 (A.A.J - ltaıJaımı Ka. I rekkep bir kafile dün saat 8,80 da 
ltova bUy\lk elçlai De bUyQk elçlllll Sovyet Rusyadan hudutlanmıza geç. 
r rkMt ve memurlnlnden 28 ldfl w m1f ve KWlcaucak llıtasyonunda hart 
Danimarka elçiat Ue maiyetinden mu. (Devamı Sa. 4 sil. 5 de) 

Ankara stadındaki 

Mües hadisenin cezası 
Beden T erbigesi 

Umum Müdürlüğü 
Son ceza kararı verilinceye kaJaı-

Beşiktaş birinci fut bol takımını 
maçlara iştirAkten menetti 

Ankara, 19 (A.A.) - Beden 
terbiyesi umum mildiirlUğünden 
tebllğ edilmil)tir: 

15 temmuz 19il ea.1I günü An • 
karada. 19 Mayıs stadyomunda 1f-· 
pılan 1941 mevaimi TUrtiye futbol 

Yeni elci yıQıvor 
q6nderdi ~ 
Ankara, 19 (A.A.) -

Fransanın Ankara bü
yük elçili@ne tayin edi
len sabık Tahran büyük 
elçisi Jean Hellev ve re
fikası, bugün Erzurum
dan şehrimize gelmiş
lerdir. 

Fransa büyük elçi•i 
garda Hariciye Vekale
tinin bir mümeuili ile 
Fransız maslahatgiizan 
Outrey, büyük elçilik er· 
kanı ve Fransız kolonisi 
tarafından karşılanmıt
tır. · 

Bir Röyter haberine 
göre: 

Ro anyada 
Alman ve Romen 
ask~rleri çalışmış 

Moakova, 19 (A.A.) - Röyteı.-: 

Sevkiyat Şansiden 
Mançuri ve Kalgana 
doğru yapıhvor 

N plnc, ıı <A.A.) - Röyt.u blJ. 
diriyor; 

Hentlz teytL fdilmemlf 
baberlere göre Japon lutaıuau llamll 
trenler Ş&nslden Mançuriye w .-.ı 
de K&Jgana doğru gelmeğe ._.,....,. 
tır. P etpingln garbmdaki la~ 
da mut.addan fazla kıtalar bulummll 
bunlarm pek muhtemel olarak Kal. 
gana aevkedilcceklerinl tahmin ettbııt 

mektedir. Eğer bu haberler t88118t 
edecek olunsa Ruayaya. karp lııkıllgoı. 
Ustan civarında ihtiyat olarak burun. 
durulmakta olan Japon lutaıanma 

takviyesi !Çin yapılan blr harelııet 

karfrsmda olduğumuzu kabul etmek 
ıazım gelecektir. Esallen aon gimlv. 
de M:eng Civarında hiçbir çarpı:paa 

olmamıgtır. Bu havalide birkaç aydaa 
beri Meta sUktm hUkUm sUrmektecUr. 

~amı Sa. 4 sü. 6 daJ 

Mahkemede kardeşine sal

bbincillği müsabakası esnaamda 
vukubulan hidiseye ait evrak, ce. 
za talimatnamesi hükümleri daire 
tinde tetkiki için merkez ceza he 
yetince yapılacak tahkikatın ik _ 
maline kadar, hakem raporuna ve 
ilk talıklkat evrakına müsteniden 
ve talimatnamenin 27 nci maddesi 
ne tevfikan: 

1 - İstanbul Befi]ttaş gençlik 
kltibU.niln birinci f utbol takmunm 
her t UrUl mil&a.bakalariL iştiri.kten 
men'ine, 

Sovyct latihbarat bliroaunun bildir
diğine nazaran Alman ve Romen u-

(Deuamı Sa. 4 BÜ. 5 de) 

Sovyet 
tebliği 

Peiplng ile Fugan araatndakl eUp. 
pres servisi iki gün tatil edilm1ft11'. 
Bunun sebebi hakkmda hiçbir fe>' .,,., 
le~ınif olmakla beraber ba tecnıl:ria 
aııkerl zanır&t dolayudle almdıfı an. 
dedllmektedir. 

dıran iki insan katili 
Sustah cakıvı nereden buldu? 

2 - Umum mtldUrlilkçe hazır • 
la.nan programa göre, dahil bulun. 
duğu fua:r milaabakaJan t urnuva • 
ım<lan ilıracma, 

~kem.e 8awnunda kardP.şini öldürmiye teşebbüs eden katil 

~: sene .ı;.adar evvel Kuru- dün ikinci ağır ceza mahkeme. 
t'1'1eş1e 'D~a~~ı Hacı Şevket ile sinde gayri mevkuf olarak du
lll, Pe 4\.ii.Q1yı ö'diıren k~til Ze. ruşmasma başlamnış, Zeki, gene 
~ ~~~ı:ıu birinci ağır evvelki ifadesinde söylediği gibi 
rıı '.Yapar .. ~~inde müdafaası. ağabeyisini mutlaka öldüreceği. 
llın altı ken bırdenbire kravatı· ni, zira onun annesini öldürmüş 
ÇaJtıYı na sakladığı bir sustalı olduğunu iddia temiş. çakı için 
gal'ri :krk kendisile beraber de hapishaneden çıkan bir arka. 
~ilen a ~"' Uf. o.larak muhakeme daşına para muka:bilinde aldırıp, 
n~ atıırngabeyısı Sıddık'ın üzeri. ağır cezada suçluların sırasına 
terrıiştı.ış, kendisini öldürmek koydurduğunu ileri sünnüştür. 
Zekının bu Şahit olarak dinlenen jandaı-

uçundan dolayı (Dmxımı Ba. 4 mi. 6 dGl. 

K atilin hücum ettiği kardeşi 

3 - lılezkfır mUsabakada Be§lktq 
birinci futbol takımı kadrolunu te,kll 
eden "hakem raporunda J:ıAdiaede 
medhaldar olmadıktan göı1lkn kaleci 

Mehmet Ali ve mUdafi Yavuz hariç., 
o.;uncuı~ rın lıer tUrlU mUsabakala rda 
klUp ve bölgelerini t~mail edememe,, 
ıerme. 

f - Ayni mUsa ba.kada k&rfı ta.raf 
oyuncularından birin1n taamızuna 

mukabele eden Ankara Gençıer Birli
ği Geiiçllk kulilbtlnden Mustafa Göle. 

alpm da kullkbUnü ve bölgeslnl kaa 
her tUrıtı mUaabe.kaıarda temail ede. 

1 

memesine umum mUdUrlUkçe karu 
verilmiştir. 

fi - Bu karar, Ankara ve lata.nbul 
bölgelerine yazılml§lır. 

Gümüşhanede 20 dakika 
Ceviz büyüklüğün

de dola gağdı 
(Ya.mı .l iincfU~) 

Mos.ko' a, 19 (A.A. ) - Bu sa. 
bahld Sovyet askeri tebliği: 

18 temmuz gecesi krt.a.ıarımız 
Polotsk, Nevel, Smolensk ve Bob. 
nisk :istika.metlerinde şiddetli mu. 
hard>elere devam etnıişlcrfür. 

Cephenin diğer kısımlarında, hiç 
bir mühim değişiklik olmamt§trr. 

18 temmuz gilnil ve gecesi, tay_ 
yarelerimiz dUşınanm motö'rlil ve 
zırhh cUzUtamlarnu tahribe ve 
dii§manm tayyare meydanlannda 
bulunan tayyarelerin bombardmıa. 
nma devam etmişlerdir. 

Evvelce bildirilen zayiat rakam. 
Jarından başka, tayyarelerimiz 16 
ile 17 temmuz tarihlerinde 39 düş. 
man tayyaresini tahrip etmifler • 
dir. 16 tayyaremiz zayolmuştur. 

18 temmuzda hava kuvvetleri • 
miz 32 dilşma.n tayyaresini düşUr. 
mii§lcrdfr. 

* * * 
Londra, 19 (A.A.) - Rua tebliği, 

kayde değer mUhim bir §CY olmadı. 

tını bildirmekte berdevamdır. 

Leningradm 180 mil cıeırıubunda 

Pskof ve Porkof bölgeleri.Dde fevka. 
IAde §iddeUi muharebeler cereyan et.. 
mektedir. M"oakovadan dün sabah ge. 
len maJQmn ta göre Smolemk ve Po. 
lot.z, hl.il Rualarm elindedir. Lenln
gradm manıa bulunduğu tehdit, ayni 
nisbeU muhafaza etmekte ve Alman 

(Devamı Sa. -5 Bü. 1 de ) 

Berlln, 11 (A.A.) - Alman o~ 
lan ba§kwnandalllığmm tebliği: 

Besarabyadan ilerli-yen Altna.n • Ro.. 
men krtaları Dnluter nehrlnln mQ~ 
addit geçit noktalarını zorlaml§laidır. 

HU8UBI bir tebliğde bild!rilcUtt veç
hUe, kuvveµe tahkim edilınif bulunu 
Btalın hattında açılan gedik Smo. 
lenıık öt.esinde Pripet bataklı:klan 

§imdiden genifletllmi§tır. Dtlfınan ta. 
rafından muannidahe müdafaa edilen 
Smolenak ıehri 16 Temmuzda zaptıe. 
dilmlftir. 

lılUttefık Fin kuvvetlerine memup 
tepıkl<Wler dUfmanm anudane muıra. 
vemetıni kırarak Ladoga g810nUil fi. 
mal yakasına kadar Uerlemlflerdlr. 

İngiliz sah.illeri açıklarmda, Alma 
harp tayyareler'!, lMO t.onluk 1ılr U.. 
caret gemisini batırmlflar ve dflt&' 
iki Ucaret vapuruna da bombalar -. 
bet ettinnlflerdlr. 

DUn gece Alınan •vat tanareJell 
yeniden 1ııgillz donamruyqnm bir o.D 
olan lekenderly&.J18 hOcıam ehnlfln. 
dir. 

Dün lııgWz tayyarelerlDfa JlaDf -
bilinde yaptıklan htıcum t•bbGlled 
emaamda bet dfltman tayyanm aw. 
larmuz, Uç taneal ileri karakol pmt., 
lerimlz ve fkl dll§man lqyaral d9 
Alman bahri)'Mlnln hava defi terWıa. 
tı tara:fmdan dll§ürUlmlitUlr. 

DU§man ne gündüz, ne de seoel9J• 
Alman araziBine hUc\DD etmemlfUr. 
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1 Almangan~n hava .cepheleri j Ji ariÇlen imtihan 
Man~ ve Atlantık c~phe~erı, şark cephe- gireceklere dair 

:k;~~~~~ i:bi~rl.~~ok ka::za~~tıce ı ~;~~~*!; Maarif Vekaletinin kararı 
n1 ve şehlrde bulunan tcroaneyi yeti haiz olan bir "°'"'hedir. Mih. neticesini tayı"n edecek bir sa~• İki yıldanberi orta tedri&at Vekalet tafünatnamesinde 
sağlam olarak ele geçirdlklcrini ver cephesini açm-;lan önce, e- Mütehcusıs Tayyareci değildir. Asıl muhareibe M~ müesseselerinde tatbik edilen tihana başlama tarfh.i h 

lldirdi. hemmiyetini idrak ederek, şarka T A cep'hesinde ve bunun tahakku.. yeni imtihan taıimatnamesirde da koyduğu kayda göre; · 
Ltbau (Llbov teın.ffuz edilir) ayrılmış bulunan birliklerden • • kunda. baş.lrca amil olacak At- hariçten devlet orta okul ve li. na gjrnte hakkı kendisine . 

ıtehrin1n asıl ismi Liepaja.dır. Aa- • fazla olarak Suriye, Girit ve Bal. lantik meydan mul1arc:bcsinde. se bitirme imtihanlarına gire. len talebenin lbu dört sınıf 
len bir Leton ı:ıehıi olan Uepaja kanlardaki tayyareeiliğini de çe.. dir. Sovyet havacılığının. sayıca cekler için maddeler bulunmak· hana girmiye başladığı: tarill 
1795 de Ruslar tnrn.fmdnn zapte. kerek şark cephesini tam mana.. mektdeir. lman tayyareciliğiyle iba.şabaş tadır. itibaren sayılacaktır: Yani, 
dilmlftir. C an harbi esnasında siyle güçlü ve iş başaracak bir Geçen haziranda Britanyada çarpışacak adette oltL~dur ki, Hariçten imtihana girecekler. be vekaletten imtihana Jİ 
Almanlar l!...~ tık kıyılarında fler. vaziyete getirmiş bulunuyor. 399 kişi ölmüştür. Bunların 175'i bugün için Alman havacılığını bu imtihana haziran devresinde üzere aldığı emir tarihi 
terken 1915 de burayı zaptetmış - du.. erkek. 160 1 kadrn ve 64 u ço. fazlasiyle işgal etmektedir. ~ireceklerse, nisan ayında; eylül imihana b~-,lama tarihi mu 
lerdi. Versay muahcdesile şe.ihir Bazı Avrupa askeri: mı..tharrirle ouktur .. Hastahanedeki yaralıla· Öyle tahmin edilebilir lci: :mi.h- devresinde girece.!derse. temmuz olacaktır. · 
Letonya.ya terkcdilmiştlr. rine Jl.37.3.l"an, mihver tayyarecili- rın sayısı 461 dir. Bunların da ver tayyareciliği ~ cephesine ayında Maarif Vekiletine birer 941 haziran devresinde k 

10,000 nüfuslu olan Liba.u eli. 
ıi B:ıltık kıyılarının en ebcmml • 
yetil limanlnrmdan bir tanesidir. 
Demir fabıikabrı, mnklne yapan 
&tölyel ri, zeytinyağı fa:brlknları, 
eri ta.ba.klınnclcn mevcuttur. Fa

kat şehrin hususiyeti mUkcmmel 
bir harp limmıı oluşunda ve zen . 

· t rsaıı"lerinde aramak lhım. 

u su.Hı zanuuılarmcb kf>r s-
te, te n ı;e keten tohumu ihraç 

e d . Şehir civarında kükürtlU 
ak u mrnbal:ın vnrdtr, 

fülun k adar mlıstakil 
a eurnhuıiy tine ait olan 
n ynı yılın kı mda So~ Cl 

us 'l a ilt.ilınk ctmicıti. Sovyctıer 
u Jım nr Balt filolannm iblr ıkıs. 
mı b rmdrrmak lcin kullaruyor • 

:Vali ekmek işiyle bizzat 
meşğul oluyor 

Vali ve Beledi) e P..cisi Lutfi Kır 
•r ehıin ekm k işilc bizzat m . 
pl o makta.dır. Evvelki akşam Bo. 
~mde Eren.köy semtlerindeki 
flrnıcıl r umumi bir !kontrolden ge 
Mr.ilmM" !erdir. 

Erenköyde lblr fı:rıncı dllkkAnm. 
iıa bulunan ekmeklerin ekserisi bo • 
..ıc old u o'Öri.ılcrek hakltmda za... 
bit tutulmu: tur. Ekmeklerin iyi 
t*m tC'mın için, ekmekçiler 
-.ııyetine de t cbl 2tlt ynpılmıştır. 

E minö]Çllinde bir tram
vay garı yapılacak 

Şehh-clli!. mil tehasınsı mimar 
Jtrost, Eminônil mcydanmnı imar 
tekli etrafında etıltler ~apmakta • 
dır. Buranın , timl5.k t .eri tamrun. 
land tan SO'lI buradı:ı bir tram 

y n da vilcud gabrilccektir. 
rm Sirkeci clhetlnde ya.pılıruısr 

lllmcktcdir Emin.ünü mey • 
danmda kapalı durak yeri ) apıla. 
-.ktır. 

