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İran etrafında 
bir:ken 

bulutlar 
!liri .. 
dost rrıuttefikimiz, diğeri 
llıille;e kardeşimiz olan iki 
lık . arasına anlaşmamaz
~se cidden yazık olur. 

Y;q 
aıı: Ahmet '=:min YALMAN 

b ~ ~· Ajansına bakılırsa 
Vere !:iltere, 1rana bir nota 
ı •. · rek tr 
"'11! ııı anda bulunan Alman-

ı iııteııı~ınleketten çıkarılması
!! ıştır. 

u satırı 
na ~d an yazdığımız zama-

rı:ı ar bu haber başka mem

at as~ıı teyit edilmemiştir. Fa
, -

1 
Olsa bile her halde mü

!;aJı b" 
'l'ıet ır tarafı bulunduğunu 
lıı .. tııek caizdir. 

tiıterelli 
lecrub n Irakta geçirdiği fe
. , feıı eden sonra gözünü aç-

11Uııe a ıhtımal!erin iptidadan 
:t tıiiı'~eçınek istemesine bay

~ . 
-··~-- . . ' : 

İngiliz bombardrman tayyarelerlnüen biri u~u ~a hazıranıyor 

lığı tınez. Fakat bu ihtiyat
ek der anın istiklaline el sür
ınbire ecesıne çıkardığına bir
Yor. !r llıanınak insana güç ge
'ltir, San bıtaraf bir memle

Almanlara HARP VAZİYETİ 
huıunulh_ halinde münasebet

ıını, hu~ugu bir milletin teba
llı ist Ut haricine çıkarma-
1bette ~~ek, lranın istiklaline 
lra;; b ır müdahaledir. 

Harp Alıınan
ların lehinde 
inkişaf ecl:yor 

Cephelerde vaziyet 
lıı il~ Undan evvel, İngiltere
~ llılisya ile birlik olarak yap-

p ~ ~aata şu yolda birce- Peipus gölü gır:ırbinde 
. inei ~lljti: c!ran teşkilii.tı, 
~Yetleri Ollara ait her türlü fa- /O bin esir alznmıŞ 
ır ilttid n hakkından gelecek Berlln, 3 (A.A.) - HıUerln u-
Uyetıe ardadır. Almanların fa- mum! karargAhı tebliğinin bir UA

t tnde şüphe edecek bir vesi: 

&ö~tınedik. Bununla bera- Şark cephesinde bugilnkll pazar 

iki taraf tebliğlerine bakılırsa Almanların bütün cep
heler üzerindeki tazyiki devam etmekte, fakat Sov
yetlerin mukavemeti de kırılmamış bulunmaktadır. 
Bu itibarla malzemece ve silahça muvazene hasıl ol
muş gibidir. Artık iki tarafın taşıdığı maneviyat 
çarpışıyor denilebilir. 

~eğ· llıUzü açmakta devain günll harekAt, muvatfö.kiyeUe de-
};l."! ll.) vam etmiştir. Yazan: İhsan BJRAN ] 
'1:er ln . 

Q(a Ve gijterenin Tahrana bir Bombardnnan tayyartaeri, dün gc-
ltıırerek Alınan tebaasının ce Moskovarun askeri tesisatını bom (Askeri muharririmizin yazısı sayfa 3 de 

· ;.ledjaı~nı. doğrudan doğru- bar<Jıman etmişlerdir. 
~e,...~ .•. bır hakikat ise tra- Dün gece İngiliz bombardıman 

o '\.l gı tayyareleri, rnutad veçhile az mlk-
l(Usy ' §U cevap İngiltere tarda yllksek in!i!Aklı bombalarla 

elttir aYı tatmin etmemiş de- yangın çıkaran bombalıır atmışlar
lng;u dır. Bu bombalar, Aim.anyarun şi

n ;ler; endişeye düşüren malinde ve şimali gar\lisınde kAin 
r Oldu ~aliyetıerinin ne gibi İŞ· iki noktaya atılmıştır. 13erlln Uzerl-
. lngıı; &unu bilmiyoruz. ne ancak bir iki tayyaı:e gelmiştir. 
•t l end· Tayyare dafi bataryalannın endahtı 

'Ya de··1 ı~ıeri ya yerinde- aayesinde düşman tayyaı,elerlnden an 1n •- !:i dir •• Yerinde ise 1-ea "il aYn· cak. birkaç tanesi Berlin. üzerinde U· 
lline ku;,, endişelere iştirak çabllmi~ir. Birkaç sivil yaralanmış· 

ııı ir der etli sebepler var- tır. üç İngiliz Bombardıman tayya
. •nıar a kendi toprağında 

Mareşal 
Petain 

Hit:erin ü.'timato
munu reddetmiş 

Berne, 3 (A.A.) - Oli: 

~?e b~ Beşinci kol faaliyet resi dUşllrlllmUştıır. 
~ l \'e rahn1!18;SI, İrantn istik- 10 bin esir alıntnı'Jı kar'Jn Almanlar tarafından himaye \'C mu· 

~tillel'ı:li atını tehdit eder ha· Londra, 3 (A.A.) _ Alman baş lıafazasını _ve Laval'in _ıekrar kabineye •· 

~iar~ Pctenin Mitlerin ültimatomunu 
reddettiğine dair ali.metler vardır. Bu ül· 
timatum diğer bazı mütalebat meyanında 
Fransız deniz üslerinin "VC bu arada Da· 

f}·~~t' tn!'.i1.Sonra bu gibi hare- danJro'kt.•n tebli""i de anla· ı· lınmaıunı ıstemekte ıdı. Fransız gazetele. 
l t b~ ızierle Ru la em kuman "'° .. .__. e:. n n . . b . . \" "d ~ edb· S nn - . rının u mevzua aıt n~nyaıı. ışı e san· 
~ 0labiılı.tl~rj almalarına ve- şıldığına. göre, Rus kıUılarınm boz- eüre tibi tutulmaktadır. Lltimatumun red 
l\. h• ir tehlkı_kı, b.u da İran için guna. uğr&tııma.sı eıras t.nda Peipus dedildiği i§gal altındaki Fransada \'işi· 
"-'.l.get' edır ~ gölünün garbında. lOOOO esir alındığı nin murahhası olan de Brinon'a bildiril-
llM tar ft gibi birçok tank, top vı~ diğer harp mi .. ,·tir. Alman ültimatumu Vişiye salı gü-
1;.-&İl•· 1a an haberler dog-- il .~ ""'C' malzemesi de ifl'tinam ed miştir. nü tevdi edilmiştir. Alman ültimatomunun 
~l . leli ' hranın İngilizlerdeki mütalebat serisi, bunlardan herhangi biri· 
~ b k er halde dağrtabil- ~lacar cephes!Jıde nin reddedilmeşinin Almanya ile Vişi ara-
i(ll Olan~ lenirdi. Endişeye Vichy, 3 (A.A.) - lResml Ajan- ııındaki müna~hatı i, birliği yapan iki 
!)le lt-atıı :rn~se}elerde İngilte- sın bildirdiğine göre, :M:acarlar Bug dt>vlet münasebetinden ziyade galip ile 
la t!ttıeletjtı bır..birlerini ikna e- nehri cephesinde Ruslarclan 9000 esir mağlUp arasındaki münasebetlere benze-
'r ~altıa1a ıre müşterek bir yol almışlardır. teceği ıehdidini de ihtiva etmekle idi. 
lttı llde t l't memleketimizde Amerikanın Fransaya karşı takip 
, { lıigi?essürie karşılana- edeceği siyaset 

re 'an da te;e. müttefikimiz- T •• k • • Vaşington, 3 (A.A.) - Birleşik 
Cı\~k llıi) Sadabad paktile ve Ü r } y e n } n Amerika devletleri, Vişi hllkQmetine 
kaerıe b~~rek menfaatler ve bir nota vererek bundan böyle Ma-
~ rdeı, b~lı olduğumuz dost • İ • reşa.I Petenin hllkQmetıne karşı itti-

i ~llıkJı I~ tnemlekettir. v azı y e: ı haz edilecek hattı hareketin, Fran- t.:.,,,....,_..;:,.,,._., ______ _ 
. ~ e.., hır anlayış ruhunun sanın topraklarını mihver devıetıeri-

~areşaı ret"en 
~"ıııer haı~"d!!'latabilmesinden s :r lng:.iz gazetesi nin tecavUzüne kar"' filen ne dere-
1 la· Va2i e ~midimizi kesmi- • ceye kadar müdafaa edebildiği göz - ---
h rıır.n Yetın bütün icapları . t . d t önünde tu_tulara.k tayin edileceğim 1 1 andrki A.'m an 1 
t ar"k !teni~ ruhi b. .. ·" sıyase ımız eın Sı a- bildirecektir. __ r ... ıar 
ıv,_ et b· · u ır goruş 1 

'ı~ "'lı ~ .. 1 rliğine varmaları- yiş.e baiıse .. iyor Amerika Hariciye Nazırı muavini T ürkiyeye ge:iyorlar 
'ıı lııihır 0S::erecek yoldadır. M sumner Welles, mihver devletle- ) Al 

~;1, """>. S~r·n tesiri altında, Londra, S (A.A.) - Dally Tele- i, ·1 iş birliği yapılması aleyhinde Lmdra, 3 (A.A. tmıı Alınan tek-

,:~l;~:l?li ~~:s:~~e. sbü;u
1
"ktale- graph gazetesi bugUn Mister Arthu.r :a~ie beyanatında Fransanrn Hindi· ~;~;~ ;:e~e~a~~=§~:;~r:ahrandan Tür-

