
IRAN 
kapılarında 
~örq N u ; General W avel'i 
~:~eç, Belc;ika, Hol
~llrı t,. Yugoslavya ve 
~ k~ıstanı zorluyanların 
~" ıınde görmek iste-

~ 
;;:: Ahıııet Emin YALMA N 

'i;I irkaç ay evvel General 
i ~ Waveı bizim için demok
ı~1;:sının bir kahramanıy. 
\ıe ~ karşı kazandığı za

ta.!1U§kil bir dakikada Al
l'ruzu karşısında Af

Jt?.a k~rduğu mukavemet; 
ara sı davasını benimsiyen
~nda sevgi ve hayranlık 
~ ~Ordu. 

§Üphe yok ki Wp#! bu 
ett Ya~ttığı askeır ifPteri

~lle 8evıınlisidir. 
l'al Wavel Akdeniz . . . -vW 

80111'& 
l'di~memi§tir. Yine o 

• ile r. Kendmne verilen va-
01Ursa olsun, bir asker 
bunu yerine getirecek-

I Almanlara göre 

ikiSovyet 
ordusu 
bozuldu 

.. 

HARP VAZİYETİ 

Kış yaklaşırken 
Ruslar Amerikaya 8 ay sonra yani önümüzdeki ba
harda teslim edilecek siparişler vermektedirler. 

Yeniden kırkbin Cephenin ıimal bölgele rinde yağmurlara ve kara 
Sovyet askeri intizaren mukavemet e den Ruslar, u:zun bir harbe 

esir alındı hazırlanmaktadırlar. Bunu takdir eden Almanlar 
Berlin, 24 CA..A..) _ Alman ba,. da bir an evvel Leningrad ve Moskovaya girmek 

kumandanlığının tebliği: ve Rusların ıimal cephesini bozguna uğratmak is-
Alınan kıt'alan Ukrayna'da düş· tiyorlar. Bu itibarla önümüzdeki ha~alar içinde 

man tarafından şimdiye kadar mu· k b k k 1 h b 1 d 1 1 
annidane müdafaa edilen Dnieper ço üyü ve an ı mu are e ere intizar e İ ebi ir. 

:~:~:~:rd~;.rkes1 köprubaşmı ele 1 Yazan: ihsan BORAN 1 
Kiyei'in .şimallgartılslnde kıt'a1a· 

rımız Dnleper istikametinde ve Dni- (Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 
eper'in ötesinde ma.ğlQp hasmının ta. ========================== 
kibine devam etmektedirler. 
İlmen gölUnUn cenubunda çok bU· 

yUk Sovyet kuvveUeri mağlQp edil· 
miş ve Levent nehrinin ötesine atıl-

Antonesko Fransa da 

Ç6rçil'in 
nutku 

Şapk_a-inkıl8bı
n ı n yıldönü.mü 

· l~giliz başyeki- K astamonuda bu vesile ile 
~li Ruzveltlemü- büyük tezahürat yapıldı 
lakatını anlattı 

[ l ng'ill:r; Başnklll Çör~llin dün 

gece radyo ile söyledlil nutuk S 

üocll 11ablfeml:r;dedlr.] 

Sovyetlere göre 

Odesada 
hDc·umlar 
Püskürtüldü 

Rumen kuvvetleri 
büyük zayiata 

uğratıldı 
Mo~ova, 21 (A.A.) - Sovyet İetihba· 

rat bürosu tarafından bu 14!.alı neşredilen 

tebliğ: 

Muharebe, dün gece bütün cephe \ıo. 

yunca ve bilhaSJa Kingisep, SınoJen~k, 

Novograd ve Ode&a istikametlerinde de,·am 

etınittir. 

.Ebt-dJ Şer Atatürk 

italya 

Merasimde binler
ce kişi bulundu 

Kastamonu, 2t (Hususi) - Ebedi 

Şef'in Kastamonuda yaptığı IJ&pka 

ve kıyafet inkılAbı ile KaatamonudJ 
söylediği <Bir Tllrk dünyaya bedel 
dlr> vecizesinin söyleniş yıldönümU 
büyük merasimle kuUanmıştır. Ata· 
mn nutkunu Irat ettiği saatte yapı 
lan merasimde on binlerce halk, Hal 
kevinln önUnde toplanm1', AtatU. • 
kUn hayatı ve inkılflpları hakkınd3 

söylenen utukları dinlemlttir. Beıe· 

diye reisi Zekinin At&türk'ün inkı 
lAbını ve Kastamonuluların Mi ~ 
Şef'e bağlılıklarını ifade eden nutku 
çok bUyük tezahürata vesile olmuş· 

tur . 

Londra 
Hırvatistana da Iranın cevabını 
ei mi koyuyor? tetkik ediyor 

Hırvat ulusu 
i talyan k uman
dası altına girdi 

Iran gazetelerinin 
hakkımızdahi 

dostane neşriyatı 

Ode!a i~ıikameıinde :iddeıli muharebe· 
ler cereyan etmekte ve bu nııntakada ltu· 
men kııalan çok büyük u.yıat vermek· 
tedirleı . Üçüncü düşman piyade fııkaııı 
hezimete uğratılmış ve 10.000 den fazla 1 · . 800 , Zagreb 24 (A.A.) - Hırvat dev· telefat vennııur. Bu fırkadan yalııız • Londra, 24 (A.A.) - tngill:r; • So\' 

yet notasına k&rfı Iran tarafından 

verilen cevabi nota hakkında tafsilAt 
almak mUmkUn deği!dır. Her şeyd· .1 

evvel bu notanın Londra hUkfunett 
tarafından tetkik edilmesini bek.y 
mek lbımdır. Böyle Olmakla. 'ber~ 
ıı. •-•• Dk plAndakl mevkilnı 
mbhafaa ebllelrteclfr. 

._. · k t ı t B f ı. h . 1• let reisi Dr. Paveliç, &J}&ğıdakl tebliği 
ıı.ı§ı uru mu§ ur. u ıırıauın ezıme ı 

evvelsi gece bildirilmi: olan J;; ind Ru· 
men fırkaaınınldni takip etmektedir. 

l\lotkova, 2f (A.A.} - Odeaa 
0

tarafın· 
daki muharebelerde Rumenler ağır ıayi· 

at vermitlerdir. Birçok Rumeıı fırk•ları· 
nın ıubay ve asker olarak halen mevcut• 
lırı yüzde 20, ili 25 den fazla iletlldir· 
Malzeme kayıpları ise daha büyiiktür. 

Eicümle geri pütkürtülen 15 i11ci Ru-

men piyade fırkasına memup 103 üncü 

alayın kayıpları, esirlerin ifadelerine ıö

re, §Ö> ledir: 

Bu alayın 3700 kiplik efradından yıl· 

rablln meydaaında aa ,eWeıd 
uvuswaan etratmdakl demir par
maldJlıa topuz "'e $1UbUklarmın i
kide bir kırddıtına ve her flnaHa 
tamir edlldlliDe fablt ohQ-orm:. 
Her teYf belediyeden beldememell, 

yapılanlan maMfua etme.ıDI bir 
•ı da ... MlmeUJlz. 

ır.. paetelerlnln bakkmuzdakl 

nqrlyatı 

Tahran, 24 (A.A.) - Pan &j&n'iı 
bildiriyor: 

lran gazeteleri, başmakalelerln 

cTürk matbuatı hakikati ifade edı 

yor.> ba.flığı altında, Tilrk gazeteı" 
rlnin lran'a ait netrlyatına ta.bais e 
derek ayni zamanda. minnettarlık.la· 
nnı imar etmektedır. 

dran> gazetesi. diyor ki: 
TUrk spiker \'e gazetecilerinin dil 

bi:r;e kar~ olan samımı ve dostane his 

"tlnceleri, Türk meslektaşlarımızın 

siyatının bir ifadesidir. 

cJournal ele Tehera.n >da .şöyle ya 
aıyor: ·-TOrk matbuatının samimi ve dos 

tane neJriyatı, asil Türk mlletın"•ı 

lran milletine kar•ı olan hali& b151ll 
yatından bafka bir hakikati daha 1 
fa.de etmektedir. Bu da Türk gazete 
cilerlnin mernleketlmlz.ln vaziyetini 
vuZUh ve kemali dlkkaUe takip et 
melen ve İran mlletinin zihniyeti 
hakkında çok eaaslı malimıat sah'b 
olmalandır. Bu du,tlncelerl hakika 
tin ta kendUıkllr. 

\"aktUe bir Avraı- mecmaumın ortaya koyduğu bir sual var ki, 
mua mllukaşalar ayandımuıttı. B u suale bakalım sl:r; ne cevap verir
•lnJz f Meııele şu. bir cambu bir kolunda kans1D1, dikerlncle iki çocu. 
pnu tutuyor, blrdea hepdnl tutan lpln kopmak üzere olclatuna ve 
llepdnln afırlığma dayaanuyacatım farkecUyor. Ya kanamı veya Jkl 
oocatun ~ etme.ı mutlaka llıun, bangialnl feda etmellf 

NOT: Bu sualin cevabını afBtıdAki kupon üzerine ıuaaca Ya&acak 
ve 30 sual tamamlanınca cevaplan adresin.isle birlikte gueteınize gön· 
derecekainiz. 

.l o.;:, 



VATAN 

Buyuk bir havale 
saht ekarhğı 

Almanyanın planı 
lngilizler, Almanların Meksika 
ile ittifak akdetmek istediklerini 

öğrenmişlerdi 

Ga a asaraylllar lstan ul kürek 
hirincil.iğ"ni kazan ar 

Pendik pootabanesi _,,,urluındaıı Hü· 
seyin Erkay, uydurma ba"Ueler tanzim ile 
Öleyo beriye göndf"rmek ~e bunlırı bae
b başka hü•i7eılero blUüaerek çekmek 
8UÇU üzerinde yakalanm.ıı ve hapse atıl· 

mıı.~ur. 

Uaun zaıuandlll>eri dC\'&ID ettiii söy)o
nilen bu aahteklrh k. ıiyaa uğrayan para 

ilO • 40 bin liraya baliğ olduktan "lDII 

al&kadarların nauırı djkkatini celbedcbil
mi,ı.ir. 

Şehir rototahanelcrjni uydurma havale· 
lerJc dolandırınayı kendiuc iı edine-o Hü· 
ı:eyin, !OD zamanlarda ahnlMt tedbirlerle 
yakayı ele verece;ini anlamış bu defa. da 
ta~a poı>tahanelerini dolandırnıağa bat
lamı~Lır. Sop defa hazırladıiı bin lirılık 

bir ha.,,aleyi Bursa postahaneıine ;önder

ntl~ \'e parayı çekmek için Buruya. ;it· 
miftir. Üüen hareketlerinden fÜphe edil· 
me-kLc olan Hüı;eyin Erkanın Bursaya ıi· 

di~i nazarı dikkati celbetmit ve hakkında 
L~lenilen §Üphelerin \;.uV\'etlenmeainc ~· 

-7-
Avrupa ba.rbınde hakkın hangi la· rizona ile yeni. Meklikayı elde ede· 

rııtt& oıduıunu t&yin etmek, sarW> bit cektı. 
Fener sta:Jında yapılan Türkiy~ atlefizm 

surette ortaya çıkarmak Reia ViLso· 
nun vaz..fesini şUphesız çok kolayiaş
IJracaktı. Almanlar B<lçlkanın bit&· 
rat'hğtnı ~lAl edt-rek bu küçUk mem. 
leketı çiğnemi.Vlerdi. Lüzitanya is· 
mllldeki vapuru ic;indeki masum bi

taraf' ve Amerlka.h yolcularıle birlik 
te oatırmı~lardı. Bu iki hAdi.Se ma.nı_ 
dar birer i.faretti. lki hA.di.Be do Al· 
ın&nlartn nedceyi elde etmek, maksa. 
da varmak için kuvvetlerinl kayıtsız 
.prt4ız ve hudutsuz bir surette kui· 
lanınak isteduderJne delalet ediyor· 
du. 

Mart ayı zarfında dört Amerikan 
vapuru da.ha battı ve on iki Amerika 
vataııdafı boğuldu. Nisanın ilk g\il'ü 
Az.tec v&p\lru batt ve 28 Amerikalı 
denizın sularına gömUklU. 2 Nisanda 
reis Vileon kongreye Amerika ne Al. 
manya arasında harp halinin mevcut 
olduğunu h&ber verdi. 

AmerJk& cthnburreisi böylece har· 

be adım adım y&klafml-9 ve harbe gi. 

rerken icap eden yilkaek tedbirleri 

almak için vakit bulabilmıfU. o, .ııu 

harpten çok çeklnml9tı; korkuyordu. 

birincilikleri muvaffakıyetli geçti 

At yarışları sürprizli neticeler verdi 
,-ı,,.------------.... ı klka 2 s. 8/10. 2 - Kemal (Kocaeli). 