ğinin garp cephesinden yani 239 u erkek, 175 i kadın ve 67 si lüzumu olan chemmyeü veri~ dilekçe ile müracaat etmeleri li. ~ne imtihana girme haido 
Manc; ilzerlerinde faaliyette bu. çocuktur. ken Manş cephesini de zavıf dü. zımdır. len bir talebe 942 h~an1 lunan ve Britanya imparatorlu. Bu rakamlar karşısında en şürmenıiye dikkat etmiştir. Fa. Talip olanlar, evvelce tahsil resinde bu hakkını istıma e 
ğuna karşı bir cephe kurmuş yakın zayiat listesi mayısta ncş. k<ıt dolıa ziyade taarruzi ımahi- etmiş oldukları aınıflardaki ar. ladığt takdirde dört hak bil 
bulunan tayyare birliklerinden redilmiştir ki 5.'300 kişi idi. Bu yette kullanılacak ve işe yarıya. kadaşlannm mezuniytlerinden rihten itibaren heea.plana 
ba.zılannın da şarka kaydırılmış mukayeseyi daha etraflı f!ÖSte. cak havacılığı şnrk ~phesine ancak bir yrl sonra imtj.hana alı· Hariçten liııe bitirme 
olduğu iddia ediliyordu .. Bu ha- rebilmek için son iki altı aylık hasretmLc;, tedafüi kıymeti olan nabileceklerdir. hanını ta.mamlıyan taleöeleS' 
berin ve tahminlerin ne dereceye rakamlara da bir göz atmak kafi rn::ı.lzemesini de Manş cephesinde Bu iki isteklilerin arkada.-ıları a1hrra olgunluk imtihanma 
kadar doğru olduklarını teyit gelecektir. Bu senenin ilk nltı a· b:rakmrş oln'bilir. Çünkü Sov. 941 yılında mezun oluyorlarsa mek için her devrede Maarif 
edecek hf:.discler henOz meydan. ymda İngiliz zayiatı 18.114. bir yet tayyareciliğine karşı müda- onlar dıı 942 yılında imtihana gi. kil.Jetinden izin alacaklardır· 
da olmadığından Almanyanın evvelki altı ay ?.arfında telefat faa ile değil, taarruzla mukavele rebileceklerdir. Diğer taraf'tan hariçten 
ibüyük Britanya adalarını v~ ise 23960 kişi idi. Bunlnr da, ederek onun kudretini kırmak. Müselsel bir tahsil görmiyen bitirme imtihanına girenler 
'.Manş iirerlerini bos bırnkrnıva. mihver akınlarının harbin baş. müdafaa sisteminden çok daha bu gibi talebeler, imtihana gir. 10, 11 inci sınıfların dersl 
cağı kanaati kuvvetliydi. langıcma nazaran ~ittikl(c tavsa· be<!erikli bir iş başarmL' olur.. miye başladıktan tarihten itiba· den toplu olarak imtrhan old. 

Brita.nyalı tayyarecilerin gün <lığını ve şiddetini kaybettiğini Manş cephesinde ise, Jn,giliz ha. ren dört defa da bir yılda hazL farından aynca bir olgunluk 
gectikçe Almanya ve işgal altın. göstermektedir. vacılannı bir buçuk senedir ta. ran ve eylül olmak la.ere iki de- tihanma tM>i olmıyantarı. 
daki Fransa ve bütün istila ti· Bu da gösteriyor ki. şark cep. amızlR yılrtramadığını Atmanya fa imtihan yapıldığından iki se. ti.kadarlar tarafından iste 
manlanna karşı şiddetini artı. hesinin açılmasiyle Alman tay. pekfüa bilmektedir. Burasını nede bütün derslerden muvaf. ted.ir. 
ran akınlara mukabil, Alman ha. ya.reciğili Manş havalarını unut- kuvvetli bir müdafaa ile önle- fak olmak mecburiyetindedirler. 
vacılan pek de mukabele edecek m~k ve tesir yapmaktan ziyade ------------------------_.ı 
vaziyette değillerdir .. Bunu ra- şark cephesinde h2vacıltğm işi Ruzveltin İngiltereye Almanya tarafından imal edile 
kamlarla meydana. koyan tebliğ. ı·rıanda Başvekı· ıı· bitinceye kadar kendini Brit:an. gelen şahıi mümessili tayyarelerden bern QOk tuıa blJllS 
lerdir. Şark cephesi açılmadan yah havacıların tesirinden koru- - ı\etUn olacağına kanı bulun~ 
önceleri, mihver tayyarecilerinin dı"yor kı" .· mak gayesini güdeceği de tabii. H o Dk,. n s tngiltenı ve ort.&§ark& harp 
büyük Britanya imparatorluk dir. mı ve İ8.f8 maddeleri teminJ m 
:ı.dalanna. karşı yaptıktan hava. Alınan havacılığı bütün kuv. 1 görtlfmek Uzere bir batta. 00 

akınlarında ayda dört. beş bin Bı·taraflıktan vetini §ark cephesine vermiş bu· Dıyorki: .-.ada.r daba İngillerede kalaca,_. 
kadar ölü ve hatta sekiz bin ka.. !unu} or. Manş havalarını oyalı. Aynı samanda Amenkada fi 
dar yaralı olduğunu çok defalar 

1 
yarak geçistirmekte ve fakat bu A 'k d kadar hiçbir memleket tara1' 

duyduk. Halbuki son gelen ajans ayrı mıya arada. lngilterenin kuvvetlenme. merı a a :vapılmıuıma te§ebhUıı edUmtyeCI 
larda görülen rakamlar, Britan- - sine vaf'dını eden Atlantik nakli· bahri ınp.at programı tahakkuk 
ya uzcrine tevcih edilen Alınan ..,; f yatını da jhmal etmemektir. AL harp 111mektedlr. 
akınlarırun hayli azaldığını ve cagız 1 lantik me~rdan muharebesi Al. Diğer t.nraftan demokruilertn 
şarık cephesi kurulnıadan önceki manya i<'i,.. iddi ve ~etin bir sa· / • ıere kal'f1 mUcadcle ettfklen mın 
şi<ldetini kaybettii{ini göster. Her nereden gelirse gelsin vafjtır. Sınırları da niimütena. ma zemesı ların hepsine gönderilmesi I~ 
Bir Sovyet tayyarecı"ıı" Bir tecavüze karşı hidir_. ---- ------- • .h l A harp leVl\Zlmmı nakletmeğe ll:Afl 

lstl Sa atl pur da t.nşn etmekteyiz. Bu vapur! 

yazdığı makalede kendimizi müdafaa Şark cephesine bir ktsmma lqe maddeleri yilld 

diyor ki: edeceğiz K • • t h ·· ı roek buraya gelmelerini temin 

Rus tayyareleri ~~ ~!ı!\~~)bl:ıe:·N~:~len yeni İtalyan ımsenın a ayyu ğl:merlka, tank, tank dati topu. 

bir habere göre İrlanda bA.JVekiU De edemı·yeceg'"'ı• yaN" dlll'i topu ve mUhimmat la 

üstün olduklarını ::: ir~.:'::to~ta1:ı~;:\:'~~ kıtaları '!:/av:0:1=1~ :,~= =~ • b t tı·ı derek İngiltere ve Amerika ile lsblr. • • d • ıd• derecede yeceğl derecede aydan aya daha IS a e 1 er llği yıı.po.cağmı katı bir surette yalan. go n erı 1 de arttmlacaktır. Memlekell!I 

:Woııkova, JB (A.A) _ Jo'illl hız.. lamı§ ve bir teca"iiz vukuundı:ı. bu tc.. artmaktadır mü§tercken !mal ~deceğimlz hal'i' 
mette bulunan bir hava filot>unun cavuz. ne taraftan gelirse gelsin lr. Boma, 19 <A.:\.) - Şarıı cephesine zemesi ve mUhhnmat fa§ilıt dtkbl 
kum ndanı btnb:ışı Gı'Uzdcn Krasno. !anılanın ka,rıı koyacağını söylemi§. İtalyan ordusuna mensup başka tc. 1..ondro, J9 (A. \.) - Ruzvelt:in lerl e7.tlleğc kl:tl gelmeıtdlr. 

tir Do 
'
' "lem lr'ftndanm ... ,,~.,e blı şekltUllcr de ha reket etnılşt!r. 

ya S vcsd gar.eteslnd yazdığı blr • .. • "' '"''"' lng iltcrc:d lti şa hsi mlimesınli Henry 
m"kal""- diyor ki tecavüz bekıcmcsl lfl.zım """I Jı''I tokat 'Iı"n ı ... ı partısı umumi kCı tlbı siya h .. 

.. <--uo.:: ., - to Hopkin.s buglln Londrad:ı beyanatta 
Hitler en IJ'i •Avvııroıe...ı-, ""rk cep Yl1§3)'L5 tarzını şidde tle mtldtıfns et- gömlekltl rln P)11m v tcmennUcrinl 

.... ... ,, uu or- k kn bul d & lll\ ı blldlnnlştlr. 1tnıyan kıtal n. kalnb:ı. buıunaıak deml~tlr kl: 
hesin göndcrml§Ur Buna rağmen me rarma un Ueuno ve c .. Amerlkada yeni bir çok büyUk Cab. 

mi§tlr lık bir bnlk kU les nln heyecanlı alkış. 

YegAne maksadnna bu adat111 

koğınaktrr. 

bava kuvveUerlmiz, cereyan eden · ıarı a rusınd:ı ha reket etın.otir. rıkalar faaliyete geçeceklerdir. Bun. 
Kuşçula.ra yer aranıyor bava muharebelerinde üstün oıdukla_ Fransada yeni Dahiliye -------------- ıar bUhaıı.ııa dört motörıu muv.zam 

rmı göstcrml§lerdlr. Tnyyarcc.llerlmlz Nazırı l'trıtTT \Ş a~ır bombardıman tayyareleri imal e .. 

HopkUll!, .Amerll:anın. Atlantllt ~ 
luyla sevkedilecek malzemt'yl blıns 
ye <.-dip etm!ycceğl 11uallne p ee~ 
\'ermııtır: 

Rel&cumhurumu" maUanml'Z11' 
giltereye ula tırılaca#lnı beyan •t 
Size yalnız ııunu söyllyebillrtm: 
nun bövle otma.sı lçin lcabeden ~r 

yl yapacağız.. Mallanmızı nakl 
vapurlan himaye edeceğiz. Fakat 

MwrçarşJSI karşı.smdaki kuşçu. 
kaklınlmıısı üzerine !belediye 

11mııru-n. ) ni )er t emin etmek i in 
trnruıl r ya: maktadır. Şimdi. 

ku ul r Hoc paşa. crunii kal'§ı. 

dllşmanla temas edlnoo basımlarmı \işi, 19 ( . ) - DUn a k.!ja m re!'- Kaç milletten da ha bahtiyar yaşa.. d,..ceklerdlr. Bu tayyareler şarki Al. 
1mba etmeden bırakın maktadır'Jıır. rneıı blldhildlğlne göre amtrnl Dar. dığıınızı dUştlnellm de her şeyin kıy. manyanm en uzak k6~cıerine kadar 
İlerlemiş bulunr..ıı Alman tayynrelerl lanm tckllfi 11z.erlne ma~l Peten metini bilelim. H•ç bir şeyi T.iyan ve gidebUeccklcr ve harp m al7..emeel ı. 
avcuarımızıa karşılaşmca derhal kaç.. sanayi nasın Pternı Puchen'ln dabll'- isru1 ctmiyellın. mal eden fabrıkalan kırıntı ha l'• e 
mnkladırla r. Alman kumandanlıb'l tay ye nazırlığına tayin etmiştir. Pucben' Uluııal f;koo oml gctlreccklerdlr. 
yar cilerln cesaret aşılamak mal<Aa- ı m •erine A:mayi nezaN!tıne I...e Hldö ,.,, .Amerika ile lngılterenın mü§tere. 
dile onlarm para§Utlerlnl almıştır. gctirllmJtUr. Arttırmn l\.unımu ken imal edooeltleri bu tayyarelerin 

za:rtesi gilnleıi topla.nacak busaeta si7JC !ula b!.r şey a& 
mem. 

Sıçrayıp zıplayan irili, ufaklı balıkların 
pulları. sırtları, kuyrukları lüks Jiunbasmm 
uvvetlı ışığı altında boşlukta şim§Ckler çizi 

r>rdu. 
Arslan reıs memnundu: 
- Neyse yine bukadar zahmete değdi, 

yiın ... Şöylece göz tahmini yedi sekiz yüz 
kilo balık var bu gece ... 

Ahmet Dündar onun söylediklerini an· 
lamadı. Alarnanadaki fosforlu yığından ge· 
len hışırtılı ölüm sesi hala kulaklarında çar· 
paup çırpınıyordu. 

Ağ boşaltılmış, balıklar almmuı, örgü 
sahildeki mahkumlar tarafın~ temiz· 
mek uzere suya brrakılrnrştı. İçinde fos

forlu koca bir dağ taşıyan alamana. hala öl
ıımc:ın.1§0 olan balrklarm vahi gayretine aldır· 

n lmralı iskelesine doğru yol almağn 
lamışb. Arslan Reis de alamanaya geç· 

· ti. Ahmet Dündar, denizdeki bu müthis 
"tli-amm neticesini tamamen görmüş ol: 

için alamanayı takip etmek istedi; kü· 
8illldal da iskele istikametine doğruldu 

hekim, kürekte oturan mahkuma sor 

- Bu balıklar §imdi ne olacak, Meh. 
t} 

- iskelede motöre boşaltılacak; gemi 
tlllWrdı.r, yükünü alır almaz doğru fstanbula 

reket eder; sabah olmadan bcıhkhaneye 
tiştırir bu m<> lı. 

Ahmet Dündar genç mahkumun farkı 
vannadan söylediği bu sÖ7Jerde ehemmi· 
ı· bir m'"nn buldu. Balıklar sudan avrıl 

ktan sonra, hatta daha ölmeden, balıklık. 

1 
E d ebi 
roman üMRA ILU 

Yazan : 

REFiK AHMET 
SEVENGIL 

tan çıkmış oluyorlardı. Onlar artık nefes al· 
mak, yüzmek, suyun içinde aşağı yukan do. 
laşmak, yavrulamak, yaşamak hakkını haiz 
"balık'' değillerdir; onlar "mal"' dır; insan, 
öldiikten sonra ekilip biçilmeğe bile yara · 
maz bir buçuk ilr§m topraktan ibaret kıy· 
metsiz bir mahiyet alır , baldc öldükten son· 
ra kıymetlendiriliyor ve muayyen bir fiyat 
ifade eden mal o larak piyasaya si.irülüyor. 

10 

Balıkçı kolba ısı Arslan Reis lmralrnın 
en çok dikkate l5vık sahsiyetlerinden biridir: 
Ahmet Dündar, adada eskidikçe bire-ok şey
ler öğrenmiş, bircok kiınsPlerle vakmdan 
tanışma fırsatı bulmu tur. Arslan Reiı::, bu 
arada, Ahmet Diindarı bilha a meşgul et· 
mis olan insanlardandı r. 

Pek iri yarı olmamakla beraber dimdik 
duran, genıs omuzlu, dik baslı, heykel kılık
lı bir adam. Yiiziinün m;ması, göz1l'rinin ba 
kışları. tavır ve hareketleri emretmeğe alış· 
nm~ olduğunu ~österivor Bu mütehakkim 
edava knr~ı kovmak kolav kolay kabil olma· 
m:ılı ki biitlin mahkumlar onu ayıvorlar. 
hatta f mralı memıırlfın d" n'1A lrnr•ıı rlnima 
nn<'lketle muamele ~diyorlaı Arslan Reis. 
adad~ kendısine verilen isi her zamcın Pn iyi 
sekilde ba<>armı~ tuttur.11mı koparır. hece 
rikli ve u~tadır. Balıkçılık kolu onun idare· 

sinde cezaevine en çok varidat getiren, en 
mazbut ve iyi i cıkaran bir kol o lmu§tur. 
Adaya geldi geleli ne Arslan Reisin , ne de 
onun idaresine verilen kimseler in en küçük 
bir fena hareketleri göriilmemiştir. Disipline 
bukadar riayetkar bir adam, cem iyetin nİ· 
zamlarına nasıl isyan etmiş de suç işlemiş, 
Ahmet Dündar bunu öğrenmek istediği za. 
man katibin dosyalarına müracaat etmekten 
baska yapılacak is olmadığını gördii; zira 
J\rsla n Reisin etrafında daima kendisile b ir· 
likte gezdirdiği ert ve yalçın bir manevi ha· 
va var ki, onunla böyle bir bahsi konusmak 
ic;in hiç kimse 'e ce -aret vermedic7i gibi arka· 
dnsbrı da. ondan korktuklan icin olmalı . 
böylt> hir !fifa Vı>,. ı:ınıyorlardı. . 

Ahmet Diindar. oda hizmetcisi Demire 
Arslan Heisın sucundan bahsettiği 71\man 
gene mrıhkum : 

- Aman, beyim... d .. mi ti. bizim ar· 
kad .,lardan kimse ona yakl<ı~ıp da suçunu 
değil, hatırını bile soramaz 1 Fırtm" ı:!ibi bir 
adam o .. Arsl ., R!'is istf"'"<ıe İnsanla konu· 
:mr. b i7 nn"l sade cevao veririz. 

- Arkadaslar arasındrı eski halini bi
!Pn "lk mu hiı- b•ı Arslan R,.i in? 

- Var Ber~t"r biliyor. Rumelikava· 
ğmd d }ycınlan \ nrmıs e ki--len... Zenp;in 
b"r adm 1mıs , vanınclcı bircok balıkcı çalrşıl"

mı t ıka~arı dn varıms ... istiklal m uharebe-., 

si zamanında' Karadenize boyuna silah, cep· 
hane, ada m tafınnq ... Lak.in bunlardan hiç 
bah!etınez. Bir kere laf açıldı, arkadaşlardan 
biri: ''Muharebeden sonra mükafat, ikrami· 
ye falan vermediler mi}" diye soracak oldu, 
Arslan Reis herife boğacak gibi baktı baktı 
da : "Biz mükafat, ikramiye için çahpnlar· 
dan değiliz! .. diye lafım ağzına tıkadı adana· 
cağızm ..• 

Ahmet Dündann cezaevi kitibindeo 
öğrendiğine göre Arslan Reiı iki kifiyi bir· 
den öldünnüs olduğu için hapiehanede bu· 
lunuyor. hakkındaki dosyanın mündericatl 
adeta adeta bir romana benzer. 

