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ı .. t.rnli: etmek lsttyors:ınız., bu kupo::ıa kcstp ıuli.. 

r,ıuttetiklere nöre ı M I 
hava akını~ ec ıs 
ı·&zau: SADRI ERTEM 

bugun öğ e Dördüncü sayfamızda' 
Doğu 

cephesi 
haritası 

Si İııı;l]iz t:ıyyru-eleri kesif bir ka.· 
b~e .. iuı.iliııle Düsscldorf ülr.riııe 
llıJ~ . bl.r clun dtılıa. y:ı.pMnr. 
, lefikJcrin son z:uııanlıırda lıa 

\: dlaarruztnrmda ilstünlük gbs--• 

sonra toplanıyor 
.. r ·"-·•- . bÜıd --erı ve bu li&tüıılök net.ice-

YARIN PARTi GRUPU 
TOPLANACAK 

dikı e daha fıı:ıl lJir dumnıa. ~rfr. 
>e erı inWlr edilemez. l\lüttefık• 
t~arı> ba.5ladığı zamaıı bava 
ıtak _Yeti c~ma göre b.lr yeni 
d" erlik zihniyetine sahiıı değil· 
u~· Alnıanyanm h:ı.\ a lstrat.cj:Si 
,,, ne kurdu1::ru .... eni askerlik .ıiJı ..,veu " - " 
~Üınan:ti~~ıer~rd:~a:ı!"~~~ Çarsamba günü de Mecliste hükO-: 

okunacak 
G e.ııiiz anıa..sı1mrs değildL Vi.kın. .. 

lıall.rn~nin olsun, Veygan<bn olsno ınetı"n beyannamesı• 
h va knwetlerlnin müstakbel bir 

ll:ıı~ oynaync:ığı roUer ~kkın- Ankara, 2 ( Vakii muhabrrjn. zalar tenvir olunacak ve galip bir 
rı "'a.rUPhem bir takım dü~linocle- den - Büyük Millet Meclisi yann ihtimale göre çn~amba sünü mcc 

F 1
' ı (bngün) saat onbcşte toplanııcald,,. liste okunacak hükCımet beynnn:ını 

taı~t bu dtişiinoeler nazari mli. Yarınki toplantı uzun sürmlyccek, sinin nna hnllor1 Bn~·ekil tarafın 
r -.:-a.ıar mahiyet.inde idi. İngllte. Dr, Refik Saydamın ölümüne dııir dan gurup azasına anlnlılocaktır. 
~rikada ha.va lro\"\·etlm Başvekalet tezkere.sile yeni hü:kCıme Haber vcrildi~ine göre Snrncoğlu 
la bcsle!lL'D fikirler bU!ı- tin teşekkülüne dair Ciimlıuriyase- hükumetinin parti programı çcrçc
f~ da.ha ileri değildi. !iütte. U tez.keresi okunacak, hunları Saf- vesi içerisinde tevessü! edeceği ic
,. ti büyük filolar Ye kara ku'\• 

1 
fet Ankanın istifa.namesi ve Erzin- ranta dair hükıime be~-annamesindc 

~erfnln bütün meseleleri hallet- can n Samsun mebııslanndan n- izah ve işaretler bulunacaktır. 
) 

1 
e kili geldiğine kani bulunu. fnt eden ild zatın ölümleriM dair Meclisin hu yaz toplantısı nihn

t=~~· Bu anlayış noks:ı..n:~ı tezkerelerin okunması takip edece]; Yel on gün kadar sürecektir, Talil
tını ıı:ın epey zaman geçme la• tir. den önce birkaç grup toplantısı 
1.ct~ldf. 194,,, yıhnda ancak milt- Sah günii ·(yarın) da Parti gunı. yapılması muhtemel görülmektc
hİ! ~va kuV'\"etıerl kendilednl bn saat on beşte toplanawtır. Bu dir. Meclis ç:ıhşmalannı tamamln
~i !ISettirecek bir durum.'\ eri§Wer. topA:ınlıda hükömetin son h!lftala· dıkton sonra ikinci teşrinin birinci 
)~l elde ettlkler.i bu üstün oi-- da aldı8ı muhtelif kıırarlnr izah e- günü toplanmak üzere tekrar bir 
~ r endilstri bölgelerini, ha~ di~cck, dı, meseleler hakkında n tatil devresine girecektir, 
c ~ S&bnlarmı tahrip etme-k içın 
~tu:ıırıar. Tayyarelerin bu 
tel oynadıktan roller, hem 1 

kin hakmımda.o, hem de fiili 
~eketler baknnmdan çok dlkb
I de:;er olımlda bember harbi 
:rıı bir §('kilde nllıayetlendirecek 

\'asrta olmn.ktıın uzaktır. 

Ticaret Vekili dün 
Ankaraga döndü 

lJoğu cephealndl.' A:manıarla ynl &afd'!l harbetmelt üı:ere Frım'.la.. 

da ·topla.nıl:uı Fnuıaızlardan blr katile cepheye aevkodllmezden öoce 
t11llm kampı komutanı btr Alman Y~ tarafından tefti' edUlrlcrken 

Fransada hadiseler 

Propaganda 
beyannameleri 
dağıtı hrken.,. 
Polise 

ateş açıldı 

Keşif 
muharebeleri 

oluyor 
Mihver tayyareleri hava 

meydanla .. ına hücum ettiler 

t ~i tayyare bugtiııktl lstira-
~ yepyeni bir unsur olarak 
~ bulonmıılctn.dır. Her ııskert 
ıareıtet yapdına.dan eYvel "ha.va. 
~~' bana müsait olup olmadığı 

lktısat Vekili Kütahya· mıntakasındaki s Yara ı, ı öı 
linyit ocaklarında tetkiklerde bulundu vr~ıe~:r=:d~:re~Aci!~ ısğ· 

var 
Kahlre, 2 (A.A.) - Pazar günü 

ne11redilen mlişterek lnglliz orta • 
~ark tebliği: 

Ke.sif faaliyetimiz dün bütlln ke• 
simlcrde devam ~t:nişlir. Kam ~ıv 
vctJ.erimlı: hakkında kayda değer 
başka bir ~y yoktur. 

11~İhıttlme'ktedlr. 

l>eob: kuvvetim hs.va birlikleri 
~ 1§ beraberliği yapmadıkça mu· 
affak ol~lar. Ha\·a 

~"tl\"\·etleri.nin yardmundtm mnll· 
~ filolar denizlerin ortasmda 
ldeta Umltsi:r; bir hnldedlrler. Ka. 
~ kllvvet1--' de hava kuV\·etleri· ıı •l.Ç.l"~ . °' Yar<lımrruı. mazhar olmndıkça 
~t sayılırlar. Bütün hunlar 

Yle olmakl:ı "8aber ke.ti neti 
ceyi henüz bu sillhtan bekletttek 
:ıııilnııktın değlklir. 

Bn&iin mllttef'ıklerin ellerinde 
:.U'"'°eti artmlmış hava kuvvetle
ııu!;hlrlerin hendesecoini, yarınki 
to l\rlsinl. lnsanl:ırm sehlr!crde 
ti Planrna., yu~:unn ~,..tlann1 değiş_ 
1 t'lnektedir. Belki de ynnn tıehit
rı~r tUn~ görmeyen 17.beler hali. 
d ~alacak, llithmıl şlmdi hıl\ıılarn 
~ra birer mızrak gibi fırlayan 
1 fliiyeııer bunılan sonm tcprak
lll:nn derinllklf'rine <loğnı inecek 
er. ,l"aknt bu harp, henüz kanb 

Ankara. 2 (A.AJ - Ticnrel Ve
kili doktor Behrct Uz, bntı Anadolu 
viJAyetlrrinde tilr tıaftndnn.beri yap 
makta olduğu tetkik ~ynhallnden 

bu eab:ı.h Ankaraya ~lönmüş ve l\en
disini beklemekte olnn Ankara, 1s
t:ıntul ve İzmir Tkarct odalnn mii 
messillerinden mfiteşekldl heyeti kıı 
bnl etmlşiir. 
İKTiSAT VEKTL1NIN SEYAHATi 

Kütalıya, .2 (A.A,) - lktısat Yeki 
li Sırrı Day malyeUncle'kl zcvnfüı 
birlikte dün T~vşanh linyit ha\·za
sındn tctkikntta bulunmuş ve akşa
mı Değirmisoza giden Vekil orada
ki linyit ocııklarını '<hı teftiş etml!:
tir. 

lktısat Vekilimiz bugün saat 20 
de Kütahya istasyonundan geçerek 
y0luna dc,·am edecektir. 

DONANMAMIZA iLTiHAK 
EDEN DENiZ SUBAYLARI 

Deniz Harp Okulunun yeni mezunlarına 
törenle diplomaları verildi 

...__ r Deva.mı Sa. g, ,r:ü. 6 rla) • • (l' azısı 2 ncld'!) 

At 

leden sonra saat 16 da, bir komll· 
nist kadın bUyilk caddelerden bi• 
rinde bir yiy$ek mağazası önünde 
bek1iyen halka propaganda beyan• 
nıımelerl dağıtırWrta ve nutuk söy· 
lemektcy'k~n. Uç polis :nenıııru bu 
kadmt tavklf etmek isteml§.lerdir. 
lı'akat bu esnada, ka<lma ,refakat 
eden Uç ge~. mUdahalc ederek 20 
el silah ntmı~tır. Polislerden ikiei 
ağır yaralanllll§t.n-. Birist, göğsü~ 
den yedi kını;un, diğeri kanımdan 
!.Ki kur§un y~miştir. Bir Alman ns 
kerl yaralı.itr. Halk arasrnd:ı. da 
bfr kişi ölmU.~, altı ki~i yn.rala...,nnş. 
br. 

Hindistan da 
sivil itaatsızhk 

Milli konferans bir harekete 
iıtirak ebniyor 

Poonn, 2 (A.A.) - Hint milli 
konferansı dün Mehtanm rcisliğiu
de toplıın.Dll!i ve konferansın sivil. 
~tantsızltk hareketine iştirak et. 
miyeceğlni bildittn ve halkı da 
aynı suretle ha~ete davet eden 
lir Im.m.r sureti kabul etmiştir. 

Av bomba tayya:relcıimiz daha 
geniş bl.r ölr:Ude faaliyete geçerek 
muharebe bölgeslııde dll.şman 
kampla.nna tnArruzlar yapmı:şlar
örr. Tayyarelcrimiz bir cephane 
depo...-;unu havaya uçurmuşlar ve bir 
ç0k dU.5JD,a.D taşrdmı tahrip ebnis
lerdir. Bir Messe-rschmitt 109 dü • 
şllril.lm1lştür. 

( T>cvamı Sa. !, Sri. 5 de) 

Vişi lngiltereyi 
protesto etti 

Matlrid'de iki taraf elçileri 
görü§ tül er 

Madrft, :2 (A.A.) - İngiltere.. 
ıtin Ma.drit büyük c~ R?r ilı: 
Fr.ınsız bliyilk elçis: Piyetri dlhı 
uzun bir mül3.katta bulunmu.~lar. 
dır. 

Plyetri, Vişi.nlıı bir protestosunu 
Hor'a vennlştir, Bn protestoda 
Fmru;ız balıkçı ,;emilerini Brö· 
tanya a.çıkl:ı.rmdn İngiliz taP'at"C. 
terinin taarruzlarına uğrndrğt iddia. 
olunmaktadır. 

Dop cephe& ~ 

Cenubi Donda 
3 Bin 
ank ,a 

Almanlar hucum 
ediyorıar 

Cenup Ukrayna ordulan 
çevrilmemek için 

fekiliyorlar 

Beıtııı. 2 (A.A.) - A.lma.n ordula
rı 'ba§kumBJıdıınlrğ'mın tebllği: 

Şark oephesbılıı ccnııbundıı. dur • 
madan d~ takip eden aert t8f.. 
killerle piyade tümenleri yer yer dlll
man artçılan t&ratmdan gösterJeu 
inatçı mukavemeU kırarak Kub&ıı 

ll!tlka.metinde llerl h&TOkeUerltıe de
vam etmişlerdir. Çember içine alı • 
nan birçok gruplar imha edilm!ıUr. 

Hava teşkilleri ordwıun ileri bare... 
ketinl dMtcklem{§ter ve SovyeUerltı 
geri ile frtiba tlarmıı kıtl'§r b!rblrini 
takip eden dalga.tar hıı.Unde taarrur... 
larda bulunmu~tardrr. 

(Det'Omı Sa. f, Sü. S de) 

1 zveatiya yazıyor: 

Ölüme kadar 
çarpışacagız ! 

Emir verilmeden hiç bir 
mevki terkedilmemelidir 
Moskoya, 2 (A.A.) - Sovyet bnsı. 

nı. dll§manı durdurmak için Sovyet 
muhnriplerlne tesirli hitaplar yap 
maktadrr. 

