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Sovyetlere göre istikbal hakkında 

'iatandaşlarla bir 
dertleşme: 2 

.,edekte 

1 
gitmek 
lzımsa ... 

Gaz harbi 
başlıyor mu ? 
Esir edilen Alman 
askerlerinde buna 
dair techiz:ıt var 

Çörçil ve 
Ruzvelt 
Staline bir 

• mesaj 
gönderdiler 

Milli Şef "Yapı 
uSta okulu,, nda 

MUll Şefin Sanat okulunu zlyaretıerludea bir intiba 

Ankara, 16 (A.A.) - MWI Şef 
Bel8k'ümhur bmet lnönü, dün 
15,SO da yanlarında Maarif VekW 
Ha.san Ali Yücel ve Teknik Öğre
tim mUdUrü Bü~tü Uzel olduğu 
halde Yapı Usta okulunu ziyaret 
etmltler, du\·arcdık, marangozluk, 
dillıerllk, ~ıbk atelyelerlnl, sdl
bf &ealaat ralıfllıalarıoı, Sanat o
kullarında yapdıp depo edllmlt o
kul alAt ve maJdnelerlnl, talebenln 
bllttla fallfmalarJDI, okulun Uert 
yıllar proJelerlnl, yeni yapllan San 
at okula Ue Mot.ircWük okulları 
bapatını tetkik etmlf.lerdlr. 

Ganltuderl çabfma mal ve ve-

rlmlnden memnunluklanm Jfacle 
buyurmutlar, değerli dlrektlfier 
\'ermltler ve okulua defterine «Ya
pı Usta okulu» yumak aaretlle 
dn,.at Uııta okulu» nu bu ıüzel 
Tllrkre lslınle adlandırmı'!'lardır. 

:Yapı Usta okulundan Gaz.I Ter
biye Enstitüsü bahçesinde, orada 
tatili ~lren 'l'llksek Öğretmen o
kulu , .e Enatlttl talebe&Ue koaut
mu;ıar, mü.atakbel öjTetmealere 
kıymetli öğütler vermltJerdlr. Ak
tam 19,SO da buradan, ~DO taJe.. 
belerla uyıı Ye eevgl alkıJl&n a
runada müeaaeeedea ayrılmlflar
dır. 

• • 
ışı 

Valimizin halka öğütleri 

Ticaret Vekaletince azami satı§ fiyatları tesbit 
edilmi~ olan maddelerin listeleri yakında mağaza 
ve dünanlara asılacak 

Memleketin her köşesinde olduğu 1 Mürakabe komi!lyonu normal klr ve 
gibi 1stanbulda da ihtiklrla mUcade· ma.srafları hesaplayarak satış fiyat 
le bUtUn flddetlle devam ediyor. Halk !arını tesblt ediyor. O !ıyaUara göre, 
hUkQmetıe elele vererek muhtekirlerı gıda maddelerinin üzerinde etiket bu_ 
ortada.n kaldırmak için ç&lıtmakta- lundurulrnası pazarlıksız satış kanu 
dırı.T. Hersilu bir kaç muhtekir Ad- nunun lcaplarındandır. 
liyeye ae\'kedilmektedir. Bu vaziyete göre m!1'terinln aatıc _ 

Vali ve Belediye Reisi doktor LQt- yı kontrol etmesi çok kolaylaşmıştı 
t1 Kırd&r bu ih~ mUcadeleel et:- Ayrıca bu kolaylığı daha arttrma 
ratmd& dün kendlalle görllfen gue- llare Ticaret Veklletlmlzin emıı 
tecllere ~ beyanatta 1ıulunmuttur: rne azamı fiyat veya klr hadleri tes 

c- Hlllkımmn ana ihtiyaç mad- bit edilmLf maddelerin (hazırlatmak 
deleri alıtye~nde aldanmaması Vf' ta olduğumuz) listeleri bu gibi maı 
ihtiklrla mücadele itinde tereddüde lan ııa.tan mağazalara yakında ast 
dÜfllleden &IAkadar makamlar ve nlacakur. 
memurlara yardım edebilmesi için Uç BiHyorııunuz kl, ahvali bazıra do 
ay evvel söylediğim gibi dikkat edJ- layısile bazı maddelerde maliyet un 
lecek bazı noktalan bir kere daha surları çok değlfiyor. Ayni cins ma 
izah etmeği ltlzumlu görtlyorum. lm birer hatta fasıla ile ithal edilmiş 
Biraz dikkatle vatanda_,larm gıda Çe.fltletl arasında dahi malb'et un
maddeleri üzerinde aldatılacaklanne l!llrlartnın değlfmeei tabiatile fiyat 
ihtimal vermem. ÇünkU ia.,eye .alt lara tesir ediyor. 
maddelerin istihsal mmtakalarındak. lhtiklrla mücadele halkın ~url:ı 
azamı !lyatlannı Ticaret VekAleUnln mu.zahereUle böyff! umumi bir hal a
tayln ettiği fiyatlara nazaran Fiyat lınca tesiri keskin .ve kat'! olur.> 

VATAN 
19 Ağustostan itibaren beynelmilel bir 

eseri tefrikaya başlıyor: 

Amerika Harpte 
Yazan: lngiliz Başvekili ÇiJrçil 

Geçen büyük harpte Amerikanın harbe 
nasıl girdiğini ve bu girişin tesirlerini 

Çörçilin kaleminde~ okuyacaksınız. 
Büyük müsabakamız 

Vatan, ikinci intiıar yılına girerken 
okuyuculan için cazip bir müsabaka 
tertip etmiı bulunmaktadır. Sizi sigaya 
çekerek her gün bir sual soracağıL Bu 
sualin mevzuu bir resimle de aydınla
nlmıı olacaktır. Otuz suale en doğru 
cevaplar veren okuyucularımıza mükafatlar vereceği 

Vereceğimiz lııgmetli hediyelerin 
lain listesini garın neşredeceğiz 

~, __ _... ____________________ _, 
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ada bolluk 
Konya bu sena bereketli bir 

mahsul yılı idrak etti 
• 

Konyanın un1umi görünü~U 

• i.:onra. ıJiu..u~il - 1-.on}·amıı. ne uı.· 1 mili dcrccedr ııuıhı;ul 't'rnu~tır. Kır11t; 

mın lı 1't'relcıb hır Dı4~ ul yılı ıdrık el·! )Crler. Cihanbeyli~ Kadınhanı 'e Karıpı · 

mİJI'""• ıi..ı ı adi \ .. lıccuı hun) o.inde de o ııar l..aıalcı.rının hudutl.ilrı iı;inclrclır. Bu 

nı:-b,.ıtt· hH.rı.t hır t:dn!ı.lıJ... mıı1ahule o-I' uç l..a1~nııı. ko)"unnılıı~ b11kımın~an cla.
lunmu~tur ha \'trımli olan )"rrlerdır. Uu .. -adıd,. ka· 

Bu 21rne ~on31 , )llle a}nt hollul.. )'il· rınuın \.C Lre~liniu do chtmmıyetli me'· 
larJnd•n bıri~ını d.ılıe& ıJrak eım<'Llt'tiir. Lileri ... ardır. 

Ou~) .. 1 _ah\alinı n dt•;lırdu,C:u UJ~~umi i~tı· r Ere6:li her fahada inli~~~ ı~u~it .'c 
u•J1 iı..rı,ı• ra;ııı ıı mu~tiı1h111l. Luınhurıyet namzet bir laxaınıLdtr. BLı ın\..ı~afın ılk 
bUb.Umrtıuin i:J.ı1bc1Jı tt"<fbir ..-c l..orarl.ı1rı ınt.ibc~iri ve Onl:Ü:iÜ, .l::rr,alide kuru]mıı~ 

MYC indf': mrmoun \C mu IC'rib ulanıL. j. ohın be.ı fabriLiıl ıdır. ~n t<<'Ot'il'rrlc, hu 
\İnin ba:ınd.ıdır. i~lf\,; J;.8,amııın i~tiınai ,,. iklısadi bün· 

Faıla i tılı.ı.ıl }olunddh.J. ICt\ıllerc ın· yQınde alaL..ıı.yı çeL..en Gui4 dq;itrkliL· 
Umım cdr·n huh.Umct yardıııtlı:ırı çiflçi)i it'r oJmu:-tur. TicHi ha)at t.oıınlanmı_)', İ~· 

\rıd cndi.derdtn uul hulunduru)or. Bu tlhsal ve nufus ırtnUtllr. l\.oyY y~illik· 
ıardımların beli ha~lıları, malı,ulün dr.. Jerin gi.ilgelt'riud~i 111.ıı.cJUı' bt11iıli ha· 
irr LyaLınif alınm.ı~ı \C' iaıih~al ealıala• )iılt, bu,110, daha dfrit \e mütebCMiaıdir. 
.. ında harntdn mal..intlcıınin llainıi !Hl· 

rette [ailli)r:ıtc buluıınuıkıa olmasıdır. Bil· 
ıa •.ı, huhul·~lla yapılan aon bir kurutlul.. 

ram, ren~ıwri, bir lııt dahil minnettar bı

'"akınıaııt. 

Bu rne. çı1Jı~mı ı;alıiiS>adaLi dJnlcr • ki 
rn ~aıla hububat i~tılı al «dilen mıntıka • 

lfadiD1, Karaman, Bozkır kıuıılarımız, 

hrmen hemen ayni lKbiıt zrnainJilderinİ' 

ta ıyan tnprai.lardtr. Uadiın, bUyuk ve 
muht~nı ÇKglayanları, üıümkri, Boılır, 

tr~itli yC'r mah,.llilerHe alikıttuıı ~eken 

~irin ka.;abalardtr. 

Tatil aylartnda, münevver ırR•;liği, A. 
umirlin Ce\kintie mıı.hftfl vr.rmİ!;lir. Lnıİ· • 

( ş EH 
inönü 
gezisi 

Gelecek Yerlimallar 
sergisi gezide 

açılacak 
Bazı sazetcler in 'falı devam et 

ntckte olan Taksim İnönü gezisinde 
bir fuar yapn1ak n1<·\·zuu bah:;olduğu 

ııu yaznuş,htrda. DUn bu husu~la yap 
tığımız tw.hkıkala ı:;-örc buı-ada bir 
fuar açılnıası ha,; bir töurctıe n1ev
zııubahis değildiı. Yalnız yer buluna 
maınası dolayısile bu me::ıene de açı· 
:amıyacak olan Yerli ;\1allar Pazar 
larını11 pa\"iyonlar infa:-ıı suretile ge
zide 81ıjılnıası dü~linUlıncktedir. Alcl

k;idar makamlar bu dü7Uncenln ta· 
hakkuk etıniş olduğunu da söyle· 
mektedır 

Üsküdar meydanına 
Milli Şefin bir 

heykeli konacak 
tJskildaı· iskele meydanının istim 

lak 41ıeri ikmal cdılıniştir. Bu saha 
tamamen asfaltlanacak ve projeye 
göre buraya. bır de piılrk yapılacak

tır. 

l!tanbul Belediyesi bu meydana 
Milli Şef Reı3jclimhurumuzun biı 

heykelinin konulması için de lcşeb· 

bUslerde bulunmaktadır. Bu in~aat 
yapılan kef!e ı;öıe 73,216 liraya ıha 
le edılccentir. 

Belediyeye temin 
edilecek gelir 

hakkındaki müracaat 
DUn avukat Hamit Şevket İnce, 

Suat TahsLn ve Ha.aibin ı~tanbul Be 
tediyesine müracaatla Belediyeye .se
nevi 8 milyon liralık bır kazanç te· 
mln edeceklerini, bu kazançtan bır 

miktarının kendilerine terki kabul 
edı!dığl takdlıde derhal faaliyete ıe
çeceklerifıl bildirmişlik. 

• 
1 R HABER LER i ) 

Şehir içinden : 

Un tevziatındaki yolsuzluk 
Ekmekçiler Cemiyeti 

Reisi hakkında 
takibat yapılmıyacak mıdır? 

Toprak Mah:::ıullerı OCisı u-
mum MUdUr muavini, boreklık ve 
stnlitlik un tevzii esnasında, fırın
lara verilen un mikta.1:ının azaltıl .. 
masına sebep olarak a..skerden av
det eden ve kendilerinin börekçi 
ve slmitç;l oldugunu iddıa. \"c vesa
ikle tsbat eden bazı klnuıelcre ye· 
niden un verilmesi nıecburiyetınl 

gösteriyor. Fakat ı;ı:u nokta nıu

hakkaktır ki egcr bu azattına. işı 

her borckçıye müsavi olarak lef• 
nlil edilseydi hiç bır ~ikil.ycte yol 
açntazdı. Bır de şu mesele ,,.ardır 

kl askerden avdet edenlere un te
mini tçin börekçi ve simitçilerin ~· 
tihkakı kesilirken diğer taraftan 
nasıl oluyor da bazılarına ha!tad<I. 
2 _ 4 çuval un illi.ve edUmtşUr. 