'eo··ıge dı'rektör·u· -'\ ~
1

~ ~ı:;,~
11

;1ı.rnir) 16 
•· 

8110 2 
-Yavru (İstanbul). 

bcbiyet vermi~tir. 
Alikadarların mürıcaatları üterine Bur 

" zabıtaMnca takip edilmtkte olan 8&h· 
tekir adam, Bursa postahana-.i gi9et-inden 
paraları çektiği !ırada &UÇ ü&tünde ya· 

İManbııl müddeiumumili~ine 
• 400 nıctre: 

n U•• n g ar 1 p 1 Hüseyin (Zonguldak) 53 s. kalanmı· ve 
2 Reırızi (!$tar.bul) . ycıltunmı,tır· 

Bu neviden hAd:aeJ.eı· Birleljik A· Bütlln temayülleri, kanaatler1, en a 
merı.kanın m~taatlerini ve hattA ztz ümitleri hihUına hareket ediyor• 
tmniyetini ıhli.I eder malliyette idi. du. Müttefiklerle Almanlar arasın· 
Alman yanın mu.za.fteı· olması demek: ı 
1''ransııLnın ve l:3rita.nya. imparatorlu· daki harp bqllyalı Uç sene olmuştu. 
gunun büyük bır devlet olmaktai Bu Uç sene içinde Vltson aöyledıkle

çıkmaları demek.tı. Bunun da souur~ tinin tamam:le aktiint ya.pmı1' olu· 
da., )o'&hut kıs.ı. bir mUdd.et sonra, Bir yordu. Fakat bu müddet zarfınd.i 

Su sporları ajanlığı tarafından ter 
tip edJen İstanbul kürek şampiyon
luK müsabakaları dün Kumkapı ı.ıe 

Sa.matya arasındaki • sahilde 2000 
mctrltk dlız hat Uzer.inde yapılmıştır. 
Yarışlara Galata.saray, Beykoz, ı.~e

nerbançe. Beylerbeyi, Demirspor ve 
mUsa.baka harici olarak İzmit KitJt. 
spor olmak Uzere altı kulüp iştirak 
etmiştir. GüneşH ktirt!kçiler deniz 
kaptanlarının aıfika.sızhğını ileri sü
rerek yarışlara girmenu,ıerdir, Mii
•aba.ka.lar da.ha. fazla Ga.Iataa:ara.y, 
Beykoz ve !ı'('nerbahçe kürtkçUeri a
rasında sıkı bir mticadelc halinde 
geçıniştir. Uç sınır kürekçi arası 1-

daki müsabakalar net..cetiindc milp· 
tedilerde 11 puvanıa Beykoz birincı, 
Galataaaray ile Iı"'enero.t;~e 3.ltı.şar 

ml.\Ravı puvanta il<lncı, bayanlarda 
Galatasaray ı;:ı, puvan1a birıncı, Iı"'e· 

nerbahçe 9 puvanla ikinci olmu.,lar· 
dır. ~on olarak yapılan ve lsta.nbul 

b 1• r h ar e k e t ı· Çekiç: ---1 - Balcı (Ankara) 40 m. ı~. 2 - Posta te~kilah 
İıyas <l<;ell. 

Dün Türkiye atletlz.01 blrinl'i· 
llklerlnde çok garip bir hlWi ol
mUJtur. 2 

Di~k: ge işletiliyor 
1 YaHu. (İ tanbul( 37 m. 67 i~tanbul Poat.a ve Telgraf müdürlüiil ~· 

hir rivarında ,-e bilha56& sayfiye olan. J..öy· 
200 :lle'1 rt': J,.rdt·ki P0ttta \'C" T~lgnıf lC1kil.itının ı;e-

1 - ?duzntf~:r (İstanbul) 22 s. niıletilmeai ı..ararını "crnü~tir. Burala.rda 

Hayri (Ankara). 

6 10. 2 Cezmi ( !ıtanbul). . halen paıar günleri po!'lta merkezleri ka· 
efıK .·\merikanın sWhperver ıve si· Vilson Amerikan ef.kA.rının hakiki 

Bir gün evvel s~melcre gire

rek ı;ampjyonaya. glrmek hakkı
nı kazaoau :tluuııer, bulge cel.a 
he.}·ctınee nıeger Uç a.y n1uJdctlc 
tecz.iye edilmi!J. .. 

Sırıkla atlanıa: r JJ<iOtndkta. ve köyde birİıoİnC bir yıldırım 
3 m. 50

1 
trlgrafı bile gehe ;ötürecek memur bu· lil.n.&JZ haıkı cebir ve ljiddet politika· 

nrun etill'ı olacak demek.ti. Bir ke.:. ~ 
haı b: kazandı mı, Cermen im para.· 
torlufu mUteakıp senelerde kara ve 
"·e deniz kuvvetlerini Birleşik Ame
ı·ika kuvvetlerinın tevktne çıkaraca~l 
tı. &ıyıece ve kolaylıkla Japonya il 
Almanya arasında !LkJ münüebetler 
teeesti.s edecekti, Amerika üçn ise 
Japonya Jle rnUna.ı:;cbetlerinl o derece 
Sd.numilettirmegc ımkAn yoktu. 

llAJl..lilN '.J:ARAH 

Bu teraıt kar,ı.sında onların cenu· 
bi Amerikaya ka.r'ı lhtıra.ıılarına. 

Kar9ı durmak gıiçleşecekti. Böylece 
uc ~ühayet sllA.hJarını son derece a.ı·t~ 

urmaya meobur kalacak, bir gUn 

.ecrıt cdilmi'} va.z.Jyette bulunacak ve 
<ı ~ok •Uratle sıhlJılı bir lhtı!Qfa &ü
ruA-lcrıccekti. 

.Bununla beraber ;eçen hcrp ba,
l'14ıktan ikl bı.u;~ aen~ soıırata. ka.~ 

.1ıu· Cwnhuı·reiSı Vtlson, Almanlar.ı .. '1 

Kuvvctlerıni hudutsuz blı· surette k.ul 
ianabı.ecekler1nı ve nihai zaferler: 
nın ne tay .cını peık tahmin etmlyo.ı 

Vt;! yahut buna pek ihtimal vermiyor_ 
du. Avrupa. harbi baş-ladığı zaman 
bu harpte Amerika meruaa.t.lerirun 
ııııtı edıl<ligıne do killlı <loğilw. Bel· 
ç.Ka. bi.ta.raiUğının lliltu.l, LUzitan;;a 
wapurunun Alınan denızalt.ılan tara
twdan batırl.l.maıu .hıldi.seleri. yüZün· 
den auydugu nefreti iZd:ıa.rdan çekin 
di. Amerika. balkının hakıi<l tema.· 
)'illlinü o sıraJa.l'da. k.e.,tedcmemi~ti. 

Anıerik.Uıların müt.teiıklere ka.r'ı 

~clnayU.herinin hak.ki k>~tini Öl· 

çememt.,tı. 

Vılson ancak kongreye o meşbu. 
harp meti<ı.ptru arzettıgi zamanlarda.. 
dır k1, memleketinin hA.kim iradesin. 
tekdu· edebllmiıf ve ancak ondan sora 
ciır ki, müt.teiıklerln davası hakl;. 
o.tdıJttin.u izhar etmut ve adamların· 
dan hıçb.i.rinin gösteremediği bir u.· 
<lm ve ıt'1llatla tut.tugu yolda yilrU· 
m~Ur. 

Ve ı,t.e bu devrededır ki Vllaon A· 
ıuerll<& kalkına haklun hangi taraf· 
ta Wd&ığunu ve Amerilw.lıla.rın ha
yaU ve madciı meafa&Uerl neden 
raevzuubaıilii oldugunu i.ıa.b. etmifti;. 

Alman askeri şenerınin ittihaz et
tlklerı Umıtsiz karar VUsonun her 
tlirlti tereddütlerini de izale etmi,
lir: 31 lkincıı<anunda AJmanya., Btr· 

l~ik Amerıkayı kayıt.eız ve f&J:'tlız 

denızaltı ta.al'ruzlarına tekra.r ba9-
Iı;·ac&gında.n haberdar etmiştir. 3 Şu 
b;,.ı.tld \'a,ingu>ndaki Alman e!ıı·i 

paaaporti.arını alınış, Bcrhndeki A· 
ınw:ika ıetırl de ıerı ça_:ırılm.Lflı. O 
gün Cümhurre.isı. kofl&1'edc Almanya 

• Ue sıyut mUnaaobetlerın keeildiğ4n. 

ılan otu. Fakat Möııyö Vılaoıı hlıt 

baş.ka bir imkana bt.üba&h:!r·ordu. Ai 
manya.um denizaltı taarruzlarını ib · 
bY-r etmes:!lt hem&n bu taarruzla.ra 
•.;aşlama31 ve tatbikat aahaaın& 1eç
mea1 tülp etmlyt:ee:ğinl zanried1yot· 
uu. 1'"akat. Ameı·ikan ticaret gemileıı 
ışlenıeye b '-t•~yınca 26 şubatta kon· 
greden vapurların ıilAtılanmuınt:t. 

ın~aade isledi. 26 şubtı.tt& bir Ame · 
riKa tıcaret gemisi 8 Amerikalı l!e 
bırllkte baUnıştr. 

ı: ·c;tLtZLERlN BİR tıs:riJIBARI 

Bu sırada İngiliz &!itihbarat d.aires 

ıu haberi almı:ıtı~ 

Mek!lkadakı Alman mUmesaili, 

:\lman Hariciye N'azırı Her Zimmer. 

nan·d.ıu aldığı talıınata lstinade,1 

Almanya ile Blrleıtlk Amerika ara· 
sında bir harp zuhur ettiği takdirde 
A.inıanya ve ?Y1eksıltanın ittifak aK
ı tıneıcrlnl tcmı.1e çalışıyordu. Ba) 
.e bir ittifak neticesinde Meksika,, 
Amerı.ı... t.opral<larından Tek.eU, A· 

hissiyat ve kana.atinin aksine 

ket etmişti. 

ViLı:.ON UU SENE 
KA l' .tSE .C ı•ll!.iALt; ... 

har..;· 

Vilsonun ıiya.setı mantıki del:lıe 

re, sa ium es..aJa.ra istinat etmıyoı 
degildi. VakıA. maınleketini ha' oio 
sow;uz felaketlerinden, &.tellerinden 
sıyanet etmek itJtiyen b~r devlet tt!l· 

sının kanaaUerine hürmet etmem.z 
18.zımdır. Fakat onun 1917 martında. 

ki be:yanatile daha. evvelki ıiyasctıni 
telif etmek mümkün Qegildiı". B.J 
devlet adamı 1917 n~.ınında. yaptığ· , 

şanıpiyonunu tayin eden kıdemliler 

yarışında Gaiatasaray ı:> puvanla bi. 
rinci, Beykoz 9 puvanla ikinci, Fe· 
nerbllhçc 2 puvanla üçüncü, v~mir· 
spor 1 puvanla. dördılııcu olmuşlar· 

dır. JrIUsabakııların neticeıt!rı fUn· 
!ardır; 

lltiptedller 

Bir çitte: 1 - Satı (G. S.) 16,18, 
ni 1915 maywıııda pen;a.ıa yapaoılıl'- 2 Kemal (Beykoz), 3 - Semih 
dı. (&Yni ik.ı seıne evvel htt.roe gl· (Fenerbahçe). 

rebillrdl.) İki çıfte: 1 Elh•m, Hasan, Ra-
Eger öyle yapsaydı ne kadar ızt:· ~ıt lBeykozJ 11.46, İkincı olan Gala· 

tuaray !ıtusı uevribniı;ılir. 

Dört tek: ı - Zekai, Sezai, Ke· 
mal, Yorgo, Barbaros ı :E''ener'oatıçe) 

ıB. » uııtına, 

Sadetlın, K em ru, ı 6eyKoz ,, 3 - Re
~at, Tevf.k, .Pctro, Alehmot, .Sala 
(G.:l.). 

Bayanlar \. 

Bölge direktOrli dün 1\-lULU.ffe· 

rlo ınu:tabakalara. ı,urak ettlğ'l· 

nl göriJnce ba.,haken1e bir kuğıt 
yazarak lluuıtterJn cezalı oldu· 
tunu "·e Jştırakten mencdllınetii. 

lllzın1 ıeldiğinl blldirınlş~e de 
ba,tıakem .}aptığ'ı incelemede bOl 
genin bu ceza karanoı .\luz.affe

re tebllt etmediği netlct"blne var 
ınu1tır. \.'e esa~en Mef:melerc de 
girmekle ,,amıılyonay• ı.,tirak 

hakkını ka~andığıo.ı gOWni.inde 
tutarak bOlge 1.Urekt.örlioün bu 

hiç bir kı);metl ifade etmlyecck 
Utbar kU.ğuJını nazarı itibara al· 

mıya.rak , .. e esasen bu pmpjyona 

da an«ak ledcral'l)onun !o!Otıiniin 

m~mu olM'ağı dU.,tln('ef.Jile ~ıu~ 
ı.nffert nıti..,abakalara iı;ttrak et· 
tlrmı.,tır. 

1 M•ılıiddın tlstanbul) 
2 - Hallt (lstanbul). 

1500 ml!tre: 
1 R:za (İstanbul) 

Ömer (Esk ı;ıehir). 

l 
lunmamaktadır. Bu ~ple buralardaki 
nH·ınurlar adedi arttırılacak .,.e paıar gün 

13 m. 89. 2_ lerj p<ıl'l<ıhanf'lerde nöbetçi menıurl.ır hu· 
lundurulacaktıt· 

L'\:.200 Bayrak: 
ı Kırmızı takım; Muzaf!er, Sa.-

bahaddin, Saını, 'l'uro.n; bu musaba· 
kada elde edilen el daldka 23s.·i/10> 
derecl:Si yeni TUrklye rekorudur. 