Ahmet Dündar Arslan Reisle 9-lığa 
çıkmak ve saire gibi vesilelerle ahbaplığı 
hayli ilerletmişti. Demir gibi sağlam bünyeli 
adam, bir defa nasılsa hastalandı ; o buna al· 
dmş etmiyor, yine rüzgara yağmura bakma· 
dan geceleri isinin başında bulunmak İ•tİ· 
yordu: lcikin doktor bu fırsatı kaçırmak. iı· 

teınediği içm Arslan Reisi yeni açılan revire 
hemen hemen zorla yatırdı ve o na sade he· 
kim gibı değil, adeta bir hastabakıcı gibi bak· 
tı. Zaten rahauızlık da pek mühim olmadıit 
için Arslan Reis birkaç günde iyileıip ayağa 
kalktı ; fakat Ahmet Dündarın gösterdiği ya· 
km alakayn karşı samimi bir minnet duya· 
rak ... 

Arslan Reis arkada§lığına güvenilir, 
mert bir insandı; vatan hizmetine kar!!1lık 
beklemeden koşmu temiz yiırekli bir adam· 
dı. 

( DeYamı var) 
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Adliyede yaz tatili 
yarın başlıyor 

Hangi mahkemeler nöbetçi kalacak 
Adliye yaz taWi yarın başlıyacnk. 

tır. M.Uddclumumllik tat!l zamanında 
nöbetçi kalacak mahkemelerin bir 
listesini yapmış, 11111.kadsrJara tebliğ 
etmiştir. 

Listeye göre, bu tatil ayında ıkln. 

el ağır ceza mahkemesi tatil olacak, 
blrlncl ağır ceza mahkemesi çalışa- 1 
caktır. 

Asliye ceza mahkemelerinden ı lnci, 
2 inci ve 6 mcı cezalar nöbetçidir. 
n!rincl ceza hem kendi ışinc, hem de 
üçUncU ve yedinci ecza mahkemeleri .. 
nln işine, Udncl ceza henı kendi işine, 
hem de d!irdUncU eczanın işine, altıncı 
ceza dıı hem kımdl işine, hem de sı:. 
klzlnc.1 <"Czanm işlerlne bakacaktır. 

Asliye UçUncU ticaret mahkemeal 
hem kendi işine, hem de diğer ticaret 

Taksi tahdidall 
kaldırıldıktan sonra 

Günde 800 otornobil 
işliyecek 

Vekiller Heyetinin knrarile tek 
çift nwnaralr bütUn taksilerin işle_ 
mcsine müsaade edilmiştir. Bu ka. 
raram bu hafta içinde vilayete teb 
liğ edilmesi beklenmektedir. Şim
diye kadar tek veya çift numara 
lplUliyle gUnde 400 taksi işlemek. 
teydi. Şimdi 800 taksi tamamen 
işliyecektlr. Yalnız bunların bir 
kısmmm lastikleri mevcut ol.mad.L 
ğından viliyete ba§VUrmu.şlard.Ir. 
Lastik geldikçe sıra ile tevzi edi. 
Ierek .seyrilscl'ere çıkarılacaklar -
dır. 

Vali Y alovaya gitti 
Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi 

Kırdar bir kaç gün istirahat et _ 
mek üzere dün Yalovaya gitmiş. 
tir. Vali, Yalmrndn üç gUn kalacak 
~ıW günll teJcl',11'. ~Qlllj -... 
dönecektir. 

Altın Fiyatı 

Diin de bir altının fiyatı 25 lira 
25 kuruş idi. 

dlkoduyu yapanın aclzllğlnln der~. 
<'esini tayin eder. 
tmusız lhbarlarm fideliği dedi

kodu, dedikodunun tarlası insan. 
larr müsa\i haklarla, , .e sdatlarla 
görmemek illetidir. 

Ürli tdare Komutanı bize be. 
yannamesilc l'nnıhurleytin mane\ i 
cephesini bir kf'rc <laha a:r<lınlattı. 

SADl?t J;RTEM 

mahkemeıcrlnın mll8taceı da\·alarmı 

gBreccktlr. 
Asllye hukuklard:ın blrfnc!, altmcı 

''e onuncu mahkl?meler n6betçldlr. 
Sulh mahkemelerinden Bakırköy, 

• Eyilp, Falih, Beyoğlu, Sultanahmet 
2 inci, Sarıyer, Be~rkoz. Üsküdar, Ka
dıkl.ly, Kartal, Adalar sulh cezalan 
Ue Beşiktaş ve UskUdar sulh hukuk 
mahkemeleri çalışacaktır. J)fğer ka
zalımn sulh hukuk lşlenne sulh ceza 
mahkemelen bakacaklardır. 

Adliyenin tatili ti eylOle kadar de .. 
vam edecek ve 6 ey1Q.lde tam mesai 
bıışlıyacaktır. Nl.lbetçl mahltemele.. 
rln lıA.klmleri tntfll bittikten sonra 
hakları olan mUddet z:ırfmda mezun 
olacaklardır. 

Bir katil 
12 sene beş aya 
mahkôm oldu 

Evvelki sene, Kantarcılarda 
bir sebze meselesinden dolayr 
motör kaptanlannda.n Salibi öl. 
püren seyyar se'bzcci Mustafa 
Şen'in muhakemesi dün ikinci a. 
ğır oezada bitinlmiş. kendisinin 
12 ser.e 5 ay müddetle hapse ko. 
nulması kn rarlaştmlmıştır. 

Mustafa Şen aynca, maktulün 
ailesine 800 lira tazminat vere
cektir-

t 
İstanbul Verem Müodele Ce

miyeti tarafından Beykozda Su. 
başı mvekiinde bir dispanser a. 
çılmıştır. Açılma töreni dün saat 
15,30 da Vali Lutfi Kirtar tara-

.(Jeline 
·Dün akşama 
·kadar çıkmadı 

Bir mllyon ııra kıymet!ndekl defi. 
nenin meydana çıkarılması için SUrp 
agop mezarlığında yapılan hafriyat 
bUtUn hızı ile ~vam etı ı ktedlr. DUn, 
ar~tırma sahası Slpahlocağma doğru 

bir buçuk metre daha genlşlet•ımlş 

ve dört metre kadar d rlnllğe inii

mlııtir. Meraklı ak•'1r do de\•, n <.'

diyor. Klreçburnunda Lti.dlseyl dUn 
gazetelerle okuyan sen~ bir kncım bu 
sabah erkenden SUrpagop mezarlı~ına 
gelmiş ve geç vakte kadar defınenln 
çıkmasını beklemiştir. Bu kadın ro
manlarda okuduğu va sinemalarda 
gördüğü define mnccr,aı .. rmın hoklkt.. 
ıılnl görebilece~'lnl Umlt ederek sevin
mektcydl. 

Yeni vo kuvvetli bir rivayete göre 
Vartuhlnln babası Ohannes hatıra def 
teri bırakmış değ1ldir. Meşhur bir 
zengin olan ve bundan 70 sene evvel 
servetini kendi aıle makberesir.e gönı
dUkten sonra ölen Ohannes, serveUn1 
yerini gösteren bir pIAn bırakmıştır. 
Ghann~'l en çok sevdiği kızı VartuhJ 
bu plll.nla definenin yerini ı.mutmamak 
için sık sık ziyaret etmekte ve her 
defasında bir nişan ltoymnltladır. 

Bu işin §imdiye kadar sakı.nnmııı 

olması meselesine gelince aııutadar. 

lar define çıktıktan sonra bildirilecek 
meşru sebebin bu 1~1 aydınlatacağını 
s!Sylemektedirler. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

fından yapılmıştır. 
Doktorlar ve Cemiyet mensup. 

lan da törende hazır bulunmuş.. 
!ardır. Resmimime Vali kurdeUL 
yı keserken görülüyor. 

S - VAKiT 20 TEMMUZ lMl 

1 aırep dl11Ddlllçe: 

Bir define dalıa 
İlk hazineyi hangi hasis gömdü? 

bilmiyorum. Fakat "'define", dün
ya kadar eski bir mevzudur. Esa. 
tirde, masallarda bunlara sık sık 
rasgeliriz. 

Bankasız, sigortasız bir dünyada 
tali ve çalışkııalığın, almtcrinin, 
zorb:ı cürctlerin bir kenara yığdığı 
parcla.r, toprağa gömülilr, akıllan 
hayran eden işaretler, şifrelerle 

gözlerdt>n saklanırdı. 
Ehramlnrda gördüğümüz dil. 

ğümlü yollar. esrarlı dehl.i?Jer, 
Firavnun ccsedile birlikte lıazinf'. 
sinin de muhafızlarıdır. 

Haynl, bnzan zekl\nm ynrattığı 
todbirler, kurduğu şifreler, buldu. 
ğu işaretlerle de kanmamış ve her 
hazinenin görünmez kapIS"llı bir 
ejderha ile bekletmişti. Hemen 
bütün muhteşem masallarda bun. 
larla kaıııılaşırız. 

Define, bir yandan ihtiyatın 
mahsulü isf'.I, hir yandan da nkıl ve 
mantığa sığmaz bir ruh bozukluğu. 
nun, azgın bir hasislli'!in çukuru. 
dur. 

Y cmediğınl saklay.ına blr §ey 
denilel"l"ez. Fakat öyl" kc.ra.n'ık 
v:icdnnlı hasisler vardır, ki parala
rm.ı bırakmağa kıyamazlar. Ölme. 
den önce servetlerini gömerler. 

Defin~, haslsin son tesellisidir. 
Kıymetini bulunamıyncak, ele ge. 
çemlyceek bir yere koyduktan 
sonra, daha rahatla can verirler. 

Sağlıklarında bir lokma ekmeğe 

muhtaç görllnm\l lcr: para uğnm.. 
da en aşağılık işleri yapmışlar, iğ
renç alçalışlarn katlanmlfjlar; ölür. 
ken de bn hallerini bırakamamış. 
lardrr. 

Definelerin çoğnlışmda, ta.n1ı 
akI§lannnı da tcsırleri olur. Hic.. 
retler, göçler, baskın ve istilalar 
önilnde kııç~lor, bnzan en hasisle
ri mnllarmdan ayınr. 

Harpten sonra, dünyanın herrıen 
her tnrafmda define arayıcıJan • 
nm türe)lşi bu yllzdcndlr. ''Alzas" 
da, .Suriye ve Irakta, Anndoluda, 
hulasa "yı~" Iann kayrp, yı~. 
Iarın yatak değiştirdiği diyarlarda 
kacırılamıyan servetler gömülür. 

Diin, "Sürp Agop" mezarlığında 
da kazMniar i,~lcıneğe ba.5lad1. 0. 
rada da bir milyonluk bir yeraltı 
hazinesi araştırılıyor. Yalnız bu 
işte akim güç hazmettiğı bir a.ca
fplik var. 
Kızlarmm ifadesine göre bir 

Ermeni, saaıı:-ında parasını bum. 
yn gömdfirmüsmtiş. Hem de t.pkı 
bir cenaze gı"hl. Kend;si de ölünce 
oraya dcfne>dilmi~. Hns".,lcr, ken. 
dilerinin sahip olmadıkhn, kendi 
kontroll<'ri altında bulunmayan 
yerlere para gömmezler. Her §CY
den evvel vehimleri, kuşkuları bu
:na mfuı!.dir. 

Onlar, gömdilkleri pnrnnm {;R. 

tunde dola"mak iı:;•erler. Bakalım 
netice ne olacalt 

HAKKI sen.~ GLZGİ:\" 

Ayakkabıcılar satışlarda vuz e 
elliye kadar zam istediler 

Kunduracllar cemiyeti ise 
nisbetlere itiraz ediyor 

Haber aldığnnıza göre, ayakka. 
lbı satan bazı kimseler fiyat mü.. 
rakabe komisyonuna müracaat e
derek ayakkabılannm üç ncv'e ay. 
rılmasmı ve nevilere göre kilr nis. 
betleri konmasını istemi.~lerdir. 

Kundura. ticarethanelerinin iste
ğine göre, kıı.dm ayakkabı satı9lan 

Ticaret Vekili geldi 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, 

dlin sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Ve}dlln bu ak 
şanı Ankaraya dönme.si muhtemel 
dir. 

O sküdarda istimlak 
işleri 

Üsküdar emniyet memurluğu 
karşısında bulunan ahı;ap blnalnn 
tramvay yolunu aa:-a.ltmakta oldu. 
ğu görülerek yık:ılmıuıma karar ve 
rilmiı.ıtir. tstimlak işi kısa bir za.. 
manda ıkmal edilecektir. 

için yilzde 50, erkek a) akknbıları 
için yüzde 25, çocuk a) l:kabıfarı 
için do yiizde 35 kur bado.ı koym 
18.zmıgelm<.'Jttedir. Halbuki kun. 
duracılar cemiyeti fiyat mürak b 
bürosuna müracaat ederek bu nıs. 
ibetlere itiraz etınl.ı,,tir. Cemiyet, 
itirazlarını bir rnpor halinde büro. 
ya verecektir. 

Fiyat mlirakabe komis)onu, pa. 
zartesl günkü içtimıı.mdn kundura 
satıcılarmm dil klcıri ile ayakka. 
bıcılar cemiyetlnm raporunu oz 
önünde tutarak müzakerelerde bu. 
lunaraktn-. 

Çöp fırınları inşasına 
müsaade edildi 

Belediyenin cop fırınları inşa et. 
me~ine koordinasyon hcyetinco 
müsaade cdi.lnili Ur. Fırınlnını in.. 
şasma derhal ba~l:uıaC'aktır. Yc:ıl 
fırınlar inşa edildiği gibi, mevcut. 
lann da b:ızılnrı genişletilecektir. 

-28- -.. - Seni bundan menederim .. 

Buna ait proj !er, mezbahada 
bazı inşaat yapan bir Macar mü. 
hendisı taartıudan hazırlanmal:t:ı.. 
dır. 

Seniha söilerinden ve bareK'et. 
!erinden çok emin bir halde: 

- Ben istiyorum. dedi, sen de 
istiyeceksin onu .. 
Hakkı biraz daha ısrar etmek 

lüzumunu hissetti: 
- Her arzunu hürmetle kar. 

gılarnn Seniha .. Fakat müsaade 
edersen, burada benim <rediğim 
olacak .. :Eski kafalı, ba it düşü. 
nüşlü bir adam olmadığımı dfi 
pekala bilirsin. Ne yapalım kı; 
etrafımızda olan bitenlc.e kıy
met vermek mecburiyetinde) iz .. 
Mademki yaşadığımız cemiyet 
ve bir de muhitimiz var.· Onla. 
rm kanaat ve dü.,<mnüşlcrine de 
kendi ic;teklerimiz ve hareketle. 
rimi?. \'anında \'er vermeliyiz. 
Ancakv bu suretle daha sakin ve 
~ürültüstiz günler geçirebiliriz. •. 
Dedikodunun ne çirkin bir şey 
olduğunu takdir etmiyor deği. 
lim .. Dedikodu yapanların dille. 
rini keserek cemiyeti siikOn ve 
rahata kavm~turacak bir tedbirin 
alınma ı düşünülse ben başta ııe. 
lenler arasında bulunurum .. Fa. 
kat ne c:are ki bugün iqin bazı 
kayıtlar ve şartlara bağlıyız.. 
Sen de düşün ... 

Seniha düşünecek halde de. 
ğildi .. Kararını vermişti ~oktan .. 

- Bütün bu işlerin eninde, 
sonunda Rıza Kaya beyin evimi~ 
ze girmemesi düşüncesi hukirn, 
öyle mi? 

Hakkı derhal cevap verdi: 
- Evet Seniha.. Maalesef 

böyle.· 
Seniha, Hakkının sözünü kes. 

ti: 
- Fakat ben bu gencin hiç 

bir fena hareketini görmüş de. 
ğilim-. 
Hakkı ısrar etti: 

YAZAH: lf MAN AH 1$".41 
/-=======-==========---_...,,~ 

- Görmiyebilirain. .Bir ada -
mın fena olması için herkese ay. 
rı ayrı fenalrkta bulunması ıa... 
zım değil ya! .. 

Biraz düşündü: 
- Daha açık konuşalım. Mut. 

la.k surette karşına geçerek aşk. 
tan ve vuslattan bahsedecek de
ğil ya!-. İnsanın bir defa adı çık
masın .. Yoksa sonradan 7.Clnzem 
ilr yıkansa gıene nafiledir. Adı 
çıkacak olanın canı çıksm daha 
hayırlıdrr. 