Yoksa askerden dönenler bu fırın
lara mı Utıhak etmiştir. Biz, istih· 
kaklarına un HA.ve edilen !ırıncı

lann lsimlerinl neşrettik. Bugüne 
kadar hiç blri bizo müracaatla. es
nafın şikAyetlerini tekzip etme 
mişlerdir. Bu da yazdığımızın do~ -
ru olduğ'unu iSbat eder. 

•roprak Mahsulleri Ofi:si bir çu· 
val böreklik ve ılin1iUik unu on 
beş lira yedi kuruşa sattığı halde, 
esnaf kcndılcrlndcn tevzi işine me
mur edilenlerin on altı liraya ka 
dar ücret alındığını iddia etmiş· 

!erdir. Cuma günkU toplantıda bu 
mesele niçin mevzuu bahsolma· 
mıştır, 

Bu n1esele hakkındaki ilk neşri· 

yalımızda evvell mevzuu bahset· 
tiğimlz, esnaftan Ankaraya. gide
cek mümcssillere masraf karşılığı 

olarak toplanıp verilen 225 liranın 

hat·candı:ı yer hakkında heaap ve
rlleıncdiğı ıncsclcsi cl'an tahkik 
cdiln1cauştır ki, bu cihet çok mU
hiındir 

Cun1a. gUnkU toplantı esna..sında, 
Tünclbaşuıda börekçi Eıtref, çuvalı 
38 linıya un aldığını itiraf etmiş 
lir. Bu toplantıya iştirak eden es
naf bunu iddia ctmektcdırler. lktı
aat ınlidürt.ı Saffet, Eşreften bu 
unu nereden aldıgını ısormuştur. 

Hu eorgu cevapjJ:z; kalmuıtır. Bu 
gıbl unların nereden alındığı ög
renmek isteniyorsa; Alacame:;çit 
le çörekçi Httınza Gemici, 38 lira
ya. un aldğını beyan etmekteJir. 
Al8.kaelarların dikka.t nazarını çe
keriz. 

Şehrimizin bir çok maru! börek
çılcri, kendilerine tahsis edilen un 
nılktaruıa nazaran çok daha fazla 
imal&tta. bulunmaktadırlar. Bak 
k Harda gizli olarak klloau 6::> -
66 kurll{ltan has un satılınakta

dır. Acaba bu börekçiler ve bak· 
kallar unlarını nereden temin edi
yorlar. 

Ekn1ckçiler cemiyeti rc~i Ah
met Rıza, kendisine isnat edilcı:ı 

yolsuz tevzi mcsele•i karfısında, 

tevzi !~inden .istifa et.rniştir. Fakat 
istifa etmekle bu işten eıyrılıp çık

ma!iı n1ı icap eder. Bir çok esnaf, 

ifade ve ihbarlarile kendisinin yol· 
suz harekette bulunduğunu iddia 
etmişlerdir. Bu zat hakkında taki· 
bat yapılmayacak mıdır? Bu itte 
suçsuz ise tebel'ril zimn1ct etn1esi, 
suçlu ise cezalandırılma.sı icap et

mez mi? 

Pirinç 
fiyatı 

Dört nevi pirince 
azami satış fiyatı 

tesbit edildi 
Tıcarct Vekaleti ncşrcttlfi bir ka.

rarla memleket dahilinde 4 nevi pi
rince azamt satış, fiyatı tcsbit etmiş· 
tir. 

Öğrenildiğine gorc Vekaletin te.sbct 
ettiği fiyatlar yalnız bu dört neYi pi· 
rince inhısar etmekte, bundan ba,ka 
piyasada 5 • 6 cins daha pirinç satıl
maktadır. Bu narhtan istisna edilen 
pirinçler buı;Un l.stanbul bakkalla.
rında 55 kurufa kadar muamele gör 
mektcdlr. 

Tüccarlar, da.ha şimdiden malları 

nt depolarda saklamaya ~lamıfJl&r
dır. 

Öfrendııtımıae göre tüccarların de. 
polarda mal saklamalarına. yega.ne 
amil pirinç mahsuiUnUn bu !ene ge
çen senekl kadar bol oıma.yacağıdır. 

Mailim olduğu Uzere Sıhhiye Ve
ki.leti Trakya ve havalisi Ue Koca· 
elinde pkınç zeriyatmı tandit etmış
tir. 

Vekaletin bu tahdidine yeglne se
bep pirincin batakltklarda. yetişme

sinden, bu gibi pirinç yetifjtiren yer
lerde çok sivrisinek bulunması ve 
bundan dolayı buralar halkının ıstına 
hastahğına tutulmasıcltr. 

Bu;-Un piyasada ihtiyacı kat kat 
karşılayacak pirincimiz mevcutken 
muhtekirler bir sene sonra tahaddUS 
edecek v&Ziyeti nazarı itibara. almış 
ve pirinçleri şimdiden piy~adan çe
kerek, depo ve_ar<llyelere koymuş

lardır. 

Burun pırını; !iyatlaruıın yUkseı

meslnde en mühim am.U olarak ıc>:s· 

terebilecefır'ftiz aebep muhtekir sını

fın fazla kı\\r hır~He yaptığı spekU· 
lasyondur. 

Bu hususta alakadar makamların 
nazarı dikkatin! eelbederlz. 

ihtikar mevzuu 
O htlkiirla nıiicadel• ~tddctı<" 

dl: Curmla meı:hutlar yırtı{ 
yor, muhtekirler te\.·k.Jf edilJ)orı f 

göLIWerln halkı bömürıne~tne oJf 

dan \.'erJJn1cn1eğc c:alışılı.)·or. p 
Bu me,zu lıı.erinde hahnında 

1 
lan bir kaç cilz<'l fıkra,)·ı bUrfJ 
kaydcdJvcreceğin1, 

~ı!ika, ı,ap.,arı bir adanı ıusı~ 
sandalyabuıda. oturu.)•or. On dort ti 
raJık bir. kun_dura)ı otuz Ura)"• p 
tarken clirn1u mrızhut yapı1n1ı,. 
bıt. tutulınu", Adliyeye ,·crJJıni':ı, 

- Bay reis, a\-ukat tutarıtJ'r 

muhaken1cnln tehirini dilerJrn. .-, 
- lı;ıte <"ürmu ıncı:Jıut var. 'P 

tutulınuş: On dört liralık kUD~ 
yı otuz liraya ı:ıattrğın muJıB" .. 
A\ukat geHp de ne şöyUycbllir•, 

- VaUahl bay reis, be~ _d6-' 
aö,)'IJ.)·ebllece.tlni merak edı)or 

Bir nııı.,tcri bt tuhafiye d~ 
nına girdi, bir gömlek beğendi• 
yatı~ı bordu, on aJtı lira ded~., 

!\.llu:teri, ka•da. duran dW" 
oablbine yakl~tı. -,1 

- Başkabına neyıı.e aıtı8• ı 

da olur 111u aziz.hu. Şu romlt~~ 
altı llra demek için beni ta...., 
su.nuz herhalde f ,, 

- H&)~r elendim, k!m>İııl'., 
- l\feslekdaı;: azlzfnı, ":' tr~., 
- Ya, O.lfe mi, bilmJ)"O';"; 

Mackmkl öyledir size yuzde Y 
be' tenzilat yapaynn. 

l\fül}terl dürt JlJ'ayı l'Crdi. !ıi 

gömletl aldı, tıkarken d~ 
hllti &ordu: ısı/ 

- Artedersınız, tuhafl) • 
zaı.w:z nerede'! 

- Ben tuhafiye<•! dejillm· 
- Biraz C\- 'el bau meıJcJ. 

demı,tınız. 

- Ha, evet ... 
Ve du.kkaa aalıiblıiln kııl•~ıııl 

tilldadı: 

- Çadırcılarda. çalı':ıyorUJJI·"' 
de t;Jzln gibi kazıkcJ.)'Wl• 
l~km bir pzlnoda: 
- Patron, 6 numa.raJı ıJJI! / 

mliştorlsl on liralık beııabını 
meden aa.vu,nıu_,. 

din feı.L..intfe di~orum; !;Unkü. İlk balta.r ••doluttı gt"ımeie "e topraJ..larl'nı karı, 
)ai;nıurları tam ıamıınınrla yağnıaını~tı vr kırı~ ıezere&ı.. hu u~iyct ve luJıhetiıtl og· 

unıunü .ııraıt '•.tİ-ft'tirtdf'n endi., «"diU· rcnmeğe tct'il ~ı,~n laiemlcr, haJJki bir 
)'ordu. f"il~•t hu frtı«, gf'çtn yıllı11ra ni=r yurt bt'vıi~inin •!ikile hırtkete ıeçmi~lrr

b,.•Jr. suldnıa ı~ildt \ e IM:~rriııjn da· dir. I::vtt, birçn;umwz, An•dııluyıı bütün 
ha diiu•nli i~lrmi' olrna~ı. Ova kö)lrrin· mci.n~ .. ı "e hrn1iği ile tınımaı;a muhtaç 
dcl.i rJ..inlrrr ıamanında ıı "f'rilmf': .. ini ve hMııi ma:buru.ı .. Bunu yapın;ığa t;a· 

uıümkun kılmı:, kur11IJ1k tcklike~i ber· lı~tıiıınız zamandır L.i )'urlla!i-lık hal "C 

DUn İstanbul Belediyesi de bu mü

racaatı teylt etmiştir. Ve tetkik edil· 
mek üzere de Hukuk İflertne verıl .. 
ml9tir. 

- Çok fena, yine iki n..-tJ) 
Fiyat naü.rakabe teş- ettik. KöJI "' 

kilab genişeltiliyor Dükkanlara asıla~ 
tanı( «'(lilrni~tİ· ıfatımızı ı;Iımla tır&biliriL. 

Kıraç ıra:Lidrki &:U.t/Uk ekinlt·r dt> utır· Gürtiirk 

Ankara haberleri: 

C eza ve tevkif evleri 
hazırlandı • • 

nızamnamesı 
Ankara. 16 tTdefonlı) - Adliye "e J rf'lmtk anlıırJn minevi LıılkJnmı~ını te· 

5ııhhıt İ~timai ~lua,·«'ntt vC'lı.illiL..lerin.ı.:tı min etmel.., i~timıi bilgilerini arttırmık 
aıu~trrel.. ı ccıa .. e tevkif t\'leri niumeı· yurt V«' millet lt'\gileri"i luv...-eıltnrurmd;. 

.,,. i lt•.tırl11ıımı"tır. Bir ay eoHrı meri)C· 1 maJ..~adile tedriı111t yapılacıL..tır. l!ç atne· 
lcı airec·ek oliıln bu nuanınıtmtnin eıııııl•r.ı· denbt:ri c;eu. evinde bulu11au her m•hl.ü· 
na ;('lre ber nııM.tıııe buluıan )erdr bır ı mun okunıa ,.e yaı:Mı ()Crenrn~i ıarttır. 
rrea "e ıe,l...ı{ tvi \(~ Adliyr: \C'kaletince: Okunıa ve yumııı. o;renP1i)"tR mıhk.:ım bw.· 
t~bit edilen mal.1.UIC'rdı~ de nuut11Lı ce... I lunaC'.ıl oltıCN ondan m~e VSretme· 
t11 e"leri ile çoculı. 4.:tıa "e ı"lah e .. kri bu· ni nlt,"ll.UI olıu;al.tır. 

luniılcakıır. !"xı•;ll ı~Jt·diii uman on beı )a '.'ılue$5Clclf':rde me1hlı.Uuılıiı1ıın ablıili fi~. 

tını bıtirip dt: nn a;ekiı )'•~nu bitirmi)"en ri \-O m~f.t"lı.İ irı~i~fla.rını tt:·min cdt4.;tl. 
''" ecıa:.111111 Çt'l.l ırilnu.-,Jnt· ba~ltndıiı an ~onferan:dar \.eTdirileı:ek .. e her ceı.ı e· 
da 18 ).ı:ıHı doldurınıyan m11h!...ün,Jorııı .. inde bir kütüphane bulunacıtktır. Bu kü 
1.·ır.uları hulu'i ccu f'\kıınılo \.eya ceıa· tl.ıphanr-lerc l.i.zım olacak 1..itıpl r AcHiye 
l;ı.rınıa mü•ldt't \C nıahi)"etlc:rin<: ıöre hii· \ c:kaleti-ncc Lcn1in cdilccrkıir. ~IahJ..-0.mla.· 

lı,;Um verl"n m.ıhkt"ıue ncz<lindc:ki ce-.ıa e· r.11 tabliyeltriııdtn ııınra lıa)'atlarını ka.u· 
\.ınin VC}il nuııtııı.kı t·eıa e'lerinin hu~u~i nı1bilfX'.ı·k birer anat {İğrctilccel ve 111• 

mah41lrrindc ınfıt. oluuacaktır. natl,.rinin ın<th.iyf'tİRı' ;i_ire hapi~ın bulun-
~uç;u ith-··li~i taman on bir ya-;ını bi· ılul.lırı zanuı.n \...rndilt·rine Adliye \ 'ek&· 

tirmi .. olup da on hf'J ya1ını bitirnıctnİ§ it-lince te!-bit olunataı... bir Üı.:rt"l vtrilc
fr: ceu,ının ınfazına ba,lıııdıA;t ııraria <·c:l..tir .• CC"ı& t\İ komi.~01111 aıahırı <·t•ıa 

18 )a~ını ikmal ,.lm<'ıni1 \...ü4;Ukll'rin cc- i"~inri~· iyi hal ile ct"ut~ını ikmal rıfı·n mıth 
ı-.ısı ı:-lah rvinıir. !.'cl..ıirilrcC"Ltir. Cf':za .~~· ı kUmlara ~t"rhr .. t '1ıı)alla i' bulnıal.ırı için 
'r.rindrı 1n11hkiımlara okuyup )aımak o;• tal'a utta hulunıeakıır. 