2 - Beyaz takım: 

Münakalat Vekili 
g~l :li 

t\1iinakalıit \'ekili Ce"dot Kerim İnceda· 
yı diin sabahki ekı<preale AnkaJadaıı ~·h
rinıi.:c "'tlmi";lir. \ekil. İ:ıtanbulda birkaç Türkiye birliıcUinleri bu suretle na " 

'

ün kılacak ve batı tetkiklerde buluna· 
Ucelendi ve günUı1 en lyi derecesı 

ca~tır. . 1.ıOll metre mll.3abakasında elde edi-
len Rrza J.Iaksutla bu sene fazla te-

; rakki gösteren Eşrefe çcıef milkıl· 
ı fatıarı verlleı ek nıı.isl:lbakalar k&P&n. 
dı. 

ci. Kuru, üçüncü, ıueufe 1200 ~tre .ıa· 

1.29 dakikada ganyın • 2 lira pliae 125 
\'C 100 kuru~tur. İkili bahiı 250 kuru~. 

lKINCl IWŞU: 

:'\eriman itja rahat bir k~u oldu ve 
Bölge direktöru bu ~uretle "~· At )·ar·şlarının yedinei hafı:ı kt)~uları Ce ur kendiıııinı (ada '\ ı lu~tırDllitfığın· 

r('k leıtkll»l v g r-.e ef (;\ıı:ı u- f~'•"'~""""''"'"L ndu. '" )~li L. d bir ile -.rı 1 ı-aundı. M...Je 
muınlyt" n1U\•acehe~tnde de ~ ·•Jl· Jı· ı kl,Hik hı r nnraklı ' k ütle:ı; İ önılnde 1600 metre ıaman l,48 diı-
tığı işlerin tutar tarafı oln1ad1ğJ- yapıluı. fJunli.u yarı~lar heaı<'n lu:nıcn nı. 

nı bütün açıkhğile ı~ternıı,.. )cbil.irız k, ı;ok Urr•riı.li geı_;ti. ,·e bu· UÇtlN(Jt) KOŞU: 

tir. nun neuce i )brak üı;lü bahis, iki ve çif· 

r&plar bertaraf edilmi~, nekadar C •• 

l\\ketleı·in ve hara.bilerln. öııü atın· 

mlf., bU&Un evler ı.nd.ek1 )'Cl lc1·~ U.09 k.a. 

lan kaç milyon ııısanın hayat.ı ımrta. 

rılmlf olurdu. DUny&nrn altı Wtüne 
gelmedi yUzUnden galip ve mağiOp c.ı. 

larak Y&fl:UlUY& m.._h.H.Om oJ.a.nların 

hali ba,ka türlU olurdu. 

Hernc hal ise, nihayet karar veril· 
2 

di. O zamana kadar muharipler ar:ı~ 
sında şııyie bir lılf elkArı zclurliyor
du; 

Bır çifte: 1 - Nazlı lG.S.) 11152. '4 
.J l" l>a.hüılt'r eeııt·njn en i}l P•ıralurını ver· 

di. 

Güaün ilk aıUrpriıli )'U'IJ1 İn;ili' tay· 
larının ko§UliU oldu. favori bulunan S.· 
ron Pliae olnıuını babaeui&iıuiı Pardon 

.• ••Ilı• ı~·•nerııaııt•ı. Atleti:m birinci!ik.'er. \aını.: <lor~lunı.:ii yarı~ta Ahmtt Alınan tarahndan favorHt"re Pardonun kau.nı;ı 

nrıi ı için muhalı-..!k olan hıriuclliği 3 lü bahiı Ü.terinde büyük bir tesir yap
!I hın , > UM ı.:ırb.ın etU· Kiiçük bir tı. 

lki çifte: 1 - Zcthlde, Nazlı, ~u· 

zan ıG.S.ı 9,·13, 2 - }.tıJtık., Jale, Sa. 
bahat t1''enerbahçe). 

TUrklye atletizm birinclliklerinr· 

dün de Fener stadında devam edll<ii. 
hata yıırı~ı h"m Dandiyn kaptırdı ve 

Bir sa.rhot k&Vl'&8Jna benzıyen bu 
muharebe za.tera.z bır sulh Ue net;
celensin?;> 

Dört tf!k: 1-.."iazıı. Zahıdı?, Emine, 
hevser, Suzan (G.S.) 9,51, 2 - Me 
lek, Fıtnat, NezihP, Neblye, ıtUzcy
yen (Fenerba.hçe J. 

Müsabakalarda. a~aki dere- htm de uçiınni "!mauna •ı·bep uldu. 
Ko~uuun teknik neticesi; Fahri Adının 

Pardonu, Doru dişi tay bfrjnci, Saron 
ikinci Bomba üçüncü, meeafc 1100 nıel

re zaman 1,11 dakikadır. 

celer alındı: 1 Giınlın ı·n lıüyıık ~iirpriıini üçuncü ya· 
100 nıctre rruiniah: rı:t.ı. Pardon y.:ıpı ı. l çlti. bahi~ bt-nıeu hı· 
1 - Reşat (Ankara), 2 - Kamil m n y ude ckJksan nı~betindc yaı1~ın fa-- Devamı var - Ganyan 16,50 plise 5 lira "YcrmioLir. 

Kuleınlilcr 
(AnkaraJ, 3 - Ziya (Elciz1ğ). \'orısı Suron üıcrinde oynanını~tı. Fakat 

DÖRDtlNOU KOŞU: 
Gülle: hiç akla gelmiyen Pardon bir kafa far· GONU -

[. '!AKVıMi_ f 
ı Alef (Ankara>. 

2 - İbrahim {Beykoz), 3 - Seyfi (İstanbul). 

Bir çifle 1 Petro (G.S.) lUS, 2 _ Jeba kile yarı~ı alaı. ~1ı.oama(ih y11rı~ın 
koŞU"H oluşu lıazı kinı oi'lrri yarı~tan 

ra Jiı~undu. ili. Yarışlarda a;.ağıJalci 

uik dt!recı·h·r aılındı. 

aıı~ 

!-On 

tek· 

Centilmen yarı,ını Dandi,, Gonçeniıı bi· 
nicisinin çok bekliyerek yaptığı hatadan 
dolayı nit•belt'n rah.ıı.t bir ~kikle ka.zao· 

mı~ur. Roi'nin k~uya ı;lmıetıi de atların 
koşutıu üurinde nıüeaair olmuştur. Ko,u
nun teknfk neticc:.i Hü~in Alakuı'un 
DilDdi&i Duru at birinci Komisarj jkinci 

25 AGUSTOS 

F'eneııbtıhçc). 1 100 metre: 
lkı çifte: 1 - Rc~t. Fethı, Reha 1 _ Cezmi (İstanbul) 11 s. 2 -

PAZARTESİ 
(G.S.) 12,38 2 Ethem Ha.san, Saıbahnddın (Ankara). Btrttscı KO:;!U: 
R,..tt (Bqkoz), 3 :ıaı. haddın, 

Tek adım: Birincı kotu 3 ya~lı _.\rap tayJarına AY: 8 - GÜN: 137 - Hmr: 112 
RUM/: 1357 - AGUSTO:;: lJ 
HiCRİ: 1360 - ~ABAJJ/: 2 

Nadir, SiJAJıa.ddın (Dem.rspot). 

Dört tek· ı - R..,.t, Tevfik, Me
sm, Turgut. Petro (G.S.) 11.30, 2 -
Ethem, İbrahim, Sa.fi, Mehmet, Yu~ 

, ouf (Beykoz). 3 - ZekAI, Seyfi, V&
clhi ,Semıh, ErcUment (lt"'enerbah
çe), 

ı Ömer (Eskişehir), 2 - Mu
zatfer (İstanbul). 

malı us bandikoıp! ı, Tarzan çok rahat bir Gonçe i.i~üncü . .Mebafe 2·100 metre, ıam1n 
ko1udan aonra kulaylılda birinci oJdu. 2,43 Gmyan 2 lira ~ermiotir. 

\ a.ou.ı: ' ""' • 4W IOJ.4-,, 
GUNE~: 

ÖGLE: 
lKi!'IDİ: 

Cirld: 
1 Kemal (1stanbu!), 2 - Re,al 

(Ankara). 
YUK!tek atlama: 

1.80 m., 

Ko.,unun teknil nctiı.:eeıi, Fe-hıni Vura· 
hn kır ı.:rkek layı birinci. ~1. Hava ilin
Ko unun teknik neıic i Dundar Günda-

BEŞlNct KOŞU: 

AK~A 11: 
YAT;,!: 
L\ISAK: 

6,20 
l3,i6 
17,01 
19,55 
21.33 
4,30 

10,25 

5.22. 
9,07 

12,00 
1,38 
8,36 

Milsa!ba.ka.ı.ardan sonra derece alan 
lara a.janlık ta.rafından madalya ıe 

kupa verilmiştir. 

1 - .Jerfi (Ankara) 
Selim (İstanbul). 

800 metre: 

lın 1 omurcu~u al al 1-ıirind, Sevim ikinci, 
2 - i l;ıık üçi.ını.:u. 'lt~f 1800 metre ıaınan 

2.7 d.ıkıkadır. Gan)an 225 pJılşelcr 120, 
250, 1'25 kıınıt vttrniııir. 

1 - Rıza MakSut (İ•tanbul) 2 da- i ·çh.ı bnlııs 74 lira verdi. 

Sa~an Arap ıtlaıının b11 yırı§ı , diin
kü nüshamızda uıun ı.a.man aahada bu· 

lunmayan fakat kuvvetli bir hayvan ol· 
dujundan pl&ae olrnuı muhtemel bulun· 
du&unu bildirditimiz Tomurcuk tarafın
dan çok rahat bir ıokildo kuanılmıııu-. 

r-------------------------------------------------------------------.. \fi&i~ Carter iz mi~ioiz? 

- E"et. Benim. Bana bir mektup varmı~. 
Adam Li'ye bakıı v" <'t'\ap \ermedi. OJrey 

yalnJı lalmak iatedj~ini anladı ve Li'~e: 

- Dı:ı-rı çık .• diye emir .. erdi. 
~1alakah cebindtn bir u.rf çıkardı. Odrc;y·j, 

kalbi çırptı. Sclinıin )'&t1!-Jn1 tanımı~tı· 

- Suhan CC\'ap bekliyor • 
Odrey m<'ktubu okumak İ4;İn yalnıt kalmay 1 

lf'rcih t'di~ordu. Fakat lu:men okuyup cevap \'Cr· 

metııi l&ı:ımdı. Adaına: 

- Biraz dısarıda bekle)'İPİl· dr.<li. 
Htm"'n zarfı açarak okudu: 

<Sevgilim, dün mtktubunuıu aJdıjım uman ev· 
"Yeli o kadar müteeuir oldum ki, ölecc·ğim an· 

dım. Sonra lekror tekrar okudum. O kadar ı;ok 

okumu~um ki, bir dua &ibi eıbttledim. Yazdı~ınıı.: 
1<İıl<·ri anladıktan tonra içimr nur "e ı~ık drıldu

Bana <.."iİLİ eviyorum> diyor!-unuı. Allahtan b k~ 

lediğlnı muciıe bu idi. Bundan sonra.ıoı dü-:üıı· 

mek \.T yapmak bana ait ... 

O ak:ıam l1daigor'da. bana bir iıirafta bulundu· 

nu.:. llcr SÖlünUı hafııamda d"rlıal yer tltıgi ic;in 
bunları ayn~n hatırlıyurum. Bana dt'mİştiniz ki: 
C.Siı.i tıt"viyorum. v~ eğf'r ıerbeet oı~aydınız hiç bir 

feYO aldırmazdım. Yalnıı Iİzi dÜ§ünÜynrum.> İf" 
te evıilim, ~n eerbett oluyorum ırtıl .• Sile ya· 
rım bir aaıdet vcrmc:k i"temlyorum. o\rtık ütüluıe

yiniz ve bana itimat ediniz. "ıalnı2: tizi görmem 
lizım. Bana bır eut tayin etnıek ÜZt>re Ldt:fon 
ediniz. ""ize hıısıı-i numaramı \'eriyonını. Tı le-fonu 

benden ba~ka kiın:;e açmaz. 

St.· ... gilim, izden uzak olunı.:• aut-ııı kı:ılmıv bir 

aioı; aıhiyim• Ne olur? Bır tek kelinıo ile bana 

EDE."'! ROMAN: 

Yazan: Francis de Croiıset 

cevap verinil. Öyle bir k~limc: l..i, Dlt"lut atiyi bek• 
)emek. için hena kuvvet verWn.> 

'1'cktııbu tf'k.rar tekrar okudu. Her k"limeyi •Y· 
rı ayrı hecırleJi. Ferahlı bir gurur duyuyordu. 
Kalbi ~rlimi !'f\'t""rk~n yanılmamıttı· Selim Stı\'il· 

miyr. ve kf'ndisi iı;in ıaı.lırap çekilmiye liyık idi. 
}·akat hu mtktnp Odrry'i dchvf'te dü,ürdü. Kork· 
tu~u te>·lf'ri Sdim yapmağa hazırlanıyordu. llal
huki ""lime ya;1,dığı mektupta onu ümide dü~üre· 
rwl hir tek kdiınf" yazmam11tı· Sadece onu 11~vdi· 

lini 1ilylrmhti. gelim i~ mesut bir atiden babııe· 

ıli~or, yakında ter~\: olaC"a~ını yazıyordu. \.fü"" 
liinıan dininde bol}lnma pPk k()lay o)duğunu Od· 
rtr biliyordu. Bir trk kelime ile Selim iki karıı;ını 

da ho'!olyahilirdi. 
t!:.:üldüıiim bunun ı~in .. Sadece brınim mak.!8· 

ılımı bu kadar yanlıt anlıımaaına ü1ülüyorun:ı• 

litannn~tı. Kıpkırmızı oldu. Kendi kendine tek· 

rıtr tll'. 