'\~~ , ,~ın· ıcın ı e • Merton'un TUrklye hakkında bir r().. çinl'de Japon ~avUzUne mukave- Bunlardan bazıları, ~imdiden Türkiye-
~.._,,_ ttit-ı t l\roruz. Yeni İran portajını neşretmiştir. met edememesinın Amerikanın em- ye vi~ıl olmu~lardır. Bazıları yoldadırlar. 
·~ 1r,,~"ı tı ~tn istiklft.l Pmel;ne Gazeteci, Türkiyeyi orta 1}8.rkta, niyeti için tehlikeli' blr vaziyet do- Bir takımı ikamet müsaadelerinin müdde-
~~~ ~ ... ; .. Uru~ İngilizlerin geceleri ışıklarını &öndilrmlyen ye- ğurmuş olduğunu söylemiştir. ti hıtamında irandan ayrılacaklardır. 
'~ '"~ la nı.ag-a ralışmasınr gi\ne memleket "·e etrafr.uı saran ka- M. Welles, beyanatında. ezcümle 

"'~ •. :·,~ t,.~,;Yık görürüz. Diğer ranlığı:n ortasında. bir kıvılcım ola- şöyle demiştir: 
;·, ~'ıt,,,,l ~a "11rasını gözö- rak tarif etmektedir. Vişi Fransız hükQmetı, Amerika 

...... "lıı;""' Z.a1rn,r ki. AlJ"l'lİranlar, TUrk1erJn haleti ruhlyı.ffllnden bah· hükümetine teminat vererek, Fran-
ı... ~,,~ 1lnında an ve sanın mütareke şartlarının tahmil et 

1 ~'"' ... " '\ T'lilfuz v~ h3.kimi- seden muharrlr1 Tü.rkleırJn ~ref "·e 
! 1~, rr, »· n.· namwıla kabUl telif olrnak şartlle miş olduğu hadler haricinde mihver 
''>-ı·"''~1a ın ıstana ıı-iden kA dahil" devletle"! ile iş birliği yapmıyacağı-ı, , ~ k 11 eok kıymet ver- harbe girmemek l~in im n ın-

... 'l"lı:\.,l bul h ı na~ ha nı mükerreren bildirmiş ve toprakla->\·\. , 1, nl-i :lrın avni nlAn- de unan er şey yaı ıı 6 a zır 
toı , ıı-,,,'\ontl~ıkl~rınr zannetti- olduklarını söylemektcdiır. rını üçüncü bir devletin tecavUzUne 
.. "11'')1ı 111 '1 T 9P.hpf']er vardır Mister l\lerton yazıısını şu suretle karşı müdafaa edeceğine dair söz 

11 "',..l"ltııı. ~" Bı.kii VP Musuİ bltJrmektedJr: vermiştir. 
~. 1. ;;,; hi>>at İran pet- Tlirklyenin lnglltere haJ<kında bes. Bu anl~ayı meşru göstermek 

'b.. " .11.ındistana da gidi- ledlğl ıtın1adın zayıflııdıitına del:llet için FraMız Hindlçinisinin arazi bü-
1 "rı.ı;., eder hlt; emare göst<?rlleıne-.t. tUnlüğUne başka devletlerin tecavüz 
~r '-:~ i)~.~U(lterek olan teh- Kanaatln1e göre zamanı gell.nce edeceği hakkında bir iddia ileri sü-

101, Une geçmek i in iki Tilrklye lnglltereye kar'' taahhUda- rlllmUştllr. Amerika hükQmeti, bu 
"lr b· VP.rnıe l ç J tına aadık kaldığını gosterecek , .e tarzda bir izahı kabul edemez. 

~!~~ 't anla Z erse. arava topraklanna. ,·eya milli lstlklfilloe Müşterek müdafaa perdesi a.ltın-
en Yazık Ş~amazlık girer 

1 

yapılacak herhangi bir tC<"avi\z te- da, bu anlaşma, Fransız imparator-'et I:'-...~ \lr, şe.bbüsüne karşı muka\·eL\\et edecek· luğunun bir kısmını Japonyaya bı-
-mn YALMAN Ur. rakmaktadır. 

Birkaç sat:r!a 

Keyfi bir hareket 
Dlln Bakırköyden Sirkeciye ge

len bJr otobü.5iln Yedlkulede ben· 
zlnl bitti. Orada bulunan numara-
sını ve lsınlnf aldığımız bir bcnzln
cl, benzin ,·ermek ltln tam bir çey
rek ısaat nazlanch. Eğer sonradan 
vermeseydi benzin! bulunmadığına 
hükmedocektlk. Halbuki sıcak ha
vada mü,terllerl bir çeyrek otobU
slln içinde beklettikten sonra ben
zin "·ermeğe IOtfen razı oldu. Bu 
gibi keyfi hareketlerln olmarnaslle 
al!ikadar bir n1aknn1 varsa bu ben-
:r.lnclnin numara ve lsmlni , ·ereblll
riz. 

Sovyetlere göre ı Kösele fiyatları 
41 Alman_ neden yüksek? 
tayyaresi Kösele imalathaneleri fiyatları yükseltme!< 

la hrip için iki sene evvel piyasaya çıkarmaları 
~dildi icab:den derileri havuzda tutuyorlarmış 

Va:imizin nazarıdikkatini 
W.erkez ve şimal 

cepheler:nde şidd:fi 
ehemmiyetle celbederiz 

Fiyat 'furakabe komiı1yonunun ayak
kabılara yü.ı<le muayyen bir kir haddi tes· 
bit etm""ine rağm~n. ayakkabı fiy&tların
da henüz bir dü;;üklük görülınemiştir. 

Bue:ün ayalı..kabı fiyallarınıfi artmasının 
Moskova ve Londra memba- "n mühim ""hı:bl, kü$ele fiyaılandır. Kü

larından verilen malO.mata gö- ~t'le fiyatları, seten p.('ndere ni~betJe yüz. 
re dün Porkof Çerkof istika- de _Yii~en hile faz.la bir tereffü gö,,tel· 

' • 
1 

· ' 1 mektedır. Bu itibarla köbcle imalithane· 

harp· er o· ı.:yor 

metlennde ve Estonyada çok ' leri ayakkabıcılardan ziyade ihtikir yap
şiddetli muharebeler devam et- maktaılırl .... 
miştir. Baltık denizinde bir Sov- Haber aldığımıza göre, evvelce bir ~ene 
yet muhribi bir Alman şilebini ıar{ında derilr-ri ha ... uılayıp löı>ele luı.ljne 

ge1i.rdiktton !!Onca piyaaaya Ç.Jkaran bir çok 
batırmış ve bava harpler:nde kösele imalıiıhaneleri, bugün 1939 ::.ene. 
kaybedilen 19 Sovyet tavvaresi- inde çıkarmaları icup edt>n kö!'deleri bi· 
ne mukabil 41 Alman tavvaresi : le hil:i piyasaya ~ürmemi!}lerdir. Bu :~ 
d'" " .. 1 ·· t'" 'kilde harek('t t'tmelerinde yf'gıİne imi!, 
uşuru muş ur. A,·rupada ihtiyacı karşılıyacak miktarda 

.. 

Vail Dr. LOtn r..aaıır 

ı 

Evvelki gün Smolensk civarın mal gf"lmeme--i 1 böylelikle fiyatların daha 

da bozulan 252 inci Alman pi· fazla yübeleceiini ummalarıdır. E,·, elce 
mal gl"ldiği için f'k""ri"İ Yf':dikuledc lıu· 

yade tümeninin büyük zayiata lunan bu dC'ri imalithaneleri, değil deri· ı 
leri, üç ı;ene bel..lf'tmek, muayyen müddeti letip ~ıça ~at~ığı~ı te~b~t etAmelidi

1
r ... 

uğradığı ve binlerce Alman SU· olan 6 ay ve bir sene gibi mahdut bir u· Yedikuledekı ~~St'le _Hualatlıan~ crının 
bay ve erinin öldürüldüğü tesbit manı bile çoı.. görüyor '\le derileri pi§i~e- J havu~lar!n~a bugun oehrın 'e batt~ mem· 

h den piyasaya ürüyorlardı. l~~etın ıhtı~·acı~~ kar,ılı1a~.al mıktarda 
edilmiştir. Ele geçen arp ga- İmaliıhane uhipJeri şimdi kendilerine kosele oldugu soylenmekıedır. 
naimi de çok yüksektir. müracaat eden tüccarlara: · Bu noktayı alıikadarların ehemmiyeti~ 

B h k . af ·1• ti · c- Jlenüı deriler pi<,medi. Haı:ır ma· nazarı dikkatlerine &rzf'tm,.»i milli bir , .•. u ususta ı t sı a ı aıans 
lımız yok,> cevabını vererrk atlatmak· zife addediyoruz. Fiyat ~furakak komi .... 

telgraflarımızı 3 üncü sayfamız- tadırlar. Ancak kendi i~tedikleri mahdut yonu dahal hu imalithanf'lf"l'i tefttı ('t• 

da bulacaksınız. 

Berlin 
Ağır b:"r hava hü

cumuna uğradı 

Hamburg, Şerburg 
limanları bombalandı 

Londra: S (A.A.) - İngiliz 

hava nezaretının tebliği: Bom
bardunan tayyarelerlmlz dün ger 
ce Berllndekl hedefiere hUcüm 
etmı,ıerdir. 

Bu hücum, meı.k:Q.r şehre kar
şı şlmdJye kadar yapılan hUeum
lann en ağD'ianndao biri olmuş
tur. Tayyarelerlmlz hedefleri ü

zerinden ayrıldıkları zaman bir· 
çok yangınlar hAIA devan1 edJyor 
du. 

Hamburg şehri llmanlaraı.a 

da hücum ediJmJştlr. Buralarda 

büyük hasarlara sebebiyet verll
mı,ıır, 

Kliçllk bir ha,•a !Dosu da 
Şe.rbu:rgdakl doklar üzerine hil· 
cum etmiştir. Bu harektl.ttan dört 
tayyaremlz döl1ll"emlştlr. 

SPOR 

Dün lstanbulda Veliefendi 
yarışları yapılırken, Beykozda 
sabakaları yapıldı. 

kimseltre mal ,-cnnektedirler. meli vt" hu •uretle ihtikir mal,;.adile ıı.al... 
Fiyat Murakabe komisyonu, ayakkabı· l~nan malları meydan.& çıka~a~ak hunları 

n ~ullandı~ı köselenin kaça mal ol· tuccar ve eanafa tt",·zı t>lmelıdır. Bıı tak 
~~n;unu değil, kö~eıe- ima)ithanesinin, bu dirde kösele ,.e dolayı!>İle ayal.kabı fiyat 
deriyi gizli havuzlarda üç ttne nı,ıl bek. l Iarı ç,ok ucurlayacaltır. 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya döndü 

Meclisin bugünkü :çtimaında bu'.un
mak üzere şehrim'.zdeki mebuslar 

da Ankaraya g"tti~er 
Maiyet memurları iki sene çalıştıktan 
ve bir kurs gördükten sonra derhal 
kaymakamlıklara terfi edilecekler 

Bir müddettenberl 11ehrimizde bu· J lis toplantısında bulunmak Uzeı·l' 
ıunan Dahiliye Vekili Fa.ik öztrak İstanbulda. bulunan mebuslar da. An 
dün ah:şamki ekspresle Ankaraya karaya gitmişlerdir .. 
gitmi,, Haydarpaşa garında vali ve Haber aldığımıza. göre Dahiliye 
belediye reisi Doktor L1lUi Km:lar Vekl.letinin bir kararile bundan son· 
ve Ortt İdare Komutanı Korgeneral ra maiyet memurları iki senelik bir 

Ali Rıza. Artunkal, Emniyet MüdU- ç~adan sonra. Ankarada kura gö 
rü ve vektılete mensup erkA.n tara· 
tından uğurlanmıştır. 

Dün akşamki trenle bugünkü mec 

DünkU at yanşlanndan bir görünü.' 

recekler ve bu kursu müteakip doğ 
rudan doğruya kaymakamlıklara uı. 

yin edileceklerdir. 

sahasında at latasaray birinciliği, Güneş ikinciliği, Beykoz-
da kürek mü- !ular da üçüncülüğü aldı. Bayanlar arasında

At yarışları bir gün evvel tahmin ettiğimiz 
gibi sürprizli neticeler verdi. Günün birinci
leri Kısmet, Neriman, Çobankızı, Karanfil, 
Mihrülcan oldu. 

ki yarışlartla da Galatasaray bayanları birin
ciliği, Fenerbafıçeliler de ikinciliği kazandılar. 

Samsunda yapılan Karadeniz kürek yarış. 
larında da Ordulular birinciliği kazanmışlar
dır. Bütün bu müsabakaların tafsilatlarını 
2 nci sayfamızda bulacaksınız. Kürek müsabakalarında da erkeklerde Ga-



'-TAN 

Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Limanlarımıza 
yeni fener ve sis 
düdüğü konacak 

Bunların listesini 
neşrediyoruz 

Anlatan: Eyüplü H41id - sı - X oı-an: Mim Sıfır DDnkD spor hareket:leri 
İşler yoluna girmişti 

Ltnıanla.r umum mUdUrlUtU, aa
hlllerlmlzde mevcut fenerlerle sis 
d UdUklerlnln ihtiyacı karşılamadığı

r<ı nazaı• lt1bare alarak bunlara. 
yeniden bazı na.veler yapmayı ka
rarlaştırmış ve bu hususta hazırla

dığı pro:JeYt MUnakalAt VekAletine 
göf!dermiştlr. 

At yarışlarının 4 üncü haftası. 
çok heyecanlı geçti 

Bana C ikran Tüibentçiyan ismini muvafık 
görmüşler. bir de nwfus kağıdı bulmuşlarC.:ı 

Öğrenildiğine göre ua.ves1 karar
laştırılan yeni sis dUdUklerlnln ko
nulacağı yerler .şuralarıdır: 

_ Madem kl, siz beni damatlığını. Um. MalQmya, Soroviçe gidince sizi 
za lly/k görUyor, Mari de bana var- yanınuzda görenler sizinle nişanlan
mağı arzu ediyor, kendi hesabıma dığımı öğrenenler, bak kızlarını bir 
ben bunu bUyUk blr lQtuf ve saadet TUrke nltanla.dılar, diye dedikodu e
• c.tıkk1 eder, karşınızda minnet ve l decck ve bizi lekellyeceklerdlr. tşte 

ı,uKı anla eğilirim. Benim blld.ğlm gö. anam ve babam bundan çok korku
ııUl işlerinde ınllslUmanlıkla hırtsti- yor, isim değlştirmenlı:I l.etıyorlar. 
y.ınlığm Türk!Uklo ermeniliğln yeri Maksadı, dediklerini kavradım. 
yokt ur. Heplmlz insan ve Allalulı Fakat, işi anlamamazlığa vurdum. 
ı<ulu değil miyiz'! . ' Sanki, ömrUnde hiç isim dcğiştırme-

Karadenlı: Ercğllsl, Doğan Arslan, 
İğne Ada ve Kumkale . 

Fenerler ise, Terme, Ocrze, Bozca· 
ada, Slsnm geçidi üzerinde Panay:ı 

ve Tahapari, Payas, Pendik, Antalya, 
Yumurtalık, Ayvalık, Erdek, Kara
blga, Edremit, Akdenizde Seapwıtoı 
adası, Göllük, Ayayorgr, Yenice, Dal 
yan mendireği, Kalkan, An&mur bur 
nu; 

Dlyor, biraz da hırlstiyanlığı hoş rn1ş bir adam safiyetine bürünerek 
buluyormuş gibi görUnUyor, madnm sordum: 
.Makruhlyl karşımda çırpındırıyor- - tsınlml değiştirmemi mi istiyor Marmaı-ada: Bozburun, Ordu, Dc

lemo, Gökabat, Akgtln, Finike, Ye
di burunlar, Ereğli, Bartın, Gellbo· 
lu civannda. Galata, Sedef aduı, 

Agva, Göreleye konulacaktır. 

:Jum: lar dedin? .. 
Nihayet, uyuşup anlaşmıştık. MU.._ Kız, kızararak önUne baki:&. 

takbel kaynanamın elini de öpUnce - Evet sevgllim, dedi. Bilmem bu 
bUsbUtUn kayna.şmı.ştık. Mart sağım nu kabul edecek mJsin benim hatı· 
da, Makruhl solumda. 1k1slnln de el- rmı lçln?. 
ıeri avuçlarımda oturuyor, Soroviçte 
yapacağımız işlerin programını ha· 
zrrlıyorduk. Tabii, ben her söyleneni 
kabul ediyordum. Adeta dalkawk
ı~ıf gibi her '8Ye peki diyor ve 
bu uysallığım ile muhataplarımı ken 
:ı .me bend ediyordum. 

Bir aralık, biZlm kaynana elini 
boynuma attı ve fısıldadı: 

~ Yavrucuğum. Senden bir ri
cam daha var. Eğer bunu da. kabul 
etmek fedak!u"lığıru gösterirsen ara
mızda hallolunınamış hiçbir mesele 
kalmıyacaktır ve ben sana kaynana 
değil, kul k61e olacağım artık. 

Birden hayret lçlnde kaldım. tklsi. 
n ln de yllzlcrine ayrı ayrı baktım ve 
mırıldandnn: 

- Rica ederim, böyle şeyler söy
