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ldaft ..e: &aaan <... Vakıı Yur·ıı 
l'eleton: idare (Ul10), Y1111:1 (%1'11J 

l'elg: latanbol Valm-Poata lmtumu:4" _j 

Milli Şef 
DDn hipodromu 

teşrif ettiler 
1 nönü, amatör 

vererek 
koşucuların kupalarını 
iltifatta bulundu 

JdJlll şen.mızın 1podromda alDUIUI 
bir resimleri 

Ankara, H (Vakıt muhabirinden) - Reı.icUm.hurumuz lılllll Şet taıut 

tnönU. bugün tpodromu teşrif ederek at kotul&rmı .wyretmltlerdir. ııun 

Şef, amatör koşucuları huzurlarma kabul buyurarak iltifatta bulUDmUf

lar ve kazanılan kupayı elleriyle vemıi§lerdir. Rel8lcQmburumuz aporcular 

ve halk tarafmd&n COfkun tezahltratıa aJ.kıtl&nmlftrr. 

(At yarıtlarmm tatlll&tı lldnet •yfammd9dır) 

bllıradan Adaaaıa: 3 

Zirai. istihsalde devletçilik 
Devlet ekipleri küçük ziraat yapan çiltçilere değil, bü. 
yük ziraat yapanlara ytndım etmelidir - Mer'a mae. 
lai ilatilalltna yol açmaktadır. Hükrimetin bu mühim 
,,.,,..eyi hal için geniı mikycuta aculı bir tedbir 

almcuı gerektir 

Yazan: AsUH. Us 

Dola cepbeıtade 

Sivastopol 
Elan dayanıyor 
Harkofla 

Almanlar balkın auretiyle 
ıedik açmağa tetebbüa 

ettiler 
Mosluwa. H (A.A.) - Sivuto

pol cepheednden reımıt Sovyet •· 
jaMma gelen bir te)gtrafa göre, 

Zlıutt.e devlet ifletmeleri he- ı bir malmır yoktur. Şa halde aor- 18 inci ROl!lell tUmeaine DıimSUp 
illa ilk teeriibe u.fhumdadır. Ev- mal DUDaDlarda bir aç J1ls dö- aeke?icl" yan belıedne kadar çık
l"Jıld aene Adıntde. Mercimek tift. nüm toprak ttz.rinde çabtu kil- ilk nlarlk ve ~e IM1et' çdt&
Ujlncle ya.pıJan t.ecırtibe zararlı ne- çök zlrut ..ııtplerfni dejll, llia- ranıık Mec- Jcaalamıllankr. Daha 
Ueeler venaiıfL Fakat hllk6met leree dönim topraklan olu ve evvel Alman ugU)ıan Plıdetll bir 
bQ gibi an.rtı neti~ oeaa- ba tc,,rakLv• illemek ~ elJıeria. ~ ba ı.rrttz hazır -
Jetİllİ Jmmadı. Gt!IL'eJl Mille -.rar de k&fl vuıta bahmmayaa M7tlk Jıfıoı yapm•tlr. 8ov,)'et bahfbe 
....._ ha ~ ba 11e11e kira ~fk aMlplerini makine siraatl· pt)'&deel mitraıy&s ve h&van topu 
leçilecii lmldl Jmvvetlldlr. Diğer • ne al11tmnak ve tef'1k etmek da- a.teştle hl1cum& !nubvftllet etıniı 
1araftu ı.a 9111e devlet lfletmele. lla dojrachır. ve Romenlere 8'n' b.yıplar ver-

"~tlr. l'I Mide. Almaray gibi, Anadolu- Baaun.Ja beraber son senelerde unu-v 
llaa dilet' ıdra.te Jböult bölge-" komblilalıarla devlet hesabına ara- Moskovs, H (A.A.) - Alman 
...... de istilısal faallyetlerlne . .zl illetme yolunda .YQ.Dılan tecrü.. l!(Xl haberlere röre Şivaatopol a. 
gir:itiniifjr Ye l.ıa W1gelerde mMj. ...... .._.lelretfmitıe -·- lılr ndzldeld mabareile, 8'dıletJnl aft. 
ile kuvveti ile ltlr buçuk ay içinde mera mmelesl ba1uacluiaa mey. tırmutadır. Fakat AlmanlaT bl. 
bet yüz bin dönüm arazi eylr&lde dana koymu~tar: Köy kanununa tün gayret.lerinıe rağmen Sovyet 
tobmn eldlebı"lettk 1ekUde hazır. giire hötün köyler murlannul ve mlldat.a· hatlarmıa ancak ktıçOk 
lanDIJlin'. idare heyetleri tarafmdan bu sı- bir kc*!uten girmde muvaffatı: 

Fakat Ziraat V ekiletlniıı getirt. nırlar tasdik edilmiştir. Memleke- olmuflar ve kuvvetlerinhı kUJH 
tlii meldpeJer yalnız de,1et hesa. tin lı1ç bir yerinde köy smnian k!Smını burada toplamışlardır. 
hına f;lllqımyor. Bir ~ok yerlerde dışında bir dönttm toprak kalma- Bu uç, Sovyet saflarına ancak dlit 
ha1km l§lerlnl de görüyor. il.at.ta mqtır. Bu 8Ul'etle kö:v1öler her menm Q«>1t bilyUk kayıplara uğra. 
halk heaabma daha fazla iş yapı. nerede olana olsun bot. toprakla. maaı pahasına dulabllmit ~ Sov 
)'or hayvan !16bfbi olmayan ve tar. n benfmseyorlar ve devlet eH ile , yetlerin clh"etli bl"§I taııLl'I'UZlari
lalamu kencJl kendilerine işlete- de ola& buralara müdahale edil. le ilk mevzil:rinc pO.ıııkUrtlllmtıf • 
llaiyen çll~llerıe yardnn ediyor. meshıi istemiyorlar. Mesel& Mlsll iUr. .Alma.nJe.r, lld gim lçiııde 

İlk senelerde kombinalar ç.lft. ovumda ve Ak9aray bölgesinde yalnız 1*- kftbde 5500 den fada 
dlere yardmı işinde hayvanı olan. geniş bir ~ok ~ arazi vardır ki ölU vermişlerdir. • 
larla olmayan çift~ilerl ayırmağa köyltller de\·let itletmelerlnln ba. Mo!lkow. 14 (A.A,) - Sivuto. 
lt&mu görmeksizin her mtiracaat.a ralard&ki boş topraklan ftleme&i· pol ıimalindeki bsimlıerden birin
llnlayyen bir bedel mukabilinde ne, ekip bt~eslne <'ngel oluyor- de son gllnl~ has9atcn l}iddetli 
1Vdmı ediyordu. Bu usulün zara. lal' Köylünün biri bir yere gel- sa.".ışlar olmuıpb!r. A.l:manlar, ba.rp 
~ görtllmtl§tlir. ÇUııktt çif~ilere nıh; ytmıi bin dönüm arul tıze- hattına. çoık fuila miktarda piyrı• 
tiraat makbıclerlnin faydasını an. rinde sadece bir koya bzmak sa- de kunetlerlyle fazla tank ve 
latımlı: ~ yapılan bu yardan retile ba kadar gen.iş yeri benim· top getirmişlerdi:r: Bundan bqka 
batiadıkta.n 80Dr& be.zı çlftçller her 6elllişür. Elinde tapusu olmadıtr, Alınan tayya.rek>ri durmadan ~
lene aym "1cllde de,•letln zir.ıat vergisini de vermediği bu toprak- pıcan Sovyet kttalanna hllcum 
ınüinelertnden faydalanaeaklan. lan bin koyunluk bir sUrtlye mera etmişlE"l'dlr. DUprum bu ufak ke. 
Ilı 8mK- edelıek ellerhıdeki çift my yapmqtır. Bimde h1leınna geçmlıe iıse de gedik 
"-1al"llll atmağa ba,Iamı~l&nhr. t,ıe köylUlerln hayv:ınlan için a~ muvaffak olamamışt.Jr. 
Bunun tberlne draat maldneııi ile ae.relerl mera yapabilecekleri rJd. (Devamı Sa. !, Sil. 6 d4) 
drtçilere JWC)on. işl yalnız ~rtl dt bir tetkikle U!ıbit edllmemlt 
oJmayaa köyltil~re bMrolunmaş. clnwJJ devlet iı1letmelerl ile köy. 
1-r. tüter al'MlJlda bir ~eld~e me\'mtl lneholuda 

top sesleri 
lnflbolu, 1' (A.A) - Dört gtındQr 

aalıillmlz ılmall garbblnde bir ma
halden kısa fuılalarla ateı eden top 
ve lntll4.k gürWtWerbıln liddeti, ilçe. 
mJz 'bl.nalarmda ve eamlarmda zıeır.e. 
leyi andınr lht.l&azlar yapmaktadır. 

Ştiplısiz mlllf müdafaa zarureti olm.'\ktadır. Son zamıınlarda MlsH 
İle zirai faaliyet aaha~nda bir o''Bııımda bir takım köyltllu dev
~k ~!l&nn azaklaştıklan let işletmelerhıf' a1t traktörlerin 
1Ja gibi senelerde komblnalanu kU- önüne çd(:ırak yatmışlar: "Bnı öl. 
~ ziraat yapan ~ilere bu tarz. ıliirm.edlk~ bu topraklan ı;lr.e sör. 
da yanbm etmf.RI faydahdır. An. clilnneylz!,, rliye haykırmışlardır. 
eak aonnal &enelerde bu Ufllllü Der halde htlk&metbı ba mllhim 
~ llmn gelecektir. Zira mesf'leyf ha.1 için ~enl!J mlkyuta 
b11gtlne kadar yapılan t1Crllbeler ~h bir tedbir ahnası gerektir. 
IQ neticeyi nnnf!}tir ki komb"na. -----------------------
lar .klloük ı:Jraat sahiplerine yar. 
clım etmesinden ise devlet hesabı. 
ita işlemeit verfmH olmaktadır. 

Me&eli ~ mald™ldf'n mllrek
k~ bir ~ple kil~ ziraat yapan 
~t.çller hesabma çalışılır ve 20 
lıta d&ılinı toprak işlenirse devlet 
hesabma geniş arazide çal!lıJdığı 
takdirde 30,000 dönlim t.oprak jr_ 

lenebllir. Bunun sehebi makineler 
de,·let hesabına l~ledlğl takdirde 
l'tizleroe, binlerce dönüm üzerinde 
!;a.Jı~ıldığmdan dönüş yapılmaz. 
1'lunta1.am ~hşıhr. Hiç ızaman 
kay6c<lllmez. Ha1buld köylülerin 
t.rlalan ~parçailrr. l'."ollarda 
fazla sarfiyat olur; <lönmelr.r o
lur. Çlf~ller arasında hndut mü
Jıazaaaln çıkar. Türlü sebeplerle 
~ saatlerinden '"'&ktt kayhe
ctıUr. Tabii i,tp randrmıuıı da ek. 
t.ilfr. 

Fakat Adanada Çıd<uro\'& gibi 
1fl'lerde höyük 7.lrast yapanlara 
...... Qe JVdım etmekte W>il 
L 

1 CEPHELERDE DURUM 1 

ikinci cephe nasıl olabilir? 
Almanlann Sivastopol üzerine 

yaptıkları şiddetli devamlı hücum
lar devam etm'?lctedi.r. Moekova, 
muharebenin şkldet.ini belirtmek
te ve Alın:ınla:rm ağır kayıplar pa. 
basma bazı mevzilere gird.Jklerini 
açığa vurmaktadır. Alman tebliği, 
diğer harp bölgelerinde de muvaf. 
fek.iyetler kaydP.tmektc, Ha.rkotta. 
2(\ bin eslr alındığını Lllve et
mektedir. 

Alman :ilkbahar te&mmımın Si
vastopol olooa.ğm en k.ııvvetl;i tah
minle?' a.r:ı.smda idi. Sivastopolu 
zaptetmee, Ka&asyaya akmak, Ve 
~ ~ mNi)md'lll', ld Sıt9uıtoP,ol. 

dtlnyanm en kuvvetıJi millta.hkcm 
mevkilerinden !>lıictir. Onun i.çin
dir, ki Siwstopoıl avqlan çetin 
olmaıktadn". Sivutopolun .zaptı, 
hiç şilpb.eal~ gllç ve ağır kayıplar 
ı·ahıısma ol~. Fakat Alman. 
lar, bunun ıiıı;jıı biç bir fedaklrlık
tan çekinmiy~cnlir. Müatah. 
kem mev".ıtilel".n uzun menzilli top
larla dövUlmeS, dalga halinde 
tayyarelerle bombardıman edilme. 
si ve mtıır bırtikle'rin öne stlrill. 
metil, fazla ln.eım ayiatmı &lle
mek içindir. 

{Devamı Ba. !, Sü • .J ds) 

r Mimikte TUrke "" -ı dogru 
Yazan: lsmayll Hakkı Baltacıogıu 

2 inci sayfarnızda 
--~~~~~~~~~~~~--1 

Su sporları. mevsimi 
Barbaros türbesinde merasimle açıldı 

25 Puvanla gunun şampiyonluğunu 
kazanan Galatasarayhlar Barbaros 

kupasını aldılar 
19'2 nnea ı.tan.buı denla lpOr1an 

mevslmi dün meraaımı. açıldı. Su 
aport.an ajanlıfı bUyUk bir kadiJ'flnu 

1ık eaen olarak bu mevıılml bUyUk 
'l'llrk denlzcfat Barbaros Hayrettln1n 
tGrbeırinde beflayan blr ilıtl!&lle açtı. 

YUluıek deııls Ucaret mektebinde 
toplanan w sporlan hakemleri, llpOr. 
cuıar bqta babrl;ye b&ııdow oldutu 

halde bllytlk Tllrk den1Jıcl81nln ttlrbe
alne gelmtıtl. 