Kf'.ndisile e\'1f'nml'k İt•teditimi 

Bdki de btni rııra~ına 'ı'e llH':vkiine tamah e<lf"n 
ııı••n{aaıini f'H n bir ka<lın l>il('cek .. Beniml rı ınul· 

l.U.ı& e~1enmck i:::ıti}'<Jıt. 

TEFRİKA No. 55 

Ç eviren: Rezzan A. E. YALMAN 
~lıkul diı~unebil~ bu tuavvurun kendi.ini me ut 

fllm i lizımdı. Falaı o kadar heyef'anlı ve ainirli 
idi ki, nfJ ıs.öylediğini, ntı yaptı~ını hilemiyordu. 

- Zavallı &e.,.gilim, diye mırıld•ndı. 

Verdiği eöıı:ii ıutnıadı&:ı, kenrli!.ini beklettiS,i 
için bir kdime titem hile )azm.ıtmı1t1. Ne kad11r 
çok s~\4yordu! Bir mUIAlat lilivordu, aı.:aba Df"ler 
konu~acaktı. l\drr e<:i)liyectkti? Bu ml'ktııhıı ne 
CC"vap \rrmek l.i.:ımdı? Bir ı,.k kııru kelime ya· 

zarak SeJimi kırmak İ'"'lemiyordu. Onun m"ktııhu 
nfl' kadar temiı \'e .. r idi. Güzel )ii..:UnU. alev aüı
Jf'rini hatırladı vtt ha)·alinrir. Qnları i:ipıü, Öptü. 
Sonra liiğıt 'ı'e kalc•nuı ıtarılarak bir satırlık bir 

cevap yaıdı: 
cSiıj o kadar ~k seviyorum ki! ... OJrey.> 
Adamı çaiıraral: 

-Bu ınektubu ht-men .riitiirüntiı, dedi. 

!tlektuhun bi"r an rvvel ritnte ini i:'.<tiyordıı. Vat 

ıeçip te buna geri almağa karar \'rsm~inden kor
kuyorda. 

-15-
Ftna koılpli t-.rkrklrrrirn .ie (rna kalpli kadın~ 

hudan dv. korkulur., falat erleklt·r kadıuL.ı.rın • 

\ 

debilecep fenahktan daha uını yapabilirler. Öf. 
ke He söylenen aöılcr, baıan haddi qu, fakat 
çok defa uııutulllf, tesiraı.iı kalır. Tarihte me!eli 
jn~n ıehiıl.iye.n kadınlar methurdur. O derece fe
na erkek ibe aıdır. 

Gerald, Odrey'e fenı halde k ıJlı•d~ Arıuouna 
tılbi ohıuyan tek kadın Odrey olmuftQ.. Bunuu içjn 

ona düı:mandı. Fa.lc.at gariptir ki, karııı F1oreıw::ıe de 
Odrey'e dü~man olmuştu· Çünkü Od.rey"i kocasın· 

dan kıaka.nıyordu. Koc&11tUP ne dc:rocode uçuı 

çapkın olduiunu biliyordu. Fakat her dofaaında 

bir müddet hqarılık ettikten ooara Corald yine 
bnııına döntırdi. 

- BüLün bu rakibelerinid k11ka.omıyor mu~u· 
nuı? 

Dedikleri uman Florenoe ıüJerek: 
- Bütüo bu kadınlar benim de;il. 

nin nkiboiidir. 
Diye cevap verirdi. 

biribirleri· 

Ccrald'jn Jıig biri~ile faz!a liiPllO beraber kal· 
madığını iına edtrdi. 

Gerald k~ndie.ine ıöre? karısını da çok ıeYerdi· 
Flnrt"nce daima: 

- Kocam bütün bir ay benimle ıneş;ul, sade 
hafta tonları bu.~kaluına cider. 

Diyerek 1ctllkandıiJPt belli etnıemiyc çıh,ırdı. 

Arkada'1arı da: 
- Bu Floreoce., ne akıllı kadın ••• Daima ~n 

sö1 onu.n. oluyor, derlerdi. 
Floronoe cidden ak ıllı idi· Fabl katı ~li. 

hodbin ve kmıdlı.inl beğenmiı bir mahlilktu. Bir 
te-k kuwttli ve hodbin olını)·ın hilll'i vard ı: O dı 

kötJAiJna ~an ~Y&i~i •• 

<""'--> 

---- ~5. 1. 9U 

Sulh perisi 
hazırlanıyor 
~ ün ge<:e g•rlp bir rüY' f 
u...11 dUm. Hayırdır in ıııı!YJ 

Ku1bakı,.1 Amerika kıt'Jl-4'· 
Je.~ılk Ame~Jkanın ortasında~ 
tcmız yU:zJU bir kız. .. ğız dıl 

1:'anına yakl,.,ınca bir eli~ 
güvercin, öteki etinde bit 
dalı tutan bu kJıı tanıdnıı: 
perlsl. 

Sulh peri•~ bira• •onra, ,u;_, 
nJ bJr kafetı.e koydu, zeytlll 
da kafealn u~ıune bıraı.tı,~ 
bir deyopa &"irdl. Çok geçv•--, 
podan yepyeni bir kıyat_,tıe 
üıtilnde asker elbis ı, o 1'. 
ttttek, beUode kuatura, na.ı 
ilk miğfer. Eğer boyouad<> 
gaz. maakeıdnJ de yiiZünO -"~ 
olsaydı kendJ~Jnl tanıyaınıP...-" 

Sonra sulh perhü Ame:riJ'S , 
müthiş bir faaliyete ı.oyııl4"· 
fabrikaya Jlrdl, tayyare 
şu fabrikaya girdi, tank J!f;::.ı 
o labrikaya gırdl, toı> ısrnıl 
tezgaha girdi, dritoot 
şu tezgAha girdi, destroyet,.ıl' 
ladı; o tezg-dıb.a girdi, dCP1 

marJadı. 

Bütün bu i'1erlnl bitirdi~; 
ra yanına sokulup sulh per 
dum: 

- Bu ne kıyafet ,.o bU Sl
11 

yett ~ 
! - Aı.Jzlm, dedi. tk1 .sen 1 
kovaladı, ben kaçtım. (.: u.oı.:U 
latına kadar sllihlı, beıto.te 

1 lafım. Deu.Jz.aı,.uı ,.e uzıı.Ji. 0 

dan buraya .geıememee-J~ll 
de ederek ,.,yıe blr süJ.1111""". 
~ündüm ,~e kendi kendinıei 
budala •ulh!ıt ded1nı, ._ı.;,eo dl 
gibi gırtlağına kadur •il• ,ı' 
san Harp Kent nerede btJ~oJI 
kaçınr, ya tepeler. ı:IlJJ 
mu.na.su• gü.\•erclnle zc~·US' :t 
bırak da ıUWılanmağ" ııol' 

,ıu azJzim, artık ben de 
ve Harple mücıulcJeye 
rum. 

Hayırdır lıışallah... ~ 
KÖJI 

Kıs:ı h:ı.bJrler: 

* ltıaabuJuo kıılıl; kok ...,,; 
yacının teminine a.lit.kadarlsr ,,,1. 
çalı1:1ılmaktadır. Halen ıetıruniı'141;' 
tonda.n farla kok k6muru b~loll~ 
bunun 70 bin tona iblıi•ı JÇIP 

tedbjrler alınmaktadır. 

* Yeni aanat mt:ktqıleri at 
Ankaıada Yük ek TeknJı.. ok(l!ıı 
ması hakkında )laarH \ ekih .)Şii 
dan projeler hazırlanın.Jkı.adıf· 

talın 15 miİ)'onu önümu.ıdtki 

sarlolunacallır. 

* Esnaf cemiyttlf'rindc b .-et 
dıiı t~kiJıitı kurulma 1 ıçin ı~ 
pılmaktadır. Bu ı;andıJ..la ı.:tııtl 

dan biri öldüğü zaman \'a:ti 
bir kimııeye 500 liradan ~ğt 

ı.ut· üzere nakdi yardım yapılaca 

lüın vukuunda ve yahut aydtı 
hemm~yete.iı bir para alınaca~t;· 
* l:.tanbul :\lıntaka Liı:ıısıı. 

kontrol ve liman !"emıırlııi11 Jlı 
geni~Jetilmektedir. llk uhıralo. 
mur1arının adf"di arttırılacak ti, 
retle kontrol i~leri daha JD11; 

hale ifrai olunacaktır. Bı.ı ar• 
iki motör de h"i.iarik oluna~ 

Kadıköyüado Yoiu~urla 11 
Bayan Pak.ize Öı50:dü aorı.ı~ 
lcırde aldığım eebze kon! tı'" 

boıuk çıkıyor. Satıcıları . cfl;fıjı) 
mallarına giıvencmcdild n ->' 

muayene edilmt!inc mu~af~ 
lar. Bunların İ)İSİ ile i.ll1 ıı.t 
açmadan ayırt etmek müJll~ 11 

aceı..?.. f 
CEVAP: - K~pol.; urraf~ 
riye tlo~ra btUfk olan kU k 
ıtruelein eLrriyedı: ifı C' 
tılôltadar olanlar ıaraJınd4" 
t~ir. Bir defa tecrübe ttP" ' .ı 

Adap.1ııu 1ncLı orla o\...'Ul ~ 
Mobıact Ziya Pektijrk "' J'I 
aıöylenf'n, derJinj farktı 
söıü et1ki bir darbım I OJ 

b• 

''' 
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:t_~ Gazeteci kervanile bir hafta 
Çok çocu du Asım Us'a dair bazı hoş fıkralar 

Y memurlar 
atan: Murad SERTOGLU 
~ dliye VekAletı çok çocuklu 

'-t ~~imlere yardım eder. l\le\·· 
'- -- •trıame;)e göre kendilerine 
~ lu 1 lkraınıJo verilir. ŞUphe 
~ bq t~k iyi bir sistemdir. Bu 
"- 'Ç<>cuk J ctlştinnek sure· 
~ et hlımctıerlnl Ua eden 
' il kıarnen olsun terfih &-

Entari giymenin faideleri - Bazı yaramaz~ık 
hareket~eri - Namusu müdafaa uğrunda -
Asımın oğlu da gazeteci olarak yetişiyor. 

l<abıı olmaktadır. 

~Çin yalnız hakimler? 
r aıc.t bu mıızharlyete niçin 

hlıııı. hWmıer mazhardır! 
~ i Ç(>euklu dığer de,•lct .'."1~· 
~ tlıı do bOyle hlr~y duşu· 
\' 1or\ • 
~ e yaiıılmıyor'! Adliye 

rrıernurlarile, diğer vekil· 

İzmire giden gazeteci kervanı hak. 
kında dUn çıkan yazımda. Asım U· 
sun hlkAyelerinden bahsetmeğe baş 
!adım. Geriye anlatılacak çok hlkl· 
ye kaldığı ve bunlar ela pek çok ol· 
duğu için gazeteci kervanına alt bah. 
si uzatmak arzusunu duydum. 

Efandim, bu .ASım Ue bir kapan 
kutu... Kendlsllc hiç olmazsa yirmi 
beş senelik arkadıı.f:ığım var. Beş 
sene de ortak sıtatile beraıberce Va· 
kıtı çıkardık. Öyle olduğu halde sat 
kahkahalarının arkasında hAIA bü· 

-2 -

YAZAN: 

A. E. YALMAN 
JAznn ... .ASım, valiye yalval'ıyor: 

- Ne oiur beni gonder.senız ... Doğ 
dufum yeri, anamı babamı çok za· 
mandır görmed.m, sılaı etmiş olurum. 

'-t ~dateler ınemW'latı arasın· 
L.. ~ıc ını \ar? tun bir il.lem saklı olduğunu yeni keş. 
~~ki hayır! Fakat ı,te her fettlm. 