emeylnlz bana. SIZi kaynana defil 
:ılr öz ana edindim kendime. Emrln!Z 
ne ıse hiç çekinmeden söyleyin. 

- Peki amma, bunun kabul ed:il
miyecek neresi var ki? tamım Ah
met, Mehmet ola.catma, meaelA ~ 
kor, ya da Artin olawı. Bundan ne 
çıkar kl?. 

Kontrola hlkaret 
eden genç bir kadın 
hapse nıahkum oldu 

Ana kız manalı manalı bakıştılar. Dün &ahah Flotyııya &iden trende, 25 
Makruhl gösterdlflm aaflııta Ş&flllı9, y~larında Arano.§ Geçeyan adında bir ka· 
ya da sevda delisi oldutunu anlamış dın üçüncü mevki '"84!iOnların tıka bua 
gibi geniş bir nefes aldı. Pırlanta yU ~lu oM.uğ~~ g?runce'. ayakta kalmamak 
zWdQ aklarll i k ... A ıçın gıdıp bınncı meykı ' agona oturmu~ 

parm • s;e.nem 
0 .,_.ı l tur. Bir müddet ıaonra bilet kontrölünc 

ve: çıkan kontrol memuru Yusuf, kendisinin 
- Yavrucuğum, bizi memnun et- birinci mevkide oturma{;a hakkı olmadı· 

tın. Çok ~ekkUr ederim aana. Ben ğını, çünkü üçüncü mevki bileti bulun· 
senin bu derece scrbeSt d~Unceli, 1 duğunu &Oyliyerek, üçüncü mevki vagona 
geniş mezhepli olduğunu bllmedlğim 

1 
gitm:Sini i temc9 üzerine !'~a~o§ hiddete 

için bu tekll!i yapmaktan tabll çe- gelmış ve ağzını açıp, ~o~unu yu~rak 
. kontrol memuruna etmcdığı hakareıı hı· 

kmdlm. Artık aramızda halledllme- 1 takmamıştır. Tren Yeni kapıya gelince me· 
mlş hiçbir mesele kalmadı. mur zabıtaya ~ikliyeıte bulunmu, ve f\.. 

Dedi. Çantasından çıkardığı yU- ranoıı hakkında zabıt tutularak kendisi 
zllklerden birini kuına uzattı, diğeri. cürmü m~hut mahkemeı1ine verilmişıir. 
ni de kendi eli ile benim parmağıma 1 Dün, asliye ikinci ceza mahkemesinde 
taktı. Yanaklanmı öptU, kokladı. Ba yapılan duru:ma'ı ~nun~a .. ~~keme A· 

ba-.... b tı akl ranoıun auçunu aabıt görduğunden ken· 
fmıı o• ... a 88 • yan arımı ae- d' · · b ' y hapıe ve 30 lı"ra para ~*·• ısını ır a ...... ~ · 
vinç yaşlan ile ıslattı, O esnada, sına çarptırmı§tır. 
kendi yUzllğUnü parmağına geçirme-1 K.- h b l 
ğe uğr~ Mariye baktı. Çığlıklı lSQ a er er: 

Beykozda kürek yarışlarında Ga:atasaray b~r:r:ci g:ldi 
At yarı§larının dördüncü haftası dün, ! 

Veliefendi eahasında yapıldı. Yine saha· 
da acklı dokuı bin kigilik bir meraklı 1 
kütl~i toplanmıt bulunuyordu. Dün or· 
ganiusyon mükemmeldi. Halk, bahsi 
mü~tcrekıo bilet alıp ve değlttinnek htı· 
ımsunda hiçbir eıkıntı çekmedi. Ortaya 
attı{ıımn: fikrin kabulilc üçlü bıhl&1c iki 
yarı~ biletinin evvelden eatılmau ile üçün· 
cü yarıt blletlrıin lebdilinde büyük kolay· 
lık ıörülmüo ve mü~killt ın önüne geçil· 
miıti. 

Kotalar tahmin eıtl&lmiz gibi aürprlıli 
oldu.Günün cıı büyük aürprlıini ikinci ko· 
şuda Neriman yapıı. Bu da Nerimanın 
iyi bir ıününde olmasından ve bütün ya· 
rı~ı ha,ıa götürerek rakiplerini yanına 
sokmadan koşmasından ileri ;elıli. 

Diğer kotularda vtnlilıinıiz fornrilerin 
de aynen çıkması ve bilhassa dördiıncü 
koşuda Dandinin plisedcn yukarı çıka· 
mıyacağı lıueusundııki iddiamızın aynen 
tecelfüi de tahminlerimizin ne kadar ye· 
rinde oldulıunu göstermiştir. 

Dünkü yarışlarda alınan dereceler şun· 

!ardır: 

BiRİNCi KOŞU: 

Arap atlarına mahsus olan hu koıuda 
Kısmet, tahminimiz gibi üze! bir koşu 

yaparak Budaii ı geçmiştir. 
Basranın da plise oluıu bu hayvanın gÜn 

den güne düzelmekte olduğunu ı;öster• 
miştir. Kısmet ganyana 350, pliseye 150, 
Basranın plüse!i de 300 kurııj verml~tir. 

Kısmet • Bura ikili bahsi oynıyanlar 

da 17,70 almışlardır. 

• 
Müsabakaların 

net:celeri 
At yarı:ıarı 

lllllııı. l 9,2. 2 - Ferit, Abdurrahman, İsmail (Gil· 

' net). 

Birin<'! yan'ta Kmnet, lkiıı

el y..-ı,ta ~erlman, tl~Um:U ya
rrşta Çoban krıı, dördUocll ya
rı,ta Karanfil, Befincl )'llU''ta 
~lihrllcan blrlnel olmu,ıardtr. 

Erkeklerde 28 puvanla G&lr.
tn aray birincJ, 11 puvanl& GU

ncş Udncl, 8 puvanla Beykoz 
tiçüncli olmu,tur. 

Bay~nlııı· .... J.:i puvanJa Ga.
latasayhlıır blrlncllitl 7 puvanla. 
da Fenerbah~e lklocUltl kazan-
mı,ıardrr. \.., ______ _ 

Kttrek Yanşlan 

1 

Dört tek: 1 - Reeat, Tevfik, Kesinı, 
Turgut. ~~ıi ( G:S.) 7~7. 2 .':'"" Ferit, Ke· 
nan, Celilı, Z•ıki, Em.iti (Gun~). 

1 

BAYANLAR 
Bir çifte: 1 - Nazlı (G.S.) 6,6. 2 -

Nimet lGiinct)•. 3. 3 - Jale (F. 8.) 
İki çifte: 1 - Nevin, Nazlı, Süıan (C. 

S.) S,45. 2 - Melek, Müzehher, Nezihe 
<Fenerbahc;e). 

Dört tek: 1 
Zahide, Süıan 
Ceylin, Ag)ye. 
bahçe). 

- Nazlı, GünCT, Emine. 
(G.S.) 5,16. 2 - Melek, 
Saba~al, Çidem u·ener· 

Kıdemli yarı,,.Jarıııda birinci ve ikincili· 
li kazanın Gı tlaıasaray ve GünCj kurek· 
c;ileri 17 ağu~tı ••ta yapılacak ~larmnra ku. 
puı kilrelc müud>akuında i~tanbulu tem.il 
edeceklerdir. [~kü yarı~lardan pnnra h· 
ı.ananlara Ajanlık ıarıfından ~i!d \e 
bayrak mükU:uları vcrilmlştir. 

* Karadenrz kürek şampiyon-

luğunuı Ordu kazandı 
Juanbııl Su!porları ajaolıl;ı tarafından Samsun, 3 ofı\_ ... ) - Kıınıdeniz kiirek 

ıertıp ecı.ılcn mc,ııimin uçuncu kürek ıe~ pmpiyonasına iştirak etmek üzere ~am· 
,ik yarışları dun Pa~abahçe ile Beykoz euna gelen Tr lhııon, Ordo, Sinop ve Ku
arasıadaıü &&hilde iki bin metrelik düz hat tamonu bölge] eri ile Saıosun ve Giresun 
uzecinde yapılmıttır. Ynrı~lıra ı..alatı:ıa · bölgesi kürek•r.ilm dün 11aat 10 da iinle
cay, l.une§, ücykoı, Fenerhahçe, Anadolu, rinde bando ıınlizika olduğu h.alde halkın 
Beylerbeyi utmak Üleı:e altı klıip ıştırıık alkıtları aru ıooa Atatürk anıtına gel& 
etmi~ıir. ı rek meraeimleı çelenk koymuelardır. Bu 

B ,~ ük. b" ı t' i · d - meruimdc vall ve hükiimet erlcinı da ha· uy ır n ııam çın e ıcçcıı mu. a· . d · - k ·1 - k 
. _ zır buluıımıı~lar ır. Kııre çı er muıea •· 

/KiNCi KOŞU: bakalar çok heyecanlı olmu,, bılhaasa ku· ben Cümhuriyl'I Halk Partisine de giderek 
Yarım kan İngilizlere mahsus olan bu rek ıporunda başta gelen Gılatuaray, Bey 1 orada tezahürıııta bulunmu,lardır. ~{ıle

koşuda :-ierlman umulmıyacak bir koju ko.ı. ve Güneı klıiplcri ıporculuının çekit· den &<ınra !111.lll 16 da yedi bölge spareu· 
yaparak birinci ve Cesur ikinci oldn. meleri zevkle takip edilmitıir. )arı teknelerilo birlikte Fener &11 ıporları 

Bu )"llrt~ta yalnız Cemile, yan§ eahaıın· • mahallinde toıılaıımı~ar ve valiıün çok ı;ii· 
da ko,madığından onun üzerine oynayan· Su eporları ajanlığının ikinci defa ola· ıel bir hıtabe~ile müsabakalar açılmıştır. 

Dedim. Dedim amma kadmcqız 

dakl çekingenliği bir tUrlU gidere
medim. Kartımda. yine klvranıyor, 

cllcrlnl uğuşturuyordu. Belll ki t.e· 
rcddUUU anlar geçiriyor ve arzusunu 
söylemeğe bir tUrlU cesaret edeml· 
yordu. O sırada, Mari kıvrak kah· 
kah:ılarla. kalktı, kolunu boynuma 
attı ve fısıldadı. 

bir aesle: 

- Gözün aydın Mo.ri, diye haykır
dı. Bu iş de olup bitti. Şimdi kocana 
koyacağımız isim kaldı. Ne arzu edl 
yorsan aöyle. 

ların paraları tertip hcıycıi tarafından la· rak Boiaziçindc tertip ettlli bu ~yarı~ların İlk olarak 1-t kik.'in i§tİrakile geı;i; tes· * Hususi mektepler hakkında - d ed'ld' gün geçtikçe allli topladığı dun bır kc- mi yapılmııtır'. 
Maarif VekO.letl, bir tamim ile, hu- e ı ı. 6 U • iki l' re daha belli olmut. ıerek Pa§ababçe ve Dün yapılrııı müsabakaların ncticelcrl 

- Annem söylemeğe 8Ikılıyor bu· 
nu s ize. Onun da. baba.mm da çekin
dikleri çok mUhlm blr90y var ~evgi-

Mad fıkırdadı. Anasına. bakarak: 
(A.rkaaı var) 

l!Ul!l okullarda talebe öğretmen, N~lmanın ganyanı • p sesı ıra ! gerek .B .kııı.., ~liu<le .binlerce eeyirci 6 ttk tikleri 1000 m~c:lik &Ürat y&n§ın· 
memur ve mUStahdemİere t&al!Qk YCrUUttJr. yarışları merıi,]Ua taltıp etmi~erdir. da birinci (}.ıd,ıı 4.;55, ikinci Siııop 4,56, 
eden lnLibatt hAc:liselerden maarit i- ÜÇÜNCÜ KOŞU: Bundan evvel ya~ılan yarıfl~a fpjrak iiçüııcii Trabzm 4,s7• 

darelerlnln vak.t geçirilmeksizin ha- İki ya~ında eaf kan İngliz taylarına ~miyen ~esen1;en~~ laı~b~ k~ tkm· 'la 
berdar edilme:ılnl aılıl{adarlardan is· mahsus bu ko~uda Çobıınkızı rohat bir §C- pı)on~ . un_~ ı enn u gc er 1 mu~ a •· 

~ux·UNUZ ' . .. .. . ı 
kilde birlncilili almı tır. Demet ikinci, !ara ı§tırak.ı yarıtia:ın heyec~nını arttır· 

temlftlr. k .. " " 1 l f mış bulunuyordu. l'\ıteklm mueabakaların * P. T. T. de tayinler - Posta, Bu e~ utncu 0 mu~ ur. ır 
1
• 

1 100 
birincili~ini Galatasaray, ikincilitiııi GÜ· 

telgra.f ve telefon idaresi adli teb- Ço an ızı~ın ıdanya1n50ı k;,, P ues 
1 

• ' nr~li kiirekc;ilrr kazanarak lıiribirine en 
Demetin plaeosl e uruf verm ıtır. . , 

llgat işleri mUdUrU Cafer Tayyar ~itldctli rakip olduklarını ıabat c:tmııler· 

Mükeılleflere yüzme 
•Öğretiliyor 

Ankara, 3 (A..A.) - Bngüo müke!le{. 
ler Karadeoiı bavu;ıuna gi;türülı>rek heden 
ıerhiycai tarar ından yüı.ıne Üğrenıne ta· 
linılcri yapılrruıtır. 

~--SOYLIY ELiM üstUncar lstanbul P . T. T. nıUdUr DÖRDÜNCÜ KOŞU: <lir. 

muavinliğine, latanbul mUdUr rnua- Aralarına fazla olarak Dandinin ı;irdili :\lüsabakalar neticesinde ıünün birin· 

Rajyo gürültüsünün s:bebi 
v:ni Nazmi El'kmcn Adil tebligat ve Reisicümhur ko§uaunun ayni zamanda ' c~liğini 28 pııvan~a Ca~a~A!a~•?,"• .!k~neiliii· 
işleri mUdUrlllğUne nakil ve tayin e- revan~ı mahiyetinde olan bu yarı~ tahmin nı 11 pıl\anla G~n~, uç~n:ut~ğunu 8 pıı· 
dilmlşlerdlr. eıtiğimiz &ibi çok heyecanlı geçti. vanla Beykoz, dordunculufıunu 7 pııvanla 

Buaün ilk ; !ijrctıno ı;üııü olma ına raı· 
men aaat 9 dı• 12 re kadar yıpıla!l ~alıt
malar 110nund~, hiç yüzme bilmiyen 10 
mükellefe yüz 111e öÇctllml~r. Elde dilen 
tecrübe ve ntıfcelcı-11 göre &;elccek hnftıı· 
hu adedin biı· kaç misli artacağı kanaati 
basıl olmuftu c. 

l - Duyükdı:rede İJ,;ele caddesi 17 
numara &yarı L. A. soruyor: Radyo
mu tluılt:rken bazan giirüüü baJiıyor. 

Acaba nıakınemn bo:uklaturulan mı· 
dır?. 

CEVAP - Bunu anlamak güç do
~ldir. Bu gurulıü ba~layınca ibreyi 
batka bir i tuyon uzerine aetiıiniz. E· 
ğa orada da ayni günılıü van;a ıad· 
yoda bir iirııa bulunduğuna hiikmcdc
bilihiniz. Yalnız, ah~al ve va~yet icu· 
hı A~rııııaclnki bazı i$ta-yonlıır, rlü§
man ve muhaliflerinin neşriyaıını din· 
letıılf'mek için hıı usi istasyonlar çalıt
tırmak ıırcıile gurültü ve düdük aea• 
leri )&parlar. Buna da dikkat !hım· 
dır. 

ı - Edirncde Zeki RiUtem Saı:cı 
soruyor: Edirne) e dair bır eser hazır· 
lıyorum. Doktor Ri/aı Osman adında 

HER GuN 
BiR FIKRA 

Musi~i ta.i.11. 
OSmanlı sWAleslnln 14 UncU pa

dllf8hı Blrlnol Ahı11et, meşhur tn
clU ıu tara Ça\'tışu, ha• bendele
rlnden birinin sea1 ~l otluna 
musiki öğretmek tein mwılllm ta
~ in eder. Bir müddet aoııra sorar: 

- Nasıl, blı.lm qefin sı~ bir 
şeye benzedJ mi lnc.W f" 

1ncm Ça\'U!f, ~n k1ml aor
duğunu birden kavrıyamaz: 

- Af buyurunuz padl,ahım, 
der. Hangi eşetlzılı:.ln ıupuındıuı 
bah ottlğlnlı.I anlıyamadım. 

Bu ima, p:ıdlşalun bo'}wıa Slder, 
nem gUler, hem do: • 

- Canım, hani bir miiddet ev
' el taliınlııl ı;aruı lıa,ale etınlştlk. 

Diye lı.ah eder •• ÇavWJ ç0<:utun 
baba ına balmuf ve: 

- Gerçi aeaı tatlı amma. ııe ya
:tJk ki terbiye kabul etmiyor. an
sı lktımsı amrtıyı artıınyor, ve 
ııendonlıJ çok yoruyor, man~ı
:) or padlşahmı. 

C'.e\abını \erir. Padlphı da, ha

ur bulunanları da ~dllrür. 

bir :atııı da ı:ıakıiic Edirne hakkında 
bir kaç eser )-c:dıtını ötrcntlim. Bu zat 

ile uerkri ~ halen /ıayatlo olup ol· 
maılıtı hakkında maliimaı »erir nwi· 
nü?. 

* Bir 'l'oyln - Ankarada Polia Dünkü yazımızda da i~et ettiğimiz gİ· Fenerbahçe kürckçilm hıanmıe]ardır. 
EnsUtllsU mUdUr muavinliğine ens- bi Karanfilin mücadele kabiliyeti kc.ıı· Bayanlar arosındaki müsabakalarda da 

1 15 pu,·anla Galaatsaray birinci, 7 puvaııla 
tltU ögretmenlerlnden :Muzaffer Se- disı'ne y .. 1• 1 kazandırdı. Karanfil, bu ya· • 1 c- -

.. v Fencrbahçe ikincı, 3 puvan a un~ u· 
zcrserlm taylrı edllmlşttr. rı~ı 2,30 da yapu. Bu derece Bekirın çüncü olmııtlardır. Yarıılıırın ıCknik ne. * Dokwna kooperatifi kongresi 2.29 luk ko~ueundan aonra en iyi derece- ticelerini bildiriyoruz: 