Llllra 111r111 

Tobruğa taarruz 
başladı 

Londra, bir Alman 
zn"hlı tümeninin ilalr 

mqe itiı'iiiitlla/ı 
olduğunu bildiriyor 
V1f1, 1' (A..A.) - Llbyad& Alman· 

1ar Tobrup karyı tiddeUe taarrusa 
geçmi§lerdlr. Taarrus çataı teklinde 
pnlflemektedlr. 

••• 
Lcmda, H (AA.) - Alym~lar, 

Knlgobrldge • El&dem h&tıtmda 30 
kilometrelik bir eepheden taamıs et 
mektedlrler. Tobruta brF bOY1lk 
taarruz bql&mlfbr. 

General Ritdıie kuvnUerl bu ta • 
arrusıan puak1lrtmek için gayret ar. 
fetmektedlr. Eli.deme karii da Ml't 
blr taarruz baflamqtır. 

••• 
Loadra, lf (A..A.) - Libyada tank 

muh&rebul olddeUe devam ediyor, 
Romel, Tobrukun saptı iÇlD 1ldDci te· 
19bb0atlnde 80 ld1ometrelik cephe bo. 
yunca taarruz etmektedir. Tank mu. 
.tıarebelıl yapılan El&dem. Tobrukwı 

lı&rict muhaara h&ttmm 30 kilometre 
c:enubundaaır. lııgWz1er tekmil meni. 
lerint tutuyorlar, Dtlfman, Britanya 
hatlarını çevirmete çalı§ı)'or. DQfman 
bUyUk ıı.va kuvvetleri hlmayeaUe E. 
!Ademe taarruz etmektedir. Bu a;ye· 
de blr ZD'hlJ tUmenlnbı taarruzu da • 
ıre teklinde llerıemııttr. 

Ç ne gire:. 

Devamh sulh 
şartları 

Bahriye b&ndonnun çaldıl't latik. 
W m&rfl!U mQtealdb meraaiml vali 
adına Befikt&§ kaymakamı ac;t.I. TUr 
beye çelenkler kondu, bUyUk Türk de. 
nlzclalnin huzurunda bir dakika ihtl. 
ram vakfesinden 10nra Kerim Kanok 
bölge adma ve aporcular adma da 
G&Jatuaray kUrekçllerlnden TUrgut 
birer 9Öylev verdUer. Sporcular and 
içtiler ve bqta hakemler oldutu hal. 
de deııJz ticaret mektebine gelindi. 

(De"'lmı Sa. !, Sil. 1 eh) 

Dö Gölcü 
Fransızlar 

Almanlann eline eair 
düterlerıe 

idam edilecekler 
.Berlİll, 1 .. (A.AJ - Matbuat 

konf eransmda, Li'byada ealr e
dilen Dö Gol'ciilere nasıl muame· 
le edileceği eorulmu.ştur. Harici_ 
ve sö7.clisU buna cevaben, Al
man - Fransız mütareke muahe· 
desinin 10 ncu ma.ddesini oku.. 
MUft\11'. Bu maddeye göre Fran
sa hükQmeti, tebll.asmı Alman· 
vaya karşı harbetmekten mene
decek, buna rdmen harbeden. 
ler ceteci teli:k:kt edilecektir. 
Sör.cil: "Beynelmilel hukukun çe· 
teclter haldandaki tarifeleri de 
herkesçe malfundur,, demiştir. 

(Devann Sa. !, Sü. 3 dt) 

Pragda idam 
edilenler 

Son liste ile 385 kiıiyi 
buldu 

Londra, 14 (A.A.) - Prag rad
yoau dll.n gece 24 Çekin daha idam 
edildiklerini biJıdinniotlr. Bunlarm 
UçU kadmdı. İçlerinden biri, 18 
yqmdaydı. 

Heydriclıe'e yapılan ınıikasttan 
beri idam edıle11Jerin saym böyle. 
Jikle 3M e varmştır . 
İdam edileeek Ahnan ldareclleri 
Loadıa, 14 (A,A.) - Londradaki 

Çek hQk1Unetl relai Ben91 dün gece 
Çek h&lkma hitaben radyoda blr nu 
tuk ıılSyUyerck Çek arazlırinde Von 

(Devamı Sa. !, Sü. 3 dt) 

Y&ftllanla lllrlncl pkın BaJU1ar 
baynıldaı .. n abyoiı. 

Denizaltılara 
karşı yeni 
bir silah 

Amerika liboratu•r· 
lannda tecrübe ediliyor 

Vafbagtoo 14 (A.A.) - Ameri. 
kan guetecilerl bir elektrlk IUlt
ralmı gemıişlerdir. Kendllerine 8 
bin metre yübe.kte uçan bir uça. 
fi aydmlat&bilecek 800 milyon 
mumluk projektörleor gösterllmil. 
tir. 

Aynca, gazeteciler 2.000 ilim a
damının gec~ gUndtız ça.IJltıklan 
l'i araştırın.'\ labora.tuvarmı ps. 
mlşlerdir. Burada :icad edilen ye_ 
ni sH!hlardan bh1caçı kendilerine 
gösterilmiştir. Bunla.rm arumda, 
dnıizaJtıt'a.ra k~ kullan.ilacü o. 
lan yen! bir silih vardır. 

ltalyada 
Harp gayretlerine 

yardım için 

Botun siviller 
seferber edili yor 
Lonclra, H (A.A) - Roma :radyo. 

sunun blldirdlfine göre, İtalyan harp 
gayret:!ııe yardım için bütün siville. 
rin seferber edUmeal hakkmd&kl emir 
name bugün yUrUrlf.lte girmll bulun. 
maktadır. 

ilk İf olarak müteccwdler 
· .ilahtan tecrid edilmelidir Antalyada sulama tesisatı 

ÇunJdng 14 (A.A.) - Birlefik 
memleketler gUnU miblıaılebetiyle 
Çin Reisi Dr. Lin, müttefiklere 
hitap eden bir mesajmda diyor 

münakasaya çıkanldı 
:~::-!::.::lh-=::" ;.la Vili yetin sahil kazalar.ında harmat 

1 - Blrfıetlk milletler, blitlbı 1 b 1 d h 
rlt etmeHdirler • ' 

bereketli ... mütecaviz devletleri sillhtan tee-1 aş a 1 ma sol 
% - Bu milletler, te.irli n ela.- Aatalp, H (A..A) - Antalya vL lerin lnklşa.fı bu sayede çok artactu. 

imi bir kollektH .,mn1yeı sistemi 1A.yet1ııilı Alanya ku•ımıd• 20 bin tır. Halk ve köylU eevlnç içindedir. 
pratmahdırlar." döDUm araziyi 8Ulayacak olan Dlm MAHSUL VAZlYETl 

Reis ~lan Ulveo et.mektedir: çayı (876,000) liralık kepf bedeli u.
1 

Antalya, H (A..A) - Vali Hqlm 
•'Yakında 6 ncı harp yılnıuza zerinden V'8 Manavgat kazasında 50

1 

l§Canın tıaıkanlığrnda vllA.yetin zirai 
gir~ rağmen Çinde besgin bin d&ıUm &r&Zlyl sulayacak Manav- durumunu tetkik etmek ve alman 
Uk yoktur. Çin mllletlnden iste. Pt çayı 860 bin liralık ketlf bedeli tedbirleri bir daha gözden palrmek 
neeek olan yeni feclakirlıkhrıır, ne OZeı1D1eıı mftn•kaeaya çıkanimqt.ır. üzere bir toplantı yapıJmı§br. 
bdar bllyiik olana olsun. bu mlL Her W ça:ym aulamaauım mab8Ulün VD&yette bot yer kalmllDUf, JU _ 
Jet lıl§blr zaman sendelemiyecek artmuı bakmund&D yapacafı ı.nlfa. 1ık ve kıtlık olarak k&mllen eldlmi§
ve JU'llll bir zafere buat etini- de QOk ~ olacaktır. Bttba•• Ur. S&hll kUa1arda ı.w be ... mış 
~.. mu, NanıDGl19 .,. dllw sini münl tir. Jl&lllıal - tıt .,. lılewatlW•" 
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Avrupada !Mimikte Türke doğru 
ikinci cephe · . "' 

• 

1
. u r.:::1 !"I ---i ... . .... : . 
............... ..,., ........... ~----~-----------------.-

u sporları 
• • me s mı 

ingiliz '' Torbay ,, 
denizaltısı 

Akdenizde bir 
Mihver limanında 

hazırhkları MIMiK NE DEMEKTiR? - MilVIIK SON 1 
Şimali lrlandaya DERECE MiLLi BiR KURUMDUR. - MiL-

(Ba§tarafl 1 ınci sayfada) 
.Bundan sonra. bugUnUn şerefine ya 

pıla.cak olan kUrek yurışlamıa ge -
çlldl. 
Yanşlar Bııyanlnr ve erkekler ara. 

sında. ldi. GUnUn en fazla puva.nmı 

alan kulübe de Beşiktaş halkevi tara. 
fmdan blr lttıpa verllecektl Yarışlar 
erkekler arasmdn Dolmab:ı.hçe sara. 
yı • Deniz ticaret mektebi arasında. 
ki (2000) metre llzerlnde, Bayanlar 
arasında d:ı. Beşiktaş iskelesi _ Deniz 
ticaret mektebi a.raınıdaki (1000) 
metre üzerinde idi, 

YARIŞLAH 

l', Çifte Bayanlar: 
GilnUn ilk yarışı Bayanlar idaresin 

tleki tek çifte fıtaıar arasında. Bu 
müsabakaya Galatasaray ve Fener 
ışlirak etti, 

Bu yarış iki !utanm birden çıluşiy. 
le başlaclı. Tekneler birbirlerinin üze. 
rine dtıştU. Ufak bir tereddütten son
ra Galatasaray futası başa geçti ve 
yarışı böylece birinci olarak bitlrdi. 

ı - Galatasaray (Nazlı) 0,17 
2 - Fener (Nezihe) 0,19 
Tek Çifte Erkekler: 
Bu y&rl§ll dört ku!UbUn altı futaeı 

iştirak etU. Yarış güzel oldu. Fenerli 
Mustafa Galatasaray kürekçisi PeL 
royu iyice sıkıı.ıtırdr. Neticede: 

l - Petro (Galata.saray} 8,22,3 
(G&l&tasaraym diğer iki futası mu. 
sabakıı. harici ikinci ve üçUncU .geldi. 
ler) 

2 - Fener (Mustafa) 8,25 
3 - Beyk07l (Mehmet) 8,50 
İki Çift-O Bayanlar: 

Bu Yart§B. da Fener ve Galatasaray 
fıtaları girdi. Yarışın (800) metresini 
iki frta başbaga yaptı. Son (200) met 
rede Galatasaray fıb:ısı başa. geçti. 
Ve rahat bir kürekle birinci oldu. 

ı - Zahide, Nıızlı, Suzan (G. 
S.) 6,4. 

2 Melek, Fıtnat, Nezihe (Fener) 
dl. 

iki Çifte Erkı-kler: 
Bu yan.,a Galatasaraym Reşat, A

li, Reha ve Kemal, Satı', Vedattan 

mürekkep iki frtası ile Beykoz, lre -
ner, Demfrspor fıUılo.n girdi. Bu ya. 
rl§m başmde. Gaıatasarayın her iki 
fıtası başa geçti. Ve sonuna kadar 
böyle devam etti. Yalnız Galatasaray 
rıtalarından biri diğerine çaparız ver. 
dlğinden diskalftye edildi. Yarışın mü 
him safha.sı Beykoz - Fener arasında 
oldu, Son yllz elli metrede Fenerliler 
başa geçti. • 

ı - Kemal, Satı', Vedat (Galata_ 
saray) 7,31,4. • 

2 - HaHıK, Ercüment, Metin (Fe_ 
ntkbllhçe). 

8 - Mazhar, Yusuf, SalA.hattin 
(B&ykoz). 

Dört Tek Erkekler: 
Bu yarışa Fener, Beykoz ve Gala.. 

tasa.ray fıtaJarı iştirak etti. Yarış 

heyecanlı oldu. Müsabakanın başın . 
dan itibaren Galatasaray _ Fener fı. 
taları çekişiyorlardı, Yarıg bittiği za. 
man Galata.sarayın (Re§at, 'fevfik, 
Petro. Turgut, Satı') cklb, birinci idi. 
Fakat Fenere çaparız verdlğl.nden ha 
kemler tarafmdıın cllSkallıye edildi. 

Neticede: 
ı - Zekai, Şevket, Barbaros, Mus 

ta.fa, Hızır (Fener). 
2 - Kenan. Yusuf. trfan. Muza! -

fer, İzzet (Beykoz). 
oldular. 

Filikalar arasındaki yarışta: 
l - Lise nI, 2 - Lise II, 3- LL 

se I. 
Galatasaray 25 puvanla birinci, Fe 

ner 20 puvanıa ikinci, Beykoz 5 pu. 
vanla üçllncü oldular. MUsabakalar -
dan sonra birincilere mUkitiatlan ve
rildi. GUnUn birincisi olan Galatasa. 
raya da Beşiktaş halkevlnin koyduğu 
Barbaros kupası I:ıınge direktörü Fe. 
ridun Dirlmtekin tarnfında.n verildi, 

Bl.'7.e gllzel bir gün yaşatan, ve a. 
ç~ ihtifalinde bUyUk Ttirk denizci
sine 111.yik olduğu hllrmetl gösterme. 
ğe vesile olan deniz sporları ajanını 
ve günün birincilerini tebrik ederken 
sporcularımıza da bu seneki yapacak_ 
lan yarışlarda muvn!faklyet1er dile. 
riz. TAL.AT DEL1DAÖ 

iki ticaret 
gemisi batırdı 

Londra, 14 (A.A.) Röyter ajan-
sının !skenderlyedeki AkdeniZ filosu 
nezdinde bulunan hususı muhabiri bil. 

diriyOl'! 
!ngııterenln Torbay denizaltı ge· 

misi geçende bir Akdeniz limanına 

girmlş, 2 malzeme gemisini torpirle • 
m.1ş ve dUş~anın gözJert tınUnde 17 
saat kaldıktıın sonra kaçmak suretly. 
le deniZ harbinin en ctir'etıı hareket. 
lerlnden birini yapmıştır. Gec;en sene 
zarfında Torbay denizaltısı Akdeniz. 
de 70.000 tonluk dlişman gemisi ba· 
tırm~ veya hasara uğratmıştır. 