Seniha laf olsun diye akıl ho. 
calığı istedi: 

- O halde nasıl olur da evim. 
denkovab"lirim .. Düşün bir kere. 
Evimi?.e gayet ciddi ve hürmet. 
kar bir şekilde girip çıkan bir 
dosta, ortada hiç bir sebep ve 
bahane yokken hotbehot: 

- Sen evimize gelme artık .. 
Yahut: 

- Hakkında fena şeyler duy
duk .. Seni istemiyoruz .. 

fster-.,en daha ağır söyliyclim: 
- Sen fena bir adammışsın, 

senin için ahlaksızın ıbiridir, di. 
yorlar .. 

Şeklinde isnatlarda bulunarak 
bura.dan uzaklaştırmak isteyişi
miz imıanca bir hareket olur 
mu? .. Bu daha ziyade: 

- Sen alıli.kan düşük bir a • 

damsın .. Bize karşı bir fenalığın 
yok ama. biz kendimizden kor • 
kuyoruz, belki sana uyar da! ....• 

Demek olmaz mı? .. 
Hakkı dinliyordu.. Senihanın 

haklı olduğuna yavaş yavaş ken
din kandırır gibi olmuştu .. Fakat 
insanlarda "inat'' denen fena bir 
huy vardır .. Mutlak surett veri. 
Jecek kararlar üzerinde ve bil. 
ha...~a bir münakaşa sırasında 
kendini gösterir bu inatçılık .. 
Hakkı da şimdi muhakka ki, 
böyle bir capraşrk hisse kapıl -
mıştı .. Israr ediyordu: 

- Bu kadar uzun boylu mU-
18.haza:ı a ne lüzı.Im var. llk ve 
onuan Eıonraki top!:ı.ntılara 1\:a. 
yayı çağırmaz.sın, olur biter .. Bu 
adam da o derece kıt düşiinceli 
değildir ya! .. 

Senihanm da dik kafalılığı ~ 
yaklannuştr: 

- Bu k:ıbalığı ben yapamam. 
Hakkı bunun da kolayını bul. 

duğunu söyledi: 
- O halde davetleri ben yapa. 

nm ve Kaya beyi ara yerde unu
tur geçerim .. Buna da bir diyece. 
ğin bulunmaz ya! .. 

Seniha, Ifakkmın kendi hak
larına kansmıya başlamac:mı hiç 
de hoş kar§Ila.mışa benzemiyor. 
du: 

Hakkı harekete geçti: 
- Ne dedin? .. 
Seniha ısrar etti : 
- Menederim, dedim.. Çün. 

kü karşılıklı haklarımız var. Bi- · 
rinin hakkına ötekinin müdaha.. 
le etmiye kalkması doğru olur 
mu bilmem? .. Ben sadece kendi 
~erefimi korumak ve kocamın 
fena düşüncelerinin önü.ne g* 
mck isterim .. Ve bunun için de, 
seni kadmlık haklarıma müda.. 
hale etmekten menederim .. Buna 
da bir diyeceğin var mı, Hakkı?· 
Hakkı durakladı: 
- Biraz fazla aşırı olmuyor 

m\,lSWl? •• 
Seniha de~hal cevap verdi: 
- Sence öyle ... 
- Hiç de değil.. 
Seniha sUkfinetini muhafaza. 

ya boş yere gayret ediyordu: 

Rauf Sarper geldi 
İaşe umum müdUrlliğüne tayin edi
len eski lstanbu1 Mmtaka Ticaret 
MUdürU Sait Rauf Sarper, diln .An.. 
karadan şehrimiz? ge~tir. 

Florya Plajında 
fevkalade balo 

Kızılay Cemiyeti Bakırköy şu. 
besi 9 ai:'Ustos cumartesi akşamı 
Florya plfı.jmda fevka!fıde bir 
balo verecektir. Mevsimin bu :;ı
~1 e~lencesi birÇ('k sürprizlerle 
doludur. 

1stanbul ,.e Bakırköy için hu. 
susi vesait temin edilmiştir. 

Bir eve zorla giren 
mahkum oldu 

Geçenlerde, Nihat adında bır 
gem~. kadının evine zorla girerek 
kendisini döven ve hakaret eden 
Şevki adınaaki mütecaviz dün 
aslive birinci ceza mahkeme.si 
tarafından 1 ay müddetle hapse. 
25 lira da para cezasına malıküm 
edilmiştir. 

- Bana bak Hakkı. mevhum 
bir kıskançlık duygusuyla beni 
kırıyorsun. Kendini topla, biraz 
mutedil ol.. Kuru evhama kapıl· 
ma .• Hem seni bir körükliyen 
var galiba? .. Yoksa durup durur. 
ken gece yarısından sonraki bu 
münakaşanın lıiç de sırası devil. 
di.. Bilhtlssa babamın geldiği 

geceye bunu tesadüf ettirmek 1 ~ 
doğru mu oldu?.. 1 y· · 1 lk" V k 

Hakkı, bir başkasının sözüyle ırmı Ylı 8YV0 1 a 1 
hareket edecek tabiatte bir er. ---,-----
kek değildi. Bu söz izzeti nefsini 
incitti: 

- Ben kimsenin dürtüşyle 
hareket edecek budalalardan de. 
ği1im Seniha ... 

Döndü ve kapının solunda <.!u
ran biüeye doğru yürüdü .. Büfe. 
nin üstünde bir tabak elma var. 
dı. Bir tanesini aldı. Bir iki abp, 
tuttu.. Kendini oyalamıya çalış. 
tığı belliydi .• 

Mahmut-pasadaki 
barakalar 

ŞehreınanetinJn Mahmutpap. ça~ 
sında caddenin ortasma bir ma bara.
kala:- yaptırarok seyyar ~a ld.ra. 
laması Mahmutp:l{:ınm yerli ve dft., 
kD.n sahibi esn:ıtım gayri memlı"a ~ 

rakmıştır. Esnaf Emanet aleyhine 
r':ıva açml§trr. 
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JAPONYA 
Amer"I ayı pro'es
loya hazırlanıyor 

General V vel 
Hindistanda 

BirBmrigevmi 
neşretti 

Japonyada 
sef eiberlik 

4 fırka 
Harekete hazır 

vaziyette 
To!Q o, 19 (A.A.) - AohnatoD 1111 

PebmN &ralllllda yıırı yolda bulunan 
Oç PaaitUt adııuımm BlrlPfik Amer'Ju. 
Denlll -n bava na.o olarak gösteriJ
mesl hakkında tetairatta b11l11D&D Ja,. 
po:ı Tayınla gazeteet y11191yor: 

"Elı lııkişafiardan anlaf·lan ,ey, an.. 
cak Amerlkaıım .Japon glrif ve çıaıı 
nolttaıarma el koymaya te,ebbOsll o. 
labllir. 

Stmla, 19 (A.A.) - General Vavel 
bfr gilnltlk emir neorederek kral ta
ralmdan Hindi.atanın mUdafauı glbl 
yüksek blr vazifeye tayin cdllmekle ÇuakiQs, 19 (A.A.) - Rnyter bl' . 
kralm kendJııine bOyOk blr §el'f!l ver, diriyor: 
dlflnl bahla mevzuı: ederek demqtlr- Çunklngdckl umumi kaııaato gurc, 
ki : .Japonyanm bu lflhre kartı blr b&.:c.. 

Bu mllstahkem noktaların te,ldl 
ett:ft! bat, Blrlorfk Ame.rlka hudutıa,. 
nm JbuUak surette bitaraf olınuı l
cap eden bir bölgeye nakletmektedir. 
8111: sık bhdlrlldtğl glbl, l!Urlefik A

merika Fılipin adatanndakl mtıtlılJ 
Uıtlerine llAve .tarak Aayada hava 
JDeJ"danlan elde etmektedir. Bu •lır. 
tem Byle blrlncl derecedo ehemmiyeti 
a.ls blr beynelmtlel hak çiğneme me.. 
•ehıt:!ir kf, beynelmilel -lr protesto-
7'1 lıltilzam edecektir • ., 

- Hind kuvvetlerlııln de kahra- kete geçmesi gelecek yaza kadar ber. 
manca 1.§tirAk ettl#f Or'".a şarkta em. taraf edllmeal münıklln bir keytıyet.. 
rtm altmda puıunan ıutaıarm ifa et- lir. Bıı kadar btlyUk bir te,ebbll.se 
tikler! hl.zmetleJ nettcea'.nde bu fere- ı geçebilmek lçln yapılmuı icap eden 
flD 'bana tt:ıvclh edlldigtnl htuediyo,. hazırlıkların epeyce bir zam.ana mil. 
rum. tevakkit bulunduğU tebarüz ettırll. 

General bundan sonra Kızıldenlzde mektedlr. Bundan ba11k& son zaman. 
k1 tehdidi bertaraf etmek huauaunda !arda Çinin hemen hemon bUtllD mm.. 
Hind deniz kuvveUerııilıı oynadıfl takalarıııdan bır çok Japon kıtaıarı. 
bllyUk rolden ve Hind kıtalarmm ce- nuı geri alı.rıd.ığmı göateren alA.metıer 
sant. dlalı>lln ve mahirane sevk ve varclı.r. 

Ameı1.taıım garbe doğru mzmumm 
:laponyada hak!l blr endife uyandır. 
makta oldufunu kaydeden gazete 
~ devam ediyor: 

ıcıaı. edlldl~lııden sitayl§U bir llaanla Çi.ıı mahfillerine gelen bir habere 
bahaetmi§ ve bilhassa bUyUk fedaklr· göre, tu kttal:ırın sert almmgı mO. 
lıkıara katlanarak arkalan kesilmek b1m Çiıı 11elılrlerlııin Japoolar tarafm.. 

Blı1e§Jk Amerlknnm Uzak Dotuda
Jri han!, bahıt n Hke~ 11alerinlıı 
tııpll etttlf bat,. hg!Hz ve A 'f'Utura1-
1& tlslert atstemlııe baflamnca, bey. 
•mneı bar11 için bıa derece tehlikeli 
llr -.....ra bQyQk -~ ba-
11 olur. 

OU.te. Ju.mı .. mntıe -.u. 
llUlktecll': 

.lapoa,yanm ba bofma oevre81 dalla 
~k kuvveW ve tehlikeli bir .bal aı. 
madlm bDdl mufaatl aaıama __._ 
jik teclblrler almam zamanı gelm.l§tir, 

tehllkealııe maruz bulunan alr kıta,. 
ı rt11 muvaffakiyetıe çekilmelerini te.. 
rı .. edıın OçUncU Meohnı motörlO li. 
'J.jlJll tebcil etmt11Ur. 

Parisde 
70komünist 

tevkif olundu 
Parla, 19 (A.A.) - Polis, Pari. 

lla ceuba taıldaiade lliia Troees 
fellrtnde faal 1ııil' pnıpapada yap. 
makta olan kamllnietlere kartı ge. 

AKDENIZDE ::0 -:::-~~ ya=ı;:; 
tNGILlZ CEP ı.- mlltaNa ...,,.....ıa ..ıae.. 
ZIRHULARI .... ba1mu.rü .... c1en ediJmio. ....... ı• (A.A.) - ._... .,... tir. n ....... t..ldf edllmlet\r. 

mnm CebeU1ttmıktaki .._....,. AJmanwanm Bul•aria-
ri llüdiriyor: ·~ a 

hıcllterldea se1JMkte oJaa '- lan ~l~ıİ 
bsllla .. ceb mubrtpl-1. •Jr' Pıt SOFY ADAN 
V&nUf ~- .. ..,.. .AYRJl,DI 
hat, mllrettebat tçlıı çok ıı.,,ı ırw • ....,,., » «AA.> - ~ 
DUlflur. Bu llilraUi ve yenl tıp ldtcam. kadar .AlnıaD,y&DDl, Bulgaristan el. 
betlıLr, dlnizaltı bomba&utle ..._. çiaı olu Banm Von ltldlt.bofen, 
ı.. elup, hava almlarma" na • bqthı Sofyadu aynb:ruttır. Bqt:ı 
h8cmnbotıarmm taarm•'P-... Jııuwı Bapetil J'Dol oldulu halde birçok 
t.tibab da !htlYa etmelrtedllW. a. htı:kbaet n ordu crtAnı Jtendilbd 
lann gelmeal, BUyük Bri....,._-. gcç.irme'k tbere latasyona ıc:tmlt. 
ldzaltılara karıı arfetmekte oldulu lerdlr. 
CUretkArane gayreti mllealr ....... Ruzveltin mümeuili 
takTl:re edecektir. Cunc • King' de 

lçk:rbade K•Mdalr we A.'Nlb'alya.b Amaterdam, 19 (A.A.) - İngi. 
ukerler de bulUB&D mtlrettetıat. .. ,._ liz radyoeu, :reJalcumlıur Ruzvel • 
ı.t emuıemda fiddeW bir fll'tllla,a tia ll....S milmel8Ui Ova Lattl 
Jk\rtı koymalr mecbmt,.unde ltalmq. .-e'• bqb ~..K.iQCe YiaU 
Jardn'. Dalgalar, ba ldlçttk "aert gw. olduju:sa büdirmittlr. 
mDerl 30 derecelik blr •YIJe çiJıdlre. 
oelı: bdar yana ,at.ırmqtır. ınr.u. 
lıatm mbbatl yerinde olup ,abmı bir 
Jdfl, kolu kmlmak -.eu. JUalu • 
m)fttr. 

Bu n)'llhatlD birçok faydalı ,.JW 
GtnWll bUd1rllmektedlr. 

SoTYetlerin tekzibi 
11asUn, 11 (A.A.) - Uyter 

bildiriyor: 
Sovyet istihbarat btlroeu tara. 

tından neşredilen bir tekzipte, Ro 
ma l'Ml)'OSU ne Aftonbladed adın.. 
dald 1nef ıuetesiDID. Kmlordu. 
11.Wl Kanll benabmda .ebirli pz 
lwllaedıjı Mlrlrmda verdikleri k 
.,.., ta•am•1ıe yaINı ve çirkin bir 
llmekct olan.il na::flaDdmJmak • 
ta w fiddetle reddedllmtıktedlr. 

Sovyet tebliği 
f Bu tarafı J iıw:iaJ 

tu,nd hafın mek fÖYle dunun bilA. 
Jrı. Clddetlenmektecllr. 

AJmırtler, uauıa •mandJı"lıerl bU 
biç bir ..,.. babert veremedWel'tll. 
dma A.lmaa ha1lam J&bfbrmü IClD 
fimdl Kwlordunun .,.. ihtlJ&tlarau 
da ambanbe)'e drdtltuml bU~ 
leıdlr. 

Bitaraf mO§abltJere ıuuıaraa, Ru 
lleferberllgt ancak yenl bltmJftlr. 

Taym.Ja guetMinln ulmt mubabl. 
rbılD de bildirdill gilııl Rl:Qa sibl ... 
JlJf ve mUnak&JA.tı pek kolay OlmJy&D 

bir memlekette aetertıersıtm -
samana muhtaç olm&lı mukarrerdir. 

Ru Cll"Clllm, henlla kullandm•m11 
leıdt kaynalı:lara maliktir. 

Diğer tanttaa fUJ'&ll da kaydedQ.. 
melidir ki. ~t mabtUlerbıdeJd ha. 
leU ruh119 flmdt lıtr balta fl'VYelkln. 
4laa daha My11k bir ltlm&t mevcut o&-
61tuma SOeterımkte ,.. bu vulJ9t 
8"7et ordu.luDdald t .. ldlUmzhk balı 
ladaki AllDan ldd1alanm tHslp et. 
melıtedir. • 

- "'1Wltı 1mu:an bir cdll. 
muvaffak~tıe tetevvtıç ede& J1Wka. 
lı6l iaUrıulla1'da b•hnp•ma"-

Bir ingil:z Gene
rali diyor ki 

(Bati ,..,. ı İllefde) 
Besarabyada. Alman Ülrteme. 

li b.Jda ibik bir eekilde obnao 
irıulbr • .Ahnanlar Kief'e l'Vdık
lanm temin ~ana da Rus. 
lar bunları~ biL 
diriJwlar. 

Kierde bu mallarebeler de
vam edlrtw .Almanlarm llO • 
200 ld1oınetre gerilerinde Jito. 
mirde de p liddetll muharebe
ler cereye etmektedir. 

Alman klta1anmn maddi kuv. 
vetinin pek yabnda eonuna dL 
YM"'•ll çok lllümktlndtlr· Cep
hedeki Alınan askerleri ile Al • 
manyadaki siviller iir.ıerindeki 
tesir o zaman vahim olacaktır· 

Suriye meaelelli. limdi halle. 
c1ilmi4 bulunmakta " TUiyet 
milttıelildere doiu Akdeniainin 
müdafauı H;in pek siyade kıy
meti hais olan haft ttsleri te • 
nım etmektedir. Keza öyle an. 
nedijOl'Wil ki bu meselenin hal
li. mllıwr tarafından Türkiyeye 
bir taarruz vukuu halinde bu 
memlekete kuvvetli bir iBtinat 
temin edecektir. 

