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;ltle~ızm, Hitlerin RUSY ADA . Dır ~erı: 
~~~' meselesi Zehirli Bir Alman kimya 

alayının imhası 
esnasında 

uegıldir 
~azan: ASIM US aaz kulla• 
~t \ ' .~ariciye Müstc~n n::. c a k m 1 ? llıı.'nn eı ın harpten sonra ye. ~ 
."'ilet~ ın da i tiri.ki ile yeni bir 

~ ~enıiyeti kurmakuın baıı. r; pmanlar dı'yor kı· 
~! \'ı ece bir sondaj hareketi 1-\i 
~'Ok a !>imdilik gnyriresmi 
~ct nıuıııırı,, de,Jetlf'r ara- Ruslar bu 
~ ıııı:ea.ıı eden, fakat bir ~ün 
,..._ \~tte mcı;gul olmak ümit. bahane ·ııe 
~~? <'n bazı konu11malar mı 

~ ~ 'lıaı 
"-tl." 1<'re doğrudan doğrula Kendileri zehirli gaz 
M'.'11 ;eYalıut "ha~ır,, ~i~e bir kullanmağa 
~I\~ llnczıJen c' ,eı gozh•rimi. hazırlanıyor 

IL..~angerll<'re çc\irelim: Epey. 
~"""- btr e\'\el Hltlcrin mua,ini 'C'akat 
~ ~ tal J ar(' ile tchlikl'li bir r 1 sonun-
.... ' hhatı yaparak Rrit.anya. 
llıııı....,,t!~<liğlnj \ c orada hl\rp e- da pişman 
~ be e muhafaza nlt ına alın. 
~il l'abcr, lııızı konu malarda / J 
~ l olduğunu hatırlıyoruz. o ur ar 
~ e~-~lct adamlarının ~mdlyc 
lıı."..~ 'll8rı umunıh·e}c izah et. :lfoskova 26 ( A.A.> - Mos -
~ l\ teki~dikleri b~ hadise hak. kova radyosunun bildirdiğine gö 
~ ·~:crıka hül<fımctinc malfı- re. esir edilen Alman askerle • 
~ "tıı iklerinl de bili~onız. Al. nin üzerinde boğucu gazlar kul -
ı...,~ llsıı So,yet Uu-;~a üzerine !anılmasına ait talimatnameler 
~l.tt tttığı 1.ıımnn bu hareketi çıkmıştır. Mo kovad~ bulunan 
~'--ele tnarruz edebilmek iı:in yabancı l.!azete muhabirlerine 
"'-' l'llfınımn emin olmnk mak. ~österilen bu talimatnamelerde 
~'t ~Ucllenler bulunduj:,'U gibi Razh öbüslerle bombaların isti • 
\~ tı Janrn ta.-.flyc i e~<ıı maline büviik bir ehemmiyet ve. 
1\ ~lr sulh yolu arıunı.ktan rildiği görülmektedir. 
b... "1ıı enler oldu. Bundan on.. (Devamı Sa. 4 .m. S de) 
~ t:rcı Almanların \mcıikada 
~~i \asıt.alarla sulh zemini F a 
~~ga !:.alıstıkları i itildi. r n sa 
ıı...~ıa b:ce bütün bu hadiseler 

lıı..""ll'l lln İngiltere ile sulh lap. Japon va 
ı~:'l 'il 11larma t<iıfi delildir. ı·aı,at 
"'ı !it 11kabil İngiliz de\ let adam. 

' ~tllrrıan sulh bahsine Cemas z.Il•nd • • • 
._ >ııUıı!aima Jli tlerizlll fl' 'imi fl j l ç l n l 
~;-~ası ~tını ileri~(' Mır. 

._,··o:ıekinı tiOn de a s nr n Ü 2 erinde 
l.~ lobir nutuk sö~ l"y<'n tııgiliz 
~ "1 l'd llalifakc; "Alman~adan A 1 t 

'·· ~ teklifleri ~elcce<;i anla. n as 1 
>a...._ ~llgiltere bu ttirlu teklifle. 
ı;- y \er<•mez. Çunkü Alman. 
\ bı, 'Pıtıak istcdlğı ey hakPka.
ltı: Ilı ~ttlh cll' 1il, bir miltarcke. 
ıl"' r • .".arnan sonrn daha 1) i su. 
~ ~t ıthlan:ıral< ingilt<'rc~ i bU _ 
l~ ltı un rnah, edebilmek için hü

~ u~ it fırsat 'c imkanlar 
!,fır.'' dedi. 

ka Hariciye ~histc~n 
Is ise \ llS<mun arLusu 

e 11)}8 de kurulup isletf. 
l\lilletler Cemiyeti fikrini 

' Yeni (' aslar üzerine 'e 
anın kontrolü altında ta. 

1<J 1Jltirmek lüzumundan hah. 
~- ıt muharip de\ Jetler ara _ 
,..._, 

1tler \t• Jlitlcrizm dansı 
~ n bir anlasma sahası gös. 
~ 0 lulor. 

-. ~:ika tn~liı:lcıin l •kılnı:ı ı. 
• '\~ l<lerj Hltıerizm bir sah"i 
"ftt de~%1lr. Hitlcr Almaııynıl:ı 
~ fa~l'isı makamından çekilebi. 
"'Ilı t t bu memlckecte Hitlc~ 

l'Jlrni lİne de\am edebilir. 
rncuamı Sa. 4 .w. 6 da) • 

Japonyanın 
Amerikadaki 
alacakları 

B~oke 
1'a edildi 
tt.11:. ıgton, 26 ( A.A.) - Ofi: 
it rtı elt, Japonyanm Amerika.· 
~b~buatım bloke etmiştir. 

lı lır ır .bu sabah bankalar 
r açılmaz tatbik olunacak_ 

b ~ın•·ı 0ke edere . ait sermayeler de 
\nıe 1 nıı tır. 

tı "f le~1.kadakı Japon vt: Çın ser· 
bet·ının ~loke edılmesi mü_ 

~ ~le rıyac;eticumhur sara· 
~ tı.a l\a Yanname neşretmiştir. 
l ~afi ~ran bu tedbir, "Japon 
~Utı ttı.~~ın alakadar olduğu bil. 
a ~erik~ ve .. t!cari muameleleri 
~f na \raı_e hukumetinın kontrolü 
Jıa 1tıa h lmekte olup emir bi
bi kkırıd areket edecek olanlar 

\.etıilr:i ~uhtelif ce?.a\ar der. 
'"a~rt ştır. 

Vlsi, 26 (A. A.) - Ofi: 
Fransızlarla Japonlar arasmda. 

ki müzakereler, bir prensip itila. 
frna müncer olmuştur. Tatbikata 
alt usullere müteallik muhtelif 
meselelerin şimdiden halledilmi 
olduğu zannedilmektedir. Mahalli 
otoriteler tarafından bu bapta mu 
zakereler yapılmasının zaruri ol • 
dıığu tahmin edilmektedir. 

Bu müzakerelerin Hanoide ya . 
p iması muhtemeldir. 

Resmi olarak henüz hiçbir şer 
neşredilmcmiştir. Dün mcvzubahs 
edilmiş olan tebliğ, mııJ'I-· "ita ve 
rilmemişti'r ve salahiyettar maha. 
fil, ihtirazh hattı harel'.etlcrinl 
muhafaza et!"'~ktedirler. Maama • 
fih yakında Tokyoda bu husus 
hakkında sarih izahat verileceği 
znnnolunmakt.adır. 

\'işi, 26 (A.A.) - Stf:fsnl ajan. 
STndan: 

Bu .sabah Fransa ve ,Jl\ponya hUk~ 

(Devamı Sa. 4 si(. 4 de) 

madan Japon ve Çin mallarını 
kullanılmasını veva Amerika ha· 
ricine cıkarılmasİnı menetmekte. 
dir. Emirname, aynı zamanda 
nakdi matlubatı. ~eklere. ticari 
senetlere. altına ve uzun bir liste 
halinde bulunan sair matlubata 
ve hiç değilse şimdilik Amerika 
sulnrında bulunan Japon gemile
rine de tatbik olunacaktır· 

Hazine nezareti, bloke emirna. 
mesini neşrettikten biraz sonra 
Çin, Amerika. Kanada, Cenubi 
Amerika.. İngiliz imparatorluğu 
ve Felemenk Hindistanı arasın· 
da muamelelere devam edilebil. 
mek maksadiyle on dört banka· 
nm istisna edlimiş olduğunu ilan 
etmiştir. 

Hazine nezarctir.in di;ier bir 
emirnamesi, Filipin adaları ile 
Çin veya Japonya arasmdaki a· 
lclade ticareti de müstef.na. tut· 
muştur. Yalnız bu istisnaiyetten 
bloke edilmiş diğer memleketlere 
yardım için istifade edilmemesi 
şart koşulmuştur. 

Diğer bir muafiyet Hstesi ek 
Havay adalarının bazı büroları. 
na ve bilhassa bu adalarda dört 
Japon banka.sma tatbik olun11.
caktır. 

Va,lncton, ı& (A.A.) - Oft: 
Japon ve Çln sermayelerinin bloke 

BugUnc kadar işgaline imkan bıı lımamıyaıı Britanya adalarınrn 
sahil bataryalarından 350 libn; ağırlıfjmda mermiler atan 9.2 lik 

toplarından l>iri, mermi/erile beraber 

Mnğlada zelzele 
209 EV YIKDI 
Muila 26 (A.A.) - İki aydanberl Muğla ve havaılsinde devam etmekte 

olan yer sarsıntılarının scbcb olduğu tahrlbat hakkında ,·erilen resmi mal{). 
mata göre 209 ev yrkılmı~ 311 ev tanı! ro muhtaç bir derecede zarı-ır gormu, 
tur. Bu zararların telaf6ı için lüzum ıu olıın malzeme ve para miktarı tcı;. 

bit edılınlş ve bunların temini hususun da alAkndar makamlar nezdinde icabı:'. 
den teşebbüslerde buıunıılmuştur. 

Şark cephe
sinde vaziyet 

inQ·ı·z 
· mBşahit
lerineq6re 

Rusların 
tehir edir 

Londra, 26 (.\. ~.) - Rus cephesi 
hiç de yersiz olmıyan bir nlkbinllkle 
mütalea edilmektedir. Bunun sebebi 
Rus ordularının dlişmann insanca ve 
maızemece ağır zayııı.t verdiren şld· 
deUl mukavemeti \•e Alman gerllerıne 
de şiddetli taarru7Jar yapılmasıdır. 

Taymls gazetesinin askeri muhar. 
riri C<'Ph<'dek~ en mUtebarlz M.discleri 
kaydetmektedir. 
1-lşğal edilmek üzere olduğu bundan 
on gUn evvel Almanlar tarafından 

resmen bildirilen Klycfln doğrudan 

( Dornmı Sa. 4 sii. 5 dı') 

Gü,,lerin Pesinden: 

Sovyet 
tebliöi 
Köstence 
yeniden 

bombalandı 
L\lo ko\11, 26 (A.A.) - Ofl : 
Sovyct tebliği: 25 temmuzda Perk. 

lov Polotzk, Nevcl vo Jıtom!r mıntn_ 
kal rınüa şiddetli muharebeler vukua 
gelmiş olduğunu bildirmektedir. Kıta. 
atın mUtekabll vazlyeUerlnde mühim 
bir değlşklik yoktur. 
Tnyyarcierimız, c!Uı;ımnnın maklncl! 

cUzUtamlnrını tanarc m ydnnlarnıı 
ve Kösteııce ve Suılna limanlarını 

bonı bardımnn etmişlerdir 

loı>k<•\B, 26 (A.A.) - Afi: 

Rus tebllğl, 34 dllşnıan tayynresı.. 

nln yerde tahrip edilmiş ve 13 Sov. 
yet tayyaresınln zayi oımuıı olduğu. 
nu muvakkc.t olar::.k haber vermek. 
tedlr. 

Moskova. 26 (tt.A.) - Ofi: 
Mosko\la radyosu, beş haftn 

lık Rus • Alman muharebesin· 
d<'ki za) iat miktar:nm ceman ür 
milyona baliğ olduğunu bildiı 1 
mektedir. 

Alman 
tebliği 

Bir kruvazör 
harp harici 

edildi 
Berlin, 26 (J:adyo) - Alının 

ba§kumandmlığmın tebliği: Şar1• 
cephesinde harekat plan muclbin. 
ce devam edi~or. Dün pek ço~ 
miktarda esir alınmıştır. Hava 
kuvvetleri 90 Rus tay) ar esi dü§ür 
milştür. 

Odesa\·a ycnid n hücum edilmfş, 
tezgfıhlar tnh p ol mu tur. Din • 
ye ter nebnnın man abında Ker • 
sond 1 bır Soı; t 

Odesa 1 man 
lıık bir 'apur tahrjp edilmiş, bir 
kruvazör harp harici c 'im' tir. 

Bir İngiliz torpidosu 
daha 

HASARA UGRADI 
Loııdra, 2G (A.A,) - Bahriye ne. 

zarctl blldlr!yor: 
Akdcnizde cereyan edt'n son hare. 

klit esnasında eV'.eleo b ttığı b!ldirl. 
len F'c:ırles torplto muhribinden ba 
ka diğer bir torpido muhrlbimiz de 
hnsıırn uğr ımı tır. 

Aynı hnıekO.t c nasında 2:! düşman 
tay;arcsi dlıştlrıılınUş, dört dUşm n 
tayyaresi d hnsarn uğr, tılmı_ştır. Hıı 

sara uğrayan tayyarelerin de dUıımUş 
olması muhtcrr. ldlr. 

Bir dil man derılzaltısmın bo.tınış 

olması da lhtlınal dalılllndcdlr. 

• 
insanlar ve 

gönüller 
(Yazısı 2 ncidc) 

Türkiveye 
ait vesika

lar 
bulundu 

---0---

Bu vesikalarda 
Türkiyenin 

askeri 
mevkileri 

asker miktarı 
tŞGAL EDtLECEK 

MINTAKALAR 

Gösterili
yor 
---<>--

VESiKALAR 
Moskovada 

Türkiye elçi
sine bildiri/ili 

Moskova, 26 ( A.A.) - Tass 
ajansı bildiri)or: 

52 nci Alman kimya alayının 
Sovyet k1taları tarafından imha
sı ırasında el geçirilen dosya.. 
lar arasında bilhassa bir tanesi 
dikkate şayan ve ikalar ihtiva 
etmektedir. 

Alman esirlerinin ifadesiyle 
de sabit olduğu vcchıle bu alay 
Alman • Sovyct harbin.in başla
masından c~el Balkanlardan a.. 
lınnrak şarki Prusyaya getiril· 
miştir. 

~1ezkılr alaya aıt mevzuuba. 
his dosyada ezcümle şu vesika. 
lar bulunmuştur: 

l - Türk tayyare meydanla· 
nna ait kuroki\er ve planlarla a. 
razinin vazh etini ve münakale 
) ollarmı gösterer. planlar. 

2 - Türkivenin Avrupadaki 
arazisine ait 11500.000 mikyct. 
sında bir harita. ' Bu haritada 

(Dcııamı Sa. 4 sü. 1 de) 

K~~ k~d~~~k ~d~~.~~! B 
sürdükleri kırmızı rengin tabii 
hududunu aşıp ust taraf tan bi. 
raz taştığına elbette dikkat ct
miş~inizdir. Ben bunu şurada, 
burada görüyor; fakat sebebini 
anlıyamıyordum. Kendi kendi. 
me: 

edlye tekaiit sandığına 
dair kanan IAylbası 

- Acaba dudaklara sliriılen 
kırmw boyaıun üst tarafından 
taşırılması ağzı küçük mü gös. 
teriyor?" 

Diyordum. 

ikinci teşrinde 
merigete giriyor 

Halbuki bu tahmin pek yanlış 
bir düşünceymiş. Meğer kadın
lık aleminde "kalın dudak moda. 
sı" çıkmış ve dudakların ıist 
tarafını fazlaca kırmızıya boya. 
mak bu modanın icabıymış! 

Ankara, 26 (VAKiT) - beledıycler 

ve belediyelere bağU müesseselerle 
belediyeler bankası memurları tC". 
kaüt sandığı teşkiline dair kanun H\. 
y!hası 1 İk!.nclteşrin l!l41 tarihinden 
ılibaren mcrıyclc girecektır. 

Bu ko.nıınun muntaz.-ınııın tat.bik 
edilmesi lçın lflzım gelen lt'clbirlcr hnk 
kında Dahiliye Vekt'lletı vlllıyetıere 

bir tamim gön\!crmiştir 

Umumiyetle modada mantık 
aranmaz. Fakat kalın dudak mo
da~ı bir bakımdan insana mantı . 
ki görünüyor. Çünkü c-.ki za. 
manlarda makbıtl olan kalın de
ğil, ince dudak ve küçük ağızdı. 
Eski şairler sevgililerinin ağzını Bu tamime nazaran mezkQr kamı. 
tarif ederken göze görünmez bir nun 19 uncu maddeat mucibince mn
goncaya ~nzetirlerdi. İnce du. lCıllyet nizamnamesinin, hazırlanması. 
daklar kalınlaşmak ve küc;ük a. na ba§ıanmıştır Mcrıyet iktısap etti
ğızlar büyümekle sevgili ağızlar- ğl zaman bal edilecektir. 

hUkUmlerınc dahli bulunacaklardır 
Memur ve müstahdemlerin aylıldıı

rından kesilecek ytlzdı- b :;.ıeı ın sene. 
ilk tutarın\ muaclll miktarda mebıO. 
ğın memur! rın m nsup o dukinrı be
lediyelerce ödcııme ı tcap etınekted r. 

Belediye kanununun cllı dördUncU 
m dd ı mucibine bcl<d ye mechsi, 
onilmUzdckı lkincıte rın ayı lpt!dasın. 

da toplanması icap tmektedlr. 

Halbuki o tariht kanuı meriy te 
sırcrck tatbikata ba 1 na~ğı cihetle 
d::ıha cv\el yüzde be ler lc;ln tahsisat 

yrılacak '""" bUt.çc.)le konu ması zaru
ri olacaktır 

·_=:::_i::-~:~-~~:;~-········ .. ·-·-.. -·-
Harp parolamız bu: 
Slls yok. 
l.ıUks yok 
Tasarruf bonosu var. . . . . muııal Ekonomi 

: ve 1 : : Arttırma Kurumu 

:····························-······-··----
Amerikada 
iki torpido dt:. İze 

indirildi 
l"ı'nl .Jn ey, °!f (A.A,) - BristoJ. 
ve Ellyson isminde .ki torpido muhrl. 
binin bugün denize lnölrllmeslyle mo. 

d rn destroyer in aatındn yeni bir 
staııt rekoru tesl.s edılmlt.şir. 

l)ı • '\'amı haklmdan bu emirna· 
~tlee h acak h~r m.?amele için 

ai. 3 .w 
da gonca halinden açılmış gül Belediye müesseseler! ister belediye 
şekline girmiş oluyor. l bUtc;esınc dahil olsun, Lster mU!hak 

J H~4f'I KUMÇ.4.YI bUtc;elı mUesaeseler oısun bu kanunun 
Bu .tıt.arla b ledıy mec lslerı fev. 

kalO.de bir lçtlmaa da\ et edilmektedir, 

Bu iki muhrıp tczgft.lıe konuldllJda.. 
nndan yedi buçuk ay sonra denlzıe in. 

dlrllmış bulunmaktadır. 



uı.ret lı!llanı ti \ 
rnıtcrl alabil c k o nn t.:J 
kı lıman g1: r~ k t ı,,at.n g re k ı.: n.c>. 

d nıyeUn bUlUn taarruz ,. sıtalarınll 
kıır koynbll cck coğru~ blr v ızı
yettedır. 

r ıı d~mlrin ko. 
buğd ıyın, unun 

Bre t b !ık ~c 

ı limanda sıralaıımı tır: 
mant r olta ç ngcll yelken 

brıkalnrı vcsair 

Or~ı. çağın ,.. 111:.:.nlnrınd:ı bir 
Honıcn ehr: olan Brt t günden gtın 

h mn,ıyetinl aıttııuraK mUhım blr 
lıman olmuştur Bı slt k harp Ri • 
liyo tarafınd:ı.n kurulmuş ve Kolberlıı 
ctınd de teK mlll ctmı tır 

Fin devr.ye ·gemileri 
lkı Sovyet denızalttsı 

batırdılar 
Ht•lslnki, 21l (A.A.) - iki düşman 

den ltısıuın tnhnbl hakkında aşa. 
dak nı:ılfıma v rilm ktedır: 
Bund.:uı b r knç gun evvel btr Fin 

d v ;)' g mLııl I' ın rı ı .)U körfezin.&! 
bir dlışmnn d n tlı ın tıllcum et • 
mL~t r. Hı c-nıza t.ıyıı tıun ıııabd l ay. 
dedllml r :lumlınro p:ıtlnmı.ş ıve 

bunun nellcl e nde d n17.altı gemlsindP 
l.ddetıı bir ınfıl!'ik olmu tıır. 

Aynı zam'lllda d ğer bir Fin devri
ye g misi ~ka b r dU.Şmıın denizııl. 
t n:ı tanrruz eyi m Ur Taarruz yı.:. 
rınde yn tatxıkalannm bulunduğu 

k ıf tayy r 1 rl tara!mdan gorili • 
mllştUr 

k aları 
"talin 

hattında 
ıstoholrıı, ıw ( \. ı - Oli: , 

Fiın!An y lılur, lonega ve Lndo. l 
a gölleri ara ında mUhlm ilerlemeler ı 

~ det mi 1 r ~ bu uretl .Muı mansk 
d micyolu ile S lln 1 nalının kontro.. 
lilnJ. eller.ne geç rm ı rdlr F ln h"Uv. 
\ Uerı ç t n muh r lera n sonra 
Lacloga ö!Un ın ,ım:u cephesinde 
.falkaııcU.a yı nl tmlşlerd.ır. 

Tefrika numarası: 24 

- Türk - Alman dostluk paktı münasebetiyle 

/1a\' .'1. \',-,mı 

rnasını yürekten dilerim K •• nm da 
e.ıııa kut d Iıycc k Fakat t 1 fondan 
kaçmo. ha. Daha komısaraklnrımız 

var 
Karısı ue· görU tt.ıkt n v o t 
kkUr < ttlklt>n St~mrn g n muban u· 

doııtumln 1 ortu rvor ız. D n !yorum 
Bu dostıuır ını ktınr bl.ruz ıslat 

malıyız, do'dur kadehlnı b:ıkalım. 
- Ynh ı bu k d r crK!.'n ~ 

ruz: 
Ha kın vıı.r mı N rmı? 

- Nereden olsun . 
Konyak; rnlunın y rınl tutur mı, 

dersin~ 

- ı-;h. oy! bö~ ı .. 
ôyleys gtt, kad h nı do dur da. 

g ne t ı fon ba n gel B ıı beklerim 

tnı ... 
Ben gülüyorum Do tını 

tlyor. 
N duruyorsun, hnyd 

Sonra bol bol gUlcr ln 
Anlatıyorum· 

e .mı ı ı-

çabuk ol. 

Vah n'lSll çabu, oı ıb lirin ·• 
Şı.ı;;e Hınımd . Onun iç.n gU Üvoruın 
ı-~ 1 r, do ti r eksik olmasın, nden 
ön~ a aymadını ıuna, qı yce rn. 
d h bo lltım ~lşeyı "" kadeohımı ıx . 
yuna ornd ın ornya göl\lrır.ekt• n va.z. 1 
geçtım. Dursun. burnd , ded.ııı. GorL
yoı mı H•, il< ıl lllzım oluyor. 

Dostum dn. telefon b ııınd hızı tlin 
Iıyen k ı ısı da kahkuhn Ue ı;lılUvor. 

ar. li ul. t bu dostum ot kılN ınd• n 
<;ok yaman çıl,tı 

İJçlemctlt n t ldo ı ua ,ınd n :> -
rılm:ım h t~ç. arbın da 
oy! bOy.c mukadd s b r ra mıdır. 

Ö.} l }I un dıyorunı ' ıı;l )(. 
ı uz A \ ıı zam rnda açım t rahl nı\OT 
Çünkü ş rkın d..ı, ıırb n dıı tjöyle 

böyle uğurlu \'C mukddt:s I! ı) dı ı bu 
lıç rak mın.ı k rşı do tlını ıbl ytırck 
t n b; ğlanmı olaııl ı yoK Bunu do 
turna nnlntıyorum Kahk ıt .. lnrlıı gtı-
ı.ıyor ve onra ı Av do) or 

Fak t TUrkll d , lır ını ti ıı • 