--~~~-o~~~ 

Müttefik 
milletler 

BltOn mOtecavJz 
evletter; silibtan 
tecrit et eUdn• ! 
Glace ter DO.kası 

Hindistanda paraşütçü 
hıtalarının talimini gördü 
Yeni Delhl, 14 (AA.) - DUk dö 

Gulucester hava yoliyle naklcdllen 
kıtalara mensup Hindli paraşiltçUle 
rln talimlerinde hazır bulunmuştur. 

Seyirciler arasında iki de Çinli gene_ 
ral vardı. 

SOVYET TEBLIGI 
Va.Jiııgton, 1 i ( A.A.) ~ Har

kof cephesinde harekatın yavaş
ladığı söylenmektedir. Dün Rus
lar 60 Alman tankım tahrip et_ 
mişlerdir. 

Atlantik büsbütün 
tehlikeli oldu? 

yeniden Amerikan LETIN AYIRICI KARAKTERi OLARAK 
askerleri gönderildi ıll/MIK. - MiMiK ŞUURLU OLARAK NE
Londra, 14 (A.A.) - Molotof, t,~u 

çile çektiği l..e~a.fta, ''Avrupada ku. 
rulacak ikinci cephe ilı.. HlUcrltı boz 
gun saatinin gelmesini hızlaştıracağı-1 
mıza eminim.., ' · tir. 

RELERDE KULLANILIR? - MIMl(;IMJZ 
NASIL SOYSUZLASIYOR. - TULUATÇl
LAR, BUY UK MiMiK UST ADLAR/DIRLAR· 
.ıı.tlMiôiMIZIN KENDiNE DôNMESt /ÇIN 

Molotof, :eis Ruzvelb. de te§ekkU 
etmiştir, 

ALINACAK TEDBiRLER ____ __.ı Stalin tara.tmdan rel.B Ruzveıte ce 
kilen telgra.:lta şöyle denilmektedir: 

"Moıotofa, beni görmealnl tavsiye 
etmiş o!mamzdan dolayı size çok te. 

Yazan· ismayıl Hakki Baltacıoğla 
ıekkür edenm. Ziyareti bize mem- i\1imik dilcilerin, hatiplik, tem. ı ~österen" Ertu.,5rul Sa.di Tek'in a• 
nunluk vernıittlr.,, sil ve pedagoji adamlarının en aını .~ 80Ylcme-k ~rçtur. 

Molotof dün Moskovaya varmrştıı. az ve en kötü inceledikleri bir ko- Millıyet ideoJojisi.n.ln yarım a.s-
Avrupaya Amerikan !M'Vkl~·atı nudur l\1imik nedir? İnsanın ra yaklaşan bir geçm.işi var. Fa -

Vaşington, 14 ( A.A.) - Yeni iç oıuŞıarmı anlatmak için kul_ ~''mi~~" d~ye ~ve zeyk bir. 
bir Amerikan asker kafitesl şi- !andığı vasıta yalnız yazı ile dil· hgındc-n iJ.eıri. b.ır fiıkır edıneme ... 
mali İrlanda da bir limana var- den ibaret değildir. Daha başka dik~.~:~~ c.esazıet· lbirtlekö~ilylid .. 

t B kaf·ı d b' 1 h ~- 1 da vardır Bunlardan ye.,~ıu'.llZ ...... : ye 1n "" e 
ınış ır. u ı e e ır ço < zır ~ v~_ıı..uar . . . .: bu :ın.iıı:ırik bir1;.a~ ... ,:ı diltlidr B ba· 
lı birlikler bulunmaktadır bırı de mınııktır Söz ve yazı an- _.....e · . ~ . 

Kafile, Amerika Atlantik filo_ cak fikirlerin dili olduğu halde kmı~ da ~tram..~ m!illıyeti 
;;. d · b' l'k · 'k ,...J,. h ecan.ların ve dUşunüleceı'k bir :aıeseled:ir. Bu me 

suna mensup aF>ır enız ır ı ı;nı~ı en "'""'". ey . . . selenin halli için önce ooın.lyet ve 
!erinin himayesindeydi. Yolculuk ıhtıraslarm, bıraz da fıkırlerın mill' t .ha. :tmd . ~;;..; .. 
esnasında hiç bir hadise olma· dilidir. İnsanın heyecan ve ih. dıer!e~ ,.~ ~::d0~; 

. 1 f'k. ] . . tının o- ........uuı l'()uU g\NAJ!Ulu.u. e .....,.._ 
mıştrr, tıras arını ı ır erını sura . malıdır Hı.ıra.ya. bazı ~ ı r· 

tngtJJz hiicuıiı kıtaıan lrumandıını vücudummhareketlerı. pozlarıyle yaza~. P e 1 

Londra, u CA.A.> - İngiliz Ko- anlatmarına "mimik'' diyoruz. · 
mandoeları başkumandanı l.ıord Ma. Dilli temsilde mimik vardır. Dil- 1) Mintik milli bir' lrurumdur: 
unbatten, Vaştngtondan !nglltereye siz tem.sil yani pandorninada söz M.i.nriık milletin malıdır; yad iller _ 
dönmüştür. Kendisi, Vaşingtonda A . hiG yoktur, yalnız mimik var_ den öğrenilemez, 
merlka.n ordusu ıl.mirk?riyle birçok dır Birincisinde sözle yapılan· 2) Mimik öz ktiltü.rihı yara.t.lcısı 
görllşmeler yapmıştır. lar ·dabi ikincisinde hep poız kom- ve ta.şıyrorsr Oile.n ha.llktan lSiti'eıill .. 

Alnliuılıı.r tedbir alıyorla.r jnozisvon.ları, mimiklerle yaptlır. lıebilir; kita.ptan ve A""1PQ.•dan de-
Loııdra, H (A.A.) - !nbeı Belçika Dermek mi mimik de bir wy dil. ği! ! 

ajansı, Almnlarm, Avrupada ikinci dir Her dil gibi miımi.k de Devi 3) Ha.lk sana~ yaıbe.ncı ktil. 
biı· cephe aç.Ilması ihtimalinden çeki- (Langagc) · nin bir sovudur M~- tür cevheriyle tr...masta. olmadnkla. 
nerek Belçıkacla aaaylşl muhafaza mik de dil vıe yazı dili gibi bır rından milli :m.1.mılllt mirasım eLle .. 
için hususı tedbirler alın.ıkta olduk· şeydir. Avnı milletten olanlar rinde tutınakt.adxrlar. 

ıa.rıru bildiriyor. aynı heyecan ve ilıtiras1~1: ~1~ 4) Okullarda. inşat ve temsil tec-
Terhls edilmiş bulunan Belçikalı mak kin Ketıel olarak, bırıibınne rübelcri :ınmr mimiğe kmyr -.ygı 

subay ve yarsubaylar, Alman umumi ben.ziv~n 'pozları alırlar ve mi· 
karargıllıl.arma çağmlmıgtardır. ır..ikleri yape.rlar. Öyle ise mimik 

Birçok çevrelerde ışıkların tama. son derece milli bir kurumdur ve 
men maskelenmesi emri verilmiştir. mımıgın milliyet bakımından 
Bundan başka dah:l. birçok ledbirler incelenme.sinde <(Ok fayda var-
almdrğı da bllcUrilmektedir. dır tlkel cemivet adamlarının 

heyecan ve ihtiras halinde s.oy~ 
İsveç milli müdafaasını !emekten çok krrmldadrkları ve 

göstermelidir. 
5) Tiyatro Jrurmı:ı.la.ri da mtlU mi 

mi~ 'karşr saygı göstermelf.dir. 

Dünkü Ankara at koşuları
Berlln, 14 (A.A) - Alman hUk1l. 

nıeti enternasyonal vapur işletmele

rine yaptığı ihtıı.rda. 26 hazirandan L 
Ubaren Atlantlğin bÜyUk bir kısmın_ 
da dolaşacak vapuıtann Alman deniz 
altıları tarafından batırılmak tehlike 
sine maruz buıunacaklarım bi\dir. 
miştlr. 

yeni baştan tanzim vine ileri caıniyet adamlarmm 
e'diyor büyük heyecan ve ihtiras e.nla-~ 

nnda iç oluşlarını daha ~k se:. 

Sözün kısas.t; Türle olımak i~n 
Türk gihi söylemeyi, duymayı de
ğil yalnız, Türlt gibi lttıntldnmayı 
da hilme!k gerektir. Mimik~iz bır 
ş-ahı;iyet "milli" e.nlamm da bil tun 
olamaz. 

Şark cephesinde 
nın neticeiet z 

st.okbobo, u (A.A.) - 1ııvcı: mu. ve mimikle anlatttkla.n göz önün_ 
dafaa komiııyonu, 1sveçin mUdnfansı. de tutulacak olursa. seş gibi. mi· 
nı baştan başa yeniden tanzim ctmel< miğin de sözden daha teınellı ve (Ba§laraft 1 irıci smıfada) 

,nl·ara. 14 (Vakıt muhabirin.. 
"'n) - Bugünkü at koşularının 

n~ t icelerini bildiriyorum: 
Birin.ci koşu: Soydan birinci, 

Gözde ik'nci, Kader üçüncil. Mr- ı 
vasalattaki fark 2 ooy, Müddet 
bir dakikn 20 saniye, Ganyan 
135, nilascler 100 ve 105 kuruş. 

!kinci kcşu: Da.ıbi birinci, Do
vuyelt ik'nci, Rind ücüncü. Mu
vasaiattaki fark üç boy, bir boy. 
Müddet bir clakika 24 saniye. 
Ganyan 300, pi 1fuıc 165, 270, 140 
kuru~. 
Ü~üncil koşu: Alişah birinci, 

Komisarj ikinci, Şenkız il<~üncü 
Muvasnlatta.ki faı~< varım boy, 
bir baş. Müddet bir dakika 59 
saniye. Ganyan 175, 120 ve 130 
kuruş, 

Dördüncü k~u: Dandi birinci, 
07.demir ikinci, Yetiş üçüncü. 
Muvasaattaki fari<: Yarım boy, 
2 boy Müddet 2 dakiıka 43 sani. 
ve. Ganyan 705 170 ve 125 ku. 
ruş. 

Beşinci kosu: Varad birinci, 
Vido ikinci, Tulad'in binicisi k<>" 
şuda dii•?IDüştfü Muvasalattaki 
fark 2 boy, müddet bir dakika 
4 sani;ve. Ganyan 415 kuruş ver
miştir 

Altmcı k~u: Kurur; ibirin.ci, 
Yılmaz ikinci, Se"'la üçüncü. Gan 
yan 140 kunış vermiştir. 

Dabi Dandi <#te bahsi 16 lira 
95 kurucı vermiştir. 

Tot: Haber gazetesinin tertip 
ettiği kuponlarla 'bu hafta Anka .. 
ra at yarışlarına iştir:-.ı:!< edilme.. 
miştir. Bunun sebebi. koşu prog. 
ramı ilan edildikten. sonra Dabi
ve Gözdenin dt? iştira1< ettirilme
sidir. Bu yüzden ne cifte !bahis, 
ne de ganyan ve pilaselcre işti • 
rak edilmemistir. lştirfık eoonle~ 
rin. paraları '11-\ " ;ı.,,,..,.ktir. 

.-YAZAN,, M:LHiL PUYAUSJ 
u rchcd n 

ediyor,, bu.,.UnkU 
muharipler verem zayiatım gölgede 
blrakırlar. 1ns:ın yiyen yamyam ve. 
remin dl§lerlni kırmak l!zrm! :Muha. 
ripler dUnyanın ve hususiyle birblrle_ 
l'inln dişlerin! zaten krnyorlarsa da. 

* Şeytandan başka Napolyon ka. 
dar sukut eden olmaD.UJİır,, harh li
ri rlert bu fıkracıgr ve "ZulmU l'esacı 

§iihret hArbiiıln ayrılın z levazımın. 

, d dır,, formWOnU hatırda tuts ıar 

Gül kupası 
atletizm 

müsabakası 

---(".- ---- üzere hazırlanan 5 senelik plA.nı tas. eski bir deyim ve anlatım vası- L<J'ndra, 14 ( A.A.) - Sivast.o· 
vip etm.lştir. Komisyon, tank ve tap tası olduğuna hü1ınıetmek ger:: 1 POl kalesi el' an dayanmaktadu 
kuvvetıer1n1 artırmak hususuna ver_ kecektir. Bu iddianın bir del.~h Almanlar kaleye karşı taze 
diği ,önemi belirtmiş, 1947 senesinde de şudur: İçti.mai sebeplerle ~z Romaın kuvvetleri sokmakta
inşaatı •bitmest icabetlcn 8 modern milliyetini değiştirip vabancı bır dırlar. Bunlardan biri Rus mev_ 
kruvazör yapılması hakkında.ki tek. milliyetle özleşen ailelerin çocul;:_ ıalerinden birine dört kere taar 
lifi reddetmiştir. Komisyon, bu tekli. iarına ve çocuklarının çocukları- nız etm~ fakat dört kere de 
tin daha müstacel işler lehine olarak na dikkat ettiğiniz zariıan göre- püskürtülen bu kuvvet sonunda 

r.-golclter 
( Baştarafı 1 incı sa11fada) 

.Fran!!IZlar da misilleme yapacaklar 

Dün, Fenerbahçe stadında gül 
kupası atletizm birinci katagori 
müsabakası yapılmıştır. Bu ara
da Maarifi ten.ısilen bütün lise 
ler muhtelitinin mUsabakalara 
iştirak etmesine mukabil Feneı· 
bahçeliler bu mubtclite itiraz et-

Londra, 14 (A.A) - Haber verildi. 
ğı üzere Bir Hakeiıtı'de esir alman 
hUr Fransız kuvvetlerinlıi çctecl sa. 
yılacakları haltkındaki Alman tehdidi 
tahakkuk ettiği ta.kttrdc, htir Franaız 

reddlııe karar vei='mıştır. ÇUnkU 1ııveç ocK.siniz ki bu· c:oeurr<lar yeni a~le imha edilmiştir 
bahriyesinin bugiinkU kudretinin mu. dilirıi öz millettaşlar kadar gii. 
hafazasmı ka.fi tel1kld etmektedir. zel konusa'bildikleri halde, mi- Harkot cepbe91.nde 

ıarın ellerinde bulunan düşman esir
lerine knrtıı misilleme yııpncakları bu 
gUn neşredilen millt Fransız komitesi 
blldlriğinde zikredilmektedir. 

mikleri eski aile milliyetinin k~-
Cepbelerde dorum rakterini taşımakbdır. Do~C~\ 

(Baştarafı ı inci Srt?Jfaı/r·) ki mimik vani ic oluş di1i mılll' 

Moskova, 14 (A.A.) - Alman ku. 
mandanlrğt Harkofta baskın suretiyle 
gedik a~mağo. muvaffak olamamıştır. 
Bu dar cephe nzertnde yapılan ııavq, 
son derece va.hşiyanedir. Alman hU. 
cumlarmın çoğu pUskUrtülmtıştUr. Ve 
dü§man blr parça ilerlemeğe muvaf 
tal< olduğu bUtUn noktalarda şimdİ 
zaptedllml§ bulunuyor. 