!zvesUya gazetesi bilhassa 
demektedir: 

oöyıe 

"SOY) et milleti muztartp bir endL 
§El ile kızılordunwı gayret ve h&mte. 
lcrln1 takip ediyor. Milletin, erlerı • 
m1z1ıı ve 8Ubaylarmuzın ma.bııret v. 
kabra.mıuılığma IUmadı vardrr. Or. 
duda demlr gibi bir dlslpllnln hUkUm 
lltlrmesl l~z:ımdır. Emir verilmeden 
hiçbir mevzi terkcdilmemelldlr. Emir 
almadan bir adrm gerilememelldir. 
Muharip, eğer savll§maktan kaçar • 
san, eğer korkarsan Rus olma.ğa ve 
va.tanın bağrmd:ı ynşnmsğ'ıı !Ayık 

değilsin.., 

Bu gazete muhariplere §U parol& 
Ue hareket etmelerini tekit! ediyor: 

"Kendim ve vatanmı için ölUıne 

kadar çarpıfs.<:ağnn. Maneviyatım _ 
da ıııareıntr duyarsam bunun memle
ketime felAket getireceğin\ blliyo • 
rum., hayııtnnr hesabn. kııtm!lltsızın 

dllşmanı ezeceğime yeınin ederim.,. yarışları 
Dünkü koşular at meraklılanm tatmin 

edici bir şekilde cereyan etti 
Müşterek .bahis fazla para verdi 

Bu karar SU?'tinde Hlndfstanm 
harpten sonra atıantik demecin· 
den fay:lnlıruıeağnı.-ı dair teminat 
verilmesi de istenilmektedir, 

Düseldorf 
harabe oldu 

Eski Moskova elçimiz 

Ali H al}dar Ak~ag 

. . - --

(Yazısı 2 ncl s:ıyfndaJ. 

lkiıer tonluk bom balar 
müdafileri §aşırttı 

Şehre yüzbinlerce 
bomba atildı 

J..cındrn, 2 (A~.) - !ngiliz ha 
\'<ı kuvvetlerinin Almanyadn. Düs
s ldorfa vnntık ları akın son gün· 
lerln en ;lddetlisi olmur;tur. 50 dg• 
kika süren akın şehre cehennem 
at~i yağclırmışt.B·. Yüz b'.nlerce 
yangın bomba.en atılm:ş, bunları bln 
Ierce infilak boml;ıası takip «'tmiş
tir. 150 den fazla 2 tondan ağır 
bomba atı1ml!itrr. Şehir her dn.ki .. 
ka sarsıby<11', patlıynn bombalar 

ftraf1 nltü...~ cdiyorda Akınrn ~itl· 
~etinden Düseldorf ır.Udaflleri §:!' 

i 'ıı.rmıshı rdrr. 
(Devamı Sa. B, Sıl. ~ de) 

vefat ett~ 
Eıı;ki Moskova büyilk elçinıız B. 

Haydar Aktay'm dfin sab:ı.h BU· 
yükadadnlti '!'Vincro ansızın vefat 
ettiğini büyfi~ bir teessürle öğ_ 
rendik. Bilıind'ğ'l Uzere Belgiratta 
geçen uzun ,.e mın':lffak elçilik 
hizmeti harp bacılarında da :Mos· 
kova büyük elçiliğin~ na.kledilm!ş 

ve bir kaç ay evvel de memlek". 
tine gelmiı;ıti. 

Geçen yıl yeti~mi.'J bir oğlun..ın. 
ölilmü ile yUreği yanrk olnn Hay
dar Aktay kalb rahntsızlığr geçir. 
mekte olduğundan srhhi vnziyeti 
Moskovaya dönmesine müsait gö_ 
rUlmemi~ ve bilindiği U:ı:ere yeri_ 
ne Cevat Arıkalın tayin olunmıılt 
ımretile i-;timh:>te C'rkilmişti_ 

Dahn avına varmn<1an ve kc· 
m"ıl ,.r ,a"rmm ~c::mda kı.vb?Jil . . . 
mesi'1i tee'5SUrlc knrmlerrz. 

(Devamı Sa, B, Sü. 5 ere) !\lerhum .Hayd::ır Alrt 



i 

\ 

, yarl ları SovvvUarde 
hasat seferberliği At >'an.şltu"lllln dordJnc:.i h:ı.fta 

ihoiiulan dün Ver fendide )-ine b'i· 
yük bir kala.b3.ltk ta.rnfmdaı! he_ 
yccanb takip edildı. 

GUnlin billlassa birinci, dördUn 
cü ve be"inci l:oc:uları ~ok ze\'kli 
geÇLl. 

Blı- nei kosu, iki ya,eındn y.:.rli 
sufko.n lngıLz taylan ara.:S.n<la, 
nıcsafesi 1200 metre jdf, 

Parola bir tek buğ<lay tanesi 
bile ziyan olmamalıdn 

Kıyn1etli tarlalar 
harap o!du 

Koşuya Fehmi Simsaroğlunun 
ruıat. Dest~l ifıimli tayları ıle lllosl<O\'n, 2 (A A.) - Röyterln hu. 
Halim Sa. :din H'im:ıyunu gu'<ii. Bu suci muhııblri bildiriyor: 
ko~u sen"nin en kuvvetli lngilz 
tayları a'ra.Smdıı bir imtihıın ma. 
hi:rctinde idi. 

Suırdı HUmnyıuıln Dcslcgtil al
diliı.r, ıru 600 metre 00.5baş.ı 
getirdJ .. r. Pulat da gerilerden 
takip eJi~ ordu. Son virajdan sou_ 
rcı. Pulat hücuma geçerek Hilnıa
yunln çcltiş.meğe bn.şla1ıı. Fakat 
kuvv~Ui r.ı.kibine bir boy farki~ 
mağl{lp oldu. l{o ·ınun müddeti 
1,15 1.11". 

MUştcrelt b nh!.s: 
ganyanı ll:O kuru.~. 
Hümayun - Pulnt 
200 kun.ş verdi. 

İiiİNOl UOŞll: 

Hümayunun 
ikili bahis: 
ltembinezonu 

Dört ve cfa.h:ı yukarı yaşta A_ 
rap ııtla.rma m:ıhsus satış ko§usu 
idi. Mesafesi 2000 metre ola:ı bu 
mşuycı. Kısmet, Fidan, Murat is'Ilı 
~ üç at i: tinık etti. Koşuyu 1600 
metre Kısmet b:ıştıı göt.lirdü. Fa. 
kat dfuJUke bUcuma geçen Munt 
bir boyun fnrklle biri..nci, Kısmet 
:ıldnci, Fida:ı ü~üncU oldu. Mü~te_ 
ııtk bahis gruıyan 125 ikili bahis: 
Mur. t - l{rsmet kombinezonu 
2i0 kuruş '•erdi. Koşunun mUdde. 
ti 2.30 dnldkadrr. 

'VÇ'ONCU KOŞU: 
Dört ve dahn. yukn.rı yarım kıın 

lngı'i.z at rma mnhsus, mesafesi 
2100 metre idi. Elhan, Alceylan, 
Pcrib-ın "cimli üç at girdi ve El. 
han kola: !ıkla kazandı. Mü9lerek 
bahh l"rulYM: ll O lrunıs verdi. Ko 
f'1ınun mU<ldeti: 2,46 d'l.'tikndrr. 

DÖRDt)NCO KOŞU: 
Üç ve dalıcı. ~ı.ıkan yaşta s:ıf_ 

kan İngiliz atla.rma mahsus, me-
63.f csi 2400 metre idi.. 

Bu komı ayru zamı:ı.ndıı Cümhur. 
re:.S: koonsunun bir revans1 mahi_ 
Yetinde icli, do!ruz nt girdi. 

St~rtln bera·>er atlar topln bir 
lıalde <'Iktı'la.r.' lkl bin metrenin 
önünde Um.acı y:ı.v:ı.q yavaş nı:kip
Jer.:.Udcn aynlnrnk başa geçti. Ken 
disini Romans ve iki bongör ge_ 
r.isinden D:ı.ndi tnkibe ba§lndı. 
1200 melııe!ıin önUnden itibe.ren 
Ö.tdemir yavnş yava.q Dandiclen 
nyrı'a.ra!c Roman!l bir boy ~ti
den tak.be başladı. Romans başta 
rahat geliyor· ve Özdemir takip 
ed ~or. Dnzlüğe çı:ktı'kları va.kit 
Rc.:n ... ns ve Ozdemir rakipletini 
bir hayli a.çmLS]!U', zaman mman 
hiıcu.."'tt eden Özdemir Romansa ye
f a:r.iyor. Falaıt oon otuz mct?-e 
i · nde tekrar hücınna geçen ÖZ. 
demir b!r ib~ farkfle birinci, Ro_ 
ı'l:uıs Ctlnci, M boy nrkadan Ko-

Rusyada hasat mevsimi l~n pa. 
ro'.a "b:r tele lmğday t ın•s! bile kay. 
bedllmcmelldlr.,, cUmlea!d.r. Rusyada 
köylerde ışıklar karartılın:ıkto. ve 
gaz harbine karşı da lhUyııt tedbir. 
!eri alınmış bulunmaktadır. K6ylU 
halka, bava bUcumıarına ve parn.,ut. 
çülere kargı çok mUteyakkız dav -
ranmnııı screkUğl anlatılmıştır. Pa. 
raşUtÇüler hakkında ha.ika bllbıı.saa 

şunlar s!.lytcnllml~Ur: Yere incblle. 
cek paraşütçuter, belki de tarlalarda 

ve amb:ırlarda mahsulü yakmaya, 
hayvanları zehirlemeye, lt:ıyulara 

zehir atmıya ve ziraat maklnelerlnl 
tahribe çalış:ıcakltırdır. Bunlara kar. 
şı dikkatli davranılması l&zımdır. 

Blr milyon ltııdar şehirli kadın ve 
çocuk, köylerde mahsulUn kaldırıl. 

:nıısma yardım etmekte ve blltUn ha. 
sat ı:aaUyetı çok bUyllk bir dlılpllnle 
devam eylemektedlr. 

Son iki ay içinde, harp, "Rusyanm 
en kıymetli buğday ıarlalanndan ba. 
zııarmı harap etmiştir. Şimdi, KleUı. 
kayanın cenup b:ıtısmd:ıld muhare. 
bede de, Sovyct tankları, hcnUz blçU. 
memlş buğd'ly tarlalıırmdan geçmek 
zorunda kıılmaktadırla.r, Dll§man, 
şimdi, cephenin gerisinde geni§ ve 
zengin buğday tıırıaıarı bölgesini 
teMlt etmektedir. SovyeUer blrliğl.n. 
de bütUn köylerde ışıkların ka.rartil 
ması emri vcrllmt§Ur. ---o---
Dunanmamıza ilti

hak eden deniz 
subayları 

Memn, % (A.A) - Deniz barp o. 
kulu güverte ve makine kmmılarm
dıın mezun olarak subaylıC"n terfi e. 
den gençlere Wrcnle diploma.tarı ve_ 
rllm~Ur. 

Törende genelkurmay b&§kanımız 

Fevzt Çakmak ile Amiral ŞUkrtl O. 
kan ve deniz mUst03lln adlarına yilk 
sek riltbeU subayl&rla bUyUk bir 
davetli heyeti hazır bulunmuştur. 

Törene lstiklAl mntııı ne bıı.§lan -
~. d•lz harp okulu komuta.nı"uğ. 
nmd& hiçbir an tereddüt gi!sterme.k.. 
81.zln seve seve cnnxmızt vcrdlğinıl.z 

§tUlb snnCftğımızın altnıdo. törene 
ba.,ııyoruz,, deml.ş bıından sonra d!I. 
genç subay1am. merasimle kılıçları 

takılmış dlplomnlan vcrUm.JşUr. 

ntisnrj Uçllncfi oldu. Diğer koşan Subaylar bundan sonra. and içmiş. 
ntfar; Demet, Umacı, Konca, Dan. ıerdlr. 
di, Çob:ın:.'tazx, Huma.hatan bu ko_ Okul komutanı subaylık şercrt he. 
şuyn. gimı:ed1. MUddct: 2.36. pl.nl.zc kuUu olsun dlyc ba.§ladtğt hl. 

Mfi71m'e!t ibalrls: Özdemir ve ta:bcsinde, "subaylık yüksek merte • 
Koncanın ganyunı 1000, Ötdenı§.- bede metkftrcclllktir, hayat nncalt 
rin pU1scsi 300, Romansın plfisest 1 mefkQre uğruna !ed edilir,, demiş 
100, K~.a.rjın p~i 3000, ikili ...e Türk bayrağının yarmkl denlz ko 
bahtJ; Örleınlr - Romans !kom_ 
b!nemnu 5500, 'ft ikinci - d5rdün.. 
el\ lknşular arasmd 'ci çff'te bahis: 
Mımı.t - Ozdemir, Murat - Kon 
ca 'kombi'lezontı 2000 kuruş verdi. 