Yarın asker ailele· 
rine yardım 

tatbikatına geçıliyor 
Asker ailelerine yardım kanunu 

Reaml Gazete ile nel'}redildikten aon• 
ra !sta.nbul Belediyesine de resmen 

blldlrilmlştır. Belediye Hesap ı,ıer• 
mUdUr!UtU bu husıt6takl faaliyetleri 
ne bl.fl&ınlf olduğundan yeni usuller· 
le kanunun tatblkına ait bir proje 
hazırlanmaktadır. Paıarteal rUnU bu 
proje teklif edilecek ve derlıal t&tb; • 
kata geçllecektlr. 

Kara köy Tokatlı 
lokantası 

cezalandırıldı 
Kara.köy~ Tokatlı lokantaoı, Y•· 

şUçiCU1k eUthkneşl ve Gillatada- Ye· 
nlhayat karamela fabrikaeı temizlife 
riayet etmedik~t:indcn Belediye za· 
bıtası tarafından cezalandırılmışlar

dır. 

* Dendr!'ollerıoda. dlın tenzUA.th 
tarlle•ln tatblkına tıa,ıandı - Jımlr 
Fuarı dolayısihı demiryollarında ya.
pı\rnası kararla•tırılan tcnzililtlı tad 
rifenin tatbikına bugünden itibaren 
başlanılmı:ştır. 

. . 

HER GüN 
BiR FIKRA 

Fakat )lıbtl'dE"I! df'. öıckiltrdcn de daha ı:;üıcl 

\e zarif olduğunu rıek aıa biliyordu. l\.t"ndi.inin 
hir ll'l.. gece elhiı-e~i ,-ardı. ,\rkada~larının bir tok 
clbiıoeleri ve ıuı'lü kıya{etlf':ri uldugu halde hrp 
kendi kıyafctı güre tarpıyordu. \[ab<·I df"di ki: 

EDEel ROMAN: 

Kadı ve gemıcı 
- Allıh vrrc de bu tiyıı(et ı;ok rr.HBi ulmasa .•. 
}lorı:ncc ilİH~ t'tıi: 

- Sofra ıa\..ım1arı hrp ahın inıi:;. 

P'rile.o bir ö lü 
Ölü zan edilen kadın 
meğer kriz geçirmiş 

lhtiki.rlı 11i.icad~le ede.bilmek lı.;In (1. 

yat muralı.;ahe büro u eldeki mevcut kon
troJörlcril'I ıı ;:eldiğini Ticıret Vckil~ıi· 

ne yeniden bildirınitlır. 

Bundan ba.~ka ;~en ;i.inkü içtimatl rİ· 

yıset eden Vali de kontrol te}l..ilituua tl& 
hı kuvv~C11me6İ itiıı \'Diyet kınalilç Ti· 
cuet V elllet.tne ikinci bir teşebbüı:;te bu· 
lunmu,twr. 

Öğrcnd.iğimiıe çöre bu te~cbbü~lcr ve. 
lı.ilet nezdinde müMlet bir netice \.'etnıi' 

ve Ticaret •ekileti İtıta..ı.uı we Anlıırııdıki Bir kaç giln evvel Fatih Mezarlık
lar mUdUr!UfUne bir adam gelmiş ve 
B"kırköy Akıl hastanesinde kayna
naeınm öldUğtinU blldirmlttır. Bu a
dam ertesi .-Un yine celerek cenaze 
içitt lıizıRl gelen 100 lirayı masraf o 
larak vermişlir. 

Fa.kat bu muamele sona erdlği bir 

sırada cenazeyi almak UZtre hastane_ 
ye telefon edince hastaneden kayna
nasının dirildiğini söylemişlerdir. Bu_ 
nun Uzertne adam baygınlık g-eçır· 
mis.tir. Sonradan kadının bir kalp 
kri~ine tutulmuş olduğu anlaşılmtı;ı· 
tır. 

* Çorat1 m...ıtteklri hlr kadın tev

kif edUdı - TrtvJklye cadd<'sinde 

162 numarada tuhafiyecilik yapan 

Nezıhe adında bır kadın ipek kadın 

çor&ftlarını fahiş fiyatla. sattığından 

yakalanarak Adliyeye verilmiştir. 
Muhtekir kad1nın dün muhtıkeme· 

sine başlanmış ve ikinci asliye ceza 
mahkemt>~ı Nezihenin tevkifine ka 
rar vernliı;tir. 

* Sırkeclde, KöprUIU handıı 21 nu
marada tc:ki satan Şahan, blra fiyat
larında ihtikar yaptığından ya.kalan . 
mış ve 1htikılr s~ile mahkemeye 
sevkolunmuştur. 

Yapılan duruıııması sonunda Şahan 
tevkif olunınuştur. 

* 1~!0 kuruşluk th iyi 380 kurllf& 
satını~ - KliçUkpazaıda bakkallık 

yapan Cevdet kilo~u 120 kuruşa olan 
~andal çt,·Herinin kilo1unu 3()0 kuru'. 
tan sattığından yakalanarıık Adliye· 
ye vcrilnı~tir. 

Dün a::ıliy" ikinci ceza mahkeme 

sinde yupılan duruşması sonunda 

mahk<'ıne Cc\"d<'tin suçunu sabit gör

dUğUnden Cevdetc 25 lira ağır parw. 

ceza.sile ~ıükkiinının yedi ,un kapan· 

maaı cezasını vt!rmiştlr. 

mür~abe kurtılarındm meıtın 

tro!orwin tkrhal tl)iai içm 
,eçmi,ıit. 

olan kon. 

laallıuc 

* Anadoludaıı yapağı mubayaa

•• - Şehrinıi:ıdeid fabrlkalar İstan
bul piya asında ıhUyaoı }(&rşıiayacak 

niabette ya.patı bulamadıklarından 

yapağı yetiştiren merkezlerden mu

bayaacı& bulunmaı..rs içın mUtehaS>ıs 

eksperlerden bil' g'rupu Anacloluya 

g'önderm~eı·dlr. * Ham ipek fiyatları 

Ham ipek fiyatlarında. iki, iki buçuk 
Ura kadar bir d~Uk!Uk ı:öıe çarp
maktadır. 

Bu sene bu mı>bsulü işleyecek o
lan yeril ipek fabrtkaiarım!" &'eçen 
seneki fiyatlara nazaran çok daha 
ucuza ipekli kuma, çıkarabılecekler · 
clir. 

TEl"RİKA No. 47 Etrafta &0;uk bir havı c!ti. Cerıld ıihte bir 
11aldi1lik ile il ive etti: 

- Büyük t~kendtriıı ahfadından olduA;unwı 
hıkLında bir rivayet var. Bunun doğru olup olma· 
dııi;ıftı ınbımık h.terdim. 

Selim müHehıi bir trbc.:ı. Umlt ce\lep "erdi: 

- Bilmem, fakıt böy-le olduS;uınt1zu i.Jr;.i hin ~e
ntdtnbcri böykricr. 

E!>ıki ,.,,nunı kadılarınd11n blrl 
ku~uk bir ytlkenll il• Şllcdrn Zon
ı-ııtdağa. gidi3·or, ,·akit ı;rçlrmck 

içjn «NnlfU('r)r )artnltk edl3•ur· 

ıTIUf· Bit aralık bahıl lılamıu lf&rt
larına ınt lkal ettir mit- numen ıtuı
lanın 'f'mifl~e bırahllr abdeeıtin, 
namazın, oru('un farzlarını •or· 
mu':'· !\lu,·afıh: rc\.·ap alaın&3·1n<·a 

hiddet1~nmllj: 

Dörduncü lokte)li içnıiJ olıııı Tro,er ::lmith ılı· 
ya bı~ladı; Yazan: Francis de Cfoiaset Çeviren: Rezuın A. E. YALMAN 

Grrald &oğuk ~akı!ıtrını dt"ımlı: 

- Sonra bu Kan; Wah nedir? Do$ru 9ir 1ey 
ulımıt· Gelen ıstyyıhlırı mf':rala dü::lirmclı.; itin 
U)durulınuı bir ııııa!al olaca~"! 

- !\tatlemhi, dcıni':'• hunları bil· 

n1i;vor..,un. Cittlln t:chenncnıln dibJ

nr ... 

Kiraz unra, ha'a. boı.uJına.fia, 

df'ni:ı kan.,maga, -.alıntıdan tr-kne 
~alkalanmat11 ba~lanu ,. Tabii. kt1.dı 
erendi de korkn1u, ,-c telil.lfl&nmı't. 
o ırada ,eml<'i ı;-W~rrk r..ormu.,: 

- kadı cfcndl yu.tnıe bilJr nıi-

bin ~n ·t •• 

- •Lı)ır. 

- Oyle i e &ell de Jittin denlı.in 

dıtıine. 

Demiş ,.c kadıyı tlrttr tıtretnıl ... 

- Sultan hu ahın ~ofra hıl..ımlarını )lilia Cer· 
te::ı.'e hediye edrc,.kn1İ~· 

Odrry, bu alioh ıuLlcrı i~itmcılikıtn ;rlerek 
Robt'rt 'e fOrdu. 

- ~ult,.nın tiıllıt) ı b•nı:;i a n minı.ırhindcndir. 

~i bunu bil~c('k~ın~ R,..hert? 

On i~inı.:i a-.ra ait.. J-'akıt ild d,.fa, yan~ıu 

!:ık.mı .. 'c tamir Milmıı:. Bunun için bir ı_:ok mi· 
nıari tarı.farı karı .. ını,. Brıı earay ,.j~·ıfoılrrinrlt·ıı 

P«'k ho-:lanmam amnıa bu akşanıl>.i ha~kı .. ho~unıa 
;idi)\ır. 

- :\cı1.lı.ı ıır ;ihi yrmı·klrr )İ)-rl'.egıı! (_)n, Hini 

vc)a ~lalıka tarıuıda mı'! Na Jminiı.'! 
lro,t'r ::-ıınit.h, Odrry\: )iııı· bir tı: attı: 

)'ı·nıı-k lrl.mda u~ulü olcıru.l .. ını~, dı·di. 
llr-p~i kalı\...ahal11rl.ı ıı:üldulrr. Bırııı: ıonra l•lo

mobıle d•)ldul11r. Gf'r11ld, Otfrf"y'in )aııına ıılurdu 

ve dini tuttu. O.trey dt"rlıı.ıl fl.,bı·rt'ç: 

- Brn burada c;ok a1kı1l ım. ~" olur. iıinle 

ytrlerlıniıi d("ğiı:tirelim. dedi. \ı· dedij;ini tlo )Sili•. 

~anı)·a Hı.rmıı:lırdı. Hir t~rif.11lı;ı b .. ,, ini •Ütun• 
lu \'t: a)·nalı Çin üııllıbun~11 dl)~nıni, bir ı.alonı 

aldı. !->erdor Rahman or;ıd• b L.lı)orıiu. Bir çol>. 
salonlardan ... e çini dö~enmi, ,,·{uludan geçtiler. 