Bandan hafta §imdi Habeşia. 
tandan oeldlen kuvvetlere b.tL 
larak Nil havzasmcWrt taama 
kuvvetlerini "Pek aiyade takviye 
edecek faydalı bir kuvvet de ser
best kalmaktadJr. 
Japonya,~ hangi ta. 

raftan eaeceiini görmek için bek 
ler görilııüyor. Fakat alacafı 
vaziyet ne oluna obAın Çin ile 
dan İl birliRimiai kıraımyacağı 
gibi, büyük Brltaııp ile Birlefik 
Amerikayı ~ mutaarrm kov. 
mak ve iltikbalde kmvetli ve 
do9t bir (1nin te elBDı!ıft Çn 
mUmkiln olan bl1tftn .-ınmte 
yardımdan da menecJmıiyecek
tbr-. 

d&a terkedllmeal mADaamı tazammun 
etmez. Bl.JAkS., her teY. Japolllanıı 

kllit meaa.beslndeki bu tcıhirlerl mu. 
bataza etmek buawıunda be.sledlklert 
nlyeU g&ttermektedJr. Bunu, mezkQr 
tehirlerde Japoalarm yaptJtı tahkl. 
mat da ayrıca labat etmektedir. Bu.. 
ctmkfl Yuiyetten çıkarılabilecek ye. 
g&ne aetlıce Japoıı.yanm, biç oJmaH&, 
§imdilik Çlııde cenl§ m.l.lrJP'at& bir ta,. 
arruz derpll ebneıo.ekte olmuıdır. 

Buralarda kuvveW mUWaa terU
bııtı alınm11 olaaa.. bir QOk lutalarm 
çekllmeatnl mQıatb lalm&ktadır. Bu. 
ralarda meakV fÜll'lerl muhafaza ı. 
çlıı ancak klll .. lelılleoek derecede 
kuvvet bırakılacaktJr. 

Japoayada yapllmakta olu ..ter
wllk baJrkmda ,.- :ıaalleltıır ' r. 
bnm seterberllğlnt ftmdldlıa Mtlıımll 
olduA'UILU lıılld1rmekt.edir. 

Çlnden seri aJmaD lataıuta J..-. 
yada ,.alda •hrllft edllM ~ 
nn flmaJe ",Uat cmaba ..,_,.. 
pııacak bir ıaareut 1C1D ml nt,.,,,._ 
cakJan U1Qs ..ıea clıJllld(r. 

lngılız 
radyosunun 

" Esrarengiz" 
spikeri konuşuyor 
ı ntn.. • (4.A.) - 1Dclllll 
rad~- - ee>ıehlrt •.V.tla 
da ··ı.:.nıeac:a SpeM ... lılln1ay 
Brittoa J6yle demlttir: 

20 temmuz .A'9l'U}IUI, Almyla 

ra kartı eeferberliiiaia tariıa1 ol&. 
callbr. Yum :mil7onlarla ay1laa 
Anupaam ~- "'V'' ordu. 
au doğacaktır. 

IDh'Pf!r tarabMlu illal edileD 
memleketlerin milletlerine hitap 
ederek şu ııözleri ısöylemi§tlr: 

••su orduya kayıt merasimi ba. 
ıııltitr. memleketlerinizbı htlrriyet. 
ııçin en :b'i unlde ve aadlbae bir 
surette diSvUfe deıvam haHncle b1lo 
lunmll! ft ellnlze geçen her fır. 
ıııatta "V .zafer'" ordaluauıı. seter. 
bel' bir halde olduğuau Almanlara 
isbat JçiA mlmtb olu Jıer 1V· 
de bu haıfi daTarlara...,_., 

Talebe yelmeaak 
giyinecek 

.hbradan ~diline ı&"e. 
talebe ~in ucuz Ye yeknaull ku
mat tembdne ~tadır. Bu 
kum&flan tical'et veklletine bağ. 
lJ lqe tetkllltı temin edecektr. 

Ticaret v ek&lett, aile bütçem • 
Din yUkUall haftfletmek baJnmm
dan talebe ftWeriDı memnun e. 
cleeek l>Gyle bir kararla 11CU ku.. 
mq temin edinee, talebe lnyafeti 
nl tayin etmek " ba lfi bir taJl. 
matnameye bağlaylp tatblka~a 

~- elhetl de maarif veklleti 
ne kalmaktadır. 'Oıımmııte ve dl 
ğer y1lkıııek mektep talet>eei bu ta. 
llmatnıunenln hilktlmleri dıfmda 
JralacaJttır. 

-0--

lıpanak tohumunda 
ihtikar yapmı, 

Dllau 'hrflclyan Jılbnll blrlsl, 
ISpanak tohumu Dıtilr1n yaptJlı 
için cllrmllmef)ıut halinde yakalan. 
mı. ve ftyat mllrabbe bUroea ta. 
rafından adliyeye wrllmlttlr. 

Adliyede bir terfi 
İstanbul Jeralan fJdnc1 vesııedL 

n Mehmet Nazif Erdin (Njjdell) 
teman Vlldlc1ar adll1ml ~
~~ t"vin ecWmlttlr. Kendlelnl 
teb · : eder, yeni vulteetnde 4t 
atill'~-- '8111 ' ~ 

Alman va 
isviçre ile 

Bir ticaret 
anlaşması 

akdet ti 
D-...-:re köraür verecek, 
c...:.uu madde ve meyva 

alacak 
Bern, 19 ( A.A.) - A.kdedi· 

len Almanya • İsviçre anlqmam 
hakkında neşredilen resmi teb. 
liğde eacümlıe şöyle denilmekte
dir: 

Almanya. intthap edeceği ls. 
viçre emtcasım bazı hudut daJU. 
linde mübayaa imkii.nını muha• 
faza etmektedir. Almanya, &no 
laşma müddeti 7.arfınıda yani 942 
ecnesinin niıhayetine kadar lsviç,, 
r , ye kömür ve demir verecek
tir· Almanya. bundan baska. kö. 
mür ve demir teslimatının bu 
tarihten 80Dl'8. da eıevarnım Yaa. 
deylemiştir. 

Bundan be;ııka Almanya lsviç· 
re il iş birliği yapara.k İsviçre. 
nin benzin ihtiyacını Balkanlar. 
dan temin iıı;in fenni imkiman 
ihdas eyleawyi de taahhiit * 
miştir. 

Almanya, ~eye diğer em. 
tea ~ l!akli~ prtlarmm mü. 
aaadeettiği niııııbette şrerek kan 
ve gerek neibir yollarından, &e' 
rek Almanya Ye ıerek .AlmMp. 
nm nü.f\IZU altmdaki JMP'leıket. 
lerden tramitmi temin için bü· 
tt1n kolaylıklan göetemıeyi vaa.. 
ae)"kmiştir. 

Ziral ihracata gelin.oe, İsviçre 
tıinıa- l!a)'T&ll, meıyv& ve bir 
miktar 8ilıtlil maılde wınıcektir. 

General 
Frank onun 
Ye i 6ir 

nutku 
...... ıe CA.A.J - Jladııtt ehıl. 

..... Yllla ........ ,.,.. 1ıılr ..... 
'8ıpiH9 a autull .,.,_. .-..ı 
ftukıo ....._ ..,,.. ıl• •lf&lr. 
~ ....... adalet. 

M11m...O. ~talla ••tllt>. a.u 
.._ tekrar eblell - )' ıdla 
,...._ Çbktl ........ bdal' ,alıuıcl 
1ıılr mateJ7&}1mn te...ı.... damolaat 
memleketlerin kealf nııtu.l!u f8birle. 
rtnde amele mutnuo her tl1rlt1 rahat. 

lıklarmdan " se•klerd~ bol bol ietf. 
iade etmekte olduğunu .oy!tyerek gam 
leı1ıml k&!Daftm:D11 bWwıu)'Ol'dQ. 
Bu, bir )'&landan ibarettir. Bugea 
dttnyada 800 milyon lnaan vardır ld 
bealenelıDeeelı lrlıdar gıda alamıyor. 

Bunun aebeb1, bUytlk imparatorlukla. 
rm tüakk11ml altmda Y&fl7&ll bu ın. 
anlamı. ancak 1ıQalıQtQn ag kalmass 
maJarıaı tembı edecek lladar cltlfllk 
~rle gallfmak m~buriyetl.n, 

de buhıuıalan nyabut ipi• kabnıı 

Obll&landır. 

General i'ranko eös18rtal §Öyle bl. 
Unalftlr: 

Eter lÇUJa mazlde bnyle blr mad 

d&Je~ tu1ı1 altmda lralmamıt 
olaydı. fiııc.dl cenulıl Amerika !Bpan.. 
yaya alt olmakta devam edecekti. 
Blriblrlmlu kiad&r aual'Jarla bakma. 
mm lıltl1wD emebDarla bu barelı:etS. 
U Ula mQmmaha etmOecetta, 

inhisarlar Vekili 
Karata 

KMa, 19 (A.A.) - Gümrük 
ve tnhiearlar Vekili Raif Kara· 
denis, refakatindeki sevatla bir. 
likte b~ viliyetinıiz budu, 
dundan ~illerdir. 

Iğdırda valimiz traatından 
karşılanan rUmri1k ~ inhisarlar 
vekili, bugün Iğd!r ve Tutluca 
kazalannda tetkiklerde bulun. 
duldan sonra Kağmnan'a gele
cek ve geceyi orada ~ 
)erdir. 

Bulgar Başvekili 
(Baa tarafı ı incldeJ 

Oloraale D'ltaıta paetnt, dl1D bu 
ztyarettıı. harp ile dofrudaD dolNJ& 
alüadar olmadltmı, takat Bulpıta. 
tamn lıllh'ftre olan ~ balbJığmm 
yeni bh' del01 oldufa bna&ttni lslıar 
etmekte idi. Bu1garlatalı ile .A.na&Tut. 
ıuıun mllnuebetıerl Balkanlar ceı.. 
"91 ~ •llamlqtlnlacak ft !tal
,_ • Bulpr mentaatıert Akdenta -. 
ı.•....- iDJrlpf etmek lmktnmr ..._ --

Libvad ıA;;s-~ 
Mevziler tah- d I rlı 
kim ediliyor 0 a 

Ka1Ure, 19 ( A·A.) - Tobnık. 
tan yapılan son çık?Ş hareketi 
ha.kkında Kahirenin askeri mah
fillerinde deniliyor ki: 
Tobnık garnizonunun taarruz 

uaulü muvaffakıyetle devam et
mektedir. Bir Avusturyalı keşif 
kolu diipnan arazisinin içerileri. 
ne 6000 :metre girmiştir. Bu da, 
İngiliz kunetlıeriniıı teşebbüsü 
eJlerinde bulundurduklarını gös
terir. 
Tobnık etrafında. bilhaaea. 

ltaıyanlardıı n mürekkep olan 
mihver kuvvetlerin.in tedafüi 
hareketi Libya hududuna da ,a.. 
mildir. Düşman Sollwn- Capuz.zo 
Halfaya millellesinde mevzilerini 
tahkim etmektedir. Düeman, bu 
mıntakada İııgiliz kuvvetlerine 
taarruz etmek f'ılainde dliil &i-
bi gözüküyor. 4 

lnailiz kabineainde 
değiştirilecek olanlar 
Londra, 19 (A.A.)- Yakında 

beklenen kabine defişilk:lilderi 
meyanında btilıbua.t neareti
nln de bulunması mu'htemeldir. 

Siyasi mahfillerde umumi~ 
ıe unnemkliğine ıöre a Dutt 
Cooper istihbarat DelaNtlndeD 
a~·ve di..., bir 98life ili 
taftif ,leditecettir. 

B. Cootıer''in b&Winin kim ıo.. 
Jaealı baklnnda mDtea&tit mu
talealar ~. 

Bafveliletin hwnl8I pariL 
mmtıo mllpviri B. Blwkn'a 
İ8tibllarat nemretine tayin edile. 
~ kuvwııtle ~. 

Memleketimize 
gelen elçiler 

, .. ..,.ı ...... > 
clJıe vek&letı memuriumdu lje:m...,. 
tla Jlardla .. Kaıw .....,._ ....ıa 
..,. 8'm tuafDldu Jreıll'-•mızhr,. .... 

Bu hudut llrt&Q • 11•w.tu llMellet 
eden balyan ft l>Nttmarila ~ 
" ofta ei03JUderl .a..ı IU& 11,11 • 
Kana YUDUflal' ... buNda ela ft&I 
'" mnld -...- vekilleri lmıdllerı. 
.. bot pldSDla demlller " ımıartrıere 
Lstuyon aalonunda haaırlammf olan 
bntede izaz ve Ull'amd& bulunmutlar 
dlr. 

lta,IJU.ve Daıılmarka be,etlert ..., 
at 12.30 da trenle 8uıkalaqa b&reket 
etmiftlr. 
~ 19 (A.A.) - l!ovyet 

Ruayanm Berlln 1ıQJQk t1çWl1 erkl.ıı 
ve meııaurlal Ue allelerlDden mtırek. 
kep 130 ki§lUk lıir kalO., bu abüld 
tnalıe bur~a ıeımıtıer w b1r mQ~ 
dtl iaUnbatteD ~ taıı.aı. edilen 
otomobillerle Bank&ımoa hD.reket ey. 
ı.mı,ıerdir. K!aaıtrler, San...._taıı. 

tUbaren J'Ollarm& trenle devam ede
cel&lerd1r. 

.....-.un, 19 (AA.) - PoloDy&DDl 
TabnD bQyi1k .ıçial Kanıgo Sudleckl, 
Y&Zifm ba§IU ptmek flzere bu sa. 
babkl tnıraıe ~ plmJt n bir mUd 
det ı.tinhatten m otomobili• 1'Q. 

ıuaa devam etalftir. 

Alman ve Romen 
askerleri çatışmış 

(Bq lflrtlft 1 fftoide) 
Drteri &numıda elıddl bir aruaı••phk 
mncuttur. 

Oeeeleyln BeaıabJ& m111takHmd& 
Harlan clvannda blr lhtll&t cıJunlfbr, 
8artıOf bul Alma •ba.Jlan bir çok 
Romen ukerbd dlt'nllGflerdir. Hiddet. 
lella Romen ullerlert .Almlıa kampı
• •tef açmlflardlr. B&dlae1I haber 
&JaD bir Alm&D plJ&4e taburu clv&11o 
d&kl Romen birliklerlııe at91 etmlf. 
Ur. Her lld tanltu da QOk mllı:tardf 
men '" J&ra1an&D olmuttur. Bil' ~k 
Romen blrlikler1 alWıt&D tecrtd edll-.
rek Almanlar tuafindtıa •l'f.1e ptl. 
rUmJflerdir. 

Alman kumanc!anblı ba lımllh :bldl. 
.anın ~ Romen lılrlllderl taratla

daD ~--bit.Ula ......... .......... 

tadırlu. 

Japonyayı 
Uzerine gö 
muhtemel 

(Bıfe~J v.- S.YJet ......... ~ 
•=·yalleWp ................... 

ran 
(ButaN" t 

ma Atıf i8e ça]amn 
yaa Bir tire üe dikilllUI 
göre tevkifhaneden 
eöylelıq, di.jer pait 
Sıddık da tecavöüAr 
eahadet ettiğinden h 
fından uk ıık adede 
mi§tir. 

Neticede _. ..... 
çin bafka bir IÜM 
tır. 

1 

Seniha ·ı y eniçağ l 8 'V 
EVLENDi 
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Yarış/ar münasebtile : 
---2-2 - ---... - -- - Şubeye Da vet 

7, S, Ha, Me. Erzincanlı Omer OCSU ijaftaiıK R aciyo Programı 1 
'-~.\ZAR: %0.'U9U 

1.00 Pl'Ogram (Pl.), ,.f!S A
lı.ao lfatıt program, 9,30 Evin 

OUMARTES1: 26.'1,l&U 
7.80 Program w memleket .saat a

yarı, 7.33 H&tlf program (PL), 7.46: 

En eski binici Ihsan 
1 

Mustafa Sabri 326-25 Jn ya bizzat 
gelerek veyahut mektup göndererek 
tırtanbul \'cznccilcroeld ı. Tüm Az

kerlık dıılresln" 6480 sayı ne mUra
csau ehemrnfycUe il4.:ıı oıunur. 

~ 'hrr. lTognun vo memleket. 
~la 12.33 Oyun havlllan, 12.•5 
;1~ ·OO Kt.n§Ik prkılar, 13,30 
~ ~ '{t>ereden • Tepeden), 13.45/ 
lf~ 8akm orkestram ( Viyo. 