BE.5lNO 1KOŞU: 
Dört ve dnhn yııkan ya.st:n.ki a.. 

rap atıarr.aa mahsus lbu hand~ 
pın m~..afest 2400 metre fdt Beş 
at~ Ümitler Bora Uzcırinde 
topfu.nnuştr. Faknt son metrelerde 
hücuma ~en Ttrn.a lbir b<>ym far 
kile bhi.ncl, Bora iikincıi, Tarz:ın 
flC'iincU oldu. Djğer koşan atln.r 
Ku.ıır:;, Tn~n. müd~t: 2.55. 

M .. tc-reJc bnlıis ganynn: 420, 
p''ıse 1!"1), plase 100, dörclüncü _ 
bc~ci ikoşuls:r arasındaki çifte 
bn1ıl 1'6?0, t!r-Ji 1xı.hi:9 540 kuruş 
verdi 

:nı, sonra da kana kanştıkln.rmı bL 
I yoruz; fıı.knt lrnl.3.ğunı:za. giren söz. 
l "ın içimizde ne yaptıklarını ve na. 
"ti anlll{llıl:lıırını nasıl blrblrlne bağ_ 
!anıp unutulma.dıltlannı bilm!yoruz. 

:t. :Mtı.dcm vücut hllı:ıeyrelerl fhtL 
ra.k suret.yı mütemadiyen vUcutten 
ihraç edllıyor. Onlar ken1ll~!nden 

b r nraya topla.nmam111trr. Vllcudll 
bir terkip eden vnr: ''Kendi nefsini 
b len Allahıoı da billr,,ln blr ma.nrun 
dı. galiba bu. 

• ""Dlmag, f\klr ıekllnc:te enerji ha
mı eder,, demek ld dtlşOMn kuvve~r 
' r ve kuvveU•r Da!ltlıı.ka maddeye 
rr rbut olduklanodan dÜ!'.fllI1en §&Y-

• m&dOO<!lr. 

ruyueul:ı.rma. vazi!elerlnl anlatmılf, 

Atılay rıehlUerlnlıı muaz:zei hatıra • 
8mdan bah~derck "Ebndi Şefin çiz. 
dlği yold& 'Mllrt Şefimizin direktifleri 
dahfllnde yüksek komutan heyetine 
bütUn mıevcudiyet\nlr.le bağlt 1>larak 
gösterilecek hedefe ula.0 ml.§ ve cUm. 
huriyctimtı:ın baldld koruyuculan n.. 

ramndnkı vnz!!enı.zı yapmt§ olacaksı:.. 
nız. Buiıun ıçın do.lma tetilcte olmak 
ödevimizdir.,. sözleriyle hitabesini bl. 
tlrml§tlr, 

Bund:ın sonra Ataturk anıtına nıt-. 
ııurlmle çelenk konmuş ve resmlge. 
çtU müteakip dıı.vetlllere bir çay zı. 
yafetl verilerek tören so~'l erml?tlr. 

-----o----

Alman karakol 
geınileri 

lng;liz hücum botlariyle 

muharebe etti 

Berlln, 2 (A.A.) - Alman tebll. 
ğlndcn: ~ 

ı ağutos gecMI Şcrburgun şi-

mııllndc Alman ileri karakol gcmUe. 
rlle seri lnglilz boUarı nrasında ynpı. 
lan bir çnrpıııma netlceslnde botlar. 
dan biri batırılmış ve diğerinde yan. 
gm çılmnlmıştır. 

2 a(;'ll:ıtos gecesi Fransa sahili a • 
ç:ığtnda Alman llcrl karakol gemL 
lerUe lngUlz .eert boUıın ve gambot • 
lan arnsmdıı. bir çnrpı.şma olmuş, ne. 
ticede iki İngiliz seri botu muhte • 
mel olara.k labrlp edilmiş başka. boL 
lara da tam 1aabotler kaydedildiği 

görtllmUgtür. Almnn kuvvetlerine hiç 
bir oeY olmatnlftll', 

(Beş tarafı 1 inci svh Fcdc) 
Londradaki 

Sovyet eıç;si 
Marmarada bir 
sandal kayboidu EJyUk Don kr. \·st:ıde Alman ve l 

talyan kıt l:ırı bir SLlvy:ıt lt prüba . 
şını znptetmııııerdir. HUCU'Tl tayyare 
!erinden mUrek:<ep mUblm kuv11etloc 
bu mubarı;-bGlere muvattaldyetlo tş. 
Urak etm şl,rdlr. 

/ngiliz nazırları L'e Genel- Bir haftadır sandaldr.n ve 
kurmayile göriiftii ı içindekilerden ha~er yok 

~rne z (A,A.) - Londradnn Hir hafla lrnd.ır evvel ın,n:ıl keres 
Trıbune 'de Gcneve ga::ctc ine bil· tr.!>i ) üklfı olarıık Yeniknp1clan ay
c'!ırildiğine göre, diln !ııgil z mc • rıldıl.tnn sonra orlaıl:ııı ka)lıohn 
b•ıslarile görUşen So\•yetlerı.n ton· Toyrun adındaki sandalın flkıbctl 
<.1111 bUyUk elçini Mai.ski, aynı ıa • benii.ı: onlnşılnmaınışltr. 

Gemiler ve m:ıvr.aınrla yııp:Ian 

r:ııkllyııta karşı geoe gtrlştlen tnıı.r. 

nızlar neticesinde Volgada beş va • 
pur bomb:ıtarl:ı batırtl'n''l· b~n1:ır 
başka be~ vapurla tir mııvD'l h nra 
u~atılmıştır. 

manda kab'ne crkA.nı ve genelkuı.. Aldı#ınıız nıa!Umnlıınııznrnn, snn
m:ıy U:;~lcrilc de görüşmeler )ap. dalcı Mehııır.din ilrıreırlnde ve için

de Ali ndınc\a bir ıl~ yorclımcı bu· 
ıuııan bu s:ıııllııl geçen p:ıznr günü 
marangoz Celfıl ınrııfınclaıı yüklC'
nen ev kapısı, pencere çerı;lvcsi 
gibi dört beş ) liz lira kı~ metinde 

31 temmuzdan l a~stosn kn<:l!ır 

bir zırhlı kol Kı:ılnçın şlmall garht 
sindeki bölgede b1lyUk bir k•n11 ar,-:r 
ve pek aftır tipte olm'\k llz3rc 492 
tank tahrip etmiştir. 

Rijevl:ı şlmallnje So\•yeUer d:ln 
de birkaç !tere taarruz etmişlerdir. 
Cereyan eden şl 1detll m•ı'1'1r!!b3ler 

neticesinde kıs nen mu'tl.bll tn'lr. 
nı:zlnrlıı, a!tr ve kanlı kayıplar ver. 
dirilmek suretilc geri pU<Jl;UrtUl:n!l~. 

lerdlr. 
FlnlAndlya k!Srlez'nde m•ıb rebo 

tayyareleri bombalarla f!<I S:>vyet 
§llebinl ?ıasara uğratauşlnrdır 

21 den 81 temmuza kadar Sovyc· 
kuvvetleri 818 Uıyyare kaybet~ . 
lerdlr. Bunlardan 6-11 l hava muh'l • 
rebeleriode, 66 sı hava bataryaları 

tarafından, 11 1 ordu t.eşklllerl tam.. 
fından, Q•t taran de. yerde tahrip 
edilm~Ur. Aynl müddet içinde Al • 
mıın bava kuvvetleri ııarlt cepheeln • 
de 61 tayyare kaybet.nl§lerdlr. 

Berlln, % (A.A.) - Ka.fkasyadan 
gönderilen hıı.m maddelerin naklinde 
kullamlan Stalln,.rııd _ Novoroslsk 
demlryoıuuun kesUmesll~ neticelenen 
savaşlar haklunda D.N.B. aj:ınsı aç:ı. 
ğıdııkl tafslla.tı veriyor: 

Alman kıt.nlıınnm Mıuılç çevresin. 
de bir yarma hareketi yap.n:ı.lıı.nnıı 

ve bu mUhlm demlryolunun•ccsııme • 
sine mani olmalt için S::>vyetler alel. 
acele SUılingraddan cenub:ı çok lyi 
techlz edllmi§ taze iki zırhlı tuı;ıı.y 

gı:Jndermlşıerdlr. Şiddetli bir topı;u 

h:ızırlığmdıın sonra BolQevikler bu 
zırhlı tcşklllerle Alman cenahını yar. 
mıya te§ebl>Us etmL,ıerdlr. Fakat bir 
Alman zırhlı tümeninin bacumu. bu 
plltı.nı altUs~ etmlf ve 68 dll§man tıı.n. 
ki tahrip cdilml§Ur. DU.,man tuğıı.y 

lannm geri kaııını ağıt' ka.yrp\aro. 
uğrııtılarak pUskUrtlllmUııtUr. 

Alm&n cenahını tehdit eden dll.ş • 
man kuvvetlerlnl ezdikten sonra Al. 
man kıtalıırı dUşmanr cenup istik& • 
metinde kovalamaya devam etm!B • 
tir. 

DON DIRSEGINDE 
Moskovıı, 2 ( A. A.) - I>iin Al

mıınlllt' Don 'dirseğinde sııhile ka
dar bir yol ncmak hususundaki 
ıcşehhüslerlnde hiç bir yerde te .. 
rnkki edememişlerdir. 

Dün sab:ıh Almanlar birçok ikC'· 
slmlerde şiclr'letU piyade 1aarruzl ı 
rıncln hulunmuşlo.rsn dn Sovyel 
hntl:ınna girmeğe muvaffn'k ola .. 
mamtşlardır. nu taarnızlan :t0nro. 
dan tankların ela yardımı ile Mt
rorlnnmışsn dıı yeniden 'J)üskürt
rnfr~lerdir. 

Gerek Alnınnlnr, gerek Rm;lnr 
bu muhnrebelerde ook sayıda tank 
knrşıkoyma tQTlları ikullnnmışlaı

dır. 
VORONHJT>H 

Moskovn, 2 tA.A.) - Voronejln 
cenubunda. Sovyet birlikleri, Almıuı 
müdafaa hattına varmt§l&r, dikenli 
telörgU!erlnl yarmışlar ve mayn tar. 
lalan anı.eından k6ndileruıe blr yol 
açmışlardır. so.,,.et kuvvetleri, lk1 
yeni noktadan Donun bııtı kıyl8m& 

geçmf§ler ve elde edilen menllere L 
ylce yerleşmL.~rdlr. 

SALSKTA. 
lıloskoua, ' (.A.A.) - Birçok 

gilnlerdenherl Snbtc keslmlnde şlıJ
d~li çıırpışmıılıır 'ynpılmoktndır. 

rlüşmnnın elde etlijti ~erakkiler ker. 
disine mmınarn !kayıplar verditil 
mrk surelll<' niha:retleıınılştir. 

SOV\'ET TERI.tGLERl 
Moskoııa, .2 ( A.A.) - Bugün ~le

yin n('şredilcn Sovyet tehli~i : 
Dün gece Jntol;ırımız l\lclskn:;:ı. 

TsinlianSkayıı. Satuk ve Kuçeoskiy:ı 
bölgelerinde ımuhnrcbc etmişlerdir. 
Di~er kesimlerde ehcmmfyclli hi!: 

ihir değişiklik olm:ı.mışlır. 
Moskova, 2 ( A.A.) - Sovycl teb

liğine ektir : 
K1ets1rnyn 'kesiminde ve bu ş~:1-

rin cenubunda şlddclli muharebe
ler devam elmek1cdir. 

Tsimiinnsknyn lıölgcslndc bir kaç 
sün içinde dört lıln Almııu ölrlür:· ı. 
müşlür. 

Salsk kes:mindc Alreanlıı.r Sovyet 
müdafaa nıcvzılerine ı.ılnnlslerdir. 

\LMAN TAHIYESl!'\DE 
DEGfŞIKLtK 

mıştır. 

ihraç ihtimaUne 
karşı 

Norveç kıyılarında Alman
lar manevra yapıyorlar 
Sıtol<holm, 2 <A.A.J - Non·eç 

bntı kıyım boyunca ,.e bflhascı:ı 
Krlstla:ısud çevm::ile Trondhelın 
cenup batrsm:la bUyü.lt nskerl nıa • 
ne..,·ralar yaprlrnt§tır. 

Manevra mevzuu, muhtemel d!lş 
man çıkartma harekctlerin:n pUs • 
l~ürtülmesine ait bulumıyord•ı. Ma 
nevralarm devamı mllddetince bü· 
tün deniz münakalatı ve balık av
lemak yasclc edilmı§t.ir. 

DHse~dorf harabe oldu 
(Ba$(arafı 1 nC'İ saufada) 

Akın eon haftalar zarfmda yn • 
oılanlarm en §iddetlisJ ve en tıı.h· 
riptarı idi .Birçok hava muhnrebe• 
teri olmuş, 4 Alınan gece avcısı dil· 
şUrlllrnUştür. 