Cirdikltri iıllonun d•irt kö~c inde yr:.il ıa~tan kar· 
toıllır, mtrl·an kayalar Uu-rine oıurıulmu:ıu. Ca· 
';ılirındııın toulır rı~kırıyordu. Bu ~ular ortadaki 
bır hı,ua dôkulü)·ordu. Sofra burada kurulmıı~tu . 

ll<t\UlUll krnarında alçak i:-krmlrlt>r "'e ytre atıl · 

nıış ya:-tıklar \ardı. )l,rnı{"r tı~ların Ütf"rİn(" knn · 
nııı~ \llıo)J.rrla ı;iı,:rl..lrr \C hu tiçt'kl'"rjn eıcal.ıan 

ılıuaına.ı i~in dt hıvıt "'"rl"n 'antilHtörlrr \'cırdı. 
\\ltıııurı ıa\anı )ııkııı. Gü\..yiilü ,.,, orada rarlıyan 
lıiıılı·rce }ılrfıı a\lunun ;öl.. kuhhr.sini lf':;kil edi· 
}nrılu. \lı·h!ap ıla \ardı. 

Oılrı·y ar~ıra h<l ını l..aldırarak ııu·lılalıı e)rr· 

dı~unlu. HoU,.rt yına~a: 

Bura,;ı iıdcta tı.<"riu ... t\~ l>.ıtdar iİ.Ü:tl )'f'r! Jcıli. 

l'ıııııı u aralık ~ı-linı içcıı ıirdi. Rnbcrl, Patrik 
\t' Crnı.ld a;ihi ht)il.t bir t;nıo\...in iİ)ıni:tİ· Bı:ı dıt 

aı.ıl..ıı. :\t,.di lıir tcı,ırla ıni~afirll'rini bdiuıladıJ..r 

t;.111 ~onra ı;uı~ n·k. 

İııl!'-Uc1h Lanıınıt açtır. dt·<li. !\e tarıdil bir 

, mt'klr-n hoı:lantta~ınuı bılmedij,im itin bir çok 

turli.ı yaptırdıııı. Çin, Ilınt, A"rupa \-C lllaJaL;a 
)l'ruellt'ri haıırlanmı~tır. Lokantalarda olduiu l':"ibi 
tıir de Ji .. ıe va.r. Ona bılr..aralı.; berk.es iıte<Üj.ini u .. 

marlıracak, h,.rkr: .t:t'vkıııc .. ;;r,, yrmt'k \i)'1 bilel:rk. 
flhıbrl hayr('t içinde ~ordu: 

- Aman tf,ndim, l.aı; iane a~ı;ınu; .. ar? 
Selim ,ü.lcn·k Cc\ap verdi: 

- Burada iıdet Löyledir, lu·r )emek. j~in lıir 

ba,ka a~çımı.ı: vardır. 

Sdiın ~ofrada \labrl ıle l-lurrn..:e"i liililD.ı ve 
eu luna almı:~ Odre)'I de lar~ı:.uua. oturtmu~tu. 

Ucrl.cs iJo &)rı ıt)rı ıııc,ıulara. dair l..onu~u)"or, 

rrkrl..I ılı· U\, ~por c-dclıi)at \C ıw.nat; L.adıularla 

t'lbi:ır, kıyafı·t \1 ıııt:ınlt-lı·tin ınuhtlıl <ldt·tlcrindl'n • 
Lalısdİ}uıdu. 

Hir arılık wı taı-ilw uııikal t1ti. Odrl") t-onJu: 
- <..:t-ddini..ı: biı}ul. ı~ktndcriıı kılınuı ve ıı:;a•ı· 

nı lıunırla mı muh;,ıfau. edtr init"~ 
- E,cı ... ~ııra)·ı n ıniiı(ı olaıı bir tlair i \ardır. 

.\lf'rak edf·rıııt·ııı.t tıİZt' ııo nra htıı-<1.!-ını ı;:rzdiririm. 

llt·r 1arı11Jlıın bira;,o; ra1.lanL içıııi~ olan Gl'rald 
atıldı: 

- Bu ~rl.. yaıııan yı·r ... dı·di. Rıiyük i~kt'ndc
rin kılu·ı, tiyle ınil 5();,o; aran111da. fakat bu J..ılıç 

il~ ı .. a hikıiyt i ılııgru nıu, y~lan 1111 '! Bana bunu 

.Ö)'kr mi~in.it! 

l"lorence l..oca!'iının üst in.le LırdıC;ı potlırdın 

fena halde blkılırak 1..endi&ini :-.ueturmal ı~ted.i. 

Fakat Gerald aldırrnıyıral devam. etti: 

- Bu Kanı Wah bir çiçekn.ıi~. ~tif.is Cırter ba 
ı;İÇ(',İn 1tl"nedc bir dc[a gt\:e yar11·ındın '1-ahaba 

kad11r açıp aolduiunu anlattı. Ben. buna inanını· 
)ordum. Bunu liıe lı.im eöylcdj, r.li&iıı. C..rter? 

Oc'1rey ne ııöyliyec«"ğini tı~ırmı~tı. Selim imda· 
d. yeti~ti: 

- ~li:ıiı Cırter'c aylarca ev,f':] ht'r&btr cyahat 
ettiğimiz; uman ben ~öylemi~tim. Ne mükcmmt'l 
h~hliıl~I ~•rmıj ki bunu unulmamJ' ve ı;İze tekrar 
ctmi, .. 

!\.an Wıh sadece Ud.ü;or'da ycıi~<'n bir ığ .. çtır· 
IJaui ;\Jbb Carıer'c ~unu da bÖylcmiı:tim 1 bilnıf'nı 

hatırında mı lıili: cUdai;nr'a ;eldiıiiniz .t:aman 
Kan;; Wah'nın açma-;ı için Allah• dua edeceğim.> 
8t"H.i de bu ;ece duam labul olur da Kıng ~ah 

at;a.t· 

Odrcy hayretle Selimin yllziıne bal.il: 
1 o .. .,,,, lXll') 

kar yüzdeleri lis,!, 
Dükkanlara uıloc•k kir ~ I' 

;Öaterir ]i,.ıderin fuılırlıkhıırı ~~ 
mal edilmi,tir. Önümü.:dcb.i b11fı•. 
bütün dükkıiıılıra yıtpahil«"celd~ 
hadlerini ıöııterir H1ıl('Jer atıtlıııJJ 

caltır. 

Soruyorlar 
- Kaea bu tııekllnlıı aı•1" 
- Dokuz Ura? 
- Çok ı>abalı, bJraı; 

yok mu'!'. 
- llahrnu~ lc.:ln A7.S olUf· 
- Hele hele biraz dal>ı' ı• 

kalını.. 1 
- ISO ye dl3 r,(·ej;init y<tl' 
- Altı liradan ne lııt,btr~:. ., .. 
Yalnız kun1a,ta drj,-il h 

11 
'I 

h~'-'Cflilercle \'e lıerntn htıfl~ 
pimiz, h('r ,)"t"rde \.t. hrtl 

ka.bll g-örliı:-me \.('; ~rki~"1 

şahldl oluyoruz dıı neden ti 
yoruz: ., 

- Bu hareket, 11rııarJı1' ' 11 
zarlıkla. alı \'Crl' de poı•' 
• atı, kanunu llr mtnıı1 ı.ı ,ıı 
nıl '." .. Alakadarlar bu }{" 
tatbikında nrden lhmı.ll 

)·orlar ataba "! •• 

Tavuklu tirit 
ı.J'j 

l'»ih bir ta' ugu •' ıctrı 
•uda ha~ladıktan ~onra rt' 
koyunu.ı.. lkl ka~ık tt 

ktndl &uyundan bir ı<rr"' 

~ · orta ate9te ~·e\·ir<-rck •• Pembeleı;,irken tuz, blbf'r ._-

tıerpJnJ.ı: \C kıuıırtn1ağ-ıı dt' -

niz. Atr~ten aldıktan ~~ 
ğun dcrh:tioi ) lUUnüz, J, -1,. 

fıl~ 
a3 ır11nı., etlt'rlnl ufak ı.ı ,u• ~ 
la) ,ru.ı.. Kenlli .)agh eıu.iJ'İ., 

yaplmış franctll& <liHuılt'r ., •
1 bJ(iınl btiylik, derin \-e .•1'1 ,, 

nacak bir ta.bağa diz.ioıı· ı-oJ 

ne ta\. uk parı;;alarıttl . ~ 
Biraz; Huyundan geıdirırıLı• f. 
murta3 ı ,)·arım'}ar kıı.h'cp ~ 
hardıtl ,.<' tarçın ,.<' blt'-•l ıt f 
suyu ile çarparak U..bılfl;! 
ne dökiinliz ,-t hafif tuı~ıJ' 
fırında o ndakJka bırali-tı 
ra ıtofraya ,-eriniı;. 
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'!arp vaziyeti 
VATAN 

Soveyetlerin 
çekilişi 

YAZAN: 

ihsan BORAN 

Ticaret Vekilinin 
Vatan'a beyanab 

• • 

lt a.,.bl Ukraynada bu.-UnkU vaziye 
~. tıebep olan muharebe (Uman) 
t)j.~ nıuharebesldlr. Jltomır \'e 

l zmire gitmek üzere şehrimize gelen Vekil 
mahsul hakkında izahat verdi • 

genı 
.. ,_.l' a.tzında Akklrman Alınan Ticaret Vckıll .Mümtaz Ökmen dU.ı 
le.ı "1Uttefik kuvvcUcr eline 'cçtlk sabahki ekspresle Ankaradnıı şchrı· 
~11~ra Ruslar biraz daha şarka mızc gclmış \c ıstasyonda Tıcarct 
~--...,, Sovyet cephesi şimali ga.r· Vekaletı MUstcşaıı Halt Nazmı Kış 
~ ~tik bir hat olmak üzere Kief mır. İç Tıcaıet mlldUrU Cellıl Gcı· 
fehrı --.ya istinat edıyordu. Uman man, Mırtaka Tıcarct mUdUrU Nec· 

-''-bu hattın hemen ortasında idi. mettın .Mete Ye dıgcı Tıcarct Vck ı· 
•• ·'llllanJar bu cepheyi parçalamak leti memurlan larafınd.ın kaı ı;ıılan
ltıtJr. Itri Btaıı" mUdafauından ayıı • ımştır. 
ııı.,. iı:tn Karadenlze doğru sıkışta" Vekil, düıı kendislle goı Uşcn bıı 
'4tıfundUler. Bu makaatla önce arkadaşımıza dcmıştır ki: 

~cephesinin şimal cenahlle <- lzmiı'c g.tnıek Uzcre lstaııbula 
~ • YÜklendller. Bu iki taarruz &eldlm. lstanbulda bir gün kaldıltlan 
~lef ve Lemberg • Klet demtı· SC>nra pazartesi gUnU Baııdıı nıayu gı. 
t.._~ ... a iıtınat ediyordu. Bunun lçi;ı deccğlnı. Bandırmadan da lznıııı.ı S'I 

ıazım gelen tedbırk-rin 

çalışacağım. 

alınmasına 

OzUm ve incırdcn başka bu seRc 
zeytin mahsulünün de çok bcrekctıı 

olduğu anlaşılmıştır. Zeytın mahsu
IUnıin fazlalığı bıttabi zeytınyeğı re· 
koitesini' de yüksek olmasını temı' 

edcccktır. Bu ıUbarla zeytinyt1ğkm 

mızın da bu seneki \'azıyct1 seçen sc. 
nckı gıb. iyı olııcaktır. 

Zcyt.ııyn~ı ımalAlı hususunda de 

!Azını gelen tcdbırlerl alacağız. 