vındıren bby!C1 bir glınd cııkııeı in be'. 
lediklerını kenara atnııyalıın. Türk 
Alman rlostluğu, zatcıı ycnı bir do,.•. 
luk değtl Kısnıeun vıırmış. DUn ko 
c man bır gt'ylk vurdu ıı Snnn bır 
parç göndereceğim. T\lrk • Alman 
do,.tlugunun y nldcn kunıldugunu og 
rendlğimlz bir gUod .ıı ına güzel Al· 
mnn ormanından bır kızartma p:ırça 
sı ••• Eh aoyh: bnkı:.lıın, nasılsın yenı 

bır Uçe" '>., 

Dostuma yürekten te9ekkUrler eder· 
ken karşılıktı dlleklerunl blldırıyo

nım: 

Bır k, artık, bu mukaddes n:tka 
mı ... Gilnlln bu snat!ndc frnıı bıddc 

velileşeeeğız .. 

• Yerebatnn ırayının Ustunde bu. 
lunan bin 1 r ı Umlllk <'dllereı, yıkıl. 
mıştır. Sarayin U tU ye 11 saha ol -
rak tanzim edll,..cektlr. Snhanın plA.nı 
hnzırlanmağa başlanmıştır. 

• Vil yet 30 t.ruıe kamyooot IAsUğ' 
gelmıştır. All\kadnrlnrn tevzı edıle. 

c ktir. 
• H r ~ti ohlugu gibi bu yıl dıı eb. 

rır, mıthtdlr k L> lannll hnyvıın ser. 
gllcrl nçılacaktır Bu rgllcr\n ilki 
J Aftıstosta Stııvrr kaznsınrla nr,ıııc .. 
caktır. 

"' Belediye bUtUn kazaların buz it. 
tıyacını tetkik atmektcdır. Buz ba;ı; .. 
lı;ri teskıl ılı t kviy · edılmiıı olduğun 
dan halk bUtUn kaza ve nahiyelerde 
buz bulabilecektir. 

Tcsblt edllcn Ciyatn gore buz 100 
paradan fazlaya satılmıyacaktır. 

• Kadıköy Y<.ldeğirmmJnde Ali oğ. 
ıu 1 maıl tı.dında blrlnlıı bı.ızun kflc
unu Uç kuruşa sattığı görülerek h:ık 
kında takibata başlnnmı~tır. 

• B yoğlunda, lstnnQ•ıl pn:r.nnııda. 

kahveci 1lya oğlu Yorgı 250 gram 
kahveyi fAhlş fiyatın satarken yaktı. 

Daıma halkın menfaa
tim düşünüT, her sayı
sında en seçme vazılar 

neşreder 

Edebi 
Roman 

Yarı resMı ·'.A.lman ,, ..., .... ..__ ______ _ 

menba an emleketimizde sargıhk 

~ ~ Sovyetler . birliği 
dıye bir mefhuın l 
kalmıvacak diyor,,· 

Brrlin. !!6 ( A.ıl.) • Yarı res· 
i bir kaynaktan bildiriliyor: 
Alman hariciye nezareti mu _ 

ınesilılleri bu~ün de gazetccilt>r 
tanıfından sorulan uallere ce -
cap Vt'nnektC'n VC' sark toprakla· 
r ının tabi olacağı müstakbel ı 
dare si-.temi hakkında be' anat • 
ta bulunmaktan imtina etmiş -
lerdır. 

Yalnız. Almanvanm istihdaf 
cttiğın maksadın· ne olduğuna 
bir dPfa d::ı.hn ışaret t'Clılmis ve 
harbin sonunda Sovyetler Birliği 
dı) e bir mefhum knlmıyacağı i. 
lave olunmuŞtıır. 

Berlin siyasi mahfillcrinclc 
halihaz1r şark vaziyetinin inhila. 
lile meydana geleeck yeni top · 
rnklarm ve Almanva ile miımıse
betlerinin ne olacaj"?'ı hakkmda 
şimdiden bir şey söylenemiyece 
ğı fikrindedirler. 

.. 
lngilizlerin 
• 

lspanyollarz 
tenkidi 

l.oııdnı, 26 (A.A.) - 'l'nym\s ga. 
zetesi. Edenin, general l<"ra.nkonun be. 
yanalı ha.kkmd.ı. avnın kanıaraaıııdn 

verdiği izahatı mevzuub ıhs ederek 
yazdığı bir yazıda hariciye nuzırıom 
İspanyayu yaptığı ihtarda lUzumun • 
dan fazla nazık davrnnmııı olduğunu 
kaydeylcmektcdir. 

Tnymls yazısını şoyle bitirmekte. 
oir: 

General Frruıko, tıpkı Japonlar c-·
bi, eldivenlerini fırlatarak bize mey. 
don okumuştur. Fakat biz eldivenleri. 
mızı, yıuıl soğukknnlıhğnmzı henüz. 
muhafq.ı-ft'l etmrıktC'yi;'. 

+:· * * 
Moorit. :!6 (A.A.) - ,\n: 
Edenın Avam kamcı.rnsınJa tspanyn 

ya nıUte:ıllik olarak yapmış olduğu 

beyanat. şimdiye kadar lııp:uıyol 

gazeteleri tarafından neşrcdılmc • 
mı.ş gazeteleri vt'yabut radyo ile rt>s
mt veya nlmresmi hlçbır tebliğ 'eril. 
memıştır. 

Vels 
Amerikanın Liberyayı 
işgal edeceği haberini 

tekzip etti 
\':ı;{\ııgt-0ıı. 26 (A.A.) - Amenka 

bancıyc mUst,.şarı Sumner V lıı, dUn 
gaı>.,..tedlere ooyanattn bulunarak. 
dcmlştır ki : 

Bir Parls gazetesi Amc11kanın Lı
berynyı işgo.l etmek nlyeUnde oldll
ğunu ve mukabil bir hinınyc t1>dblri 
olmak Uzerc de bir Avrupa devletinin 
de Dakan ı.şgal ede<X'ğlnl yazmakta. 
dır. Amerikanın Llbcryayı i"gal ede. 
ccğl habcrl katiyen yalanaır. 1 

tütün yetiştirilebilir 
Pazar kazası püro zeriyatı için 

en muvafık bir yerdir 
Yazan: 

Milhendisi 
Mcmlckctimiı:de sar~ılık ım· 
ro tütünü .Htiscbllir mi'! 

Bu sualin cevabrnr ar:uıtırmndnıı 
L·vvel umumi olarnk memleketimi· 
z.,n Morfolojik bünye jeoloJik te
sekkJI \"c klimatolojik vaziyetini 
gözden geçirmek daha doğru oln
ı·aktır. 

.MPmleketimiz şimalden, şimnli 
Anadolu d::ı.ğlar1. cenuptan Toros 
Antıtoroslar. şarkta bunlnrm im
tiddnı, garpta ise denize amut dağ
larla çevrilmiştir. D:ıhilde Orta A
nadolu yüksek yaylası göze r ırp
maktadır. Şu Jıale nm:aron memle
ketimiz umumiyetle dağlık bir mm 
takndır. Bu bize şunu ifade eder. 

Morfolojik bünve itibarile mulı
terif avarıza malik olan memleke
timizde muhtfllif iklimler ve C'ko· 
lojık Rartlar mevdnna gelmiştir. 

Jeolojik teşekklll: Memleketi
mizde demirin teşekkUl ettiği de
vir arazisinden maadn hemen he
men her devtr arazisi mevcuttur. 

Bu muhtelif devir taşlannm ta
hallülü Jie muhtelif toprak nevilo· 
ri meydana gelmiştir. 

lklim köppenin (11> iklim hnl
kalarından yalnız dördiı miıstesna 
diğeı lerj mcnıleketimlzdo mevcut
tur. Bunctan manda bir çok lokal 
iklimler ve mikroklirnalnr da var
dn·. Toprak teşckkiilü iklime sıkı 
bir suret !bağlı olduğundan memle
k etınıizde muhtelif evsafta toprak 
nevilerine tesadüf edilmektedir. 

O halde yukanki suale şimdi 
hiç tereddütsüz olarak (Evet) ce· 
vabı verebiliriz. I<"akat Türklyenin 
hnngi mm takasında? 

Jştc en mühim olan cihet budur. 
Bunun tn)in ve tesbiti için cvvc
tii hnkiki puronun yetiştiği Sıımnt
ranın iklim vaziyet.ini toprağını \'0 

puronun hangi toprnğr daha fazla 
sevdiğini tetkik etmek faidcdcn 
ari olm1yn.ca.k tır. 

Puro tütünü ıı.unumiyell humı-
7İ lml-akterde hümüılü orman top., 
raklannı sever. Sumatlada da puro 
ıeriyatmdnn evvel tarlada orman 
yetiştırilir, tam yedi ı.ıene bu or
man bakrlrr, sonra orman kesilir, 
yakıhr ve burada yedinci sene ni
nayetınde puro zcriyntı yapılmak
tadır 

Çin havacıhğı 
Amerikalı bır general 
tarafmdan ıslah edildı 
:;lıtn#:"hııy, 26 (A.9.) - Domel ajan. 

Yüksek Ziraat 
Hüseyin Ozba~ 

Yaııı tarla.dan yedi scned~ S 
ancak puro zerivatı jçin jsUf 
edilir. Puro senelik yükfl('l<<'P 
vasati hararetle fazla bir \ 3

11 
miktarı talep etmektedir. fl\111 

Sumatranın klimatolojik vıııl1' 
ve burada puronun i~i ve rnatl 
mu,•afık evsafta yeti~mesi 
göstermektedir. Yani puro ~11?! 
miktarı fazla senelik va...cısti ~ 
neti ~·Uksek~e olan bamızi ktı rııı 
terde Jıiimüzlli orman topraklıı ıı: 
sevmektedir. Buna na7.aran rnrıı 
leketimizde böyle bir aratlYC' şt'f 
cak !}arki Karadenlzin Rize \'0 ııt 
7.ar havalisinde tesadüf editrrır 
dir. 
-tirintcıtec~ıı shrdl shrdlu .c ıcl~ 

Boludıı toprakların hamızı 0 e 
ğu akla gelebilir. Fakat burııd!\. 
hararet ve ne de senelik )'f bil 
mikt.nn puro için kafi gelecek. 
raddede olmadıfü gibi haınıt.11'8 
de düşüktür. l<ıle bu seb<"pten ıı 
zar kazası memleketimizde P ,. 
zeriyatı için en uygun ve mu' 
fık bir yerdir . 

Fikrimizi te~it için Pazara )'llıJı 
krn olan Rizcnin senelik vağı6 fllııt 
tarHc vıısati suhunetlerini S~tt 
raııır ki ile mukayeseli bir suıc 
vazmağı fa\"dalı buluyorum. 

Sumatrada senelik vağış nıilt~ 
''T 214!) mm. Pazarda ise 2243 ııı 
dir. .• 

Senrlik vasati suhımet !'•'"'c1 
rada 26 derece Rizede ise 15.5 
recedir. ~rt 

Aşağrdaki ta.bela aylara ~ 
yağı.<1 günlerile yağış mtkt8 
göstermP-ktedir. 

~lıırt 

10 

11 
105 

Sh;ao 
11,5 

15 
138 

15 
200 

Uaı;irnll 

ıı,7 

12 
117 

97 90 117 154 
Tcmnuu ı. ci te-.rin il. d tc~~i~e 
12.3 20 19· (Yağış gllfl ô 

(adedi Sunııı trıı 
13 19 14 (Rizcde V 

260 265 225 (Yağış rnı.I\ ô 
(m.m Suınatı1' 

167 339 291 (Rizcde t 
GörUlıiyor ki gerek ayları1 g ,. 

yağış gtinlerl adedi ve f'Crek". ~ 
ğış miktarı Surnatra ile hcıner: 
men aynı vaziyettedir ~oıırs !~ıı 
rak hamızlyetinın en y!ik!le•• cıtit 
ğu yer de memleketixizdC s'' 
ve Pazar civandır. Zaten pıı 

1 

tütUnlerl tetkik edildikte tan1~1 
le puro vasfı bariz bir nıre 
kl'ndinl göstermektedir. . • 

sının Çunkingden iyi bir membadan l)uro tütününden Paa;ı:r ve pı)~ı· 
aldığı habere göre Çunklng hUkQme. Ranın istediği vn .. qıf ya.prak kıttı~ 
Un.n kontrolti altmda bwunan mınta- i ce 

ıun büyük nesçinfevkalıidc n ı!i 
katarda bir teftiş seyahati yapmış o.. çikolata renginde olusu tıuna rıı-•· 
ıan, Fllpin• nda.ıanndak: Amerikan kabil elastikiyeti ve dayannıa 
lı:ıva kuvvetleri ba§kwnandanı gene. b"I' · ı ··k k ı d ı ıyetın n )U se o uşu ur. ı1 t 
rnı Hcnry Cla.ggett Çin hava.cılığtııı Pazar tiltUnleri nesiç itılt.J 

11
, 

ıslah etmi§tlr. Sumatra tütünlerinaen de dB 
Tayyare montaj atölyeleriyle nıo. Incedir. teı1 

dcrn tayyare mcydanlarınm in§asıon Toprak meselesi hnllcdildılt tl 
Amerikan mUhendislerinln nezareti eonm diğer teknik hususlar )-e 

!tında de\•am edilmektedir. tiricinin kendi elindcdi.·. ~ 

Yazan= 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 

Çiftlik, köy, hatta c>llerinden gelirse ka 
saba basarlar. zenginleri dağa kaldırırlaı. 
aldıkkm parnnın bir kısmını kendi ihtiyaç. 
lanna Surfederlcrse bir kı mını da fakirlere 
dağıtırlar; zenp,mden alıp yoksula vermek 
şiarlarıdır. Eskiyanın bu kadar hükumet ta 
kibine rağmen kolay kolay ele geçmemesi 
d bu ) uzdendir. halkın onları ya korku ya 
sevgi ile saklama ı, barındırması ve ka ır~. 
sı yüzündendır. Yakalandıkları, yahut gelip 
teslim ('IHukları :7.aman asılmak korkusu on 
lan bir kere baslamış olduk} rı iste devam 
~.bneğe m cbur eder. Salih Çavuş da Osman· 
lı imparotorluğunun çatırtılarla devrilip yı 
kıldığı son öli.im senelerini böylece istiyerek 
ıcıtemiyerek dağlarda geçiriyor ve milli hü
kumetin kurtuluş p.ünlerindt- < etesile birlik· 
te dusmana kar ı döviiserek vatan hizmeti 

·-=-sc=ı ............. ---------------------------=-----.......................... ..: 

si.irmekle pek de yanlış bir yola gitmis snft 
mamalıdır: Salih Çavuş, pazarlıkta hiddelı1 
ve müte<:aviz davranan müsterisini hen1edi 
hemen bir hic yiiziinden öldürürken keıı 
mazisini taklit etmiş oluyordu. 

eçİyor; umumi aftan istifade ederek ka 
ya inıyor: istiklal Harbi bittikten sonra 
i.ıc sahibi oluvor, kasabada namu u ile 
'nİp idıyor. Fakat enelerce ürmiis 

clık n ticesi, Salih Çav\' daima gün. 
duz k-lahlı, ge<:P silahlıdır; ikide birde elini 
bf.ltn götiinip tabancasının yerinde olup 
ohna.dıı;,ını yokl.ır. 

Bir gi.in bir alış veriş esnasında muha· 
ıle- fa;r} et\ cekis1verirler: Salih Çavuş 

nııı..cv-ı~an h 1 : muhatabı ileri gidi. 
elam m, bu ne ~iR1 nh 

lak i .. " filan gibi s(;zler söylüyor, Salih Ça
vuş kı7.ıyor· pazarlık kavgaya dökülüyor, 
sensın bensin derken Salih Çavu ormandd 
uran ku lan havadan gecerken vurup dlişi.ir
dü<7ü eskiyalık günlerinde olduğu gibi ko
laylıkla. akıbeti vahim bir i yapmakta oldu
ğunun hatttı farkına bile varmryarak. bir hic 
yüziinden tabanca m1 ct>kip sinirli miiste'ri
sini yert> seriyor. Devir eski devir değil, Sa 
lıh Cavus da eski Salih Çavu değil: gelip 
yakalamalarına vakıt kalmadan kendiliffin· 
den müddeiumumiliğe gidip te linı oluyor; 
muhakeme. mahkumiyet. hapishane ... Ve 
yan miiddPtini uslu uslu geçirdiği için de so 
nunda İmralıya nakil. 

Ahmet Dündar, Manouvrier'nin: ''in-
an bir alettir. bu aleti ictimai muhit kulla· 
nır," ı:ıözünü Salih Çavusda tam bir intibak
la canbnmıs olarok buluyor. fvi. dürii'5t, na 
mu !u ve lıak mefhumuna baV.lı dam, tar
lası elinden alınıp sikayeti dinlenmeyince, 
haksı7lrPa ve hakarete uğrayınca. hu1a5a 
"zulfım" görünce silaha 5arılrp dağa çıkmak
tan bn kn <'&-e ?Örmüyor. Cemiyetin hirlii 
ik ala.n onu bu hale getrr.di; lta de. 

vam mecburiyetinin sebepleri de malum. 
Fakat eşkiyalık, gitgide itiyat haline gelmi· 
yor mu'? Öldürmek de yemek içmek, otur· 
mak konusmak gibi farkına varılmadan ya
pılan alelade günlük hareketler ıra~ına oe. 
ce'bilir mi? ,..., 
. Biraz daha makul olabilmek için hal-

yan ceza alimi Fierri gibi düşünelim: 
Suç lctimal muhit Suçlu. 

Haksızlığa boyun eğmiyen isyancı ka
rakteri olmasaydı Sa.lih Çavus rnuhitin te · 
sirinı belki de kabul 'ed ip siiriiniip gidecek 
ve değirmen makint>sinin dic:lni onu eritip 
yokedecekti. 1kinci nıesele : Bir hareketi bir 
çok defolar yapmış olmamız o hareketi mu
hakemesiz kabul ve tekrar etmemiz icin bir 
ebep sayılabilir mi? Snlih Çavus, ıslahıhal 

edin ka!>abada is SlÜc tuttuktan sonra müstf"· 
risi biraz ileri gidip onu kızdırınca taban'ca 
ına ne~-e da.w ndı i Başka birisine pek kor· 

kunc gelen adam öldürme i~inin ona hemen 
hemen "tabii" <7ibi gelmesinin sebebi sade
ce alr kanlık mı? 

Fransız filowfo T nrde suc işleme me· 
~i tf"tkik ı-...1, .... ı..,.,, t:-1 l=t knmıl"umt ilf-r1 
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Dede baslı ba~ına bir alem. Beyaı.1 ' 0~ 
siyahı n7 s~u-ı " 1.~ h ?<ınnedilir Vi h,, rrhf~ 

1 

nin etrafında hasıl olduğu gündenberi ı:ı~1 
nizama girmemistir. Bu adamın cehresi cıj~ 
havatt da inti?am iJ,. uzaktan vakmdan ° d~ 
kalanmamı:ı olacak ki ne zaman ve nere lı 
yatıp nerede kalktığı belli değildir. l~~r~jf 
gibi sai!lam bir disiplinin hükiim sürdüğı.ı ~ 
•errle Dedı~ niznmlarm tek istisnası ob'dr 
yacııvor; bu niznmsızlık nf" kpndisine. rıe 
muhitine hemf"n hemen hkbir 7.arar vert1'r< 
J· ..... • • l' ı . l .. .. J T kcı11tı 
nı!'ı ır>ıv ''" .. onu 10~ aoruyor ar: e j 
bostanları 1.,..ıı,~~ısı Salih \..avu~\tn hintıı~t'~ 
nlmasav'1ı bt>lki de bu derbederlik ·vi;7;io ;. 

r.ezf\evinde cewva caroılması m•ıhte-nıel ~ 
fokat e~ki rt"te reisi. clc•odan dava rlrı ":. 
O'"man!rı,.rfR v;:ıho kalkttrı Vt". hay lt bir k~· ,t ,., 
c\;k ""' n.,t rlnlrika!'nnrt h"\;;h nl<>,.ak 'tf:ıcl'I 

1 

eşkiyalık günlerinden bılma tt-l· ?rkrıd~ .. ft'l~ 
kwmr aVtl ... ,.,,1< hareketlerini d:ıima ,._,.tbf' 
eder -ve rok d,..fa Dedeve ait.itleri :kentfalııİ .,r.· 

- ~ .. r ... 11ıı· 
parr k """"" •M•nwluğunu m,. ....... nA rı,. , 
"""""'R ~ ('J\-. ( n,...111f'P'f t"'1' 



tJiiti ka. 

~ d~~Pon talii~in 
~nurn noktası 
~tkl 
~Sor :ı.J lıar(•l•et git gide in. 
~ırİa aPonya. Hindiı:.iniYi 

• e:ı iş.. tıryor, Hatta üslcrl 
&ı:r ,,aıe b t---tarart aş •• uım;hr bile ••• 
ıi_\ıııerjı._an hu karar İngilte. 
,_'ile! "<ıda l:üruk h ~ 
fi ~ e Rl'tj • : ~ llr,.;-..O.Ct. 

lııJ.1 Jt;·nıışhr. Ingili?; Ha-
lihıdj :d~n, A ,·am ]{ama 

eıu~~rfu~i ~~~ele-·i etrafın: 
~ Jıa Jıukumetinin itti. 

~lııtattal'arJın·,Ja n b:ıJısetmis, 
1 ~ aall<ı~ _Aınenka ,.c inı;il. 

ha.~ıarn~nya l>:ıJ't'I foırıı. ah. 
t ıtı'I l)Stır. Amerikndııiü 
J~~~ ~londuru1nm-., ih. 

nla ~ '5f.ı~ •• Bu karımı gli. 
a~11 ııı:ı. 1nıilıiın ihracrı t ıın
!lı~ ~, ilı""~:ıun "almaklaılır. 
~ tlııaJ ·~tının ;yüzde .i6 • • 
' liiı. a, ~tızde 20 sinj İııgil. 

t~ ~ır d~ 8 ini Holandıı:nı 
,t • .ıa • 

~e4 tn ll.'lnyanm ipek ço. 
~de s:ı.ttlkabiJ~de ~ilttlı , c 

~lıı ~ ~lıt nı. aldrgı Amerikan 
ı ~ Ilı ~tle knparuııca ~ıkm. 
~r~~.a.t emtiası üzerin'1e 
ti' ~'.da, lli)()nyannı muhtaç 
\~l'l'iııd l>etro1, kauı;uk mtld. 
tı tllı.ııı e kendisini ~ö"t er". 
~ \ıiıel'lt~ın g('A,'imi asa,'.;ı 
~q U:~nın Ye İn.,.ilter('lliıl 

~hJM."'e t ,... 
Ql .~111 ahaklrnk C'diyonlu. 
(j~ Olt) IJı ba,Janıı:- olması, 

a-. ~. llk1;3. lıü,·ük tesir '"a 
l'llQ • ·' • 

~l"aııııı • 
'ıa l'tıı1.tııı llındic;ini~·e doğru 

~atı hl u İngiltere Ye Ame. 
ı.,1~ıtı" I' ehemmi;retle kar. 
lıı~ı. ı .• ,r. Çiin"tiü, ez.aksar -
""d" l\l ltl' ~ ıstııiu, ı, anahtarı Sinı:a-

l~~aı { n. yapılacaS.. ta.ar. 
ıı,;ltar, 11 edılirs{' hü,·ük Ole 
~ llıı.ı, tl:ı.~i mihn•r har'<' ket. 
tt l!ıf'=lıiraftakıyetli bir tarr,ffa 
·l lı).a!( ~l'. llö,\"lc lıir muvaf. 
, oı~~1'"&ta tarlhi mahiye_ 
• değismel1>re sebep 
ıı -
)aıı, 
h.~,.,~ IUııdi,.iniv~ ın\ite 

<'\~·· . ... . . 
4 a \i 1rıın lnı:;iltere 'e A. 
~ llıın,;~~e getirdi~i 11l<sülii. 

'-~ ~lıaı !:•n oldukça mühim. 
t, l'\laıı, tedbil'ler almıııam:ş. 

~toı'lıııtııtı lrzak.-:ı.rkta mlL~kiil 
~lllınya ı kalmu<>ı ınuht<'mel. 
ıı., ~c·ııı ~n hr .. rPketi anla-zılı -
t~ılaııa~ t~t.i'k ':İddct lcr ,.,,. 
~1.lııı t e'ını de icap f'1 tire. 

ı tlıttı. ll.kclirch• .Jn.ponl'Rnm 
~t. "l:ıtfü:-kül ~artlara tiibi 

'''· ~ bu .. "'il 1 ,\iti< h::.rplf• owwli 
~~~ lıı~ifaıJp c<lı>r<' k hu:_:ün. 
~~ satını temin l'tmi<: 

