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''Refah,, 
SIYASl .SABAH GAZETESi 

faciası 
Aınerika 
ne yapıyor, 
ile yapmalı? 

~~§hur bir muharririn 
ı.ınyayı velveleye ve

ren düiünceleri 

Vaz 

Şehit ailelerine dörder bin , 
lira tazminat verilecek 1 

an: Henry R.Luc:. 
[~ . 
lar~~r!kanın gidişi pek çok-
11-ıer· 'Çın bir muammadır. A
Pac~k.a ne düşünüyor, ne ya
tOrıok, ne edecek? Buna bir 
ka akıl erdiremiyoruz. Baş. 
da ~ernıeketlerde yaşıyanlar 
içirı .Yıtdedemiyorlar. Bunun 
~atri '?teşhur Amerika mu
~· «H. R. Luce> 'un Life 

C. H. P. Umumi heyeti toplantısında Hariciye 
Veki:i siyasi hadise:er hakkında izahat verdi 
Ankara. 5 (A.A.) - C. H. P. umumi 

heyeti bugün 5 8 941 Salı gunı.i aaat 15 
de Reis 'ekili Trabzon mebusu Hasan Sa-
kanın reioliğindc toplandı: 

,·erdikten eonra beyanatı umumi heyetin 
tasvibilc neticelendi. 

BABAO OZ 
:Yazan: Sabri Esat Siyavuşgi1 
Tarihçesi • Oyunları - Tipleri 

Fiyatı: 65 K. 

\!aarif Vekilliği Yaynıevlerinde ve bütün 
kitapçılarda bulunur. (6667) 

caddenin '-aziyett 
tikaı llasında çıkan ve Ame
dut ıların ruhundaki tered
)a ~e emelleri çırçıplak orta
htıı 0.Yan bir makalesi dün
"hrı~ her tarafında velvele 
atıa h ırrnıştır. Bu makalenin 
te b atlarını kısım kısım neş-

aşlıyoruz.J 

Celsenin atılmasını muteakip söz alan 
milli müdafaa •ekili 'affet Arıkan kürsüye 
gelerek Refah vapuru faciası hakkında 
evvelce başlamış olan idari tahkikatın ~im 
di i:in mnhiJcti itibarile askeri ınalıkt!ıııc 
tarafınılan adli tahkikat ııafha'1ruı intikal 
etmiş olduguııu ve RC'falı •:ıpuru şuheda
sına mahsus olmak üzı re subay, l'rLa,, 
taleb(>, er farkı göze tilmcksiziıı her lıiriııiıı 
kanuni varUcrine tlıirılcr hin •·c kurtulan· 
)ardan suba)lnra sekiıcr yuz, erbao ve ıa
lebclere dörder ) üz ve erlere yüzer lira 
verilmesinın karar altına alındıjiını ve ita 
emirleri tanzim <'dilmiş bulunduğunu umu 
mi heyete arzctti. 

Ruznamenin aon maddesini, 12 Mayıs 
gençlik bayramı münasebetile Cjmhuriyet 
gıızetesinde çıkını~ olan cGençliği ÖVÜ~> 
mevzulu bir makalenin adli bakımdan 
geçmiş Türk nesillerini tahkir minisını 
tazammun eden batı fıkraları mevcut o
lup olmadığına dair KaMamonu mt!busu 
Abidin Binkayanın Adliye \'ekiletine tev· 
cih etmiş olduğu sual takriri teşkil edi
yordu. 

Takrir salıibinden sonra söz alan Adli· 
ye \°ekili Hasan .Menemencioğlu küreüye 
gelerek mev.ı:ubahis makalenin Adli ma· 
kaınlarca icap eden tetkiki yapıldığını ve 
bu makaleden geçmiş Türk nesilleri hak· 
kında hakaret miniisını tazammun eden 
ve o sebC'plıı tahkikatı icap ettiren bir 
mini •e maksat mc,·cut olamdığı nctico
li.İne varıldığını izah etti. 

Tophanede 2 bina çöktü 
~ .ı\.~erikalılar, bu sıralar

lliı-li~ hıç te mesut değiliz. 
. ~a z, gamlıyız, uyuşuğuz .. 

lt:ın haline baktıkça zihni-
buın{1ş1Yor. Ne yapacağımı

ıııı ed Y?ruz. «İngiltereye yar-
%.> eiırn, fakat harbe girmi
eıidua·~lunda düşünceler, bu 

it ı"er un ifadesi olan yarım 
tidjl' den, yarım tedbirlerden 

.a e~i 
·ği uı .. 939 da İngiltere harbe 

~eli ~n Vinston Çörçil, şu 
laı-1 h0Ylemişti: cHarp kasır
ı..tlllek e~ tarafı altüst edecek, 
)'acaktırnizi kudurmuşca kam 

iç- ' fakat ruhlarımız 
\ lıiı- 111

de kalacak, sükununu 
~ q Sö zarnan kaybetmiye<:ek.> 

<leğiJz .kuru bir hitabet oyu-
l<iıı. eli. Çörçil, bunları söy
ltig·usonra Alman tayyare-

~tıttı ' z Şehirlerini hallaç pa. 
he1t ~b~evirdi. tnsanlan kös
\>a\ıı-u 1 Y8.§amıya mecbur et
lllah ları uykudan ve rahat
ile h:Urn. etti. lngilizlerin ü-

t ıı. 1~ hır milletin hiç bir 
~J0!rnediği yolda bir si
.biç b~ı ~aptı. Fakat 1ngiliz

~11'li iıı ır sınirlilik göstermedi, 
~\bıre ian~ann nesli adeta bir

lal'dak·gı l terede tükenmişti. 
eıı' t 1 bu sulh, bu sükun 

~eıı,· taıgiUzleri tizen, düşün
? \ra atsız eden mesele mi 

ıı "ana_~· bol bol var, fakat iç
~lla k :tır. Çünkü kararlarını 
t~lleı:t~dnr vermişlerdir. Yir

beıah Yaptıkları hatalar, 
lllUııtu atıer unutulmuş, gö
'l:ı, daj r. Bugün ne yapacak-
~llla~ açı,!t kararları vardır 
" ti sogukkanla adım a

llı k():ı: getiriyorlar. Kendi
. it hi Utacak, ürkütecek, ü
ll'~li ça bir §ey kalmamıştır. 