Alınanlarm bütün cephe•'crde 
tiklerinden puv:m vaziveti bila ... p a da 'dam edıienıer hıraı tetkik edilmek Uzere ıkupa r Q 1 Sivastopolda görülen kuvvette hır 
Maarif ta:kımına verilmedi ( Baştarafı ı ınrı sııtıfada) lıücum'8. g:?Ç1nlş oLmama1arı ya lnı 

Bu suretle puvan itibariyle bi· Neurathtan itibaren iş başına gelen bölgelerde ~anı.urun lıfılfı. mevcut 
rinci olan maarif takımı hak· bUtUn naziler Jçln öıUm cezası verile. olması, veyahut dw"Ulllun birerı 
kında yapılan itirazlar tet.Jük f'- ceğini söylemiş ve demiştir ki: daha inkişaf etmes'.ne bağ!• olmak 
dildiktcn sonra kupaıyı alabile _ ''Çekyadıı. Hitıer hUkiimetinih §ld _ ıiı.zım gelir. Veyahut da Almanlnr 
cektir det hareltetlrtden bunlar şahSan mesul Kafka.syay:ı sarkm1dan önce gc-

Teknik dereceler f;uiılardır: dUrler ve bu hareket Çek askeri ka· niş mikyasta. bir çevirme hareke-
400 manialı: 1) Muzaffer 61.1 nunu mucibınce ö!Um cezasını icap tıne te~ebbü.s edeceklerdir. Fn.kat 

(F.B) 2) Merih (Maarif) 3) Ali ettirir, Bu cem zn!erin ilk günilnde Rusların her noktada c:ok imıP·ı 
(G.S.) müsaJbaka harici Hamit amansız tatbik edilecektir.,, ve şiddetle mukavemet etmekte 

olmaları şru<k cephesi hakkındi 
(G.S.) üçüncü olmuştur. ecele bir hlikiim ver.ıne i.mkfmııu 

1500 metre: 1 l Recep 4,17,4 Tevfik (Maarif) azaltıyor, Yalntz t€'kr:ır etmek ı;1• 
(F.B.) 2) Ahmet (G,S.) 3) Raif Yunan diski: 1) Ahmet Yeba~ z!mdır, kl AJm:ı..n taarruzlarının 
(Maarif). 26,51 (F.B.) 2) Suha (Üniversi· daha çok §iddetlenmcsi her an 

200 metre: 1) Muzaffer 23,4 t.e) 3) Rıf'kr (Maarif) teklenebili-:-. 
(F.B ) 2) Cezmi (Maa:rif) 3} ç.ekiç: 1) izzet 28,40 ( F.B.} 2) Lfüyada in'syativ Almanların e-
Doğan (Maarif) Kroyçer (Kurtuluş) 3) Servi (F. i;ndedir denebilir. Müthlş ı.ııca.klu-

400 metre 1) Remzi 51 (G.S.) 1B.) ıa rağmen harp ks.ra ve havnd<ı. 
2) Ançus (Kurtuluş) 3) Recep 1 Smk: 1) Halit 3,30 (F.B.) 2) büttln şidclei ile devam etmekte _ 
(F.B ) Viçeropulos (Kurtuluş) 3) Ziya: clir. Bu sütunlarda, Libya harbi-

5000 metre: 1) Eşref (Maarif) Disk: 1) Cevat 32,49 (:Vfaarif) ııin ilkba.har taarruzu ile ba.']hma-
15,30,7 bu dereoo yeni Türikiyc 2) Necat (F.B.) 3) Suha (Üni. sı kuvvetle nnıhtemel olduğunu 
rekoru olmasına rağmen, üç kro versıt.e. kaydettiğimız vakit, çülUn ı;ıcak 
nometreden birisinin yanş esn..'l- Umumi puvan vazivcti: 54 pu. larda harek1ta ealinı olmııtlrğr 
sında bozulmasından zamanın vania Maarif takımı birinci, 52 hakkında.ki t.ahm.inlere ka!'l1t da 
iki kronometre ile takip edilm(· ouvanla Fene11ba.hçe ikinci, 16 icabında kuvvetlerine paraşiitle 
si nizamname mucibince bu de • nuvanla Kurtuluş ilçüncü olmuş- soğuk su ind:ı:remlen Al:manlarııı 
recenin r" or sayılmamasına SC'- ıtur. bu ı:ııcaklat'':l da C'h!"Inımiyet verıne-
bep oldu. İkinci Raif (Maarif) Galatasaray takımı bütün li • Ieri miimkÜ!l olduğunu il'ivc ct-
Uçüncü Ruleapulos (Kurtuluş). sansin atletlerinin rnaarif takı - mişti'{. Bıı tahminimi?. doğru çık-

4X200 bayrak: 1) Maarif ta- mrna g"rmcsi dolayısilc 13 pu • m1~tıt, 
krrnı 1,36: 2) Fcnerbahçe: '-') vanla dördüncii olmuştur, Ş'rnc1i biltiin dünya flnrk ve Lif'. 
Kurtuluş. ya ccphel:rlnin i.nk'.rafmı mcrak-

Cirit atma: 1) Kemal 5,37 (Ma 1 
11 

la heklerken müttt"fiklerin nasıl 
arif), 2) Varak (G

1
S ) , 3) Kroy hir ikinci cenlıe teşebbüs.üne gir'-

ser (Kurtuhı:-). fı€·cek1er'ni 0" mera1t etm<>ktedil' 
Yüksek atlama: 1) Gilner 1,70 •ııı..------------11 ler Böyle bir h.'.:reket mııhaldrnk 

(Maarif) 2) Mel.ınıet Yebağ- 1,70 (Vefat etmi.,tir) dilpedllz Cölmüt- ki hilyi.ik bil' ris..lt o1~a.ktır. Ve 
<F.B ) 3) Ha.ylafkim (B.S.) tilr) tlemckttr; (irtihal) gllçmüştür) milttefil•leı-in böyle bir riske i k 

Uzun atlama: ı Güner G,47 demek oldıığıı gibi... Bu bıılmndan önce çok bilyük km-vctlerle gfr. 
(Maarif) 2) Çara~ u (Kurtuluş) (irUhnn kellmes'.ni kullanarak ölUm mek i.!.tem'yece.kleri ııöylenebılir. 
°3) Tevfik (Maarif) haberi~e tf-şrlfat yapmak istiyorsak Zir.1, ilk teşebbıisıte mağlfıbiyct 

Gülle: ı) Vevsi 12.40 (F.B.), (irtihal) daha mil.nalı <ılur; fakat onu :ma.ilciı baı'.tT.ıd:ın olacağı kadar, 
2) :ıvrehm t Yebarr (F B.) 3) Şe~ ıa l\'allba (vcfat)ılan d:ı1lll U!tlirı man"n de biiyük tesirler yapnbilir. 
r'f <G.S.). (mü nrUnileyh) e uygun buluyoruz. Önümüzdeki haftalar •r•.m1e 
Ü~ adım: 1) Selim 13,48 (Ma. Bizce (ölmilştilr) demeli, (vefat) her )ı.a.lde çok miihlm hadisc:ere 

vetin en davanıklı unsurların
dan biridir ·Hem kültllr hem. de 
ırk bakTmından Türk zümrelerın,e 
(Tirer olcluğu halde tarihi !'lebep 
lcrlc ana dilleri olan Türkcc·vi 
kavbcotmi~ ve yerine kü~e söy
len1ive ba<:.1 aımIŞ olan Şark Türk_ 
' riylt> ana dili verine arapca. ~v 
!iyen Eti Türkleri poz ve mımık 
bakım:ından - dernek ki 7.ihnvet 
ve mjlliyet baknnır.dan .. yhıe Türk 
l~a}mL~ arorr, 

• * • 
Vi.şi, 14 ( A.A.) - Ukraynada 

Von Bok orduları ilerlemelerine 
devam ederek Doneç nehrini 
~ermişlerdir, Nehrin doğımunda 
bulunan Rus kuvetleri sarılmış_ 
tır. 

AlllAN TEBL1Gl 

Berlin, 1'l (A.A.) - Alınan ordu
ları be.§k.uma.ııdanliğmm tebliği: 

Sivaatopol önilnde gö,tUa göğtı.e 

yapılan ioidde.li çarpı~rla gel!feıı. 
Alman taarruzu, tabiat ve tekniğin 

her çare vo vaaıta.aıyıe korıınmut bu
lu.nan Kale çevresinde gittikçe da.ha 
derine girmektellr. 

HA.itim bir tepe Ustllndek! çok kuv_ 

Cemiyet ha.ystmda mimılt üç 
yerde şuurlu ve örgün h!lde kul .. 
lnnıhr· 1) Söz sbylerken. 2) lnp 
cıaddn ve h::ıtiplikte. 3) Aktörlük 
~elerken. Bu Uç yerde de mimlğin 
milli kalm'l.St m:illiyet·n sağhğı için 
gerektir. Şinıdi olayla.ra ~alım, 
ne göreceğiz? .Aktör ve hatip Türk 
nıimiğ~~ ta.nıır.:ryor. Bıınla.rm bir 
lasmr sırt milli m'miği. aşağı gör -
l"ICJt ha.crtahğma tutulmuş oldu!k • 
J:!arınrla.n Y'l~I mimikleri taklit 

tme'{, funk gib', Alman gfüi, 1n• vetll ve çok modern Stalin kalcal zap. 
g'.ili:z r i, Amerikalı y'bi knntld:.ı - ted!lmi§ ve Sovyet karşılık taarruz.. 
:nak scvclasma tuıt.ulmuş'{trd.ır. op 
kull{ırda acemi edebiyat ve im:at 
oğretmenleriınin korkunç t~lıkinle
ı-i altındn masuınlsrm ve gençle .. 
rin cıyak crya.k bağır:rrak ellerini 
kolların kuklalar gibi sallailrklarıp 
r11 hep göriirsİ.inüz ! 

ları ::ıklm .kalmıştır. 

H rkof doğurlndakl çevrede, kuŞa· 
tılmış bulunan dUıPDa.n kuvveUerln_ 
den bir kısmı yokedilm.lf, ba§ka 

gruplar da esir alınmıştır. Yenilen 
düşman lruvvetıerindeıı geri kalanla.. 
nn takibi sava.5larrmı. h::ıl•n devam o_ 
iunmakta.dtr. Şimdiye kadar 20.000 
den fazla esir. lOIJ tank, 113 top .sa... 
y1lm1ş, bUytil; miktarda harp malze· 
mesl ele ı:r~lrllınlş "eya tahrip edil. 
mlştlr. 

Memleketimiz en büyük mimik 
fütaı:Ha.rı tulfıatçılardır. Bu mimik 
<lrhasr Naşit'te, lsmail Dünbüllü'de 
r>n c;af ve en ~lli ~c-klile yaşa
mrı.k1Nhr. Eshl!er arasında Abdi, 
Sept'tçi Ali Rıza, Kel Hasan, Kil.. 
çük !"mail, Kavııklu Ali'de de bu 
deha yü.ks~k derecede vardı. B~. Fuzuli'den secmeler: 
rada aclmı ı;anını sayamıyacağrm 
daha blrçr>:!.t mimik ilstadlan var • 
für ki seyyar trl':-•J:uiyla memlclı:e
tin hflr tarafmı dol:ı.şrp memldı:e • 
hınizin bu dinamik deyi cevherini 
deii;er1 endirm.eıh-ted:!.rler. Bu srrada, 
üz tulüatçr oiımam.akla bfrli'kte, pi .. 
yesli ve süflörl11 temsillerde irti• 

Aşkdan ah etmesin Aşık, "y1kar 
göynUm!,, diye; 

Hl9 '18ult4nmı!,, diyen mtHktmii 
viran l.stemf'z ! 

Ey F'Uzftll. muttasıl devran muhft. 
tırtır ımnn, 

oauoo erbft.b.J isti'dadr devra.ıı 

() 
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() 
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Kltnp okumaya b:ışlndığım zıı.. 
nııındaııbcri, kitnıı yrur.an, nıuhıı.r. 

rir denen ııd:ımı Usn\ ''Ur eder. 
dun. İt!mf ede)im iti muharriri 
b~, bizlere bcnzetemczdlm. Onun 
benim icln esrarlı. harlklfıdc bir 
ltırnfı \-:ll'dt. Etten, lmnda.o ım1-
rel•kep, Jdtabm dıfittıdn, '\e tn.sa\'. 
\"Urlnnmıo hıı.ricln<le ilk muharrir 
olarnk Sıılll.hn.dain J;:ııj i gör(!üm. 