Asmu Gordese kaymakam vekili 
diye gönderiyorlar. o sırada otuzbir 
?.wrt hidisel!li çıkıyor, ortalık karışı. 
yor. Genç maiyet memurunu dokuz 
ay dotduğu kaza.da unutuyorlar, kay 
makamlık stajını bol bol Görde!te 

~Je \'ekı\letl bu hususta MeselA Astın Usu, Gördesln bilya 
tliı tlerden daha ıteri gitmiş ~piyonu olarak tasavvur eder mili 
~.~klu hAklmlerin kısmen 
--~rhıJ :temin edebllmliJ· 

' '~run yarattıfı mütküt 
~ Ja&ya,t f&l'tlanftl llOn de

. til'dlğ1 bir zaınanda me· 
aldıkları az maatlar, 

~ bile kifJ setmezken bun 
- evıenıp çocuk yetl'}tlr· 
~tlin ızor bir ı,ur. Bu 
"'leaınııyen daha dotrusu 

?i l''-a birçok ıuemur tanıyo
~ ınese.ıesının nıemleke-

s;au :irin arzettJğl bil· 
ıı.. et gözönllne alınacak 
~ ~Yetln memleketin za· 

' tlğl rnanzara bUsbUtün 
~ ıneydana ı;ıkar. 
~ her tarafında re.sml ve 

~lerde çalışan her 
~ lbaaı:ına e,·ıendlğt veya
~ oldııtu zamanlar muay
..... &ıurılar yapdır. Bu U• 

ı.ı °l».t...L fıe_ resmen kabul edil· 
-._~re yapılan muame
~let memurlarına da 

' ' liurndır. Bu husus
~ hazırıanmuı hakkm· 
S!'r takrir verecek olan 
~~- haUmı Te memurla· 
llııııı... ~ kuaruıcakhr. 

llat Davazın 
Vefatı 

niz? Asım senelerce bu sıfatı muha· yapryor. 
faza etmlf ve bütün kaaa.ba oocukla· oraya ilk varınca akrabası, dost· 
nnın bılyalarmı yutmu~ Kimse bu· lan sev.iniyorlar: <:Bızim çocuk kay· 
nwı sımıu tarkedememlş. Meğer makam geldi, her ~ı.miZ yUrUyccelo 
kasa'ba çocuklan aok&C"a pantalon· diyorlar. Aile ile araaı bozuk olanıar 
la ı:ıkmağa başladıktan sonra Asım da oldukça endişeye dilşüyoralr. Hal. 
bir mUddet entari ve hırka ile çık· bukl Asım fimdi itiraf ediyor ki, bl· 
makta devam etmiş. Bu sayede bil· tarat ve kanun tarad:tarı görUnmek 
ya oyunlarında pantalonlulardan zi· taassubu ile akrabasının ve cıosuarı· 
yade manevra kablliyetl temin etti- nrn her işini bozmuş, dtl4Jnanlarına 
ğl için UstUnlUk temin etmek güç ol· her kolaylığı göstermiş. GUnUn birin. 
mamış. de kaymakam vekilllğı bitince akra· 
Asım Us epeyce de haşan imiş. ba tarafı geniş nefes alıyor, d~man 

Bir gUn Gördesteld bir köprünün taraf üzUlüyor. 
korkuluğuna çıkarak oynarken boş· Asım Usu ilk defa olarak Konya· 
luğa. yuvar.Janmış. Bereket entarili· da Elmalı kazuına kaymakam dıye 
nın eteklerı kocaman bir çiviye sarıl. gönderiyorlar. Meger o sıralarda El· 
mış, yerle gök arasında asılı kalmış, malıda zorlu ıbirtakım eşraf ve müte 
bir tarafa tutunup bcklcmif. Nlha· gallibe varmış. Gelen kaymakamı a· 
yet gel~L,ler, kurtarmışlar, .saatlerce vuçları içine alıp dilediklerini yaptı· 
böyle bir heyecan içinde kalan, ölüm rıyorlarmış. Yola gelmezse ve kanu· 
tehlikeleri geçiren bir çocuktan ne na riayet iddialarında bulunursa C· 

beklenir? Eve gidip başından geçe- vine bir kadın sokup ibir baskın ter· 
ni anlatması, değil mı? Aınn; lU· tip ediyorlar, sonra: 
zumsuz münakaşaya yol açar diye cB!z böyle ahlAksız kaymakam 
akşam evde ağzını aıçıp bir tek keli· istemeyiz.~ dJye yaygarayı basıyor
me söylAı.memiş. Arkada..,"l'larına. da larmıf. 

anlatmamı4. Ruhunda. her halde iz Asım Us Elmalıya gitmeden kula· 
bıraknu• olan bu maceranın hikAyesı tını büküyorlar: 
ilk defa olarak geçen gUn ağZından - Aman, dıkkat et, diyarlar, El· 
çıkmışllr. malının baalunian meşhurdur. Bas· 
Asım Us, mUlkiyede iken edebi· kma. Uğrama. 

nUnde bir jandarma bekletiyor, eşraf 
içki Alemlerine çağınyor, A.l!lım tın· 

mıyor. N~ayet aşçısını, odacılan fa. 
lanı eşraf elde ediyorlar. bunlar elle· 
rinde piilç gibl kızlar bulunduğUnu, 

bunların genç kaymakama gönUI 
bağladıklarını anlatıyorlar.Asım ~ey. 

tana uyacak yerde gözünU dört açı· 
yor. Odasına bir arZUhal vermek lçhı 
bir kadın girso derhal jandarma ça· 
vuşunu veya bır adliye memurunu 
yanına çağırryor. Şeytanın mUmes
s ııerile hiçbir .zaman ba.fbaşa. kal· 
mıyor. 

Elmalı kazasının eski glfulere ait 
tarihinde kndın baskmına uğrama· 

mı' bir kaymakam bulunduğunu ha 
ber alırsanız biliniz ki bu mUsteana 
mahlOk Asım Us'tur ve muva.ffakl· 
yetiı}in sırrı da iffet 'Ve ısmctlnt gece 
gUndUz jandarma kuvvetUe kOru· 
muş olmasıdır. 

BugUn Asım Us yaman bir lbaba.· 
drr. Almanyada.n tayyare ile gollr· 
ken beraberinde oğluna bisiklet ge
tiıımcsinl:ı, oğlan sırke uzak olmasın 
diye Montröde herkesten ayn bir o
telde oturmasnun hika.yelerl meş· 

burdur 

Fakat şimdi 14 yaşına varan Ra· 
gıp Us ba:basmdan ne bisiklet isti· 
yor, ne airk, ne de oyunca.k .•. Bir tek 
emeli vardır ki o da tatil günlerini 
matıbaada geçirmek ve bir gün evvel 
çekirdekten yetişm~ bir gazeteci ol· 
maktır. Asllll; oğlunun resme merak 
etmesini hoş görUyor, hatt.A bazı ka· 
rika.tUrlerinl gazetesine basıyor, fa· 
kat çocuğu matbaa kapısından içeri 
sokmuyor. Sebep basit... Hayatta 
mutedil bir haz seviyesine ve tam 
muvazeneye varmak ha.kkındakl 

meşhur prensibini dün anlatmıştnn 

ya., işte fbu prensibi çocuğun terbiye
sine sıla &kıya tatbik ediyor. Yani 
çocuk mektep talebesi sı!aUlc halin· 
den memnun olmalı. eda.ha lyisıne 
varaymı, istediğim olswu diyerek 
bugUnkU ha.tini 61hhat ve eğlence lba. 

kınundan tehlikeye koymamalı. •• 

lngiliz başvekili 
Ruzveltle m üla
katını anlatıyor 
Londra., 2~ (A.A.) - Reuter: 
lngiltt're Başvekili ll. Churchilı 

bu a.ı<şam radyoda aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

- BUyük dostumuza, Amerika BI. 
leşlk devleUerJ reisine mlllAki olmal. 
Uzeı·e Okyanusta ya.ptığnn seyah •· 
hakkında bir şeyler söylersem mem 
nun ole.cağınızı zannediyorum. MUICı
kl olduğumuz nokta mahremdir. Fa· 
kat aıze Atlantikte bir yerde buluş· 
tuğumuzu söylersem itşaatta bulun 
marn. Etrafı kara. ile çevrilmiş bır 
koyda buluştuk. Bu koy bana 1skoç· 
yanm garp sahilini hatırlatmaktadır. 
BUyUk Amerikan harp gemileri, kud. 
retli filotl1lalann ve uzun mesafe tay 
yarelerlnln himayesi altında muva
salatımızı bekliyordu. Ve sanki koya 
girmemize yardım için bize t'l uza 
tıyordu. En son &istem tng1liz ve Ka. 
nada destroyerlerinden mürekkep 
mütevazi bir h.maye altında vard k. 
Ve orada Uç gün vaktimi M. Roosc 
velt'in yanında ve bir arkadaşlık ha· 
vası içinde geçirdim. öte tara.fta İn· 
giliz ve Amerikan genelkurmay re· 
isleri, askcı1 ve bahriye rUesası mU· 
temadi içtimalarda bulunuyorlardı. 

Yeniden kırkbin 
Sovyet askeri 

esir alındı 
(B~ı 1 incide) 

rlni işgal etmışlt'r, birçok lstlhkim· 
lar cıe g~irml,krdır. Şimal cephe
sinin diğer bir kısmında bırkaç gün 
çındo binlerce csır alınmıştır. Başka 
bir kısımda tııe 170 tank ve 210 top 
tahrip edilmiş veya ıg-tinaın edllnılf· 
tır. 

Almunlann aııkcre Uıtiyaçları 

Mof!kova, 2i. (A.A.) - 1sviçreden 
Tass ajansına verilen bir habere gö· 
re. Almanlar, şark cephesine gönde
rilmek üzere Macarlardan yeniden 
beş tUmenllk bır kuvvet istemlşler· 
dlr. 

İki Sovl et ordusu hezimete atranu~ 
Berlın, 24 (A.A.) - Askeri kay

naklardan öğren!ld ğine göre, Sav· 
yetlcr tç.n ağır bir mağlfll.:>lyet!e ne
ticelenen Gomel muharebesinde iki 
Sovyet ordusu ta.mamııe imha edıi· 

ml.ştir. 

Gomcl muharebesi, Sınolensk':n 

takriben 110 kilometre cenubunda 
ktıin Kr,çov'in cenubu şa.rklsh1de mil
hlm Sovyet kıt'alarının çember içine 
alınması vc imha edilmesi lle başla· 
ını~tır. Bu bölgede mUtcaddit Sov
yet fırkası mUhasara edllmişU. Bu 

fırkalar, birçok dt'fa çemberı yar
mağa. teşcbbUs etmiş, fakat şiddetli 
bir mUcadcleden sonra çember içinde 
sıkışıp kalnuştır. Burada muhuara 
edilen Sovyet kıt'aları, imha olun· 
muş, 20.000 esir alınmı~ ve 82 tank 
85 top vo bır zırhlı tren Almanların 
eline düşmüştUr. 

İkinci hUcum, Dnieper üzerinde, 
Mogllev'in 80 k.k>metre cenubunda 
ve Kriçev'in 110 kilometre cenubu 
garblsindc klıln Rogaçev'in cenubtD 
da başlamıştır. Bu noktada Alman 
piyade fırkaları, Dnieper geçidini ~e. 
ayni zamanda .şlddeUe mUdafaa ed • 
len Dnieper hattını zorlamı.tiardır. 

Bu esnada başka. kuvvetler de ~un 
ganbinde, ynnl Dnleper ile SOf arasın 
daki bfilgede cenuba. doğru Derliyor· 
lardı. Alman fırkalan bu suretle Ro • 
gaçev'in oenubuşarktslndekt · - _ -
başka düşman teşekkillerlni oember 
içine almqıı ve imha eylemiftir. Bu
rada 20,000 e yakın Bolşevik eSir e· 
dılmlştlr. 

Cephe birliği 
Y ezan: M. H. ZAL 

D tlnldl tellJ'&llara göre miı· 
blm miktarda Amerika uy-

)aretil Bas cephelerine \-armış, So,·. 
yetle.rln Amer.ikaca kabul edilmiş 

alparlşlerlnln yekbu da blı- mil· 
yar doları bulmllf-

Blr taraftan 1'usya Ue 1ngütere 
ft Amerika araeuıda cepne birligi 

ıd tamamlamak lçlıı temaalar de
vam ederken, b1r taraftan da bu 
blrlitta icapları fUeıı yerine setlril. 
mektedJr. Ru&yaya tayyare ,·er· 
mek; lngnterenln k yurt cepheslııi 
,.e Akdeniz, Ort.,.,.k ,.e Uzakşark 
cephelerlol bıı miktarda tayyare
den mabrwn etmek &emektir. 1''&· 

kat maksat, AlmallJ1a tayyarelerlnı 
uğraştırmak ve tahrip etmek ol· 
duğuna göre bu 1f1D İngllterede 'D 

ya Rus;yada yapalması .arasında 

tayyare bakunnıdaa lngillzler içio 
fark yoktur, llattA Rasyada olma· 

sı, tayyare kadar mühim olan pi
lotların &elimeti bekınunadn elbet. 
te daha ziyade iı)lerlne gelir. 

Amerikallın Bm,ayı kira ve ari. 

yet kanıınmıan bariclııde blrakmaaı 
!\'e tngtllzlerie Ballar arasuıda bu 

bakundan bir fark gözetmesi, ba· 

:r.ılannca Amerikaaıa Busyaya yar. 

dun gayealnde aamlml olmadığım 

delil diye karflJaDlluttJr. Halbuki 

Amerikalluı bir kira W1 iare kaıı.a· 

DU Jı.uırJamak Jbtf7lıcuu dll,)'ma&I• 

na ııebep, 1ııailtueaba Müb hazır 

paruuu zaleD Amerilra,.a vermlf 

olmuı ve ~ eipu'lıjkıır ~Jo ödeme 
kudre*I kMPN'ıaNllır. lııgtlterenin 

mücade1e7e devam etmeııl ve Ame 
rikaauı da ~ -.ydıfı da-.·a· 
tyı ylbiltmeııl içla .. iliyle bir fe

dakklık yapmak l6aım gelmiştir 
Faka* Bmvelt'e illolMk sarfiyata 
day&Daa JıareekW ıdyaııeU -*icelıln 

de Amerikanın 18wm.lhıe o kadar 
mUyw borç yük1Mml9Ur ki, Sov

yet Bm7UJ8 ödeme bblll~ de
vam eUlqe AllMll'.llmmD .....,._ be. 

da.a -1 wnllMI trt1e il j 
BU8p zenpa bir MNP'ektUlr. Ylr. 
mJ öı: 12 etemberl ...,,. _...... 
tan çaıi* =me t ırlt ll11W1ıııif 

Mr 9*11de it' ,,_. - tçia 
aldJlı milim 1ı ı c-&ı ıt=-- NA. 
;yeblör. 