Dlln gündilz 1ngil:lz tayyareleri 
teker tck~r Frankfurt. Hl1r.cwer, 
Vılhelırsbafen Uzerinde uçarak 
bombalar atmışlardır. İngiliz tay• 
yarel~ri Holımda ve şimali Frnnsa 
W..erlnde de muvaffakzyetli uçuş • 
lar yapmışlar, hedeflere bombe.tar 
a tmışlard.rr. 
Kısa bir mUdtl.et evvel Hambur 

ga yapılan hava taarruzunda. 700 
tondan fa.zla 175 bin yangm bom 
bası kullanıldığı tahmin edilmek • 
tcdir. ••• 

Loodra, " (A.A.) - Evvet'k1 
gece Duseldorfa karşı yapılan ha
va akınr esnasmda İngiliz bomba 
uçakları dört dijşm.:ı.n avcım d'l • 
ştırmf.lşlerdir. Akm sırasmda hava 
~artları çok iyi idi. M:Ukcmmel bir 
ay şfı ınycs.incfe Du9e1dorf §ehrf 
kolay~ görUlebilm.ittir. Bu ~at 
nrasmda taarruz elir:tt.Ie yaJ>Ilabil· 
tr.İIJ ve hedefler bomba sağnağma 
tutulmuştur. 

DU9eldorf şehrinin Alman ordu .. 
lnn için bllyilk önemde bir imalat 
yeri o1.ma.st ytlzünden gerekli mil • 
l·emmel m11dı:ı!aa tertıplerile mti • 
oehbez hubnmasma rnğmen ~ 
bardnnamn şiddet ve çok sUratli 
vapılması karşısında. mUdafaa top
lnrile projektörler kannakan~ık 
b1r halde kullanılm.IŞtn-. 

lnanıhnnm güg hldl'leler 
bekL~ebiHr 

Lon<lrs, 2 (A.A.) - !vn:ng 
Standa.rd gazctc&!.:nin hava <ic.spe. 
ri binbaşr Oli:ver Stcvart hava ma
reşali Sir A.rtilr Harris'ln idare.. 
sinde yaJ>Ilan bombardmuuılar 
hakkmda şu mlita.lcnyı serdeyle_ 
mektedir: 

"Bu 88.hada. şimdi f.nanrl!n n.sı 
gtiç ol:a.n hMiseler l:ieklemck la
mndır. Mare~al bin tayyarelik a. 
kmlar yapılacağını matbuata söy_ 
lı?diği zaman kims::! bu s&Llerl cid
dt te'lfilclti etmemi.~. Fakat 30 ma.. 
yıst.a 1130 bomba. tayynresi Po_ 
bnyay:r lbom.b6Jamıştır. Eksperler 
ehemmiyeti bu derece bUyUk bir 
ta.ar.ruza geçmek için hiç olma1.sıı 
lıaftalarca hıwrlık ynpılmruıt lfl· 
znn .geld,ğhlıi ileri .ıJUrmUşlerdir. 
Fakat iki gt!n eonra bin tayyare 
Rur ha\tzasma taarruz etm!ştir. 
Ham ma~"lli Si.r Artilr Harr';s bu 
sahada bombabr ve bombalann 
kudreti ilzerinrle ısrar etmekle cir 
inkr18p yapmıştır.,, 

Polonynya göndcrflcıı kadtn 
\'e ~acuklar 

Lonclra, 2 (A.A.) - Polooya 
ajansınm bil<lirdiğine göre batı 
Abnanyaya karşı :t.ng!Jiz hava kuv 
vetlerinin taam.Wan ı1lddetlcndl
ğindan.beri bu çevrelerden Pol-on 
)aya gönden1en ıkadm ve ı;:oc•ı.kla: 
rm sa. yısı artmıştır. 

"Litzmnn Strsdter Çaytun,, ga,_ 
ze.ıte .. ~ ~öre 20.000 Alman katın 
ve çocuğu Pozman Lodz'a göncfo
rilmi..43tir. 

ı .. orıdra, 2 (ıL ~ ) - Almnn llcr. ıanm:ı.k usu!Unden vazgeçmişlerdi 
lcyişi en zi~nılc Pntnlskin cenubun- ve bütUn unsurlar hep birlikte 
dn ,.e cenup doğu-sıınd:ı tehlikerı•· •. kütle hail., de ilerliyordu. Şimc!f. a· 
Alnıanl:ır. Prolclnrskı aldıklnrmı lıil :rozinin değişmesi dolaymfle Al_ 
dinnic:Jcrdir. T.or ·-adn hunu tc\':ı man kumandanlığının geçen sen~ 
edecek hir haber Yo' ur. Fakat, h:ı- ki usu~re dönmtlş olması muhte
ber doj:iru fc;C', hır harekeli piyıı • ·- meldir. 
den ııznklnrdn tek lınşınn girl"n Tisimli.yanhya ve Voronej ~
~ırhlı kuvveller yapmıştır. 1942 se- @imlerlndc Ruslar yalınn mukave. 
ferin de şimdi\~ kndnr Alınanı ır ı met ıetmekte kalmryorlel', karvı 
ZD"hlI kuvvetlerı ta hışma JmL t.aenudsrda da bulunuyorlar. 

inşaat kcrC'stcslni B:ı!:ıınışa göliir
mrnek ÜZl're Yenikapı s:ıhilinden 
hareket etmişUr. Ayni sün diEkr 
bJr sıınd:ıl bu eşyanın l>lr lusmını 
alıp Yenikapıdan ayrılmış ,.e o 
gün eşyayı Knlnm:ış:ı göliirlip sahi
bine teslim clmişlir. Fnknt l\lehmr 
elin k:ıyJğt Knlamışn silmediği gibi 
hiç bir tnrııfln ela izi . bııJunıım:ımış 
fır. 

Ka~·ıiıın yolda hir kııznyn uğra

ciro tnhta yükHi o1duğunn nnzarnı 

mnsı ilılfmnli ıliişüniilnıiiı; 'e içlıı
kııznya uğrns:ı dohl bu tnhtnlnrm 
denir. Üzl'rinılc knl:ıcnl,lı göz öniin
ıle tutularak etraf arnşl:ırılmı~sn do 
birşey bulunnmamı,ıır. 

Difter tnraf1an bir hnflacl:ınhcr 
ortadan kaybolan sandale:ı Iehme
dln ve loyfa Alinin :ı!Jcsinclcn hiç 
hlrl bunlıınn nronmmn için z:ıbı
t:ıyn müracııal elmemlo;lerdir. Knyı
llın kaybolduğunu lt:ıbcr :ıl:ın 7.ab1la 
kC'ndlli~inden lnlıkilmt:ı ~irişrniştl.r 

Oiırendiğimizc ı;öre. J\ercstelerln 
sııhibl mor:ıngh: Celtırl, knyıkcı l\!cl 
medln :ıllec;ine mürnrnnt ederek ko 
e:ısının nerede olılıııtunu sormıı~ 

knr'ltn; "bilmiyorum,. cevnlıını ver
rnı.,ıır. Znbıln. hu gıırin 'knylıolmr 
hiidlse><ıl etrafınd:ı lnhkiltnlı geniş-

lelmekler!ir. 

Maltada dört ayda 382 
tayyare dütürüldü 

Malta, 2 (A.A,) - Dlln Mnlta 
lızerine dört dilşman tayyaresi 
dilşüriilmUştür. Malta üzerinde uç
mak isteyen düşman tayyarerer! 
Britanya tayyar<'ler'l görUnfrr gö • 
rUnmez gerl dönmüşlerdir. 

Malta fi.zerinde dilşman hava ha 
rekatının hafülemesinin son znm~u 
larda verdikleri ağır zayia.ttnn i
leri geldiği tahmin edilmektedir. 

Nisan bo.şmdan temmuz sonuna 
kadar Malta üzerinde 382 mth-.·er 
tayyaresı düşilrülmiiştUr. 
~ 

Muğlada iki zelzele oldu 
Mu{j/a, 2 (A.A.) - Bugün saat 13 

~'" ve 13 Ü 3 dnkika seçe jki şiddet 
li yer sarsıntısı olmuştur. Hasnr 
,.e zayiat yoktur. 

Eski Moskova 
elçimiz 

( Ba.ş tarafı 1 'nri sahifr(/(!) 
Haydar Aktay aslen şal'ki Ru

meli TUrklerlııdtncUr. Eskl Bağd..ı.t 
e içimiz Tnhir L{füinln ~ayın bi·ra. 
deridir. 

Hcnliz elli beı? yaşlarında idi. 
Galatasaray su! ta.n.isin d c-n cık tı1t· 
tan sonra haricly: nezaretine in_ 
tısap ederek kalemi mahsus n:U· 
dürlUğünde vazife almI!I ve mUta_ 
rt'lke iclıı tı e d e ma tbı:ı ıı t m il<lii r ll1 • 
ğfi vazifesini görmilı>tür. Ondan 
sonra İzzet pn.c;anın s.-ıdrn::"t:.'lllı_ 
ğmda k.:ı.lemi mahsus mUdUrlü::?U
n~ almmı.5, Cümlı.urlyetin ilfuıır _ 
dan aonra da Anka.raya gıderek 
hariciye vcı.1t5.Uti hususi lml~mine 
tayin olunmıı3, orndan Stokholm 
maslalıatgüzar11ğına, Stokholnı:I,.n 
de Belgırat dçiE.<;ine tayin edil· 
mlştir. 

Cenazesi yı.ırm büylikadn.dan l·al 
dınla.rn.lt Bevnzıt cnm 'sin ele ?ğlC' 
n.ım'lzmı müt~l(p cen:ız,. nmn'lzt 
kılınarak Edirnckapıya tlcfncdl1e_ 
cekUr. 

Mısır r.anhesinde 
(Bas t-ırafı 1 inc-i .,,.,, Fcd~1 

Berlln % (A.A.) - Alma.ıı tebll 
ğinden: 

Mısırd:ı Alman muharebe tayya. 
releri ı ağustos gece.si Kahire elva • 
rmda Hellopolis hava. meydanına ta. 
arruz etmişlerdir. Birkaç h:ı..ngarda 

yangın çıkanlmı~ 7 tayyare ycrdn 
tahrip edllmlştlr. 

lTALYAN TEBLlGt 
Roma, 2 (A.A.) - İtalyan ordu1arı 

umıımt kararglUunın 798 numaralı 
tebliği: 

Ml8lr cephesinde ke'lf bfrllklerln1n 
fal\ll~tl kaydedllmlştlr. 

Hava teşkUlerlmtz tnglltzlerln ~c 
rflerlne ve bUhruııııa. Burg Elarap A. 
buklr ve El Amlrlya hava Umanları. 
na muvattaklyetıe taarru-z etını.,ıer. 
dlr. Hedefler bölgesinde elci• edUen 
birkaç tam isabet netloestnde genli 
yangınlar çıkanldığı görülmll§ ve 
§lddetll inflllklar duyulııuııtur. 

Tratnvay 
biletlerine zam 
Birinci mevki 101 ik\nci 
mevki 7 :kuruş olacak 

Belediye 942 bUttesini haEifl&I" 
kcn pahaltlık dolayısile hastah~ 
!erle diğer mUes5esselerln ~; 
tına vilzde 38 zam ynpmıştl. 
znm kliii gelmemiı;:, Bel:_diye Y~ 
g<'li.r kaynaklan arP..maga b:lŞ ııı 
mıııtrr. llk alarrlt düsünülen. trıı ı 
vny biletlerine birinci m~vkide c 
jk'nci mevkilerde 1 kuruş zam i'~ 
lTl:ıktı.r. Bu para tramvay idnl' 
t:ırafmdrın Belediye hisseııi ola~ 
halktan tahsil l'dllccektir. Eu.n~ 
Jn s~nedc bir ır.'lyon lira gelir te· 
m!.n edilebile~lir. 

Belediye bunıian <;<mm diğer~~ 
nt'.ltlar nromı.c;trr. Bu mllna.sebet 
Bele<liyc varidat kanunu tcCd~ ~'. 
dilmiş. kanunda ya.p:lması isteJll 
!en tadilat hakkında bir proj,. ~; 
z..'l'l:ınm1ştır. Projeöe ye!l.i geh 
kn.z:ınçlan artanlardan temini ııe, 
clcf tutulmuştur. 