1 nımı ,·erilen dershaneye doğru yu. 
rüdüm. 

ar D 1 1 
Meşhur inadiye tekkesi ile iki ev yandı 

Onu llk gördüğUm :r.aman Jasa 
Pantolonla lise frucbe-.l lelim. E
nıil Zotnnm Nruın tettllmesini ha
:rıı, harıl okuyor, Alın GündUzitn 
"Tilrk kalbi,. Be beraber yatağa 
Yatıyor, J.mlkıyordum. 

Otınclüzteri.m Gtilhane pıı.rkmdıı 
lıir ıığnem :ıltmdA sakin saldn ı.ı. 
taıı olrunuı.lda (!cçlyordu. Jla.licle 
}A!ibin "Hndsn,. rnı mtizc b1nasilc 
Sarıı.yboma arasmı!ıı bir fnıtihım 
nralığm~la hatnieUniştlm. 

Salahn.ddin Enis, esın.er, zayıf. 
kara bıyıklı bir dellknnh idi. Bir 
çok §cy-ler söyletli. JEdebiyattau 
b:ıhset:ti. Fn.lmt ben yalnız onun 
&eıılnl (lloleyor, ne dediğini J>ek de 
:uılay.ııml)·onJum. Biz Şemsipa~dn 
top oynarken o ~nyı<la arkada<ıları 
ile birUl..-te dolasır, birbirlerin; . ı. 
irlcr okurlar, tomar tomar kağıt
lar giisterirlcr. Belki de a-.kfan 
bahs.eclerlenll. Şemslpaşanı,; c;ı. 
ltmtı teşkil eden kö<ıecıinde oıur
tulmu~ lıir yalı ,·ardı. 

Direkli yalının Mısır ha.sırı dil. 
şcli oclalıınnflan birinile l\lünlr ('n. 
ııaqın hUyiik bir kütii11hımcsi rnr. 
dı. Lise seııclerind~ en ;rjy:ııle i 
tifnde ettiğim Jüitiiphnne bu oltltı. 
Ihı kitap <Y.bsmm denl7e açılan 
p:ınrurlan aı'iiasmda ,Jen":ı:in sc
rinlir.İni ulın:ık, kılrkçı1anıı ~üriı!
fülerini, uzalrt.an ııl«•r.drn nağmr. 
feri dinlemek miiınkündii. Razan u. 

Dün gece sabah saat beşte 
ÜskUdarda lnadiyede lbir yangın 
olmuş ve iki ev ile tekke yanmış
tır. 

Yangın İnadiyede, Ferha so -
kağında 66 numaralı Mustafanın 
evınden çılanıştır. Ateş iki katlı 
u~an olan binapı bir an içinde 
alevlerle sarmış ve burasını ta -
ma.mcn yaktıktan sonra bitişik. 
teki 68 numaralı eve sirayet et· 
mlştir. iki katlı ve ~ap olan 

• bu ev ele kısa bir zamanda yan
d rktnn sonra, ateş alt taraftaki 
meşhur lnadiyc Perşembe tek -
kesine atlamıştır. Ateş tekkenin 
altında bir saman deposu oldu_ 
ğundan daha fazla şiddetlenerek 

tekkeyi de tamamen yaknru;tır. 
Yangını Üsküdar itfaiyesi, 

krı.pı nöbetçisi uzaktan görmüş 
ve derhal gurubu kaldırarak va· 
ka ~rine yollamıştır Ateş itfa· 
ve tarafrndan çabucak söndürül 
milştür. Evlerde oturanlar WfJC
nya çıktıklarından insanca hiç 
bir zayiat olmamıştır. 

Vakanm polisçe tahkikatına 
başlanmış ise de henüz ntcşln ne 
s.uretlc çıktığı teSbit edileme
miştir. Yangının haber verilme· 
mesi kc.::fiyeti ise, ev ve sokak 
halkının o sıradaki telaşından 
bunu alktl edememesi olduğu an· 
laşılmıştır. 

Akagündüzü, Emin Zolayı, Hıı. 

lide Ecllbi fot<ı!:ttnfltınndıı. görrnii~. 
tüm, fakat bir muhnrrfr tns-nnm 
elini ruısıı silm.r, gl1zlni bfr lıaı lm
Mna nasıl fullmr, se ı nğ'trndnn na. 
srı r-iko.:r bunu anlnnutl(, tzah et 
rnck benim l~n nHişlditdii. 

Snlilhadclln 'Enis lçim<'lclil bu 
düğumil ~özdü. 

1 znldnn bir ses dalgalarn yııslıınn. 
rnk jn_-.anm Jmlnt.ılnrma kadar ~
lir, hazan bh.işilc bir otladun h!r 
fusıl mnsiklsj binayı lmıılarflı. 

MalOllerin 
ikramiye 

vefatlarında ailelerine 
verilmesi isteniyor 

Liseye yeni Jmydolunmuşhım. 
Osküdnr. Pa.,aknpısmdn. hnpisn

nenin ütıtüne acayip bit J<onıı,, hlo;;. 

!\Jiinir Çap:ınrn \'ahsı o 7.amıuı 
için mcı;;ILurlarm mÜzeııl iıli j ·r.\'. 
:zen Te' f"ic !\hmet Ra iın, Snlfl
lıacldin l~ni.s bıı kal:ıh:ılığ"ı bol o'nıı 
~erin nılı 'u ~'Blınm ınisafİ" eri iıli. 

Neyzen bana heybetli hir sff'n. 
lıcs hi ·sf \'erirdi. Ahmet r.ns"nıi 
hir defa ela hcynz ııntM a ent ari"i 
ile köşe mlnderi ıı-.tancle 1111 ~n
farken gitrmiiştiiın. 

Ankaradan haber verildiğine 'kanun teklifinde bulunmuşlar • 
göre, harp malUllcrinin terfihle· dır. 

1 ri !çin muhtelif kanunlarla alı • Bu para Şöyle vcrilnıelldir: Bir 
naı tedbiricr. mafıllerin sadece yıl ıçinde vefat eden malOI subay 
hayatta bulunduktan zam:ınn ların ailelerine bin.er. erattan 
mUnhasır olduğundan, vefatla - her birinin dul ve yetim maaşı • 
rmda ailelerine bir defaya rnan. na mü:-tahak ailesi efradm8' yü
sus oimak üzere ikramiye veril - zer lira ayrıldrktan sonra tütlin 
mcsini temin.en Malatva mebusu lkramiwlPrinin nrta kalan mik -

i ile !,l(ilrnıüc; olan meJ.."tept~ :r.a. 
nıan 7.amaıı konferanslar '\'erilirdi. 
llir ı:lln öğle t.eneflü ünde 01.un 
tnhta salmlh nrntiassn- Bekir •~· 
fendi gUmbürtUlü bir sesle ba.
b'lrdr: 

- Konfc:ırnru;n gidecekler sım 
olsunln.rl 

Saltihad<lin Eni!'! hıınt ..,:ıldnl~r· 
nnuımda eu k utanı idi. .. 1) a!ı·ı 
~alnr yeşilimsi bir clhl~esi rnrdı . 

1 Nedim Zapçı, Konya mebusu O~· tnrı h:ı' ,ıttaki harp malllllcrine 
man Ş:!vki Uludaf, ve Gaziantep dağıtılacaktır. 
mebusu Bekir Ka~eli Meclise bir 

Ben bu ten fukmli , b:ıh-

ha~1~~;~~:n :ı;:,;s~e~~tü~ö~:~ı!:~ Ve:ıi tip 'nhisar lavanta ve vern1u ları 
sonra onu nrknwu;rm f'...alatu raJ•lı Bu~ünkü ahval karşısında ha- 'l'ürk vcrmudu dn satlŞll. çıkarı -

~cye doğru l ~uyordom. O daldka
da. hayıı.llmıle en güzel ~Y bir ko. 
\ a.lnmaMı oyruımak, blnız top ar. 
kasında. kosmaktr. 

Tetgırnf v.!iblti olmn~tu. lfarrtcn ı 

Tankla bcmbf'.r gônliik. ~ lı\h d- riçten bazı iptidai maddelerin lacaktır. 
<lin Enis arh:ılln~ln hcrilbcr ı g-ctirl~emesi Uzcrinc, lnhisarla Diğer taraftan İzmir ve An • 
1-nplnn admcl:ı bir ~debi mecmnB idaresi bazı ma.mullı.tın imaJlnC' takya civarındaki orman'nrd3 
rı'lmnyordu. ArlıJc liendi'il ile ya- devam edememek mecburiyetinde bulunan rnnntarlann kunıtu1up 

YeŞil gözltt, derin bakışb, ko. 
lltısmalnn ban:ı. <lnlma '\'lllrtlnden 
ewcl olguı:ilaşnış bir insan hissi 
\·eren bir arkadnı;hı. i<n.rşıJnştnn. 

"-· Yuknyn dedi, konferansa 
gidelim.,, 

Ren onB kısaca cıemp verdim: 
"-nn güzel hıı.l'tl.(la orada in. 

san Jmpn.nır mı!,, • 
Y~il bcı..krşhs.n ile beni ııtızclilk

t~ sonra: 
"- Ncrlmanı dedi, okudun de-

ifü mif',, 
"- Oknclmn ne olacak! dedhn.,, 
O: 
- Nerim:ınm mnharrhi Sata. 

lıacldin Eni!ı konferans ''erecc'k. O 
dn. bu mektepte okmnuş, şah:ulet
n~c almış! 

Bn sözlerden sonra Yeşil bakış 
lı ukıı.dıı~ arkasındıın koııre-

Atatürk 
bugün 

müzesi 
açıhyor 

Şişlideki Atatürlc mmcsin.in 
luWi-lıft<ları bitirilmiş ve bugün 
Saat 17 de merasimle açılması 
ltararla.c:ıtırılımştır. 

Müzeyi Vali ve belediye reisi 
Dr. Lutfi Kırdar açacaktır. 

Emniyet umum müdürü 
ıeJırimizde 

Emniyet Umum Müdürll Os -
!ban Sabri Adal, dün sabahki 
~ le Anknradan şehrimize 
~etmiştir. 

Qugünkü radyo 

7,30 Program 7,SS Radyo aalon or. 
lteatrası 7,45 ajans 8,00 muztk 8115 • 
8,ao Evin snntL 12,30 Program 12,33 
~k oarkı ve tıırküıer 12,45 ajans 
18,80 Fasıl heyeU 18,00 Program 18, 
03 Radyo dans OTkestrll8t 18,50 geçit 
t>rogrnmı 10,80 Haberler 19,45 Ser • 
~at 10 dakika 19,GS şarkı ve tUrkU. 
~r 20,15 Radyo gazetesi 20,45 bir 
tılarv 6ıtrenf.yonız 21.00 Ziraat takvL 
ıtıı 21,10 Peşrev, beste ve garkılar 21, 
ao konuşma 21,45 radyo scntonı or • 
~cstrası 22,80 Haberler 22,45- 22,50 
\"armkı program ve kapanış. 

l 25 yu evvelkı Vakıt ---15 Haziran 917 

Alman İmparato 
sulh teklifi 

nun 

Alman imparatorunun bilcUmle mu 
haannıara telsiz telgrafla sulh teklif 
ettl#i Parlste oayl olmu§tur. Bu 1n. 
l'layı rransninr tnrafındnn uçurul. 
"nu<ı bir tecrübe t.. !onu addetmek yan 
11 olmaz, 

kmitan konusm:ıl• ıntimlıiin o!<lıı. kalmıştır. tecrübeleri devam etmektedir. 
l\fanmnfih benim lç!n 7Af.en mnlıar. lnhlcıaPm çok r~ görmllf} 
ririn sıı:-n lrn.hruımı,U. olan li,rnon çiçeği kolonyaları ile 1 O ya~ındaki kız pencereden 

düştü Renhn c.ocuk lıayalimde meta. vermutları bu meyandadır Ev • 
flıik olan dtinyn), çoktan kl'-. . velcc İtalyadan getirtilmekte olan 
fetmiştim. S:ıüıhaddin Kaplan limon çiçeğ'i esansı gelmediğin • 
meı'.mua~mı !:ıkanrkm neler yaıı den bu kolonyalar. ve sıca.k me.m.. 
tı, bll ·ilk t:enkitler yaptı mı! ~n- lcketlcrden getirilen bir nevi 
lmt eclcbfynt is,lem1nm JUt'ltlanso. 1 vaprak da getirtilemediğin<len 
su olm:ı.ya çnh5tı mı bllmiyonım. vermud yapılamamaktadır. 
ArLUsu edPbfynUa bir lmç ~m.hiııe 1 I h' , ld · te ~ 

Kadi:rgada Liman caddesinde 
155 numarada oturan Hasan a. 
d~nda birisinin 10 ynşmda:ld kı
zı Hikmet, dün oenocreden svkr.· 

1 
ğı seyrederken. muvnzenesin 
kaybederek beş metre yüksek -

d i ı.-t· n ısarıar aresı uzun crn-
c\ rme 1

• belerden sonra Türk dağlann·n l likten yere düşmfu.ıtiir. 
Küçük kız muhtelif yerleıin -

den ağır surette yaralanmış, lk· 
seki hastanesine kaldırılm~tır. 

Ya.lnf7. al•lnnda kalan, onun 1 misk kokulu nebatı olan lavant:-
racatan d:ı.ractk p:ı.ntolonn, ip. 1 . -· d ~ .. 1 .. 1" ar. 

• ....ı 1 •. 1 1 çıç~ın en gay\' . ~u?..e av : 
"hTı lrkıı. 1 .. nleri, s .. arııln ere t . _.,, k 1 · l • 

tol 1 Ö b. n cıccgı o anvası ıma etmıs Kırmızı • Beyaz ve Talat 
Mithat (Jan on arasınc ıı g :ze çarpnn !· 1 f 1 

]eziktir. Senelerce sonra "'aliih:ul. ı ve bu kol0ny~ "~ \'. mu va J r bu • 
din Eobi Ba.bıfi.li<le <li~lerl (löldil. !ıınm_uştıır Şımdı hu kolanvadan 
mUcı, yUzU peri n, s:ıçlnn (lamm. 
clnğmık. ta.<Jhih provaları karşı ın. 
da gördUın. on senelerfü'! Bnbıi\11 
ıdn bir haynlcti gibi jeli. Gc<'e ka. 
rnnlığr blzlm kaldımnlarn nyc1> e
t mra o d:ı e,·inden ı:ılmr, mntbaıı. 
lnrdan birinin knplSlntl::ın ~irer, 
giin <lo.A"tınr:ıy:ı lmılar hir gölge 
gibi dotasır. A~·dmlık sokaklım 

rnrmnğn. ba lndığı :r.nmnn "011 ı><ı

knklnrın birimle gôlgeler ;?;İhi kay. 
bolurchı. 