'ı· tııı11ı . • -~ b11,... arıp dl'\ !et olarak 
''I\ •ı\lı. t "I J • ~ • ,J '' enu ıe erı ;\ o',.:tur. 

llıijt :trıon 1-:trlıi tıutlin r . 
l!ıı11~<leh• İ<;iıı lıir mil.y"<; 

llıı~,. aıı b··~k:t ,ı:ı elinde 
q lt~I }oktur. (in !ıarhi 

1 ,~·ıı~ hPnliz tıir murnlfa . 
,ı ~~'ii k \'tı"i7>·t'tte ıfe.";fülir. 
at CN•j!;i ku' , ... , ler ne 

"" ' Ilı• . ı . "il~ını 1 e .nı! •. nı· de nıal. 
~~il 'nrI:ın ııc Çiıı, ne ti<• 

ııı.. ~.qtıı ;ı~ aruıdıulır. Diin~ anın 
'ı'"IQ~e leknigi, eıı nıu:ız7.am 

' a.t-ı ,J kıı.yna'kları, en iyi do. 
~'aı aııonyamn et rn fında • 
H. '~t 

~ ıı a lı 

iKiNCi MURAKABE l{URSlJ 
YARIN KAPAN!YOR 

Ankarada 14 temmuzda rıçılan / uirenJer de 1stanbuldaki kursa 
ikinci fiyat m~rakabc ku:rrn d~. tabi olanla~ gibi imtihandan ge. 
Yam etmektedır. Bu kursta ders ı ririleoektir. 
vermek üzere şehrimi7.de!i:i tica. · İkinci kurstan sonra iiçüıı.cü 
ret vekfüetine bağlı müesseseler. bir kurs açılacaktn·. B•ı vursun 
d~n ~e bazı memw-lar Ankaraya nerede açılacağr kat'i $Urette 
g.~tmış, ders verip geri dönmüş- malfun değilse de ağustos orta. 
t~r .. ~ı;,rsun 28 ~cmmuz pazarte. larmda Ankarad::ı. açr!c:cağmdan 
sı gıınu ~erasımle karanması bahsedenler vardır. 
nıukarrerdir. Ankaradaki ku:sa 

Bir manifatura taciri ile 
tezgahtarı tevkif edildi 

Çakınak~ılarda Sefa h<mında 
manifaturacılık yapan :i\foris 
Şayo ile tezgahtarı Yako, evvelki 
gün dükkanla rma g-clcn Kayse. 
riii tacir ).Jehmet Uzunlulu · ile 
l\fohmet Kaya.ya mal olmadı~mı 
söyliyerek hiç bir Pi'\' ı:atmarı1;ş. 
!ardır. Bunun tiz.erine t:-:cirler 
muruka.bc koıı"ıis;onun,ı mür;:ı· 
caat etmi~ierdir. · 

Hariçten getiriien 
5000 ton ~ekerin 
satışına basıanclı 

Ticaret Vckakti ia-=c müste. 
şarlığma b:ığlr tcinrct ofüinin 
.~etirttiği 5 bin ton -:~kerin. şe· 
ker liited sirketine c.le\•;edildi~. 
ni yazmıştık. 

Şekerler, ı.;ehrimi7.e ~etirilnıiş 
\•e ala.kadarlar taraiından tama. 
men teslim alınarak depolara 
konmuştur. 

Şeker limited ı;irketı. dünden 
itibaren şeker ~atışına bafilamış 
ve Küp şeker sipanşlerini de ka
:bul etmi~lir. 

Ticaret ofisi, memleketin bir 
senelik ihtiyacı olan şekeri ha. 
riçten getirtmekte bulunduğu gi. 
ibi yerli ı;eker fabrikal::ırı da ye· 
ni kamnanyalanna başlamak ü. 
zeredirlcr. Bu cümleden olarak 
ilk defa Alpullu şeker fabrikası. 
yem mevsim foaliyct 'ı!e başla. 
mı>ı bulunma!,tadır. Yakında di
ğer fa})riknhır da kampanyc.lan. 
na ba.:Iıvaca klar<lır. 

Diğer.taraftan bu f::Pnc pancar 
mahsulü iyi olduğu gibi fiyatlar 
da t{ecen ~en.eve n:1zaran birkac 
kttl'UŞ fazla ~ın;. · 

Leylei Regaib 

2tl Temmuz !iH Cu.. "leşi t,"1\nü 
H.ceb ayının birim• mUsuJlt old:ığun. 
dan önUmUzdeki Perşemhı::- gilnU ak. 
şa.J.U (Cuma gecesi) ı,e;.•lei Regıı.ib 

oldu~u ilan olunur. 
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Derhal rl1(•7.ktır nıa~azaya gi. 
den kondüktörler bur;~da yaptık 
ları arama sonunda tam 5779 
top kurmı" bu!ınm,l;ı rdır. 

Bmıtın fü.m··ne :\foriı:; Şayo ile 
t.ezır:.1hlan aC:liyeye ~!.'ı:kerlilmiır 
ler ve dün de a!'!i,.c ikinci ceza 
ına.lık<'mc·cıi tarafıı~<laıı ccvkif e. 
dilıni~krdir. 

i{ıska nç kadın 
Ko~usuna misafir gelen 
kadını ölün1ie tehdit etti 

Fatihte. Aatp·ı.zarmda oturan 
Meliha a<imda bir kadın. birkac 
gün evvel evleı in<le!d diğer bir 
kiracıya misafir olarak gelen Fc~ 
rideyi kocasından krskanmrş ve 
dün gece kardeşi i\leılunet ile bi~ 
lik olarak Feric1eyc hakaret ei.. 
miş Ye ekmek bıçağı ile üzerine 
yürüyerek ölümle tehdit etmiş_ 
lir. 

Ft'ridenin polise müracaatı ü
zeıine iki kardeş yakalanmışlar 
ve dün de aclh'e altıncı ceza mah 
kemesine verilerek cürmü me$
hut kanununa göre muhakem~ 
ohınmtı..<ılardır. 

Dinlenen e:tlıitler ıic vakayı, 
yukarıdaki şekilde ~nlatmı~larsa 
da iki maznun ka..ı-deş inkar et. 
mi~lerdir. l\luhakeme diğzr şa · 
bitlerin dirılenm~>-İ için P.aşka 
bir ~üne brro.krlrnı<;tn·. 

Sirkeli Hayriye 
tarife~;nde tenzilat 
Münakalat Yeka!eti. Sirkeli 

Hayriye ile mL;<:teı l'ken t"<kiidnr 
vapur iiı;r('th ıinde bir miktar 
tenzilat :ı;apmı~ a kaı ar vermi~
tir. 

Bu lrnra; .. ı .r"iitz-. Köprü . Üı-ı. 
kUdar. Üsküd:ır • B.:ı<ıiklas ...,cfer
leriıv::le birinc·i mevki

0 

gidi:~ ve 6İ. 
di~ dör.ü.'}!eı Je l, ikinci mevki ~i. 
diFll'rd~ 1,5, gidi~ dönü~lerde 2 
kuruş tenzilat yapılacaktır. 

~~. tı.. surf'tle harlıin tam 
) ~ı ı · Biı ~bfrine zıd ı?"öriinen bu iki 
'il L \'ine ı.,riri~ or dc11wk. , 
~ hatıra nası! olu \'Or <l:-: J.:ar:şıhkh 

1 
lalkln bir ba<>fantıva -:cbep oluyorlar • 
l~ ~anın simdi\'«' k3. ~ -

~ ~ 1h'tt~diır ('fmemis · olclu~ı; dı ? .. Tesadüf v~ talihin iki kur. 

Maaşları artan 
İstanbul 

kaymakandarı , 
Vilayetimiz kaymakamların· 

dan bazılarının maaşları birer 
uerece arttırılmıştır. Terfi "l'.den 
kayınakamh.ır şunlard1r: 

Bevkoz lrnvmakamı :ail 50 
lira~·a, Yalova ka)'maka. Nuret. 
tin. Şile kaymakamı I l::ı!'im. Fa
tih kaymakarrıı H.ei:ııi 60 !ıraya, 
Çatalca kaymakamı İlı-;an. Emin 
önü kaymakını Ilydaı·, Sarı:ı.-·er 
kaymakamı Hüsnü 70 liraya 
t"rfi etmişlerdir. 

Şile kaynı.n.l~aını I:Ia§iına rahat 
sızlığma bıuaen \i(' a \ mezun yet 
\'erilmiştir. 

Çocuk kamoiarı 
Gelecek senedt.:n itiba

ren daimi karaplar 
kuru!acak 

Bu yıl cehr"in muht,,lif :;pmtll:'. 
rinde açılan c;ocuk ka.11pları mu
vaffakıyetli neticeler vermiştir. 
Çocuk kamplarına. devam eucn 
çocuklara kamp hayatı ya!:'atıl. 
mış ve terbiyevi eğlenceler ter. 
tip edilmiş. kuçük seyahatlt r ve 
toplu eğlenceler de yaptırılmı~
tir. 

Evvclkt gün Fenerbahçe mesi 
resinde bir eğlence yapılmış ve 
bu eğlencede Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdar. vali muavini 
Ahmet Kınık. \'ekalet umum mü 
fettişleri, talebe velileri bulı:in ... 
mU&tur. 

Talebeler. mesire eğlenceleri, 
~por hareketler: yapmışlar. 
kamp şarkıları söylemişl..!1\ halk 
oyunları oynanrn;;lardır. Biıahı
r::ı. talebeler. manzumeler oktı. 
muş -.,e monoloğlar söylenıisler. 
dir. 