ij· l'. cı duymaz hale gel
%ıı 
~ fa~k~irniz İngilizlerden ne 

ııuku Idırı Bizim ruhları-
t ltaı-arı n Yok. Çünkü mü
~~ karar karşısındayız, fa

l~ ~okarlan vermiye cesa
~ dUlii · Kendi kendimize 
tersim at. ve namuslu deği
llıa ltı 121 aldatıyoruz. Bu 

. c} ."elı~arneJesinde bütün 
Uııu .!l~.rimizin payı var

·~lııll r:_nune yaşıyoruz. BU 
t ~1tda1 

en işler hakkında 
l:Q illan r mükemmel malU
ijd lçitı t?kt~r, fakat yarın 
~Ur. ır sıs tabakasile ör
~ b 

~lürn~~tauYararak elimizde-
l'@ak n doğru neticeler 

~~·cı <:~çık ve kati kararlar 
~;le aret edersek kalp

~ b'la11~~lh kurulmuş olur. 
ı lttıııı. z~~ tatbikine geçe-
b·r.line 1:unya için insanlık 

l{ I' tiz. Yık bir yarın hazır-
~ klrk . 

~ a~ ö .. edıp asıl karardan 
der.le 0{1unıuzae, on, yirmi, 
ıı ''re b l.!z senelik karanlık 
~kla başlayacaktır. Bütün 

llıı surtl.k~abcr felaketten f e. 
lr rt'ıattaı eneceğiz. 
~\>('tini veden maksat derdin 
~~ kada e devasını mümkün 

ltoynı1' kçıplak bir Rekilde 
r~ a tır. -

A.ll) ~~il.leh· .. 
~ ~t'ka. ın ıkınci kısmında 
A, 01dlı~ tıın filen harbin için-
~ er.lı •• 

ı.. 1 lltıkarı gosterilmekte ve 
~ 11\ .... d .. 
, e ait b· unyanın istik-

l'!b '~'esi 1 r tercih ve hesap 
aru~ karşısında olduğu 

ta ettiril k 
tı taı-ııiı ~re bu man-
i )ar1h Ü ~~ılırıektedir. Bu
'cil.lts Çuncu sayfamızda 11'1121. 

Ondan sonra Hariciye Vekili Şükru ·a· 
raooglu l!Öz alarak bir aydan fazla bir dev 
reye ait si)n•i ahval •e •akıalar "' mem· 
leketin ııiyasetilc alikodar hiidi eler hak
kında tof•iliitlı izahatta bulundu. Azadan 

Mucize kabilin
den ölen yok 

bazıları tarafından 50rulan suallere cevap l\fllli l\lllcfafaıı Veklll Saffet 

Bu mevzua dair söz alan hatiplerin mü
talea ve tenkitleri de dinlendikten eonra 

j ruznamcde bir şey kalmadığından saat 
Arıkan 17 /45 de celseye nihayet verildi. 

Hadisede 
belediyenin 

kabahatJ varını? Alm~nlara . göre 
Ukraynada 
ihata çemberi 

daraldı 

Estonyada da bir 
şeh:r zaptedildi 

~-ı-~~------~-----------------::---------------1--

H ARP VAZiYETİ 

Alman - Rus harbini 
nasıl görüyoruz? 
Sovyet Alman harbinin can alacak noktası ıudur: 
Sovyetlerin şarktaki sanayi kuvvetin~ d~y.anma ta
biyesi, şüphesiz Sovy~t ordularını~ şım~ıkı mey~an 
muharebelerile tam bır bozgunluga duşmemesıne 
ve büyük kısmının imha edilmemesine bağlıdır. 

Yazan: İllıaa BDBAN 

DUn &aat 14,20 de GaJatada, Neca
tlbey caddesinde kA1n 207 /209 ouma· 
rah evler, birdenbire çökmil~ ve Ham 
dl, Metı'udo ve İrfan adında. bir er
kek, lkJ kadın enkaz altında. kalmış
lardır. 

Hadiseden beş dakika enel bina 
çatırdamağa başladığından etrafla 
oturanların bağırmaları Uzerlne lkJ 
evde oturan ldracdar oldukları gibi 

Mkai• lırlamıflar ve bu ıııuretle ha
yatıarmı Jnırtanwflardır. 

HAcUae mahalllne yet•n Jtfalye 
enkaz altında kalan üç .ln8aıu kısa 

bir zamanda çıkararak kurtarmış ,.e 
yaralılar Beyoğlu hastanesine kaldı· 
nlmışlardır. 

Vail ,.e Belediye Reisi LO.tfl Kır
dar, Merkez Komutanı ile Vali mu

a,·lnl hl\dlse mahalline gelerek çalış
maları takip etmı,ıerdlr. 

DUn geco geç vakit gelen Alman 
resmi tebliği Ukraynada Sovyetleri , 
ihata eden çemberin daraldığını b.l · 
dlrmektcdlr. Ayrıca Estonyndaki 
Taps şehri de zaptedllmlştlr. Mosko· 
vadakl hedefler de gece yeniden bom 
bardunan edılmiştlr. Bu husustaki 
mufassal ajans telgraflarımız 3 Uıı 

cU sayfamızdadır. (Askeri muharririn yazısı 3 ünciİ Sayfada ) 

Hadise mahalline gönderdiğlmlz 

muharrlrimlz, tahkikatı esnasında 

bina aahlblnln sn·aJarın dökUlmesl ve 1 
binanın çatırdaması üzerine bir kaç 

gün enel Belediyeye mllracaatla key 
flyeti ihbar ettiğini öğrenınlştır. Fa· 
kat Belediye hl~ bir tedbir almamış· 
tır. Arkadaşmuzuı, hayatlarmı mu
cize kabilinden kurtaran yaralılarla 
mlllAkatmı, lıAd.lııe mahallinde aklını 
oynatan kiracı, uroo llrasmı enkaz a. 
raaında bulan kadın hakkmdald ,.. 
yam dlkkat lhtlsaslanm 4 ünctl say
famızda bulacaksınız. 