.J ~ Afkuı)~.00. Program 
ıır. ~.'-?ı._et 88.at ayan, 18.03 Radyo 

Ajana, 8.00 Hatif programm devamı 
(Pl,), 8.SO EY1D 81Ultl, 13.30 Memleket 
ııaat ayan, 13.33 TUr~ p!Aldar, 13,45 
Ajana, 14.00 Rlyueticumbur bandoau 
CŞe!: :tlısan Ktlnçer), 1','3 TUrkQe 
plAklar pnıgramınm devamr. 15.00 
Dans mllzlğl (Pl.), 18.00 Program ve 
memleket aaat ayan, 18.03 Karışık 

şarkılar, 18.30 Memlek'!t postam. 

Atçı neler · anlatıyor ? 
~~~~~~~~~~~~~~-

Rasit Rıza Tivcrtrosu 
19-7-Ml cumartesi akşamı 

bir d<>faya mah:ıus olarak faktr 
b lr sıınatkA.r için Altıntepe tlyat. 
1'0sıı11dn (B<'ni Öpüııiiz) komedisi 
3 perd~ lfo!ide pi!ikin temsiller e 
ltıtlrak edPccktir. "'l~~o orkestra& (1. ôzgUr ve 

li.ao kıel'i). 19.QQ Muhtelit prkı.. 
'~ Alaruı, 19.4.5 Znra Lcander 
~ tgrı (Pl.), 20.00 KonU§ltla 

Hindiçinide yapı l a n fevkalade bir yarış 
Bevoğlu Halh s;;.eması 

_.. tıı ti), 20.15 Solo §&?'kılar, 
q {il.at lak\"im\, 21.10 I<"tuııl ht>. 
~ I>ana Milzlg1 (PL), 22,30 

rteri, 22.45 Ajıuıa spor ser. 

18.40 Rşdyo caz orkeatruı, <İbrahim Al yarışlarının bütün hararo. 
özgür ve Ateş böceklen). 19.00 Ko,. tiyle cereyan etmekte olduğu 'bu 
nuşma, 19,15 Radyo caz orkestnıı;ı haftalar .zarfında bu gilzel koşu 
19.30 Ajana, 19.4~ Çitte Fasıl, 20.15 atlarını yetiştiren ve yarı§tıran· 
Radyo gazeteBi, 20.45 Solo prkdar, lar herkesin merakını muhakkak 
2ı.oo Ziraat Takvlınl. zı.ıo Dinleyici kurcalar... Bugün profesyonel 

l>.\') . h btckleri, 21.40 GUnUn meBC'lelert 21.1'\5 binicilerin en dikkate şayan ola. 
~ • .,~ul'Est: ~ı.ı.ısn Radyo aaıon orkCBtraaı (Viyolonist nı en eski binicilerimizden İhsan 
1~ tam vo memleket saat a. Necip A.§km), 22.30 Ajans, 22.45 Sa- At"ı'dır. 

1 lıtt lia.ttf p:ırçalar, 7.45 Ajans, ıon orkestrllBl. !hsan ı\tcı bugün elli sekiz 
~ ıı.... lt Parçalar, 8.80 Evin saati, yaşındadır. Arkasında bıraktığı 
'\ ı;:nın ve memleket saat a. ı:ıenelerin ma~rası merakla ta. 

~la.{!() ':Fasıı prltılan. 12.46 A. I I kip olunaeak bir roman te,.,kil 
\~ Faaıı tıarkııan proı;ramı- Nl,anlaaaalar e<!er. 

\ fı lllı, 13.15 Kat'I§ık program. tın.an At<;ı. Abdülhamit dev. 
~.!!7'ram ve memleket saate. ----·--------- rinde hünkar yaverliği yapmış, \t:.' 03 Dana mtızığ~ (Pl.), 18.30 Fatih e, ·1cndinnt' memurluğun. sonra gcr.e zabitliğ"i devrinde 

t Poatası, 18.40 Trio. Maydn. da ıılpn lannnlar: Balkan harbine göniillü olarak 
ıı..:_ lt~. Fer:tıunde Erkin, Necdet Fatih Sarıgiizel No. 36 da işçi iştirak etmiş. umumi haı;pte bö. 
~,~ ~L Ccmıı, 19,00 KonU§Dla Abdurra.hına.n Tarcan ile Azize Kı- lüği.inün başında kahramanca 

ol) 1ıı Sllati), 19.1~ Köy havııın- ravJı. Fatih Slnanağa Gelenbevi dovü.c;mii.c;, eski ıbir zabittir. 
~ ~Jans haberleri, 19.~ FMJl cad. No. 19 da tren kondüktörü KP. lh..c;an Atçı, tasfiye kanunu· 
~ 0.15 Radyo gar.cteaı. 20.45: mal Zengin ile Mihrican, Rami Ye- nun verdiği haklardan istifade 

1o. lllrkU•U öğreniyoruz - Har- ni malı. Numa.n cf. eo. No. 3 de ederek zabitlikten ayrılmış ve 
1H...,"ll'kliaü dokunıncı Hasan Pınar ile Halife 0 tarihten itibaren de profesyö. 
~ .rar ,öyledlr, Göluıoy, Fener Tevkii Cafer Ki. nel bir atçı olmuştur. Fakat lh. 

btoı o.)leUr. reçhanc !!O. No, 27 de tüccar An· san Atçının gerek :r.abitlik dev. 
don Trios ile Des•ıina Tonıno:!lu, · d k ' ı b'tlı'k devrı'n Ahııı ;rAr1 )anmn • ~ n n e ı, gere ~se Z."l ı · 

Alın~ yart .)anına, Şehremini lbrah!m ÇavU§ No. 58 den so;ıraki şöhreti hep atçılrk 
de dokumacı Halil Göl ile f;mine h n<l lı t U1Ub:.1 gthl tıö' lPtlr. ea ası a o nuş ur. 

~ ' Eren, Şehremin.i Molla so. No. 5 O nda a b~ 0 11'-·an "e l'ılo.L uı k.:lml, 21.10 Solo n yaşı spor "'Si-' J • 

~~ 2ı.2r, K.ınuşma lH~bc§l, de dokuma.el BchC'et Acar ile Fat- on üç yaşında birle..'?tiği ve hala 
~ lllonıı. müzik (PJ.). 22.SO A. ma Çetinoldu, Ssmatya Selvi mey da beraber yaşadıkları arkadaşı 

bt-tlcrı, 22.~~ Danıs m~fl. yan Ökııe eo. No. H de postacı Hakkt Eray ile 'birlikt-e güreşten. 
Nihat Demiray ile Bakiye Nikür. k d f tboldan hiniciliae tı.. .\1.1: 2%.7.l!UI O§U an. u h 

... E'-'ÜP camiikebir Tabnkhanc ııo. k d h t" ı·· ru yapan litı· • '\liram ve memleket saat a- " a ar er uru spo _ •.aa No. 4 de memur Hüııeyin Sağlam· At b'll ask · mek 
~ liıım program, 7,45 Ajans, l San çı. 1 18.SSa. erı • 

er iıe Leman Smaslı. t be · d'kte ..,..,..., at spot'WUl ı.... Onilı program <Pi.), 8.30 E- O gır ı n so ...... 
" Fatih Boyn.cık&pı No. 34. de kun f k 1. d h ve bu 
l 12.so Pro"rnnı vf' memleket ev a a e eves sannıg 
... 

0 duracı Rıfkı Gençbay ile F'atma -- ı. d aff k tt vaf ;•tı, 12.83 Türkçe pllklar. .,_.ua a ınuv a ıye en mu -
"lana "oo Ttı k dl 1 Çetln. Şehremini Yaylak so. No. fakıycte k~uştur. 
lca ' ı.... r çe pı ' ar, 24 de emekli .Mehmet Önıek il<! Yirmi sene ırf amatör olarak 
~ ~: mpcmroglerk~t <ı_:nı.tı, "ıyn8.~. Ganiye Büyük Scrmen. Şehremini çalışan ve senelerce de zevki i. 
r. " .. .. Gui Ahmet Camii avlusu No. 3 l k th At nın ·~-. ıı ...... aaı- orkAstrn•ı ("i'-'o. çın atçı 1 yapan san çı 

"" - .... "' ..., ' " de dokumacı Rı:r.a Erol ile Saliha ı ı k h ...., .. 11ırk de.<'Hl 
' !!tip A"km), 16.30 Memleltct t-t... } aş ı r • - ayır• } "'9' "'· ' 

1 " Krnruzr. Şehremini .rnrn.tılın çavuı; cünkü 0 iht iyar değildir. Buna 
~ ıı-_ s.-ıo Radyo Mlon orkestrası Tilllbe so. No. 2 de 1Uaiyeci Se- olgunluk demeli _ devrinde ıtnt· 
:\';ı1u ma <Yuvn anaU), 19.15: Jfıhattin Kn.psal He Behiye Caner. renörlük ve binicilik ile hayatı· 
~ lon orkcetnuu, 19.80 Ajaruı Saına.tya KüçUkla.nga No. 27 de m kazanması talihin hl\Zin bir 

., ltı.45 I!' aıl hey<:tl, 20.15 patron Ziya Eyison ile Bclliye Cn cilvesi değil midir? .. 
~ta.,~tcsi, 2M5 Alfred Cortot ner. K.• giimrlik Karab9.1J mah. ~. Bakırköyün küçük hir kahve. 

'~·Oo Ziraat Takvimi 21.10 Ha. No. 23 de mobllyacı Rem:r.i Açar· sinde tıısan Atçı ile ka~ı karşı. 
~ !{ varkılnrı, 21.30 Konu~ma, ~ek ile Zeynep', Rnmi Yeni ma.h. yayız.. Hakkı Eray nargile5ini 

llınc konseri: Klll.Blk TUrk Mu- Taşlrtarla so. No. 18 de işçi Ha.. tokurdatıyor, biz konuşuyoruz.. 
!~gramı. Şef: Mesut Cemil, san Er.güden ile Kümiye Almaz- B·ı· m onunla '-n- bir ko 
"İans, 22.~" Dıuıs mUzi •I (Pl.). N 8 1 ıyoru ' '41" • ... , lar. Karagüınrük çeşme 50• 0 • nuşma ya.pa'bilmek için en az bir 
C-\1\ŞAMBA: U.7.J!HJ de başçavuş Recep Flabemar ile ...Oin lazım. Hatta bir ,;in bile 
~o .~"'-"vver. Fatih Hnsan Ha.life Sa.· ,,.~ ? gram ve memleket sant o. •u..ı•" yetm<'~;.. 
~ Hafi! parçnıar (Pl.), 7.45: rıgüzcl No, 38 de ~nldnist Meh. İlk aı· rd , . K E su ı ~ um: S.oo Hatır p:ırçabr. 8.30 E\in met Kaldırmı ile Emme uya.s. r _ Memleketimizdeki atçılık 

ı \~.ao Program vo memleket sa- yüp Eski yeni Balrkçı 90· No. 5 hakkında bire sa.Ifihiye-lle söz 
ıt· 12.83 Peşrev ve g:ız sema • de Pczacı Ziya Tümay ile Memnu· sövliyebilir mi"'iniz. dedim .. 
ı.!li Aj ru. 18,00 Solo şarkılar. ne Esentepc. K. Mustafa paş Tıı.y. Kırk seneden fazla mazisi o. 
"'8tı;ık program lPJ.l, 18.00 yareci Neşet Öı.ca.n ile Seza Tay- lan tecrübeniz ı:ıırasında ne gibi 
~ ve memleket saat ayarr, fun. Şeh'l'.'emini lı.mir Çıkmazı No. tc.beddüllcr. inkişaflar gördü • 

.:ın8 mUz!ğl ıPI.), 1~.11'> Menı. 14 de zincirci Kopernik lle Hase· nü?.? 
..,lloatası . 1 .26 {Dıg poliUkıı hl\- tiye. Küc:ük :Mustnfapıışa Tatar a. Ihsan Atcı. bir 18.117...e hafıınsı. 
"''} g·a so. No. 3 de gt>mici tc:n Tarla- • b' ı· 
l 

18.45 Çocuk ımnli. 19 ao 11.• nı topladı ve <:Ol< temıı. ır ısan. 
& cı ile Fatma. Şehre.mini Merllez ,.i5 Kadınlar faslı, 20.16 RM. ef. so. No. g de bahçıvan trfan ile la konu.5D1JYa başladı: 

ı.. ~l. 20.45 Bir bııtk tth'klisti - Mademki a•,.ıltk ve bilhan. 
,.. Mai.de Uzunkaya, K. gümrük Nes· '°"' d ~ 
ur~;- . 21.00 Zir nt t.nkvfmı, - sa varL"''ılrk hakkında ynşa Igt. 
~ llşe.lısultan kti~lik çeşme so. No. "" d"I ~ ucrl"rl, 21.2ô Rı)al!etlcum-

41 
de esnaf ~ Göztok ile üm. ma. görgüme nazaraı1 teb~ ll 

llclo:r.ı, ışet: ıruıan Künçerı, ve inkişafları sonıyorsunuı.. size 
'aıo ~arkılar 22.so AJııru 22.4.5 mlye Gözlok, tecrübemin müsaade ettiği nis· 
l)ıllzı~ı ıPJ.). bette izahat verebilirim. 

9ı 1'f:n~E~tnE: ıı.;. uu ı p eynir fiyatları Df>di vl' anlatmıya ba~ladı: 
,t>ı"Os;ram ,.c nı"r.ııekct aao.l e- üzerindeki tetkikler - Biz kO§UCuluğa doğruhda? 
~ Hafif program (Pi.). i.41!> doüruva sanat <1üşüııcc İ arı. 
!i OQ Hııiif p......,.raaı. .30: E,·ın 1 Peynir fiyatları für,erindeki inc.e- ci;de,. köy koo,ulnriyle v-e bir ı 

. ...., lemeler dev.un etmektedir, Edır. .:ı ~-· l d k p 
l:!.so Pro......,m v• memleket ı b spor zihniyetiyıc ucı-C\ a ı · :>U ... - ~ nooen gelen m~iiımata güre, u . k d 

~~>'trı, ı2.83 Fa6ll hcvoti, 12.46 8 ,_ müddet asgari yinnı c:ene ·a nr 
" mm takada s · t l'ı. kilosu ... unışa "l(i d l..,'16 

'la.oo "'eıııl heyeti. 13,1" Karr. d devam elti. Y::ıni ı.·, 1 an •J•J) 
• r ., sstılmaktaciır Buna nıızaınn n 
.. ~ i Pi.), ıs.oo Program ve j beya?. peynirin beher tenekesinin. ya kadar. 
~'!t 8a.nt ıwarı. 18 01 Radyo caz • ı ek Bu arada A vrupaun munta . 
ı: • 7r.o kuruşa satılması luzımgc m . - zam pis ler Ü7..erinde iyi ntlmla 

\ 1:.-..., \orkcstraııı, (İ. özgUr ,.c A- tedir. Halbuki buradnki P"ynırcı. ye.pılaıı kO<'.tıların ha bcı 1('1 ı l•~· 
• ~ lrrtı. lR.80 Memtdrnl po:-- lcl' sUtün kendilerine 12 kuru!j!\ l?.ı:.ınıı7.a c.ok hoı; gcliyord11. Dof; .• ı 

'10 lnccsaz hcyetı, 19 00 Dert. ma'ıotduğunı. iddia etmektedirler. h l t 
• Saati), lD.l"' u~ct~·o en• ·- 'd l""ak nı:su böyle bir günü mem ekP ~-
• u '"' " ~ ... Bunun için \'aziyet yenı en • - · l (ırJ.t .. --61, lO.so AJııruı, 19.45 d rulmuh mir.de görm<>k içın hasret çe cı. 

.... w.. ya süt müstnhsillcrlıı en 60 •• yorduk. Çünkfı bizim yarışla:• 
'~larkılan, 20.15 Radyo gazete- tur. mesela Merdiven kfiyiindeki bit' 

Solo anrkılar. 21.00 Zlraat - düğün ~çin Kadıköyündeki Zi. 
_., ı. 21.10 Solo şıırkılnr, 21.~ vcrbcy yokuşunun başından baş. 
~lıtırıarımn: konu$uyorı • 21.40: p azar p ar.ar tesi lryara.k \iç kilometre devam e. 
~ muzıı. tPl.). 22.:;o AjaM, :E den bir şose Ü7.erinde yapılırdı. 

ııs müziği {Pi ı ;; 20 Tem. 21 Tem. o zamnn vokuşu iyi bir yolda :::.:: ------ı----·ı ko~Glmuş 'munt.azama bir koşu 
et Cem.~hıı 2.; <.~m.uhır '?6 olarn.k kabui t'<liliyordu . 

U l , J,\ : %5.4.llH 1 
\ l>togrnm v<! nıemlt!Kct saat ti• 

7.a3 Hal1f p rçnıar (l'l.). 'i.45: 

' 8.0Q Hafü parça ar; .80 Evin 
'>..~2.r.o Program ve n emlck"t sa. 
~tı, 12,33 Kemençe Viyola -
~ 1'1'10su. 12.45 AJnna. 13.00 

V. tarkılıır, ı:;.16 Kar:l§ık prog
li.ı. 16.00 Program ve meml(· 

~~t ayarı. 18.03 Fasıl heyet!, 
'leınıekct postası, lS.fO Radyo 