Çocuk kamplarına bu yıl üı>· 
retle alınan talebelerden maada 
ayrıca okul himaye heyetlerin. 
den 11, vilayet yoksul çocuklara 
yardıııı heyetinden ;}5. yaı·dım 
sevenler cemiyetinden 27, muh. 
telif cemiyetlerden 4 7, vilayet 
maarif bütçesinden 70 talebe ya· 
tırılmiştır. f" cretlc yatırılan da 
82 olmak iizcre bütün mevcut 
401 talebedir. Çocuk kamplaı ı 
böyic mih:het neticeler verdiğin. 
den önümüzdeki seneden itiba. 
ren daimi çocuk k:ımpları tesisi 
düşünülmektedir. 

Kürek yüzünden kavga 
Kasımpasada oturan ~andalcı 

Aslan ile avm verc'!e oturan Ta. 
san, dün bir kürek vüziindcn 
kav~aya tutuı-mııı;hrdn'. 

Kavga ı;onunda Hasan bıı;:ağı. 
nı çekmi~ ve .\"lönı y:>ra.lamıs· 
tır. Yaralı hastahaneye luı.ldrrıl. I 
mrş, su<;lu yakalanmıştır. 

'' ~llııııt°·. ı\ynı 7.aınan.ıa bu bam gen<:lerin muimdderatım 
'htıtrıah emniyetini muha. bir kılan, birinin ölümüne, ö· 
lıııırae]( iı:;in 30 milyon ki. tekinir. ı~tır:ıbma kıyan felek 

1 
trıı 1 ıı,, l>ba1ıı, bir .,3 :11w 1 .:ıo. ne yaman ~eymiş .. 

· ~ ~tııı deniye 'IUretinde Hakkı dalgm, bir dizi üzerinde 
~ 1 \~i':"lııi ieaı> ettinnPkte. doğruldu.. Kara saplı bıçağa YAZAH ! l.fM4~ AM IS"AL 
~ ~ Jett~ ~enıilerln bU:rük baktt.· Göremedi. Parmakları a~ 

, 1 l<>aı;~1Jı> clolasr.ulan .ia _ rasmdaki keskin parlaklık gö:z.. 
~iı- ~ 1 "'tırNte miih..,...ssir lenne bulanık duruyordu. Da. 
llı!t~ldir. Bu vaziyeti ida. ha çok yakınd:uı bakmak isteği· 
1~1~ 1 ihtiyatına ihti)"a'.: le burun ucunakada.r vaklaştrr. 

~ıı.ııı ilki .J:ıpon,·a pet rolür.ii dı .. Evirdi. cevirdi.. P~ı ma.ğmın 
· l.ııı ~~ı baska memlck«>l<'r • ucunu bıc;af,'ın keskin yüzü üze. 
·.ı! •la:~· . llulii...,a Japonl a rinde aezdirtli. 1•aydıQJ..ı ve ucu. 

ıı •ll.'..ıJ • na kad .... ar geldi.. Kendi kendine ~ l!i il'"! e tarilıınin en e • 
._ ~<lJ\t ethalelerindcn birine mırıldandı: 

"'lırıı aiJır. - Ne de sini ucu var!.. Uğur-
~tıı~11·•aııonva için simıliyc suzluğu ~apının karalığından 
t"ı:eı 11.drnııarla nıukaye!'ie belli .. 
'~~/ hlr c•lwm;nlveti hah:. Hakkı yav"l) ya\·al} kendini ~· 

' İJı bııtı~ l\rJlınctı lrndar ka)·ı. parlıyoıdu. Yutkundu .. Ağlaımı.t 
, <ııı:ı.ia. ·fııııonyay1 ı;ııılak. istiyordu .. Ağhynmadı Boğ~zı . 

'>~ıtı:ı •da ha .. it bir balıkı:ı nı yumnık i.-isi biı· lıkar, ı:lüğüm -
' 81 ınilrnk\inılür. ledi.. Görünmiyen bir cl ensc~:n-

y 
SADRl ımTl!ll den kyakalıwr;ı,k !!ırtlağmı kıs. 

----·· kaçlanuştı .. Sıkıyordu. 
tını 

1 
1 Tam bu sırad.'.l. odanın k:-ı pısı 

Ylı evvelki Vakıt açıldı .. Iiizınet<:i kn. İnci edaya 
girdi. Senihaya soyunması ic;in 

......___ yardım edecekti galiba.. Bir iki 
J.ı. 2• 'fPnınıu:r. tD:?l adnn yürüdü-. Fakat birdenbire 
'\\ll<>ny d .. durdu: 

t ~.. a a şıır Odanın ort:.t~ınd~1ki man1.ara 
.;~ Ja~~abakası lncivi cıondurnıuştu. Seniha can. 
'~tı.r Yaaa bir şlli" nıUııab;ı . sız bir halde Hakl;ımn varı ku. 
tttıt ct~~u mUsıı.tıı.ka,·a 11000 ca~nıda yatmış duruyor·. Hakkı 

ı Otıır ıısc do birlnı.:1lib"1 Ja. da elindc!•i sivah S3J)h bıçakla 
. an bi A "' ~ t merıı.-aıı kazan,. karısının arnansv. ı~atili hissini 

l\ı._'lttı. 1~nı:vıc verivordu-. 
'\( ~l:a ta.}a "Ilı vr17 .ırı Amer. .. ı lrİci şa:;;kınhk ve korku içindı.-

'llllıştır. caıu .. n.tı Lcar ıie 1 n" yapacağını lıilemiyordu. l{aç· 
mak. dısarıda. rokaklarda bağır. 

mak, .Fhul evin icindkileri ~ü. 
rültü ile ay::ıklrındirmak lazım 
mıydı? .. Ne yapacağım, ne ola. 
bileceğini bit türlü kestiremiyoı
du. 

Nihayet kendini daha fazln 
tutamadı. .\ni olarak kurarım 
verdi ,.e HııkJrnım üzerine atıla. 
rak brçak bulunan elinin bileğin. 
den tuttu, !:ağırdı: 

!miat!.. imdat:.. Koşıı:ı, 
yetişin, imdat!.. Can kurtaran 
yok mu? .. 
Hakkı bu feryatlarla kendine 

gele-bildi .. Senihanın ce~cdini ya. 
vaR~a yere bffaktı. Elinin ayasi
le dizin~ d::ı.yanarak ayağ"~. kalk. 
tı. Sallanıyor. b:ı.;ıı dönüyordu .. 
1.n.ciye döndü .. inci de Hakkının 
elini bn nl"mıı::u şimdi.· Geri geri 
ceidlmiyc ;m.şlauı· Duyara doğru 
yakla~ty01 du. 
Hakkı, fnciııin bu korkalu ha. 

lini görünce durdu .. Bu klZI kor. 
kudan kurtarmak ic;in birka~ şey 
söylemek 18.zımgelcliğini d~'?lln· 
dii: 

- İnci kı7..ım .. Nefesine acı ve 
artık baji'uına.. Ortada gördü • 
ğüm gibi bir felaket var .. He • 
pimh~i acıya boğacak bir felii . 
ket... 

İnci gene arka arka _gidiyor • 
du. Elleri arkasındaydı. Niha. 

\'et duvara. ', rcJı. P:ı.~maklarının 
İıcuyla y0kl::ıdt. Gö7 lerini Hakln
dan ayınnıyonhı. l 1ah-ı fa.zla gi. 
demiyec.eğinL H:ıkkmm d:ı hnlin. 
<le fazla kor kun<'lt.ıI\ bulunmadı. 
ğmı göriinc rilh.ıt hir nefes al. 
dı. Dudakları kımıldadı· Se::i c'>k 
madı. Bir ~eyler söylemek iste· 
<ligi anlaşrlıyordu. Hakkı biraz 
da.lla bekledi. İncı biı ikı \ ııt. 
kundu: 

- Ne oldu beyefendi bövle? .. 
H.1mmefeudinin ·ha hallere uüs. 
meııinin sebebi ne?.. Ne günahı 
vardi ki... 

Durdu .. Bir Scıııhava baktı.. 
Boylu boyuncn yerde· haı·eketsız 
yatıyordu .. Bıl' clP Bakkıya ba.k. 
tı .. Yah·<>.r11· gibi sordu: · 

- Ona !-\İz mi kıydınrz? 

Ifakkının cevap vermesini l~ek 
iedi. Halbuki Hakkı tek kelime 
söylernirordu. Sıı::.mu" olmamak 
için bir daha tekrarladı: 

- Söyleyın Allah aşkm:ı. sus. 
maynı. söyleyin.. Ona acımadınız 
mı hiç .. Düsüıımcdinız mi ki?! .. 
Hakkı eli.)1le işaret ederek ln. 

ciyi susturdu. lleri doğ-ru y[.ıı·ü. 
dü .. İnciye do~ru yürüyordu. ı.~. 
tinde o siyah saplı ucu !5İvri bı
ç<ık vardı .. İnci fena halde kork. 
tu. Rengi sarardı, elleri ayakları 
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Girip dl11Ddftkçe: 

Garip 
mernleket 
vesselam 

~u Aıncrıka. gürıo bu mem. 
. ~ :.ettır V\!ı>sel{un ! 1 >~i nya.ırn rn 

.. :uıf hadı,~ıerı cnıda dur. en 
.. mulma.ı va!rn:an (•radrı gec:cr. 
Amerıka, tabr;.ü br:kımuıd:ı.ı 

~aribeicr dıyarıdır. Ccı\ dt·ıııderı 
;oskoc:a po~ta ara b:ılaı: g·e··cn 
dl~v a~·aeiar ı.raı~a. derıi:~ kadaı 
!lü\·ü:\, den;;: kadar deı ın ırm<ık. 
lar cradr.. ::ızaım:t· ı:Eana korku 
veren cırmanı< r orddadır. Co.~
rafya il~ crn11ret. tabiatla halk 
ar::ı.smdaki U\~nı·luk. dlisi.inen 
başlar, çc ktan ke;fcltikle>ri' için, 
"AmcriJrnlı" nm da bşl,a kıta. 
lardakı !Il!':[ı lllardun a Tlhf?rnı 
n~k yadJrı.n:ı ını·.;uruz. Hayatı an. 
layH;ları bi7.c b("nzemez. IIayata 
hazır:cını:lan. bi:-den b:ı>ıkadır. 
Dü:;ünilşlerinde. Goğ·umuzu şa· 
şrrtan bir zıhiıı fıılayışı sezeriz. 

Bütün bunlcir biı l~ince, Aıne. 
rika bazılarına kocaman bir tl. 
marhane şeklinde görünür; fakat 
zeka hamlelel'ind{'. buluş mey
danlarında. hasarı::; sahalarında 
öyle büyük zaferleı· ka7.a.n.nuş. 
lardır ki cok kere kusuı.·un bizde, 
i>ızi mı:ı;örÜc:ümü7..de olduğunu ka. 
bul etmek ?.orunda kalırız. 

Avrupa harbi kaışı~ında, A
merikanın ge<(irdiğ'i safhaları, 
ictrakimizdeıı sıyıran amil bu. 
dı,r. Demokrasi. yardzm fikri. 
n.in. n cağrr ve güç bir kumlda
nı~la tekamül ve tekemmül etti. 
ğini hep ~ördük-

Ayan mü7akcrelerinde. hıta.. 
b2t kürsüsünde roman oku) a 
muhalifler, dünyanın b "-'ka han
gi meclisinde rastlanabilir? .. 

Ama, ~imd; biisbütiın baska 
türlü bir hfı.Cii.\Oe kar 1Nndayız 
Amerika h::ırbıyl' nrı.zm, ayan. 
dan .. \'heeler" in ordu mensupla. 
rma bir miı ven kartpostal gön 
derdiğini, onk:, ı ac:;;kcı t'k \'e harp 
;ı ley hinde h ı etlr>re teşvik et . 
tiğini hildırc-rc>k. hunuıı sabit 
bır hiyanet. ~:-ıyılmı~ill'aK:::a bır 
1 ozı;ı;unculuk oldu<Yu rıa ~iı.p.he::.;ı 
bulttmnadi~ını söy'edi. Athnti. 
ğin, Pa~]riğ•n. ~aı 1.a u;:;aııaıı de
ııi::: 1ıoll01 ınm tehlike ile doldıuru 
bil' :..amarıda .1~me1 ika,ı müdafaa. 
'Hızı 11ıkmı!fa lm11'%·mrık, bicim 
ölçülerimize !Joı c, diipc<lü~ l>ir 
w.ıtau Jıiyaneti.cliı'. Bö; ?e uir ha. 
rekcte kim ciirct ederse etsin, 
l>ovnu vıırulııl'. 

l<,akat Amerikada, işte hala 
bu hareketin :rnnuni ifadesi bu
lun.amıyr. Alabildiğine genişle. 
nıiş bir hürriyet telakkisi, en fe_ 
na işlerin üstüne. bir siper gibi 
g~iyor. 

Cra adliyesinde zaman zaman 
rastladığımız ga.ıip hükümler, 
,.;.anun acizleri, haydut hürriyet
lerinin bile ·'·""'""s sayılışL bu son 
ha.diseııin yanında çocuk oyunca. 
ğı kalıyor. 

Birçok haklar, imkanlar ve 
bunlardan doğan bir sürü mesu. 
liyetlcrle beraber, koskoca bira
yan fü:ası. milyonlarlıı kartpostal 
ba~t.ıı rp oıduyu fesada verirse, 
artık tereddüde yer kalır mı? 

Evet, başlarken de söyledim 
ya; şu Amerika garip bir mem. 
lekcttir vesselam! 

Hakkı Silha Gezgin 

Almanya. ltalya ve Danimarkadan dönen 

SOVYET TEBAASINDAN 151 
KiŞi ERZURUMDAN GEÇTilER 

-o-
İtalyanın Moskova 

sefiri ve- maiyeti de Edirne e 
Edirneden geçti Yapağının ahm fiyatı 

Erzunım, :w \,\ . .\.) - Almanya. 77 k i k 
İtalya ve Dr.nimarkadan dönmekte o. uruş O.;.ara 
lan ka ıın ve eıkek 151 kışilik Sovyet tesbit {":dildı 
kbaıısındım müteşekkil bir kafile dUn Eclinıe, (llususiJ - Ticaret \• . 
sabahki trenle şchrlmiZe gelmiş ve bir ' kalet.inin tesbit P.ttiği şaı tlnr ve 
mlldrlet istirahatten sonra ihzar edilen Sümerban.kın yapağı fiyatlan h. ;: 
otobiliiıerle Sarıi<nmışa hareket et • kmd.aki tebUğatı gözönünde bulun 

duran Edime fiv:'lt müraltabe ko 
mişlerdir Kamı;) Snrık:ımıştan ltiba. J 

misyonu beh<'r kılosu İstanbuld 
ren yolunn tı enle devam edecektir. *' * ·'!- teslim 81 kuruş ohn yapağınTn mi.ı 

bayaa mahalleri olan Edirn, V' 

Pzunköprüde kilo!<u 77 kuruş ola . 
rak tcsbit c (l.ılişti r. 

Edirne 26 (A.A.) - Memleketle. 
rine ıfönmekt<' olan İtalyıınır,. Moskova 
sefıri H.oı<so .\vcustu 22 kişilik ma:. 
yetı ile dUn şe!ırlmizder ,::-cçmiştlr. 

AJhn Fiyafı 
Dün. bir altının fiyatı 26 lira 

20 kurustıı. Evv('lki gün bu fiyat 
26,lO lirn idi. 

buz gıbi oldu, dizleri titrcmiye, 
bası dönmiye. göz!eri kararmıya 
bar.IR<lı. . 

Hakkı gittikçe vakla!';ıyordu .. 
fnci d~ba fazh c!uram:'ldt.. Sağ 
elini ileri do~ru u:ı<ıttı. Sol elini 
kalbinin Ü7.eı'İne ba..:tırarak yal. 
varan bir S<'ı:la h:ıykırdı: 

- Kıymayın bana .. Acıyrr: ... 
- Hakkı oralı değ'iJdi. Geldi .. 

İncinin ı:ol kolundan tutarak ya. 
na doğru cekli. !nci az da1ıa ve. 
r0 dü~eceklİ· Kenardaki koltÜğa 

70 çun:ıl kahve 
dağ!.bhyor 

Şehrimize 70 çuval kah\·e gelmi'i 
ve t evz1at.a başlanmıştır. Daha bu 
miktar kahvenin bu günlcrd0 gel. 
mcsi beklenilmekledır 

Beden Mükell~flerinin 
kıyafetleri 

Rchrimiz knpalI spor bölgesi bı. 
nasında büliln klüp başkan ve n
janlarmI!l lıjtirakile yapılan toplan 
tıda; mükelleflerin kryafet tali . 
matnamesine göre yekııa.c;ak elbise 
giymeleri jçin alınacak tPdbirllcr 
görüşülmüş ve bıı•Iıususta bazı ka... 
rarlar verilrni.c;tir. 

Beşiktaş Halkevi 
temsil kolu 

tutundu. Gözleri verinden uğ'ra. Sivasta nluvaffakiyetli 
m•~tı. t ·n d. 

Hak!·n kij:;;ede duran telefona s· e~s~Heı !)er 1 , . 
yakla~tı .. Te;cfonu f•!inc alma. ırn~, ) 0"lll>ı -:- ..ııvas 
d .. ~ d 1 · d'" J.. ı Kar~erı, Aııkaratla temsıller ver 

an unce Y.. ncıye on .u: . mek i~cre Anadoluda seyahate ç1: 
Hepsını anlarsın şımdı kr. k Be ·· l Hal' · t ·ı k ı 

1 

an ŞJ.A aş u:evı e:ru:ı o u 
Zını.. • , . . . , . 2·1 temmuz günü Sh·as Halkevıncie 
_ Jncı ı:.nl_a _t1trıyoru~·,} e!-ınde~n k.u!~::ınnn I.ozan güni!. törenine is. 
k~mıldı).ıcak_ halde ae,.,ıldı. Ha.: tıraı{ ettile ... Gün, muştcrcken co. 
dıselerı t1ldug-ıı yerde St)) retınek kW1 te?.nlıilratla kutlandı. Mis;ıfjr. 
t•·n bıska bir f:leY ~aı:ama~ı.. !er. dün gece de Ha.lkcvi s:n('ma 
Jl·•!.ı..ı num.ııav. ccvırdı. Bıraz salonunda 1000 den fazla lwll·m 
tx-kledi: , öııündl (Hissei Şıı.yi.ı ı pi:yt.>Sinı 

- ı~ll?.~;:. ~~.ııo.::,o:a~ı e::ımi. temsil 0tliler. Çok all·ışlandılar 
yet mu<lurıugu mu. E\'et beye. Gnlatasaray lisesi ilk kısmı müdürü 
fendi .. Burası Mahmut beyin Snfyctinin re sliğindc bulunan 17 
köslaı... genç bu gece bir temsil daha ver. 

Biı az dinll'di. Sonra !!ene ce. aikteıı !lorıra Kayscri:ı e hareket 
va}ı ''erdi: erleccklerdlr. 

- l~vet 1 Evet!.. Bıt' cı:-:ayet G• 
rnı. l\lalımııt beyiTl kııı 8eniha ıresun Mıntakasında 
öldi.lnildli. yeni fındık rekoltesi 

Gireıwıı, (Ji,rnu.s•i) - Yen· 
yıl fındık rekoltesini teslıit ic;in 
bir toplantı y:ıpılmıştır. Toplan· 
tıda fmdık istasyonu müdürü 
Cireson ve Bulancık mıntaka~ın. 
da 80.000 kantar fındık istihsal 
edileceğini ::söylemiştir. 

Gene bir mi.hl.det dinledi.· Son. 
ra da ce\'ap vı::rdi: 

. - Pekı efendim .. Olduğu gibi 
duruyor. 11 ic bir PC'Y' karııştırıL 
m<ıdI. 