HerllaldelMllSıM& ......... • 
79' ... ..... • .. .'1-llra ft 

...,. .. :ra ---- .,.... ...... 
n11 ftNn'" • 1*llk ,... ~ 
~ prek A.vnıpltda .. PNll lTmak 
!Aıtyada kuvvetlenlyer. "• -------,.~ UazetelPri-

.,Yatla uğrıı-şıyor. şa~lik ~yormu~; ··- ..A.sım, Elmalıya. gidince kuruntuya 
hattA bir aralık mevlevUlge merak kap~r . .B1r ev tutu. bir ktifealne 
ettiğine dair de rivayet t.'ittim. Fa· bir kadm saklıyacaklanna, sonra 
kat mektepten çıkıp İzınlr viIAyetl resaleW ve teavirll bir oukm tertip 
maiyetine memur edilince ciddi, ağır etmlyeceklerine nasıl emin olabilir? 
başlı, kanun işlerinde çok müt.eass1p Yeglne tedbir olara.k bunu bulu· 
bir fdare adamı oluyor. Bir gUn G<!r· yor: HUkQmet konağına yat.ağını se. 
dcs kaymakamlığı boşalıyor. Maiyet riyor ve iffet ve ismetine bekçi ola.· 
memurlarmda.n bir vekil göndemıek rak gece gündüz yattığı odanın Ö· 

İzmir aeyalıatıntn temin ettift 
temaslara ve bizi k&rfll8'Urdıfı 

memleket meselelerine; Erctlment 
Ekremln halleri ve Asım U1Un böyltı 
hlkllyelerl de karışmca bl.r hatta iÇin 
harbi ta.mamıle unutmuş olmamızın 

hikmeti meydana. çıkar, değil mi? 

M. Roo."levelt dünyanın en kuvvet· 
11 devlet ve cemiyeti tara.fmdan üç 
kere seçilen bir şeftir. Ben şimdi, bu 
kat'! anlarda işlerin idaresine mo;:
mur kralın ve parlAmentonun başlıca 
hAdlmiylm. Vazifemi ifa esnasında, 
her söylediğim sözün veya yaptığım 
ıher şeyin bUtUn İngiliz mlleUcri c.ı. 

miası tarafından tasYip edilip edil
mediğinden, milza.heret görUp gör 
medlğinden emin olmak vazifeıai Ua 
de mWcelle!im. Beşeriyetin başlıca 

iki grupunun Amerika ite lngilteı'"· 
nin hizmetinde bulunan kuvvetleruı 

şimdi ancak kurmen seferber edilip 
devamlı bir sefer<berlik yolunda oı 

ması bu toplantıya ehemmiyet ver· 
mektedlr. İngiltere ile Amerikanın 
ayni lısanı konuşma& ve bliyük bıc 
nl.sbette ayni fikirlere sahip bulun 
muı ve .; er -halde birbirine- ben&er 
bll"90k Jcaıı.aaUeri olması beşeriyebn 
terakkiat bakmundan mesut. hAdlsc 
dlr. Binaenaleyh mWlkatımız remzi 
bir mahiyette olmuftur. Onun en 
mtlilim vastt da ift.e .budur. Bu mu 
Ilı.kat bütün dllnyada lngiliZ dill:ıl l!!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!!!"""!!!'"!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!l-ll!!!!!m-----111111- -------