Bulgaristandan 
getirilecek kömür 

75 bin ton mangal kömuriİ 
için nnla,ma yapılacak 

J tnnbul mansal kömfirü lhth·ııC" 
nın :rüde k:ırk, kırk be:şini ötede.,. 
heri flıılgnrist:ındon temin ediJrnek 
idi. Hük\\nıetimide Bulgaristan ar"' •• sındn ~·ııpıl:ın son ticnret nnlaşrıı 

0 
iizerfne Dul.garlar blze i5 bin '°! 
Bulgar kömfirfi vereceklerdir. Bl111 

mııkobll biz de h:ılık ve bal nıtıııl 
''ererdlz. 
Bulgari lnn 1ıük<ımcli, bizim -ver" 
cc~imir. bohk ve bnlmumunu alfll 
dnn mangal kömilrü ihracına Y'; 
naşmok istcmcrnekledir. HalbU 
halmtımu '\"e b:ılık ihracı mevsffT' 

-·"'' hcnilz başlamnmışhr. Buna Jnll" 
hili, mnnsol kömürünfin şlmdidt<I 
temini Uızımdır. Ticaret Rnlııştn• 
nın hu noktası etrafınla Bulgar Jı 
kfımelile temas etmek ve malll!' 

kömfirfi ihracının seclkmemesııı 
temin etmek üıere Ticaret ofisi~ 
elen bir heyet bu günlerde Buıı•rl 
tana gfdeee'ktir. 

lrlanda tat'afsrz kalmak 
azminde 

lıfadr/d, 2 (.~1.A.) - Nevy<>~ 
gelmiş hulunnn lrınndnnın bir1~1 

Amerika nezdindckl büyfik eıçı 
'[. Robert Drcnnln, f rJanda nılll" 
tinin her uım:ından ziyade şill' 
tnrafsıdığını müdafaaya nzmelf1'.., 
oldu~unu ,.e milletin yüzde doJcS" 
ıtokuz nisbelinde hüküme1in barı, 
sever siyasetini desteklemekle bulll 
cluk!tınu knydıoylemiştir. ~ 
----~~~~~~--~-.....,,,,,, 

MftHeli!!!ere qlrl 
bava akını 

(B"<ı tar<1fı 1 inci srıhi'r-dtl 
rarpısmıı.lnrı olnnca hmyla he~ 
eden bu harbe tayyare do~""" 
<loğnıyn. dc~f1, hll\'nsıta •d" 
olmn.ktndll', ÇünkU bugilnldl 111tt' 
tdik lı:mı akmmnnm hed~i t,aCI 
yelnın hnrbin bir pn.rçsST o\all ':i 
llüqfirlyl t:ıhrfo ederek bttnr;,. 
umumi f.elce u~tmak, uma.ti 
2ıınmnl<. kuwetlenlrken ıJft,.~ 
nı zıısıf bırıılımal..-tır. Miltt.ernc'e. 
:in i1cinci cepbP. knmıında lnt-1_!' 
rr, V o!'<lusn ı;lhi, htr Uıknn tıar"' 
Jerle yaratmak istedikleri ,-az;1ff' 
nıih\•erin nih<ıl 'lAfere yak~ıı-;: 
nı m~n ... tmek, harbi nzatJll fi 
hnrbl uzntne:ılt htlttin \ıt!lrtnbl 
cmJ:-Jeri nlbntl~ buluocl11rmnlı!"~ 

AmPrllrr.n "ndücıt.rtııl bnnun i(I 

cr.ferbnrdi:'. Ve ııstronomlk !'ftkflfll• 
l:ır':ı. <1ffl1lokrt'.Sİnln lstikhaH ~ 
wtfoz:u:rri'rn,,t; fctenmekted~ 
Tıwnır" l:nml~ri. anla'lllan 1'11 ıcı 
uıntn"nlt lın7.p ... mftk nfnm~fftfO 
\'nrıfalnnr.'1'ln biri tr-likld ~ıınnte*' 
terli". İr"'"İ" h.'\v~ ıw, wtkrf ~ 
mnt'lllı d:ı h•Ya ııkJ ... farmtn c1sll 
?i ·:-rt .. ı·u\'\'l'tl!'ncl:rfı,."el!;nı ftlcl, 
.7, rln y--.J .ız mn'ıt.aotn de~1. ~ 

r-17'"" W"nvn Uz/\rlııdt- "ıı~'-
'1•' \·nııtıcnldnrını anlatmRkla ba 

vnnm dtı'hl\ :r.'vıule takvi~ <dll' 
.. ... l'!fni SÖ\' rml" haJnnt·:vor. 

Mlltf,..r,ldP"l'f.. ~.,tı,· ''1!_.. ... ,. 
1.!'l:zr.nmt'.'k nlılnl':ımn ~öre fft~re' 
"in vnn .. rn~ı tahrln nm1t"1 rrıltt• 
tcfilt!er lehtn,. knın.,dtrd•lt •tr 
b'.?tte müe..cıcıir olnr,,.ktır. 

SADRI ER~ 

7.rl'<' Pasa'Jan~ 

T'Craida ıhtlllf, mllalllman~..JI 

Scr.ta.bepay, Alem.l IDMada f' 
111tPJ • 

Hep ıhtll&l.t elslneden lkttd edt'' 
'.l'ahkıyk olwaaa ekller.t ecıyıınıl~,. 

.ıattlı.>' 
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Denizaltı harbinde! ... ıJ~~~;,1 ,: -· IJ lj-01l.Üp• • .-- ~ •• ~.. - •• -·-. l 
gizlı ıstı.hbara · ın "- - ~~~--,(" ' _ _t(. 

' _;;>. ,,, '.%-~ ~.... , . 1-': ~ 
~ . ~ 

.,.._z-= 

rolü KGrek te!!vi'Jc mösaoa aıarı Futbol ekzersislerı F d l A 

Royal~~r~i,:,':~~; nasıl Kulüpler arasınaa birinciliği Ga1a!~ik:::iat:.~::. ve <:._.~~~!.~!»sabrm ~::~ .. ~ad 
Birltı§ik Amerika ile mlh d karşılaıtılar tara sı'.".t sık r:ı.tsl:ı.nmıız. Çünkii fe: U . .. gu ~ararlar. 

Jtı~uf::ı ara.!ı.nda harp açıldı;;:n :-; Galat" saraylılar kazandı Dün Beykoz sahasında bUyUk bir ragat. ~·bir kabuk f inde ı ~akJuı.t, go~ k~,Uncı ~rhık_ ~"' 14 sonra, Amerika sahil ma!iafa. # .kalabalık önllnde mevsimin ilk tut. ı· bir m . d On ç d' ı ezzet_ bgmı almnıc ıçln, onların aı;ızlan· 
<-&. te k I.:· bol antrenmanlarına Beşiktaş, Gala... 1

• •• c~n ır. 11
• ış eyenle- ııa k()bar. Çünkü hft bir cnıli§e 

ra. § U~tı AtlantUcte Amerilcan ka. 11.1. •• • tasaray ve Beykoz kulUplerı başla. rın _yuzl~rı ~u.n_ış~r. ~akat bl~ ke_ llit bir korku veya !:PUniş bnnlnr; 
~ıV.:;1;~.rü~:::ı~e h:J!~'-t1 v:;:~-"~l ı v.t u kelle 'le r ara s l n da k l mı:şlardir. re 'ka~ogıı: ;,;eçtınız ~'~ ~·epye1!1 t~r doğru söylemeliten alıkoyunnz • 
.o;l.rn:ı.ı ..... ,_ ...,.. J • Beykozlular iki ayrı ekiple Gaıa. :z:' k ıı.Iem •• ne gfrersınız. Dlzı lm• İnsan toplulnklıımu valrlt \'akit 

Ci\Ul .sonra ise Vaşin.,,.tonda .A.. h r " :z .. .., . A d ... J'::J çul~n, b!zı §Unun bunım köle:;l earsan, putl:ı.~- bC""lllli.la- bos· 
:allık dairesi deniz tic:ır

0

etı filosu. f r l n C t ıgı n Q 0 l U Q t U l tasa ray ve Boşikta_şın karşr.:tınıı çrk. ~alın~ . _koyan, hiç de- ~üyü. k tan lmrl..-ulukbn °':'...ıb.i "devı"ren• • ih 
""' utradı&ı kayıplara daı· r ilk ra. - t ml§lardır. Birer antrenman maçı o. \e yenı?· ı z ku ti d ğlld t" ' .-v <:> ta b ' S . ~ ta . .. e \Ve er. e ır. filiiUeri dikkıı.t!e incele"'ı'nt- he .• 
8 

ruııu neşretti: Atıantıkte Amerika s n u. u sporları &Janl10 1 ra. r ve Fener eklpleri girdi. Heyecanlı lan bu kar§ıla.şmo.lardıı Gal'l~asuay Bı:z, l<endi ahmn'k lbtıra~larmuz, l•"-·tlı' l•yan ba~ı.ı..nn .•h uo 
1
) 

a.lılUe in fmdan tertip edilen bölge kllrek teş. / bir çeki§meden sonra: Beykozu 3--0, Be§lktaş da l3eykozun .. - iz 'h · " ,p...._. ı ep ona-
.... r e yakm yerlerde 17 p~trol .. egers ı tıyaçfarnnız, hlç de ba rm elinde gör~-•-· • 
""lllUıi ve "ilep den•-~ıttlar ta.ra.fın vik mUsabakalarmm iklnclsi dil.n Pa 1 - Berrin; Nazlı:, Nimet, Nevin, dlğer bir takımını 2-0 ye.:ımişkrJl r. k"J • 1 n.. • - ~ıruz. tı.. " .......,, b lı ı ıı o nı11yan ıutıya~lnrımız yU- Feragati ı.-ı . 
'""'1 batırılmıştı - ııa .. a çe Isı>irto fabrikası ile B~ykoz Suzan {Galat838.ray) 4.27, Galatasaray, Beşiktaş ve Beykoz ta. :ı:ündeıı küc:illüriiz • •. c ~ enmcmış gerçek 
~Uhasaınatı ·""mi d g lskeiesi arııamdaki sahada yapıldı. 2 - Melek; Fıtnat, Nezihe, MiL kımlarmda birço!< yeni elemııula.r Alın terli k • 1m bir ıdealistJ, aramrzda kim gör 

bir <iU"ına.n d n. """jllta ı ı lt~hte hiç Sahilden biillerce halk tarafından zeb.her, M~yyen (Fener) 4.35. 1 yer almr•lardır, Bu meya.nda Gala. e a:zanı '!' zeytini, clü? Fer:ı,.,"':lt I -
11 

~ enıza ı gem sınuı şim.a. " havyara. üst tutan ne ipek b'r • :- . , n samn en l>liyli'i< 
.\.ı:nerikac kın d b 

1 

seyredilen yarış ha.vanrn sertliğine Bu yarışlarda G.S. Bayanları 15 tasa.ray takımında İzmirin meşhur ku.fta · '. • , • 
1 mncızesfdır. Tarihe bakm bütün 

.,a ya yerler e ulun . n, ne srrmnh hır hıl at fçın, lıüyUk ·v " .. ~"' • 1 • • 
~~dıg1 lnUlııı.kkak .ııayılıyor. Bu kS.:: ~a.;:1: btıltyüı k bir lntızam dahllinde puvanla birinci, Fener 6 puvanıa ikin oyuncularından Aıtmordulu Sa.it de bak blldl6'1nılcn aynlmNZ. O, tek lnsnolıh~ ~~~ ı~.erı yapan o, 
--u takviye eden bl.r delil, Ameri. y e, • el oldu. oynamıştır. l.lft5In..'\ blr IUemdir, Tertemiz bir n k~ o ~ğll unu~~artnn ftnıtJa-
bıı:. Uc:a.ret gemilerine taarruzların Müsa.ba.l<alara: Gala.ta.saray, Fe. Mükellefler ~•armara kupası hava, bulutsuz bir aydmlili i~nde - . 

&l'bin llAn d k b nor, B2ykoz, Takslın, B:ıylerbayl ve Dört Tek: Hl v ı ;;... · On 
ııonra hft~laın a.ndıancat lliır.ıta.ç h.ı.ft_a Anadolu lru!Upleri iştirak etti. Ya yasar. ıı.r 16

"' bır ampul l<adar un ~ğah~, Yer yüzilnü oerı 
~ ma.sı r. ng zlenn ıddL MUkelletler aramnda yapılan bu Tenis turnuvası dün ~ayd!l!'.lldır. Bn saydam y:ıta.k için_ nete çe\irir, Hangi mnletler ara: 

il.sına göre Alın 1 bi 1 . it A rışlo.r Bıı.yanlar ve erkekler arasın. yarı;,a Anadolu ve Galata.sa.ray i•t.L. ile ruhu ısıklı ~ 1 ·bı ld ~mda "l t ~- ~ 
ltıı, <ienlz ti t~n ar,k r &§l meri d& olup mesafe 1000 ve 2000 metre '$ nihayete erdi ~ .. u ar gı pan aya- • eraga ,, e ut:ger , ·crilirse, 
b ca.re ıne arşı de..ılz:ı.ltr Uze i d rak ettL Yarış sonunda: Halit, Mus. Marmara kupası tenls maçlarının rak ıı.lıar. orada iç \ 'e dış yükseldiklerinin 
arbme 1942 nis d b r n en kıdemsiz ve kıdemliler a. tafa, Burhan, Muza.tfar ve Zekiden Ka...,rsın la dimdik d belirdJ.ı:.ı ö · · ı ü 

.. ft anın ıı. aşla:nı.k ta. d idi. ,.,.. ıı f1 sonları dUn F enerbahre kortlarında _ .. · " ( • urmayn.ca_ .. 60 g ru m 1i~. Böyle bir 
-'17Vurunda. idil A-• rasm a .-:.ıke e er ara,ınd'l. U kk An d 1 kibi 5 " - 1 rl d k b Jk d _ er, p!.uuarım buna gö dört t k ,. b k 1 m re ep a o u e .17,5 ne yaptlm ... ve turnuva nihayete er-'a. gı, ~oı: e ne en ır Yakarls bftk- u e e sa.adet, ismi var cismi , .ok 
... hA••-lam,•lardı. e mus:ı. a. a arı da yapıldı. --.ı •o.us' ğı h' k" b' d le .;: i' -....· ~ birinci, Galatasaray ekibi 5.28 ile L tlr. mayaca ıı; ımse yoktur. Zaten ır e\' t kuşu olmaktan çrkıır. 