1zm ı de hu glbı ışlerle meşgul ol· 
duktan ~ft ~ Lckrar tslanbula \ e bu 

~ lizerınden Klefe ve Uman d k F kU t d b ı 
.. ~ ere uam1 şa re mın c u U· kara;> a döncceğ"im.• 1'4 de Çerkov veya Krovoı nacağını. Izmııdc Uç gUn kadar ka· 

~ilttkametınde taarruza ,....,.tiler. 1 Vekil, Haydarpaşada kendisınl kar 

rnda da bır gün kaldıktan sonıa. An· 

D~" lacağımı tahmin edıyoı um. zınırde 

~ lStikam•tındekl Atman ta şılayarılaı·ıa ayrı a:,Tı gôrUşmU.' ve " kaldığım bu müddet esna .md:ı Ti 
ita....-.. bu ~hır ..,.rkında sovyct mu- alakadarlardan bılhassa maklncyağı 
"'-~ ...- carc~ Vekaletlnı illıkadar eden .şer vnztyctı hakkında ma!Umat almıştır. 
' le kırıldı. Fakat Uman llze· llzerındc meı;ıgul olacıığım \"C bllhıı~ Tkaret \'«>:kili Mümtaz Ökmen . 
~ beeıenen Alman taarruzu ir il& Uzti.m ve incir mahsulUmilzUn ıh Öğrendığimızc göre halen Roman· 
'etti. Bu taarruza SovyetlCl'in rıı.eı hakkında alınan tcdblrlerı goz j Başlıca ihracat maddelcrimlzdc,ı j yada 200 tona yakın nıakincyağı vak 
lı ~hri ınıntakasında bukuıan elen geçireceğim. olan tizllm ve iııcırın hariç piyasalar · dır. Bu yağların memlekete ithali 

' nifancı kolordusu me.ruz Bildtğtniz veçhilo bu sene F.gc mırı da layık olduklan me-. kli muhafaza ıçin lazım gelen teşebbüı:ıler yapıl ~ a. kolordu bUttin gayretlerine edebilmelerini lcıııin ve dalın fazla 1 nııştır. 
~ Ailttan taernuıunu durdttra· takasında üzUm ve ncıı· mah~uıu g·e rağbeti celp ıçın alltkadarlarla tcmaıı 
~ .\llftanlar bu suretle Sovyet ~ senelere nazaıan hem daha yUk edeceğim ve orada bu iş için azami Yağların pek yakında ithal otuna· 

~ lııın merkezinde Dinyepere &ek kalitede hem de daha ucuzduı'. dıkkat ve ihtimamın gosterUmesi ıçı• cağı tahmin olunmaktadır. 
' bir cep tefklline mı.waffak ol- ;::::;;:::====================================== ~a Utıcu Sov:,oet ~cı xolor- • 

~ .\l~;:.~~ade~~ Sovyetlere l şçi ve iş Japonyanın 
yeni Siyam 

Elçisi 

~ ~)e kadar doğru ~RU bil- ] k k [ 
~otut· Fakat vaziyet gösterdi ki, yapııaca QZQ arı 
ı. ~ nıerkeme ileriemek .eureti· 

1t ;:::,.• cesıtıeftti Htt,e böleeek ha- ya--1..mlar Ankara, 16 <Tddom.> - ~ \C ;,. 

,-_""'"lllr ruı kııufarı haktında na~rf-D kıtnUD li).'1• ~l ... i •u<tieni, Uman nwnare· ha~ı BU}Uk !iUct Mcclifil encıiuıcnlerirı 
~ - lt&J'bedince, cenU(ltıtkl kuY't'et- Londra, l-6 (A.AJ - Gazeteler bu de tcıki-k cdılı:ncktedir. Haber 'crildiı;ine 
"Clll .._ .. _ - aabah başmakalclcrindc Roose\·cıt \'e . k 

1
• "h b · i d Q"n •ek 

Tokıo, 16 (A.A.) - J•p<ıR)Bflln )eni 

::ıi)anı ~ıı;ı 1 ciji Tub<ıkıınıa bu sabah b&· 

aı 9,50 bira) a ,ttfcrek imparator tarafın· 
dan l:.ahııl edilmiştir. Prens Kono)c bu 

.._._,,a mepdan vermemek . . , . ı;orc anıın a)ı ası ugun er c "" • · 
cttuflCftıll tarafından Stahn o gon<ie· 1. • 

1 
" 

1
. • h ı·ne ,~ etı-, -~ ôdesa bölt;'e.indeki kuv-

1 
ını a aca" \C mcc ıs ıımumı cyl ı ... 

~~ M-... men mesaj hakkında mütallıalar yti· .1 k. 
0
-. d'"" · · e ı.. kaıalıı ~- ....... ,t emri verdi. Pakat Sov rütmekte ve bu mesajın uzun vadeli rt '"' tır.. ~re'I'. ıgınıız~ ı;or ..., ı. • : miıllikaııa hıuır huluoıııu~ıur. Bu ttı)iı11l~n ..:.'""bı. !il k-..a.... cenuet ce üta 1 rııırlan mulcH'llıt ıaznıınaı 11lıt18C8" Jf!:I K. h"' . r 1 k .. p· . ç- v~ n ~ $iyasctten bahseden kısmını btl· . . . . . h ı.. soıırıı ı)ıı~ ı nııı H· aret ıaş atıp ı"ınc, 

... _ a-ı.... .. ,_ft_ı~- ! \C ıulelerıne •rrıkcek ıııırıı l!:ln Ul\llm"l . 1. T ' . li . ~ ı.~ ..--yan AUıı..._ ır- ausa tebarüz ettirmektrd rJ.cr. . . !Albay Hım~ ıı aıııera•a nııı ulii~anıı in· >ı....~ Dl.._... .,_._ ....... ..., B f t ınua\)en nuktarda •c bır dtiaya malı· . 
1 

. · h" H cl ·ı • t ı -~ . .._ .--.ner. u ll"Sa ' Times gazctcsı tesllhat koordtnas· · . . - ı.. lıgc, \urbay lırunı- ı ıı ıı rnra ııın a a· 1ı1.._ - bı...-_ - - ....__. d...JI... le t • ı;u olnıal uzere hır 6C'rnıa) c ko nıa"ı R• • • 'ııli . · 1 · b ld ·ı 
• '"q\ .:......~ ~m.e """·• r a ""'"'Unu ba- strateJ"i ve siyaset koor· . . l h ... ~rmıhıcr nı11av1 ı;ınc tıı)uı erı t ırr · lı...:.' ~t · · ~·· hul f'tmı tır. Bu hcrnıa)f')e ıı rı .. a •c mu 
... ~ kuvvetıerift!n l'll'Mırnı ~syonunun takıp etmesi IA.zım ge· t~se.11"1 &nlııpl,ri, k~di ~ermoreluıni11 mişıır. 
~ "' :..:•acieniae ..... Nr&k ~ni yazmaktadıı·. Geçen lıaıpte ~eı..unıwıa göre bir para ile i~tınık ede· 

""'1 . etmekti. Bu :nuık•~ Qllduğu gibi yüksek bir harp mecl sı· ceklmlir. 
~ ~ cep ~ıüne mn tcşekktilu içın yenılmesı imkan ız 1 

-
.~il •1' kuw«Jer ilıen salck· bi;r takım gtiçlUkleı· mcı;cuttıır. Fa- 1.:ı:============== 
~·-ıı~ 11\Uka.ıemet edemi~re~ kat uzun vadeli bır siyaset takibi için " lı nokta l"Veda •e huada ha· 

~~ ~ PerwolMMk ..-.n· ~tcmadiyen istu;arede bulunmağa ul..el<' ı;~md\t<'ki suraıtir. 8'ı &Uraı u· 1\fo!lo•ıı, 16 (.'1.A.) - ~mhıldız. Suı
eı.,ı:._ ~ ~. Bu ,•aziy,et hasıl üatıyacı pek barız bil suıettc Reisi frre ul~mıık ıçin tlk 'e mu•t,.rı-ı.. hır pliın lırı ın oğlunun kahra~a~•.ı;ından lıııh e· 
'-~ IOlıta Rulltınn Bug nehrı .. h R O!Kl\'elt ile lng Jız Baıl\'c· ıııl..ibı hueııı;ıınıl ı ııı;. nır aı ıırkado~ın ın a· drrek 'ı oko• Çu:;aıs \ılı nın kumanda el· 
ıı..._"'111& .c- . k 1 cı.un ur 

0 
' d d ı ı.. ı . ·ı- 1 t"'i batana ı;on obu~unu atınca}& kndar 

StalHıin oğlu kah· 
ramanca harbetmiş 

·' -,.anmaie.rıne. ımkin a kili B. Churchlll'ln zıtılnkrındc yer rıı-ın a 'ucu " ı;e cet' an a,ma ı"' e· ... • ;, 
'-" ~ -~ ..,_J..-.; Din""per . min cdilt>bilir. haıa1111oıııın başından a}rılmadı.,ını )'.UZ• ı.,:......, ~ .._.,,_, .r- etınış bulunmaktadır, . . •. ·'"""• it._,.,. ve cen1ıtum Niko· Gazete, mesajın Rusyaya yapılan A}nİ ıniııaleıı> ı ı;erılcılt•n D.ııl) ~lıııl ~">' nıekııvlır. 
ı.... ~ .._,. J k -' Gaıetı.ı ıli;;cr •H)Cl rlle•aeının oğıdfa· .~ ......_; JZa'8iidt. Bunwn 1~11 Rus nazi taarruzunun en had şeklini ııldr_ e )azma tanır: . " 
'..-. "ı 1 t -.et Mıttı o6m&k b'. d .. d ·H . lduğuna :sıa!Hı'in ~imdi lıuııin ılikkıııini ılk ba. rını ıia <lkrederek diyor ki: "'-t~~ .......ı.lfta rffihneleri '1 ıı sıra a gon eı mış o hııı ,.e 'il srferltri uı• rinde topla<lıı>ı İci· l.r.Hıili hıırp seııcleriııdc itiı· So•')el ık!-.· 
.... ,_.. " ~et etmekte ve Almanların bazı , • . . . 1 . ,_ L' r ..L.k" 1 ki 
"it ıı..ı...· i h~ ohn_,_.. Yalnız . dııı ı•dil~hil;r. ~ımdi ı;•iııden4iı;imiz mal· J<,11 ) eratnıM. ıçın )\f}1tı.. rnr "'"" arı a 
4.ıı~ "-: • muvat'fakfyotıer elde cttıkleıinı tcs· ırmcııirı hıı sene ı·ı•re)ıın ccl<·ıı mulıarc- nıikaılcle ı..1nıi~ olllfl kahraıruıolırın tceı· 
. ~ Yıu etmekle beraber arazi terki pn . .. ıı d ır "f k da lllıı 1ı6t- l)ınyeper tHrsetl ~arbı, zen· auına olsa da Budıcnl ordularının ht'kr ıizerindc ancak biraz te;;ir bıraka· tttı, bugun oğu arın a tecc_ ı "il'. ı ıı r 

S "1'4Seıı ınmtakuıdır. Acaba tam oluak kalmalarının en mühım cıı~ı afİ'kardır. lfarlıi .gdeccl; ı;cne bit~· bıi)iık ~~ ııullet'- yara ı~ bır şekılde h~ıı 
,~ burayı ek 116lratle tahltye me-k aıınile Hende planlar Yltf"IHll!ltz. la· etmek ıçm a}aklıı~an hutun. So~ mı! 
'"' ıııı: l\.ı__ noktayı t~tl cttıfını ılasc c~lemck. ıımdır. lcıicrinde de ıccdiı cımektedır. ...:.._ -.;;"'7ePer l)&rkına ~lleeekler tedır. 
.._:'-

11 
P9k varit ~cru.z. Bu ooticcnln <'ide Cdildısıne ştiphe 

~ '-a mUchtfu..yı Dlftyeper yoktur. Alman laıyıkının şiddetini, 
&~ekle benber, ma<Mn ıws ordu~an taı atından sarfedllen 
~ ~ 1\ fim&M mUteveceıh bır pyretleri ve Sovyct mcmbaiarına 
ıı.:,, ak bir nHiddet daha mu· tahmin edılcn fedakarlığı azıms -
~ ~devam et.mel-er!, bu mınla· mamak rn.zımdır. Fakat Kızılordu en 
-'"" ~~ ~ktan sonra ce· \eklıkclı mzıyetıere goğUs germıştir. 
~ -~·~ı varit olabilir. Fakat 8\1 ordu erzak ve takvıyo tcmını me· 
l'fı.~ ~11dikt.n aonra Kara.deniz selelerind<ın doğması ımıhakkak olan 
~. ~ ~l Vuıt.Maılla kuvvetle· ınUşkülAtın Alınan taarruzunu zayıf 
~· .\~kurtarma.k cüç bir meaıe- latma.&ma Jııttzarcn saı·sılmadan mü. 
~. ~ h•va kuvveUerlnin Dün ç~lcyc devam etmektedir. 
~ ~ tında oldufu rlbi rev· ~ .&ıl..'l~ ucııı.:c ~ı.ırak tv)k )8/lo 