Sovyetlere göre 

Vaziyette 
değişiklik yok 
Sovyet resml tebl!ği Çerkof'tan 

maada muharebelerin Kolın nııntaka.. 
sına da ıira.yet ettiğini kaydetmek· 
tedir. Moskovaya yapılan Alman ta
arruzu muvaffııkiyetsiz olın~ ve 3 
Alman tayyaresi dUşUrWmllştUr. Di
ğer cephelerde de 20 Alnıan tayyare
si tahrip edilmiştir. Sovyetıerin neş· 
retUklerl harp tebliğlerinin tafsllA.· 

tını 3 Uncu sayfamızda bulacaksınız. 

Uzak 
Şarkta 

Amer~kan- Japon 
donanmaları 

çarpışacak mı ? 

Sardunya 
Adasına taarruz 

lngiliz muhripleri ve 
tayyare fılolan 

adada büyük hasa~ 
lar yaptılar 

Lond!"a, 5/ 6 (Radyo) - İngiliz 
Bahriye Nezaretinin tebliğ'!: İngiliz 

Akdeniz ~nanma.sına mensup kuv
veti! bir filo, SardUnya adasındaki 

hava meydanlarına taarruz etmiştir. 
Torplto muhripler! Algero ve Konte 
Fortero limanının ağzına kadar so
kulmuşlar ve hangarları, liman tesı
satını bombardnnan etmişlerdir. Ha
rek!ta iştirak eden cArk Royal> tay. 
yare gemisinden kalkan tayyarelerin 
attıkları bombalar da benzin depo
laruıa, haııgarlara tesadUf etmiş ,.e 
büyük yangınlar çıkarmıştır. 

Bugün 3 üncU sayfaınıZda eski ============== 
Bahriye MUsteşarı SaYin Bay HU· Birkaç satırla 
samettin ülscl'in bu nievzu etra-

fında şayanı dikkat bir makalesi- Pla"' 
1
. yolculug" u 

nl bulacaksınız. Bay HUsamettln 
üısel, yazısında Amerikan donan. Sirkeci - Çekmece bauJiyö ka
mıısıııın gerek malzeme, gerekse tarlarında pazar günU aeyrUsefer 
top itibarile Japon donanmasına eden yolculann adedi altmı' lk1 
çok üstün olduğunu tebarüz ettir· blnl bulınu' ,.e lşletmenln hareket 
dikten sonra böyle bir vaziyet kar başmlifettlşllğl tarife harici on al
ljısında İngiliz donanmasile de tı tren ı,ıetmek suretlle yolcuların 
teşriki mesai yapacak olan Arne- lı;tlrahatinl temine çalışmış. Halk 
rlkan donanmasının Japonlara namına te,ekkUre değer bir lıare
göz açtırmayacağını kaydediyor. ket. 
Bu hakikati şüphesiz Japonlar da lmkAn yoksa bir .,ey söylen~ 

biliyorlar. Şu halde Japonyanın mez. J<'akat imkAo vana Florya 
tutıı.cağı hattı hareket ne olabi· trenlerini biraz daha arttırarak bu 
lir? ııcak günlerde plAJ yolculuğunu 

3 Uncu sayfamızdaki yazı bu daha rahat ,.e daha cazip bir hale 
AmerU·.an dretnotıanndan Wcst Virglnla gemlsl mUhlm suale cevap vermektedir. getirmek yerinde olur. 

GDrUltO 
kopartan -----...... 

Ankara, 5 (Ba~ k 1 ahedesl gibi b 
muharrirlmlz ta. m a a e muahededekl esas 
rafından telefon. lan mUdafaa için 
la)1 - cTay- .----- -----· lngllterenin on 
mis> gazetesi· T aymis'in makalesin- beş sene sonra si 
nin, gazeteleri- d r·· k. . 5 t lA.ha sarılmaya 
mlzde mUnak&fR en ur ıyenın ovye hazır olaca.kı zan 

tarı mucip olan nüfuz mıntakasına bıra- nedilmesl idL nı 
makalesinin sure k I Avrupa tarzı tes
tini elde ettik, kıldığı manası c;ı arı a- viyeslni hazırla-
aynen tercUme· maı. 

sini blldlriyorum: 
.Amerikamn oynadığı gittikçe 

faal rolle beraber Hltlerızme kar
şı olan mUcadeleye Sovyet Rusya
nm filen iştirak etme3i, Avrupanın 
harpten sonraki istikbali Uzerino 
haya.U bir tuir yapacak amiller
dlr. SOrUJJ bir :aulhun mutlak şar
tı, hususi bir nevı mlleı88e8e veya 
teşkUAt.ın kabulü değildlr. Harbi 
kazanmak bakımından hayatl bir 
mesele olan varlık davası, sulhun 
da temeltaşı olmalıdır. lnce ince 
formüller ve asil idea'Jer maksada 
kAfi değildir. 1815 Viyana anlaş· 
ma.sını :yapan adamlar, Versay sul 
hunu yapanlar kadar işlerin ve 
mUcerret fiklrlerrn tesiri altında 
bulunmı.yorlardı. Fakat, varılan 

anlaşma daha devamlı ve muka
vemetll oldu. ÇUnkU Avrupa dev
lcUerinin nlsbl kuvvetlerin! daha 
keskin bir tahınlnle gözönllnde 
tuttu. Kuvvetin realitelerini lfö· 
kUnden çıkarmaya çalışan hiç b!r 
sulh şekil sUrekli olamaz. Bu ba
knndan Amerikanın Avrupa işle· 

rlnin tesviyesinde oynayacağı mUs 
takbel rolUn birinci derecede ehem 
nıiyetl vardır. Harpten sonra Av· 
rupanın sUratle kendini toplaması 
ve lktısaden düzelmesi, Amerika 
yardımına alt ihtimallere bağlıdır. 