aka.t, Amerikan donanrnasmm Bayanlar tünel oldu. Teknik neticeler: fera.~at "ahlbl, dünya lıalkmı tez- Evet, fera~t insanlığın en bli 
katueıertn himayesiyle ouaıanması Tek ÇJtte: Kıdemliler yf1 etmez, Onun na\'7.annda insan- ~·~k luuineAi, en Yti!fa. sek Raref1dı"r·. ı:u " Şefik çok gUzel bir oyunla. Kol - , ,. .... 
k.e.ıt'\/e dolayısiyle pul!lkteki Aıneri. Bu mUsaoııkaya Galatasaray, Bey. Tek Çifte: yan'ı 6--4, 6-S, 6--0 yenerek tel( Iar cep1eri Ve mevkllerUe de~I, :Ne Yn.7.ı.k, ki aramızda. onu apt&l 

Uslerinin takviyesine kısmen m~ koz, Fener, Beylerbeyi, Taksim ku. sıra gttnün en mUhlm yarışla.nına. erkekler !Lnallni kaz:ınmış, çift er. kafa1
al'J ve gönitllerllc rtitbetcnir- hk ıııayaea.Jc kadar so:vsuz1aşmıŞ 

;ı oıunnıasını isteyen, müttefikleri llipler1 girdi. Havanın sertııği yarış gehnl~tl. ttk gekiıtoıe tek ~lfteler a.. kekler de ise Suat.Kruı ekibi Şefik.. Jer, Türedi. :ıltm t.ahttea da otur_ olanlar da \"lll'. Ama bir bakana 
ap0.nyanın talep ve ıararx üzerine Uzerlnde tesir yapıyordu. rasında yapıldı. Bıı mllsab9.l<!ıya. Fe. Hasan ekibini, her puanı çekişe çe. s..ı., onun boynunu bükemeT:. Fak:ıt haldıdniar. Otinkfl kendi bayağı 

:: d&ha evvel başladılar. Gene trıgL Yarış eoıiunda: ner, Teksim, Beykoz, ve Galatasa _ kişe kazanmak au.retiyle be~ sette ım y<t~stı1 bir iı.; d~ğerlnin ibtlnde, hklannm, bükıttm biiklüm ka...= 
ınutehassısl&rma. ~ısre h!Uen At. 1 - Hayrı (G.S) 12; 2 - İsmail ray iki futa ile iştirak ettt. MUınba.. 6-i, 3-6, 6_ 2, 3~. 7_ 5 mağH'lp !rnl kurban olur. kat olu!'.llarmm lmna.~·an. y~Jan 

l&nt.Lkte en a§a.tı 100 Alman dexıiza.L (Taksim) 12.14, 3 - Mustafa (Bey ka başladığı zaman Fenerin eskl ve etmiştir. Fera~at tabağına bnnıla.n .lmrn m, bu itiraf merhemite ona~ 
bat fa&Uyette bulunmaktadır. Bun. koz) 12.48. tecrUbeU kUrekçlsl Seytı başa geçti Büyük bir heyeca.a uyandirıı.n bu ckmt:ğin, büti\n dünya nimetle:-ln- ~ı,maktmı bn1Jka ellerinden ne 
~ nıUrettebatı, harp ve tecrübe İki Çifteler: ve ilk 800 metrede bu durumu mu. maçta bilhassa emektar şampiyon den daha yüksek bfr ]~eti :var- gelir! .. 
g rı:ııuş bir kısmı müstesna, umu _ Bu yarışa Galatasaray, Takslm, bafaza etU. Kendisinl Güneşle Dur. suat'ın parlak oyunu pek çok defa.. clır. Bunu tatmaynnlar, onlardaki • Hakkı Süha Gezgin 
ll2!.Yet1e kA.ti derecede teerUbe sa.bibi Beykoz ekipleri girdl Yarqı heyecan sun ve onu Petro •(G,S) takip ediyor. ıar seyircilerin şl ddetll alkışlariyle 
Olınıı.yan !;ok geno ltlınselerdlr. lı oldu. Depardan ıtlbaren Gala.tasa. du. Fakat (1000) metrede vaziyet karşılanmıştır. 

Bu.nu.nıa beraber üç hatta.da 17 A- ray başa geçti ve mUsaba.kayı bu ne. değlştL Petro başa geçtl Ve bu IJU- Tek Bayanlarda Muallı\ 6-0, 6-2 
rnerikan geınJBi.ni.n batırılması kU _ t.ke Ue bitirdi. retle Petronun rahat bir kU~k ~e • Bastüye'yl mağlüp etmiş, karışık e
SUk görUlemiyecek bir muvaffa.kL l - Kemal; Turhan, Selim (G.S) kişiyle müsabaka .nllıııyeUeııdi, kiplerde de MuallA.. Ha.san çifti Feh 
~tlr. Alınanlar, neticeyi, adetleri 10.32 2 - Şefik; Kenan, Emin (Tak.. l - Petro (G.S) 10.6; 2 - Seyfi mi _ Jülide ekibini yine 6-0, 6-2 

U!beten u, f&allyet nhaıarı mah • sim) 11.14, 3 -Mustafa; SalA.hattin, (Fener) 10.36; S-Dursun (TaklJlm) yenmişUr • . 
<tllb t denlzlatııa.rıa Atıantiğln uÇ.!uz Ali (Beykoz) 11,32. 11,7. Beykoz kulübünün yeni 

Ue ka Dört Tek·. .. ... ç•--ı,,,, a ız ge?ü§llğlnde n.uıı temin ede ....... .....,: kayıkhanesi 
~~r? Bn yarışa Beykoz, Taksim, Fener Bu yarış günün en enteresan ~ DUn Beykoz kulU"oUnUn ~1 tn§& 
İn.gUzler bu ınıale §U oeva.bx veri ve Galata.,ara.y girdi. Ml1aab&ka çok iddialı müııe.baka.sı idi. Yanşa Gala.. edilmiş olan kayıldıa.neainl.n resmi 

Yor!a.r: heyooaııtx ve ır;evldl oldu. Takllm tasa.ray yine iki futa ile girdi. Bun- kUşadt yaprlmıştrr. :Memleketimizde 
İatı:hb&rat sa.vesinde... ba,ta. gidiyor. ŞOO metreye kadar bu aa Taksim, Beykoz, Fener de iştL ., ilk deta olarak modern bir kayıklı&. 

1 
Fuııakika ba,•~•aıı ti"'""""" vapur- durumu mıılıalaza edJyor. Fa.kat Fe.. r&k ettl MUsabaka başladığı za.man 

ı.u.u -u• neye a&hip olan l3eykozlulara Uerl..sl 
1~da.n AtıantJkte teaaduten karşL. ner yeti&erek Ta.kAlml ge<;lyor. Neti. Taksim futası başta ve onu Galata. 1 in ıw. l 1 ri :"lll& çıkan bir denizaltı tarafmdan oode: sarayın iki tuta.sı takip ediyordu. ç "<"S'arı ar dl e z. 
uıı.tırztnuıg ol&nlan pek nadirdir. De. 1 - Fener 10.8, 2-Takstm 10.16; 80-40 metre geride de F ener ve Bey Galata.saray Beykozu geçerek mUsa. 
!Uzaıtı harbi, teveccUh edildiği dllş _ 8 - Gaıata.saray 10,17,4 bu katago_ koz futa.lan geliyor. Fa.kat 1000 met bakayı şu sıra. ile bitirdiler: 
~ 1çin korkunç denebilecek bir de. ride 11 puvanla Gal&tasaray birinci; rede vaziyet değ:l§tL Galatasaraym 1 - ZekA.1; Şevket, Mustafa, ö . 
recede ınüesmr olabilmek için deniz 9 puvanla Taksim ikinci; 5 puvanla futaları başa geçtUer. Ve Adeta bir- mer, Mustafa. (Fener) 8,S3. 
11.ltı filoaunun iyi organize edilıntş P'ener UçUncU, 2 puvanla Beykoz blrlerlnl ısıkıştrrmağa başladılar. 2 - Re§n t; Ali. Petro, Turgut, 
btr i«tlhbarat tqkilltlyle mllşterek a1SrdUncU olduıa.r. l - Galataııa.ray; Reşat, Ali, HUs. S&t.I' (G.S) 8,42. 
Çall§n:ıaaı l~mdır Tek Çl!te: • nü ekibi 9.4-t, 2 - MUsabaka harici 3 - Cihat; İbrahim, Kenan, Yu. 

l:lu h ' Bu mUsabakıı.ye. Gatatasa:rayda.n Galataııara.ym Semih, Selim ekibt. su!, Hüseyin (Beykoz) s.~9. 
1 arpte de.nlzalttla.rla yapıl:ın 
SU!ıba. Nazlt, Fenerden Nezihe girdi. NetL 2 - Beykoz 9.51, 3 - Fener 11.30, Taksim kulübü bu ya,.... .. ı bitirme. ra tın ilk aanse.syonel mace _ -""' 
hı- ~- oede: ı - Gala.t.Maray 6.36·, 2 - Fe... İkinci vaziyette gelen Taksim tutası den yarı"ı terketti. ....., ..... g11ı.z aı:rhlıst "Roy&l Oak un "' 
lU~ ilkte,l'iD 1939 da Skapa Flo~' Us. ner 7.7. yal'IŞI bitirmesine 15- 20 metre ka. Bu katagoride, Galata.saray 13, 
e nd,e ""-•~, İkt çıtt.e: la mUse.bakayı terkettt. Fener 9, Beykoz 4, Taksım l puva.n.. ,_ ,,,.. ........ maaıdır. O zaman her_ 
"~. 'lllnumı harp sonunda Alman do- Bu yarışı Galatasaray ra.klpsl.z ka- D1lrt Tekler: kazandılar, MUsabakalardıın sonra 
:tlrna.stnın intiharına sahne olan bu zandı. Ekip: Berrrn, Nimet, Suzan. Bu müsabakaya Galata.saray, Fe. derece alanlara kupaları "oöl.ge mu • 
d lctıvveuı deniz üssüne bir Alınan Dört Tek: nerbalıçe, Beykoz ve Te.kAl'nl ekiple., dUr vekili Kemal Halim taratmda.n 
"'&.lllzaıtıaııım naaıl girebUdiğine hay. Bu müsabakaya da. Galatasaray r1 iştirak etti. MUsa.baka sonund& verildi. TALAT DELIDAil 

Ticaret Vekil yakında 

§ehrimize gelecek 
Verilen malüma.ta göre yenl Tica.. 

ret vekilimiz Dr. Behçet Uz, blrka.ç 
güne kadar iaşe ve t!oa.rt va.ztyetr 
tetkik etmek Uzere §ehrlmize gele.. 
cektlr. 

Malatya bölgesi atıcılık 

birincilikleri 

l\Jalatya, :! (A.A) - Bölge atxeı. 

lık birtncillkleri, gençlik kulüpleri _ 
n1n iştira.kile, sporcu vallmU:in 6nlln.. 
de yapxlmqtrr. Mektkspor atrcdan 
büyük blr varlııt göstermt§ler -... 
hem fert hem takım Itiba.rlyle blrl.n.. 
et olmuşlardır. 