'" samim i A. E. YALMA.~ 

~ lfeıriyatı 
~. ~ (A.A.> - Pars ajansı A'-manyaya 
~I)~ 

~~~1Un1~u~~::! karşı yeni bir 
1
11 öıUmU mllnal!lebetııe h • • 

Ef ganistan Amer ikad a 
Kralının nutku grev ~ere karşı 

• ıtı.r4uınun yaptığı büyük cep e tes .ısı Efganistan istiklali için icap 
11 ~ ettirmektedir. 
~ e 'l'elıeran:. diyor ki: • ederse döğüıecek 

.. ~ doet ve k"m•u hWc<ı· Ingi:iz g::zeteleri bu- Ef 
~ .._lbtı -·..,. Kihil, 24 CA.A.) - Rcutcr: Dwı gan 
illa. ll l&z Ylllcaek memurla· nu ısrarla İstiyorl ::r istiklal bayramı münascbetile ııöylediAi 
~llknınet hlmııetlerlnde Londra, 24 (A.A.) - lncillz pze bir nutukta Efıaniatan Kralı Zahir Şah, 

"lıt oıan Suad Dadaz, İ· E! ·ııet.ı d hal"haz dakl d 
~teaı başında iki memle· telerl ikinci Alman taarruzuna karşı gan mı • en " 1 . ır unya 

mü ca dele 
Ruzve:t dona:ımaya 
bazı bahri inşaat 
fa _rika:arını i~gal 

eınrini verdi 'it Olan rnünaaebeUerl tak- pek ziyade daya.rımıt ve fakat çoı' 1 ::~ı k;111.:d~.muııehit kalınasuu ls-
""'••~ln '8-Yanı takdir IO"aY· kıymetli arazi ve çok kıymetli sa· •t ve emı r 1

: 

ba..,""ltttr. nayi f.aıbrikalan terketmık mecbu· - Efgan1ılar ecnebi hlkimlyeıin: as- Hyd Parl~, 24 (A.A.) _ M. Ro-
'l)e~l nıeziyetlt'ri 'e bü· riyetlnde kalmış olan Ruslara yap.1- la kabul etmemiş ve milll istil<lil ve men oseve!t, de.ıiz kuvvoUertne, amelcıd 

iıı ıayeainde resmi 1ran mnsı ltzungelen yardımdan bahaet· faaılcrini korumağn aıınctmislerdir. grev halinde bulunan Ncw • Jerıey· 
~ alG.kaaını celbetm~ ve mektedlrler. Gazeteler şöyle diyor- Kral Efganiştauın bitaraflığını yeniden de !edeı·al Slupbu;ıdlng and Drydock 

ı-_ llUrn~Ylila ~ahin~ah'•n lar: ilin ederek, ınemlekeıin is~lk!&li tehdit o! Kea.rney gemi inşaat tezgAhlarına 
--.CCUbıerine mazhar ol-ı <B!z .İ:ıgilizler bu harbin içine gir· edilmedikçe ve haklarilc menfaatlerine elkoymalarını ve bu tezgaJı1arı ıf)et· 

it.... .... ,il meliyiz, dışında kalmamalıyız. Rua· halel getirilmedikçe Efgan bitaraflık si· melerlnt cınretmlşUr. Beya.zsaray.:ı 
... ~ ~~f~tı lran mahtellerin· yaya yardım edilmesini istiyoruz. yuetinln deYam edeceSinl söylcmişıir. bu hususta neşrettiği beyanname, 

· -"l!Qıl"!nıftır. Bu acı yası Her ~yden evvel cBUyUk stratejim'· ~ahir Şah Efganisıanın büıün konı,u bu grevin Amerika Birleşik devleUe· 
ıı..""1~ Ve kardeş Türk mıl· zi> yeniden gözden geçirmeli ve tadil lar'.I~ çok samimi ın~nasebcıler idame et· rlnin müdafaası için birinci derece 
l ,,rrıı tazıyeıerımızi sunllt' etmeliyiz. Yeni bir cephe vUcude ge· tlğinı ve .su~~ne muzakcrelerle halledilc- ehemmiyetli gemilerin inşasını ha-

1'tırak ettiğimizi blldı· tlrmellyiz:>. 1 nıly~ ıhulafın mevcut olmadığını &Ô)· leldar etmektedir. 
~ • Bay Oarwln, Observer gazetesinde ı lemıştır. Bu tezgMılarda 7 atllstosta durll!l 
'tıat . ayni lisanı kullanarak Rusyaya ya. Ef;ınhl~JD _cesaret.inden ve hürri)ct lf faaliyetine, pazartesi günü yeni· 

e tevkıf at pılan yardımın arttrılmasını t&lep ııgkındlll 51laYı§le bah&edcn krııl demi§- den başlancağı tahmin olurun&ktll· 
~~ (..\.A.) _ Vichy'dtn etmektedlr. Mumalleyıh diyar ki: 

1 
tir ki: dır. 

h ~e C'Öre, <lUn gece Parls. cBazı tehlikeleri göze alarak Rus·, Memlcıketin ~ bütünlüjünü l:orıımak Beyazsaray, patronlar ile ltoller 
~sea civarında yapıla~. yaya. azami m1ktarda tayyare ve bil. için Efıanlılar. ıeıp edene- i1tiklillerine · araaındald mUZakerelert yeniden tet.. 
~I 1 netıcesıncıe 1000 klfl hasa avcı tayyareleri göndermeli· k&YUtınak üıere yaptıkları fedakirhklara kik eyledıkteıı IOM&, tezgt.hla.rın hU 
llııı.tı fttr. l1Z .. > 

1 reniden katlanacaklardır. kfllnet tarafından atın mı alınacafı 
~ karşı yapılan mUca· kira ile mi tutulacağı VeY&fıut 1410 • 

teetııı 1 kıı.nun metni dUn tllmee11çln direktöre Para nu verile. 
l'eııı it ıaıetee'1lde ne,recL1· ceği meael-1 üzerinde bir karar alı-
ıı.u~un, kornUnlst faali· naca.gmı blldlrmlştlr. 

~ 'l(ırtcı u, Olmakla suçlu M. Roolevelt, bu karan alırken, 
~ c a hapıs ve bazı ah· s• k 1 o anayaaaya ve federal statWere da· 

ezaauun tatbikini der J J1 yanarak icra kuvveti fe!l ve ordu 

ı 1talyada l'o nehri ıı.ııulnde 

FE>rrare tehrlnde tlddetll bir alk· 
lon olduğu, binalarda Ye tarlalar
da ebemmlydll basarlar meydana 
getirdiği, bir kişiyi öldürdüğü, 

blrı:ok ldmHyl de yaraladığı bll· 
dirilmektedir. 

Siklon, «dairede t.oplıyan» mfı

nasına Yan&DL'& Kukloa kellme
ıdnden gelmektedir. 

8lklon, alo&k tuylkll bir mer
kes etrafında ,.e bu merkeze ya

kuılattıkça al1ratl artarak döaeıa 
rüq-Arların dairen bir hareketle 
m•yyen bir llahada meydana ge· 
&1rdlllMrl JIMD'pya 1*ileD Jıllm-

dir • .Fuli,Je& ..ulan yüalerce ki· 
lometreyt kaplıyan ve merke&lerl 
bazı cotratı kaınuılara söre dc
tlfea llUdODlar bllbuea t»töva 
hattı memleketlerlnde ve Anttı a
dalan mıntakaaında pek ~k nı
k ua pllr, karada ve denlsde bil· 
yük felAkeUere sebep olur. 
Uzakşarkın tayfunları, Birleşik 

Aınerlkanm hortumları, AfrJka.. 
nm prdlbat (yel oevriDUsl) le.ri 
faalb'et sabalan ve zararlan pek 
mallchlt olan siklonlardrr. 

AJeak taz~ikll merkezinin kut· 

r• ne kadar ufak oluna ıdldeD o 
lmdaı',..... ....... 

ve donanma bafkumancııuu ınfaUJ~ 
hareket eylemektedir. 

Kral Leopo~d'ün 
mukavemeti 

Londra, 24 (A.A.) - Ce.nevreden 
alınarak Moskova radyosu tarafın
dan neşredilen haberlere göre, Kral 
Leopold cBelçlkalılann Laval'b ol· 
matı reddetmiştir. Almanlar, Belçi· 
k&lıların gut.kçe artan mukavemeu. 
nl kırmak üzere Leopold'a Beıctka 
tahtına tekrar çıkmasını ikin<:! defa 
teklif etmişler ve her seferinde kral· 
dan nd o.Y&bı ~ardır. 

konuşan milletler arasındaki deri:ı , Harp vazı·yetı· --... 
bırllği dünyanın her tarafında., bütUrı • 
memlekeUerde, herkesin anlıyabilceğt 
bir şekilde ifade eder. Bunun, dah8J 
da mukaddel!I ıt>lrfCy şimdi mUthı:ş 
vasıflar bulunan ve elim tahakkümU 
bUtun Avrupayı ve· A.syanın bUyU.ı: 
bir kısmmı saran fenalık kuvvetle 
rine karşı dUnyadakl iyilik kuvve~· 
le.ıinln bir araya gelmesi demek ol 
.dutunu söylersem bilmem hodpesen
lik etmif olur muyum . 

9J 

Japon 
Amer;kan 

münasebah 
Vıu;lngton, 24 (A.A.) - .Japonya 

nın Amerlkadakl bQyilkelçls.i Amiral 
Namura M. Cordel Hull'le ~rtlştUk· 
ten sonra., gazetecilere beyanatta bu. 
lunarak deml.ştir ki: 1 

- Amerikan ve Japon siyaseUeri 

nl Uzakşarkta ayıran hendek dol· 
malıdır. Bunun nasıl olacağını bilme.~ 
mekle beraber kabil olduğuna kat'I 
surette kanlim. M. Hull'le vazlteye 
alt meseleler hakkında umumi ve a· ı 
çık bir surette görUştUk. Fakat hiç I 
anlaşmaya varamadık. Kendisi ile ilci 
diplomat gtbi dei'U anlqamadığmua 
blıflıe& meaelelerde blsl karşılıktı 

memnun edecek hal auretleri bulma· 
,.. rayret eden 1kl 1naan gibi konUf· 
tuk. 

Sümerbank Umum 
~üdürü değişme:ii 
Ankara, 24 (A.A..) - Sümer Batık 

umum müdUrUnUn iBtlta etUli ve Y•. 
rine dlter blrtnln tayin edildilf baıc· 
kmda lb~U lat.anbul gueteleri· 
nln b&lıılannda lntipr eden haber
lerin tamamen asılsız olduğunu salAbi 
yettar makamlardan yapt.ıfı tahkl· 
kata istinaden beyan etm.efe Anado. 
lu ajansı mezundur. -.1 um en hükumetinin 

bir karan 
BUJaeş, 2' (A..A.) - Da2ılliye na

zırı memlekete m\all' faallyetlerı:ı 

den dolayı yllı elli kişiyi mecburi ika 
mele tAbl tutan bir emirname De.f
reylemiftir. 

Kış. yaklaşırken 
1 Yazan: i lla&• 8 ü8AK 1 

Almıı.n • Sovyet ceplıeaindeld durmaktadır. 

mı.lha.rebclere dair bugün dikkati , İkinci .haber Sovyet. 1Dlllr.M>e· 
çeken iki haber vardır: metlnin ve Sovyet ~ 

ı - şark cepheeinln fi.mal kl8- a.raı1mad1'm& deWet eder. Jıler· 
mında İlmen gö!U cenubunda gar- .ıtezde yapılan bu Sovyet mukabil 
be cephe tutan So"-yet kuvveUeri taarruzunun yerınl, ku~ni ve 
mağlllp edilmiştir. ıo bin kadar e- .ıatikametln1 bllıneditlmlz lçia ne 
sır veren RUBlar ,göl cenubunıdaki . cnaksa.Ua ya.pıldıtmı keetrmek de 
nehrin !}arkına çekllmlf>}erdir. ·kabil değildir. Anca« hatır& "1 

2 - Merkezde Tim.oçenko cır- geliyor: .Almanlann Gomel'i t.fg&l 
dusuna mensup ve General Ke- ~tmeleri ve ceııd>Uf&1'klye dotnı 
mlyeC kumandasındaki kuvvetler taarruzda. bulunmaları yine Tiıno· 

mukabtl taarruza geçmişler ve 48 çenko ve Budlen~ ordularını bir· 
saat zarfında D köyU geri almağa birinden ayırma71 laUhdal ediyor. 

muvaffak olmuşlo.rdır. Almanlar .Bu hareketten daha ziyade arar 
siperlere ycrleşınış bulundukların görecek oenuptald Rua ordusudur. 
dan ve derhal topçu ve ihtiyat 1,ıe lbunun önüne geçmek ve Al· 
kuvvetleri yet~tlrdlklcrinden ta- manlarm Goınel üzerine kwvet 
arruz çetin olmuftur. .kaydırnıalanna mt.nl olmak mak· 

Birinci ha.ber SovyeUer iç1a ha- ~ merkezcSen Ruslarm muka· 
yırlı olmasa gerektir. Zira ııev- :bll taarruaa geçmiıJ olmaları mQlı. 
kulceyşt bakımdan, limen gölll ile ıtemeld1r. Bun.un net.iıceBinl bir .iki 
seııcer gölü ara.smdan yapılan bu Cim aonn. anıı,.blleıcetfs, 
:Alman taarruzu VoroşilOf ve Tlmo.. Ruııların .Amerikaya sipariş et· 
çenko orclulannın ara.ama tevcih tikleri ilk avıcı ta.YJU'9leri MOıBko
edilmlştir. Eğer bu taarruz lnkl· vaya phnlfU. Rmlar Amerikaya 
.şat ederse Moskova • Leningrad 8 ay BOnr& yani önlbnllsdeki ba· 
demlryalu kesllecek, Vol'OfilOf or- barda teeHnı edilecek alpı&rlfıer 

dusu cenup cenıı.lu tehlikeye elti- vernıMtedlrler. Oephtnin .,ımaı 
toeektır. Lenlngrad cenubunda tı61plerlnde flllldiden yatlnurlara 
Novoçad ıstikametı ile Borov!Q ve kara iııtia&r edtın Ruala.rm, u
iltikameti Vor<>Jilof ordusunun ,se- llWl il* bart>e hazuiaııdıklanııa ı 
ri irtibatını muhafaza etmeat w hiç fQpbıa yakWr.. BWMI takdir e- ı: 
lcabmda l}Uka çekllıneei bakımın. Ölll .U••nhu· dıı. .şimalde bil'an 
dan QOk ml1blmdir. ı.enın.rad .Al· evvel ıa.rlenıek, Leningradı diifür· 
manlan llzerlne çekiyor; !&kat bu mek " VorQfllof orduawıu imJıa 
şelıre yaklqtıktan eonra. AlaWl- etmek istiyorlar. BatUn emelleri 
tarın bUtün Jcuvvetilerile oraya J1lk biran evv.el Moakcwaya girmektir. 
ıeneceklerini ve VQl'Ofilof ordu· Bu ~ 6nllmAbdek1 lıattal&r 
suna. şarka çekilmek için fırsat ve içinde çok kanh ve bt1yUk muha.
zaman vereceklerini kabul ebnek :rebelere intizar edıleibUlr. 
bata olur. lll8U hedef VorOıfllof HulAsa.: lımen gölü cenubunda 
ordusudur, Lenlngrad defUdir, 'Ve Gomeı etrafında Rus orduları 
voroşilo! da ordusile ta.mamlle Le -arasına tevcih edilen .Alman taar
ningrada kapanına. 0 da hata et- k-uzları, Lentngrad ve Kiyet mn
mi9 olur. BlZim göril.f(lmllze gtire 'd&Caalarından daba. QOk mUlıiın
bu (fte bOtlln mesele Novoerad la- Wr. Cephede bütllnlülil ve bera
tlkaınatile İlmen göltı - Seliger '*"ili muJıataa ~ RU8lann 
gölU arasında çok kuvvetli bulun- lbu taarrualan Jurmalan ve Uç or
rnakt.a. ve Alman tarruzlarmı Yat !du arasındal< ıswuunetleri ihmal 
omurların bastırmasına kadar dur- ıetmemeıeri lUımdır. 
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Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade 
PİYANGO PLANI 
lknımil·e İkranıi,ye i k ramJJ e 

Adedi Miktarı Tutarı 

Lira L ira 

l 40.000 40.\lOO 

2 10.000 20.000 

4 5.000 20.000 

40 2.000 80.000 

40 ı.ooo .(0.000 

80 500 40.000 

400 100 40.000 

4.000 ıo 40.000 

80.000 2 160.000 

- -
84.667 l.'ekfıo 480.000 

(Bu çekiliş 30 Ağustosta lzmir En
ternasyonal fuarında yapılacaktır.) 

Üniversite A. E. P. komisyonundan 
Kuru~ 

Yedikuledcn 'Lnhcr-itcye 250 
Yed kuleden Ccrrulıpa .ı, Hasl'ki ve Gurenaya 200 
Dolnıab:ıbçedl.'n lini~c:n;İtl.')C 200 
Dolmababçeden Cerrahııaşa, Haseki 'e Gurebaya 250 
Oolmabahçcden Şişlı)c 150 
):cdikul \C Dolmabahrl.' ı;ozhanr.lcrindcn alınoeok 1417 ton kol.: kömurÜ· 

ı.ün nakli yukarıda yazılı bedd ile 28 8 941 pcr~embe giinü saat 15 de rektör· 
lükte açık ek ilımc ıle ilıulc edilecel.."tir. l~teklikrin 266 liralık teminat ve 'l'ica· 
ret Oda 1 H·cikal.ırıll' gdml.'leri. Şartname rektörlükte ı;üriilür. c6930> 

[ 
• • Soldan eağa: l - Alçlk; Toplama. 

!! - Nezir, Derini kler. 3 - Kufretmek 
I 

largo). 4 - 'ı ndcdcn. Bir p1>)ı;.ımber. 5- ı-.+-_..__._ 

Eski hır mabut. Bir i kambıl. '6 llır ı 1--4-~-+-c 
kullıaııbey hitabı. 7 l ı t. 8 - İli· 3 ._....._-'-_.._.... 
le,me. BJ)o"ı. 9 Zrnri orkc tru ı. A· 't 
lan, Kabil. 10 - !\efrr. Bir dum ı;uz 1 5 
lik krulıı; i. 11 - llır lı:ılıl... lkJmC't c· ' 
dılen bınalar. 

1 
l'ul.ardan a~a~ı)a: 1 - arkının teker· f 

r'-lr eden kı mı. Elbı nın hır kı•mı· i 
l\eırC'dilcu. İıol)anın bır 1 ı:ı:ını. 3 ~ı· ' 
\un iileli. Bir rtnk. ı - Hukunla. BCT.ııı 

rdatı. 5 - .,art edatı. 6 - İkıneı derecede fi 
'--'-...... ~-

) 

\ llır ha)'\'an. 7 • :::.u. nir pe) ganılıcr. 8' ' 
~effaf bir eMm. Ter ·: Bir r nk. K•Jr· 9 - Oğul. Ar. Tez. 8 - Rn. 9 - :'ılaçek. Si. 

Dünyonın hararet dereeeı.ıııe ı;orc a)rıl· 10 - Amca. l\la. İ . 11 - Dai. Kazara. 
mış kı•ımları Bır rı ıık. 10 - Kol(', Al· 

çaklar. il - N ~.ıo •• .ıkin. 
l'ukardan a§llğıya: l - Kalantor. Ad. 

2 - .Anar. Agarma. 3 - l\lubah. Ci. 4 -

DONKO BUL2\IACANIN HALLI Adi. Oflama. S - iRa~. Ro. 6 - On, Ka· 

Soldan sata: l - Kamarot. Fas. 2 - zıınç. 7 - Te. ır. I:ııu. 8 - İmJI. İknz. 