- Yazma, dokuma kooperatifi umlı-

dir. 
ml heyetinin UçUncU bir kongre ak- Fakat ilk defa mcmlekeılmlzdc ycti1Cn 

MÜPTEDİLER 

Yü1mede erı çok mtıTaffalt olan Gç kiti-
ye muhtelif l ıııdiyeler •erilmittir. 

CEJ' AP - Doktor Rifat Osman 1874 
tarihinde İstanbulda do!muıtur. Babut 
ulemadan Tosyafoıade Osman Efendi· 
dir. 1899 tarihinde Aıktri Tıbbiyeden 
yüzlıa,1 olar;ık mezun olmu§, Gülba· 
ne hutah nesinde profesör Rider'in 
röntıen ~ubeaindc ihtısu yaptıktan 

eonra Edirne, Sclinik ve ManHtır has
tııhanelerin<lc röntgen cihazı kunnıya 
ve tatbikatına memur edilmiştir. Bin· 
bqı iken nnnsile tekaüt edilıni,, Edir

nede yerfoşmlştjr. Edime Rehnüması, 
Edirne Suay ve Kaaırlan adlı iki eseri 
vardır. Hayatta olup olmadı{ıı hakkın· 

tetmcslne Ticaret VeklUetl namına 

İstanbul Ticaret MüdUrlUğü tara
fından istisnai olarak müsaade edil
mi9tlr. Kongre pek yakında yapıla· 

bu hayvanın bu dereceyi yaplll&!ı haki· 
katen §ayanı takdirdir. 

Bir çifıe: 1 - Petro (G.S.) 9,42, 2 -

Kemal <Beykoı). 611• 
Romanı ikincl, Dandi üçüncli oldu. İki çifte: 1 - Yahya. Mehmet, Hüsnü 

(Calatuaray) 2,9.9, Mazhar, Huan, Saba• 
haddin (Beykoz). 

Son Poata zdikimlz tahrir aile!inden 
muharrir arka~ımu Ragıp Şevk.inin ha· 
bası eski Pos ı.u •e Telgraf mufctti~lerin· 
den Şevki Y6tlm, düçar oldulu buıalık· 
ıan kurtulaını ,.,ıık vefat ctmi~. 

caktır. Vo Kuanfilin ıanyanı 200 lwruı verdi. 

* Halis un lnııılMı - lIUkQme
tln ekmek hakkındaki yeni kararı 

Uzerlne şehrimizde bulunan değir

menler yalnız un öğUtnıeğe başla· 

mışlardrr. F'Irmlarda unlar bir iki 
gün içinde sarfcdlldiktcn sonra ek· 

BEŞiNCi KOŞU: 

Arap atlarının bu büyük Jarııında çok 
gii.tel bir kotu yapan Mihrulcan birinci 
oldu. Bozkurt ikinci, Se,im üçüncü geldi. 
2400 metrelik meeafenin zamanı 2,49 dur. 

Dört tek: 1 - Zeki.i, Barbaroe, Kemal, 

Yorııo, Seıa.i (Feneıbahçc), 8,<UI, 2 -
Sıti, Tevfik, Pt:t.ro, Hasan, Enver (G.S.) 

Ccnuesi bı ıa(in Cerrahpa~ hıı&tahaııc
einden kaldırı Larak öğle namazı f'atih ca· 
nıiinde kılınd tktan 110nra Edimı:kapı me
ıarlı~ındakl ebedi istirahatgahına tevdi o
dil~ektir. ~f trbuma cenabı haktan rah· 
met diler, kedardide ailesine ta.ziyetlerlmiıi 

KIDE~fLİLER 

da malumat nlınamaınıştır. 

1 
meklcrln yeni unlarla yapOmasına 
başlanacaktır. 

Üçüncü, dö,rdilneü, b~Incl yuıtlar ara· 
sındakl üçlü bahlatc 14.SO verdi. 

Bir çifte: 1 - Petro (G.S.) 9. 2 - Ce· 
lill (Güncı). 

SWk, Kale pek hazin bir ru oldu. H tr gün ıi:i 
dü,ilnüp anıyorum. Mekıep miidire.sl ı·e lıemıirt· 
si de si:i anıyorlar, /akaı eminim ki. benim kadar 
ıeı•ıi ve ıe/katle detil-. Çünkü börl• ôni ıurette 
mtkttpltın ayrıldılını: için ilize biraz kızdılar. 

Sizin ~critıiztı kimi .ıdıklarını bir bllscni:, SÜ· 

lersinlz. Bakkalm kamı /ı/ad4m Bru.gu... Berlil: 
mektebinde in,üizce ders aldık& 4üı Amerikalı 
oldulıuıa lddiara ~mıuın mı? 

Hanl biT sün sinemada ıönnü.§lilk de irıgiüıee 
ka11U1muıtunuı. lıte o kadın! Fakat Tramenler 
menımuı ıörünüyor/ar. N• yapsınl4'? Körlerinl 
öldürüyorlar cıe kendisinden rok mcmrnm oldu/;. 
larırıı ıöylüyorlar. 

Jlollimda konsolosunun kamı üç ay evvel Ud: 
rocuk doturdu. Şimdi de )'İne ıei>e.. bizim Fran· 
aı: ıenrlerine ibra olsun. 
Kocam:darı lıiç bahsctmiyorsunuı? Sd4mlar&mla 

beraber rok uıli/Ji bir adam oldatunu da raıdıtı· 
mı kendi.sine ıöyltyiııh. Bal ayuıu MJ4 devam 
cdiyar rruı? Kıymetini hilinlz. çünkü bıı zamanlar 
bir dalıa ele geç~:. 

Çin ruuıl rer? Orası ıimdi eümhuriytt ulil mi? 
Diitıyn ne kaclar degijıi. Kim bilir ne gii:el şeylu 
&ördün&:. Çin.• t:iılt:rlt:r, develer, kilçüciik ~apka
larüc ıirin Çı"nliler ı·esairc bütün bunları ben de 
sörmtk isterdim. Sngili yav~lttm, rCJminl:i 
ıalona koydum. Görseniz burasını ne kadar süsledi. 
Y cu ıeltliti için cl)'llları örten örıülcri de kaldır· 
dun. Kitaxı mata:am tmeak fÖYlt böyle ıiıliyor. 
Fakat tliüıyamn bu karma karıııklılı ~nde b:ı 
olagarı ıerdir. Oralarda Çinll luzydwlortlan karlı.-u

lur mıı? Geçm gün bir &tUtltde gördüm: Trenle
re hUeum ediyorlamıı1- Mqlıllr Con/v.cWa'un ah· 
/adı için ayıp değil mi? 

EDEI!t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
Sizi bu kadar uzakta hissetmek bana pek acı 

ıeüyor. Hele bir daha belJ..i de gör~emiyecelimi:i 
d[ijürıdiikçe ~ ü:üliiyorum. 

Sizi A ilaha emanet etlerim. Buratl.a ol&tvuz ne 
kadar muul olacaktım. 

YıprGAmll kalbimle sizl tliİ.fÜnÜyorum. 

Christine Torpln 

Ht11i1e - Postayo gİdv/:en tahsiJJa.r IJaJpertie 
rasıeldim. Raluzyang'ın Çinde olmadılını .söyledi. 
Aleltrae lılal,aka'da imiı. /yi ki ölrcrıdim· J.leklu• 
bumda lxılı.setıltim ftylerin bir çokları yanlı~ ama 
kwu.ra bakmayınız. MaJaka hakkında malılmaı oJ. 
mak İ{İrı ııc bulursam ol~ııyucatım. 

Odrcy bu mektubu hüyük bir hazla okuduktan 
ııonra kendi k'11dinc dedi ki: 

- Sevglli Turplncipm, no kadar tuhaf, yuar, 
foknt ne kadar da mü,fiktlrl Mektubuna hııkılı· 

cak oluna cahil ve biru da budala olduAuna hiik· 
medileblllr. Fakat böyle olmaktan ne kadar uzak· 
liri Taırada yılQdıiı için bütün lcabillyctlcrl kor· 
lendi. Ne kadar da ı;örecetım celdi. Burada oluy. 
dı ona neler &ôyliyebilirdim. Çok cana yakın ka· 
dındır. 

ATÇI İki çifte: 1 - Rept, Ali, Reha (G.S.) ınnarıı. 

TEFRİKA No. 85 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Ren de Turpln gibi yapacaiım. Malak& hak· 

kında ben de malumat toplıyacağırn. 
lalaka'dan mabadı, lJdaigor idi. Kittplarda vo 

seyyahlar itin yaıılmıt olan mecmuaJudtld ma· 
lümat nok$8ndı. İçinden birinde ~u aatırları okudu: 

cMalııkıı'nın iki hükiimet merke-.ci vardır· Bir 
sultan ıarnfından idare edilir.> 

Sultan kelimesi dikkatini sekti. Okuma~ de
vam etti: 

c ultan İ11kender Mehmet Selimin tebaı11ı ııekb 
yü:ı: bin kişiden ibarettir. Bunların Üç yüı cılli bini 
)falakalı, bir o katlar Çinli. Alımı§ be, bin Hint· 
li-· Memlckl't otuz dokuz milyonluk ihrac,at yapar. 
Ba~lrna mıddt:>lerden biri kauçııktur.> 

Od rey: 

- Aman, iç ııkıcı kitap!. diyerek yetinden fır
ladı. Kaııı sııhile hakli: 

- Buraya ne kadar yakın duruyor da ne u:ı:ak ... 
dedi. Arada bir deniz var. Onıdal.i ı2ık ve renkler 
Nınkl batka bir ilem gibi dunıyor. 

Tekrar kltnbı eline aldı. Udaigor'da aüıcl bir 
saray, bir çok büyük bahçe olduğunu anlaııyordu. 

Tam o aralık Roberı Lindston ıcidi: ' 
- Yalnız mısınız? diye sordu. Ne talih... Go-

lccck haftaki aeyabatim't.ıdcn bahsedelim. Gcliyor
aunuz, delil mi? 

- Evet, geliyorum. Aqaa kocam ıelıııi:ror. 

- Ne felaket, ne f tliket! •. 
Odrey ıülmekıen kendiııi alamadı. Sordu: 
- Bqka kiınler ael~ıck? 
- Wllford'lar &eliyor. SU aabahleyin alııJa kal· 

kıbillr mi&iniı? 

- Tabii kalkarım. 
- Sut yedide ııelip lizi alaea&ım. Bir buçuk 

h&tlik motör yolculuRoaıu var. lotör Loıı.Su'• 
ııundur. 

- Doatunuı Çinli p.lr mi? 
- Evet. 
- Udaigor'a gitmek 'aı;!ıl bir lıoçuk aut mi u. 

11m? 
- Ent· Çünkü tam karıı llahil~ yanapmayıı.. 

Oraaı ormanlıktır. Ka~pıl; ve hurma aıaçları ve 
kaplanı bol bir yerdir. 

- Ne ıibi etY• ııötürandiyim? 
- Bir ı1ı0t elbise, rafı.at ve kalın ayakkabıları. 

bir do aktam yemeli i~ln bir cllıiec.- Bir iki ya· 
tak çarpfı alma$1nı ela unutmayuııı. Evim vur. 
ama çartaf ım yok. 

- Evinlıo: J.ama mabı,dinden uıak mı? Orasını 
ıörıııeği çok isterdim. 

- Olur. Otoıııobillc l ıir saatlik yoldur. 
Robert 7eriııden kalk tJ. Odrey sordu: 
- Gidiyor mu unuz? Sut heniiı ahı. dalıa er· 

ken- Acclcniz mi var? 
Robert tekrar yerine ı ıturdu: 
- Hay~. dedi. Accl em yok. Teyu.mde nqam 

yemelini yiyecelim. Sekiz buçukta orada olmam 
lUım. Sili daret etmed'iler mi? 

(Dewımı MT) 

4 - 8 - 941 ~ 

G(İNID~~t 
(1[U~ 

Gizlin_n kıyınet 
llUr Frnıı&ızlar Surlyede ~ 

1t 'cslknlnrı ele geçinni~ler. 
lar So\'yetlere alt birçok ~ 
ılkaıım ellerine düstti~ilnÜ 

• b ti 
yorlnr. Geçenlerde So\'J'etl ııJ ~ 
Almanların giL.li ,·c~lka!Jıf1 ~ 

koydukJa,•ını haber \·erınl•"' 
Zannedersem Ynnnnldar da 
\"utlukta ltal,>:ıt.nlarm bazı ~ 
slkalarıru buldııklıın gibi JJJI 
lnr d:ı Pransıı rn Belçlkadlt ııJ: t 

giı.l! \·estluılar meydann '1 
lnnm öylemlşlerdl. Arjıınt111 

re mUtchassı l n, Almıın~ 
il bir mesajını halle mu'-affUS" 
duklıırıw bildirdiler. Görill .;, 

klım;e<len bir şey saklatnııl>~ 
ııı lralmndı. Erbabı arayıp 

np gfı.11 ne \ 'an;a mey~ 
yor. Bu \'lll.lyette cGlzll» 
de kepaze oldu. Bundan ı;oııt'.i 
harlplcr için yapılacak en lJP"" u 
makul ~y. biç bir \CS~,.,ıı: 
bir mahiyet nnnlyerek 
ortada bınıknuıktır. O ~ 
ları ellerine geçirenler «~ 
de falanlara alt gizli ves~/ 
duk» diyebi.lmek 1!:1n bfr9S 
ncccklerdlr. 

Kamyon kazaSl 
DC)o{;lunda, Elmadağı caddt!i..:i i(ı 

rnjda tamir edilmi oJan 4()81 " 
kamyonu, fanol Manoliki adıDdP1.J 
dün tecrübe için garajdan çı~ 
rakat kamyonun manen& yapııi;, 
roda arkau na 7 y~ındali Arif 
mil Yılmaz a!ılmıt olduğuodaıl jı 
de bunu görmediğinden, kam)Oll ~ 
kaya giderken bir duara ıe9! J! 
\ e bu esnada çocuğun feryadı ii#''.; 
för kD.nı)onu dıırdurtmuJtur. Bil 
çok fecl bir kazanın önüne 
Diı inden hafif bir l ara alan c;e"ıısil 
edilmiş, şoför yakalanmıştır. ~ tlj 

GONO N 
[. T AKViMll~ 

"' ' AGUSTOS 941 

PAZARTESi 

AY: 8 - GÜN: 216 - gıııf. 
RUMi: 1357 - TEMı\WZ: 

HiCRi: l3fı<J - 1UXEP: 
' 'AlilT ZE\'A.Lİ 

GÜNEŞ: 
ÖGLE: 
İKİ, Dİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

S,59 
13,20 
17,14 
20,22 
22.ll 
3,59 

Tra.nway. otobüs ,·e 
gibi nakil ,·asrtaıannda 

\ıu.lyetlerlnln ya:;lara g6~ 
cdllrnlş bulunduğunu beri' O" 
nu böyle olduğu ruılde 6 
bek tranl\"nyında bir bfle~ 
bU:r. oldnt'll lçln btıynıcre 
nen bir çocuk için, btıet 
sun ısrarla 1 temış ve 
henür. beş sene yedi b~ 
oduğu pederi tarafınt111rı 

l n nUius kt.~ıdı De lsbt'' 
olmasına rağmen, uırard' 
\(' inat ne tram\-aydaıd tO' "" 
halkı kendine gilldilrrntlf-' 
gurlp Mdlse;>i bize tcıcfo 

Lalanga 
~ yumurtayı tel "' ~ 

kalaymız. İçine 500 grfl~ 
ı5 gram zeytinyağı, ıo ;,,s 11 

bir yemek ~ ı[,rı ıwrJ>O .-- 'tıı 
edln1z. Hoyu boza kn"8111:..J 
clye kadar ılık su koydııJ'.:/ 
ra bir kııhve kaşığı dllıt"I 
mon tozu serplp ytne >-ut!'~ lı 
U \"f'ya tahta kaşık il~ 'ı 
KöpUrUnce kavgananıo 

\'tUnmn gclml; demeı.tlt• ,/, 
Çukur bir tenoorcdtı 

ktzdımuz. 'Yağlaıımış bit~ ~i 
bu hamurdan k~ık !ka.'ılt I 
blrlcrlnc değmemek ~ere ~ 
Yapı-maması için cL'llP~ fı 
aallıyanık ale\'11 bir attıf ,I' 
de tutunuz. l~ice ıuı~ ~ 
marlan k&zs\n yağa ·~ 
ke~ Ue kanştarmn. ıt 
IAngalan yağdan c;Uı<'~ 
Bit.ince \Rerlerine ı.estl 
ker akıtuuz. 
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Serbest Kilrsa: §11 SON HAIDl:~l!ER /~ @y ASi ICM.ij 

Amerikanın Vişi
de teşebbüsleri 

YAZAN: 

/Jısan B ORAN 
----------~~~~~--

..... ~ tebUtine ıbre, Smoleosk 
"'-

111 
lki hıutauıuıberl dt:\·aın &

~ llharebe bltmeK üzeredir. Hır 
"°' llıt 6

1lcü kıtası, bu şetur şarkın· 
lü.. flül bır otomobıJ yoluna ,·ar· 

FEN iLE DiN 
Bu iki mefhum, yekC:iğerine asla aykırı değildi·r. 
Feragati zevk haline koyan bir ahlaki disip:in sıfah 

ile dinin ~e kendine mahsus.bir yeri vardır 

Siyam j 
tehlikede 

Alman 
zayiatı 

-.., 'e ilo.k 
Uıri ouya gıden mlihlm bir 

Japonlann cüretJe ... 
rini artırmalarından 

endişe ediliyor 
)et ~erek geri cekilen Sov
llııtt. ~nın rlcat yolunu kapat
~~Uttetlk kunetler Kiyef'ln 
~" llerıemı,ıerdlr. 
~ tebliğine cöre, Porhof, 
tİııde Ve Ea&onya istikametle
~ ~tll muharebeler olmuş, 
~ tlleın cllter istikametlerinde ma
~Yaaı nılyetı halı. muharebeler 

Vatanın 31 Mayıs tarihi! nüsha-, 
sının serbest kürsü sUtununda ten 
ile din araaında.kl • münasebetten 
bahseden bir yazı çıkmıftı. Bu ya
zıyı yazan felsefe muallimi B. Faik 

K 11 

kur mUellifi Dr. Alexis Carell gibi 

Yazan : A birçok Aliitller kafalannda ve ruh· 
• lar,snda fen ıle dl!ni btlyıllk 

--------------- btr muvaffakıtyetıe btrle§tkmlş 

Loadra, 3 (A.A.) - R.euter ajanmıın 