~nlübaılılin Enisi "'"l{tcpte bul
dum, B:ıbıilidc ka,ybettim. 

Bundan dolayı vapurda ka
mara. gib\ knıt:lı yer kUl -
fetine ihtlynç ;yo.khı. Ust gilvcııte 
de zabitana ayrılan tcnteii yerle" 
re dizilen karyolııJa.rn sr.rala.nııuf:~ 
tık. Pek nzaruzdn olan §uursuz 
DC§e toplulnğım keyfü11 hiç düzel· 
temlyordu. Hem.en ekserimiz melül 
ve ml\hzun ve Hipokondriye müb
telfı. olmu~tuk. Sıcak rntıb h:ıvnnın 
s1hhatimz:1 ilzerinde fena tes:rleri_ 
ni birbirimi?.in nabzını yoklıyara.k 
tcyid ediyorduk. 

Filhakika gert>k ruht ve gerek 
mnddl tesir a.ltmdn b!rer hnstn
dan farkswlık. Bu vn.purclo. veri
len yeme'der de h:ısta midelerimi
z ita.tyib ctmiycn !konserve, çort>a
lık ve pilıtv gibi ~lcr c.lkseıiyet. 
le ya.tnn mzlerin hareketsiz vUcut
lnrmum iji gelmiyordu. lstalısı:ı: . 

lxk, ncşesin ilden muztariptik. Ba
zı meraklı İngiliz' çnvW,ilnrmın ge
tirdıklerJ havadise nnzaran daha 
eimalde !mı.vadi Ilt"hr'nin sağ sa. 

bilinde Taytm.iyo kasa.baıı~daki 
(Türk üsera k:ı.rorgtibma) ve baz·
Jarımız da daha ~Imalde (Şiveybo) 
kampmn sevlı:edillyoiduk. Nisanın 
i k günlerinde bulunmamıza rağ. 

men sıcağın fazlalığından vapur
da mebzulen sablnn (Ayskrlm) 
gazozlarıl~ hn.raretimizi teskin'! 
c;alışıyorduk. Bu mmda (Ta.ytmi
yo) ko.mpmc.lan mczınıiyetle Rllll. 
guna gelmiş olan bir doktor ve bir 
eczacı nrko.daşı:mızın bizi ziynrete 
gelmclerlnden billisti:fn.de mUstak. 
bel vaziy~tlt'riıniz hakkında teseJ. 

ımalnta başlanacaktır. Bunun 
için de tonlarJa lavanta Gİçe<ri 
toplatılacaktır. Bu iş bir müte -
ahhit1e ihal~ olunacaktır. Fakat 
müteahhidin bunu çingenelere 
toplntmasmdan ba.5ka çrıre göriL 
lememek'tedir. 

Vermud imalfitt iGln de mcm • 
leketimizde cenup vilayetlerinde 
bir nevi vaprak bulunmuştur 
Bununla Türk tipi vermud imnli 
Uzerinde vamlan tecrübeler mfü:· 
bet bir safhRda ilerlemclrtedir 
Tecrübeler ikmal edilir edilmez 

Kınnw Beyaz spor mecmuası 
bu hafta çtl{an sayısı ile altıncı 
yaşına ıdnniştir. 

Evvela "Türkspor", sonrcı, 
"Top'' isimli spor mecmualarile 
vurt rrençlerinc sp0r sevgisi aşı· 
lavan ve spor haberlerini en gr. 
niş şekilde vnvrnağa muvaffak 
olan Kırmızı Bcvaz sahibi Tat~t 
Mithııt on iiç vıldnnberi spor 
mec.muacılrıh yapmaktadır Ar • 
ka.daşnnızı bu sebatından dolayı 
tebrik eder, Krmrz Beva:r.a uzun 
ve muvaffakıyetli neşir yılları 
dileriz, 

~ ~~~~ Bir Türk Subayın111 
~ 

:: Birmanya Hatıraları 
~ . 
~~ ,..,..~ ""',.,.,..,.,.~"' Yazan : lsba 

Vatandan uzak olmanın verdiği acı on gün çile doldur. 
duktan sonra lrravadi nehrinde yolculuk - Nehirde 
seyrüsefer eden yelkenli gemilerin hususiyetleri -

Prum nehrindeki Buda heykeli 
Ji veren maliimat atdtk. Kendi va- kadar on iki glliılUk seyrilsefainc 
z.iyet ve hallerinden memnun ol- miisait ol!Ul bu uzun ve geniş neh
<luklan ve yalmz vaıta.na uzak of. ıin sağınuzdaki Prom şehrine yak. 
mak derdil~ mUtecllbn bulunduk. ta.şbkmuz zaman bizim için pek 
l.nrr anlnşrlnı:ı bu arkadaşların ge. garip ve g6rll.lmei;re <1eğ~ bflyilk 
t.irdi:klei ha.bere- göre vcrilec.eit rir dini hey'kel sahllde 'boylu bo
sıhl;i va~fclerle avuna.bileceğınıi- yunca yan yatmış ve dirseğine da. 
zi ö~ı-cnc!'dk mUtcselli olduk. On yanmış vaziyette duruyordu. Bu. 
gün 11~1h" fu.erinde bu çileyi de dn.yı temsil eden bu taş heykel bU· 
doldurduktan ııonra gemimi:ı; hıı- yük bir kayayı oyarak yapılmış 
rcket emri a:ldt. Nehir sular.mm ve he.men iki yliz met.re tulfindc 
nkışı a.'ks"ne pek ağu yol alarak şi. yaldızlı boya]ı süslU ve çehresi 
male doğru yollandık. Nehrin ya . yerli n.hali çchıı:'lerini tcıbarllz et. 
tnğı bazı yerlerde bir göl ka.da.r tıren lndo-Şinuva bir tipi gösteri
geni,şliyor ve i~kandilsiz büyilk yordu. 
gemilerin seyrüseferine mil~it 

Mr genişlik gösteriyordu. Memul 
yeş:l!ikler.:: bürlinmüş her iki sn. 
hllde 002.t köy ve k1L.<1abalar göze 
çarpıyor, ymumrzdan Ranguruı doğ 
ru giden yedl ve bu nt>hirlere mah 
sus bUyUk yetJten gernielıi acayip 
oymnlarln silslU kUpeşte kenarları 
ve <lllmen bMyıı.rfle hirer hususi
yet arzediyorlıı:rdı. 

Çin hududuna ynkm mesafeye 

Fa.kat sanat inceliği ve zsrafetı 
yoktu. Avrupalıların Şinuvnzerı 
dedikleri bir Çök kanşık renkler-

le bt'Zentni~ vücudunu örten elbi· 
eenln bir ktsDll gilne,,~e parlayan 
mça tezyfnatlyle silslendlği gö. 
ıillUyordu. Bu gibi hey'kellerle Pa. 
godalnr beş gUn silren nehir yol. 
culuğumutda Tayetımyoyn kadar 
tnaddüd Odip gidiyordu. 
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ler, ,·atımın ) üz nlc'ığı, mlllct,ı 

ı'U!ı lınzines! snyıhrl:ır. 

Olinkii ı,.razetelc<lc rrüzel bir Jııı. 
ber nrclı: İst.:ınbu J<la yapıln.cnk 
"\'crcım dispanser,, lrri l~in, bir 
tömcrt yurtda.c:, SC'l•..,en bin lim 
'\('rnıiş. Gilzel; fn!ınt eksflc bir ha 
ber. Çiinltli. bu ha~ ır sıthlbtnln n<'lı 
rıı bilmlyonı7~ 

~aık :ıc1l:ırmı ezberi mrlde dl' 
~.afmny rz. Resimleı-iııi el.:? c;ilnnck, 
hayalimize r-,eJd.lerlnl de r ~.!mek 
istzriz. 

Biz. Tiirkrer nlk,. tan ııtanrnz. 
Kurıln~unınz mnclıli \'e mnne'i n. 
nıtlnrın altnıa. r;ok kere lmz:ıını11 
atmaktan çelciniriz. Sndakıı.Jnrı
mm hile et.r:ıfn "'eulfrmeden ''<'r 
mek !'ı<lctimiıı~dir. Bunun gUzel bir 
şey o1cloğontls süphe yok. 

Yalnız, ht"iya•{ımızn u~'Brıtk yıııı
tığniıız iyil!klCTle, bir iilhti uğron. 
clll luıthnı'lı~rmıız fı~dnknı-'ıkla.rı 
birbirl·ııleıı a ·ımmlıyız. Dcröin1 
~örclüğümüz, a<'.tsmı iı::ittlı:-imiz r.n 
l nllılnra. .el m:ahrlccn, lyili~oimlrı 
göst.crlsle n~rlMtırrnnmak l nz;. 
feıllr. Ama memleket d'.l\"l rııııl:ı 

hl 1 .. i bö~·le mnl•nkernc c<lemeyb, 
Verem, ~!)rllnmez Mr e:-nınnr. 

'1ır. tnce pcn~eı rlnı'le -tehfrll hr .. 
ıı~k'lnr sm·Imr. Onmaz ~·arnlnr n
çıır. Onun hii('llmlan, di p:.ın .. <'r 
lınlcl"rile r,elinlr. Yurtfla bu knl.e . 
tere el \•letle lılr!il<tc ta, faı rnınl• 
Jıcpinıize bor~tur. 

lc:imizclcn biri. ''blitün" drn u~ .. 
rıhın hlr h•7Ja ileri nhlrr, bllyıik 
yckfıııln ynrdrmhırdn btılıınursa 
biz om• bilme'c, t.anım20k adını 
nı"m~l:cUıı Hıl"ızası.ı,ı•1<ı 1 • 'l"r<'f "ti. 
hmıına l ıtzmal< ktcı t . ı;u gibi. 

/( ıs:\iEN ~azetelerd"' oku _ 
du:{umuz ve•·a ozlcrı· 

mizle g-ördüğüntUz h.irtal nı <" -

cu!< ı~azah:. ını kaı .:ısında. b •• 
baha t>lrmı' d('ğilsc bi"e, bir a. 
ğa.b('v s1fnt e hiizi.ın duyma. 
mıık iın!·~ns zdır. Nihavct bu 
mcr.ı1~k<'tin bUfün çocuklnrı. 
evli \'eva l>Plrf.ı.r, bütün büyük· 
l"rinin öz evH\dı. ynhut ka.rdr· 
~i yerlndf'dir On'arm zıvaı kar
~ısında keneli aile oca 'hmızd'l 
bir k'Yıkım ~inmUs ~ibi göz'e.. 
rimiz kararsa veridir. 

Vakıt vakıt okuvor. işidiyor 
veva görüyoruz: Falan zatm 
çocu!{u t>l'n~rcden dUs.mfüı ö"· 
mü<:J. merdivenden yuvarlana• 
ra'• nibr surrtte ,·arnlanmr!], 
yahut şu veya bu şekilde kaz."'~ 
ya u{framış .. Yürcı'Hmiz oynu. 
yor vınu muş bir küçücük ku
şun. minimini göğstinden 1can 
damlaları sızarak kaldırım l<E"· 
narında çırpnuşını görmeğe 
benzer ince, acı bir lıeyecanla 
yüreeimizin yandığını duvuyo -
ruz. 

Bu kazaların sebebi nedir? 
"!{aza". isminden ele anlaşıla -
cağı ~ibi bir "tasarla.."Da"nm 
eseri deği'dir. Hiçbir aile de, 
çocuöunu. bile. bile felakete fır
latmıyacağma göre, bu kadar 
srk kaznnm vukun gelmesine 
nasıl :ıoovdan verilebiliyor? 

Sivriliği mUt~bnr1z bu bUyüklli 
kUçUklil mahruti pagodala.rm sayı. 
mıynook kadar çokluğundan kina-
ye ola.rok 1ngılizla<ıe Birmnnya. 
nm bir :ismi de (I..and of Pago. 
das) ııc: (Pngodn..Land) diye anıldı
ğını söyliiyorlnrdı. Köy)erin man-
zaıuı mahalli oriji.nal şe-kille'rde 
yiilwek laı.z'".klar üzeri~ oturtuı. 
muıı b:ımbo kamışı örgülerin1en 
yapı!lmş bir veya iki gölmeti, üst
leri de yin<? b:ı:mbonun ince sazla
rlle ört.Um ve fakat bol yeşillikler 
iııiJlde birer lô.tif yuv:ı. gibi göste. 
ren basit meskcmer kümeı1inden 
:1laretti. Ka53b:tlard.P. :ise tastan 
Avruoa.kfın resmi ve hususi b"na. 
lnrla İngilizlerin t.3.htad!ln inşn 
<•dilmiş bangkıları ve Çinkflr; 
diğer bina.tar d:ı eksik değildi. 

Beş gün sonunda. &eyo.hetiruizm 
sonu olan kampların' bulımduğu 
Tayetmiyoya rr.tLc;avniat nasip ol
du. Bu kn.sa.ba; kn; sonlı:ı.rma doğ
ra :ız:ı.lan nehir sulnrmm çekilme
si sf'bebile nehir ) a.tağında mey. 1 
dana. çıkan kumluk bir sahadan 
geçildikten sonra asri topr:ık kı
snnlı nehir kenarında kurulll'U§. 

Nchl'in nisa nayı sonlıınna ka
dar azalan suyuna rnğmcn geniş. 
ıiği hemen ls<.ıınbul boğn7.mdan 
fazla idi. Nisruı ronundn başlayan 
yağmurlar. bu kumluk sabalan ça
buk drlldunır ve nehir yükselerek 
kasııbalart'l sahildclti Pagod:ı te
mellerine kadar ~. 