H:ıkkı telefonu kapadı. Dön. 
dü .. Bıcak elinden telefon 'C"hpa_ 
smm yanına düştü. Yürüdü ve 
koltuklardan birine kendini bı_ 
raktı. B::ışmı ellerinin aıasma 
aldı. Daigın düşünüvordu. 

(Devamı var) 

Fındık tarım satış kooperatif 
de 100.000 kantar olabileceğini 
iddia etmistir. 

Tireboluda 12, Geııedede 2;:; 
bin kantar istihsal edılebileceğı 
raporlarla blldiı ilmiştir. 
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Sümerbank müesseselerininj Sovyetlere karşı 
devre toplantısına başlanıyor harbetmek üzere 
Umum müdür Ankaradan izmite gitti lşoaı attmda buıunmıyan 
Anlc~lra, 26 (V AKIT) - Sümer 

Bank Umum mUdllrU Burhan Zilini 
beraberinde umumi tşıctme mUdilrü 
Bülend olduğu halde bu akşam İzınlte 
hareket etmiştir. 

lzınitte seııuıaz mllessesesinin mu. 

sesesi ve Bakırköy pamuklu mües. 
.sesesl mUdUrleriyle de birer toplantı 
yapacaklardır. 

Toplantııarda fabrikaların işldme 
vaziyetleri yerinde tetkik edilecek, L'I. 

tihsal vaziyeti geçen seneler ve geçen 

Fransa dan 

1.500 gönüllü 
yazıldı 

dürlerlyle bir toplantı yapacaklardır. devreleri mukayese edilecek, istihsali ~ 
Oradan lstanbula. gidecek ve deri artırmak ve mamul kaliteyi yUkselt- işgal altındaki araziden 

v ... e_k_un_d_u_ra_m_u_es_se_s_esi_,_yn_nı_u _m_u_e_"· __ m_e_k_i_çfn_t_ea_b_1r_1_er_.a_ı_m_a_c_ak_t_ır_. ___ 1 de 10000 kişi kaydedildi 
hill • la kl' d t kkül' Vl!fi, 26 (A.A..) - Marsilyadan 

erın yar r şe ın e eşe . ve tın. b ı d B ral bi1dirildiğ"ine göre, boşlevikllğe karşı e ış u unması ır. u ara an • . 
cak k .. ··k b ık k yıkl ·ı mücadele etmek üzere teşkil edilen uçu a ı çı a arı ı e ya. 

1 bil. Dah kt Fransız lejyonuna i!;lgal altında buı.. 
pı a ır. a uza a, cenup sa • 

00 
ö uıı 

hili hafifçe meyilli olduğu için bu.. ıunmryan mrntakadan 1.5_ g n u 

v 
(Bas tarafı 1 incüleJ 

:başlıca yol!ar gösterilmiş bulun· 
maktadır." 

rada krtalarm ihraç ve yayılması yazılmxştır. İşgal altmoa bulunan 
mümkünse de bu kıtalar Çatalca mmtakalardan kaydolunan gönUllllle. 
müstahkem hattının ateşi altında riıı adedi 10.000 nl bulmaktadır. Fran 
kalrrlar. sız lejyonuna sabık askeri pilotlardan 

Bütün vesikalar Hitler hiiküme Pierre Coruıtantinln kumandam altm. 

3 - lstanbulun 1/15.000 mik
yasında coğrafi ve askeri bir pla_ 
m .. 

4 - Türkiyedeki askeri hedef
leri gösteren 1/100.000 mikya.. 
sm.da bir harita. 

5 - lzmit körfezinin gene 
11100.000 mikyasında bir hari
tası. 

Bu vesikalar üzerinde ''yalnız 
servis ihtiyatları için kullanıla
caktır." ibaresi yazılmış bulun
maktadır. Bundan baska mezk:Or 
haritalar ve plunlar üzerinde 
Türkiyedeki askeri hedefler bir 
takını hususi işaretlerle gösteril. 
miştir. Bu hedefler, tayyare mey 
danları. bahri inşaat tezgiihları, 
harp malıemesi imal eden fab
rikalar, liman tesisatı, demir 
fabrikaları, şimendifer yolları, 
postalıancler, askeri telsiz istas. 
yonları, kimyevi maddeler imal 
eden fabrikalarla mühimmat fab 
rikalarından ve diğer bazı tesi· 
sattan ibarettir. 

' tinin niyetleri hakkmda hiçbir te. 
reddüde mahal bırakmamaktadır. 
Alman başkumandanlığı bu vesi -
kalan muhtelif alaylara, yani mez 
kür plAnları tatbik edecek olan kI 
talara tevzi etmlstir. Sovyetler 
Birliğ'.nin Türk.iyeye karşı bazı 
tecavüzkar pUl.nlan bulunduğu if. 
lirasını çirkin bir şekilde yayan 
Alman faşistleri bu suretle kendi 
yüzlerindeki maskeyi bizzat aç~ 
bulunuyorlar. 

Almanlar bir taraftan sulh per. 
vem.ne niyetleri hakkmda. Türk 
hükfımetine sahte teminat verir 
ve bir dostluk muahedesi imza e. 
derek Türk milletinin teyakkuzu
nu uyu.5turmağa çalışırken diğer 
taraftan Tiirkiyeye tecavüz için 
gizlice hazrrlanmaktadır. 

Türkiyeye karşı daima dostluk 
hisleri besliyen Sovyet hükumeti, 
Kızılordu kıta.lan tarafından ele 
geçirilmü:ı olan bu gizli vesikaları 
Türkiyenin Moskova bUyük elçisi 
vasıtasile Türkiye hükumetinin it_ 
tilama arzetmeyl ve Türkiyeye 
karşı bir tecavüz hazrrlayan Hit.. 
!erle Fon Papenin hakiki mtiteca_ 
viz çehresini meydana vurmağı bir 
Va.?.ife addetmiştir. 

Bundan marula mezkur vesi. 
kalar üzerinde bütün köprüler 
işaret edilmiş olduğu gibi bun.. 
ların in§asında kullaml:rmş olan 

=z~~~~t:t:~~~a kaydedil~ C. H. P. Yeşilköyde 
Köprüler inşa tarzlarına göre Parlak bir balo verdı· 

mesela. beton. demir, ahşap ve 
yahut betonarme köprü diye tas- c. H. P. Ye.!lilkoy nahiye idare he. 
rilı Piilmistir. Diğer taraftan bu yetinin parti binası bahçesinde her yıl 
vesikalarda araziye ait sarih ma. . verdiği yazlık balo bu yıl da dün ge., 
liımat bulunduğu gibi Türk kı· ce verilmiştir. YeşllköyUn her zaman 
taatının nerel~rde bulundukları_ güzel ve asilde gecesini balonun geç 
na ve miktarlarına ait malumat.. vakte kadar yaşattığı tatlı heyecan, 
da vardır. Kezalik miiteharrik köyUn ha.yatında onu unutulmıyacak 
malzemeye ve en elverişli taras- bir hatıra haline kalbetmiştır. 
sut noktalarının intihabına ih. Pek gUzcı tertip ve idare edilen ba. 
tiyat kıtalarımn nerelere ne loda ltöyiln bUt-iln tanınmış ailelerin,, 
miktar tevzi edilmesi lazım t!ele- den başka uzak yerlerden de birçok 
oeğine ve denizden ihraç imkan. daveliler bulunmuştur. ı 
!arına dair de birçok malumat Riyaseticumhur Umumi kAtibl Ke-
bulurımaktadır. mal Gedeleç, esld MUnakaıa.t Vekili 

BütUn bunlardan başka rrhtmı • Alt Çetinkaya. Çoruh mebusu Ali Rı 
larm ve depoların dcrec~i ehem • za, Vali ve Belediye reisi Lütfi Kır. 
miyetlerine. limanlardaki. vinçle • dar, Vali muavini Ahmet Krnık ve 
rin kuvvet ne, sahil mmtakalarm. Eakırkby kaymakamı Bahir ôztrak 
da ihraç noktaların derinliklerine da refilmlarıyle blrııkte baloya geı_ 
dair birçok tafsilat vardır_ Bun . l mişlerdir. 
dan maada motörlU birliklenn en --------------

ziyade ve kolayca müessir olabile- Karısı tarafından cekleri yerler de planlarda işaret 
ed imiştir. 

Türkiyeyi işgal edecek veyahut yaralanan 
Türkiyedcn cebren geçecek her or 

du için en mtişklil mesf'le Boğaz . Komi.ser muavini 
lal'dan geçmek meselesiclir. Bu hu 
susta nasıl hare.ket edilece•:Ti ve hastahanede öldü 
me\c!ıt irnkfı.nlarm Karadeniz bo. Bir müddet evvel Pangaltı ka. 

da husus! bir tayyare filosunun da il. 
tihak edeceği Paristen haber verilmek 
tedir. 

Almanlar zehirli 
gaz kullanacak mı 

f BO$ tarah 1 incide) 
l\foskova radyosu taraıınctan 

"..,u talımatnamelerin verilen hü -
!asasına nazaran, öbüslerde kim 
yevi maddeler kullamJmasmdan 
maksat düşmanı hareket edemi • 
yecek hale koymak, harekatına 
mani olmak, savaş kabiliyetini 
azaltmak ve bazı mıntıkaları ze. 
hirliyerek dii§manm bu mıntıka 
lara nüfuz et~sinin önüne geç. 
mektir. Gazl..-ı.r, obüslerin patla. 
d1ğı yerlerden bir hayli mesafe • 
yekadar ve herhalde misket 
tanelerinin gittikleri yerden da
ha ilerisine kadar düşmana te. 
sir edebilmektedir. Buna rehirli 
gazların di.ışman Ü7..erine yapa .. 
cağı manevi tesiri de ilave et -
mek gerektir. Çünkü tehlikenin 
genişliğini kestirmek güçtür. 

Zehirli gazlardan topçu ate • 
~iyle edilecek istifade arazt ve 
hava şartlarma bağlrdır .. Gazla .. 
rm ku!Iamlmasr için en rnüsa • 
it hava sakin veya hissedilir e. 
dimez hafif rüzgarlı havalardır. 
Gök yüzünün bulutlu olması ve 
güneş şualarının zaif olması 18... 
zımdır. Mamafih bazı nevi gaz. 
larm kullanılması icin sisli ve 
yaıfuıurlu havalar aranmakta -
drr-

Kimyevi maddeler Obüslerin, 
sabahları, akşamları ve geceleri 
atılması müreccahtn-. 

• :(. * 
- Radyo Gaze~lnden -

Alman askerlerinin üzerinde zehirli 
gaz kullamlma.sı hakkında. tanınatna. 
meler bulunduğu haberi mUnasebetiy. 
le Berlln radyosu bugtln ııunları söy. 
lem iştir: 

- Alman askerlerlnln zehirli gaz 
kullanacakJan iddiası boş bir iddia• 
dır. Ancak, zehirli gaz kullanılması 
etrafında hazırlıklar yapılması elbet 
memnu değildir. Bu, Rusların zehirli 
gaz kullanmaları takdirinde Alman 
askerıerinin ııaşırıp kalmamalarını 

temindir. Ruslar Alman askerleri uze. 

ğazı ile lstanbula, Marmara deni _ j rakolu komiser muavini Talfit 
zine ve Çaııakkaleye dair izahat Uçkun, bir kavga sırasında karı- J 
verilirken gösterilecektir l Si iffet tarafından bıçakla baca. aponvanın Amer 

25 nwna.ralı sa) fada i§~nl kıta _ ğından vurulmuştu. • 

rinde talimatnameler bulunduğunu 

bahane ederek bize kıır,ı :rehirli gaz 
kullanırlarsa kendileri hesabına bU. 
yük hata işlem!ş olurlal'. Bu takdirde 
Alman mukabelesi a.mans12 ve kor. 
kunç olacaktır. 

larmın !stanbulun muhtcllf nokta 1 Beyoğlu hastahanesine yatırı- • k d 1 ki 
!arma nas:l tevzi edileceği hakkın: lan komiser :nu~vini, tedavi edi- 1 a an a aca arı 
da talimat verilmektedir. Bu say. !erek evvelk1 gün hast~haneden 1 
fada Avrupalı kıtaatla bilhassa çıkarılmış. fakat eve gelır gelmez (Bas tarafı 1 incide> 
k ' ela k h ti . . sert bir cisme "arparak yara9i a edilmesinden bah.scden mali m:ıhafil, uman ve urmay eye erırun w " • • 

ancak Beyoğlu mmtakasmda mü- çıldıgmdan tekrar ha--tahancye Japonyanm Amerikadaki sermayeleri 
nasip bir şekilde yerleştirilebile kaldırılmıştir. Talat Uçkun, bu yekünunıın 131 milyon dolara baliğ 
ceği fkredilmektcdir B wl d. suretle fazla kan zayi eltiğinden bulunduğunu beyan etmektedirler. 
7 bli;'ilk otel bulund~fue~!ı~ d.~n sabah hastahanede ölmüş. Şayet Japonya, mukabelebilmisllde 

"yil rinin Perap l T k tl tur. bulunarak Japonyada ve Japon l§gaU 
en ı e a as ve o a ı. V k "dd . .1. l , . 1 k ti an otelleri olduguw v dalı k'' ··k a aya mu eıumumı ık e altında.u meın t! e erde ı:.uıunan A· 
y e a. uçu k a· d 1 rl blrQok ot.el bulunduğu da kaydedil. o):muş, cese ı muayene e en merika sermaye e nin ~loke edilme-
miştir_ Bundan başka Fransrz ve adlıyı;: ~oktoru defnine ruhsıı:t sini emredecek olursa • ki buna ıntı.. 
Alman mektepleri gibi sağlam ve vermıştır. İffet hakkında tahkı· zar edilmektedir bu tcilblr yüzün. 
büyük binaların da Beyoğlunda kat yapılmaktadır. den mUte<1ssir olacak mebaliğ mikta 
kfı.in bulunduğu ve buralara. askeri rı takriben 217 milyoıı dolara baliğ 
idare servislerinin yerleştirilebile- Fuat Pulları çıkıyor olacaktır. 
eeği tebarüz ettirilmektedir. Posta, telgraf ve telefon umum! mü. Ne"·york, 26 (A.A.) - Amerlkada. 

Taksim meydanı civarında nakil dUrIUğü 1941 İznılr Enternasyonal ki Japon aıacaklarının bloke edilme.si 
· · Fuar pullarının tab'"'ft ba ı tı ".eticesinde Amerlkan mnanıarında vasrtalarırun yerlestiıilmesıne mi.ı._ ~... ~ amış r. .. 

sait bUylik kışlnlar bulunduğu da Bu münasebetle umuml mUdtlrlllk bulunan Japon vapurlarmın da hare-
ayıır.a kadcdilınektedir. mUbayaat şubesi mtldiirü Burhanet,. ket edemiyE:ceği anlaşılmaktadır. 

Faşist müstevliler Türkiyeye tin Erelmıının reisliği altında umumi 
denu.den bir ihraç hareketini de mUdUrlUk veznedarı Şakir, İstanbul ville çıkanlacak pwlarm geçen yılla. 
~Jl)iş etmişlerdir. mUdtlrlUğUuden ŞUkrU, muhasebecııı. ra nazaran daha milkemmel olmasına 

Ka.r=ıdoı:Jziıı ş!mal sahillerine ğinden Mustatadan tı>~e'cktll eden b!r çalışılmaktadır. Bu meyanda eski bir 
..... ~ yaro,.;.-.k :ıon ae-~::e güç bir heyet ptıll.twı tab"ını mUrukabeye 1cva~c1 olan Burhanettln El'elmanm =-, >/Pı."' r. !' rur. ~:h"bı me-ı.kftr ::xıemur eılil 11!9tır. ı tecrübelerln1en de istifade edllmekte. 
::E.':U.~ ~ ,_.J:~:ı:n v.~ :»J. Fu....-~ ! .. ::.ı !'Ole .~:.Sıtı~111yta :eda. dtr. 

Berlin üzerine 
En büyDk 
bombalar 

atıldı 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz hava 

nezaretinin istihbarat bUrosu bildiri. 
yor: 

Dün gece Berlin üzerine on bUyük 
İngiliz bombardıman tayyareıertnin 

birkaçı en büyük bombalardan atmış. 
lar ve şehrin ortasında muazzam k1. 
zıl alevlerin yükseldiği görUlmUştUr. 

Dört motörlü bomba. tayyarelerimiz 
hedeflerini hakklyle tayin etmek için 
tenvir fişekler! atmışlardır. Hücuma 
iştirö.k eden pilotlardan biri demiş. 
tir ki: 

- Düşman dafi bataryaları hiç bir 
hayat eseri gösterememişler<llr. Fa
kat bombaıar!Ill1z atıımağa ba§ladık. 
tan sonra dafi topların hepsi birden 
ateş atmı1lardır. Bcrlin altımızda idi. 
Giderken fırtma içinde ve bulutların 
arasından geçiyorduk. Fakat Alman. 
yanm üzeri bulutsuzdu. Bl'rlinin ilze.. 1 
rlne varmadan evvel iki cefa projök. 
tör huzmelerinin çenberinden geçtik. 

Boşnak 
kıtaları 

Şark cephesine 
hareket ettiler 

Zağreb, ~6 (A.A.) - D.N.B. 
Şarltt& müttefıklerin mücadelelerine 

l§tirak etmek üzere Hırvatistanın her 
ta.rafından gelen ve Zağrcbte topla.
nan gönüllü teşekkülleri hergUn Zağ. 
rebclen hareket etmektedir. Son gUn. 
ıerde Bosna. Hersekli musıumanlar 

dan mürekkep iki topçu ve iki tank 
teşekkülü ile piyartıı kıtaıarı cep. 
heye hareket eylemiştir. 

"H1rvatskl Narod, gazetesi, btitün 
bu kıtalarm geçen dUnyıı. harbinde şöh 
ret almış al:\n boşnaklarda.n te§kil 
edilmiş olduğunu ve bunıarın hür Hı:r 
va.t bayrağı için bolflevilde"rle_sa:rı>ı§

ma.k arzusu ne yandıklarını yazmak. 
tadır. 

General Veygand yem 
vazifesine başladı 

Vişi, 26 (A.A.) - D ?"İ .B. 
Am.Jraı Abrialm yerine son gün 

ıerde Caair umumt vatili~e tayin 
edilen general Veygand, dUn Cezair 
viltı.yet konağında yeni vazift>.ı.ine 

ba§lamış V.? bu mlınu el-.etle yapılan 
merasimde biltımum dairelerin mu • 
messillerl ve vilayet idare meclisi a.. 
zalan hazır bulunrnuş!Rrdrr 

Fransa Japonya 
ile anlaşll 

(Bas taraf1 1 ınci<Je> l 
metler!, Hindu;ıniııLr. mü.}tereken mil . 
dafaasr için· lki hilkumct arasında ı 
aktedilmlş olan preruılp lltıil.fına mil. 
tt-allik bir tebliğ ne.şrctm~lcrdir. Tt-b. ı 
!iğde, Fransa ne Japonya ar~mdııkl 
dostane münasebetler kııvvct bulmu' 'j 

olduğundan Japonyanm Hindlçiniııln 
mtl§tereken mUdafaasr ihUmali halin. 1 

de vazifesini ifaya katlyen azmetmiş 1 

olduğu ve FI"ansız Hindiçintsiııin mUl- 1 

ki tamamiyetine ve bu Arazinin her 
kısmındaki FraILo;ız hfıklın:yetlne rta. 
yeti taahhUt etmiş buıuncJuğu beyan 
edilmektedir. 

Renıe, 26 ( A.A.) - Ofi: 
La Suisse gazete~inin Bcrlin 

muhabıri, Japonya ile Vişi hü.. 
kilmeti arasındı.1 aktedı!miıı olan 
itilafın Berlinde hayret uyan
d:ırmaraış olduğunu beyan et. 
mektecfü. Lauisse gazetesi, 
Vişide itilafın aktedilmiş oldu
ğundan henüz bahsedilmemekte 
olduğunu dikkate §ayan görmek
ted;.r. 