Singapurdaki bu6Ui ıauhUirl owıları ya· 
aıyor: 

Siyamın vaziyeti banda • n dc:rece ... 
hiın addedilmektedir. 

~ etnıı~ur. 
tııı llt ~tler<1en çıkarılacak umu
~ •tice fudur: Stalln hattının '1· 
llı'tt\·' Cleaup ceaablarlle merkezine 
~ .... eccu. Alman &azylklerl hı\la 
lı' etlnektecıır. Şimal cenahta 
loııy, ~ruı.u şimdi m iltcbakl Eıı
ISıı '-re taklarına tevcih edilmiştir. 
......._-: .. tle Allaanıar teilanll Ba.ltık 
'-t ~ili e1e seglrmlf olacak

"--.. ~ FhılAndlya körfezi 
il \'~ ~ t&rk llAllillerlnden ayına&
-._ ~et doaanma&IJU Ba.ltı.kta 

' lrUbatsıı. haakmata 

Amaç modern bir terbiye &isteminde 
dinin hiç bir yeri olıı.mıyacağını Ue

ri sürüyordu. Modern bir terbiye sis
teminin fenne istinat etmesi ta.bil 

olduğı.ına ve B. Amaç'ın fikrince fen 
ile dinin telifi kabil olmadığına gö· 
re, terbiyenin din ile hiç bir aJA.Juuıı 
olmamak icap edecek. Çünkü dine 
göre peygamberler ne söylerse o doğ 
nıdur, habuki fenne göre söylenen 
şeyleri fllphe lle kartılam&k ve ht.
diselerl tabiat kanunları altında m u 
ayyen sebeplerin meydana getirdiği 
muayyen neticeler olarak görmek 
lAzm gelecek. 

baledir. Kırk sene evveline kadar ın.sanlar«IJr. Bunlar ilim ve fennin 
bu kaide sadece şu demektl: M"· en yüksek basaımaklanna ~!.f 
ayyen blr sebep daima aynl mu4y· oldukları &'İbi dlnln en bllyilk derin· 
yen neticeyi verir. Fen adamlarının Jiklerine de varmıştırlar. 

bir kısmı kllinatı hiç bir hareketi Avrupaı röneeansma ön ayak olan 
şa.ıpnadan U,llyen büyllk ltlr makine ~ mütefekkir ve mUtefennln 
gib i gör UrlerdL Fa.kat bugün tabi· teri de çok dindar insanlar olduğu g. 
at kanununu dar b lr m utlaklyet çer· bi bunların yarattığı çok yüksek 
çeveal içinde alan ve kAlnatı bu göz medeniyet <le dslAm medeniyeti> 
le gör en h&klkl bir fen adamı kal- sfbi dinl bir t.sim taşımaktadır. 

mamıt &ibldir. BU.yük lngills t.llml MWkan •Fen ve hayat> 16lmll ki· 
Sir J amee J eana cJC.val'lı Wnab 
ismindeki kltabm 29 uncu saytaaın- tabının ~8 inci aa.ytaaında ,ayle der: 

._. ... ~nllr. A.lmaa taanuı.- B. Amaç'ın fikirleri ancak ktmnen 

' ~ Peypua &ölll prkına doğ'rudur. Tablatile, din kitapların· mıyor. mAnA. veren fey.> 
' ~~· •9u. .... _ ... __ y -1n....... da zikri geçen mucizelere UstUngörtl cDaha büyük JnikJuta hAclJMler-

da şöyle diyor: cBugünkU fen Miti «Maddilik tamamııe saçma ve gaıyrl 
determlniem 'ln li$ltUn 19Un&tlarıııa nıanbki bir felsefedir.> Ve sayfa 59 

yıkmaktadır.• Atomlar ve JClektron da Allahı f(Syle tarif eder: cMevcu· 
ıar işe kuqımca deterrniru.n kal- diyet aırnnnı arkasında cMaıı ve ona 

__..._ ...... --~ nım ve fen telUck ileri değı.tıiı 
~ dütüaUl)'ordu. i'akaı hwunak doğru değildir. Nitekim din de kend lnl gilılteren sablrt determi· git.I, tablatlle, din tclAkkilert de de· 
ıu,,:_·~ • &alla .. _ • ..__da muv-•- A.llm1ert bu mucizeleri hiç bir :&aman nism bugünkll flsikçUerin blrçofu- .1M11mck~~ır 
~:-vetll _._.. a& •~r·· ....,.. . Bugtın dini iylce anlı· 
ı..ı .....::::,•cımetle.rl bu taarruz- dış mAnA.larile Mınamışlardır. nun kanaatince eadece iat&tlstild bir yan din adamları arasında mucizeler, 
lıı .\lıı..... --· ta. Öyle an"'91lıyor B. Amaç'ın aklandığı iki mtlhbn mahiyettedir.> (8 . 30) Birçok tabi- ve dini laaaaubu vbeden adam kal-
16...... ~. J:eL--.,._ ..verek F1.n- nokta vardır: 
~._,_ lrJl-._ . -,,•<1- •- at hAdlselerinde kat'ı tek aeüceclen m&rnlf olmak iktıza eder. Fakat yo 
" tıa ~--.... <:eaup Alıılll • boyu• 1 - Bugünkü fenne göre, aebep- b&zlar ellnde bir Alet olmaktan kur· '-t. il..._ .. _ , ___ ._ •-tty-- le netice arasında mutlak blr mUna- ziyade muhtemel b irkaç neticenin tanım 

~y1 ~_..,. ... .....- ~ olan <!ln1n bugünUn madd. 
~"'lerta l:Bton,yayı kaptır- sebet mevcut olduğu; 2 - Fen ile göııe abnmuuun aruı1 oldutu artık zevkler.l'll.e dUşkUn büyük şehirler in· 
4 ~ lıa -a.t.ıa Peypus sö- dinin bir arada bulunanuyacağı. aııla.fllnııftı. ııanlarr için feragati ve başkalarına 
~ -.__n mlltekarlp ._ Fennin beızı husualard& sebeple B. Amaç'm 1UUkbtı ilrincl ıntl- yardımı zevk haline koyan bu hayat 
~ ilk- &aarru ;ppna:Jarı netice arasındaki mUnasebet e da- hlm nokta fen i&e dinin telif edile- fe18efesi, cemiyet nlzamını temine 

~ • ~ doğrudur. Fakat burada mlyecetidf.r. DOnyanan en detfırU Y&rdnn eden fanilik hlesinin uyan-
~~. ıılllh 'N -.. mUhlm olan ve B. Amaç'r yanıltan kafaları arumda lMüunan Lord Kel ~dlğ1 ana.ryi vur paUa.sm zevk 
~ ~ lkl llaftadanberl ~~ asıl nokta, bahsettiği kaidenin sene- Yin, Sfr Ottver Lotge, kevnl f'l&la· meylini ebedilik hls&nln vekarr ve 

"'-ı k llleydaa 111ubarebe&J, dini tqkll eden (kanun) mefhumu- n n Ml.ytlk tetkikçlm. Mil.ikan, «Bi· aaalett içinde eriten bir ah!Akl dlS lcla 4le IMıDllz 119\'kıllcent nun geçirmekte oldufu bQyük iııtl- Unmiyen adam• iSlmli kitabin met- alpıin teklinde kıymeti artmaktadır. 
"'~? ılftlr. Bir AJıaaa ÖD- ======='=============================== 
..., ' ..... .)'ol kavafatıaı ıce.- v ı 8 1 . d ~ ..... ::--~--=:mı; işici er u garıstan a ... 
"~ ~~~u ~ bir tren kazası ıı.ı.. --._:-·· - - _..... De Gol tarafdari 
ıı:" --...... DllıJcatl ~
~""- Nıır ki &-o1eaak'c1en Fransızlar hakkında ~~ ıenı, bir cephe tl7.eı1D-
.. ~ ~ ~ ııu ne düşünüyorlar 
~ ~ IMıllöz yoktur. 
~ .ki bu lillpCle 8ovyet or- Mani}ya. S CA.A.) - Bu ubah Mar· 
~ ~~fllaeU eev1m1wt ._ •1yada Caaneblero ila•ı-llun lı4iyfılk 
iııtı _ ,,.,. aalonwıda letihbarat a...-1 kAdhl Paal 
~ f ve Sovye& kuvve&- Marion'un vcrmiı olduju koaferamıa mn 

..... ~ Utratılamunıttır. :&Ull fU idi: 
~ ~ Ol'dıllaraın 7orulduf1uaa cMarepl Peten. de Gaule taraftarları ile 
_. ~ Ancak &aarruz ru- komünizmin aleyhindo konferanata deport· 
'' ._. ııı. ordular, her tür- manın belediye erkanı ile 111ülki ve askeri 
-. ~e ~t. Yenecek kadar a- bir çok memurları huır bulunmutlardır. 
'\ lıı a...,,-· Cleteriyorlal': deııllebi· Kesif bir halk kütle&.i ealonun haricinde 
'~'de f1md1 maJzemece toplanmıt idi. Buraya bir çok Hoparlör· 

. .\r bir lllllvazeıne baaıl ol- ler konulmu~tu. 
~ b iki tara6n ta:jıdıfı }larion, ezcüm1e oöyle demiıtir: 
~or. Bu meydan Marepl Peten, cihana müstevli olan ka· ' :.:::yati aarsıJını., &ırga içinde Franaayı yerinde tutmaktan 

.......... ~ laf) tır. Alman ma- ve korumaktan ibaret olan vazifesinde bir 
-.._ ~, ltacJar ytl.keekee, So\-,•et çok ınüıkülat arasında iki mlihim siyui 

1ot. ela o kadar kuvvetli g5- m!niaya tesadüf etmlıdr. De Caule taraf· 
' ılra tarlarının harekitı ve komünlım. Bazı itim 1 lb....:. "'I .ı\lrnan mn,·...ıa yol-
~e ıeler Mareplin de Gaule aleyhtarı olma· 
lı-ıa Ve Alınan cepbeel geri- ııının eebchi kapitaliıın lihniyetlne ko-

ll 8o"3'et kıtaatı bile aon münizın aleyhtarlıiının imili de muhafa· 

e •t.ncaya kadar IDllha- zakir zihniyetine Nhip olmuı olduğuna 
~ ediyorlar, ÖIUmle ve eöylemek belihatinde bulunmuşlar veya 

ı.ti Ylize gelmı, So\•yet la- ıuinlyetle böyle bir iddiayı iltıri &iirmü,. 
"9)') !erdir. Hakikat halde • ki benim de ııöyle-

ı..._ e diitUşUrken asıl cephe-._, "'ea mek istediğim <le budur • Marcplin de 
~'":"" Ve ana vatanla irtibat Gaul'ün aleyhtarı olması siyasi bir zihni· 
... ~ ............ flhlln olan Sovyet ydin, komünizmr. rlii~man olması da içti· 

Fransız diplomatla
nnı taşıyan tren 
kaza9a uıradı 

Se(ya, 3 CA.A.) - Ofi: 
.teki Yupe&av hududu avarıada Dra. 

gil'de vuku• ~en ve Fransız diplo•tla· 
rını tafıyan treain yoldan çıkması kuası 
netfoea.inde Bıılpr makiai1ti ile yatakl ı 
vagonlar idareeiDin lıir İı.alyan -uru, 
aldıkları yaralardaa öhnitlerdir. Bu ida· 
renUı bir çok meıaurları ıla iiçU tehlikeli 
olmak üzere yaraluauflanhr. Franaız yol. 
cuların hepsi Mi ve ealimdir. Bagaj für· 
gona 90k zarar gönnüttlir. Bütün aandık· 
lar '\OC valizler ezilrai,ılr. Franaıı büyük 
elçiai ile refabıinde Mluaan IO kitinia 
bir çok günler daha }"raııaaya gldemiye
cdderi zannediliyor. 

Lord Halifaks 
mezunen m~mle
ketine dönecek 

Nevyork, 3 (A.A.) - Slr Ronald 
Campbell dün Ollpper tayyaresi ile 
Nevyorka gelmiftlr. Slr R. Campell 
Vaşingtona. gidecek ve hUk6metlnl 
elçi ıufa.tlle Amerikada temall ede
cektir. 

Meksika 
Tecavüz vuku 

bulmadıkça harbe 
müdahale etmiyecek 

Meksiko, 3 (A.A.) - Ott: Reuter 
muhabiri tarafından sorulan suale 
owaben CtlmhurreJat C&macho Mek
•lka topraklanna ve yahut Amerika 
milletlerinden herhangi birine bir 
tecavüz vukubulmadıkça Mek8Hcanrn 
harbe mUdahale etmıyeceflni söyle
mlftir. 

Kiel dokları 
bomba:andı 

Bir Alman tarassut 
g::misi batın~ dı 

Londra, 3 (A.A.) - Büyük Briıanya 
Hava Nezarctlnln tebliği: 

Siyamın. h6yiık Japon kuvvederiııin ha· 
dudunda tah,It edildiğini nazarı itibara 
alarak realist hlr aiyaact talip et· 

meslnin lizım ıeldiğlni ve Amerika ile 
İngiltere Siyamın iPtiklilini garanti etme
dikleri takdirde hidiaelerin aüratle inkitAf 
edeceğini bildiren Bangkok menteli haber· 
!erin ehemmiyeti burada inür edil.aıe.ırıek· 
tedir. 

İngiltert, Siyama kar~ı takip ettiı;i t1l· 
yasetinin kt>ndisi iı;in hiç bir husu•i hak 
veya imtiyaz talep etmemek, fakat ingiJ. 
tereye vcrilmiyen hakların ve imıiyuların 
diğer bir devlete verilmesine müııııade et· 
memek pren ihine müstenit oldıılunu ge
çenlerde bildirmişti. 
~ingapurdaki Çin mahfillerinde izhar e

dilen kanaate g6re, Japon~anm Siyamda 
üsler temin etmesinin ihtimali Binnanya 
ve J\lale-zya'ra karşı olan Japor. tehdidini 
büyüııniyecektir. Fakat bu sihi üslerin 
J aponyanın elinde bulunmasından İngiliz· 
bin Japonyaya kar,ı rn mühim ha}·ati 
müdafaa haltını te~il eden Çin, madde· 
trn mütt'e!sir hııluııacaktır. 

41 A·man 
tayyaresi 
düşürü'dü 

Mo kova, 3 (A.A.) - Dün a~~m ne:· 
redilen Sovyct ttbliği: 

2 ağusto6ta kıtalarımız, Porkof, Smo
lenak, Koru&tien, Byelyı 'e Çerkol İ•ti· 
kametlerinde ve Estonya cephesinde düf" 
mania muharebeye devam etmişlerdir. 

Diler bOlgelcrde me\'zii çaıpışmalar ol· 
muftur • 

Sovyet deniz ve hava kuvvetlt>ri, Baltık 
denizind~ Alman vapur kafi~ltrine mu· 
vaffakıyetlc hünım etmiılerdir. Harp ıc· 
milcrlnıiz 'e tayyarelerimiz, 5 muhribin 
blma}es.lnde ~yrcden 8 f,lman yük ge· 
misine hücuma geçml~lcrdlr. Alınan ilk 
raporlara göre, bir muhriple bir §il~p ha· 
tırılmıo ve 2 muhriplc bir nakliye gemiai 
de hasara u&ratılmıoıır. 

1>ütman keııdiaine verilmit olan vazife
yi ifa edemiycrek ıeriy~ dönmek mecbu. 
riJerlnde kalmıftır • 

Biz hiçbir zayiata uJramadık. 
K;ıalarımızla itblrliji yapan hau kuv· 

vetlerimlı. diiomanın zırhlı kuneılerine, 
piyade ve topçu kıtalarına müteaddid dar 
beler indimıi~tir. 

Tıyyarelerinılı 1 ağustosta 41 Alman 
tayyadui tahrip etmiştir. Biz yalnı~ 19 
tayyare kaybettik. 

Moııko\'a hava taarruzu devam 
edlyer 

Londra, 3 ( A.A.) - Mo kova radyo. 
sunun bu !ahah f'!rktnden verdiıi bir ha· 
here göre, mütc:ıddid Alman ta}Yare grup 
ları Mo•kova}'a hücum etmek l'1ehbüeün· 
de bulunmuflar, fakat hunlardan ancak 
münfrriden uçan hir kaç tayyare !'O\'}'et 
müdafııa&ını geçt.rck bomba atahilmifler· 
dir. llu•u•i binalarda .;ıkan yangınlar &Ü· 

rntle s<irıdürülmüoıür. A,Xeri mahiyette hiç 
bir huar \Uku hulınamı~tır. 
1S7 inci Alman frrkumm utradılt 

hezimet hakkında tafsllAt 

Altı haftada 
bir buçuk 

milyona varmış 
l\loskova, 2 (A.A.) - B. B. C.: 
Sovyet istihbarat bürosu reis mua,ini 

M. Loaovaki, Alman • ~vyct harbinin 
altıRCı haftası mlinascbetile ~u beyanal· 
ı.t bulunmu,tur: 

c-- Alırıanlaıın en İ)i fırkaları imha e
dilmi~tir. Bida)eUe Mo ko\·anın üç hafta 
içinde zaptedileceği tahmin olunu)'ordu. 
Sonra bu altı haftaya çıkarıldı. Almanla· 
rın zayiatı bir buçuk milyondur. 

Çetelerin Almanların geri~nde büyük 
faaliyet gösterdikleri biltfirilmektedir. Bun 
ların sayıeı her gün artıyor. Halk ken· 
dilerini gizliyor, karınlarını doyuruyor, 
çctdcr, mfiıı.akalit yollarını bozuyor, kôp· 
rülf'ri tahrip ediyor, panik çıkarıyorlar. 