Arnerıkalıların A.llcenaplık an· 
aneleri vardır. Bu yardımın red
dedilmiyeceğinl Umit ettirecek se
bepler mevcuttur. Fakat mesele 
Avrupanın siyası bakımdan ye
niden kurulma.sına dayanınca, A· 
merikanın hareket tarzı bir spekll 
lAsyon ve vuzuhsuzluk amili olur. 
Bu noktada Amerika ananesi, Av
rupada bağlanWara girişmeye şld 
deUe muhaliftir. Harp, uzak gö
ruşıu Amerikalılara lsbat etmı.ştir 
kl artık bundan sonra Avrupa ~
lerine uzak ve yabancı durmanın 
lmkAnı yoktur. Fakat Avrupanın 
mustakbel teşkilA.tına Amerikanın 
iştirak etmesi hakkındaki hararet
li arzumuz bize bunun mutlaka ta
hakkuk edeceği. yolunda bir fikir 
vermemelidir. 

mak zamanı ge-
- - Unce Amerika ve 
İngiltere halkı kendi kendilerine 
titizce şu suali sormalıdırlar: 

Bu tarzı tesviyeyi idame için 
ilcrlde gelecek senelerde nekadar 
kuvvet sarfına ihUyag olacakur 
ve kendileri veya halefleri o kuv
veti ne clbl şarUar altında sarta 
hazır bulunacaklardır? Şark! Av
rupada bulunan bir bU)'Uk devle
tin rolUnU de isabetle \'C ideoloji 
ihtilO.flarmdan uzak bir surette 
gözönUnde tutmak bundan daha 
az mUhlm değildir. Rusya, farklı 
maddi şartlar, farklı an'aneler, 
farklı bir hayat tarzı neticeslnde 
Anupadan ayrı kalmakta devam 
edeblUr. Ayrılık 1910 senesinden 
evvelki asırlar zarfında başlamış· 
tı, bir kaç sene içinde köprU kuru
lamaz. Fakat bundan siyasetlerın 
telif edllemiyeceği manası çıka

maz. .Mister Eden 1035 te Rusya
yı ziyaret ettiği zaman iki mem· 
lcket arasında beynelmilel siyase
tin hlç bir &ahasına a it esaslı bir 
fikir ihtllA.fı bulunmadığını söyle
mişti. Bugün daha mUsbct bir 11· 
san kullanmak mUmkUndilr. Hlt
lcr'in istllO.sı netlccs.nde kurulan 
menfaat iştiraki istikbalde de de· 
vam edecek vo A \'rupaya aıt tes
viye tarzını tatb!kta bundan isti
fade olunabllecektlr. Eğer son yır

mi senenin teşevvUşUnün önUne ge 
çecek isek ve zayıf memleketlerın 
bir defa daha iktısadl feH~keUero 
ve şlddcUi taarruzlara maruz bı

rakılmaması lA.zımsa şarki Avru
pada bir rehberlık kurulması za. 
rureU vardır. Bu rehber do ancak 
ya Rusya veya Almanya olabılu. 
Bu sahalarda ne lngıltere ve ne 
de Amerika hakim bir rol oynaya
bilir, ne de oynamak isterler. Al· 
manya ile Rusya arasında garbi 
Avrupa aleyhinde bir bağlılık ya
ratmış olan 1919 müttefik siyase
tine dö.1mek felO.ketli bir şey o
lur. Rusya ile lnglltercnın ve bel
ki de Amerikanın menfaatıerı, 

'8-rkt A \TUpadakl Rus nUfuzunun, 
Alman nUfuzu tarafından kUsufa 
uğratılmamasını icap ettirir. 

Avrupanm rnUstakbel nlzamı 

hakkında mUtte!ik murahhasları 
tarafından Londrada başlnnıı.cağı 
söylenen mUnakaŞD.lardan Rusya 
gibi Amerikanın uzak kalmıyaca
ğı Umit edileblllr1 

İngiltere ile Amerika, Avrupa
nın mUstakbel tesviye tarzı hak· 
kında siya.setlerini, o tesviye tarzı
nı sUreldl kılmak lçln sarfetmeyi 
göze a!acaklan kuvvet bakımın· 
dan tayin edeceklerdir. Hiç ft>ir hA.· 
dise bu zarureti değiştiremez. Teh· 
Hke anı, anlaşma yapıldığı zaman 
değil, ondan on beş, yirmi sene 
sonra başgösterecektir. Fransada 
1830 senesinde ve 1880 Bulanje hA.
dlselerlnde ve 1930 da Almanyada 
bunun emsali görUlmUştUr. Yeti
şen yeni nesil eski varılan anlaş
maları tanımayarak meydan oku
muştur. 

Versay'dakl yanlış hesaplardan 

en felA.ketlisl, Vllson'un Amerika

yı geniş ve uzun müddetlere alt ta

ahhütler altına koymak için sala.-

Harbin ve gelecek sulhun başlı
ca meselesi, Almanyanın Avrupa· 
daki mcvkllnl tayin etmektir. Al· 
man kudreti öyle bir unsurdur ki 
hezimet, belki de muvakkat bir 
kUsufa uğratabllir. l<'akat bUyUk 
tehlikeler göze alınmadan bUsbU
tUn yok edılemez. Almanya parça
lanacak olursa yen.den birleşmek 
isUdaUannı gösterece~ ve parça
lanma devamlı olmayacaktır. Em
niyetin icabauru Y!!rine getirmek 
için Mister Eden'in ileri sUrdUğü 
haUar dahilinde isUbdaddan kur. 

hiyet bulunduğu, Almanya ve Rus tarılmış bir Almanyaya kuvveUi 
yanın menfaaUerinl hesap harici bir cihan çerçevesi içinde yer ver
bırakmak caiz olduğu Versay mu- mek lAzınıdır. 
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"Üp Ü Halidin 
1\ aceralan 

( ş EH 
Kahve satışı 

S(r~est 

bırakılıyor 

1 

r 

R HABERLER 1 J 
Şehir içinden : İhtikar yapan 

büyük bir . 