Japonyan·r iş göreceği bir ::ı· 
ra~ia dünyan -ı bu kısmında !r.gi. 
lizlerin ve Dö C'ı0l taraftarı ::ı.rının 
yapmış oldukları teşebbüsler 
J::ı.pon!a.rm harekete g..:rmesi il
zreine ta.ınamiyle akamete uğra
mıştır. 

Uzak Şarkta vaziyetin almış 
olduğu şekilde;n Berlinde fevka. 
lade memnuıtiyet hissediimckte 
olcı-:.ığu zann~ınektcdir. 

Amerikanm Japonyaya ka~ı 
yaptığı aksül§meBerin "iktısadi 
sıkıntılar" safhasını geçmiyece. 
ği ve böyle bir ~y Tokyo için 
yeni birhMise olmadığından iş
lerin değişmesine teessüf etmek 
i<:in hiç bir sebep r:-:·;c::t c:rı:ı.~l. 
dığı sö)lcnmeltlt.:dir. lı 

:!± :.u...ı. t 
Şark Cephesinde Sul_ha m3nı oJan ~ı 

. Hnlerın Sa~!;! r. 
vazıyet Değildir 
(Bas tarafı 1 incide) 

doğruya tehdit altında bwunmaınası- BWılds Hitler buç;iin 
dır. Kiyefe yaklaşan Alman kolları )iD" lktid:ır me\ ldinde 
ya durdurulm~ yahut da. imha edil fakat llitlerizm rc.sjlıııl 
~~ ~ 

2 - Alınanların geçen hafta iş~al ÇüuJ,ij milletlerıırnsı 1 
ettiklerini bildirdikleri Smolensk ya. 1 bııku!lındao Hitlerfzlll 
kınlarında muharebe bUttln §lddetiyle , tün Auupsya silii.lı ile 
devam etmektedir. Smoıensk'in ki.. 

1 ma\ 1"lndan sonra bU 
min elinde bulunduğunu söylemek .}İne silfıhl:ı. bütün dii.,'11',_
gliçtür. Ancak dün alınan son malü• etmek ga esi için 11;;~ 
:nata göre Almanlar iki defa bu şe.h,. bir teskilftt den eı~ttr. il' 
rin dış mahallelerine girmişler ve iki dahlli ye harici idare 1 1' 
aefa da tardedilmişlerdir. rada olclur{ça. bu tc Jrilıı~ 

Daha şimalde. Lenlngı·ada doğru şaho,;an ili Ierin bnltı (1 

çekilmekle olan Rusıar Pskof'dan iti- bulunmamnsı bahicı rrıe 4 
baren yaptıkları geçiktirme hareket. maz. I~ğer ıı;crçekfl'tı ti 
leri neticesinde Porkof'a vardılttan Avurpada bül.ün ınille 
sonra mukavemetl<:rıni takviye eyle. lnkişaflarım temine 11~1ı 
mışlerdir. şartları t~"is ctnwk ~ ııil 

Cenupta Besarabya hududu civarın batını t<>rlı:etmc-:e '°e 
10 da Aymanlar btiyUk zafer iddiaların. su!Jıu garanti etmel• !ç ~ 

da bulunmuyorlar ve Ruslar da orada kanın du. istirilki ile kU 
bir Alman zırhlı kolunu im.ha ettikte- Milletler Cemiyet.ine ,.ı 
rini bildiriyorlar. olnrs:ı. İngi!i ... Je.rin AlTI~~ 
Diğer yerlerde Almanların büyUk nuı:;:nıağa m~ni addettı 

zayiat mukabilinde kUçük kazançlar rjzm rcjlmini:ı milletle tf 
elde ettikleri anıa:ıılıyor. naseb<'tine tahııkl;iitll c ııt 

Taymis muharriri yazuıma §Öyle mahiyeti kalmamış 'e 
devam etmektedir: sulhun a\ dc ti o w.rnıın 

Rus tebliğlerinde iki 'i"Y nazarı dik. hilhıe girmiş olur. 

kati celbetnıi.ştir. Biri Rusların rıca- Esasen A nupada h"1ır 
tini ilk defa Moııfkovanın vermiş oı. öyle bir "afhaya girıll1~111 
duğu ve diğeri de Rus ha§lmmnndan giltcrc balmnmdn.n bllll :et 
ırğuıın umuml harp seyrini bildirmek- ,·e:rahot kesilme<ıi sııı1~11 
le beraber mevkileri kati olarak ta. kalılarm arzusunu. 1>61' 
yin etmemesidir. MeseIA. "Smolenıık yetler memleketinde :ı.r 
istikametinde,, gibi mUpbem ı.,areUer maruz kaldıkları :ıorlU ti 
kastidir. Çtinkli Alman genel kurma- millet için silah l\U'' e !> 
yı ekseriya ileri unsurlarının nereler. dünyaya d<'ğil, sadece 
de bulunduğunu bilmez. Ruslar tas- hfı.1dın olmak da\·ao;UJIJJ 
rih ederlerse Almanlar takviyelerin oldukinn başka blıı !.~ı 
nerelere gönderi\dmesi 1Azım geleee. e 1JJ1 

için tehlikeli oJabilec .-1"'" 
g-ini anlıyacaklardır. i 1 O • · AJtıCP". m şt r. non ıçın Iı 
Diğer tara.ftilD Almanlar. Rusya. yan Rulha doğru gıtnıe 

11 nın evvelce hazırladığı veyahut da nin fiili ııctieeleıi bcJile ~ 
Fransa harbinin tecrübelerinden alı. 

nan derslerden istifade ederek alela
cele tatbik ettiği cephe gerisıi harbin. 
den endişe ediyorlar. Haltıuki Alman. 
lar Fransada ekseriya teşl<lla.Ur hiç. 
bir mukavemete maruz katmak.Sızın 
ilerle~lerol 

Taymis muharriri makaledlnl şöyle 
bitirmektedir: 

Londradaki Rus askeri heyeti ~zası 
bu sefer Moskovaya ya•.ıtıklan ziya. 
retten dönilşleri.ılde, Alman taarruzu. 
nun hiç şüphesiz daha mlilbiş b!r ma.. 
hlyct atacağı hesap edilmekle berıı.. 

ber mücadelenin zafere kadar idame 
euilcbileceğine Moskovıuı.ın itimadı 
olduğunu bildirmişlerdır. 

, 
·~· S! 

Je~ 
Beyaz peynir ne 

Son p;ünlerde baZl ~ 
cirlcrinin rıiva•u:ı.yu ~ril 
nir Gikardıklan f!Cl rıı 

Peynir tacirlerinin ~eı' !1 
larına zam ümit ett k 1 
suretle b, rel·Pt ettiı•l 
dilmektedir-

}\O 
Fiyat murak he ~ 

ntın peynir fiyatlarıt11 t 
tetkik etmı> ~i İ"İn. ı: 1 

hakkmd.ı Tra 'ad"~ · 
allerc cf"Vap ge1r · it 

..,.. T. tŞ BANKASI ( 
KüÇük Tasarruf hesapları 1941 ikramil'e _~ 
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Penıya gitmiş, fakat Fransaya 
döndilğü zaman daha faydalı bir 
keşfini, Kauçuiu getirmişti. 

- Pekili. anlaştık üstad. di. 
ye Piyer nezaketle kabul etti ve 
bıraz dtiel1ndOkten eonra tered
düdünü ıu sözlerle anlattı: 

- AnJaetık ii&tad ama, ben 
kendimde insanların sersemliğini 
ışletecek kuvvet göremiyorum.. 
Ne bileyim, bu iş bana başkası. 
nııı zaafını istismar etmek, si. 
lihsız birisine tecavil Rtmek gı
bi, hatt:A onlardan daha abr bir 
hal ol.U görünüyor. 

- Peki ama şimdiy kadar 
sanki ne iş yaptm ki ! Sen sene. 
lerdenberi benim suç ortağım 
değil miydin? 

- Fakat benim rolüm o ka. 
dar ehemmiyetsizdi ki ... 

Yani mes~iyet senin üstün
de deifldi demek intiyorsun. Sen 
de sermayesini, ne i1le meşgul ol. 
duğu belli olmıyan. fakat ~ fa. 
iz getiren bankaya yatıran kim
selere benziyordun, değil mi? 
Bu !fek.ilde senin şerefin tehlike.. 
ye ~rmeden fazluiyle istifade e. 
diyordun .. 

- Bu muhakkak ,fakat res
men dolandmcılık ya.pmak, be. 
nim cesaret edemiyeceiim bir 
meslek .. 

Ben de ısrar etmiyorum .. 
diyerek Teodor sözü kısa kesti .. 
Senin bugün oynamakta oldu • 
ğun rol hem çok basit. hem de 
~k kirlidir. Bu senin oynadığın 
rol bugün hemen hemen herke
sin oynadığı roldür.. Sen bugün 
en safların oynadıiJ ve en saf gi. 
bi görünen, fakat hakikatt.e en 
çirkin, en kirli olan ~ir rolü, na. 
muslu adam rolünü oynuyorsun .. 

BilAhıra yalnıız kaldığı zaman 
Piyer Sen Silven şöyle düşündü: 
Teodor Zuifeld gibi insanlar en 
tehlikeli antiBosyal phsiyetler
dir. Bunlar daima yakalannı ka. 
nunun ~ilden kurtanrlar, 
fakat bunlar içn h1181181 ve fid. 
detli bir kanun JlzpndJr. Bunla
nrı, hallan saf inanı'1armdan is.. 
tifade tmeleri mal ft ean muu. 
llfyetlne taamisbdarlbl.Yilk bt!' 
cinayettir· Bunlar cemiyetin ma
zur gördüğ11. hatıl birçok ahval. 
de sempati ile baktıfl, mtlthiş 
canavarlardır. Bunlar meyva bah 
çesinden bir tek kiraz çalan, bir 
paket çikullta kaçakçtllfı yapan 
veya bir dostuna ı&xlerdiii ga. 
zetıenin bir kenanna bir iki aa
tır da ya.a illfltiren kimeelerin 
gördükleri mtısametıaya mazhar 
olmaktadırlar. ( °""""" "°") 

Tam kırk yıl evvel Şamdaydım 
O zaman memurlar, ukerler her 
ay muntuaman aylıklarmı ala. 
mulardı. İki ayda, Uç ayda bir 
ancak elimize para geçiyordu. Biz 
iki arkadae Sallhiye mahallealııdP 
bir evde otunıyorduk. Arkadaşmım 
babası, latanbulda zengin bir 
zattı. Sıkqtığımız zaman ona baş 
vuruyorduk. Haz randa çok maıı 
rafmuz oldu. Aylık verilmed.liin -
den paralar bitmişti. Yine o dev. 
rin ldeUerinden olmak üzere bir 
havale vermek uaulU vardı. Biz 
Şamda vaaife gördUfllmUs halde 
uıaqımızm havalesi Hayfa kaza . 
sına verilmieU. Orada biT arkada. 
şımız mal memurlufundan alabil • 
eliği parayı bize g6nderiyordu. ll'a. 
kat Uç aydır para gelmemişti. Pa. 
ra latiyen mektuplarmUZ cevapsız 
kalmıştı. Benim gidip para alıp 
gelmekllğlme karar verdik; fakat 
yol parası da yoktu. 

Şamlı bir arbdalm yardmılle 
bet mecidiye yani ytıs kurut bul. 
duk. 'su parayı cebime toydum: 
yola: ~tmı. O aman ylls kunaş 
epey ehemmiyetli bir paraydı. 
Gece Beyruta geldim. Orada ar -
kadqlarmıdan birkaçı bulunuyor -
du. 

Gittim; oo1arla buluetum. Der. 
bal eğlentiye beflad*. Beyrut bu 
esnalarda Suriyenin en tyl eflenL 
len, asri, medeni aerbeet şehriydi. 
Eflence yerleri ve evleri mOtenev 
vi ve çoktu, Geoemia pek iyi geçti. 

Erteei ve daha ertelll gllnler mü 
1temmelen. ellendlk. Akbm mtıma 
geldiği vakit cebimde otus bet ku. 
l'UI kabmfb. Bu para ile tl Bay. 
faya kadar ptecektbn. Denk ke 
nanndaJd vapur acenteeine gltttm. 
O zaman lllüllerlmbcle 1*lm va -
parlannals D&dlr olarak illerclL ı. 
dairel maıw-mn vaparlarr aüer 
&'Ötlh'lp getirmek llbi ...... --
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Yüzme şampiyuna seçmeleri 
At· yan.şiarı miinaııebe tiyle : 

Beynelmilel c Filips 

İstanbul ytızme mpıyonluk ııe 
1 

KVÇVKLEa 
neler anlatıyor 

müaabakaıanna dUn M yUzme h • t· ı Necdet lG.S.). ı.14 
VUZUDda bUyUk b r ka balık nUnd 2 H z) 3 - KemAJ (G.S.). 
başlanmrştıı. BUyUk lılr intl ım a - 100 Kurba alama: ı 8uphl (G. 
tında cereyan eden bu mUsabakalar S.J. 1.33 4, 2 BllAI (G s ). s _ 
§imdiye kadar görülmemiş bir şek ı. Yusuf cG.S.) 
de tam 138 yUzUcU JııttrAk etmtıtır. 400 S rbest. ı Bedri 1 B Z.) 6.2.1 
Susporlannda en ba§\a gelen k!Uple. 2- Sadullah lG.S ), s lı.ogo lB.Z.) 
nmizden olan Galatuaray ile Beykoz tXıOO Bayrak: ı o.ıatuaray 
yOzUcUlerf araaında sıkı çekifmeler takımı 4 158 1, 2 Beykoz takımı. 
olmUf ve mUab&kalar bu ~n çok 3 Galatilsaray takımı 

Yarışı cokey değil 
evvela havvan kazanır 

En kuvvetli hayvanlar hangllerıdır? 
beyecaıııı geçml§tir Tramplen atlama: Gaı ta araydan 

Birden altıya kadar derece alan 4, B yko:ı:dan ı atlayıcı ıı •ile kalmı 
aporcuların §&mpiyonluk finahne kaı_ ı rdır. 

dJklan bu mu.&bakalara Galatasaray, Sutopu mUııabakaamda <.aıataaaray 
Beykoz klüplcrinden maada Hayda - ııe Beykoz küçükleri karıııJqmu ve 
pqa, 1stik1Al, Şl§li Terakkı ve ticaret Galataaaraylılar sıkı bir maçtan 110n

li8elerinden de bir çok yUzUcQ glrml • ra Beykozu' o maflClp etmişlerdir. 
tir 

Müsabakalara bugün de devam ed.
lecek ve İatanbuı pmpiyonunu tayin 
edecek olan karıılqmalar 9 ve 10 
Ağwıtoata yapılacaktır. DUnkU mUaa. 
ba kalarda alınan neticeleri ınraslyle 

bildiriyoruz: 
BCY tl'KU:R 

ıoo Serbeıt: 1 lbrahim (atiklAJ 
Liaesl) 1.4 4. 2 Raut (latlkW U. 
sesi). 3 Mustafa (G.s.ı 

200 Kurbağalama: ı Yuaut (G. 
S.) 3.5,3, 2 Tevfik (B.Z.) B Hile_ 
met (G.S.). 

400 Serbest· l Vedat <H.P.} 
6.ts.ı, 2 - Kebmet (B.Ş ı 8 la. 
mail {B.Z.) 

4X200 Bayrak ı Galatasaray 
takımı 12 8,1, 2 Beykos takımı, 

3 - Galataaara.y takımı. 
Trampıen aUama: ı Fahri (B.Z.} 

117.48, 2 Sabri (G.8.), S - Kahir 
(B.Z.). 

Bayanlar Tramplen aUama: 1 -
B. Röne (B.Z.). 78. 

TESEKKUR 
Derin acımıza bliyUk bir alAka gös.. 

termı, olan aaym lılaaı1f Vekiline 
ve .Maarlt erklnma, atanbul beledi. 
yulM. Mısır konaol08lufuna Gllsel 
San'aUar Akademisi müdür. proteııör 
Te talebelerine, ulz dolltlara, merhu. 
mun baatalıfuu huakatle takip et. 
JDif oıan prole8Öl' Doktor Tevfik Sat. 
ıam'a ve bOyOk kadlrflnaalık göste
ren Katbuata tefekkilrlerimlsi wnanz 

T enia şampiyonası 
finalleri 

latanbul tenis şampıyona8l fi 
naJlerl diln Dağcılık KlilbU kortla
rmda yapılmıştır. Alman teknık 
neticelel' şunlardır: 

Tek bayanlarda Bayan Corodes. 
ki, Bayan Behan 6..2, 6.2 yenmiş. 
tir. Tek erkeklerde Muhiddin Al. 
tınba.şı HUsnU 4-3, 6.1 4.3 mağlup 
etmiştir. 

Mikaette Hasan Bayan Gorodea 
iti çifti Benyamln • Bayan Behar 
çiftine 6-3, 6.2 galip gelmittir, 

Çift erkeklerde de Suat Melih 
çifti Haaan • Ali.ettin çiftini 6.3, 
6-3, 6..8, 6.4 mağUlp etınlttir. 

-> 
:.ıı: c ..... 

Pazar /Pazartesi 
27 Tem. 28 Tem. 

Becıeb: s ı~b: s 
Hmr: 81 Hızır: 8t 

taldUerW-- ~ .... .._ 
G~ 

15.51 9.20 5..U ı.n 

" .,.. 
ötıe ııuo ·U9 11.ZO '-60 
1ldHl n.11 8.'8 U.11 &.'7 
Aktam 20.11 11.00 ıe.ao 11.oo 
Yateı n.u ı.u n.n 1.11 
imsak S.'8 7.U l.'1 7.17 

KAMiL AKDİY ADe.l 1------------
(86689) 

~ RADYO - .Bldlnıedeki nepiyatlle usun saman_ 
dır mlW davamısa bOyllk hlametleri 

20 Liradan ı 00 Liraya geçen muharrir arkadqlanmndan 
kadar Ba1' Kadri otu Yaymaula ~an 

Kadyo makine ve parçalan &IJ;yo. Handan GUnyol'UD evlenme törenleri 
na. Bomak. barda, veyahut posta. dün öğleyin EmbıönU nlemne daire., 
tıaneoe mWıtırlO, torba içinde dahf alnde yapılnuf ve lkl taratm doallan 
olll&. Acık adım Ye tafall&tu mek.

1 
ha.zır bulunarak yeni yuvayı kutla. 

tupıa gıuıet.emlzde Seur ml§tır. 
reaudne ya.zuus. Guet.embı de mub&nlr arkadqL 

• ----------.:. mızla ba,ya.t arkadqma bahtiyarlık,, lal' cWer. 

liyat olmadıkça ayda bir görtlntlr. 
lerdi. Suriyenin ialteleleri araamda 
ekseriya ecnebi 8&11C&imı tqıyan 
gemiler illerdi. Bu ctın de bir Fran 
aız vapuru Haytaya gidiyordu. A
cente Hayfaya birinci mevki için 
otuz beş kurut i8tedi. Bende ek 
ancak bu kadar para kalmJttı. üc. 
rette tenzilat yaptırarak otuz ku. 
ruşa indirmek i&tedim; kabil olma. 
dı. Jıırar ettim; acente memuru 
bir tilrlU razı olmadı. Beş ku~ 
için neden ısrar ettiğimi sordu. 
Dedım ki: 

- Bende otuz beş kuruş var 
Hepeini sana verinıem vapura gi
decek kayık param kalmıyor! 