Almanlar ıinıdi oınn ıürecek bir hıırbi 
düşünmek mecburiyetinde bulunuyorlar. 

Bir İtalyan 
kruvazörü 
torpi~lendi 

Ge:ı. i n:n bat:p bat
mat'a,J ı anlaş iamadı 

Londra, 3 (A.A.) - Bahriye ne
zaretı tarafından bu akşam ne~redf· 
len bir tebliğe göre, bir İngiliz de
nizaltısı Akdenlzde 6 pusluk toplar
la mtıcehhez ve Eugenis Diesavl ve
ya Emanulıa r'ıll Berto Duca Aos
ta olduğu tahmin edilen bir lt..ıyan 
kruvazurUne hucum ederek gemiyi 
torp.llemlştlr. Bu ltaiyan kru\•azö
rUne yine 6 pusluk top!arla mUcch
hcz Carıbaldl sınıfından diğer bir 
kru\·~r refakat etmekte idi. Her 
lıu gemi de duman perdesı arkasında 
gizlenerek llerllyoriardı. Kruvazöre 
iki torpil &'Salıet e mi.ştlr. Torpillerin 
kruvazöre isabetin! mUtcaklp mUte
adtllt düşman torp.to muhriplcrlnin 
va.ka mahalli etrafında dolaşarak du_ 

.Yazan: M. H. ZAL 

A merlka hllkfUnetı Vlşl'de ful 

bir ılyaııet takip ediyor. ArL 

da Amerika olmua \'işi çok&aa 
Almanyanın arkasına katılmı§ \"e 

Sen muahedesine benzer lııılr ıHllll 

muahedesi hnu.laRUfh. 
Fakat Almanya katlyen bot illbl'· 

muyor. Eilnde oynıyacak tlirlil &ör· 
lU koı.lar \-ıLrdır, Bunları Amerika
)& kar" oyıuyarak Vlşidekl aoa 
ınuka' emetlerl kırmaya f&l•lJf)'Or. 

Bir hUkfimetln lntlhar etmeı;lae 

dışarıdan mAnl olmak güçtür. He
le hükOmetı elde edenlerin mühJm 
blr kısmının ölçtleü l<"ranaaya alt 
utanı clü,Unceler olma&aa, ıınat
tan hıtJfade ederek Framıacla balk 
hAkimlyetlnl her vakit için öldör
mek \'e bir azlıfı, istibdat yoll,yle 
\'e Alman ldeoloJtalne dayanmak aa. 
retlle \'e hl.kim bir IDe\'kle çıkar

mak emeWe hareket ecUyorlana 
\1cdalllarınrn yolu kola7 kolay bu
lunamaz. 

Bugün Amerikayı ,.e lnıtJtereyt 
dllı}Uııdüren meeele. FNDSadaki 

bir a\·~ adanını, tıpkı Al~~ 

Melımetıe meDBUplaJ•111111 yapdtfı 

gibi, memleketin istlkWI ve bir kı
ııım arazi&! bahasına da olııa Urtl
dar me,kiiol muhafazaya raJışma
ları \'e Fransayı küçilltmelert de
ğllı\i r. Bu he.sap ı.~ranaa balwıun

da •• da, dünya bakunuıdan da ya
~ın «iirlilecektlı• Bugünkil )ıa.ı~ 

7.anıamna alt dava, bir Alman • 
• Jo"ranıız münferit 11ulhü netle.esin

de }'ransız donanmaaınm AllJlalt.e 
lano eline g~lp ceç~·ecett ve 
ı-·ransanın Alrika 'e diğer yerler
deki araı.lslnln, Hlndlçlnide ) apd0 

d&lı gibi «l\1U11terek mUdafaa» adı 
altmcla Almanlarla ltalyanlara tes
lim edllJıı edllmlye<•ckUr. Hele gar
bi Afrlkadakl Dakar llssilnün ki

min ~llnde olacağı meselesi, Ame
rikn) ı çoJ, rahatsız etmekte \'lşi
ılen istediği teminat da çok yer 
tutmaktadır. 

Acaba \'l~ldekl siyasi taarruzlar 
nasıl inkişaf edecek! Bu sualin 
ce\ahını RusyadaJd askeri taar
nızun yakın istikbale alt lnldı}af 

man perdesi yaptıklan ve knıvazörU şel.Umle nramak yanlış olmu. 
setretmek istedikleri görUlmtışttır. 

Dü.µnan kruvazfüünUn batıp batma
dığı malfJm değildir. 

:lfi&'Wz rMftll &eblJfl 
Kahire, S lA.J\.) - Onaoark İııailiı 

Amer:kada vapur 
ir:şa:ıtı faaliyeti 

hava kuvveılcri umumi kararıilııoın teb. \'a:lngıon; 3 (A.J\.) - BahriJo Neurc-
li&J: ıi tarafındau dun blldinldiAine göre, A· 

Junkera pike bombardıman tanıırelcri, meriknda \&pur inşaatı u.ha!ındaki faali· 
l\leuerechmlu'lcrin refakııtinde olarak dun }et bıiyiık mikya~ta anmı~ bulunmaktadır 
fimali Afrika ıahillerindc lngiliz harp ı Amcnkııda bir sene e\'\Cl 12 inpat ıea
grmilerinden mürı kkrp bir ıı:şekküle lıü· gi.hı varken \'U &ı:ııenin l temmuzunda 
cum r.tmi~ltrdir. İngiliz a"cı ıııyyırderl harp gemisi infa eden 109 tczgih faali· 
düıman leşckküliiniin yolunu kest'rck 4 )ctto bulunmaktadır. 
Alman hombardıman ııın-aresi ile bir &\· 

cı tayyıırcei dü~i11mü ler ,.c mıiteaddid 
dü~man avcı tayyarelerini de ha•ara uğ· 

rııtmı~lnrdır. Üç 1ngiliı a\ct tayyaresi Üs· 

lerine dönmemitlerdir. 
İngiliz bombardıman tayyardcri dün 

Bir adam metresini baıka 

bir erkekle görünce bir kur

gece Girit aduında düşman işgali ahın· Enclki gl'Cc, B{')oğlunda, Tarlabaşında 
da bulunan tayyare meydanlarına \e Gi· 

şunla yaraladı 

rit tahliye edilelidcnberi ilk defa olarak bir yaralama h!dı·c•ı olmu3 \e Muttafa 
hücum ctmi !erdir. Kandi)ada ''llku bulan adında Liri metresini tabanca ile vunııof' 
infilakların kızıl renkte olmuı atılan bom tur. Hadiııe ~iyle cereyan eımi~tir: 
baların petrol depolarına isabet elliğini Mustafa, endki alqam ~alıttıiı daire-

ıU«tcrmektedir. den çıkmtf ~c Tarlaba~ına geldiği nkit 
Dün günd~ İngiliz bombardıman tay. 

unın zıımandanbcri beraber Y•tadıiı Fatyarelcri Sud3 koyunda düşman nakliye va. 
purlarına hücum etmişler ve beheri tah· ına Jaleyı başka bir crkf'kle beraber ıe-
minen 3000 tanllitoluk iki ticaret vapu· zerken gı.İrmü~tür. Bu vaziyet ka11ısındı . 
runa rnüteaddid isahl'tler kaydeyleml§ler 
~e bu vapurların battığını gönnü<jlerdir. lnAne ırıai bir zihni) etin tecdliyatındandır. 

' vlyat ytlksekUğln-
"' llb..e. Fran&ızlara -ıtre baİ'p ,·azıyetı ...... -._.._ biraz da lnsafsa:- • " s Vichy, 3 (A.J\.) - Ofi• (Havas) ajan· 

Slr R. Campbell, guetecilere beya 
natta bulunarak l n&11iz büyük elçisi 
Lord Halifakain yakında mezunen 
memleketine dönmealnin lhtlı'nal da· 
hlilnde bulundUfunu eöylemifUr. 

İmparatorluk hava kuvvetleri bu gece 
Kidl doklarını boınbardıman etmi~lerdir. 
TaYJarelcrimiz Felemenk sahillerlnıle ta· 
rassut yapmakta olan lıir gemiye \e Ame· 
land adalarındıı dütm•nın topçu tcsi1atıııı 
bomhalanıışlardır. Tarassut gcmioine ve 
odanın topçu mevzilerine tam isabetlrr 
kaydcdilmitıir. Tarassut gc111iai aıct alnııı 
ve 10ora da batmıttır. 

Kctif tayyareleriml:ı; cenup ıarki sahil· 
!erimizde uçan iki Alman bombardıman 
tayyaresini tahrip ctmi)ler<lir. 

Mo~kova, 3 CA.A.) - Smolensk'de 137 
irıci Alman piyade fırkasının uğradığı he. 
zlmet hakkında dünkü Sovyet tebliiine 
zeyil olarak m6temnıim bir tebliğ nCfl'e
ılilmiştir. 

Bu tebliğde oQ)lt: denilını>ktedir: 

Bombardıman tayyarelerimiz. sahilddd 
mitralyöz ymalarını da sıısturmu~lardır. 

sinirlenen Mustafa, zaten uzun zamandan· 
lıai mC'lresini kı kandığından ve bu te&ıı· 

düften de kı kançlığı bir kat daha arttt· 

iından tabancı•ını çekip Fatma Jaleye 

~ sının askeri muhabiri bildiriyor: 
~ )'ini Ukranya cep- Şark cephesindeki harckitın kati bir 

burada Alman ve safhaya yaklqınııktı olduğu anla~ılınak· 
' ..__.,111& bir mu\'affakJ- tadır. Voroşilof ile Timoçenko ordularına ..... .... 

' - )'Ukarı Dlnyesterl karşı Novograd civarında taarruza geçen 
...... \'e Balta şehrini tşcaı Alman kıtalıırı \ oro§ilof orduıunun Moe· 

~ ve mUttellk kuv- kova ile irtibatını tehlikeye koymu§lur. Bu 

• ~ nehrine \"&rmı' ol- ordu ihtiyat kuvvetleri ile iatc maddele
...._- ..,. rini vcsııir levazımı yalnız Vologda demir· 
._ .. ...._ '-reUo aşalı Dlnyes- yolu ile temine talı§mak mccburiyetinde-ttt' ""-~ ve WA. Tlgina dir. 
'~ talcaauıda bulunan Sov Şimalde harekat muntazaman devam et· 

' ~ flnıaıden bir ihataya mektedir. Bu mıntakada alınan netlcelo
~ "'t. bı Oluyorlar. Bu itibarla 

1
. ri.' Alınanlar . memnuniyet verici bir ma· 

tt ' llYeete::- boyundaki So\• hiyette addediyorlar. 
'~n de a,atı Bu neh- Leningrad'a yapılan hücum inltitaf et· 

llıı ~- - g mektedir. Söylendiğine göre, Rueyaııın bu 
•~ ·--ue1er1 icap ediyor. . h ı..ı. • --da · --ııı Yakı eski devlet merkezınde alk, eo.._ıu 

" "eıa Dda Almanlar, barikatlar yapmakla mctıuldür. 
Ilı..~ lttunenıer tarafından Alman hava kuvvetleri düflIWI kıtal&· 

"ı ~: ~tttr, rını ve askeri hedeflerini fuılasız bir IU• 

~ ıa_ 4e Ü \'azlyete göre rette bombardıman etmektedir. 

)et-.t..~lkolceytl neticeler Ukranyada biribirlne mo\'llzi iki büyük 
~--ur. Daha birkaç hareket inkişaf ediyor: 

, lıh:ıındır. l - Kief'in ccııubunda Dniestcr ile 
lt~ . .. ı.ı . Bug araeında yapılan taarruı, 

""• •--ı 2 - Dineper'in maMalıına ve OdetaJ• 
h.. inden burgun doğru }'apılan ill'ri hareket. 
"«ttıarı b" .Mare§Sl Budyeni'nin kuvvetli zırhlı bir· 

Çe)e na ır liklerle mukabil h6cuma geçmek buıuııın· 
L. - nk koydu d.ıki t~ehbüsü akamete uğramııtır. Bu 
~-a (4_ birlikler, Alman orduıunun açmağa mu· 

~: ) - Ofl: Aimu radyo- vaffak olduia bir cceb>e dütmutlerdir. 
~ Bn bölgedeki Macar kıtaları ilerlemekte 

'" Öl~ei 1 Fuhrer, Mare§al Hin· ,.e Ruslar ricat etmektedirler. 

~'deıtJ ..!~dönümü nıünasehetile Zitomirin cenubunda, Klef'e kartı ya. 
lıe,d~eye kendi namına pılan harekat, son muharebeler netic;e. 

llr. sinde, daha barlı bir inldtaf ktNıetmlttir. 

Felemenk Hi.·.di~tam 
is'dla iiıtimal.n J 

karşı tedbirler ahyor 
Mojl, 3 CA.A .) - On: F elemenk 

Hlndlstamnda.n gelen 100 kadar J a
ponyalı Mojiye vuıı olmuşlardır. 
Bunlar, Felemenk Hlndı.tanı resmi 
makamları taratın~ l&hll boyla
rınca birçok tahkimat ve lnfaat ve 
hattA böylece ihraç yapılabilecek 
mevkilerde bulunan ııana.t eeerlerlnin 
tahribi içinde tertibat ve hazırlıklar 

yaptırılmış, t&raaıruda elverlfll yer
lerdeki mebaniye vmyet edilmi.J, 
yedi birçok euutlar aiWı altın& ça
tmımıf, ve fakat motortae kıtalann 
beyular l.darealnde bulwunu9 oldu
ğunu aöylem!.fler ve Felemenk pet . 
rol mmtakum& )'&kla,m&nm git tik· 
çe daha !ula m U.,kWlqmekte bulun 
dutunu da ilAve et.ıntflerdlr. Avdet e 
den J aponlar, Felemenk makamları 
tarafından kendilerine hiç bir ta.ayık 
yapılmadJltnı ancak )flerine devam 
etmekte btlyUk m llfkllt.ta uğradık
larını da anlalmlflatdır. 

Japon Sefiri, 
8. Ve..les'le görüıtü 
v~n. 3 (A . .A.) - J apon bll· 

y11k elçisi Anili'al Nomura dUn Ml.8· 
ter Wellea'le 10 dakika süren bir m U 
lt.kat yapllllftlr. Bildlrilıdlflne söre 
sörtlfme eenuında "bahı1 m..ıeıer 

IMnUU beldi G1mu9blr. 

Blenbelm bombardıman tayyarelerimiz. 
den biri üsstüne dönmemiştir. 

Kctif tayyarcl"'imizin ~ temmuı: aüıı6 
Franaanın fimalinde iki dütman tayyaro
ıini daha tahrip ve imha ettikleri bugün 
teeyyüt etmektedir. 

l ng11tere üzerinde 
Londra, 3 (A.A.) - Büyük Britanya 

hava nezaretinin teblili: 
Bu gece Büyük Briıanra Üzerindeki düt

man faaliyeti pek hafif olrnuttur. 
İngilterenln t1rk ve cenup kısımlarına 

buı bOmbalar aıılmı~tır. İnsanr.a hiçbir 
ı:aylat o lmamıştır. Pek ehemmirctelz huar 
kaydedilmiştir. 

İmparatorluk havı kuvvetleri bu gece 
Hamburg, Berlin ,.e Kiel'e taarruz etmlt
lerdir. 

General Dentzin 
karargahın da 

bulunan ves:kalar 
Londra, 3 (A.A.) - Surtyede Ge

neral Dentz'ln karargA.hmda bulunan 
veslkala.r hakkında Londradakl Hür 
Fransızlar karargAhı dUn alqa.m be
yanat netretmiştlr. Bu beyanatta ez
cümle f(Syle denilmektedir: 

Bu vesikalar Vlchy hükCUnetınln 

harici ılyuetinl idare eden nazırla
nn Alman olduğunu bir kere daha 
labat etmit bulunmaktadr. 

inhisarlar Vekili 
Erzuruma gitti 

Güaıüthın~. 3 (A.A.) - Gümrük ve 

Şafakla beraber Sı.wyet kıtalırı düt
man' üzerine ağır bir IBZ)iL: yapmağa baı· 
lamı•lardır. Rical etmekte olan Alman 
birliklerine müıahuct etnıeı;i jçin, Al· 
man kumandanlığı, 137 inci fırkayı aloo 
lacele bu mıntakı)·a göndmnittir. Mezkur 
fırka, harp sahasına ğdir gelmtı derhal 
muharbeyc girınittir. Fakat bir Sovyct miıl 
rez~i Alman fırkuına. yayılma'k için u. 
fi bfr zaman bırakmadan derhal hücuma 
geçıni!lir. Diğer Sovyet müfrezeleri de 187 
inci Alırıım fırkaıını ıüratle çember içine 
almıılardır. Sovyet topçusu dı bıı ıır•da 
kcııif bir ate§ açmıftır. Topçumumn ha· 
zırhk ateşinden eonra kıtalarımız dÜf
mıına hücum etml1lcrdir. 

Topçumuz yüzlerce Alman öldünnü§lür. 
Bir topçu eri tek bqına 50 ldfiyi yere 
ecrmi~tir. 

DüJıDan bir mulcahil hücum tctehbü· 
ıünde bulunmuou da bir Sovyet tank bir· 
liği harekete geçerek diifmanı tardctmlt
tir. Müteaddld kanlı çupıpnalardan IOD· 

ra düpnan mukavemet edemiyecelini an· 
lamıt ve daiılmıttır. Düıınan ıilihlarını, 
otomobillerini, mühimmatını ve bir çok 
öl6 ve yaralıyı, muharebe meyılanında bı· 
rakarak çekllmlttir. 

Almanlar, mahfuz bir yere 11iınırıık iıı
temiolerae de rlc.ı hatlarının keailmlt ol· 