Anlatan: Eyüplü Halid - u - ~ oı.an: Mim Sıfır Toptancı kasapla
rın kurnazlıkları 

v magaza 
açmak hazırlığı 

Kuru kahvecilere 
1300 çuval kahve 

tevzi edil;yor 

Karıman müzssese
si de dün bu suçla 

adliyeye varildi 
lsta.ı_ ul · çin bir b;.et aldım. Her şey 
Y-lunda g.c..yJrdu. Vai<it oe gelmı ti Et fiyatını yükseltmek için aldıkları tedbir 

ve seb: pleri -Koyun sevkıyatı durdurulu
yor • Nihayet yakayı ele verecakler mi? 

Gerçi, harcadığım liraların yekQ· 
nu az zamanda aşağı yukan, iki 
yuzU bulmuşw ama, blltUn tıı.as

.. up!B.l;l yumuşat.ıp erltmtştl.ııı. Dik 
uurnn bn.ylıırı cJ!mlş, daha doğru&u 
.. zmlştlm. 

Nihayet bir gün, bu gözll açıkla
rın da bin iki yuz lirasını dercep et
tim ve Makruhi ile MarlYi düşUrdU· 
ğum akıbetıe ytlz yüze bıra.karıık Se. 
ıa.nikten çekll,p gittim. Ayrılışmuz 
pek tuhaf ve kendı nzalarile olduğU 
ıçln kısaca anlatmaktan vazgeçemi
} cceğlm. 

Tatlı hulyalarla Sellı.nJğe ayak bas 
tığımız günUn akşamıydı. Ayaaofya 
hama.mı civarında bir otele ınmiş, o 
zamanın ll.detl veçhlle nüfus kAğıUa
rınuzı otelin kdt.blne vermiştik. Ma 
Hlnı ya, ben Dlkran TWbcntcıyan ıs
rnlnt ve nüfus kağıdını taşıdığım için 
tedbirli hareket mecburiyetini h.s
scden, isim dcğişıkllğlnln meydana 
çıkmasından korkan haki.kl bir Er· 
meni genci g.bi çekingen bir tavır 

tııkınm:ştrm. Otel ka.tibinin yanına 

uğramaktan, yalrı.:zco. sokağa. çık

maktan saluruyomıllf gibi davran
ı \ 1, onların da yürelderino hiç 
yoıttaıı bir korku sn1mıştım. 
:Maksadım, bir nwnarıı ile onltırı 

oyalayıp aldatarak biraz vakit ka
zanmak ve o akşamki İstanbul tre
nine kapağı atıp SelAnlkteıı uza.k
laşmaJctı. Gerçi bunu yapmak benim 
için ıhiç de güç değildi nmıı., yanla-
rından biraz olsun ayrılmak için, on· 
lan şUphcye dilşUrmlyecek bir sebep 
bulmak, usturuplu ibir bahane uydur· 
mak do. kolay değildi hani. 

- Yok ama alması 0 kadar güç Ticaret VekAleti tstanbulda kahve 
mu ki. Blraz sokağa. çrkn.r hem bir satışırun serbest bırakılması için a· 
şişe rııkı alır, hem de açıkhavada llko.darlara emlr vermiş ve lSOO çu· 
açılırsın olmaz mı?.. val kahvenin kuru kahvecilere tevzi 

- Benden paso anacağını. edlimeslnı blldlrmi9tir. 
- Amma yaptın oğlum, korkacak Vilayet bütün kaymakamlıklara 

ne var ki?. tezkere yazarak mıntakalarındakl 
Dedi. Bir sUrtl ıtı.tıarla aklınca b&· kuru kahvecilerin ihtiyaçlarını tcsbit 

na cesarl't verdi. , ederek blldlrmelcrlnl 18tcmlştir. Bir 
İçin için sevinerek otelden çıktım. kısım kaymakamlıklar bu hususta 

lstasyonn kadar uzandım, tstanbul lUım gelen malQrnatı g!Sndermişler
için blr bilet nldım. Trenin hareket dlr. Diğer listeler de fkmal edildik· 
saaUnl anlo.dnn. Tam Uç çeyrek sa.- ten ısonra tevziat& derhal başla.na
at sonra otele da.mladmı. Suratım a- caktır. 
sık, k&flamn çatık bir vaziyette o
daya daldım. Kendiml kana.penin 
üzerine attım ve yaruk bir Se3le, dört 
elif uzunluğunda blr alı çektikten 
sonra: 

- Mahvolduk ana.cağun!. 
Diye bir feryattır bastım, sözdd 

bayıldım ve olduğum yere uzandım~ 
Bu dilzme baygınlık çok sürmedl ta
bii. Zaten SUrdürmek de işime gel· 
mezdi. Makruhi ile .Mart iki tarafım· 
da hem uğunuyor, hem de kolonya 
ile ·bllekleriml, göğsUmU oğuyorlar ve 
kendi dillerince dualar okuyorlardı. 

Gerine. esneye ayıldım, baygın ba
luşlarımla. yUzlcrlııi btisbUtUn sarart. 
tıktan eonra.: 

- Ah Mariclğiın, sorma başmUza 
gelenleri? 