Alman teknik neticeler ıuntardır: 
ı - Meklkspordan '.Mehmet Binle 

(57) aayı) 

2 - Meklbporda.n Cahit CaJa.ngo 
{56 sayı ) 

3 - :Mektksporda.n Nafiz Pekman 
( 51S sayı). 
MUııabakalardan sonra kazananla.. 

rm mUklU'atmı bizzat vali vermlştir. 

t et •tınJJ, Almanyanm çok gizli tu.. 
'V Ulan blr ana.ıı sayesinde buna mu -

1 &ttaıt olduğu ka.naıı.t1ni ileri silren.. 
er bulunmuştu. 

a'aldka.tte .ıüc;blr yeni ailA.h ku!la.. 
Dtltnattuş, İnglliz zırhluıı torpille ba.. 
~ neticedeki muva.ffaldyet JJı_ 
8 

1-rat te§kllMmm çok iyi çalI§m&.. 
~ 8t.Ye8fnde mUmkUn olmll§tur. HA. 
tt eden blr müddet 9011ra bir Hola.n
lrta gazeteaı bu bwıusta dJkkate değer 

evirip çevirdikten sonra sanki korkusundan potlamıı gibi, patlak göz:leri 
iie yalvaran böceği havaya fırlatır .. Tekrar u:ıonırdı .. Ağaca çeJifli kuılar 
konup kalkardı .. Bunlar arasında Mustafanın o z:amana kadar hiç gör
mediği kuşlar da vardı.. Onların süslerine, renklerine, hele mavi göğün 
genişliği içinde serbestçe dolaJmalarına ı;ok imrenirdi .• 

aıaı:nat Termiştl.r: f>u -nü~tesna dekor olmasa bile, incir bahcelerinin güz:ellikleri kendi· 

1 İüoçl'&run fimalinde Orkney ada.. terine yeter. Bir dl)fa iodr ağacı da , zeytin, portakal, hurma gibi mukad
"11t:ıdan Pomoııa, ada.ıımdaki kUçUk des toııhe geçmiş mukaddes ağaçlardandır .. Bır bereket kaynağı gibi dal 
~l'den birinde bir müddettenberl ôal yerden fış~ rır , Gövdosl, bovu insanların ölçii ;nefhumunu aşmaz: .• 
11 eıı blr sa.atçı yaşa.makta idi. Meyvası altından toplal'abılir, daha yukarıdckilerini toplamak için. munis, 
Y •klkatte ismi (W) h&rflyle ba§lL bir hayvan gibi kolayca sırtına çıkabilir .. Büyük ve koyu ye~! yapraklm
ı:: bu &dam AlmlLll l.atihba.rat te§ . filnın manz:arası insanı dinlendirir .. Ve yumu,ak toprak üzerinde uzanıp 
"'e luı.a nıeııaup bir deniz subayı idi zevt.ıf va:.-tinin ate1inden sakınmak isteyenlere koyu ve serin gölgeler temin 

1 
l"lktbeei de korvet kaptanıydı. eder •• 

ıt&-! iUrteırln 1939 {W) Skaya Flov Ya, meyvasıl. .• Sabahleyin, daha şebnemler kurumadan, incir ağa. 
SU. ~ 11Hıdhalln! kapatmağıı. mah.. cından kendi elile taz:e bir incir koparıp yemlyen insanlar, bu d!lnyadan, 

01 lnlnil.rin, resmen ua.n edilm1j !büyük bir :ıevki tatmadan gidiyorlar demektir .. Onlar gerçekten acınma
tıu ~a ratmen, yerine konulma • ğa lôyıktır .• incir, Erikliden baıka yerlerde de yetişir.. Fakat nasıl, elmas 
Y 1 Olduğw:u lSğren~tir. Bu vazL Transilvanyada çıkarıa, kayısı Malatyada olursa, elma Amasyanın ise, İn· ,:te harp limaru udece denizaltı ~ir de Eriklinindir •• Tahtını orada kurmuJ, haşmetini orada göstermi~tir. 
1 

&riyle Druba.taZ& altında bulunu _ incir bahceleri bir ağac; kalabalığından ibaret değildir. Onlann içinde 
tı::i Bu aflarm muayyen ve sabit sahiplerinin tabiatına, z:eovkl~rine göre, başka meyva ağaçları ba$ka 
tt. &rmda da geçlUe\' bır&kılmt§. mahsul el<lnleri de bulunabilır .• 

Ak~am serinliği başlayınca, Mustafa do eline kücük bir sepet alır, 
incır dev~irmekte büyüklere yardım ederdi .. Toplanan incirler sergilere 
serildikten sonra günei de batmış olurdu .• O vakıt dam önündeki büyük 
kara ağacın altında toplanılır, ve akıam yemeğine hazırlık yapılırdı .. 
Ağacın dalırda osılı duran fener yakılır, bu ışık altında, sofra kurulurdu. 
Yemekten sonra da günün hayatı hemen sona ererdi .. Çünkü tabiat için· 
de, ancak tabii hayat yaşanırdı .. 

*** 
Mustafa için, bu hayo.f iki ay sürmüştü. Fakat o, bunun farkında de-

ği ldi. Ona göre, z:amanın seyri durmuş. Günler, tek bir yaz gününde bir
leşmişti.. Bu monotonluk onu hiç de sıkmamıJtı.. Güneı her gün, onun 
için ayni zevkle doğuyor .. Kujlar ayni neşe ile ötüyor .. incir ağacları ayni 
feyzi, gösterıyordu. 

Günlerin kısalmağa ba~ladığı ve akşamların daha serinleştiği bir 
zamanda Mustafanın bobası bahçeye geldi: 

_ Mustafa! Maarif mektebi haftaya açılıyormuş.. Saatçı Ahmet 
efendi söyle..:fi. Seni almağn geldim .. 

Ertesi gün baba oğuı Ereğli istasyonundan lngilizlerin trenine bindi· 
lcr. Rum biletçi, vagonun kapısını kilitledi. Diğer yolcular ile beraber, 
Aydına kadar, hapishaneye tıkılmış insanlar gibi hürriyetlerinden mah· 
rum olarak seyahat ettiler .• 

Giresun mmtakası ticaret 

ha§ kontrolörlüğü 
I.Ağvedilen iqc mlldilrJUğil merkes 

bUroıru De.ti İhsan Uner, ticaret vekL 
leU Giresun b8§kontrolörlllğt1Iıe ter
fian tayin edilmiştir. 

Merkez barosu~ vazifesini i_ 
ta ederken çalışka.ııhğt n dUrU11t1t1-
ğfl ile temayüz eden İhsan. Onere ye_ 
nl vazifesinde de muvaffak!yeUer te
mennı ederiz. 

Taksilerin münavebe ile 

dütünülüyor 

Petrol ofis, .,ehrin muhtoc oldu-L 
benzin 'Ve mozol!a tasnrruf temi 
etmek üzere Ticaret Vekfileline m -
racaat etmiş ve tnksi otomobillerini 
bir sün cift, bir gfin tek nwna 
olmak üzere işlemeleri icin müsand 
fstemi~r. 

Ticaret Vek~leti kabul ettiği ta 
dirle otomobiller h u usulle ~eye> 
cektir. 

Zayi 
Fener nMtı.s memurluğundan al 

A'ım nutu. tezkereını ve askerlik .., 
alkamı zayi ettim. Yenisini ı;tkara 
flmdan erıskWnin hUkmU yoktur. 

Balat Molla a~kı ma.Jıa.Ufllll 
mam sokak No. IS Naft Sürgit 

MllU 
Oyul 
ıreıtlv 

l{oneumasyon 
fişleri piyango 

l'l§elerne Festival yapıl&cak gaz1D 

larda satılmaktadtr. Her tUrlU 1za 
hat Telefon: 283(0 

1 25 yu evvelkı Vakıt / 
----

8 Ağwı1os 918 

Batrrılanlar 

ea.& '11rını d&rt. sa.at sonra (İsviçreli 
t. tÇt) bu a.tıarm geçlt yerlerini g!Ss 
eı 1'n Plinlarm bir itopyumı nruııls:ı 
v de &denk İavlçrede.Jd ark:ıda~tur 
ın~Yle BerUne blldirmtştır, Bu 
~nıat denizaltı vuıtaslyle iatilL 
~ t te§kllAtmın ~t.sl Kap! tan -
ı:! Utlııı.nt Reiııhold Klrcher taratın . 
~ ~tklk edilerek derhal bir plA.n 
l>rt tlanmlf ve Kireher Guenter 

w.u~tafonın her gül' hir ucundan öbür ucuna kadar dolaştığı incir bah
.;esınİl'I bir (evrt-~inde kavak ağac;ları vardı. Onlara asmalar sarılmıJ, ve 
hiıbirin<? ı.loşarc.k so ... ld ı.,r:ı.ai bir bağ hasıl olmu~tu . So"bahorda kınım, 
sarı siyah salkımlar mukaddes bir mabedin kandilleri gibi asılı durur, gele· 
ni, ~e('enl c!av't edı>r vcı:ziyette herkesin ağ:zını sulandırırdı. Fakat çok 
!onra !cimse onlora dokunmazdı .. 

Mustafa. Ahmet efendinin delôletiyle Zeyniye mektebine yazıldı. Ve 
l;tirkaç gün sonra da mekt~be devama başladı... Bu hôdise Mustafanın 
ailesı içinde olduğu kadar; akrabaları arasında ve hattô bütün mahallede 
de ufak bir heyecan uyandırdı .. Demek hafızlıktan vaz geçilmişti. Demek 
Mustafa gôvur icadı alon şeyleri öğrenecekti. . llôhi yerine şarkı söyliye
cell; .. Yağmuıun nasıl yağdığı, rüzgôrın nasıl estiği gibi, Allahın işi olan 
ş eyleri soru~t~ırmağa kalkısocaktı. Ne günlere kaldık?. Süleyman ağaya 
da ne oldu, :ter halde onu zındık ahbabları kandırmış olsa gerekti .. Ka· 
bilinden söz:ler, sualler bfr müddet calkandı, durdu .. 

BerUn: Tahtelbahirler §l mııl ablu 
ka mıntakno;mda 13.000 ton!Hl.to1 

e!\ kuınandasmda bir denlzattı 
::llizıe vazi.fe verm~Ur. Bu gemi. 
-., ııtlvarı..t olan Prien'e kapalı blr 
tı.l:z,rf. "'•rilı:nlıJ, va.zıtesintn şimal de. 
caıı:lrıde <>lduğu, fakat tafsll!tmı an. 
~entze açıldıktan muayyen bir 
c """ t ııonra zarft açarak alabile. 
ee, bildirilmiştir. 
cı:rien•tn denizaltısı. aldı~ı emlr' mlı 

ince, 13 Ukteşrln 1939 a!tşamı sa. 

-l,Devam~ ~ üııcüde}_, 

Bahl.'el"İn henüz fidonlık kısmına bostan ekTimiJti. Mustafa her 
gi:'I oraca • en · bir t...cııpı.ır cinsi, yeni bir kovun c;e~idi bularak eğlenirdi. 
ArNfo bır, ~ar• t<'.'plc.ırı her gün bıraz daha büyüyer. bir ayva ağacına, 
n,eyvcıları :115anın oğzmı sulandıran usareleri i;e gittikçe şiıerı bir nar a· 
ğacına rdst•onıtdı .. Fak.ıt b:itün buolann hepsine hôkim olan irıcır o~ac;· 
iare idi. . Saf sof cfiıi!mis!er, sanki mukaddes bir vaz:ifenio ifasını beklıyor
lardı .. ötekiler, bu velUt krcliçeıler heyetinin nedimeleri, maiyetleri idi~er .. 
insanlar sabah ve al:şcım ellerinde sepet onlon ziyaret ederler, topr.:ıgır.
dan, 'nalından boynunu bükmüt meyvalarını loplarlardı •• Ve incir ağacı 
hemE:n i!ci aydan fnzla durmal<Srz:ın doğurur, doğururdu .•• 

/"'1.ıs,•ofa hunıı:mn bir ~oÇiuıla yakından tanışkhk yapmıştı .. Bazıları
nı, b· ylorınrlan, r.üsselerir.den, bazılarını da meyva1arının cinsinden, ne
fos•tinc!l"n l?nırdı. . Öğley;n, hava sıcaktan kaynamağa başlayınca, on
lnrclun en gC,lgcli olanın rıt'reJe olduğunu bilir, oraya çekilerek sırt listü 
ı.ııorım•ı C•mr höct>ğ • o-;u cok rcıhatsı.: ederse, kolkr:ır. eli ile kcyrno~ gi
bi yerini • kejfederek yakalar, ve bir müddet parmakları arasında 

Süleymar. ağa bunlara pek aldırı~ etmedi.. Yalnız Eğri boyun hoca· 
nın dargın bir tavır almos' ve eski samimiyeti göstermemesi onu biraı gü· 
cendirdi .• Ve bir müddet o da Koz dibi mahallesi kahvehanesindeki kö· 
sesine uğramodı .• 

Mustafa yeni bir hayata atılmış gibi mektebe, ve mektep vazifelerine 
can ve gönülden 5arıldı. Mônasını az çok anladığı şeyleri sfüelerden da· 
ha çabuk ezl:erlediği ic;in, duyduğu kolaylık onun şevkini de artırdı.. Az: 
zaman sonra yazı yaımağı da 6ğrenince, başladığı sınıftan daha yuka
rısına geçirild;.. Çalışkonlğı, usluluğu, ve zekası kendi sınıf hocaları ~a
dar, baş muallimin de dikıcat gözünü çekti .• Ve tek adlı çocuklara mah
lasıarı verilirı<en baş muallim ona anlayışından kinaye olarak Fehmi mah· 
losını taktı .. 

Mu5tafa artık. Mustafa Fehmi efendi olmu~tu .. 
{Devamı YOrJ 

sefainl batırm~lardır. 