Anudane, \'c. 3 Lulıi5. j cıf. 4 - \ra. 9 - "enet. 10 - J\\az. 'l eksir. 11 - Se· 
Meze. S - Hora•un. 6 - Fazilet. 7 - 1 fa, İ&a. 

VATAN 

---Raik için yazılmış tıb 
Kadınlarda ve erkeklerde 

BELSOGU 
Hastalığı • Tarif • Tedavi ve tutulmamak çareleri 

Yazan: Operatör Dr. Cafer Tayyıır 

iNKILAP KiTABEV/ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - :=-on aktnlunan unla~ıa mucibince Alıııanyadnıı getırtikbileceği \'fl yıa· 

zarlıkla alınacağı 1:1Hlec iliın edilmiş olan cl33> kolrm nuıh.enıl'den muhim 
bir kı•mı için lıcmıt tı·ldif olınmadı;;ıııd<Jıı bu ı~iıı puzarlık ruuddeti tenıdit edil· 

ınİ!tir. 

2 - Dıı nıalzenıcnin mufrcılat liotc•i ile e;ırtnumda: Kabata~ın Levoı.ım 

şubesindeki alım koıni!yonunda Salı '0 Cumadan gn)rı her gun Öölcden &onra 

gorulebilir. 
3 - Taliplerin %7~'i teıniııaılarilc bırliktc im lıu ıı•laki teklifleri en geç 

15.9-941 gününe .kudur mezkiır komi )Ona tc,di etmeleri· (7356) 

Yapı ve İmar İşleri İlanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Ek ilıml')C konulan i~: Ankarn Dıl, Tarıh \C Coğraf)a Fakültesinde 

~aptırılaC"ak mcrdiu~n cJu,arı, tretııvar \t: hafri)atı i~idir. 

K~if bedeli: (6503,84) liradır. 

2 - Ek•iltme 4.9.941 per~enıbe ı;ünü saat 15 tC' afıa Vl.'kületi Yapı ve imar 
işleri komi~yunu oda ında açık eksiltme usulile )apılucaktır. 

3 - Ehiltme evrakı \'e bunn muteCerri ~Tak Yopı ve f mar İ~leri Reisliğin· 
de ı;örülebilir . 

4 - Ek iltmeye girehilmt".k ic-in istd:lilerin (487) dört yiiz seksen yedi lira 
(i9) yctnıiş dokuz kuru~luk muvakkat teminat \ermeleri !Szım:lır. (6996) 

INŞAA T iLANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

l - Knyı;eride inşa ettirilecek işçi pu iyoıılorı V•' evleri ile bunlara ait yol, 

kanaliza&}On, harici 111 tesisatı gibi inşaat görulen luzuın:ı hinaen ıkınci defa ola· 
rak kapl1lı ıarf usıılilr eksiltmeye lı.onulmu~ıur. İ~bu iıı~aatııı muhammen keşif 
bedeli 481892.06 lirodır· 

2 - Ek~iltme evrakı 21 lira nıııkalıiliude Ankarada Sümer bank muamelat 
fub<'!inden 1 ıanlıulıla Sümer bank fubC'.sinden alınacaktır. 

3 - Ekeiltmc 27/8/941 tarihine müsadıf çarşamba gunü saat 16 da Ankara· 
da ~ünırr lııınk umumi müılür!iiğiindc )Upılacaktır. 

4 - Muvakkat trnıinat 23100 liradır. 

5 - letckliler ttklif evrakı mr.yanınn, ııimıli)r. ka<lar yapmış oldukları bu 

ı;ibi i~lrre \C bunların bedellerine, firmanın teknık tc~kilitının kimll'rden terek· 
liıp ettiğine \'C hnnı;i bankalarla muamelede bulunduklarına dair 'esikalar koya· 

caklardır. 

6 - Teklif mrktuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale ı;unü uat 15 şe 
!.:adar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Dank umumi katipliğine teslim olu· 

nacaktır. 

7 - Po!la ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa:ıtinden bir eaal evveline 
karlar gelmi~ ,.e zarfın kanuni §ekilde kapatılmı~ olma!ı lazımdır. Postada vaki 
olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıracakıır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (5770 • i354l 

T. H. K. genel merkez başkanlığından : 

Benzin alınacaK 
l - Havacılık dairesi motörlü vasıtaların aenelik ihtiyacı ı1:ın azı 50,000, 

çoğu 75,000 litre dökme benzin, kapalı zarf usulile ck8iltıneyıı konulmuştur. 
2 - Muhammen bcdeJi 19650, muvakkat teminatı 1473 lira 75 kuru!tur. 

3 - Eksiltmesi 25/81941 paıarte$İ günü ıs:ıat 15 de Turk Hava Kıırumu 
;enel merkez binasında yapılacaktır. 

4 - İstekliler lüzumlu vesika ve teminatlarını havi kapalı \e miihürlü z:ırf. 
lıırını saat U de kadar komisyona vermelidirler. (6767) 

Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden : 

1 - Haftada mütekabilen üç sder \ e ı;idi~ ı;cli:ı bir ~cfer sayılmak üzt>re 
beher eeferi üç bin kilo a&ırlıklı işlcdiı;i müddette kam)on i~ll'medıgi umanlar. 
da araba ,.c kızakla naklirat yapına!.: ve ITasıınkalc, Hııras:ııı. ı:Jcşkirt, Knruküsc, 

Diyadin, Doğube}azıt, ~urbchan merkı·zlcrine u~ramak ve burabrd:m da posta 
alıp Hrnll'k \e buna göre lüzumu katlar kıım)on, kam)onet 'e ılii';er \~aiti dai· 

mi ımrette haur bulunmak ve taalıiit hir sene devam etmek şanile İran huılu· 
dundaki BC'Zirsan merkezi ile Erwnıııı merkezi arasında ihd 4 edılecck uç bin 
be~ yiiz lira aylık muhammen bedelli mükrffcl po ta 27 8 9ıl çar~omlıa günıı 

llllat lS te Erzurum P. T. T. binasındn ihale edılmek ÜZt'rc 13 8 911 den itıba. 
ren on beş ı;ün müddet),., ve kapalı zarfla cl.:ı.ilımeye konulmu~ıur. 

2 - Taliplrein mezkur günde ihale zamanından bir eaat e'"r) t,.klif mek· 
toplarını komisyona vermif olmaları \'C !WJ<l No. lu kanunun 32 ci madde•i lıük. 
müne tC\·fikın icahedm \eııaiki muhtevi bulunmııları şarttır.> 

3 - Teminatı muvnkkate!i üç bin yüt elli liradır. 

·ı - Diğer :C'raiti anlamak H' daha Cazla izcıhat almak isteyenlerin Erzurum 
P. T. T. müdiirliij;üne lıer gün miiracaatlıırı ilin olunur. l 7113) 

Tlrldp 

zı raa l 
S:~Uf tarihi: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.000 TUrk ıırua 

Şube ve &jane &dedi: 265. 
Z1nlJ ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para b iriktirenlere 28,000 lil'9 ~l::nı.miye veriyor 

Zlraa.t Banka.smd& kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
eıı a.z 50 lirası lbuluna.nla.ra senede 4 de:fa çekilecek kur'a lle aşagı • 
dald plln& göre ikramiye datrtılacakt.Ir. 

' .oot 1,000 ttrabk .... .. 100 adet llO llrabk 6,000 lira 
' J) 600 • 2,000 • 
' • ııso » 1,()0t • 

1%0 » 

'° • 100 » &,000 » 100 » zo • 3,200 » 
DİXKAT: H~pla.rmd&ld paralar btr eene içinde 50 liradan ~ 

it d ÜfD\iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.aile verilecextır. 
lt\U'&la.r eenede -i deta, 11 mart, 11 hıu:lra.n, 11 eylfll. 

11 BtrincikAnunda çek ilecek tir. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZ ~ 
' Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kese; 

icab ında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKIN iNiZ. Her yerde Pullu Klfl 
ısrarla isteyiniz. 

SUMER BAN~ 
YERLİ MALLAR PAZAR ARI 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

Hazır Elbise lmaliyesi Münakasası 
Şartnamesi müessesemizce hazırlan an asgari 20,000, azami 30.000 muhteli f cins ııaıır 

bise ve palto imal iyeleri münakasaya konulmuştur. .. O 
Şartnamesine göre a lakadarların tekliflerini kapalı zarfla 1 eylul 941 pazartesi gun 

at 14 e kadar Müessese Merkezinde Müdiriyete tevdi et meleri i lan olunur. 

TERZİ ' 

Tevllk ŞIPKA 
~on moda üzerinden dikerek eıı 

müşkülpcaent mu~terileri memaun e
der. 

Rahı;ekapı Arpncılar Han 12 

-RADYO
LPROGRAMı_I 
7,30 Pro~ra ııı 
7,33 Müzik 
7,45 Ajans 

8,00 Müıik 
a.so 8,4:> fain saati 

l:?.30 Program 
12.33 Müzik 

12,4.i Ajans 

13,00 Muıik 
13,15/l'lı Müzik 
18,00 l'rngram 

18.03 i\füuk 

18,30 Serlıe•t 10 
dakika 

18,10 MuLik 

19,00 l'ılüıik 

19/JO aat a)arı 
19,45 Muzik 

20,15 Radyo gazetesi 

20,43 ~lüzik 

21,00 Zıraot tak. 

21,10 Miızik 

21,2S Konuşma 
21,.ı,; ~ lü.dk 

22.30 Saat ararı 
22,4:) Müzik 

12!!,55/ 23 Kapanı!. 

Askerlik i .. anları 

Yoklamaya davet 
Üs/,üdar Asi.erlik ~ubC$inılen: 
337 do~unılu ve bunlarla muameleye 

ııibi olarak kısa hızmet ~eraiti kBZanmı~ 

\C askerliğine karar Yerilmi~ olan askeri 

tam dıli}etlilerin aevk muhtıralarını almak 
uıcrc Ağnb1o.un 27 nci çarşamba ı;ünüıı· 

de !jube) e gelmeleri ilan olunur. 

* Kadıköy yerli asker/ık ~ubesinden: 

A~kcrliğinc karar \'rrilmi~ olan 337 do· 

ğumlu 'c bu doğumlularla muamele GO· 
rı:n kıs:ı. hizmetli tam ehliyetnameliler 

lC)lÜI !Hl de )e<lPk eub:ıy okulıında bu· 

lanrnok üıezıı 2818/!Hl tarihinde !cvkc
dilecekl,.rılir. 

Bu ı;ibi tam chliyctnamC}i haiı eratın 

m,..zkür ı;ünı~ şubeye miirocaotları, hu 

ilinın da\·eti)·e }t'rİne kaim olduğu ve 

müraeoat ctmiyenler hakkınıla As. mükd· 
ldıycti kanununun 89. cu madrl~ine giire 
kanuni takibat yapıalcağı ilıin olunur. 

* Bqil.ta~ AJkt:rlik ŞubeJindcrı: 

337 ve bunlarla muaıncleye tibi eratı 

şubeye davet: 
1 - 337 doğumlu ve hu doğumlularla 

muamele ı;örnıektı: olan crlı:rin yoklama· 
ları bitmek üzeredir. ~imdiye kadar şııbe
ye müracaat ederek ıwn yoklamasını yap· 
tırmıyanların hemen haftanın salı ve per· 
§embe ~e enma günleri saat 9 d:ın 12 yıı 

kadnr ~uhedc kurulan As. medi!ine mü· 
racaatla yoklomalarını yııptırmaları, mii· 
racaat edeceklerin nüfus trskcreleri ve 

mekteple ııliikası olanların mektep vesi. 
kalıırilc murocaat etnıl'lcri. 

2 - Yoklamaya ı;elmiyealerin 1111. 
Eayılı As. kanununun 84. cii maddesi mu· 
cibince 15 lira paro cezası ile ceıalandı · 

rılacakları ehemmi)ctle ilan olunur. 

* BC) oğlu Yerli A sl.crlık Şubesinden: 

J.17 doğumlular ı e bu doğumlularla mu. 
837 do~'llmlular \e lıu do~umlularla ınu· 

ameleye tıibi olanların yoklamalnrı 29/8/ 
941 J., lıiıaıııa erccej;iodt•n nahi}cler İ!;in 

ta)in edilrn günler nozarı dikkate alın· 
mıyorak yoklamasını ynptırmayunların he· 
men &) ın tek gimleıindo tubeyc nıüraca· 
atları iliin olunur. 

~ 
VAT AN GAZETESi 

iLAN F i YATLAR! 

Başlık 
1 nci sayfa 
2 nci > 
3 üncü > 
4 üncü > 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

Harici Askeri Kıtaat İlanları 1 
lstanbul Levazım Amiirliğinden Verilen: 

, __ __.... 
A~ağıda miktarları yazılı odunlar kapalı zarfla eksiltmeye konuJıııll: 

lcltri hilalnrında yalılı b&atlerıle 11 9 9H Perşembe ı;uaü l:ıfada a•kt 
:ılnıa komi.yonunda Yapılacaktır. Tcliplerin kanuni ltsikalarile teklif -~ 
rını ihale faatlerinılı•n t.ir baııt "'"el 1..omı-yona vcrnıcleri. Evsaf lC ~artı"' 
Ankara, İ tunbul L,·, Amirlfö satın :ılma komiS)onlarındıı da görül t• 

Jlikta" Tutarı Teminatı /halı 
J..ilo Lıra Lire 

960,000 3l,560 2S92 

960,000 34,500 2592 
6 10,000 23,010 1728 
800,00\ 28,800 2160 

(9S6 . 

* 32,000 kilo pirinç l.:apalı zarfla ek~iltmC)e konıuu~tar. 
zıırt~i günü saat 9 <la Arılalıanda a krri ı;ııtın alma komi•yonunda )11P 
Tahmin bedeli 15,275 lira ilk teminatı 114S lira 65 kuruştur. 'l'alipletİ~ 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale &aatindeıı bir f>aat evvel koıuİ 
meleri. (932 • ~ 

* Afağıda yaı:ılı &ebıdrr kapalı urfla l'k iltmeye konmııştur. İhal~ 
Cumane!i günü faat il de Bu> ükçekmece Karaağaç köyundc a k('rİ sJ 

knnıi~yonıında }apı laeaktır. Taliplerin kanuni ~~ikıı.larilc teklif Jile!> 
ihnl r. saatin<len bir saat evvel komisyona \'ermeleri. 

Cin$i Miktarı Fiyatı 

A. K. Fasulye 

Domates 
Patlıran 

'Ramye 
Taze bibl'r 

1'ilı• Kr. Sa. 

46,000 17 45 
76.000 7 95 
61,000 13 45 
32.000 11 45 
16,000 8 95 

* Behl'r kilosuna 170 kunış fiyat tahmin edilen 20,000 kilo t!llde !"' 
zar fla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 5 '9. 941 Cııma ı;ünü eaat 11 de rf 
askrri 5alın alına komisyonunda yapılocaktır. İlk teminatı 1650 lirad~ 
rin kanııni ve~ikolarile tekli{ mektuplarını ihale ı1a1ttiııdı:n Lir saat e• 

yona \ ermeleri. (936 • 1 

Beherin~ 10 lira tahmin edilen 2! odet yün battaniye pazarlı~' 
alınacaktır. l hale~i 28 8/9-11 pe~mbc giiııu saat 11 de Ankarad:ı '!\!. 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 3750 lira kati trnıinaılaf 
'akitte konıi~yona ı;elme!P.ri. (930 • J" 

* 2000 adet battaniye alınacaktır. Pazarlıkla ek~iltm~i 1/9/941 P~ 
nii sa~t 11 de_ Ankarada. ;\J. M: V. ~a,·a tiatın a~ma komisyonun~• >"~ 
Tabının bl'delı 20,000 !ıra katı temınatı 3000 lırudır. Taliplcrın bt 6'I 
komi yona gclmderi. (862 • 

istanbul Belediye1i İlan~ 
Tııhmin B. 

2209,60 

i lk T. 

165,72 Kadıköyünde Osmanağa ma!ıall 
Çavu~ eokajj;ında 38 • 38 1 pil 

altında dukkiioı bulunan c'i 

saıı~ı. 

678,00 50,s:; Unkapanında Yavuz Sinan ııı 
Kerestecilt'r sokağında 5 • 1 • 
numaralı dükkan ankazının ı;.ıt 

Tahmin bedelleri ile ili. tr.nıinat mil.."torları yukarıda yazılı iki pşn'• 
~at ılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri :zııb' 
aınelit mudurlü[;u kaleminde ı;örülehilir. İhale 219/941 Salı gunu E;ı3t )~ 
i nıiEncünıtıı ı l ıı yap ılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz \C)D ııı' 
ihale ı;ünu uat 14 de Daimi Encümende bulunmaları. (il 

* Cerrahpa.a, Haseki, Beyo~lu ve Zührevi hastalıklar lıastnhaoelerik tt 
mil doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak yaş tiehze kııpalı zarf 
siltıııeyc konulmu~ıur. Tuhmia hcdcli 19716 lirıı ve ilk teminatı 1478 lıfS 
tur ... artoame zabıt ve muamelit müdürlüğü kaleminde gorulebilir. j1ıılf 
Prr~l'mbe günü saat IS de daimi enciımendc yapılacaktır. Taliplt'rİP n 
makbuz: \Cya mektupları, 911 >ılıno ald Ticaret odası \'esİkaları ,e ı.• 
raıı lizımı;den diğer \ esaik ile 2ı90 numaralı kanunun tarifotı çe\'l' 
lıyacakları teklif mektuıı larını ihale günü saat l & de kadar dnimi eli 

mcleri lıizımdır. ~ 

-Kızllay Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZİNDEN: 

CenıJyetlıruz tarafından getirtilen 

Leo Ensuı· 
Piyasaya arıc9ilmiştir. İhtiyacı olan eczahanelerln lsıanbuldaJ.1 $ 

Satı§ depomuza müracaatları 

Sahibi n Ne,riyat Müdürü: AHMET EMİN YA~ 
.Buı.lıdq;ı rcr: VATAN MATBAASl 