dujunu gönnfiılerdir. Dütman burada da 
mermi ya~muru altında biçilmittir. Yıl· 
nıı bu noktada 400 den faıla Alman eri 
ve ıuhııyı öldüriilmüt veya yaralanmııtır. 
Burada lŞO tSir ılınmıttır. 

Hopklnı MoekovlWlan ayrıldı 

Moakova, 3 (A.A.) - Amerikadan 
Rusyaya gönderilecek harp mal-
mesl mes~leainl görüfmek Uzere ge
len, Birleşik Amerika Cilmhurreisi 
B. Ruzveltln mUmesaill Harry Hop
klna Staliı\ ile iki defa görU.,tUk

İnblaarlar Vekili, buradaki tetkiklerini bl· ten eonra dUn Moakovadan hueket 

ıiınıit ve dün .Enuruma gitmiftir. etmlftir. 

Diiier baıı tayyarı-krimiı de Sicih·ada 
lloriıuo tayyare meydanında Suoia tipin· ate§ etıni§> \C silihtao ~ıkan kurşunlar ka· 
de müteaddit İtal)ın tayyarelerine hucum dının karnına ginni~, ağır surette rv•· 
ederek bir diitınan tayyare!ini tahrip et· 
ıni~u ve diğerlerini hasara uğratmı§lar· 

dır. 
Bu harekata iflirak eden tayyarelerimiz· 

den biri ününe dônmemittir. 

Dünkii sayımızda Kızılay ~ki umumi 
katibi Doktor Hikmet Gizerin kızının dıi· 
~unünü haber verirken. Doktor Hikmet 
Gizerin km Saide denilecek .. iken yanlıı· 
!ıkla oiJu Rifat denildi,ıir. Oıür diler ve 
tuhih eyleriz. 

Felemenk 
Felemenk Hlndlataıu reaml ma

kamlamım, aalı11 boylaruıda ~k 

tahkimat yaptırdıt ve lımnt tecı
blrler aldılt bUdirllmektedlr. 

Felemenk Hlndlltanı, MalaY ta
kan adalarından Felemeoge alt 
olanlardır ki pnlanlır ı 
Suınatra - Sathi m.,.....Maı: 

'186"16 kilometre mvabbaı. Nllfu
aa: ı milyon. Kalıve. ~er, pirinç, 
karabiber ihraç eder. Alaa ve ka
lay madenler! vardır. 

Cava - Sat.bl mesahuı: lSO.GlO 
kUometre murabbaı. Nllfu&a 30 
mDyon 260 bin. Pirinç, şeker, pa
muk, babarat, kahve Uuaç eder. 
lılel'a.& ~. 

!anmasını sebep olmuqur. 
Etraftan )etiynler Muatafanıo dindeki 

tillhı kapıp kendi ini yakalaınıflardır. A· 
iır yaralı olan Fatma Jale, sıhhi imdat o

tomobili ile ~oilu belediye bastıı1wıe

ıine kaldırılarak tedavi aJtına alılUllıf İle 

de, kadının ha)atı tehlikededir. 
Dun adliye}e getirilen Mustafanın l!Or· 

gusu )apılmıf ve eorgmu csnuında Mu .. 
tafıı suçunu İl< .. 'Tar etmittlr. Serıu hikirııi, 
eorgıı)tı muıcakıp ıuçlunun tevkifine ka· 
rar \cnnietir. 

Hindistanı 
Borneo - Sathi mee·Na' 

'725,200 kilometre murabbu. ND
tuau: 1.8-16.ooe (Bn adanın yal ... 
beşte ~ll Hollandaya aittir). Ka
uçuk, tUttln, pamuk ,.e balıal'at lh· 
raç eder. 

Celebell - Sathi llHlllllbaaı: 
201.670 kilometre murabbaı. Nilfu
au: 1.800.000. 

Yeni Glnea - Avustralya kıtaaı 
lıe9aba katrlmaua dtlnyanın • bü 
yük adua olan yem Glnea'nın yal· 
mı. sarbmcla ufak Wr kamı Ho
laoclaya aittir. 

Bunlarclaa ~ blrtok utalıt a
dalar da Felemcak Hbulla.__ 
tlUıldlr. 



inhisar:ar Umum Müdürlüğünden 
1 - Ş;ınnam~ı mucibınce cl0.00()) ks. birinci neli >Prima Saaz> hüblon 

pazarlıkla ııatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8.8.941 cuma gı.n•J 5aat 9,30 dıı Kabaıaşıa Levazım !)Ubcsiu· 
ddd alım komı~)onunda ) pılacaktır. 

3 - .,.annanıe !.İ "zu geçen şuh den bedel "z temin edilebilır. 
4 - İsteklilerin pazarlık için ı ) ın olunan gün ve saatte yüzde 7 ~ güvenme 

parasile birlıkte makLı.r komı n.ı muracaaıları. (6297) 

] 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma)esi: 100.000.000 Tllrk liraaı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zira.! ve tıcar1 her nevi banka muameleleri. 

.Para biriktirenlere 28,000 Ur- ~vamlye veriyor 

Ziraat Banknsmdn kumbaralı ve ihbarsız tasa.mı! hesaplarmda 

en az 50 lirası bulunnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı -
dald plAna. g&re lknunlye dagTtılacaktır. 

'adet 1,000 llrohk f,000 l.in& 100 adet 50 llrakk 5,0()() Ura 
' :ıt lSOO :ıt 2,000 :ıt 
' :ıt 23G :ıt 1,000 :ıt 

120 11> ... :ıt f,808 11> 

.o :ıt 100 :ıt 4,000 :ıt 160 ll> %0 J> 8,200 :ıt 
DlKKAT: H~plarmdaki paralar bir sene içinde l50 llradıuı &f&• 

tı dU4Zniy~ere ikramiye çıktığ'ı takdirde % 20 fazlaslle verilecekUr. 
Kumlar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

11 BlrlncikAnunda çekilecektir. 

TERZİ ' 
Tevllk ŞIPKA 

Son moda üzerinden dı1ı:erek en 
mü)tülpesent mü"erilcri mmınun ~ 
der. 

Bahçekapı Arpacılar Han 12 

Doktor .... ~ 
...-ORFANiDİS 

Cild ve Zührevi miltehMsıın 

Beyoğlu Suterazl 11<>kak No. 5 
Nil apartnnan 2 et kat Tel 43784 

I 

Baebkl~ .. -tlııııı. 
Bayanlanna MÜJDE 

Ehven fartlarla en son model 
üzerine saç tuvaleti ve perma· 

nant, mani.kür yapllır • 

.& N KA8A 
Bayan berberi Nimet ve Sedat 
IUdıköy Bahariye cad. 'No. t 6/1 

VATAN GAZETESi ' ~ Ftl'.AJ:LA&l ..... 
~ 

Ba!Jldı: ?50 

lncl sayfa ısoo · 

2ncl » 400 

Sncll :ıt 100 
41K'Ü :ıt 30 

4bone ücreti 
kiye clallillncle: 

nelik 6 aylık 3 aybk Aylak 

00 ?50 1( 

Har 1ç memleketieN: '" lH iL 

aeUk 6 aybk ı ayl* Aylak 

ıOO %" Hlt 8H llf. Yeldur 

teye cönderllea evrak d~ 
ecmnwı.tn iade olaamaz. 

ŞÜPHE 

<.,;am ağaçlarının ckııeri ~erici k.apla· 
ı donemeçlı ) old.ın her gün mtitenı.adi 

r gidip gelme ile otomobiller geçer, du· 
ıanh başını bulutların gölgesınc saklıyan 

, amunlara lınvasından cıı;crlcrine uCaL bir 
• a uman ) iizle.rce in•ıın koşardı. Orası 
ıç de hır sanat• ryom manzarası g~tcr· 

.Soldan tmğıı: l - Ma et; c K • mi)ordu. ~ine çayırlan neşcl.i aile sroı>
eklet! 2 - Deniz elbisesi; götUr. 3 -ı lanle ı;iı•lcniyor, çanı dalların.ın arası.n· 
uğraşmak. 4 - Kudurmuş: bir renk. dan ahenkli kahkalıular aksetlı)ordu. '\a· 
5 - Taharn etsene! 6 - Köle; söv- manl.ırın ha ta 'c İ)i sakinleri arasında 
rne; bir ağaç. 7 z ktı. ve ferasetle. kcnd içine çekilmi~ kı, 'e yaz b.uraların 

ı · b-'- ·ı··· · tek bır adam 8 - Onarma· elb!se:ıln ıusrmlann- muıevaıı o.çı ısını )ap:ın 

d 9 T 
' dil 

10 
K kt \ardı. Tukriben kırk - kırk beş ya~ların· 

an. - ers şen. es n 1 .-
d.ı gon.nu)or, ı;arı \e ıraş arı uzamış )U· 

bır alet; ınıltL ll - vııayct; Uyc; zundc dııima gıı.li \C dı.:rin le acı çizgile. 
bir harfin okunuşu. ni)or ıu. Kimdi? N!.'5i ~ardı? ereden 
Yukarıdan aşağı)ıı: l - Mn et! gdmi ıi? Bunu hiç kimse somıa~a ces:ı· 

bir sayı; pişmemiş. 2 - Bir i kam- ret ~ılcnıcmişıi. Kış gelip Yamanların has 
bU rengi; ulaştırma. 3 - Ele geçir- ıa mi firlcri uı.aklaşmuğa lııı:ladılar mı 
mek. 4 - AçgözlU ; C\ln kısrmlann- "al h Nedimin en buyuk e&lenccsi kuşla· 
dan. 5 _ Arada bir 6 _ Bir çiç('k; rı olurdu. Sıra ile i•pinoz, saka, kanarya, 

iskete ve daha kendinden tıaşka kimsenin 
taşkın eu; sonbahar. 7 - Tıbbın s.- bil ocdi i isiınlrrde bir ı;ür'ü kafesi odası· 
nlr hastalıktan kısmı. 8 - Eır is- na dızt r ubah akşam onlarla konuşurdu. 
thnd:ı.t nidası; bır çıçck. 9 - Para Eg(f bu lın)at hep a)nİ şekilde &ıiriıp git· 
6tzdıran. 10 - Bir nevı deva; tersi: 5 r idi, ~ıılih Nedim de insanlardan uzak 
yapı. 11 - Nefer; kinaye; b!r istif- unuıuldıığu bir köşede bir gün ebediyete 
ham. karı~acak ve bu ga)bubeti, arkasından 

F.:VVt;ı~Kt BULMACANIN HALLI ihmal<" ugrayacak olan kuşlarından baş. 
Soldan .sata: 1 -- Başıfrnıak; Do. 2 _ ka kimseyi mütees ir ctıniyceekti. Fakat 

İraka; Kcd . 3 _ Ramiz; Arala. 4 _ Dip· hiıdi cl<"r ona rahat vernıediler, senelerin 
. iikiıııcıe avdet cıtirdiği hnyat ında tekrar 

eit; Pi ı. 5 Elii; D.nl. 6 enı fınına baş gö~ıerdi.. Salılı "!'edim lıer gün 
Oncn); Za (az). 7 - ) n k. 8 lııad 1. 

1 
ku mutad uzifelcrini yaptı .. tan 60nra tah 

eden; Bu. 9 .Afaki. 10 ~ Jliin ed n. taları allannn eski c\İn halkonuna ~ez. 
11 - E ir; İma. Jon"tıntı koymuş gazete okuyordu. Birden· 

Yul<ancfan a§ll/ı)a: 1 - Birdenhire. bire a•abıyrtle )erinden doğnıldu. Gözle-
2 - Ara ile. 3 Sanıp n)a; 1 . 4 ri O)ııklarından fırlarcasına açılmı,, 6İ· 
.Aki ; İadelı, S • Raz b (Bizar); ~e; Ar, nirli hareketlerle gczinmeğe ba~lamı:ıı. 
6 - Şadan. 7 - Aka; Kcfr. 8 - Kupiç. Gazetcyı tekrar elıne aldı, e\CI onlardı. 
Nnıli. 9 - Dair; K m. 10 - Dilsiz; Bina. Bundu oüphcsi kalmamıjtı. Karısı ve kı· 
11 - Atla. zı. ~imdı her şey ı;özünun önıinde daha 

RADYO 
[.PROGRAMI.] 

8ugÜnkÜ program 

7;30 Program 
7,33 Müzik 

19 00 Konu,mıı 
19,lS Mı.zik 

rn:ıulıla canlanı)onlu. Başına )İne o m~· 
um haııralaı hucum ediyor, o eon günkü 
hadi rlcr birer birer gö:runün önıinden ge· 
çi)urdu .•• Onu ne kadar ı;evmi,ti. A_şk mü
tekabil olu"'1 )llŞaf, l<"k taraflı ııcvgileı ü
lunıe mahkumdur derler, liif. O nasıl tt

ndcrce lıiç hır karşılık görmeden ldi
hayı ı;cHnişti. Halbuki butün bir haya· 
tını onun önune serdiği zaman yalnız a· 
L) cı kahkahalarla karşılaşmı~ıı. Meliha 
onu hiç bir zaman ııelmedi. Bundan emin· 

7,45 Ajan Ha. 
8,00 Muzik 

19,30 5.ıat a).ırı,, di. \ e ondan hiç bir şey lıt!ldemcden kal· 
AJan~ Ha. bine nufıız eden lın}alilc >aııaınağı göıe 

8,30 Elin ti 19,1::; Muzilı. alnıı,ıı. Falal na ıl oldu bilinmez leliha 
20,15 füı<lyo Gaz. bir g.ın birdenbire conunla evlenmek fik· 12,30 Program 

] 2,33 .Muzık 
12,45 Ajaruı IIa. 
13,00 Muzik 

20,1.> tıız:k rind< hiili sabitse muvafakat edeceğini~ 
21,00 Ziraat tak~im so)lnli. Bu umulmaz bir mucize oldu. Ev· 

13,15 Kan~ık proı;. 
18,00 Program 
18,03 luzik 

lendiler.. Fakot bu birleşme hiç hır za. 
21,10 Müzik man tam ııaadcıi anılarına Eokaınadı. Sc

18,30 Seri 1 10 
dakika 

18,40 Miızik 

21,2j Konu ma 

21,t:> Mıızik 
22,JO aat • a) arı, 

Ajans Ha. 

22, ı5 Mu.ük 

r. HafızCemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütehassısı 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç heı:gün 2.5. Tel: 2'3898 

oelen:c bir tarafın kunetli \C ateşiıı 8C\· 

gısi., dif;crinin lika) ıt ve angarya ncva
zişlcrı ile zoraki Lir sürüklcnı~lc geçme· 
ğe başladı .• alih Nedim sc~dif;i kadınla 
olun lıu mu terek ha)alın onun üzerinde 
na ıl ıahaıumiılsuz bir hnl bırak-tığına git· 
ıikçe buyuk bir acıyla §lllıİI oluyordu ... 
l•t tam bu sıralarda ı:enç acloııun içine, 
~ifn ı, ı ellisi ga) ri kabil Lır kuruntu, 
onu uzun uzun kıuandıran inleten bir 
mikrop girdi. Şuphe. 

Salih Nedim hiili o zaıııanlar nasıl de
li ulınadıi;ına oıı~ı)ordu. Çıldırasıya sev· 
eli" ı bir kadıll(l n e·ıphe ediyordu. Viıkıiı 
bu \; dın onu hiç bir zaman &e\meınişti 
ama mademki onunla evlenmi§li ve ismi-

ni taşıyordu. Hiç olıuuea oa& hürmet et· 
mesi lıi.zımdı. S4lih Nedim artık korkma· 
ğa başlamı§lı. Bu ;iphenin ha~kat ol· 
masandan kocku)ordu. Ah in!anlar! Ego· 
ist mahluklar Salih Nedim bu hi inde 
kendini hala affe.-leıniyordu. Şüphelerinin 
hakikat olına..sın•lan bu katbr kork!JıOlı ka
rısından ayrılmak mocbııriyeti değil mir· 
eli.. Bu ıahammül•üz ve ı tıraplı hayata 
ayni ;tamanda yepyeni bir azap daha ek· 
lendi. Yakın bir vakitle baha olacağını 
iiğrenmişıi. lşıc bundan ııonra bir cehen
nem hayatı surmejje b~dı. Ç.OCuğunu 

görmek i !emiyordu. Şüphe onu öldiırc· 

cekıi .. 
Salih Nedim bir iş hahancsile evindf'n 

ayrıldığı zaman karıtık hislerin teııirinde 
idi. Giınleree §ehirdcn ayrılamadı. Niha· 
yet rakibini ve hayatını eön<lüren adamı 
lıir hınııı gibi mahrf'n'liyc-ıine girerk~n 
gördü. Hızla f'Vinin civarından o:ııal..laştı. 
Otomobiline hineroek Aydın tarafında Men 
dcrcs uurinrle inşa edilecek hir kiiprü i· 
cini ıııahhül ctmı-k ~e yola çıktı. 

GtıCC yarısını çoktan gtJtmİ§ti. Nehrin 
df'rin ve boğuk uğuhularla alan suları· 
nın ııcııine üratli bir motor giirühü ii ka 
rışlı. &ıki ve kenarsız bir köpru· 
nıin tahtalarını tıkırdatarak ilerliycn btı 

oıomohil nasıl oldu bilinmez önden giden 
bir ökuz anıbasile şiddetle çapışıırak 
&ulara gömülclü .•. 

iki gün BOnraki gucıekr clmmetli ruü 
hendislerimiulen Salih ~e<liınin miihım 
bir Uıahhüt i'ile me-şgul olduğu sırada 
Menclcreıı uzerinden gece oto'll'lhilile ge
çerken bir ökü.: aral>esına ~.arpı p neiııe 
yll\arlandıf;ını, arabadaki iki ki;y)ünün 
baygın bir oekilde kurtorıldıklan 1.nlde 
Salih • edimin cesedinin bıılunam:ıti ığını, 
ıaharriyata devam edildiğini yazıyorlardı 
i~in garihi karanlıkta çıktığı Mhildtki im 