:E Puartesı SALI 

> $ AğuSUlh 4 Ağustos 

~ 
~ Rooep: 20 Recep: :&J l llır.ır: 90 Hızır: 91 

Vakitler Vasati Ezarıi Vasatı Ez.ı 
..,~tr 

1nQ-n•ı 4.M 9.!9 U6 

Öğle 12.20 4.M 12.20 ... 
İklndl 16.15 8.49 16.lD 8. 
Akşam 19.25 12.00 19.28 
:ru. 21.18 us nu. 
lmsa!~ 2.56 7.80 u s , 
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I 

AlAU' P.EN!ll 

V akıt okuyucularına: Sovyet cephe..i haritaBt 

Denizaltı aırb nc!e 1 nm başında üç ki.cıf. vıtrdır: Korvet 1 ı;ıiyle kara.ya .;rkanldı!tlan anl:ı~ıl • 
kaptanı Ud., Von BliniD, harbiye ne. ı dL Bugünkü rad;;-ı 

gizli lS'"-""--•"•·"··"' tJD z:!reti mUmessill Hcro::an M nzı?l ve 
t tüıı t._,,,ı.n!tm rci:oı Amiral \valtcr Almanlar harbin nıt a.yıarınd:ı ln. 7,30 Program 7,32 VUcudUmUzU 
Cana.rls... gtllzlcrln denizaltılarına. ka.rŞT kullan çalı§tıralım 7,40 ajana 7,55 Radyo 

(Baştarafı 3 üncüde) 
1 

Amiral Cano.ris bu ~le.rde bliyük dıkla.n ;enı .. ve glzli blr stlA.hları oJup 1 ork~stra.sı 8,20 _ 8,35 Evin saatl 
t dokuzla. on arooında, su sathına bir tecrtibe sahibidir Umumi harbdc olm:ıd!0ını o~enmek lstlyorlardL Bu 12,30 Program 12,83 Şarkı ve tUrktl-
ıktığı :zwnan ~nlı ve siali bir de_ Mııdrld elçiliği dccl.z ata,,eilğinde hususta en kıymctl! malftınatr, balı_ ler 12,45 ajans 13,00 • 13,30 Şarkı ve 
ızdc :,u.payalıuz oldu~unu gCSr1U. Ka bulunmuş, Fransa.da. çal~a.n ve a.ra. , rılmış Alman denlzaltılarmın mUret. türküler programının devamı. 18,00 
yen telsizl.:ıi kull nmıı.mak ve sa _ larında me~llur :rı.ı:ataha.ri'de bulunan tebatr Te bilha!'lsa. !Uvarilert ve,.ebi - Program 18,03 Radyo dans orkestra... 
den s a tam onda verile~>! bir birçok ajanları o aevlc ve idare cL lirdi. Binaenaleyh bunlarda.n birk~t. sı 18,ISO Kar!§ık makamlardan şar 

şareti beklemek emrini nlmı'itı. S.ı. miştır. Şimdlld tcllkllAtın b'.rtnci gu.. nı tnglltercdekt Ucıera kamplarmdan kılar 19,SO Haberl~r Hl,15 konu'ima 
L,ıklnrı karartma. dolayıslyle, ka.. rupu doğrudan doğruya onun ida _ kaçrrma.ğt tuarladrlar, 1940 llkln • (Çocıık F.ıı'rgeme kurumu adrnA.) 
!ıklar lçlnd~ d 'ı::ı k yu bir kıı.rı.ıD re.!;inded.r. 11-.nct gurup Yon Bli:ıln'. harmda ve yazında be' ajan deniz&l. 19,53 Fasıl heyeti 20,15 Ra<Iyo ga.ze. 

c ııek11nde !arlte:Mlyordu. Pnen bek in id:tresinJ<?dlr ve merke.zl Klel'de_ tı gemileri vasıta!liyle lngiltereye çı. tosı 20,45 Bir halk türkU~ öltrenL 
meğe bo.§la.dı. dir. üçüncü gurup Jse merkezi Bre_ kanlmış, bunlardan mUltc~i hüviyeti yonu: 21,00 Ziraat takvimi 21,10 Fa. 
S at tam onda. sahild n Z'ly:! bir me:havcn'de olmak tiz.ere Reinhold 
k birim~ de!a. yanıp sönd!l ve beş Kircher'in idnresindedlr. Bu UçUııcn 

n daktka sonra kauçuk blr sandal gurup Alman denizaltı i'il'.>SU ku:n.1n 
• cnizallı gemisine yanaştı. İçinden aaru Amiral Donnitz'ln emrindccllr ve 

v çre'i saatı;r çıktı, geminin kuman deıılzallı vasrt11S!ylc istihbarat yapan 

tanınan Uk !kisi yake.lanmı~. sonra sıl progra.mmm ikinci k1.sını 21,30 
gelen dlg-er UçU llç denizaltı süvarisi. Konu11Jl.a (GUnUn me90lelet'I) 21,45 

mtı:zlk 22,30 Haberler 22,50 kapanış. 
nl kaçrrma.ğa muvaffak olmu,ıar, i'a. 
kat sahilden açıltp kendilerini bekle. 

Yeşil köy Nuri Demirağ 
as.mı o aldı. Dımiz ıtı onun kuman.. g,u guruptur. yen denizaltı gemisine gldeccklerl 

ı.nda. liman!l doğru ile::ledi, ağlar. Bu te!'lkllA.tın Uç gayesi vıu·öır: sırada meydana çıkarılarak ele ge<;L Ta~jıre alanında 
da.ki geçitten geçti ve iki torpil lrn. _ a. - Ecnehi limnnle.rmda. t•caret r11mişlerdlr. -

erd ruı.lıklar içbıd (Royal Oa t)a doğru Yeya harp gemilerinin hareketlPn Esasen denlzelb gemiler! vasıta 
şm çıJgm br hı.zlıı. ilerledi, ',I'o .. p.Jler zırh hakkında mal{}mat toplamak, 

1
• siyle karaya çıkarılan ajanları ekse-

lmm birdenbire govdc ine çarptığı b - Dllşman memleketle:ine aja.n . 
ma.n denizıı.ltı gemls .. .:;-... .,itten çık çıkarmak, bunları lrlare etmek, ı rıya !:>lrşey ele vermekte, hiç değilse 
11 \"C Almanya.ya. ciönU:i sey&batine c - Ajanlann, mUhlm harp esir - karaya ajan çıkar1ldı~m dtı,man 

Bıı a:nn 2!1 iin~il pazar gilııü uçu. 
Mı ve ya"l·~ı talt>b:ı~er ara"ını;b. tay. 
yare 'c n!A.niir mü~b&kalan yapda. 
cali, ı.;t:·, !atlar tevzi oluna.ea.ktrr. 
Gö !"ri w ~·an'Jlar& saat 14.,SO da 
b:ı!)la:ıacaktır, mrştı. !erinin tlrarlarmı tertip ve idare et. memleket malnmlarma biMlrmekte. 

ln~ı z tahkik komisyonu d:ıh:ı. ilk 
1 

mek.. eır: Denlzaltr gemisinden karaya. c;t. \"atanı dU'}m'tD t~~n.iiz!lnden m& • 

MUDORIYETINDEN: 
Kibri! t&brtkası ıcı.ıı ~ag"ıda }"Ullı ~a.rtıar &ltmda erkek udın 

ve çocuk tşçı almaca k trr 
ı - 'l'ekmU tal>r1ka işçilerine ı,; gUDlerı paraatZ sıcali ~aıe yeıne~ı 

verlll.r. 
a - Ocretıer: 

a) Erllek t~c;llere: 
Norma: me..a.1 sı.atıan t<:lı:ı erkek işçilere )faptırııacıi~ tşlıl 

mahlyeune göre sut basma Ucret hesablle gUnde 100 Kur~ta.n 170 

11;uru~a liadar. . ı.. 

b) Kamn l,çllere: 
Norm!'!.l mesai !&atlat"! için kadm lşç!lere yaptınlacak işin ma 

tıljetıne göre 75 ıruru~tan 110 kuru,ıı kadar. 
c) 12 yaşından ıu yaşına kadar olan erkek ve kll e[)()Uklııra: 
Normal mesl!l cıaatlan için çocuk l~çılere <ıaat oa~ı ucretı tıe. 

ca.bil<ı 6:> kuruş. 
d) Tahmil ve rabUye, avta toçllerl: 

Bu ka.bll ~lerde çalışanlara işin mablyetlno göre 1150 kuru~. 
ta.~ \70 kuruşa kaoar. 

e) Fazla mesul UcretJerL 
ıcoordtna..syo.'.I Heyeti karartyle tal:ırlkanı:n gün'1e yapacag

S ııaatıık ta.z.:a ~alL\'ruaıarın % 30 zammı ııave edildikte norm&J me
saı ll?- ıoo - 170 kuruşa kadar ııcret aıa.n bir \.ş<;iye 150 den 250 
ırnr..ı?& lı:ııdF.T. 76 - 110 kuruşa kadar al.an bir tşc;iye 110 - 16{) 
lruru~a kadar, fl5 kuruş alan işçiye 95 kuruş; ı~o - 170 kUnışa 
zıı1ar aıac ı~ç\ye 220 - 250 kuru;a kadar g 1'l·jelik v!!rllec~kttr. 

3 - Kanun! vergiler ı,c;ııere ait olmak Uzere Ucretler, i'abrlka da. 
bil! ta.llr&&t?i8.m+>slnde yazıll hUkUmlere ~öre ll~r 15 ı;:-Unde bir Men1r. 

4 - lşc;ller, yatacaa yerlerini kendileri temin ede!'ler. 
~ - TaJlp clanlarm BUytlkdE>rede Bllytlkrtere _ Bah•:eköy yolu !lze 

rlndek.1 Kibnt fıtbrikı:ı.sı mUdUrlyetUıe ntlfus tezl<erelP.rl ve altı fotog. 
rafla beraher m1~racaat etrnelerl ll:ln olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
allnacak 

KJbrlt im!! eden dalrelerde veya fabnk:ı :am!1"banıı9lnde m!lklnl.at 
ve ma.lmııst muavini ol~ak çalışmak tızere oır1 .. ~ı sını.t tesviyeci. tor. 
racı ve frezeclye thtiya~ vardır. Fabrikada yapılacak imtihan neuee. 
3~de gö.stercceklerl eb1!7,•ete göre maaş veya sa&t ba~ı llcretıerl taytn 

~~lleccktlr. Talip olanlar-x vesalklle birlikte B:lytl~deredek.J Kibrit tat>. 
rika.:ıı mtidltriyettne- mOracaatlart U!l.n olunur. 

--------------
., ........ ımm ..... l8iilmıı .. llllilm1111111i11ı111m.a ..... ı-. 

HiGH SCHOOL 
lnglllz Erkek Me':ltebl: Nişaataş 

Kayıt isleri: Pazartesi, Perşembe günleri #aat 10-12 
arasında vapıl!r. Leyli yerlerimiz mahduttuT. 
ikmal lmtllıaıılan: İngilizce klamı 16,9.942 de 
!knıal imtibanlan: TUrkçe kısmı 17.9.942 de (orta)' 
ikmal \mtıhanları: Türkçe kısmı 18.9.912 (Lise) \. 

.Mektep 23.9 N2 c;erşanıba günU açılacakt1r. Telefon: 81078) 

= 
t LAN 

Ordu basta.bak?cr ve lıcm~ireler okuluna leylt ve mcccan1 talebe alma
caktrr. 1steklilerln en g~ç 80.8.942 gUnUne ~adar Ankarada Cebeci Ordu 
bastabakıcı okul mUdUrlUğllne, okul kayıt kabul ~artlarını hA.vi veslkaıa. 
rile birlikte mtıracaatları. 

Kayıt ve kabul şart1e.!"1 Ankara Lv, Amlrll.ği ve İstanbul Lv. fimirli~ 
satın alma komlsyonun·ia görUlllr. ( 7-05) 

K, T A S A. R B il t· 
HESAPLA.:.:ı 

2 lkin~itP"'"'" 
Kc,tderı:ı,' u 

ikra ruıy ', r: 
1 adet 1000 Urahk 
1 n 500 ,. 

2 " 250 .. 
14 " 100 

50 
25 

" .. 

ll ı le (ls\içrell saa.t.çı) nın par_ 1ngllterede faaliyette bulun1.n L karken kullandıkları kauçuk sandal .. sun bult1ı11d•Jrmak irin lhUvat ele. =======:.===================== 
otdJ~u anladı. S!Lıılı;ı orta _ janıarrn, u7.1.1n müddet, paraş:ıt JruL Ajanlar bunları, uzakt&n görWeceğl 

n k ·':ıolmu tu, otomnbıli aahUd"a ıan:nıı.k suretiyle m!lonlekete :;irebil. için yaka.mamakta., y9N gömmeğe ı. 
terked mlş olarak bulundu. diklc!'t sanılınr,,tt. Fakat sorırada...11 l se vakiUeri olma.maktadrr. 

A!n:ıan denız istihbarat te,şkila.tt • bı:mlarm denizaltı gemileri vaaıta .. "İmaf' dan 

man yetl~tirmek ga:n~~ne ımı.tuf 'Ve 
TOrk delfüanhlarma yarqaoak ye.. 
glne epor btı nevi bal"t'ketlardlr. 

Her 'l'ftrk pt!r ~lir. 

SAHİBİ : ASIM US 

Umuru! Neşriyatı ldart eden 

Basıldı~ yer: VAKiT MATil.A..\!:>1 

Rdllt. 4.hm"11 St!unwn 