Mukaddcrncs11e bir sOrU yalanı bir. 
biri ardına. sıraladım. Caddede blr 
polis ta.rafından çevrilip karakola 

inh:sar işçilerine 
parasız yemek 

verilmiye baş!andı 
Bundan bir müddet evvel tnlıisa.r· 

!ar ldareeinin ameleye ııucak yemek 
vereceğini yazmıftık. öğrendiğimize 
göre lnhlsıı.rlıı.r kiareeı bu tasavvu· 
runu dünden itibaren mevkii tatbika 
koymuştur. tik olarak Üsküdar TU· 
tUn Bakmlevinde tatbik olunan bu 
yerinde teşebbüs bUtün lnhJsar işÇi
lerlnl sevindirmiştir. Fabrika vo mU· 
esscselerlndo onblnlercc işçl çalıştı

rıın İnhisarlar idareelnl bu güzel te· 
ı;ebbUsUnden dolayı tebrik ederiz. 

götürilldllg1hnü, otelcinin pollso ver- Doktora ta.imatn:mesi 
dtği beyannamedeki iSim.le üzerimde 

çıkan asıl nüfus ktığıdnndaki isim Ankara, 5 (Telefonla) - tstanbul 
değişikliğinin meydana çıktığını göz. Unlver.slteei !ktısat Fakültesi dokto
yaşlarile hlldl.ye eWm. Ardından da ra talimatnameııt hazırlanmıştır. Bu 
200 lira vermek suretilo kurtulduğu- diplomayı alabilmek için takip edilen 
mu söyledim. şubelere alt seminerlere ve ihtıııaıı 

MJıkruhl, bu kara haber karşmm- kurlıı.rınıı. bir yıl müddeUe devam et

İkindi vakti idi. Otelin caddeyo na. 
zır penceresinden caddeyi seyredi· 
yormuş gibi görllnOyor, sokağa çık
mamı ~mln edecek blr çare bulmak 
14;ln zihnimi zorluyordum. O esnndıı., da yıldırımla wrulmufa dönmüş, rn!ş ve en az Uç seminer sertifikaBJ 
bizim kayınvo.lldenin ince sesi kula- biraz evvelki P.efCSi tıpkı sabun kö- almqı olmak ve FakWtedc kabul edl· 
ğım&, hiç de lyl kokmı)'lın nefçsl de putU balonlar gibl delinip a&mıUştU. len milli bir tez hazırlamak ve dok· 
burnuma erı.ştl. Makruhl cğilmtv, Marl de sapı kunımuş blr çiçek gibi tora imtihanını başarmak l!Zmıdır. 
dudaklarını .kulağmıa cleyirmlştl: bo bQJann..+n Dövün -o-

- Yavrum, ne düşünüyorsun blSy- ~u t ""'"':,".:""'"' Uyordu. 
le? an er, b-..... ........ n Y&f <lökü-

Jllyordu. 
- Bilmem, içime bir garlpJik çö-

küverdi de... Bu yan gWUnç, yan acıklı sahne 
_ Tren yorgunluğudur, şimdi bir on dakika. kadar devam ettikten son

ra, Makruhlnin ince sesl yUkseldl. iki kadeh rakı alınca geçer. 
- Var mı çantnmızdıı. ?. (Arkası var) 

Tayin 
Ankıı.rn, 5 (Telefonla) - Münhal 

bulunıın Ziraat Veklı.letl Müsteşarlı

ğına, Ziraat ~lerl Umwn MüdUrU A. 
bidin tayla edilmiştir. 

Toptancı kasapların bir kara 
liste baı.ırlayarak perakendeci tüc 
carları tehcllt ettiklerini ve et pt
yaaaaıaı aun'l su.rette :yükaelttlk· 
lerlnl dUnkU nU.ıı.bannzda yazmış

tık. Mezbahada 20 ye varan ba 
toptancı kuaplar, et nyntıo.nru 
arttırmak i~a ellerlııden gelelı 
şeyi yapmaktadırlar. 

Dün bu hususta yaptıfımtz tet
kiklere aazanuı, toptancı kaaaPlar 
her MiM bıı aylarda et fiyat1annı 
ylikselt:mek isterlermiş. Buna ııe

bep de resmi ve bu ust mllessese
Jerln bu aylarda mllnskasa ile et 
aimalan ımq. Kaaaplar et tıyat
Jannı arttrrmca pek tabU bir şe
klide ylne kendUerl olan et mlite
ahWtlerl de yüksek fiyat üzerin· 
den taabhUt altına l'f.reCddCr ve 
bir mUddet sonra flyatlan düşüre
rek Ud taranı kAr elde edecekler

dir. 
tstaııhal pbl böytık bir ,elırin 

et Ultl,yaemda bir Jnhlsaccı rolll 

oynayan bu kaliaplar, Fiyat MU
rakabe komisyonunun narhı kal
dırması için evveJA şehre Erzurum 
ve ona Anadoludan mühim mlk· 

tuda koyun getirlmJfler' ve aW&a
darlara: 
«- Shln koydufun~ narb r.ok 

fazladır. ~ariu kaldırınanrz, et 
daha acuzlıyacalrtrr.» dcm1şlert'llr. 

Konmyon kararnıı dcğlştlrme

ytnc:e koyun merkez1erlne telgraf

lar çekerek IMlkl1ab dnrdumıUf
lıı.rdır. 

Oelepler de koyunl&nn eatı 
ftyatma ttlru Wnektedlrlet. Ko
misyona verdikleri istidada caalı 
hayvanların 25 - ıs kuruş Uzertn
deıı Mtddığ'I takdirde toptancıla· 
rın kt.r edemlyeceklerinl 8Öyle
mektecllrler. 

Fiyat MUrakabe konılıtyoea per
tembe cflnkU toplantııınıda et me
llcle6lnl etraftıra teUôk edecek ve 
icap edene bütün ıoptancllan Ad
liyeye verecdrtlr. 

Kosa halb>~rDer: 
* Sofan Uıracab - HUkQmet, ba· 

zı mıntakalardan soğan ihracı için 
vaki mUro.caaUarı no.zan itibara a
larak soğanın serbest döviz mukıtbl· 
li veya mühim itha!At maddelerine 
mukabil ihraç edilebileceğini bildlr

m~tir. 

* Vapur biletleri evvelden alına
cak - Devlet Denizyollan Karade
niz v Akdenlze giden yolculann 
vapurun hareketinden 'blr gUn evve
line kadar bileUcrlnl almış bulunma
ları lAzım geldiğini UAn ettiğinden 
bundan böyle vapurların hareketi gU. 
nü bilet verllm!yccı:ktlr. 