(Devamı var) 

lhı. > :ılnız Iı:ıynı, I~ iye \l' g\i. 
zclli~c lmrsı ılu ·d,ı::ıınıttz iı: n.lo
!!zIDtl:rn dn dcf,i'dir. Ilu ı ürl'i 1 :ır 
l>et terden dcıiıı \ e ~ir:ıyetil imren. 
nt<'lerin <1° ıl.1 ~:l"'lİ!ın:ı innrı·nnl. a 
n·l. 

i'.!!rıg:n 'er. t.lı 'ılr' ,.iııi ıanıı ... 
'ermııycl ı·int Fllrlcr. fr'r.Imlcn 
Hı hı"u lıcrlınnvi l'ir f ''ll:!lrlığı 
•iH!C'rCfo "'cı:mr o ı·.-.cıln:; mrn, ot.•. 
l>iler ele l\enrlll~ "ni b:ızı frcl ı fır

l•k'a:-:ı. ı "rır. '• "'ı:-t • ı! ı::or' r. 
Jcr. C.nnt:c"' • lcr I•" r- cmh-ın ytı 
ıı~ b::ı.'i'ınl:ırnı r,-; ~tı.,1r.·' · 

nlycıı bir m:ııın "><.' ·~· ler. n 
bo) le rr;eınlcJ·,.tte bir zer."' n ' 
o nane i, ı.nnunsmı: blr <;en f!t H~r
ı."isi ort:ıyıı rıl,:-r. E-;ki ':ıkınerın 
\afomı, mlllct.n, rn<'Cl ·ıi~ct • Dl' 

h 'yült 1 lzretl"T '" 1 t•lmırhıj:(u 
ml'yflnnd:ı..dır. 

Cöyl .. <liısiindü~iim i inılir, ki 
öınrk olac::ıl. fedai.fırt· ,ı •rm s:ı. 

htıı1crin; ~z!emC' 1 fa. d'll• hulmu· 
~ onım. Bn ti\r'ii ..,aJ;hmsları te 
'uzu cı:ı s:ı}?Ma :ı1.. Tal lir \'c al. 
:t<rstnn utan ~k bile, umdul:umuz 
ha'"' r 1 il" 1 mııı l;aHam11~lı'.\ı:r. 

· Hcdllu Si..!!.:ı Ge;;~iıı 

Bize ka ırsa c cuk ı.azaları, 
ıamanımıza m~hsu~ bir terbiye 
telil1tkis'nin neticesidiı. Cocuk· 
lam lüzumund:ın fnı.:a ıt mat e
diyoruz. Uevsimc;iz salfıhi vetle.
verivoruz Çocu ru çocul: o!.. 
maktan çılmrıy<ır, onlnra bir 
n.e~i büyük adrım muame•e i e
diyoruz. 

l!skld n çocuk üz0 rine ./ rat 
derrNdC dürmddi-imiz. hiç 
şüphesi?., bir ku.~ıur t 'dl edi • 
vordu. Onun .orl· n , t" ınesi. 
ne sebep o1ur, ssıJ o,v tin;n vü. 
cut bu!mas na irı"'k~rt vermez 
dik Fnkat övle bir tal:v·d tar
zını ileri v,öt.Grm 1, nasıl ynn • 
lışsa. QOCUITTt E:"rh ... st yeti~tir • 
mck hususundaki fP.":'alffi C: 
yanlış ve za-arlıdır 

Çocukları ~'OCU~< olarak gör· 
nıek bir ldiçü"dü';: sayılmaz. 
Onlar, itinayı, tedbiri, ahlak ve 
~alısma;•ı bizden öğrenecekler• 
dir. Elverir ki ivi şevleri, en te. 
sirli ve kifayetli usulleri~ %-'Te.. 
telim ve he!c hayatlannı konı
ma,fra yardım edecek muhafaza 
usullerinde en.büyük ilgivi g&
terelim 

övıe· insanlar tanıyorum ki. 
çocuklarınm büyük bir adam 
gibi hareket ctmesile Udetn jftı 
hnr ediyor ve ona ibüyük adanı 
imtlvaz1arı verivor. Bizim :m -
layışrmıza r;öre, lbüyilk adı:ımda 
Gocuk hali ~örülmesi ne kafuır 
gülünç ise. çocukta büyük a· 
dam tatbikatı aynı derecede ko· 
miktir. 

Çooukl2'r.ımız üzerinde hnstn. 
bk derecesinde titrivelim demi. 
yorum. Fakat vetil'&in ve ileri 
bir devrevc tesadüf ettik~rl i· 
çin, oocuklanmızm anadan do-· 
ğar doğmaz kendilerini idare 
ctmeğe başlıyabilcceklerine 1-
nanmıyalım. 

Çocuk kaznlarınm bir kıEmı. 
ancak bövle bir an1ayı~la önlr. 
ncbilir san•yoruz. 
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- Sizden bir dans rica edebi- Diye Kelem.en müdahale edin· 

lir mıyiın? ce aklı başma geldi ve sözünün 
Dedi. anlaşılmanuş olmasından mem -
- Oh, şiımdi buna imkan yok. ı nun olarak derhal: 

Görüyorsunuz lü a..-kadaşlanm 1 
- Hiç canını, dedi Şu şantfü 

bekliyor. Fakat eğer benimle dan kadına bakıyordum da .. 
setmeği arzu ediyorsanız az sort · J{elen;ıcn derhal bu kadın h~~}: 
ra masamıza gelip beni davet e~ kmda bırçok şevler anlatmaı::-a 
debilirsiniz b~latlı. Fakat Kadar bunları din 

- Hay.r b,ı olmaz diye Kele Jemi:Yord!-lbile. 
men atııiı Da.ha senin burava Gözlerı dalgın. kafası dalgın • 
kimlerıe ğe.ciığini bilmiyorum. E dı. ~irdenbire Kelernenin sözünü 
€er sen istersen az sonra gelip kest1: . . .• 
bizim masa.'l1ıza oturabiıirsin - Dınle Andre, dedı. Tabıı 

Ve Kadara clônercli i,ave ~tti: kı.ıkardeşinin arkadaşları ara.sT!l 
- Tabii sen müsaade edersen daki rahatını bo2ımak istemem• 
Kadar yine güldü ve: · fakat kanın mas.aya. gel~i~ .za.. 
- Kız'.<anle§ıne karşı niçin bu man aca~a kendısını .. ~et~.rıp ~.<ı:; 

kadar haşin bu kadar müstebit • rnna takdım etmek mumkun mu . 
sin? - Hav .. hay. . 

Dedi ve genç kıza dön.erek: Diye Kelemen kabul ettı fakat 
- Az sonra masamıza şer::!f ha.".r~tt~~ 1;öz1eri aqıl~ış ve bu 

vet'CC(?k misiniz dedi Bizi cic!- hahnı gostermemek ıcın şampan· 
den memnun etmiş ol~rsunuz va kovasının üzerine eğilmişti. 

Yoli. · İla ile Amman masal~r arasın-
- Gelirim Allaha1smarladLl{ dan yavaş yavas ~elıyorlardı. 
Dedi küClu( lx:yat.- e.ini UL.at·. ba geni} !tavr(vcsine: 

tı .. tesİim c-tti .. wnra kartleşine ~ C?ıc ~~~Pl1 !1~n .. e-c
1~yoro:un~~ 

dönerek· ded .. B.z !n,.,ılı.<...cı~cn bmız far.,-
- ~dıe n...."<icn 0 kadar fena lı dansedişiniz var. Fakat mu -

bakıyorsun? hakkak ki. ç<>k ~l . 

\'~KIT 

Tlrklye Camllarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 

Şube ve Ajana adedi: 265, 

Zirai ve ticari her neoi banka muameleleri 
P&ı"a biriktırenlere 28.800 un lkra.rnJye nrııor. 

' 

t.ıraat Bankamnda kuınb&ralJ H lhbarar& taarruı tıeaapıa.n:naa • u 
50 11ra.sJ bUlunanlara eenede ' dl!ta çekllecek lrur'a ile &f&lldald 

• • • • • • 

pıaoa göre ikramiye d&Q1tılac&.ktn. 

500 • ı.ooo • :ıJO • .e • 
GOll • ı!,000 • UO • it • 
l60 • l,006 • 180 • tO • 

lOO • &.uoo • 

l,80I • 

UOI • 
UOI • 

C~: 8etıapl..rmJcıid p&l"&lıt ... bir .ene l~de 151) l1radao 8.§afı 
41lşniyenıere lk.ramlye çıJı.Uğı t&kdl.Mo CKt ZO tazıa.sı1ıe ftlilecektlr, 1 Keş1deler: U Mart, u Ha.ztran, u Eylot, u .Bırtnclkanua tarihle 
rinde ,a.pııır. 

Dedi ve gülerek uzaklaştı.. - Oh z:c~ ~~rım. bız ncl< az 
Yürüyü~ünd"' bile fevkalade bir dansetmesını lbılıvonız. , .. _________________________ ...._, 
ahenk vardı ç; Dive tevazu ırösterdi ve par -

_ Aııdre, ·senin kl.2lkard~lerin makla._7ile hıyık4trını .. o~şarıkeH 
olduğunu hiç bi'.miyordum .• fa • van ~ozıle d~ !layı su.zu:ordu. 
kat muhakkak ki Yoli daıha çok Mac;ava gelmce Ila sordu. 
genç. - Demin masa va gelen o genç 

- Yirnni bir yaşında,. daha ve ~t kız kimdi? 
doğrusu yirmi vaşmı henüz ik • Kel emen derhal atıldı: 
mal etti. - Küçük kardeşimdi madam 

Diye Kelemen cevap verdi. ı tla danscdcnler arasında Yoli 
lla fevkalade danscd.iyordu. vi buldu bir müddet daha dik • 

Port Elizabetde pek çok danse- katle baktıktan sonra: 
derlerdi. Bİİ'hassa bazı zaman • - Fevkalade dansediyor, de· 
!ar bir gece evvelden istirahat et di ne üze! maJılfık ! 
mek üzere Helena kasabasına Ve Kelemene dönerek ilave 
Riderler kendi eserleri karşısın • ~tti: 
da 'başbaşa bir !kokteyl içerler, - Kendisini bana takdim e ~ 
sonra Emperial Dansingde bir derseniz cidden memnun olurum 
saat kadar dansederlerdi.. Peştenin bu kadar ağrı- başlı er~ 

Ke:emen kardeşine böyle lüks kekleri ile tanıştıktan sonra bir 
bir yerde rastlıyacağını ıbir tür. de Peşteli enç kız tammış olmak 
lü aklı kes."'Iliyordu. Belki üçün .. beni QOk memnun ed~k. 
CÜ defa o' arak: 

- Anlamıyorum, dedi. Nasıl 
oluyor da Ööyıe lüks ve pahalı 
bir ea-Ience yerine gelebiliyor. 

- Rica ederim bu lrn.dar eski 
kafalı olma .. diye Kodar müda • 
hale etti .• çok güzel ve sevimli 
bir krnkard:::ıin var. Küçük kar• 
deşim demiş-tin şu halde kaç 
karde&in o· uyor 

- Jki tane.. diye Kelemen ce.. 
vap verdi. sen demek ki Şarlo. 
tu !la tan!mıyorsun. O şimdi ev• 
lendı. Fakat ben Yolinin on~arın 
arasında yaşamasını istemiyo p 

ruın . Sana 'bütün samimiyetim 
le her sevi anlatabilir miyim? 
Hu!asa::;r i.1te Yolinin öyle yer • 
de işi yok. 

- Sen çok eski kafalısm Kele
men. . diye Kadar arkadaşının 
sözünü kesti. Doğrusu beni hav. 
rete dü...,ürüvorsun bir kere bir 
~enç kı'Zın arkada.iianıe beraber 
böyle bir vere $!"elmiş olmasında 
hiçbir mahzur yoldur. 

Ve glilmeğe başladı Amerikalı 
şantöz de tekrar sarkr söyleme • 
ğe ıba.<;lamış_tı. Kadar bardağın~. 
şampanya. lboşaltırken şöyle dü • 
şünüyordu: 

"Bu Yoli demek yirmi yaşın • 
daymış •. ben onun Kelemenin 
kardeşi olduğunu hic zannetmi -
yorum. Bir kere hiç benzemiyor .. 
lar, sonra aralarında o kadar yaş 
farkı var ki .•• 

Sonra bardağım Kelemene doğ 
ru kaldırarak: 

- Şerefine .. sıhhatine. 
Dedi Kelemen de sıktlara~c 

bardağrnı ' doldurdu lia da sık 
sık bardağını lboşaltxyordu . Esa
sen ic;kiler içinde en ziyade sev
diği şampanya idi. 

Kadar, yine düşünüyordu: 
"Yoksa saçları boyalı mı? Ha:yı~ 
böyle kızıl saçlar bovalı olamaz. 
Yüzünün beyazlığı ile de ne U·· 
ul uyuyor Böyle renkler boya 
ile imkanı yok elde edilemezler. 
Ağzını pek kuvvetli !boyamış •. fa 
kat böyle beyaz ve kmnızı saçlı 
olanların duda;kları da kendili .. 
~nden pembedir." 

Ve o zaman kinde Yolinin du.. 
dakarma bakmak arzusunu hi&
setti: 
"Dudaklarİ ince mi, yoksa ka• 

lın mıvdı? Hiç hatırla.:mıyorum. 
Dedi ve danseden çiftler arasın
da Yolinin kırmızı başın aradı. 
Fakat J;!enç kız artı:k dansetmi _ 
yordu. Aradığın rbulamyan g'Ö'?. 