Acente memuru kendi kayığile 
ücretsiz olarak beni vapura götür. 
megt vaadetti. Ben de otuz ~ 
kuruşu vererek bileti aldım. İkin 
diye doğru acentenln kayığile va. 
PUi'& gittim. Vapur ktlçtlcük bir 
teYdi. Blriııci mevki ealonu De; met 
re en ve bet metre boyunda dara
cık bir yel'dl. Bunun safmda ~ 
eolunda biriblri üzerine konulmuş 
kutu gibi dörder tane yatak vardı. 
Bunlardan biri8lni bana verdiler. 
Salon denilen bu koridorun ııJlıaye
tinde bir mt11ada da gemi kltibl o. 
turuyordu. Gü.verteye çıktım. Et. 
rafuna gtiE gezdtrdim. Çok genç. 
güzel bir kız dilrkatlmi kendine 
çektl Vapur harekete bazırlanı 
yor. Yolcular yerletlyor, uğurlayı
cdar CirlP çıkıyorlardı. Blrial bir 
gok bavullar, çant&l&r getlrtp yığı. 
yordu. Bir laJlm hamm da bunla. 
nn yerle1J1Deıdne neuret ediyordu. 
GemJnln eon hareket Jıamhtı ~ 
layınca banun ve adam da kma ve 
da ederek gemiden aynlcblar. 

Gemi demir alniEen kDııealn kil 
pefteclen ba ameliyatı 11eyndiyor. 
du. Yanma JÜ)altım. Beraber aey 
retmefe bat1acltk. Demtrlll llbıdri 
geldllrkelı 1*deDlıll'a koptu. Kıs 

bana doğru baktı ve gülerek al. 
manca (TUrit işi) dedi. Ben de de. 
d1m ki, matmuel görll)'pr8Unua ki 
vapurun. sancağı Fransızdır; neden 
Türk iti ohıun? Bunun birdenbire 
ağzından çıkıverdiğini söyledi ve 
kOnUfDlağa bqJ.adık. Öğrendim ki, 
Anna admdaki bu kız Hayfalı bir 
Almanın kızıdır ve Haytada bir 
memurumuzun yanında çocuk ba 
kıyormu11: fakat o zat bu km ken. 
dl çocufundan briu daha fazla ee. 
viyormuş. Onun Beyruttaki doktor 
kardeşine misafir geJmil, timdi de 
dönüyormuş. Annaya kendlaini de. 
niz tutup tutmıtdığmı 1<>rdum. Hiç 
tutmaz, dedi. Bu sırada da gemi. 
mendirekten çıktı ve hafif hafif 
sallantı bqladı. Başlar başlamaz 
da matmazelin rengi attı. Koluma 
girdi, beni qağzya indir dedi. Bil
diğiniz .kamaraya indik. Nerede 
vatacaktı?Benim yanrmda olması. 
nı istiyordu. En a.şatıda bir oyuk 
ıPbi olan yatağına yatırdım. Ben 
de yanındaki kanapeye oturdum. 
.BQka kımaeler yoktu. Herkes gü 
vertedeydi. Anna: 

- Hastalandım, atet geldi! 
Diye inliyordu. illmi alnma koy 

dum. Bir ,ey yok! 
- Boğazım yanıyor! dedi. 

Elimi göpuiıe uzattım. baata Al 

cakhtı duymadım. Aml nöbet ben 
deydi, Dedim ki: 

- Matmuel ellmbı hararet.ini 
duymuyor mURD? Ad yanan be
nim. 

Şeytan fe)'tan ıtııdtl. 
Ben almanca bilmem; fakat btı 

hueuata kelimeler lrlft geliyordu. 
Qok iyi anlqtık. Hayfada bul111 
mata karar verdik. Bu mratarda 
vapur durdu. Aklam da olmuştu. 
Vapurammı (Sa)'da) &ıUne gelm.ilj 
dmdrlemltU. Sallantı da keeilmll, 
Alma hemen fu'laYIP gelmitti. Ar. 

- 14 yqmdayken atçılığa 
merak sardım ve Romanyadan 
kalkarak Fransaya ~eçtim. Fran 
aada lam altı sene antrenörlük 
ve binieilik ta.hs1l ettim. 

Bunları bana anlatan koşu 
yerlerinin sempatik cokeyi Fi. 
lips .. Şimdi otuz altı yaşmda 
yani yirmi iki senelik mazh5i var. 
Bu seneler zıirfmda bir<;.<..Jc lll('m. 
leketler dolaşmış, sürü ile mq.. 
vaffakryetler kazanmış.. Profes
yonel binicilerin en zeki ve usta 
larmda,r}du: diyebilirim. Kendi • 
ilini 'buldulum ll8ıaaD hiç bir za
man aynlmadıfı arkada§ı Şan. 
dar ile beraberdi. Filips fransız. 
ca. lngilip,ce, romence, macarca 
ve ara.pçayı mfltemmel konuş
tufu için anlaşmakta hiç güç!uk 
çekmi~ Tilrkçesi de miiltcm 
mel, yalnız fiili, faili yerli yerine 
koyamıyor, §ivesi de ~ı. an. 
laşamadığmıız zaman birkaç ke. 
lime fransızca ile dUşUııdüiünü 
daha güF.el ifade ediyor. 

Sordum.: 

tık hastalığı geçmifti. Karnım iyı 
ce ac•kmlftl; fakat ne yamında 
yiyecek bir ı y, ne de bir lokma 
ekmek alacak para yoktu. Bu haL 
de iken aşk ı>e§inde dola§tığıma 
gUldllm. Anna da acıkmıştı. Dedi 
ki: 

- Limandayken bari yemek yi. 
yelbn de, ben yatayun. Buradan 
kalktıktan sonra yine yatağa dil 
eerim, aç kalırım. 

- Pek&lf.! dedim; kamarotu ça. 
ğıraymı. Elbette vapurda yiyecek 
bir şeyler buırlanmıştır. Getirte 
llıiı. 

Anna itiraz etti: 
- Kamarada yığılı sepetlerin 

kutulann bepal yiyecek dolu! Bey 
hude neden para vel'ecekainiz., 
Beraber yeriz, diyordu, 

Ben mutlaka benim de jftirL 
ldm olmaaou ıstedim; fakat Anna 
kabul etmedi. Sepetleri açtık bö. 
r kler, köfteler, helvalar dolu. Ku 
tularda baklavalar, kurabiyeler. 
pastalar ağız ağıza! lki kişıyi de. 
ğil, ytrmı ki§iyı doyuracak kadar 
bol yemek. Bir sepet dolusu da iı 
zUm var. 

Ben Beynıttan on parasız ha 
reket ettiğim zaman Hayf aya k&. 
dar aç kalmağı göze alDlDJtim; fa. 
kat lhndi, Allah hem gtlzel bir ar 
kadae, hem de nefta bir eofra gön
dermişti. Yemeği yerken lc;imd n 
gUlOyordum. 
.AQamın gelmeııl kamara yolcu. 

ıanm da güverteden 81JSfJYa fndl?'. 
mişti. Alaylı bir bahriye kolağası 
birkaç tüccar, kUçUk salonu dol 
durmuıtu. Hepst de Anna ile ba
na töpbell, veaveeell ve tenkltklr 
gözlerle baluyorlal'qı. Kartı karşı. 
ya oyuklardaki yataklarmma u _ 
zandık. Vapur da tekrar denise a. 
c;ılmıt ve hatif yalpa yapmaia bq 
lamlttı. 

(Sonu 1J0'1") 

- Altı sene tahsil ettiğinis o 
mektept bınıcilerı nasıl yetiftt'! 
rıyorlar? 

- Mektebın dis1plinı askeri 
dıs plinden farksmlır Y eknaaak 
kıyafetimiz vardı Muayyen bir 
program dahilinde hareket eder 
dik. Ufak ib r uygun uzluk g 
t.eren oluraa. b yü 7.alara çarp 
tınbrdJ. Gece v ktinde yat. 
mak antrenmanları saatle, hat. 
ti d kika ile yapmak, hiç içk 
kullanmamak, birincı prtlar a • 
rasmdaydı. ElbiSetetıml'il ;-.,,..~ 
kaplarmıı.zı temız tutmıya. mec. 
burciuk. H r sabah çizmeleri.mı. 
si boyardık. 

- Fransada hiç yarış kazan 
dmız mı" 
-Talebeliğımin son senesinde 

büyük bir handikap kazandpn, 
Ve Filıpe bundan aonra biDL 

cilik hayatını şöyle anlattı: 
- Tekrar Romanyaya geldi

ğim 7.aman yinni yaşmdaJda. 
929 senes nde Romanyada Sd 
Rap isimlı atla kral koşusmnı w 
Deroi koşusunu kazandım. Bu.. 
na isimlı atla da bııı;ok ~ 
birincilikler yaptım 

- Roman.yada ikramiJe1er 
yüksek mıdir? 

- Kral ogusunda biF.im Rei.. 
sicumhur koşusunda ol<fuiu iti 
yarım milyon ley (beş bin TOıft 
lırası) ıkramı) elidir. Derbide İlle 
ıkramiye bir mılyondur 

- Romanya.dan 80Dra Jm:fl.PI 
gittıniz' 

- Atinaya gec;tim, iki --. 
kaldım. birk8(( büyük ~ Jrr. 
zandım, sonra oradan B4rUta. 
gittim. Bugün burada kOflll 
Mıhrülcanm eski sahibi yanında 
<;alıştım. Bu zatın lmk bee atı 
vardL Burada koşan Sava ve 
nanın kardcşı Gazvan ile ild m.: 
şu ve ceman ilci bin altın lira ka· 
zandım. Benıtta çok entere.ıı 
yarışlar ya.pıltrdı. Yüz at sahibi 
birer kovun getirirler, atlanm 
yarı tınrlar ve b'rinci gelen a. 
tın sahıbi bütun koyun.laı alırdı. 
Bu yan lar beş altı kilometre 
üzerine } apılırdı. 

- Tilrkıyeye ne zaman g 
niz ve burad na ıl çalı tınız? 

- 1935 d TUrki)Jey geldim: 
ve evvelA b r mudd t tımirde 
Bırm J. imi atın bı b r lnal
lızın yanında kaldıktan twa 
gunkil patronum Alım t 'tm&. 
nın yanıa ~ini' m 

- Tür ·yı00ek y nşçdık ha 
yatın z.ı anlatır mısınız? 

- Ank rada tkilı ta 
Dafya ıle ilk yarışı vurdum, 
kat o sene Gazi kOfUSUlld& 
pınara seçıldim. Fevzi 
ğın Bayburt ismılı havvsıı,nHıılJ 

on üç yarış kazandm . .uaırv..• 
sonra Ahmet beyin Osdemiıi 
çok koşu yaptım. iki ve ög 
şmda daima romana takip 
Btltün yarışlarda ikincı 
fakat handikaplarda ü defa 
zandım. Bund@.ıı sonra binıtilliılıı 

iliz ati rmın e ı> 
rafil ıee di. Bu hayvan iki Jlllll!t; 
dayken tstan da bir "' 

('Utlee aUlf9JI .......... 
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J Haftalİk Radyo Programı 1 
PA1..AU: 2i.7.HH1 

S.33 Ha.fi! program, 8.45 Ajans, 9.00 
Hafif MUzik, 9.30 Evin saat, 12.33 
Muhtelif şarkılar, 12.45 Aj:ıns, 13.00 
Şarkı ve oyun havaları, ll!,30 Konu~

ma (Dereden _ Tepeden) 13.15/ 14.30 
Radyo salon orkestrası. 16.03 Radyo 
caz orkcstraBI, 19.00 Fasıl heycU, 
19.30 Ajans, 19.45 Sinem& orgu ile 
muhtelif parçalo.r, 20.0U Konuşma. 

(Yurt saati). 20.15 .::;oıo şarkılar, 21.00 
Zlraat Takvimi, 21.10 I<acınlar fasıı, 
21.40 lstan at yarışlnrınm neticeleri, 
21.150 Dans mllzığ1, 22.30 Ajans, 22.45 
Ajans spor servisi. 

P.\ZARTESt: 28.i.1911 

7.33 Hafif parçalar, 7.45 Ajans, 
8.00 Hafif parçalar, 8.30 Evin saati, 
12.33 Saz eserleri, 12.45 Ajans 13.00 
Şarkı ve tUrkUlcr, 13.15 Karışık prog. 
ram (Pl.), 18.03 Cazb:ınd. 18.30 Caz.. 
band, 18.30 Serbest 10 dakika, 18.40 
Oda mUslkisi - Mozart, Hı.00 Konuş_ 
ma: (Mehmedin saati}, J9.15 Köy ha .. 
vaları, 19.30 Ajans haberleri, 19.45 
Fasıl heyeti, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.~ Blr halk türküsü öğreniyoruz. 
Geçen haftanın tllrkülcrindcn, 21.00 
Ziraat 'Iakviml, 21.10 Solo şarkılar, 
2L25 KOnll§m!I. (Hoşbeş) 21.45 Sen. 
!onlk mUzik (Pl.), 22.30 Ajans, 22.45 
Dans müziği (Pi.). 

SALI: 29.7.19U 

7.33 Ham program, 7.45 Ajans, 
8.00 Sen!onik parçalar, 8.30 Evin sa
ati, 12.33 Türkçe pU\klar, 12.45 Ajans 
13.00 Türkçe plAkla.r, 18.15 Karışık 
program, 18.03 Radyo .salon orkestra. 
111, 18.30 Serbest 10 dakika, 18.40 
Radyo salon orkestrası, 19.00 Konuş. 
ma (Yuva saati), 19.15 Radyo salon 
ol'k.estrası, 19.80 Ajans, 19.45 Solo 
fllol'lala.r, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
S. Franck, 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 
Kuhtellf aaz eserleri. 21.30 Konuşma, 
21.45 Büyilk tamı, 23.30 Ajans. 22.45 
CUl>and. 

ÇA.BŞAMBA.: S0.'1.19U 

12.33 Saz eserleri, 12 45 AJans, 13.00 
Hafıf ttirktllcr, 13.15 Kar.l§ık program 
18.03 Radyo caz ve taı:ı.go orkestraın, 
18.30 Serbest ıo dak!ka, 1~ 4o Piyasa 
şarkıları, 19.00 Konu§ma (Dertleşme 
saati), 19.15 R!ldyo caz ve tango or. 
kestrıısı, 19.30 Ajans, 19.15 Yurttan 
sesler, 20.15 Ractyo gazetesi, 20.45 
Fasıl heyeti. 21.00 Ziraat takvimi. 
21 lO Fasıl heyeti, 21.25 San'atkArla .. 
rımız konuş~ynr 21.40 OpPra musiki
si, 22·30 Ajans, 22.45 Cnzband (PJ.), 

CUMA: 1.8.l!)ıı 

7.33 Hafif par<;alar, 7.45 Ajans, 8.00 
Hafif parçalar, S,30 Evi::ı saati, 12.33 
Karışık şarkılar. 12.45 AJans, 13.00 
Karışık şarkılar, J 3.15 Karışık prog. 
ram, 18.03 Fası heyeti, ııı 30 Serbest 
10 dakika, lS.40 Radyo Svlng kuar. 
teU, 19,00 İktısat SaaU. 19.15 Radyo 
Svlng KuarteU, 19.30 AJans, 19.45 1 

Karışık şarkııar, 20.15 Radyo gazete. 
si, 20.45 Solo şarkılar, 21 00 Ziraat ı 

takvimi, 21.10 Temsil. 22.00 Radyo 
Salon orkestrası, 22.30 Ajans. 22.45 
Radyo salon orkestrası. 

CUMARTESİ: 'Z.8 19-11 

7.33 Hafif program, 145 Ajans, 
8.00 Hafif progrıımm dtvamı, 8.30 
Evin saati. 13.33 Türkçe plAklar, 1 
13.45 Ajans, 14.00 Karışık program, 
14.45 Türkçe plAklar. 15.00 Dans mU. 
ziğl (Pl.), 18.03 Muhtelit şarkılar, 

18.30 Serbest 10 dakika, 18.40 Radyo 
caz orkestrası, 19 00 Konuşma. 19.15 
Radyo caz orkestra~ı, 19.30 Ajans, 
19.45 Meydan Faslı, 20.15 Radyo ga.. 
zetesl, 20.45 Saz eserleri, 21.00 Ziraat 
takvimi, 21.10 Dinleyici istekleri, 
21.40 Konuşma (GUnUn meseleleri}, 
21.55 Radyo saıon orkestrası, 22.30 
Ajans, 22.45 Radyo salon orkestrası. 

Saraçhane Ba.$ında 
PARK SiNEMASI 

BtRlNCt FttM 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yeınekteıı ıonra cünde üÇ defa muntazaman 

dişlcrlnizl fırçalayuuz. 

ş·rketi Havriyede~ 
Bilet ücre lerinde tenzilat 

; 
1 - 1 ai;ııstos JlHl cuma ı.:ıbu.hından itibaren Oııktidar sal.at~ 

~a.rem hıkrlelt'rinılL•n Köprılye ve Köprüden bu bkelelere yalnı:t ıı' 

lldnci rncvl<i bılct; 110 para tt'milı'e ıo. birinci [IJ!'vki t>ilrtl 1 ı.uru' 
.c.illl·' .. a.~. :uırıı5:ı. ".>tılacukhr. (il 

2 - t'slnidar, Solacak V<' Harem lsl<elelerln'leıı ~~iktaş, li11~ıı' 
ve liiiprü~·e vo J,ıiı•ri!den II,n:·ıu. Salacak ve ü,.küda.ra ~ldlş ve d~ 
bll•tlcri birer !<t•ru~ tenzilile thincl mc\'kl biletin, 17, olrlJıel me,·id 
titı 22 kuru-:-a ı.:ı.tılarugr sa.•-::'ı ~·oh•ularımrza 1111.o olunur. 

·ı nrkiye çumaurayetı 

ZiRAA T BANK ASI 
tanhı. 1888. - ::)ermayesı. 100.IJOU,OU(; riırk 

~ube ve Aıa.ns adedı: 265. 
Lırası 

Llmmmm-~m1aa~11mm!ll!l!lll11Bl!lll~ ', ı __ ıs-tanbu Levazım dmır ıgındeo terıl;-'J 
ıarıcı asker .<naatı ıan ar '"' ,..1 

Maıntyada in~ua~ yc.ptırııaeo.:..•ı. Kapa:ı zarfla eksiltmesi ı~.7.~ ytl'. Zirai Vt tıcari "er rıtt•ı hankrı munmelflnı 
Pıu-a 1>1rlkttrenJere tM.SOO Ura lkramJye verlyoı. 

.,.e lhbaMn2 

IO llrUı btılwıanJ&ra senede • deta ·P klleceıı kur'a De aşağıdak· 
dağrt.ılııcıı ktır. pJAna gOre ikramiye 

• acıeo ı.ooo 11raıı.11 ı.ooo Llra 100 aded 50 Urahlı /5,000 11~, 

• • 500 • ı.ooo • 1%0 • tO • &.800 
• • t5o • ı.ooo • 160 • • IS,200 • 

CG • 100 • &.OOCI • 

DIKK.A 1': Besapıarmdald paralar blr sene tçlnde ııo llrad!lD a~a 

:ıtışm.lyen.ıere l.Ju&m1ye cıktlğl ta.lı:dlrde % 2() tazlaslylt> vertle<'• <' 

Ke;ı ~ · ·P: u Mart, 11 Ela.ziran 11 E}lfü, ıı BlrtncikAnun tarthle. 

rinde yapılır. 

z;:ırte~· I gllıı~ saat rn d:i Malatva•Ju Askerı .~atın alma komlSyonuııdll ~ 
ıacıı.ktı!'. I..:e;;t• bedeli ıı-.926 lira. t'>l kuruş, ı:k teminatı 14.19 Ura 4S ~,ı: 
tı:.r. Kefif ve ı;artnamesı koınisy1r.ı!n görUl•.h l'aliplcrln ke.nuoı \'cs!lt rl
tt!kli.! mektupların. ;nale saatin:Jen ı.,,ı saat evvel komisyona veroıeıe 

(327 - 57gS) 

* .y. * ~ 
Aşa~ıcta yazılı r-.ıevaJın ı<.ım:lı zarfla. eksiltmeler! hizalar ıodıı 

S'lin, saat ve mahallı:r('ekı askeri satın alma komisyonlarında yııpılll~~ 
rnliplcrin kanuni 'FSi~::lariyle ld.ill mektuplarını ihale saatinden b~ 
evvel rıit oldt•ğu l:omley•ma ver .1t. <·r! 