U yola c;ıJrnuştrr. Bu llmonlar bir kaç 
hafta içinde memleketimize gelmt~ 

bulunacaktır. Ayrıca Surlyeden de 
limon getirtilmesi için tefebbüslere 
girlşilm!.Vtir. * Yeni lsta5yonlar - Devlet De
mlryolları Hayd&rpqa birinci lflet
me müdür!Uğü Pcndiğe kadar olan 
banliyö hattının bazı yerl~rinde ge
nlf illilaat yapılmakta ve buraların 
da sayfiye yeri olduğunu görerek 
Bostancı ile Pcndlk arıunnda yeni bir 
Jkl istasyon daha ihdas etmek üzere 
tetkiklere başlamıştır. 

Herekede fakir .ç. ocukları * Ba\·a seferleri - MUnako.lAt 
VekA.leti, Ankara ile tatanbul hava SÜnnet 
seferlerine iki gündür baflamıt bu- İzmit. <Hususi) - 10 Ağustosta lle-
lunmaktadır. Bu seterler eylQl eonu- rekr.de :fakir çocuklar menfaatine süııııet 
na kadar devam edecektir. düğünü yapılacak, bu arada Galatasaray 

Yakal muhtddrlcr _ Fiyat kliıbü yiızücü ve kürekçilcrilc de Kocadi 
* anan 

1 
t ıı.t nd ih takımları arasında bir müsabaka tertip 

Mürakabe memur o.rı ar ı an . edilecektir. 
tıkAr suçlle yakalanan Uç yeni muh
tekir dün MüddelılmumUiğe teellm 

--o--

Şehrimizin maruf mllcsseselerln. 
den Karıman da muhtekirler kadro· 
suna dıı.hll olmuş ve MUddeiumuml· 
1lkçe yapılan tahkikat eonunda mah
kemeye sevkedilmLştir. 
Yapılan tahkikatta Karıman ma

ğazasının zincirleme usulü ile 1ste· 
mat Çamt admda bir ikinci elden 
çanta ve bavul &atın alıp yllzde yüz 
yebnif k!rla sattığı anlaşıldığından 
mQessese mUdUrtl İtalyan tebarumı· 

dan Santiago Ruhols, tczgd.htar Kons 
tanUn ve çanta satıcısı 1stemat hak
larında açılan davaya. yarın asliye 
ikinci cezada başlanacaktır. 

izmirde modern 
bir tütün 

imalathanesi 
kuru:du 

Öğrendiğimize göre, :zmırd~ ya
pılmakta olan muazzam Tlltttn JŞ:.ıt· 
me Evinin inşaatı ikn al edilnılştlr. 
Basra yolunun açılmo.sından sonrn 
fabrikanın lflot:me tesiJ:.ı.tındıı kUlla
nunıuk üzere Amerlkaya s!parll} edi
len muine~ de geldiğlnde:ı şimdi 
bunlann montajı ya.pll•naktodn. 

1,800,000 lira.ya mal olan bu Tü
tün İ;fletıne Evi TUrkiyenin en mo

dern Llıtlln t.şıetme evl~Jr. 
:rıteM • ketin muhte'ıf mmtakala

rınd••ı• hariç plyaaalahl ihrıı.Ç olunıı.

.:ak ~U' ı.nler tzmirde kurula'l bu fab. 
rıkaya tetirUerek ı:.c.~ıt denecek, stan 
dardlze cdllecek. ve amoollj yo.pıla

r&k haric8 ııevkcdllecektir. 
Beynelmilel ply~adıı. tütün rekol

temizi temsil edecek tiplerle uğraşa· 
cak bu modern mUesseısc teşrinievvel 
ayındt yapılacak kUşat rc.imır:i ml.· 
tt:akıp derhal faaliyete geçcr.'lktir. 

-o-----

SPOR: 

Ten is müsabakaları 
S. o. Ji'ederaıryonu Bqkıı.nbğından: 

SORUNUZ--------~ 
r .... ---SÖYLİYELİM 

* Tayin - Dıı.hUiye Vekaleti Nil· 
fus İşleri Uınum MUdilrllltü mensup. 
tarından Tevfik Kurma Alemdar na
hiye mUdUrlllğüne tayin edilrr.lş Vtı 

vazifesine başlamıştır. m&ld Alemdar 
nahiye müdUrU Fahri Yenlko) nahi· 
ye mlldUrlüğUne tayin edilıniştir. 

-o-

lzmitte evlenenler 
edilmiştir. 

Bunlardan biri Bcyazrtta Tığcılar- İmılt, CHususi) - Bir aene zarfında 
§ehrimizdc nikah memurumu' Sabri Ak· 

da ayakkabı marka.lan tein kullanı- wy 154 çiftin nfklhını kıymııtır. 
lan yaldızı 12.~ kuruşa satmwıı lA- • İıınit <Hususj) - Şthrlmiıin kıy· 
zrrn gelirken 60 kuru'8- satan Av&- metli C. Müddeiumumi 1 R. Halil Hamdi 
dJsle Kegam, tlçUncllaU de Pendlkte, Doğa ile Ticuet ve Aeliye sulh mahkcmo

Boğaziçi kupası mUsabakalarıno ı, 

tırak edecek olan tenisçilerin Dağcı
lık klütıUne mUracaat ederek perşem. 
be gününün programını öğrenmeleri 
ve yahut perşembe günü rmbn.hı sllll.t 
9 da Tarabya korUa.rınd& ha.Zır bu
lunmaları teblii olunur. 

Müsabakalara 10 dakikadan fa.zla 
geç k&lanlar hükmen mağlQp adde· 
dileceklerdir. Reçel hakkmda tavsiy 3ler Bekçilerin vaziyeti Yaşmeyva sokağında 11 numaro.dıı. ai ıeisi B. Sabri Tüzcr Adliye Vrklletincc ================ 

1 - KadıköyUnıfo Altıyolağ
unda VL~ne sokağında M num:ıra
da llayıın Nıırl~e Pekşen soruyor: 
Çnrnaıprlıl{ knmoşlann pembe ve 
ncıimıavl renklileri ekseriyetle yı
knnınl·a ı;oluyor. Bunların has bo

yalı olup otınadı,"lnı aıılamok için 
bir rare yok mudur!. 