liıbcdc Ü tünü başını kurutt:ıktan 9(1nra 
ilerideki kÖ)Ün misafir odasında kalan 
Salih .Nedimin köy kahveı;iacH- gatt.teler· 
ıf,.n bu havadisi okuması iıli_ Ona bu va· 
ı:iyct büyiik bir fırsat oldu. Birkaç gü.ıı 
kendini o köyde barındırd ıktan 50Dra es
ki emektar lala.sının Yamanlar cmuında. 
ki ufak çiftliğinin yolunu tuttu_ Seneler 
evvı'l &i~li bir ni!len sabahı eski "" eoluk 
elbiseli bir karı~ 61.kallı bir a«lam ihtiyar 
lalanın yaşlı karısını yalnız bırakıp o 
sıralarda öldiı(ıü çiftliğinden içeri r;iriyor 
<lu.-

Günlcr ııyJıırı, ayler uzun seneleri ta· 
kip etti. Lıılanın karı ı Zehra nine ona 
e'lıidı gibi bakıyor, o da çiftliğin hesap 
i~lerile meşgul oluyordu.. Senelerdenberi 
unııtııım &andığı hatıraları dü~nmcnı.ı.. 
le demek kendini avutuyordu. İşte ~imdi 
hepsi yeniden canlanmış <>nüne dizilıni:ıi. 
Ba,ını cllcrile kuvvetli kuvvetli sıktı. Ga· 
zcıeyi tekrar eline alc.lı. Demek kamı o 
aılamla e-vlmnıişt i ha! Şimdi namlı bir 
doktor olan bu adamın bir tetkik seya· 
h:ıtinden uvdeı edişi münaııcbetilc çekilen 
bu re inı 'karı!ı ile kı:unı da gösteriyor· 
du. Birdenbire eo> rliye söylendi. Resmi 
göderine doğru yakla~tırılı. Baktı, baktı. 
Çocuk annesinin dini ıuımu~u. Yedi ec
kiz ya~larında gösteriyordu. Kıvırcık ea· 
rı bukleli saçların arasında eeçilen bu 
ince yüı, bu parlak ba~ıolı mavi ı;üzler 
Salih !\edimin modeli idi. Çooeuk yüzü. 
nün en ince hattına, dud:ıklarının etrafı· 
nı çeviren en ufak çizgilr.re kadar ona 
benziyordu. BirdW>he ~ ,.ere fır. 

VATAN 

lıtanblll Levazım Amlrliğlnden Verilen ı 
rlcl 4ıll:erl Kıtaat llADlan 

Behcrine tahmin edile-n fiati 95 kuruş olan 50,000 adet semer urganı pazarlıkla 
&atın alınacaktır. !halesi 6/8/941 Çaıaşambıı günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
eau .. alma komi5}onunda ~apılacaktır. Taliplerin 7125 lira kati teıninatlnrile belli 
\!akitte lı;omisyona gelmeleri. (782 - 6495) 

lf 
A}Bğıda yazılı menddın pnzrulıkla ekı;iltmc1cri 11.8.941 pertcmbe günü saat 

H te Jladımköydc askeri eaıın alma konıı5)onunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
nkitte komi-}ona gelmeleri. 'fakarrur edecek fiyat üıcrinden yüzde 15 teminat 
alınneaktır. 

Çimeııto. 

Kire-;. 
Keıeı6te. 

Rubcroid. 
Rııbeıoid maeun1L 
Cam. 
Cıın macunu 
Pencere mandalı. 
Pencac menteşesi. 
Kapı kilidi. 
Kapı mcnı~i. 

Muhtelif boyda çM. 
Tuğla. 

Cam çM!i. 

l.tiktarı 

100• Torba 
200 Kilo 

6 ~it. Mikiıp. 

10 Top 
50 Kilo 
4,5 Mt. Mikiip, 
0,250 Gram 
6 Adet 

24 > 
3 > 
9 > 

75 > 
1000 > 

* 
(804 - 6605) 

81 :90 ton sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla ehiltmesi 22.8.941 cuma günii 
uat 16 da Adanada askeri eaıın alma konıis}onunda yapılacaktır. Tahmin beddi 
22,680 lira, ilk teminatı 1 iOl liradır. 1 ıeklilerin kanuni vcsikalarile teklif mek· 

tuplarını ihale saatinden bir ııaat evvel komisyona vermeleri. (798 - 6599) 

* 2500 kilo sabun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6.8.941 çar~mba günü eaat 
15 ıe Çorluda askeri satın olma komis)onunda yapılııcakı ır. Teminatı 180 lirıı· 
dır. Taliplerin belli vakitle komişyona gelmeleri. (794 - 6595) 

* Parti parti oduna verilen fiyat pahalı görüldüğünden yeniden pazarlıkla ek· 
silımcsi 5.8.941 salı günü eant U ılc Hadıınköyde askeri ııatın alma koınieyonun· 

da yapılacaktır. Taliplerin belli ~akille lmınisyona gelmeleri. (802 - 6603) 

* 550 kilo ceviz içi alırıacaktır. Pazarlıkla eksilımesi 6,8.941 günü saat 11 de 
Hadımküyde Ordu çeşmeı;i ürerind<"ki askeri satın alma koıni•yonunda yapıla· 
caktır. Taliplerin belli vakitte komi~yıına gelmeleri. (800 - 6601) .. 

Beher metrcsine 350 kurır' tahmin edilen 50,000 metre kaputluk kumaş kapalı 
:zarfla ektlltmeyc konmuştur. İhaltti 21.B.9-U pcr~mbe gunü saat il de Ankara· 
da M. 1. \'. Salın alma komisyonunda yapılac:ıktır. İlk teminatı 10,000 liradır. 
Evsaf ,.e ~rtnamesi 875 kuruşa komi5yondon alınır. Taliplerin kanuni vesika· 
larile M:klif mektuplarını ihale saatinden bir ııaat t.."\-vel komi yona vermr.lcri. 

(3M - 6543) 

KocaBl:de pancar ziraati 
Adapazc: rında se nevi 89 bin 

ton pancar istihsal E:ii liyor 
İzmit, mu~u i) - Kocaelide pancar fzmir vilayeti köy bürosu 

z.iraati en mÜ!Bİl fckilılc yeti,mekte ve 
istihsal olunmakUıılır. İklim §llnları huua şefliği 
çok mÜ58İllir. Yalnız Adapazarında sene- Edime, (Hususi) - Üç aencıdenberl 
vi 89000 ton şclrr pancarı istihsal olunu· Trakya Umumi Müfettişliği köy bürosu 
yor. Bu ziraat \İliİyeıin her tarafında )a· 1 ~iğini rnkuf -.c dira)etlc ifa e<kn Fikri ı 
pılmakıadır. Paııe:ırlnr J:::ski~<"lıir şeker fab Bakırcıoğlu İzmir vilayeıi htatisıik ve 
rikasııın gönderilmektedir. Yalnız. nakli· köy bürosu ~clliğine ta)in edilmiştir. 
yat masrafı ve ish·nilcn ı.aman kiıfi mik· ı Köy kalkınmasında değerli mesai i go
tarda nakil va•ıtolarmın bulunamaması çen Fikri Bakıreıoğlu, yurdumuzun en gen 
ve E~kitelıir ile Kocaeli arn•111<laki yolun .. c mamur hıilgı:si ve köyciilük harekr:tlc
uzunluğu mü&tahaili ·}•ir çok m?,küllc~.le rinin ileri merke:ı:lt'rindl'!ll olun İz.mir için 
kaışıla~tırmaktadır. 'tapılan tetk~kler gos· )erinde bir kaıanç olmu~ur. 
teriyor ki, 'fürki)cde ~eker fabnkası ku· Arkııd~ımızı tebrik eder yeni vazife· 
rula<"ak en miı•ait bölge Kocaeli ile A· finde nıuva!fakıyttler dilcri;. 
danadır. Adıınnnııı ~cke-r kamı,uulan ve 
Kocaclinin şeker pancarından lııı madde i =============== 
bol bol i tilısal olunacıık randırnandaclır. R k A • d 
Kocaelimlc naJ,,Ji)C zorluğu scbcbile zürra a ı a emın e 
daha bol panrar ekmeınekıedir. Bu sa· 

haıla yapılaca~ lıir cıüt kurulacak Şl.'kef' yaralama 
fabrikası için Imıiıin en uygun lıir bölge 
olduğunu göstermeğc kiifi gclecekıir. 

lzmitte hususi muhasebe 
teşkilatı 

Davetsiz gelen 
misafir ev sahibini 

yaraL.dı 
İzmit, (Hususi) - Şehrimiz. hususi mu

hasebo ıeşkiliitı çok iyi bir şekilde faali· 
yet gösternıckıcdir. \'ali Ziya Tekelinin Ji. 
yakatli iılaresin<lı• ve hu~ıısi muhasebe mü Cuınanesi gecesi Tavukpıızarında bir 
dürü Mustafa ı.:rden'in titiz ellerinde bu hadise olmuş, Hileyicileı &0kağında 43 nu· 
idare inki•af etmekte ve randımanını İs· marada terlıkçilik yapan Rızayı yine ayni 
ıenilcn ~kilde vcmır.ktedir. İdarei husu· cadılı•de terlikçi .\Ielıınel Arif bıçakla a· 
siyenin ulıtrtıine ve.rileıı vazifclı•r çoğalmı§ i';ır sureııe yaralamıştır. 
ve geniılr.miş olduğundan im dairenin iş \aka §Ö~ lı· ecre) an e-tmi,ıir: O gece 
hacmi de 0 nisheııe anmı:tır. llu•usi nıu· terlikçi Hıza, oıkada~ı Demirci Hakkı ile 
hasebi" ıcıkiliiııııdn 160 memur vardır. Bu dukkanda içki içmişler ve geç vakte ka· 
dair~len ayrıca 367 ilk okul öğre-tmcl'· ı dur çilingir sofralarının başında kalmış. 
,e ~ da cliğa memurl.ar ~~aş ~!makta· la~<lır. Hu. arada. iki arkadaş pr~ı ~yle
dır. Jımit idarei hu•u•ıyesıııın Lır vasfı ınışler, çıfıctellı oynamışlar, gulmu,ler, 
da her ay memurların ınaa,laıını intizam· e.ğlenmişfor. Fakat yandaki dükkiında te:r· 
la v<"rm!'.si ve ma raflarını tediye etme· likçilik yapan tıı~hmel Arif ıe yalnız ha· 
sidir. Ahvali lııuıra dolııyı•ile lıüsıl olan 

1 şına içki içıiğinılen, bu cümbüşten ho,_ 
vaziyete rağmen 1941 yılı biııçesi leva· lanmış l'e kalkıp Rızanın dükkanına &it· 
zün eımi~ -.e yüksek ta dikten çıkan hu mi~ıir. 
bütçe lıir mllyon kusur lirayı bıılmuşııır., Her neden5e Rıza, davetsiz gelen hn 

Vilayette bina tahririne başlanmıştır. misafirden hoşlanmamııı ve onun rakı is
Arazi tahriri ewclki ı;enclcrıle yapılmıştı. temcsi ÜLeriııe de kendisine rakı ,·cnnemi§
Bina tahriri için 9 komİS)on teşekkül el· tir. 
mi ir. İzmit, Adap:ır.ıırı, Gcyle, Gehzt'~ İ§le bu arada kör kandil sarhoş bir va· 
Hcndt!k, Gölcük, Karasu, Karamür el lll zi)clte olan Arif bınılanarak bıçağını 
Kandıra olmak iiıcrn viliiyetin 9 kaı.ası çekmiş vıı Rıı.anın üzerine saldırmıştır. 
ile 19 nahiye•i ve 67L köyü vardır. Binn Arif bıç:ığı eneli Rızıının iki koluna sap· 
tahriri hu yerlerde }npılnıakıadır. lamış l'e hırsını nlamı)·aral:, hir darbe de 

Sağlam 
ve 

Güze 1 
DiŞLER L E 

Sağlam ve güzel 

D 1 Ş LE R de 

SANi N 
DIŞ MACUNU 

4 - 8 - uu __.,/' 

ile temin edilir • 

Dişlerinize Çok Dikkat Ediniz. / 
Bazen en üstad doktorların bile sebep menşeini bulamadıırl~ 

bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek ço)' 
tecrübeler le anlaşılmıştır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
Günde 3 defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

B!. A=I. 
Trabzon yağ, Urfa yağ Her şeyin 

Poelahane arkasında FermencciJer cad. 140/142 

, 
·~· Hllf.WJI 

2. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
&EŞlDELEll: ' ŞalııM, % ~ 

1 Atmı.. 1 lldael&eıpia 
tarthlerindcı ;yapılır. 

1941 IKRAMIYEL~~I 
1 adet 2000 liralık = 2000· / 
8 > 1000 > = 3()00. ...... 
~ > 750 > = 1500· ...... 
4 > 500 > = 200o· ...... 
8 > 250 > = 2()()0· ...... 

35 > 100 > = 3500· ...... 

80 > 60 > = •OOo·"" 
300 > 20 > = 6000· ..... 

Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğünde 
Genıilerinı.iz.deıli gemi doktorlukları mıinhaldir. Bu miınhaller için ~ 

nacaKktırd •. I . ., ---'- . . - ı-o ı' d T • . h L·".p' en ı erıoe vcnı= azamı ucrct ı vra ır. ayın vau)ctı arcm ,..,.. 
çe\IC5İ dahilinde yapılacaktır. '/) 

Talip olanların hu husu5Uı lazım olan ,;e&aiki hamil olıuak idaıemlı 
Müdürlüğiıne muracıuıtları lüzumu ilin olunur. (6:>85) .... 

Galata rıhtımı üzerinde bulunan merkez le şube a~talıklaıımız ı;ı 
vapurların hareketlerinden bir hafta evveline kadar bilet tedarik ediJııl 
lı.ündür. 

Kocaeli lıusu~i muhasebe mudurluğÜn· ba ına indirmi§tir. Biraz eonra kendine 
de (esluılıı nıesalıhiıı) işleri izami gaY.· gelen Arif diikkıinda bulunan Hakkıyı teh 
ret \IC kolaylıkla ı;iirulnwkıcdir. Bundun dit ederek kaçnıağa ba)lamı~ ise de ko· 
dolayı da bir çok kims<"lcrin bu daireden §arken, etraftan yetişenler tarafından ya· 
memnun olduklarını ı;Qylcmek bir kadir· kalanmıştır. Yaralı terlikçi Rıza hn!lııneyc 
tinaslık vazifesidir. kaldırılmı~, guçlu hakkında tahkikata baş. 

41> İzmit, (Hususi) Kandıranın Ak· "Jll§ıwuıı[ 

MCV6im haschilc yolcu nnl.:liyatının ziyad~t1mesinden dolayı vapıırlıırıJll 
reket gün ve saatlerinde izdihama mahal kalmamak iızere sayın )olcularıtsl 
kııç gün enelinden bu gişelerden Liletlerini alın:ılarının mılnıkun ol:ğıı / 
nur. (6614) ~ , r• B B \' :·~ ~:_ın;:=~ .:~ EV j . 

H 0 S E Y 1 N Y Ü K S E L fl. }~ çaova ııahiycsinıle yengesine misafir gi<len 
Ş rifo ismindeki kadınla, yengesi Jlaıice 
arasımla ka,ı;a çıkını, \C neticede görüm 
cesinin parmağını hart diye ~iıldctlic<' ısır· 
<lığından yaralı kadın memleket ha ıaha· 
nesine kaldırılmıştır. 

lattı. Başını cllerile sıkın,ığa başladı. Göz 
!erinden lıirhiri aı kasıııu }a~lar dökülme
ye haşlamıştı. Biraz cwel &ükıinla uzan· 
dığı oczlonguıı üzerine uğu~k bir halde 
yıkıldı kaldı. 

Bir yan lışlığı tashih 
Dunkü SB)ımızda ikdam rrfikiınizin 

Bn§muhnrriri İ tııııbul mf'lıııeıı Abidin Da
\t;:rin kı:u Prriuııla, Cümhuriyet MerkeL 
Bankası Meclisi idare rciej Profesör Nus
ret Mctya'nııı oğlu Zafir Meıya"nın evlen· 
ıııe !Örenlerini bildirirken Zafir i~mi ıııs

hih lıaıası neticc&indc Bafir olarak çık· 

mı~tır. 

Genç çiftlere tekrar 6Sadctll'r dilerken 
bu yaıilışlJAı ta.."1ih eder ve ö~ür dileriz. 

İstanbul Sultnnhamıım (Kumaşçı Brod sırası: M:Unevver aıı;.:J. 

Çatalca P. T. T. Şefliğinden: 
300 lira bedeli mulıaınnıenl~ 300 lirıı. idari kefaletli her ı;ün mutckııl 11 

nakletmek ve gidi~ gdi§ 300 kiloyu gcçnıenıck §llrtilc 1 tanbul • Arno•-ıııl> 
61\'İrıuı arasında bir olo aurücülüğü 26/7;9-ll ıarihindrn iııbaren cl.ı> gı.ıı , 
le münakasaya çıkarılmışıır. 1) B 9U eıınınnesi güniı saııı ll de ÇuıolcJd1 
c:ak eksiltmeye i,tiıak edecek ıalıpleıin 270 lira teminıııı mu\illoıe ıl:dl 
B. T. T. §C{li~ne murııcaallan illin olunur, (W 