....... tt'ec.ttıertne pek lhtimll.l makıadır: 
,~ Halihazırdaki tclııl ııcıı nlacaı;ııuız Jcra 
~ ~~vyet, Ofduau aıerKe· §Udur: Rus)a)a ı;ondcrcbıleccğıınil }ar· 
~' ~r R\.llla.r dı111 ıeşkilatınm:ı ı~lilı etmttlı: ve lıu )ar· 
"" bt,.y hnha edRm~ir. Alman· rlımın miktarını arııırmak. 
tı.,;. '9Per ,.rkmcl& yeriefmek Dıiky Telgr~~h hazete 0İ,. uıun 'a~~li 
~ Ol\ar." Vakft blrakmMnMl'ı bir 6i)aset tııkıbı me clcs.ının tetkık J~ıtı 
~ ' l\\leların da IMı zamaıu bir konferans akdi tcl.:lıfınin Atıı!'rikanın 
~ ._:.-........., IUlmdlr. Bu Ru~a ile lam ve muessir hır iş birlı;i }llP 

'-... lıı.- ~- lfk..,,...... mu~ mal.: hu•ueıındaki an:u•ıınıı ıı:ıı~ıercn kıı'· 
........ ~ ltrı ctıaha dewm etmesi \etli bir ddıl olduğunu ka)drıtil.:ıcıı son 

' ~a ~le M;ylemekıedir: Halihazırıfa en e-

'U ......... " .................. ,. iki ...... '"'" 

tün LALE Sinemasında 
1~Bakir Adam 2-Arka Sokak 

t!aoLL FLYNN \ l\"lAN BOMANCE 

Devlet Denizyolları ilanları 

Gemilere stajy-er ahçı yamağı 
ve 3 üncü sınıf ahçı alın~cak 

Bevlıet: 9enit:yoHan, işletmesi umum 

İdarrn1iz ı;cnııh ri ic;Hı ı,&aj)er ıılıı·ı >•trıaiiı \C 3 UHCU ını{ ahçı alınaca~tn· 
dan &ıajyer a~ı >•mndarının 887 !!ferden yukarı olanla.-Hl, 3 uncu &1111{ ıh· 
çıiardan dı ıht~aı 11kerlık çajını ı;~irmiş bulunanlann muracaaılan. (7006) 

Üniversiie A. E. P. komisyonundan 

) edik ufoden Uni, er•İle~ c ı-;;-
) cdikukdeıı Cen..ltpaşa, Hueki w. ~a :.181) 

Dol~en Unh eıeite> e 200 
Dolmaha~den Cerrıılır.,11, Ha eki "~ bul'CM,.a 2.lt.I 
Dolmıtbehçcdeıı ':'i_.liyc 156 

) r.eft.:ulc ~e Delaıahıdıçe gaıiwKıderinden dm~ l+t-7 fl}ft kuk l6muıu· 
ınin aakli yul,,;•ıclıı > ızıtı hedd He :..'8 ı "9ıtl ıı~ı;embe ı;inu öa&l 15 dı: re!Gtor· 
Iuktc açık el. iltmr. ile ıhalc edılecektir. fetelditerin 26' lirıhk leıniııat ve Ticı· 
ret Odası vaibkrılc ı;ehnettri. Ş.rt11ıme rektorlulııte ıiriiliir. <6930) 

~evlet l>emil'J'ollan Di.Ian 
i\luhan:fııea bedeli CSSOOJ lira olaıı !000 ton demir içiıı dokaıeci kıuau 22.8. 

!J.ll l.Uma ı;iıııu eaaı (15 J on beşte Hı)'4Lırpıpda Ger bina•ı dahilindeki komis
)On tarafından !.:aralı zarf u•ulile MCın alınıacıılittr. 

Bu ite girmek İ5lrF•nlr.rin (412) lira ~) l<ttrtt,luk Mll'ııkl.aı tcnıinaı, kanu· 
nuıı la)lll cuiii •eı;ikcılarlıı ıek>Jıflerim ıntdıtevi 7.ıtrf!ımnı a,ıtıi giın saaı ll4) on 
dördc kadar komi~yon reıeli;ine verlfte!er· Jiettn&ır. 

Bu ite aiı §artııamelcr komi.,,entlıııı ıı•a ız ofenıl. ılacitılmal..tnftıı. (663?) 

* 119 941 tarihındrıı iıibarrn; ml'yıtnkÖ\ü nıldi)atına nıah~ub D. D 215 i\Oo. 
lıı turife, nırsafelcr nal..li)atınıı l«'nıiliı yapılmak surrıilc ıadil crlilmitılr. faz. 
la tulbiliiı için i ta )onlara ıııura<'.<ıat edilebilir. l5S6.'i • 7Itı.!) 

Boğaziçi Lisesi Midirtüğinden : 
Butunlcmc imıihaıı1ıırıııa 25 Ağu ıo ta, Orta ı.ı~ım eleme imıilıanlanna 4, 

Lise hiıirmc imıihınlıırıııa 2 H Olı;unkıJ.. imııhanlarınıı 18 E>luldc ba~lanacak· 
tır. Alakadarlara tcb~ olunur. 

' 

Sebep bir Alman askeri 
kamyonun..ı taarruz ederek 
birkaç askerin öldürülmesi 

Motoru duran tayyare 

yere inerken k4Mdı 

bir eve c;arptı 

[j!YASi ICM6fj 

Müıterek 
tedbirler 

D linkö Ye ..... CW\fikl ;1111 

BuJaııcstr., 16 lı\.A.) - Macar (ial.etc· Roma, 16 (A A.ı - D. N. B.: Ha 
kıi dun ak•am Bel:;rud'da >\iman b~ku· \'U oıdu u tahkıkat komısyonuııucı 
mandanlıgı ııııaCındıın ne~redıl• ıı u.e,ı· raporuna. nazaıarı M. Mııssolıni'n..n 
dakı rc-;mi ıchlii;i nak!etnıi:;l<'rıl~r. 01 tanc.a oğlu yüzbaşı Bruno Musso ı 

kii YauJal-ıauzda, Ameri• 
ka Oünmur RehıHe İJIClltere &ı,· 
nklllnill mlüikatı neticesinde ne.,_ 
redflen beyannamenin güttıijii rnak 

aatları tahlil ederken, görü~rtn 
yalnız; beyanaamcde zikredHee nok 
t&Janlaa iberet olamıyacatına 'r 
herhalde bu makııaıları tahakkuk 
ettlrd>Hecek tedbirlerin de &'Öl'Ü

~lildiJğılnc işaret etmi~, bu tedbtrier 
hakkındaki dU,uneelerlmizi b11&ue 
bırakını,hk. 

Coma ısınındekı :Sırp şehrındc Sırp ni'nın , c tayyare ınUrctlebatından ık 
k~mUıılstıennden mllrckkep bir çete I kışinın ö!UmU ılo neticelenen kaza pi 
bır Alman ıı kerl kamyonuna hUcum lota mahsus vcı ın kayması nctıeesln 
edeıek kamyonda bulunanlardan b r dc ga:r. kolunun )'ı ışlctılmemiş o· 
kaçını oldüı mllşlcrdir. Tahkikat ne masmdım ileı l ı;elmıştır. Tayyare~ ı 
tıcesi köy halkının dnayetln hazır- blz?..al kullanmakta alan Bruno .Mu 
!anmakta uldıığııııdırn mııllımatı ol solıni, plfl.nör ııçuşu yapaı·ak sUıatiıı 
duğu \'e koylüntin chledlğı takdirde den kaybeden ınotorU tekrar ~letme 
Jandarmaya haber \·ererek cinayetın g,. tcııcbblll ctmış r de tayyare bu sı. 
c.1 asma mılnı olabılecckken hn) dut \'e 

Soorartaa gelen telı-rallar, bu 
tcdbirlerJn neler olabUccetloı, &a· 
maıııUe dcğUıxı bile, kısmea orta.> a 
ko.>mu!:'tur. Bunlar Atlaotik muha
rebesi, Dakıu nıeıtt:Jeı;i, Uzak,,ark 
uzi.> eli, So\ .retler BlrUğlne .>ardım 
işi ;lbl hayatı nıeııdclerde Birle"k 
Amerika 'e lngilterenin ın1'!ftere· 
kcn yaıınıağa karar 'erdikleri ha· 
reketlerdl r. ların ~rafını llttzam eUncyt Lerc h ıadl kanadı üzcııne yatmış 

elUldcrinl ı;östemuştir. Mıslllcm bir c\ c ı p ıı ak parçalanmıştır. 

tcdblrı olal'ak koy bı\.Ştannşağı ya -o-

Batı :·ı an Sovyet 
taht~lbahirleri 

kılmıştır. Yangın c nasında mUhım 

mat ıddihar cdılmiş bazı c\'lcrdc .nfi 

llıklcr vuku bulmuştur. Bu da ahalı 

nln eşkıya ile cUrUnı ortağı olduğunu 

göstermektedir. Canılcr vak'ıı. 

hallinde kuı·şuna dizilmişlcrd r. 

komünist asılmıştır. 

Brrn, 16 ı \. \.) 

1 fi. 

Ofi: fliıkre-ırn bıl 

"aliihi)ettar nıabfıllr-ı 

MflOoıdur ki Atlanttk muharebe_ 
ı;I, Amerika )ardım1111n İPCfltett.)11 
fasılaııız 'e tehHkestr.ce de\am edıJ. 
etınctneltl nokta ından birincJ dere· 
<·ede bir ehenıml.>etl halı.dır. Ame· 
cec.le bir ehemnıl.)eti haiz.dır. A.merl 
kanın 1:danda.>ı l~g-atf lnı-llt~of 
abluka.);: matuf AUanUk muhare· 
ha.inin şiddetini belki de yandaıı 
fazla harlOctnılı,ttr. 1-'&kat bwıun 

daha haflOetlln}tlfjf Jıizımdır. Bunıı 

temhı ıı:In de ı\mcrika donanması· 

nın daha faaf bir \azlfe almasının 
gorilijWmlitJ oım... kuHeUe mah 
temeldir. 

C2!ll!SS 

uO 1-.arud nm!t b denizaltısının 

lıaıırıld ıı;ııı ı IH~) a ıı etmi~lerıfir. 

30Ağustos1941 
Zafer Bayramına 
mahsus f evkalid 
pty ANGO PLANI 
tkraMı,e Uc~ .lkrAIDiJ'e 

A4MI Mik*Mı '.l'llMall 

l;hıa LHa 

l ü.-0 ..... 
:! J.OMI .... 
' 5.MO .... 

ut 2.-. --41 J.MO ...... 
81 SIO ~ 

'188 iM .YMO 
4..GIO 10 "8.900 

ae.ooo 2 lM.to<J 

l'ekftn 411.000 

. . 

Hatırlardadır ki l-rlUllNMtftl lıillku. 

tundea aıoara İastfiı.ler 'e laür Fnwı 
aıı.Jar \ iJi Jo'ra--.ı•a ~bi Afri
kada \C Atlaa~tk iiıtt.inde pek 11111 

bim bir Ül>8ü olaa Dakar'a kaı9f 
mU,.erek bir t~ı»te bahanma, 
ıar; fakat muka,eıneUe ~ 
ca J<'raaı;anın biiıtbüt ün mihwerin 
kucağ._ at.._..._ ~ 
bu teşeblNMtea 'llZl'erm•ı•ıNt . 
i''rauawa buı-m Mchtı '~ kar 
ı:ıı.ılMIM, lııu llelfll' tailMkllk ..... 
mek üz~ Dtlluw-'a yeni \e dM9 
ı;üaMIMi bir ,...... beW~e 
cek lııiMll!lie.ılea 4kııt1kMr. 

c.Nul tallakllüMiilli ...,..,. a.. 
rarı.- l*lefmlı} olN ~ ile 
~~ ......... AnM 
lct1V\~ )..,,._ak m ........ 
amlllerdell lıı6ri olerllk &llil ...._ 
......... ._ ~ .. ild ....,... 

delllMftMll .llllMIJl•-'9 &-'t .... 
yardmılt karar wır ... '?c4iıf. ıwta 
Motıko\ ada üıiü bir konfeN• *-P
lumıu•a ı.w.t kWi4 • iti• 
·~ ...... tıatıel• .. -
blr ....... 

UMtkJ• rk hrl ıhı t.ık.I t ı IUs ı ilin 
1 

ı.e ....,. ı•jdıı 'p..,..,. ..... 
mihlaai OW.ıP--...--. ,..,,,,,..._ 

AW..mc&e t.., 
etlilea ltal1aa 

Wlpu9Mn 
KAAir~. lıi {..ı\;.A._. - M 0 1 1 Jsa. 