1t ~lıarteu (lbrahlm ör.gllr ve A. 
~ Cklert), 19.00 (İklı83l Saati), 

ftadyo Svlng ımartetı, 19 30: 

' \ ı. 10.45 Klfurtk TUrk mu'!lkl.si 
l ~rı. · r. Mrs-Jt Cemil, 20.15 

ft .,ıız.-t!'sl 20 45 &>!o şarkılar, 

1).. llrau t ı alt\'Uhl 2ı.10 Tenuıll, 
, '"'"d ·o ı.-ın orkeıı;tnun ı Vlyo. 

:-O:rc:ıp A~km). 22.80 Ajans, 
fta(tyo salon orkuıtrıı.tıı. 

.,_ Hını: 76 Hınr: "17 A\'rupa yarı~lnrının inti1.a~ 
ve ıı;üzelliği kosu ~ahnları:nn ~u~ 
kemmeliyeti bize bir hnytıl ı.:ıbı 
görüni.\yordu. O ,..aman en bii. 
vük emelim memleketimi7..de le 
İnükenımel bir yarış saha"'ı ve 
muntazam bir yarış görmek, son .. 
ra ölmekti. 

' ~ıu&&w " -" l'aaaı \ 9-1 l';.&l&P 

Ouneçtıı 
5.-l;l 9.08 i;.·HI 9.1 0 

11• .... 
oğıc- ll\.20 4.48 1120 4.H 
i k indi 17.18 8.42 li.18 8,4'! 

Ak,am 20.37 ı~.oo 20.S6 12.00 

l'at4M ıuı J.3..'\ zuı l ,M 

l nwak Uô 6.Sll 8..36 ı.oo 

itizar 
Yazımızın çokluğundan "M u· 

ci7.eler doktonı" romanımızı ko. 
yamadrk, özür d ifcri?.. 

B~n ise Ankara hipodromu
nun A v:rupada gezdiğim, gördü. 
ğüm birçok hipodromlardan üs
tün oldu...<'1unu söyliyebilirim. Bi. 
ze bu \ arlığı bağ:şlıyn:n atçılığı. 
mızın büvük h:ı.misi Milli Şefi. 
mize minnet ve şükran borcumu .. 
zu hir kere daha tekrarlarken 
!büyük atçıımız Atıf F..seribcl'in 
kırılmaz gayretinin de bugünU 
idrak et.memi.ıJde büyük bir his-

E'"SJ olduğunu teslım ederim. AL' 
çıhk namına dilroiklerimin mü. 
him bir krsmı oldu .. Bugünü id. 

Okuyuculanımza ıkincı nlUlrt. 
katımı da aynen nakledeceıfüııi 
vaadederim. 

MUZAFFER AC'AR 

t\lfttlnt' 1\ dt• 8,S{ı du: 

ı - Qöl ısllftn,orlrrı ı t.'i lit,.ırnl 

Tekmili blr<1l'n \fncera filmi. 
ı - Kııf'akı;ılar \da ı. rak ettiiğm İcin bahtiYanm• \ 

Bundan sonra ölsem de göziimiin ----- - ---- ------ ------------

anbu Levazım am1r ırınceı "eru~r ı 
.ıarıcı asker. ıutaa lı ıan.ar. 

ncık yitm!yeceğinden eminim .. 
- Bize biraz da koşu ha~·atı. 

nızdan. büyük yarışlardan bah
seder misiniz? 

Bu suali sorarken İhsan 
tıın koşu hayatının bir iki 
na sığmıyaca~ndan emin 
nuyorunı. 

t\tcı . 1 
'ütu. 
1.ıulu. 

th~an Atcı da hikayeye han~i 
tarnfından başlıyac.ağını bir an 
dü.şiındü ve sonra: 

- Siz her halde koşu hayatı. 
mm entere-.san taraflarını ister 
siniz, eleği! mi? 

Dedi. Tasdik ederek ba§ımı 
eğdim, o devam etti: 

- Şu halde ~ire yarışçılığı. 
mın en ufak. fakat çok enteresan 
olan bir hikayesini anlatayrm .. · 

..Harbi umum.ide saikai ka.. 
derle esir oldum ve üsera meya. 
nındıı. Hindiçiniye gönderildim.· 
Oradaki kamp muhafaza erkanı 
milli:vctlerine flas bir s~kilde, 
hem. sportmen, hem de ecntil • 
mcndiler. Ara sn""a yarışlar tre
tip ediyorlardı. Gene aralarında 
yapılacak olan bir zabitan ama .. 
tfü yarışma ben de i§tİraki te. 
min icin kamp kumandanına 
:rica etınişler.. Müsaade verilin. 
ce. ben de yarışlara iştirak ede. 
bıleceğimi öğrendim. Tahii bil
mecburive verecekleri nta bi. 
neccktini .. Nitekim bana tah is 
olunan hnvvanla yarışı yaptım .. 
Fakat yarışı anlatmw.dan evvel 
sire biraz bu hayvandan bahse. 
deyim: Bu hayvan on sekiz ya. 
şmda ve iki senedenberi ahır 
yüzü gömıiyen ve çayırda gezen 
bir Ckısraktı. Bu hayvanı bana 
tahsis etmekten maksatları 1n. 
giliz ve Fransız zabitam arasıll"' 
dn yapılacak olan bu koşuoı: ~
nim en gerilerde kalarak eg-len~ 
celi bir vaziyet yaratma.khğmı. 
dı. Bana. böyle bir sürpriz hazır. 
ladıklarını dü.5iinmüyordum. Va· 
zivct her ne olursa olsun her §e
yf yaparak öndeki üçler araaına 
girmiye karar vcrmi§tim. . . . 

O :r.aman vücutça çok ıyı bır 
haldeydim, ~ünkü sporun envat 
ile meşgul oluyordum.. . 

Nihayet koşu günil gcldı. O 
güne kadar bineceğim hayvanı 
\'e bu hayvanın yukarıda bah
scttiğbn zavallı halini bilmiyor. 
dum: Hayvanı gösterdikleri za. 
nıan bir latife bile olsa. az çok 
izzeti nefsim rencide oldu. F a· 
kat itiraz etmıyerek ka.bı4l ettim, 
zo.ten itiraz ed\".mezdim ki .. Hay. 
vana binmek üzere bazırlandon 
ve arkad:ışlnnmdan bana çok 
iyi bir kırbaç bulmalarını rica 
ettim. Arkadaşım Yüzbası Ham 
di. \'erli Hintlilerden kmlmrya.. 
cak bir kırba~ tedarik etmi~. al. 
dı ,,.ctirdi.. B~n de k.:>:;uyn gir. 
di~ .. Mesafe 600 metre idi. fa
kat staı ta ~idinceyc kadar hu 
altı yiız metre bana nltı bin rr.et.. 
reJ.len daha uzun geldi. 

ıraya girdik. {{,'§u baı,ladı, 
b'.?n bh·a.z da profosyonclliğe ka. 
çarak bir bo:ı.· önd~n giderek <.tar. 
tı r.aldım ve numarayı n1dım. 
:\ 7cı:ıafenin kıs<1lığı :vüziinden de 
bu ' ar·ıf;ın f:wol'isi olaıı bir~ok 
atları arkada bırak\.ıktan sonra, 
valnız kamp:n scıtn.bibl olnn za . 
iııı hayn1nına bir kafa farkla 
mağllıp oldum· 

Fakat bcnirn ikınci geli§iil". o 
kadar büyük bir sürpriz leş.kil 
etmişti ki. m~am halkın bana 
yaptığı tezahürata _şaşırd.ım. ~~l
dıın. Meğerı:e bcnım hındıgım 
hnwan. müşterek bahiste plase. 
ye· 3 rübleyc mukabil 2600 rup. 
le \•ermiş Memnuniyetle şunu 
da kaydedeyim ki bana da mü • 
kafnt olarak bir sandık viski ver. 
dil~.r. 

- Peki. bay İhsan, dedim. Tür 
kived"' yapt~ınıır. büyük yarrş
lardan <la bahseder misiniz? .. 
Sonra, bu ~eneki yarL~lar ve at. 
hır hakkında da fikriniz .. 

- E\'et .. dedi. Evet.. Bunla
rın hep-ine cevap vereceğim .. 

Ve mütevazı bir tavırla ilave 
etti: 

- .M~mleket atçılı~ı ve bu. 
günkü yarışlar hn.kkındc. aklı. 
İnın erdiği kadar bUtün bildikle
rimi sövlemeyi vaadediyorum. 

AntrCn.man saati gelmişti.. Bir 
giln gi>rm.üş kıymetli a~ımn va. 
adi, benim için pek değerlivdi. 

-----A§~ıuo. yaa.lı mc\'auın kapıvı ~orfıı. cltslıtmel-crt b12.alannd .. yazılı gün, 
sant \'e mahallerdeki askerl .satı!! a.rrııı koml..:yonlnrıu,ıa yııpııacakbr. ralıp.. 
Jerın Jıranunı. ves~aıarll~ teklif ınektuplannı UıaJe saaUennden tıı.r saat e\'. 
vt!l komiayonn vermeleri. Evsnf ve prtnnnıe.:erı komisyonıarın:ıa görlllUr. 
ü t NS1 Miktarı Tuta" l\>.nılnatı lbah• gUn ..aaf '~ mahalli. 

Kilo Llrn IJra Kr. 

Koyun eli 50,000 27.500 2062 60 S0/7/941 16 Eskl§ehir 

Saman. 100,000 3.000 225 80 ,, •• 11,30 Eskl§clılr 

Tnhnı!J Tabliye. 
\'c Nakliyat. 15,000.000 7/8/9U 17 

Odun. 1,200,000 

30,000 
:24,000 

2200 
1600 26 ,. " 11 Trabzon. 

(808 - ~23) 

" .. 
Bebcr metresine iO kuruş llyııt tahtnln edilen l2b.OOO metı~ yazlık te.k 

en bez pazarlıkla :oatrn alınacak! •r. lhalesi 23.7.941 Ça!'§amba günU saat 
J1 30 da Anknraôa M . .M. V. Satın aımn komlsyonımoıı. ynpıJDcaktır. E\•saf 
,.c' Sarlnarnes! '38 .. ~ru~ l<omlayc,ııda.n nlırur. Tallp~rln belli v&.kltte ko-
"?is~·ors fıCl:t:f"l!eri. ( b85 !'1091) 

~-· 
Kısmen t..ea.'ıhtidün.l yaparn•yan mUteab.lılt nam ve hesabına 11.stcalnde 

yazuı ve he,.. birinden ~~ takıın oln'>ak tıv..re eczane ve klmra laboratuvar 
A.letıer:ıe sair miiteterrtk AJeUer 12..8.9'1 Salı günO saat 11 de Ankarada lıl . 
M. v. ~atm atmıı <omırıyonunda ~lır eksiltme aurctilc eatm alınacaktır. la.. 
teklllerln l3l'i0 liralık ı!k temlnıı:ıarııe belli vakitte komisyona s:-euneterl. 
rahmin 'bedeli 18.000 llt'8dh'. ( 171 - .. !!7) 

* • ., 
l><istcrı!~ek yerı..rc teslım oazt1ie 400,000 kilo sığır eti atınacnktır. Tah.. 

mln oodcll 160.000 l:ra Uk teminat 9250 ılradır. Par.ariıklt1 ekslıunesi 

28.i.041 Çıı~mba ~Pıın saat 15 te Bolayirde askeri satm aıma komt?!yo,. 
nunda yııpılıı.cakur "J &lıplerln 1.ıtlli vakitte kom1syon11 scııncıen 

(S6l 5906) 

• .. * 
AgRğıda miktarln:-t yazılı ?d.ır .. ar kapnlı zarfta ekslltmeye konmuştur. 

lha.lc.!I h!zalaundn ynzıh ı;ün v sautlerdc lakenderunda askeri satın nlma 
komlayooıında yaı·ıiacaı·tır. Tallpiertn lmnunt vesikalarfle teklit mektup. 
ıannı th 'lle EnRllnrle.n l'l1r 811.At eYVel komlsyonn vermeler!.. 

ftlll<lan Totl\r Ttmıioatı ıha~· ı:un "\ t' sııatt. 

Kilo J..im Lira 

3,&85,000 71,700 5378 4 /S/ 94l 10 . 1.326,000 26,~20 ıasg 4 .. .. H\ 

•65,000 9,300 698 f> .. .. lO 

440,000 8.800 660 ş .. • 16 

l,li13.000 S0.260 2270 :s - • 17 

. .. * i35l> - 5870 
S7.800 kilo sade ~ alma.~~n:·-: Kap:ıu zarfta ekslJtmcBI 23-7 l 

Ç&r§t.nha gUnU ı;aa.t 1€ & İzmir ı.v. tunirllCf satın alma komi.5yonunda ya· 
pıtacaklır. Tr.hmln bcdc!J 135~1~ lire ilk uımlwıtı 8016 liradır. Evsaf ve. 
artnımıesl komı.syondll görUlUr. 'l'alıplerin kanuni V(!siknlariylc teklif mek 
tuplannı fhaH ımatind"n blr sa,.. t'TI'Cl ko.nuıyona vermeleri 

t27ı -65l0) 

.. "'* 
•ravla, ~ara] •e heı#. bınala:ı .. apt.ırılncaktır. Kapalı · zarta eksi1Lmel6· 

rt 1- 8-9U cuma gtir.U saat : 1 dP Konyıı.da asken ııatm almP komlsyo· 
nunda yapuacaktır rahmin bodo i 26,020 ıtrn 4 kuruş ilk teminatı 10::12 il· 
ra 8Q kııruıtur. Koeıl 7«; şartnar.ıoe:.i lst. L\•. Amirliği alm alma komhıyo 
nunda da görüli.ıt . f Jtplerln ıtıi'ı:aı vetılkalarlle teklif mektuplanoı lhale 
ısaatlndcıı bır saaı ev,·el \ıomısvo::a vermeleri. l839--6832) 

il- • • 

- A§Ağtde yazılı ıne,·ıiam sçık t'kslltmelert Çang1rıda askeri satın alma 
komisyonunda l?lr..nlımnda yazılı g-Un, snatte yapıJacnktır. Taliplerin beUI ,.a. 
kitte ıwmıayona ~clmelcın. Evsaf ve §artnamesl komisyonda görUlOr. 

C"JN. l Miktarı 'J'ntarı T""11nııb. thnll' ~ Vf! M&ıi 

K ilo l.ira J,lra tir. 

sut. 26,000 5900 5"5 1ı 1941 1) 

Yogurt. 4()(l{) 00 120 .. 
Yumurta. Adet 200,000 sooo 550 .. 
Limon • Adet 60CJO llOO 90 
Kuru soğan • 40,000 4000 .,QI) 

!'<oiıuı..I. 25,000 s1r.o ~2 50 

Y. mcrcimelt. l0,000 200(1 :100 9t 1 

K . M~rclmek . 10,000 2::100 srn 
Kceme mıı.kamH , 000•1 ~600 54fl 

Çubuk makarna r.oor. :,1600 540 

Kar1&r peynir . 4000 4 00 i20 

Zeytin yağ. 2ono 1600 240 11 Q 9U 

Çny. JM lOô<> 107 50 .. 
Kuru üzUm . 6000 2400 860 
Kuru kaySL 3000 2400 360 .. 
Şehriye. 40 lGOO 2.10 .. 
lrmlk. 5-00 l75 26 25 .. 
l>irinç unu. r.oo 320 48 

M C könlUI U. 85,00(I li50 :.:62 
.. 

50 
t< * ii P!Jtı 6NS) 

Muhtcllt nalLIJyat )nplınlecı.<Ur. Par.:ırlı.·ı k ltnwsı Cı •• 941 :-;..ıı U-
nu :ıaat ıı ~ Çarıakka'rd( Ms•. ~·· ~·ltın alma komlsyonund3 yııpııaca"Ktır. 
T&hmln tı<:delı Cif•G\, iırn Ulı tem • ı .u MO liradır. Taliplerin belt' va\dtt iti> 

m!ııyonıı r;clmelrri. 1893 t103i) . .\- . 
Aşağıd.ı :>·•zriı meva,jın katl:ı!ı zartla t'Ksiltmel<ırı h z:ııarınd:ı \'azılı ı; ın 

saat ve nıahatıerd·~lo aııker1 &a't'l almn komls~onlarındıı yopılacnkur. ·ı 
~plerin kanunt , e~tkıılarile t11.;Jlf nı~ktuplarmı lhaıo saatlerinden bir e at 
evvel komlsvonıı \·crnıcltrl. Ev 'ti ve ,artnamelcrı alt olduğl: kom " ·on.ar
da görUlUr 
CiN~ Miktarı T\rtan Tf'mlnatı 

KD o Lira Lira 

Sığır eti. ::22.000 12S,..,oo 9G60 
Koyun etl. 19,600 11,76Cı 822 
Kuru ot. 2.858,500 142,921'1 396 
Saman. l ,9H,OOO 48.6CC 3MO 
Çam odunu 965,000 28.950 2172 
Yeocı odum 2,osı,000 70,764 ,;sa 
Koyu .U. I0,000 111 ,0<Kı 4200) 

Sığır etJ. J00,000 4~.000 837t>J 