ClNSt Miktarı lııtan Tı•mln:ıtı tJıale glin vt• ..aati vf' P~ 
Kilo Lira Lira 

Odun. 540,000 7560 567 
Sade yağı 30,600 ~295 12 " .. 

2·1,000 1800 15 " .. Koyun eti. 
Sığır eti. 
Kriple kömürü. 

18.00G 
40.COO 
90,000 40,500 3037.50 15 .. 

Llnyit kömilrli. 
Kok kömürü. 
Sade yağr. 

280 ııoo 
420,000 

2,000 000 
60,000 

50·t 
Hl 

4515 
6110· 

Yüksek Deniz Tica reli 
llayıt ve kabul şartları : 

16 .. .. 
16 .. 
16 .. 
ııı 

Meilı.e..., __ .... 

' 1 - Mt-ktebin tahsll mildd~t:. Lise ve yüksek sınıflı olmak uı:creııı' 
senedir. Yatılı ve para.sızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve si 
nısl yctişlirmcktlr. MeAtcbe kabul oıunan talebenin giyimi, ylyinıi -;e 
Gususatı mektep !a,rafın.:an teıı1.1n edilir. e.ıııı'1 

2 - Mektel.;in yalmz lise b!;i.l•:i sınıfına orta okul mezunu tsJcbe 

"Orta okul muadili diğer okullar mezunu alınmaz... ..nı: ( 

7.33Hatitparç.a.l.ar (PL), 7.45 Ajans 
8.00 Hafit parçalar, 8.30 Evin saati, 
ll.33 Karışık §arlalar, 12.45 Ajans, 
13.00 Karışık §arkılar, 13.15 Karışık 
program, 18.03 Cazband, 18.15 Ser
best 10 dakika, 18.25 (Dl§ politika hA. ı 
dlseleri}, 18.45 Çocuk sa.ati, 19.30 
Ajans, 19.45 Fasıl heyeti, 20.15 Rad. 
yo gauteeı, 20.45 Bir halk tUrkUsU 
öğreniyoruz: Geçen haftanın tUrkille. 
riJıden, 21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 
Solo §ark:llar, 21.25 Riyasetlcumhur 
bandosu, 22.10 Karışık ııarkılar, 22.30 
Ajans, 22.45 Dans mUzlği. 

Allahın Cenneti 
İKİNCt FtUı 

~<.aragöz (Kış Gecesi) 
................................... ~ A -- Alınacal< talebelerin ~l.mnın 15 den kUçUk ve 19 d11rı bilr 

maması ~arıtır 

PERŞEMBE: 31.7.19tl 

7.83 Ha.!lf program, 7 ,45 Ajans, 
8.00 Hafif program, 8.30 Evin saati., 

dum. Benim için mahmuz kul
landı, dediler. Halbuki yarışı 
mahmuz değil. hayvan kazandı 
ve bugün de hiı.la bütün yarışla. 
n kazanıyor. 

- En ziyade hangi yarışta 
heyecan duydunuz? 

- Konca ile vurduğum Gazi 
koşusunda.. Koşuvu kazanacağı. 
mı hiç düşünmüyordum. Yarışı 
arkadan takip ettim. Marsaycr, 
~ü~yak, Sigetvar. Mis, Tais 
~bı .~uvvetıi atlar vardı. Son yc
dı yuz metreye geldiğimiz zaman 
öndeki bütün atlann mücadele. 
d~ yorulmuş olduklarını gör • 
d~·.Kon~ henüz yorulm~.:nrştı 
bı~, ılerledım ve o büyük rakip
lerın hepsini birer birer geçerek 
birinci geldim. 

- Bindiğiniz İngiliz atlarının 
en kuvvetlisi hangisidir? 

- Karanfil şimdiye kadar ye. 
ti~ İngiliz atlarının en kuvvet. 
lilerinden biridir 

- Bugün ikili 'tayların en kuv
vetlisi hangisidir? 

- Çobankızı, Karabiber ve 
Gungadin en kuvvetli tavlar 
dır. • . 

- Büyük İngilizlerde hangi 
atlar kuvvetlidir? 

- Yerlilerde Karanfil ve Ro. 
mans .. Fakat Dandi kilo. kilova 
bunların hepsinden kuvvetlidir. 
Üçlü mgiliz taylan da bugün 
büyük !n~iliz atlanna büvük bir 
rakiptirlcr. Bunların en kuvvet
lileri Soputay ile Umaeıdır. Son. 
ra Biniş ile Yo!';ma gelir. 

- Yarım kanlar hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

- Prens yarım kanları inhi. 
sarına almıştır. llhan. Dilaviz. 
Poyraz geGilmez atlardır. 

- Büyük Arap atları arasın
da hangisini gözünüz tutar? 

- Bozkurt, Bora. Mihrülcan, 
ve Sava dört büyük pehlivandır. 
Bunlnrla güresecek havvan vole 
tur. Cç yaşındaki Arap atları a. 
rasmda Tarzan en kuvvetli ola· 
nıdır. 

Yirmi küsiir senelik antrenör 
ve biniciden bu kadar malUmat 
aldıktan oonra fazla ileriye git. 
medim, iktifa ettim. Karilerim 
de bu kadarla iktüa ederler ka. 
naatindeyim. 

MUZAFFER ACAR 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
BU AKŞA:\I - Miltlynd.idc -

Halide Pişkin blrlil<te 
- Beni Öpüniiz - Komccıı 3 Perde 

I 
KAYIPLAR __________ / 

İnegöl Ntifua memurluğundan aldı.. 
ğım nüfus kAğıclımı zayi ettim. YenL 
slnl alacağımdan eskisinin bUkmU 
yoktur. 

Yenikapı Çakır :\lehmet gnzino. 
sunda Garson Hasan Canate.u. 

(36685) 

*** 
Kırklareli Koca Hıdır mektebinden 

aldığım şahadetnameyl zayi ettim. 
Yenlslni alacağımdan eskisinin hilk
mü yoktur. 

f"atlh: tskcnderııa.,a :\lahallesi 
Çifte kumnıl:u sokaı:t 38 nunıa.. 
mda Muhittin Erlmn (86681) 

* * * 
Kanlıca llk okulundan aldığım 928 

senesindeki şahadetnameml zayi et~ 
tim. Yenisini alacağımdan eskislnln 
hUkmU yoktur. 

Slileyrnaniye ~lehmctpaşa yoku• 
şu Tıwanlr t.eşnıe soluık 26 ıuı. 

maradıı Zlyaettın l:erlutuna. 
136687) 

Askerlik ilanı 
Eyüp Askerlik Şubesinden: 

l - Şimdiye kadar l<'aUhte bulu. 
nıın eski Eyüp askcrllk şubesi yenL 
den teşekkül etmiş ve eski Çınar Ka. 
rakolu binasında işe b:ışlamıştır. Kc
mcrburgaz ve Ramı nııhlyeıeriyle 

(Çatalcadan Ramiye bnğlnnan beş 

koy dahil) Eyüp merkez nı-.hiyesi nü.. 
fus klituklerinje kayıUı bulunan ve 
şubede işi olan eshabı me.sallhın 28 
Temmuz !Hl Pazartesinden itlbaren 
askerl.k işleri için yeni Eyüp şubesi. 
ne mtiracaatlıırı, 

2 - Bu şubeye mensup yedek su. 
baylarla harp malüllerl ve nskert Ey_ 
tam Eranıil muamelAtma ikinci bir 
llflna kadıı r esıd.sl gibi FaUJı şube. 
Binde devam edılcceğ'ine bilgi edlnll. 
mest U!n olunur. 

* .r,. * 
Beşlktıı A1'kerlll< Şuh<-slnden : 

Şubemizde kayıUı Yeaek 6. Sınıf 
Hesap Memuru • 290 doğumlu F:rzu. 
rumlu Tufan Necati oğh. Mehmet 1 

Şevkinin ıx:k kısa bir zamanda şub~. ı 
mlzc müracaatı. Etmediği takdirde 
hakkında 1076 sayılı kanunun madde_ 1 
yi mahsusuna g6rc muamele yapıla. 
co.(;ı uo.n olunur. 

· Pevlet Demiryollart ve Limanla, 
işletme Umüm idaresi ilanlan 
Muhammen bedell (1560) Uru oıan 1000 kilo san baımumu 31-7-941 

perşembe gllnil sa.at !Jll,45) on.ı kırlf bcı;te Haydarpaşada Gar binası da 
hilindekl komisyon tnrufmdan a·;tk eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek ~st'.?yenlerin (J17) liralık rnuvnkkat temtnat ve kanunur. 
tayin ettiğ1 vesalkle lı!rllkte ekdUtme günil saatine kadar komi~yona mlira 
caatıan H'ı.zımdır. 

Bu işe ait şartnaıı..Her komaıon6.an parasız olarak dağıtıımaktadır. 
(5817) . ~. 

ı;; Ağustos tarihinden itlbaroo: 

1 - Banliyo yoıcu tarifeleıile zahire tarifesi hariç olmak Uzere. De 
miryolları e3as tarifelcr.nln (6) oları emsali, nakil ücretlerine ruilnhasır ol 
mak ve tarife '-·a!:Jitleri ne hasılı "arbından çıkacak snntim kesirleri santime 
lbttığ td:.lmel; şartlle ı 6,:ı) e çıkarı;acaktır. 

2 - Ana Jıat tarifelerinden D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 101 
102, 109, 112, 201, 202, 204 , 205. 206. 208, 211, 212, 213, 215, 217, 
220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 230, 231, 232. 233, 234 
" maktu ücretlere aid nı. eli kısma" 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 2H, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 2;;9 Mutlnnya · Bur 
sa tnrifelermden: M R 1, 3, 4, ") 

Sam.ı.un • Çarşamtr.. tarifelerlnı.!en: S. S. ı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 
Erzuııım hudut t-:.,.itelerindım: J9, 20, 21 numaralı hususi ve tenzilll 

tarifelere göı: her m<Jı-~.fe için tahakkuk edecek nakil llcretler'.ne yüzde 5 
zam ynrılacaktrr. 

P'a1Ja tafsi!At içln istnsyontar.ı mllracaat edilmesi ( 4280 5813) 

• "' * 
Muhammen be:lel.! (2600) .tra oıan işaret bayl'eğı imali için 2000 metre 

kırmızı ve 2000 nıetrc YC§İJ bez (12.8.1941) Salı gUnU sao.t (11) on birde 
Haydarpa§ada G;;.r blııa.sı dan Untleki komisyon tarafından açık eksiltme 
usul!yle satın alınacaktır. 

Bu işe ~irmek ıst!~,enlerin ı 1lJ5) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaiklc tır:ıt<te ekJ:.tmc gUnti saatine kadar komisyona mUra 
cantıar: 1fizımdır. • 

Bu i~e ait. şartnamcJer komtsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(6201) 

... ~ * 
2l' A~ustos l!l41 tatlhinde a•;:l:ırak 20 Eyliıl 1941 tarihine kadar devam 

edecek oıar. 1941 beyne.milel tzaH- Fuarına ve 9 Eylü• Kurtuluş Bayramına 
işti~k edecek yolculı:ırla Fuarda teşhir veya kullanılmak lizcrc lznıire gön_ 
ctcriıecelt muayyer miktıırdaki eı;;y:ı. nakli ücretlerinde bu sene de mühim 
tenz!l~t yapılacaktır. Ter.zllfltın tatbik tarih'erlyle miktar ve şartları hak. 
kı:ıdakl tafsıl{ı.• için .sta .. yonla -a mUracaat edilmesi. ( 6282) 

islanbul Deniz Komu~anhğından 
Denız ıısesı ve Gediklı erbas mektenine talebe alınacak 

Aı111g"id&.k şartlar: oalz oıa.ıırı.r deniz usesi ile Gedlkil erba§ mektebine 
tnlc~ oıarak alınacr.ıı:tır. 

Ul'nl:; llbClı:.ınr girec .. " talet.eıerln: 

ı - Ya~ları b~rincı smrf .çı::ı l;).lt 
2 - Yafan iklnd ı:n.nıf lçlıl ıa.19 olacaktır. 

i - 811 yaşlardan &ıtı ay tıı.lyU~ veya kU<;tlk olanlar da ko.b•JI edilecektir 
4 - L:sr oirınc:ı ~ı.;ııfa ortamekteı:- mezunları alınacağı gibi U.scn!ıı biriıı 

cı sm.ıfmda lkmıııe keôl".'Ji olaoi.ı:I.~ d& alınacı:.ktır 

UPni, 1:rı:ıı,:. rrbae nıu:rrla.ııı-t c~uJuna gırmeğe taliplerin: 
l - Yaşları 11 17 c.!acaktır. 
•• - Hu mektebe 'lirockte(. mezunu aı~e.cağı glb! orta okulun muhte. 

:ıt smıfla!ıııda ikmale .. ı:ımış ol'ln•ı<.r aa aımacaktır. 
S - Tahsilini yt;lnız bir sene zayetml§ olanlar da alınacaktır. 

Bu şartlar. hal..? oıup ~e::ız Usest .ıe deniz gt.'cı1kli erbaş bazırism& okuluna 
gırnı"k ıstiyen taliplerın 15 ağ•ı!ltvs 941 tarihine kadar tstanbuldn bulı.:nan. 
tarın Kasımunşoda deni2' komu•.>:LJ!.l~ğma hariçte bulunanların da ma.tıaın 
ask~rllk eubelerlne mUracaatıan. (C,'208), 

efl 
B - Orta okulu geçen sene r!Urmiş olanlar arada geçen bir 5 

zamanı ne ile geçirdı•:t~l'ln tevsik edeceklerdir. ,f 
3 - 1stek1ilerh~ n:cktep mli•ıur!Uğilne karşı yazacakları lstidaııırll l r/ 

ğ1daki ,·esikaian rap•.cc!erek 1 Ağıırtos 941 tarihinden 26 Ağustos 9~~ 
r!hinc kndar Pazartes!. Çarşamo:ı. v~ Cuma gilnlerl saat 9 dan 12 ye 
ve öğkt!t n ıı..ın~a ımnt '14 ten 17 ye kadar müracaat etmeleri. 

A - HUviyet -:ilzdam 
n - Aşı J.;iığıclı tıf 

C - 11Iekll-p şahıı.d~tnamesi veya tasdikname ve yahut b~ULrıtı 
öikli nrnı.kıeri 

D -- Polisçe •.aslil<li iyi bal k:i~ıdı. 
J<~ - Velilerinin •zal.lı adt".!Jıerlylc tatbik imzaları. 
F - - 4XG ebadınöa 6 adet lta!:lonsuz fotoğraf. ~+ 

4 - '!'al1pler sıhhi ıruaycn'!.crin,. bulundukları mınlakaya gısre: ;.r. ~~ 
ra, Sıvas. Erzurum, Diyarbak:r, Haydarpaşa. nUınune hastahane1cr1Y1e' 61 
tant:ul Çocuk hastahanesinde ve lzmlr, Bursa, Kony::ı. Adana, Sernsull·ııt<" 
hkeslr, Aydın memleket hastanar.e:lc:rinde yaptıracakları raprıru yuı< 
yazılı \"CSaikh- bcrabel' göndermel!dirler. ııı!l-' 

Raporun yazılacağı muay;ıne htğıdı evvelden mektepten ıı:tenn1e 
Raporun tamamer bu ı;ekllde olruasr lAzımdır... cı'ı 

5 - Fazh tafsi!At için, Orta.köyde mektep mUdürlUğUnf' ınUril 
cdilıı~elidir. ~ •. cııııı 

lstnnbııldan gayri mahallercil•:"J yapılacak mllracaatıara matbu 
bilgisi., göncl<•rilir. 

~~-ı_r_ııh_a_ı_>c_r_a_t_i_çrr_._~ __ 0$_t_n_p_u_ı_u_·~~-~~-~_'t_r_n_m_e_ıı_a_ir_.~-~~-~~-'5--~ 

M. M. V. Deniz Müsteşarlığından: ı' 
Ankarıı veya !stanoulda muı:.yene ve tesellüm edilme!< üzere 10 -'11ıı• 

kişl!ik hir acet yeni vey:ı az kullanılmış kamyonet. kaptıkaçtı veya oto 
satın alınacaktır. 

!stPkl!!erin, ::oatacakları vesaitln marka evsaf ve fiyatlarını en geÇ 
Ağustos 941 t:ırih!ne 1.e.aar bir mektupla müşteşarlığımıza bildirınelerı.. 

(1735 _ 6v 
Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Kofl'iS' 

yonundan: 
l - 5C b!r. liralık odun pazarlıkla ihale yapılacaktır. 

11' :? - Hu odunlar .n~~e veya gilrb'cn veyahut her ikisi karışı~ oııı.b1 

3 - Şartname vr. evsaf her Ettin komisyonda görillebllir. 
4 - İhalesi 31 i .9.11 Perşeı:.ıı~ gü.nU saat 11 de yapılac&.ktır. rll 
5 -· İsteklılf'rin u.tzkiır gı1?l ve saatte yUzde on beş kati terninatlil 

kcımlsyonul'I'uza mUraccıatıarı. f6l3V 
KARAR HULASASI 

9·11 Cr:r;a 73t' ıııl' 
Milli K(.rt.:rı:rN ı..anununa rınıh.ılefctten suçlu B1kırköy yeni istaS)'0 1,-t 
1 k •sı • bUfec li tıcaıetıl~ nıe~guı Yorı;ı c~ıu Haralambos ha'.tkmcla İstanbul,,. ıı9 

ıur. 
2. ine! ceza mahkoneeln~e- c:r.:y~n ecen muhakeme!'!! netlcesınctc suç e!C~ 
fıllı s:.ıbıt ol·Juğundan Mıllı Kor !1mn Kanununun 3 vl' '59 uncu nıadd !il" 
nıuclbince yirmi b<'' lira para cc:ı.ı.'l: 6demesiııe ve ycdı gUn mtidcteUe !ııı 
~ilnmın lrnpıı ~'.lmaııına -<' hlikml~n kutUeştll\'ındc ücreti suçluya ait ~ı uııl' 
üzere 1'urar JıulCısıısını.ı: Vakıt g ızctesinde neşir cdilıneslne 9.6.9-11 tarill 
karar verllınıştir. (63~ 

~ p ,. ___ _ 

Dr. Şukrl Fazıı 
ilkel 

s•rkecl lUuradl)·e caddt'81 No. 33 
Telefon: 2lf'OS 

" Pazardan maada her gün hasta 
M kabul edı·r 

Sa}ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaa..~ 

Umum ne!n4ivatr idare eden: 
Betik Ahmet Sevengiı 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 
NURiBELLER 

.t:VtR ve RUll llASTA~ 
Ankara Caddnsl No. '71 

'luayene saatleri: 11> ten iti~ , 
a•~•_ ................ _ ... ~ 

GÖZ HEKIMt 
Dr. Murat R. AyJıtı 

BeyoA-Iu Parmakkapc. tma:O 90~ 
No. 2, Tel: 41558 ......ııııı 

l 

' 