Mııtoa .lw~ruWı Wıliıli: 
M.li ...... 1111C191İwedllı4o

naanıap :menewp &ayyaraer ....,.. 

dllll .A"9dentade çok awvatt F ·; ıaii 
~ YA1fllılnwpo11-. T.,,.. 1 d 

mis lorpiıkı ~- -- 1 ı' 
....... HIR'edeiı i dütmao ----
~ m.iiı:cWieıp - ...... .... 
OMA\ ~ 3 Ucal'« ........ .. 
bir toq>jto muhNilioe k'qıd•r ..
~ti&:.~....,...._ 

~-- .ıntMlıık v;llku butınupıı . .., 
t~ lııir ~ ........ Wr 
...._ Ao9ııMvenlfii, W a-.ı •· 
pu1.-..ı 3Me t.ıınM•--~
nAA de Y4Wl& YllÜIP \ıe tııac; Q' r 
~ MUhrilli ..... u ' t - -.

ka IHr mu.tıNbe nakı.clilmıeMe otılıt-

trıl ~ıiıftlc. 

GONON 
_ T A«VIMl.J 

.W.: 8 r ~ 229 - Hı~w: ., 
RIJıMİ; ~ - ..ff;llST.aS: ' ll#clfl.: l 36/J - ilEJCf.P: • 

Vlllltkr msAU ...... 
Glı.:Ş 6J2 1M6 
OGLE )3,18 5.12 
itdJM>l 17.J)'l 9.01 
M:~ 20;96 12.00 
).Al'S( 21,48 l.41 
İM AıK 4,4'8 8.12 

Günde 5-M lil-a 
Eser A\Tuııa "'' Ayada 30 sene ~ 
ı~ bır kim) aL.erden der almalı; Mt&eree· 

Jıiı ıiiadc 5 • 10 !ıra L.azanahifiıw.W. 

Kreaı, T'mılet sabumı, lt11İ911l ......_ 
)oııc• arııuul.:tadır. 

~ • Galatasarııy • Buyuk Ba,raa 
~ ntımara 14 

~Kor~ 



-
Güniin Heyecanı 

Bu hafta.ki koşularda nazarı dık-J • 

t Yarışlaı-ı • 
• 

ka.tı celbedecek iki nokta vardır. A- .-.------------~----------------------------------------------------------~ 3 üncü koşu: 
rap taylarının ve iki yaşlı İngllizle-

rın ilk defa Handıkap bir ko~uda 

kendi a.sla.rıle karşılaşryor. EvvelA 
Arapları ele alalım .. 

Hatay koşusunu kazanıncaya ka
dar İzmir yarı.şlarr müstesna, Anka · 
rada muntazant bır kondisyon tuta 
mıyan ve bunun neticesinde müsta
kar ko111Jlar yapamıyan Fehm Du
ralın Ta.nanı en kuvvetli rakipleri 
olan Tarhan ve Sahraya yenılntil} hat 1 

ta b!r sürpriz yarışı kaU:tnan GWgc- 1 

çin arkasında ancak UçUncü olabil

m1'tl. 

Bugün kcw,.acağı 65 kilo ile günden 
etine düzelen ve kuvveti artan I\t. 
Havvarun yanında altı kilo bir ' fark
la kofup Tarzan kazanab:lecek mi? 
Meeafenin uzunluğu ve kilonun faz
lahfı d~dürmekle beraber, Tarza_ 
nın bedenl kuvvetini rakiplerinden 
razıa bulduğumuzdan bu koşuyu da 
kazanacağını tahmin etmekteyiz. 
Bununla beraber yarışın bilhassa bin 
dört yüz • bin iki yüz metre araJa· 
tında sıkı bir mücadele şeklinde geç
mesi muhtemeldir. M. Havvayı da 
ihmal etmemek ıazımdır. 

2 ya,ıı İngiliz taylarına gelin<:e: 

Rakiplerile arasında. kılAs farkı o· 
lan Çobankızı küçUk yaşı için mU
hlm bir kilo ta.,ryarak koşacaktır. En 
ho.fif kiloyu t .. ıyan Buket h•Ç ihmal 
edUmiyecek bir tay olduğunu Lıtan
bulda pek güzel göııtermiş bulundu
;undan aralarındaki 8 kilo fark. ha
k\ltateı btlytlktnr. 

Blltttn koııoılacın<la olduğu gibi 
lfUetle beraber ba.şı alıp kaçmaga 
ıılıfiM1. Çobe.nk1zını bugUn Karabıber 
N Demet:Un ziyade kovalayacak ta· 
yın Buket olmuı kuvvetle muhte
mftdlr. Tahminlere göre Çobankızr 

Karabıber ve Demete her zaman i!;in 

bir kaç kilo verebilecek kudrette ol
duğundan bugün en sıkı koşusunu 

Buketle beraber yapacaktır. Gonga· 
din sürati eayesinde yarışın tempo
aıntı aüratlendirecektir. Fakat netice 
tizerinde mlle181r olac ını tahmin 
et:mt)oonız. 

Kofulara. gelince; 

1 inci koşu : 
Müsavi sıkleUerle koşan yedi saf

k-.n Arap atın mücadelesi mesafe
nin uzunlulana rağmen sadece Boz. 
kurt • &wa arumda olacaktır ve A
rap aUannm en kuvvetlisi olduğunda 
fÜplıe btriumnayan Sava bu koııuyu 

da rahat bir fekihie alacaktır. 

llihrillcanm Ankara koşularına ka 
dar istirahate çekilmesi diğer aUara 
pllee olmak şansını verecektir. 

Favoriler: Sava. 

P!Aseler: Bozkurt • Bora • Itık. 

2 inci koşu: 
Prens Halimin Elhanı için bir ge· 

sinti olacaktır, Bütün kO!JUnun mer

kec sıkletini Delikanlı ile Hevesın 

ilır:incıUk için yapacakları mücadele 
t"'kll edecektir. Ko,unun; Elhan, 
Heve11, Delik.anlı l!'"klinde bitmesi 
'tuvvetle muhtemeldir. 

Favori: Elhan. 

Is tan bul V elief endi yaz yarışları 
L TiNCi H F Resmi programdır 

Cümhurreisi ismet :lnönününl himayesinde ve Başvekil Refik Saydamın riyasetinde Yüksek Yarış ve lslah Encümenince 
tertip edilen yarışların resmi programıdır. 

Birinci Koşu (Tayyare koşusu) Saat 16 da 
Dört ve daha yukarı yaştaki saf kan Arap at ve kısraklarına mahsustur. ikramiyesi 400 liradır; Birinciye 300 liradan mada duhuliyeler mecmuu, ikinciye 

75 lira, üçüncüye 25 liradır. Siklet: Dört yaşındakiler 56 kilo, beş ve daha yukarı yaştakiler 58 kilo, taşıyacaklardır. Mesafesi 2800 metredir. 

Sıra Hayvanın H A Y V A N 1 N 
No. Sahibi ismi lrkı, rengi, cinsi Babası Anası Yaşı Antrenörü Taşryacağı renkler Sıklet Binicisi 

1 I\'iyazi Kurtay 

2 Rifat Bayııal 

3 Haııan )!utlu 
4 Abdülkerim Erturhan 

5 N ctir T emiu:r 
6 İ. Hakkı Tekçe 
1 ?\fustafa Turgut 

Bozkurt 

Jlor1 
Karakıı' 

Budak 
Işık 

Sa'ra 
Sevinı vııı 

SK. Ar, Al, Aı 

Sk. ar kır at 
5'K. Ar. Kızıl kır at 
S. K. Ar. Al, At 

> > 
SK. Ar. kır at 
SK. Ar. kızılkır, At 

Nev,·alc 
Alceylın. 

Jlemdani 
Bulut 

Berk 
Kuru' 
'Şahan. 

Nuri" 

Bulut f • 
Çetin 
St"nem 
Alnaıh 

Fındık 

Şimri 

ikinci koşu 

S Şıtndor 

S .'fehnıcl Oirel 
6 11, ~lııtlu 

8 Erturlıan 

·1 ".\. Ttmi~r 
4 İ Atlı 
·1 jdri!i 

~iyah Gi.ınıü';'i 

• ~(avi 
) r~il hf'yaı 

\favi Y'"~il 
)'r~il Ptınbf' 

Beyaz kırmızı 
I\fıuon Sarı 

58 
58 

58 
58 
56 

Şandor 

~fchmet 

Yakup 
ı\fecit 

Abdullah 

56 Rt~at 
54,.) İdris 

Saat 16,30 da 
Uç yaşındaki yerli yarım kan lngiliz erkek ve dişi taylara mahsustur. ikramiyesi 400 liradır. Birinciye 300 liradan 

üçü~üye 25 liradır. Siklet: 58 kilodur. Mesafesi 1800 metredir. 
nıada duhuliyeler mecmuu, ikinci-

1 Te,fik Ali Çınar 
2 Suat Kara o~man 
3 Prens Halim 

Delikanlı 

He"" 
!::!han 

ye 75 lira, 

y. K. in. Al, Erk-
Y. K. in. doru erk 
Y. k. in. Doru dişi 

Esek• 
Gouart 
Alinari 

Nono 
Lalaban 
Kuhinur 

üçüncü koşu (Hadikap) 

3 r. Aılı 

3 ~. K. o~man 
3 Prens llalin1 

Sarı Kırnntı 

!\lor Krem 
Gümlişiı _\fa~l 

58 
58 
56,5 

Ahmet 
~lut>tafa 

Horvart 

Saat 17 de 
Uç yaşındaki saf kan Arap erkek ve dişi taylara mahsustur. ikramiyesi 190 liradır. Birinciye 120 lira ikinciye 50 lira, üçüncüye 20 liradır. Mesafesi 1600 

1 Fthmi Vural 

2 Fahri Ath 
3 Prens Halim 
4 > > > 
5 Ş.vk.ı Kırı:ül 

6 Sedat Börtecene 

Taran 
Gülgeç 

M•Hkoıül 

EmirUbahra 

Kuru' 
Sültyk 

5k. Ar. kır erkek 

. k. a. il di~i 
> > 

sk. ar. al trk· 

> > 
> > 

Kuru, 
Bt-rk 

Peiu RuJ 
> 

KtıH'UI 
Şıhao 

Dördüncü Koşu 

~übryhi H 
?ıle rurtı 

Nebil• 
Cin 
~fr!rur11 

I\faneki 

,, F Aıl.ı 

:; f ah...; Atlı 

3 Prel'.ldo RaT!ın 

3 Pr.,.. R.ı;,,, 

3 'lcrit 
3 s. Bôrtf" ...... "'t'tie 

(Uzunçayı t koşusu} 

1~ f"t'il !:ırm.m 

Peııl>e 

Gümüşü .9!ah ..n 
> • 

'""'fDCÇÜn"ij\İ u:ı:ı 

Sarl k.tnnlZl 

65 Ahmrt 
60 Abdullah 
59 HorT&rt 
ss o .. uı 
50 flfttit 
48 I\lahmut 

Saat 17,30 da 
Uç ve daha yukarı yaştaki saf kan lngiliz at ve kısraklara mahsustur. lkraınıyesi 500 lirradır. Birinciye 400 lira, ıkinciye 75 lira, üçüncüye 25 liradır. 
Sikiet: Oç yaşındakiler 53 kilo, dört yaşındakiler 58 kilo, Beş ve dalıa yukarı yaştakiler 60 kilo taşıyacaklardır. Mesafesi 2400 metredir. 

l Or. Seftrof 
2 11. Alak°' 
3 A. Atman 
4 Prt-ns Halim 
5 A. Atman 

Komi~rj 

Dand1 
Karanfil 
Roman:i 
Konca 

s.k. İn. al at 
fi. k. in. kea. doru at 

"· k. in. Al, kıl'rak 
Sk. in. al kıar•k 

ık. in. al. kt!rak 

Obertıı 

Favora 
Onniks n 
A1inari 
Onniks J[ 

Beşinci Koşu 

Ba .. ia il 
Gastilrmain 
E~rette 

1 [rrç<"nknör 
1\li.-.tingf'llO 

(Kobatepe koşusu) 

7 Dr. Srlcror 
l\ Bayram 
;) A hmt'I Atman 
6 P. !lalim 

.\. Atman 

Sar1 maTI 
1· eşil Kavupjçi 

~Ja..,i !<İyah 

Gümü;:ii &iyah mavi 
\Javi Siyah 

60 YıJa 

60 t<ıfecfl 

Slt Fil.ips 
52.S Davut 
50,5 t;iandor 

Saat 18 de 
iki yaşındaki yerli saf kan lng'liz erkek ve dişi taylara mahsustur. ikramiyesi; 1400 liradır. Birinciye 1175 liradan maada duhuliyeler mecmuu, ikinciye 
150 lira, üçüncüye 75 liradır. Siklet: 52 kilodur. Bu koşuya gelinceye kadar 400 lira kazanmış olanlara dörder 800 lira kazanmış olanlara altı şar 1000 

lira kazanmış olanlara sekizer kilo ilave edilir. Mesafesi: 1200 metredir. 