thale Gtinıı M.St ve mahalll. 

6/ S 941 16 ,orlu. 

.. •• 16 Çanakkale M t M\", 

r. .. .. 101 

6 " .. 16) tskcn:ierun. 

" • 1680 Erzurum. 

.. .. » ~ 
l /81 Hl ı• ) 
•t ,, .. 11 ) Bursa. 

(o&Oı - 6041 
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Dr. Şallrl r-uaa 
ilkel ' En er1ıin kasa Slr~ Murıt.dlye caAldıeel No. S!5 , 

Devlet Kasasıdır 
TASARHUF BONO
LARINDAN ALINIZ 
* Paramza yüksek bir faiz temin ede<:ekıiniz. 

* Bu faizi bonoyu satın alırken peıin alacaksınız. 

* Milli Müdafaanın ar tan ihtiyaçlarım karıılayacak sınız. 

* Kendinizi tasarrufa alııtıracaksınız. 

* Keıenizin müsaadesi nisbetinde 5, 25, 100, 500, ve 1000 liralık tasarruf bono. 
lanndan alınız. 

* Bir tasarruf bonosu aJ mak, iyi bir faizle hem kendi menfaatinizi korumak, hem 
de Milli Müdafaanın artan ihtiyaçlarmı kar~ılamak için devlete para ikraz et. 
mek demek\ir. 

* Devletin ır1enfaati sizin de menfaatiniz ve ki.rınızdır. 

* Bono vadeleri kısa; faizleri pe§indir. 

3 ay vadeli bir bononun faizi % 4 

6 ay vadeli bir bononun faizi % 5 

12 ay vadeli bir bononun faizi % 6 dır. 

* Faizler bono kıymetin den tenzil edilmek suretile peşin ödenir. Ylni bir sene va
deli 100 liralık bir tasarruf bonosu için 94 lira verecek ve buna mukabil bir 
ıene sonra 100 lira alacaksınız. Faiz peşın olduğu için faiz niıbeti hakikatte 
% 6, değil biraz daha yüksek % 6,38 dir. 

• Bono vadesi geldiği zaman paranızı geri almak istemezseniz vadesi ge~ 
len bonoyu yeni bir bo no ile değiftirir ve aradaki fa izi bir defa daha pefin ala
bilirsiniz. 

* Vade dolmadan paraya ihtiyacınız olursa her hangi bir bankaya mü
racaat ederek bono fa izinden yüzde yarım fedakar hk yapmak suretile bonoyu 
iskonto ettirır ve der hal paraya kalbedebilirsiniz. O halde : 

* Paranız daima paradır. 

* Bono faizleri her türlü resimden, vergiden muaf br. 

* Sa\ın alırken, başkası na devrederken, vadesinde bedelini tahsil ederken mua
mele ve merasim yoktur. Bonolar hamilinf: mah'sustur. Hazine kefildir. 

* Tasarruf bonolarını bütün bankalarla şuhe ve a janılanndan, Milli Piyango 
idaresinin resmi satış gişelerinden ve banka olmı yan yerlerde Malsandıkların
dan alabilirsiniz. 

• ~ara ızın en emf n kasası nevıet Kasasıdır 
Te bel araları bir tasarrol bonosalle seferber ediniz 

ı - :rahmi& te!ılcn ooacıı ~ ... sot. ura ouuı 20.uov kUo saatyagının 22 
Te:ıımuz 941 ı=a.ı gOnu aat ıu jı;ı pa.zarıı.kla eKM!lt.n.:esı vap:ıacı..ıctıı. 

2 - llk t<.'miııatı 2ts"t .ı.lra ı;ıı::p şart.namesı het gün dl9 ıı:unı.e bedel mu.. 
kabiliııde tto:n.sy~ucan a.mabillr, 

Telefon: !1563 

Pazardan maada ber gön buta 
"8bul eder. 

:'...an • 

Amele lınacak 
Taşdelen İstanbul depoları içl.ıı as. 

kerllklc ala.kası olmıyan sıhhi vazi
yetleri mü.salt 3 amele ahnacaktır. 

İsteklilerin Çembo:rlitaşt.'\ vakıflar ba§ 
mU<lürlllğU binasmd:ı mtar idarealne 
müracaatıan. 

I ' KAYIPLAR __________________ ,,; 

İnebolu Askerlik şubesinden almI§ 
olduğum tezkeremi zayi ettim, yenJ. 
sini aıacagundan eskisinin hilkmU 
yoktur. 

tnt'oolunun Hanya köyilnden İb
rahim oğlu 18lö do~ımlu Ahme1 
Çil (86612) 

* * * Benim §&hsnna ait nüfus cUzdenı 

ve arabacı ehliyeti veııalr vesikamı 

18.7.941 tarihinde zayi ellim. Yenil!in1 
alacağımdan bu vesaikin eııkllerlnln 
hllkmtl olmadığı ilA.n olunur. 

Adree: Küçükpazar Yeni Hayat 
90kak 11 No. da Mustafa oğlu 

Omer Kaya (36608) 

Birincı sınıl 
müteha 818 doktor 

NURIBELLER 
atNm ve RUB'BASTALIKLAH 

Ankara Caddesi No. 7J 
M.•reyene saaUert: 15 '1en ttlbarer 

lstanbul Asliye S ttnctt Ticaret 
Mahkemeelne: 

Davac.ı Mustafa Uğur~u tarafından 
mahkenıeye verilen 941/119 nunıara
sma kaydedilen 13.7.94:1 tarihli arzu. 
halinde: Kaptanı bulunduğu SelA.met 
motoru ne Mudanya • istanbul sefe
rini yapmakta iken maruz kaldığı de. 
nlz kaSUl J:ı&kkmd& ra.porun auıuna
smı istemiş ve mahkemece; muhake. 
me için 23.7.911 gUnil eaa.t H de ta. 
yin edilml§ olduğundan allkadarları
nın yevmU oezkQrda mahkemede ha· 
zır bulunmaları ilAn olunur. (86605> 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu ParmakkapL tman .okaı. 

No. ı. Tel: UMS 

3 - lstckllı<>rb 2t9.ı sayılı ~nunda yazıu vesıkalar ve iklncı maddede 
yaı:ı.ı mikturan.kı teını.ıı'Jt mek•:ıo veya makbuzu Ue olrlikte beli' gün ve sa. 
atte Kaslınpa.aa3 bUIL!.l&.n koml'Jlonda ııazır Dwunmaıan. (58•!1} 

O .. GL ... E VE İLE SABAH, AKSAM 

Marmara U ssü Bahri K. Satınalma komis· 
yonundan: 

otNSt 

Dökme kalın benzin 
Dökme kalın benzin 

Kilosu 

150.000 
250 000 

Tobmlnl F1yatı 
Kuruı; san. 

35 92 
85 92 

Pazarlık gllnü Saati 
21 Temmuz 941 l!I 
22 Temmuz 941 15 

1 - Yukarca clnı.I ve miktarı yazılı kaim benZln ayn ayr• pazarlıkla 
hiza.arındı gö terlieıı günlerde c;st.nı ahnacaktır. 

2 - Paznr,ıi<Jarı ızrcıtte re ··;ani' kapısındaki KomUıyon blnasında ya. 
P laca .. tır l em1nr.uan, pazarlık filÜ.r.'l tekarrür edecek ihale bedeli Uzerln
deı.ı yllzclt.> lf nısbet!ndc derhaı o.Jınacaktrr. 

3 Pazarlı~a LşUrlık ed»cek .steklllerln 2490 sayılı kanuruıı ıstedlği 

ve::aikle eılrlıktt bell! rUnıerde ı:oırusyona mUracaaUarı UAn olur.ur. (5925) 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlü
ğünden: 

Unı::m ınildilrlilğ' <t.Uzce oUL l;rJE,tik ve !erro sUtsyom terldbilc ve nor. 
ma. ışlenıc Ue 15Cı 20 atmo f " i:.l\Zylk altında 30 - 35 metre mlkap hld. 
rojc:ı ,ati!ıs ı cC:cn ··~ı; M3 JStlb ~r,ı, 760 m/m l!k cıva tazyiki altında 150 de 
hldroj n es m mustrnlttir ... v tıhBal edilen hidroJ nle lk• \'eya dort 
hidrr..ıer. tUpllnl ıırUl. ~C'~il ..-:ek • aı-uıyette iki veya dört tekerk:k üzerinde 
kabil nakli bır c:ıııız hu11r. alına:ı ktıı. 

B ! veya bwın ynkm hldrOJ:!..1 l.!.Uhsal ve imlA cihazını vcrebUcccklerin 
mufaa a: tel<111ler.n. umı.m mll :ı ı~mgc blldlrmeleri vtı daha fazlıı izahat aı.. 

mait ıs Uy .nıer.n b zznt mUraca ıtlan ilA.n olunur. U'.ı814 > 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

1 - lleftUt rtımune ve ~rtnamea! mucibince (10.000> adet bira kuaaı 
açık etr.lltme Ue ı;alm a.unacnktır 

2 - :Muhammen 'tedeli (9..ı>OO.-OV). llra ~up ~vak.kat teınln&tl (71.2.50) 
Uıadır. 

Her yemekten IODJ'1I ,nnde tl'ç ~fa mımtazaman 
dlşlerlnlıi fırça)aJUUS. 

Dev1et Demiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

M.ı.tıamınen beceU t.9700) :trıı c-ıan muhtelit eb'atta 10000 kilo kangal 
b:ıllnde çelik Elektrod (ll.8.19t ~ ı Ptızartesi gUnU saat (15) on beşte Hay. 
:brpıo,şarta Gar binası c:anllinde.U ıwml5yon tarafından kapalı zarf usullle 

satın nımacakur. 
Bu işe girmek :.tıtlyo-nlerin , '?27) lira (aJ) kuruşluk muvakkat teminat 

kanuııun tayiıı ettiği \C~lkalarla ,1;.k. nertnl muhtevı zarflarını ayni gün saat 
114 > 'lll ac•.-dc karlar <omiayon • P,·<:ıı~e vermeleri l~mdrr. 

Bu lşe a!t :ar~nnmclcr konua)c.nd:ı..ıı ı>arasız olarak dağıtılmaktadır. 
(6669) 

• • • 
Aşağırla mtkdar. ~ uhammcn ı.ecel, teminat mtkdan ile istihsal mahalli 

göstcrılmiş elan ı keıc:ı balas~ kaııah zarf usullle 311tın alınacaktır. MUna.
kasa 4 Ağusto. 941 Pazartesi gllnl1 saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasında 
AE. kom!syonu taraf~nc:an yapılac&ktır. 

İsteklilerin temlııat ve kan.ınt vesikalaıını ihtiva edecek kapalı zarfla. 
rını aynı gUn saat 10 :ı. kadar ı<orr.ısyona vermeleri lflzımd!r. 

ŞP.• mameler par:u;n. oıarak kol'J'ıııyondan verilmektedir. ( 5880) 

"<'.ak Km.ııl Muhammen bedel 1"1'.minat 

16S - 180 7500 MS 20625 ı..tra 1546.88 L. 

8 - Eksiltme 1.8 941 gUnıl Eant !i.30 da Kaba taşta Levazım ŞubemlL
dekl Alım komisyonun1a yapılal'·ıktır. 

4 -- Talrpıer yüzde 7,:S gUvcnm4! paraslle birlikte mezknı kcımillyona 
mUracaaUan. 

G - Nümune ıı.dl geçen ıutıede görtttebüir. (6009), 

1 

1 LE 

fırçalamalısınız 

çOnkO: 
Bir de!a fırçalanmakta 

dl§ler l"mlzlenmış olmaz. 
Ağız ı;u<ldelcri.ııln ve da· 
lılll uzuvların mütemadi· 
yen a•ınan ecnebi mnd· 
deler. mlkroblar, yemek, 
içkl, ı:igara vesaire dişle. 
re, -Olş etlerine blnblr 
mlkrob aşılar, a.rıznlar 

husul!! getirir. Bunlar bi· 
tike blrıke nihayet dl§
lerde c;tlrüme, etlerde U· 
tihablar başlar. Artık fe. 
llkeU önlemek ve dur
durmak lAzımdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmı rak 
dişlerinizi sabah, öğle ve al saın 

her yemek ten sonra 

SA -1 
Diş IVlacunile fu~çalayınıt, 
EczaJıanelerde büyük itriyal mağazalarmda bulunur. 

• REKOR-SIHHAT-DOGAN 
ldrofiJ Pamuk Şirketleri: 

P.ahçt'kupı Veni Valde i:lao altında 20 numaraıı yazıtıaneyf 
,ıpariıt ,•er• olarak açmışh&rdu 

Bwıdan böyle c.'3garl 100 l<ll'lya kadar olan sıparı§lerın ı~bU şd 
vı:rilrnesınl. Bu:Jur. lJE•ricinde •a"riknlurca slparış kabul edilemlye 
muhterem müı:terllerlmlze b: <l!• ... P saygılarımızı :ıunarız.. 

Telefon: 22926 1 cıgra.!: Ycnl Vaıdc Han tdro!ll 

... ... . ....._ .. - , ~ . ... .;., ....... , . ·. : .. . ... ~.' · .. · ... -~Sif!!.,,, 
Kas&ı.npaşanın Yegane Tem iz Geyikh Ail' 

BAHÇESiNDE 
~" Temt:ıo...! f-.,z r GUnU Ak amı 

DUMBULLV 1Sfv1AIL 
Ve ATIF KOCun iştirakiyle 

'l Perdrı k l< aC'ıa ÖLÜl\J < .\ 'JBAZI ... Ayrıca komedi. Saz bU>-il11 

RevU Heyetı • F'ıyn t ar. 

Şehz.adebaşı Halk Sincnıası 
ttfRJ~Cl 1'1L\I 

SONORtTA 
Jhf1'"CI FiLM 

LORLL HAR D KOi:aSllİTl.;;EllZ2-~I~ 

ıstanbul Beled lyes;I 
ııanıarı 

Talımio B<'d, t\J; •rem. 
- ~-~~~~ 

Haseki h:ı.ıı!.a!lanesl hariciye ve Nlsalyf' doğıl: 
v.yonıan ı;:.n yaptırılacak 2 adet takim kazıl 1' 
F..eledi.) e caııt; şube 11e mevkilerle sıhh• teşt 
!er~ saır mt!esscsat lç!.n alınacak kok köı:Jl6 

1950.(1( 14~.~o 

26~5.00 274,42 

naklettlrl ın' si işi. 

~lediy.e ı .. t!rk~z ve şıınlıall lçın u.:.nacak sOOo J37'l,00 Hi3.( 5 

elektrik ı..n•pJIU. 

Tahm!n bedelleri ık ilk t•1111tı·u~ mikdarları yukarda yazılı ~ltr a1", 
açık l'ks:ltıneye konu'muştur. ş.ırtnr.•neleıi Zabıt ve MuamelAt )r{UdU 
krJcmınde görUJebıllr. 1.ııale 4.~ 9U Pazartesi günU saat H de Daimi 
mende yapıiııcaktır. Ta!iplerln lfü tr>mlnnt makbuz veya mektuplaW' <{t 

yılma ai' Ticaret oııası vesıkalar:ıc lnale gUnil muayyen saatte oal~ 
cU:n1ı:ıde bulıınme.ıı.n. <80261 

• ~ * ' 
Merkez HAiı taşıma iıılerin.:i~ kullanılmak üzere yaptırılacak ıo ~# 

arabası açıl< eks!ltmeye konulmuo:.ur. Tahmin bedeli 2500 lira ve 01' ~ 

~:~:r~~:~7ı~ ~~~~:·~.~~~ış;,r::~·;~eesıZ:~~U v:a:tu:;:!~~:;!~ti=c~~~ 
pılacaktır. Taliplerin .ık teminat ın&kbuz veya r ~ktuplan, ih:ıle ı.ari11 
sekiz giln e\-vel Hclecııye Fen işlen MUdürlUkUne müracaatla aıacakl•rı 
nl ehliyet ve 941 y•Jına a!t Tic<ıret odaaı ~sikalarile ihale gUn{l Jtl~ 
SD.atte Daimi Encüm.-.n:le bulunınalarL (6020 

Salıibi: ASIM U8 

Umum M.lriyatı idare eden: 