Gazete, mecmua, kitap, fotoğraf, levha 
bur.i.ann herlıangi birinden her dilde, eski yeni, taıkım veya pera· 
kende bütün mevcudunuzun - gerek satmak, gerek yalnxz öğren. 
mek iç.in- bugünkü satış değerini öğrenmek şüphesiz menfaaıtiniz 
ica:bıdır. Bu hususta 

BEYAZITl'A llAKKAKLAB ÇARŞISINDA KİTAPÇI NİZAM 

h!.zmetlnir.e hazırdır. Malla.nna baııa blçtırenlerin bunlan mutlaka eatma. 
& IAzı:mgelmezo; fakat kitapçmı.ız fiyat taltdlr ettlklerin.1 yüzde on ekaiğlno 
ı>esln para ıı.lma.yı da mt..teahbittlr. Taksim veya. bor~ lc;ln atl§larda 
1 c r a memurları bu a.dreıl ha.trrla.maltdrrlar. 

l!o.tenlli:nıe - zarfnı t.latlhıe (Kitap tahmin) kelimeleri yazılmak prtfle -
İstanbo! poı1ta kutusu 48 veya 2H a.dreldne dıe arm n adreelnld blJdlre. 
btıtnotııiz. 

İstanbul Levazım Andrllilnden verilen 
Askeri Kıtaat iıaaıarı 

~8.#Jda miktarları yazılı ça.yıT otları kapalı zartla ekııtltmeye k~A 

muştur. İhaleleri 17.6,H2 günU b.iza.lalmda yazııı ı;utıerde Jı.nltııra.da. Lv, 

Amirliği aa.t.:cıa.1.ma komiııyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesika... 
la.rile ooklif ıııektupla.ruu ihale saatlerinden blr saat evvel komiııyona. ver. 
mel eri. 

Miktarı 
Kilo 

574,500 
582,250 
159,875 
779,000 

Totu 
Lira 

28,725 
29,112,50 

7,993,76 
38,950 

Teminatı 

Lira 
2154,38 
2183,9• 

599,5f 
'2921,25 

... tı 
11 
16 
15,80 
14ı 

(8404-5989) . . .. 
12,000 kilo koyun eU alma.cakttr. 

Pazarllkla eksiltmesi 18.6.942 Perşem 
be gUııU saat 15 de Çorluda. asker\ 
sa tmalma komisyonunda. yapılacak.. 

ur. Taliplerin belli va.kitte kom.Jsyona· 
gelmeleri. (339S-li95S) 

45,000 kilo koyun, kuzu, keçi, sığır 
eti a.Imacaktır. Taliplerin % 7,15 temJ 
natıa.rile 17.6.9(2 Ça.rpmba günü sa.
at 15 de Çorluda askeri ss.tmalma ko
misyonuna gelmeleri.. 

(3377-6901) 

50,000 kilo sığrr veya. koyun eti alı 
nacaktır. Kapalı za.r!la eksiltmesi 16. 
6.9(2 glinü sa.at 17 de Gellboluda a.ıı. 

kert satma.ima komisyonunda. yapıla
caktır. Tahmin bedeli 50,000 lira ilk 
teminatı 37llO lira.dır. Taliplerin ka· 
nunı vesl.kalarlle tekli! mektuplarını 
ilıale saatinden bir sa.at evvel komiıı. 
yona vermeleri. (341~017) 

Benzini cthetı askeri.yeden nrllmek 
üzere l>ÖO na. 5000 ton kadar nakliyat 
yapt.Irılacaktxr. Kapalı ze.rfla. eksilt. 
mest 15.6.942 gllntt saat 16 da Gelibo
luda askerl posta 1200 satmalma ko· 
mi.!Jyonunda yapılacaktır. Talım!n be 
deli 2ö,OOO lira ilk teminatı 1876 lira.. 
dır, Taliplerin kanuni vesikala.rile tek 
Uf mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona. gelmeleri. 

(8399-1598•> 

4•• 
SOO DA 5000 ton kadar na.lcllyat ka. 

pah zartla eksiltmeye konmuştuı 

Tahmin bedeli 25,000 lira. ilk temlll!~ 
tı 1875 liradır. İhalesi 15.6,942 gUnll 
sa.at 16 da Gellbofüda. askeı1 postb 
1260 satmalma komisyonunda yapıla 
caktır. Ta.11.plerın kanuni vesikaiarilf' 
tekli! mektuplarmı 1.ha.ıe saaUnde!l 
bir saat evvel komlsyona vermeleri 

'(3400--15985) 

Pazarören Köy Emtitiı.ii Müdürlüğünden: 

Ve birdenbire su.stu .. başların 
üzerinden az uzakta ): olini.::ı. kızıl 
başını görmüştü. iMu.hakkak ki 
bu saçlar bir perük ibe yüzü de 
maskedir. Diye .içioo bir his ge~
di. Genç kızı o kadar güzel bu -
luyordu ki Ve aynr zamanda ga 
rip bir his, bir heyecan bütün 
vücuduna hakim oklu. Yoli ba • 
şını onlara doWu cevirmiş ve 
Kodar tekrar genç kızın kağıt 
kadar beyaz yüziinü veşil ıröz~c • 
rinj görnnüstü. Na.zarları tama .. 
men e-enc kız üzerinde olduğu 
hald~ sanki aklmclaki bir suale 
cevao arıyormuş gibi ağ.zmdait 
gayriihtiyari şu kelimeler dökEI 
dü: 

leri masasına döndüğü zaman 1 - Pa:z:a.rören Köy Enstitüsü V.) buna ba.flı köy eğitmenleri yetiştir. 
Kelemenin nazarları ile karşıla~- ınc kursu için alınacak sade yağı 2490 sayılı kanunun U inci ma.ddes1 mu.. 
tı. 

1 
Bir dakika bakr~tıl?-r, son.ra cıb:ncc KB.pah zart U.tullylc 27.VI 19'12 euma.rtesı saat 15 te Pmarba'f' Be. 

Ke.emen başmı çevırdı. !la ıle led.:.ye dn.iresinde l.lınlcsi yapılacaktır. 
bol bol konuşmasına , havav:ı. hol ' 

- Yüzünde hnfif c.il lekeleri 
de var mı? 

bol sigara dumanı savurmasuıa 2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Enstit1l mUdUrlUğllnde ve Pme.r-
rağmen zihnen feYkalade met: • lıa.şı belediye dairesinde gorebillrler. 

- Nasıl, ne dediğini anlama
dım? 

~l Iduğu g-örülüyordu. 3 - İhale için Ticaret odasz vesikası ve Uıminat mektupları taleb 

( D"?YPm var ' 

Bandırma Mal müdürlüğünden: 
Bandırmanın Sıg"Iryolu mahallesinde kAln hazine?! maliyeye ald iki kat_ 

lt ve "12380., lıra bedeli rr.uhammenU Tllrk Un fabrikasmm fabrika bln:ı.sı 

ilo sreası ve içindeki hazineye aid 85 beygir kuvvetindeki motör ve tefer
rUatile 4 adet su deposu ve 55 beygir kuvvetindeki motör ve te!errüatı beş 
ad.:t un e:eği bir un harman makinesi "kayışı yoktur., 8 sdet vals topu 
bır adet lavaj makinesi bir adet lavaJ tulumbası, irmik lsajorU ve buğday 
aı:i::anndan ibaret olan akUerile bir;ıkte 2190 sayılı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucıbince ve kapau zarf usulile 10.7.942 cuma gilnü saat 15 
dP. !!lalesi icra edilmek üzere 20.6.942 ta.ribin:ien itibaren 20 gUn müddetle 
aı tttrmaya çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat muhammen bedelinin yUzde yedi buçuğudur. 
TnU:p olanJarm ve fazla malQmat almak isteyenlerin Bandırma maliye. ** mUte,eıcllil Millt emıli.kaatış koıulayonun.a rnUracaatlan ııa.ıı olunur. 

·16809) 

edll~ktir. 

4 - Ka.palI zarflar en geç ihale saatmdan bir .sa.at evvelw kadar 
aatmalma komlsyonu:na verilmelidir. Poatada ola.n ge..:ikmeler ka.bul oıun.. 
nıaz. 

Taliplerin ilıale gUnll.nde komisyon mtlre.ca'itları U!n olunur, 

lUlkdan 

Kilo 
14000 

kllosu 

Kunııı 

200 

Tutan 
Lira K. 
28000 00 

% '7,5 
.remina.tı 

Lira K. 
2100 00 

Cinsi 
da.de yağı 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
Almanyada. mahsur alacakları bulunup bu alacaklarını TUrklye'ye ha. 

vale ettirmek isteyenlerin matluplarmm miktarını, kimin nezdlnde bulun
duğunu, neden tevellüt ettiğini, bir an evvel Türk.iye Cüınhuriyet Merkez 
03.nkası umum mUdUrlUğünc bildirmeleri ve muktazi formalltelert ikmal 
edl1mek llzere bulwıdukls.rı mahalle en yakın şehirdeki Merkez banka8I 

şubelerine muraca.a.tıan uan olwuır. (6517): 

ıa - 6 - 1942 
--~ ~---::::::-:::: . 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü lfanları 

Umum 

15.6.942 - 21.6.942 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
KARADENİZ RATrl 

BARTIN BA'IT' 

tZM1T HAT.l"I 

MUDANYA HATTI 

BANDIRMA. BA'ITI 

,~ 

1 

KARABIGA RATl'I 

İMROZ HA'l'TI 

AYV ALm BATrl 

Salt 4,00 de Tarı Cuma. 4,00 de Ege 
Galata rrhtrmmdan. 
Cumartesi 18,00 de Erzurum Sirkeci 
rıhtımından. 

Perşembe 8,00 de Kemli Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve CUma. 9,50 
de Sus Cumartesi 14,00 de Mara.kaz, 
pazar 9,50 de Sus Gala.ta nhtımmdan. 
Ba.ndırma., Pazartesi, Çarşamba. ve 
Cuma. 8,00 de .Maraka.z Galata. nhtı
mmdan, ayrıca Çarşamba 20,00 de 
Mersin ve Cumartesi 20,00 de Ahtal. 
ya Tophane nhtmımdaıı.. 
Salı ve Cuma. 19.00 da Bartm Topha. 
ne nhbtnmdan. 
Pazar 9,00 da Keın!J. Tophane rıhtI. 
mmda.n. 
Ça.r§amba. l~.oo de Bursa., Cuma.rtel!l 

• 12,00 de .Mersin Sirkeci nhtımmda.n. 
Pe:r,embe 13,00 de Tlrha.n. Pazar 
13,00 de İzmir Galata nhb:mmdan. 

NOT: 
11.6.194.2 ta.rlhlnclm itllıaren hm.lr 
hattında lldncl blr sefer ba~tı:r. 
Bu lklnc.1 posta tstanbuldan Pe11em.. 
be gtinlert •aat U,00 de Jcalkaeak ve 
pıu.a.rt.esl 11,00 de lstanbnia dlSneeek. 
tır, Gidiş ve dönlişto Gellboln .,., Ça.. 
nakkaleye uğrayacaktır. 

NOT: Vapm eeferleri hakkında her tnı-m malQmat 8f&tıda telefon 
numaralan yazılı aeeııtelerimlZden öğrenUelııCUr. 

Galata 

Şnbe Acentellğı Gala.ta 

Şube AaenteUğl Sl:rked 

Ga.lata rıhtımı Umanlar Umanı 
Müdtlrliiğü binası aıtmda. U862 
Galata nhtnm Mmtala. IJman 
Relııliğl binası o.ltmda 
Sirkeci Yolcu ııalonn 

40135 
2%'740 

(61Sm5) 

latanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli tık tf.uıJpa.C 

Mlkdan Cfn1ll Lira Kurut Lira Kumı 
270.000 adet Orta mat halkalı dUğme 2ıo6 00 1157 915 
105.000 KüçUk ma.t halkalı 

" 
609 00 415 68 

49.500 çift Büyük kopça 366 30 27 .f7 

ızı.ıoo .. KUçük ,. 605 so 45 41 

2.6115.000 adet Küçük beya.z §lmşir düğme 9414 00 706 OC5 
U00.000 .. Ufak renkli düğme 5040 00 •18 00 

239 kilo Para.tin 298 75 %2 41 

ııs Sabun 88 14 6 61 
53 " Çlri§ 15 90 l. 19 

213 .. Soda 315 4.9 2 66 

l85'79 o8 J398 •s 
1 - Mlkd.ıı.n, clftst, tahmin bedeli ve ilk temlnatıarr yukarda. yazılı on 

k::ılem dikiş malzemesi 1.7.942 perşembe sa.at 15 de 'tstanbul Taksimde J. 
Sa, Al. Ko. numuzun bulunduğu maha.lde kapalı zart ekslltmesile alına. 

e&kbr. 
2 - On kalem. malzemenin b1r ı.stekıtye ihalesi eal..z olduğu glb1 orta 

ve ktlçUk mat halkalı dilğmelerin b1r ve btıyUk kUıÇUk kopçala.rm bir ve 
renkli beyaz dUğmelerln bir ve geriye kala.n dört kalem malzemenin de 
ayrı ayn isteklllere llıalesl caizdlr, 

3 - Şartname her gUn komisyonumuzdan para.sız a.ıımr. Nllmuneler 
her gün komisyonda görll!ür. 

4 - İsteklilerin teminat mektup veya makbuzlarını ve vesikala.rmı 

mubtıevi ka.pa.lı zarf tekUf mektupla.nnı eksiltme vaktinden bir sa.at evve. 
llne kadar komisyonumuza vermeleri.. ' •(68415) 

TüRl<iYE iŞ BANK ASI 
194% IK.hA.Mfal.LEKI 

Kü~ük Tcıı~arnıf ı adet 2000 Liralık - 2000.- Ura 

Hesaolan • • ıooc • - 8000.- • • • 7(1() • -~ l&tt ...,.RAM:tVl!l PLANJ • • 500 • - UM>O- • 
KEŞIDELEK: ı Şnbat. 4 10 • 

~· - 2600- • 

ltllyıa. t 4fn.9toe, t İklD 
tı(J • • - &QOO.- • 
ao ... eo • - ıl500.- • 

clteplıs tartıaıertnde 380 • ~ • - 6000.- • 
,.pııa. 200 • 10 • - 2000-