1 S. Temel 
2 Abmtt. Atman 
3 Frhmi SimN..roğlu 
4 Fikret Atlı 

5 Suat Kara °"man 
6 F. Sim~roSlu 

Ço. Kızı 

Karabiber 
Dem<1 
Gongadın 

Şans 

Bülı..et 

y. ek. İn· al di~i 
y. s. k. İn· yağız erkek 
y. a. k. in. kızıl kır diti 
y. sk. in. doru diti 
'\'. sk. in. doru erkdr 
Y. ak. in. kes. doru di~i 

Conanlav 
Stratfort 

Aliıab 
Vt-lbi ... bay 
Dilendik 

s.. 5eTı>aat 

l .dofrlvyd 
Tbe Ş. H(:iras 
Yı.;Ulnia 

Aplikcn 
Donnadiana 
Cbinet'igırl 

ikili bahis : 1, 3 ve 5 inci koşulardadır 

:.: Salih Temel 
2 A. Atman 
2 Bayram 
2 Fihrt Atlı 
2 s. ı;:. Osmaa 

:!: 8.a'!TIIDI 

Kırmıu Beyaı 

Mm oiyah 

Qvidi filin 
Son lıi<nert 
f..- krmı 

Q;•id1 flliii 

Çi~e bahis : 2 - 3 ve 4- 5 inci koşular arasında yapılacakhr 
Oçlü bahis : 3 - 4 ve 5 inci koşulardadır. 

58,5 Dnut 
58 F"ılipo 

56,5 Bayram 

• Si,S Aı.-

52, ŞWr 
51!;5 Bmnrt 

Arap taylarının bu Handika.P : 
fusuna giren altı tay içerisindt 
biri ile mlicadele edebilecek kU"'' 
yalnız 3 tay vardır. Prensin tarl" 
ve Tarzan .. Heyecanlı ve güzel ıt1 
cek olan bu koşunun safahatını t 

min ederken Suleyk ve ıcuru~ı.ın 
fif sıkletlerinden istifade ederek 1 

rışı qötilrmek isteyeceklerini tP 

1 

lu8a bir müddet sonra Prenstn ıs: 
ları ve Tarzan tarafından tutul,.cP 
tarını ve mücadelenin de bunds.n ,. 

1 
ra sıkı bır boğu,ma. şeklinde bU il' 
lar arasında olacağını ümit edi).:ot" 
Koşunun son metrelerinde mile 
nin artık biterek kazananın pO 
rahal bir ~ekilde ı;elec.ğlni t.W 
etmeJi°te:,.iz. 

Yaru~ bir Handikap ko~usu 

~undan hatır kilo ile ko~an suI•Y 
plase olmak ihtimali vardır. ~ 

Favorilerimiz: M. Havva • T ~ 
Plfiseler: Emirültimera, G 

Suleyk. 

4 üncü koşu: 
KtlAsını iyice belli edip K&r,ı/' 

normal olarak bu koşuyu k 

şarttır. Fakat uzun müddet 

ayni şekilde muhafaza etmenin 

IUğUnU takdir ettiğimiz için J{~ 
filin koşularında. ayTı bir b 

buluyoruz. 

Mevsim başındanberi kuvvetit. 

haafza eden .Karanfil bugün O 

defa olarak Romansı vuracakt.JJ'' 

Komisarj koşunun iç~rısindt 
diye belki ıstemiyerek yardım:~ 
yette kalacak ve Dandi - J\. ıf 
mücadelesinin vaktinden evve~-At. 
masuıa saık olacaktır kanaauı~"' 

Dandi bUtUn kuv\•et:.ne t• 

Karanfile 6 kilo verecek vaziJ"t 

madıg-ından bütün kuvveuol 

manıı;ı mağl1lp etmeğe sa.r! 

l ikinci olmak isteyecektir. sı.ıııdl' 
muvaffak olacağı şüphelidir· 

f .. avorimlz. Karanfil. 

Plaseler: D~.nd; • Romans. 

5 inci koşu: 
b" a 

2 ya!Jlı tayların bu yarı!fI Çv 
taya nazarı dikkati çekiyor. 
kızı iyi bir form gösteren ~~ 
kilo verebilir mi? Eğer bu > 
Çobankızı kazanırsa. bundJfJl uıı?: 
hiç bir koşuda yenileceğ"lnı 
mlyoruz. Umacı gibl kendi )(S 
sinin rakipsiz hayvanı oıarf.J 
cak ve nefesi de bol otan ~ 
tay gelecek •enek! Gazı kot11 # 
dırarak ReiSicUmhur ko!Jusı.J• 

yenj çalı~mağa başlayan ~ 
Subutay ile birlikte en kuV"·e 
olarak meydana çıkacaktır. 

Çok sıkı geçeceğini tahıtıi" 
··-·· ıc:• miz koşunun Çobankızx 

kazanılaca.ğmı ümit etmekle 

J okuyucula.runıza Buketi i.lılll,.ı 
1 melerıni tavsıye ederız. 

Favorilerimiz: ÇobanklliI ~· 
Plaseler; Demet • Karabt 

BugUn:cU koşularda da. ol< 
rmııza. iyi Şan9lar dileriZ. 

lstanbul Levazım Ami irliğinden Verilen: "'9•Balk ıçta yazıımı, tıbbi eser--..,. 1 

Kadınlarda ve erkeklm:le 
BİRİNCİ SINIF MÜTEHASSIS 
OPERATÖR • DOKTOR ETi BAN Harici Askeri Kıtaat ilanları 

A,ai1da miktarları )'aııh ıı~ır etltri hizalarında yazıh tekillerde ek!liltme1tri 
Çanakkalede aııkeri salın alma L.omiı-)·onunda yapılacaklır. Kapalı ıarfla için 
ihale aaatlerinden bir !-&al C\"('l kanuni \"e&ikalarla leklif mekluplarının 1..omİ")'O· 

na verHroesi. Açık t-k~ilımekr için belli valı..ilte komisyona gelıneleri. İhaleleri 29. 
8.941 cuma &iinU saat 11 de yapılacaktır. 

Mikuuı Tıaarı Tt-minah ihale Şekli 
Kilo Lira Lira 

6,000 
35,000 
35,000 
10,000 
10.000 
6,000 

4.000 
35,000 

3.000 
17,500 
17,.;oo 
5.000 
5.000 
3.000 
2.000 

17,500 

225 
13J:l 
1313 
375 
375 
~.'!,) 

150 
1313 

Açık d:~ilıme. 

Kapalı :ıarf 

> > 
Atık el..~iltm~ 

• • 
> > 
> > 
Kapalı zarf 

* . (858 - 6941l 
Aş.aQ:ıda yazılı "f'bz<"lt-r lcıpalı ıarrta f'k~illnle)·e konulmu~r. İhaleısi 8. 9/941 

Pızarte•i günü ~al 16 da 1'.ırklart"lindf! 'IerLf'ı K. bina~ındaki aı-ktri ~•hn ıl· 
ma komi~yonunda y<1pılıcaktır. Taliplrrin kanuni \·e~ikalarile telli( meltupla
rını ihale aaatinden bir ııaal t'.'v\·d komi ... yona ,·e-rmrleri C\"'af ,.e tartnamelf'ri An· 

kırı, l~tanbul L .... ı\ıni.rlil..lt-ri \le Çorluda .\~kt-ri Satın alma konıi)yonlarında da 
görülllr. 

Cüui 

-
Tauı kabak 

Taıe Faıulye 

Pathun 
Domatf'll 

Taz:ıe bamva 
Yetil bibtt· 

.~li!.ıarı 

kilo 

:!O.()(MJ 

22.000 
:!2.0C)() 
10.000 
6.000 
6,000 

Tutan 
Lira 

1150 
20:15 
2970 

7.>0 
IJ.>O 
48Q 

(912. 7~) 

T eınirıatı 
Lira 

86,25 
171,52 
.122,75 

56,2.5 
151.25 
36 

BELSDGUKL UGU 
Hastal~ı • Tarif • Tedbi ve tutulmamak çarderi 

Yaıan: Operatör Dr. Cafer Tayyar 

i NKILAP KiTABEVi 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
İatıranca \'akıf ormanlarının Sinekli ;:eçidi ite !\tandıra Silh·ri lt'llu ve 

106 geçidi araaındal.i ormandan imi.I olunacak (15000) kental odunun (Huı.u" 
r~mi talibine ıit olmak gartile) beher kentali 20 kuru' olmak üzere açık art· 
tırmaya konmutlur. İha~i S/Eylül 941 Cuma günü Nal 15 de yapılacakur. 
Şartnameyi görmeyi arıu edmler İııtanbul Vakıflar BaşmüdtirlüS,ünde \'akı{ a· 
karlar kalemine muracaaıla gört-bilirlrr. Talip olmak İ!<liyenlrr Çrnberliıa~da 

İııtanbul Vakıflar Ba~miidurliiğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmt-leri. (7177) 

KC§if bedeli 54.600 Jira olan muhtelif ebatta kereste kapalı zarfla eksiltme
ye konmu~tur. İhalesi 27.8.941 ç.atJ&mba günü saat 15 de Aok.arada M. M. V. Sa· 
tın alma komiayonunda yapılacaktır. İlk teminatı 4095 liradrr- Şartnamt8i 273 ku
ru,a komisyondan alınır. Taliplerin kanuni •caikaJarile teklif mektuplarını ihale eaa 
tinden bir uat evv~l komisyona .-ermeleri. (856 - 6939) 

* Bebt-r ~:ilo, u 41 kurutta.n 36,000 kilö sıiır t-ti kapalı :z.arfla tk!'>illmt-ye ko· 
nulmuttnr. İhaleli 28.'8. 941 Pf'lftemhf' günü Nal 16,30 da Çanakkaltde A~krri 
Satın alma komi1ıyonunda yapılac.1ktJr. İlk tf'minatı 1107 liradır. Taliplerin ka
nuni vuikalarile teklif m•tuplannı ihale aaatind"n bir !-ıctat C\H'1 komiı.yona 

verm.ı.r;. (826 • 6748) 

BABİ .. '.:E BATU 
Hal'talarını 9 dan 18 e kadar 
Sağlık Yurdunda kabul eder. 

Tel. 20107 

BAYLAR 
l!lmarlama Gömleldtr için sizi 
memnun bıralacak bir ki~ı \·ardır. 

S P 1 R O 
Beyoğlu Suterazi~i No. 6/1 

RADYO 
1 PROGRAMI.] 

8,30 Prognun l?,00 'lüzik 
8,33 .\lüzik 19,30 SaaL ayarı 
8,·15 Ajan-ı habt-rleri 1?,45 "füzık 

9,00 J\lüt.ik 20,00 Konu;ma 
9.30 '9,45 Ev. Saati 20,15 Müzik 

12•30 Program 21,00 Ziraat tak. 
12,33 )IÜLİk .. , 
12,.&S Ajan habf'rler ıl,lO ~tuzık 
lJ,OO ~~llzik. 21,40 Jı;ttto. al yarı,ı 

13,30 Konu~ma 
13.~/U,30 Mu"k 
18,00 Program 
18,03 Müzik 

21.SO Müzik 
2l,U5 "1:üıik 

22.30 ~aat ayarı 
, 22,4..5 Ajans ıpor nı 

Umum Müdürlüğünden: 
MUHTEREM KOK ve KOMOR MÜŞTERiLERi~! ~ 

Alelumum mahrukat işlerile işt~gal etmek 

üzere hiikmi şahsiyetli 

TURKiYE KOMU~, 
SATIŞ ve TEVZi UESSESES1 

Teşekkül etmiş bulunduğundan, ve kok ve kömür sJ~ 
farı işbu müesseseye tevdi olunduğundan mübayaat I~ 
içi_~ ~u-~!?.rem ~:<lkımızın bundan böyle Eti Bank ıJ~,li 
Mudurlugune muracaat etmiyerek doiTrudan do&ruys ı 
fon numaraları aşağıda yazılı müesses:ye ınüraca';ıt et~'' 
bilhassa rica olunur. 

Müessese Müdürü ....... 
Müessese Müdür ınuavini 
Satış 1 şleri 
Satış irtibat bürosoı 

3909 
1952 
2012 
2668 

Sahibi ..., N"friyat Müdurü: AHMET EMİN YAL.\IAN 

Basoldtğı yer: VATAN MATBAASI 

1 