Cevap - Bir bardak su içinde 
bir kahve 'kaşığı toz halinde şap 
eritlnlZ. Kumaştan keseceğiniz kU
çUk bir parçayı bu suya batırınız, 
biraz sonra çıkarıp bakınız. Sol
mnzsn boyası hastır. 
2 - Maçkada Sı/4/ıhane arka.sında 72 

nu,numıda Ba1an lııukaddeJ Cüriş soru· 

l:lafıdt dc.91. 
Bir kaç Bektaşi fakiri btr gün 

KAğıthnneye geuneye giderler. 
Dereye yııkın bir ağtıl'ın ıılhna ~ 
ldllr, drm ofr&f!lnm b:ışına çö
kerler. 'l'nm zevk 'e neşeyi • ko
yulttuldarı ırnda, bir saltanat U. 
yı ıruıi dere bo) u llerledlğfnl ve 
lçtnd rle UçUncıi ultan imin 
bulunduğunu gorUnce endlşclenJr, 

korkudnn namu lçln &af tutar
lar, Anın tclAşla kıbleyi l)llŞırır, 

içki sofrıısına do ru kıyama du· 
rurlar. Biraz sonra kayık uz.akla
tır fakııt, padJfllhın bcndelerlnden 
biri de dedelerin yanına )'ııklaşır. 

tokt &0lr ını ıunnemezltğe gellr. 
Ve: 

- Dchey erenler, der. Siz kıble 
taıııfını oıcftıgu gibi lbndettn tar
zını d:ı unutmu unuz.. Nnrnazmı
:un wo rükQ 'e UcudU yok mu. 
dur, ncdJr bu gofi te sebep!. 

Fııkirlerdcn biri cevap 'erir: 
- oonet değil az.lz.lm, işret ha· 

U ile sultana bUrmcttlr sebep. 
Hoş 'örlln biz erenlerL 

yor. Akı;e amıudundmı r~el yaptım. 

datıldı ve §tkerlendi, bu nedendir? 
CEVAP - lyt amıatlard:ın reçel ya

pılmaz. Mayhoı ve ufak cimler ve hll
h11!!4 ahlat armudu reçel için çok uy
ı;uııdur. Muhakknk iri ıırmuttan reçel 
yapılacakea ufak parçalara ayrılmama· 
sı, yilnız ikiye bölmekle iktifa olun-

ması lüzımdır. Daftılmuı ve ,cker· 
lcnmcslnln &ebebl de par~aların küçük 

Ankara, 5 (Tele.fonla) - Kır, çar
tı ve mahalle bckçUerlnin de memu
rin muhakemat kanunu hUkümlerine 
tAbi olup olmayo.eaklan hakkında 

Mardin mebusu Edibin verdlC'I tefşlı 

Itıyihası Adliye ve Dahiliye encümeıı 
lerinco kanunun &arlh bulunmasına 
binaen redüedllmlştir. 

basmacı Fatmadır. Bu kadın da bas blr derece terfie müstahak görülmü~ür. 
ma !lyattarındo. tht!kAr yapmı~tır. 1 • İzmit <Hll5USİ) - \'alimiz Ziya r~ * 7.eytlnyağcılara teneke _ Zcy· keli, Kandırayı '1derek mahallinde tet~k 
tinynğcılar :M:ınta.ko. Ticaret müdllr- ve te!tltlcrdc bulunmuı ve ıehrlmiıe don· 

lilğtine müracaat edCTek ellerlndol m1:1f" . <H .) c.ı..· . • 
ul d ğ u ve bunlcı.rın teneke. • ımıt usueı - ~ .. ımızo vcı vı· 

mal b un u un lııyet mıntakaaına 233 çuval kahve &el· 
S.zlik yüzünden mahVOIUp &'ldeceğln11 mİJ ve köylere Yatıncaya kadar hane ha• 
olldlrmiflerdlr. ıına 600 gram tcvıl etlilml~lr. Bu aradı 

Ticaret mUdUrltiğü, petrol şirketle. gaz ve çivi tevziatı da yapılmaktadır. 
rlle anlaşarak onlt!.rın elinde bulunan • hmlt. Oluauıtl - Gölc:fik ve Kara· 
2000 kUıur yeni tenekenin Tlcuet nıünelde yapılan yüzımı müsabıkıluına 

-GONON
I_ T AKViMt_I 

6 AGUSTOS 941 
AY: 8 - GÜN: 218 - llı:ır: 93 
RU.lll: 1357 - TEMMUZ: 24 
HICRl: 1360 - RECEP: 12 

V A.b.U: :l;EV ALI EZA.n 

olmım 'e tekerle birlikte uzun vakit 
ka)n&tılmuıdır. Bir daha yapacağınız 

zaman armuılan reçel ıurubu kıvama 

geldikten eonnı atınız ve blr tıtım 

kaynadıktan sonra atqten alınız. 

Ankara Kan.J:z1syonu 
Ankara, 5 <Telefonla) - Ankara 

kanaıı.zasyonu hakkındaki lAylha lh. 
harc!rah kanunun bir maddesini tadil 
eden lAyiha Meclis ruznamcslne alın. 
mıştrr. 

UdUrlüğUne devredllm ini temin İ§tİrak eden İımlt yüzıic!ileri iyi dereceler 
~tığ d bu tenekeler zeytinyağcı· ıılmı~lardır. Poliı, 1ıınitte beden terbiye.i 
11 111 entıl kt ıniikelldiyet çıııtında bulunan gençleri tca 

G~EŞ; 
ÖGI..E: 
İKiNDİ: 

6,01 
13.20 
17,13 

20.20 
22,02 
4,02 

9,40 
4.59 
8,53 

- Aman yaYllı .. Udaigor'u görmeden olmete hiç 
niyetim yok. 

Sıc:ık artıyordu. Odrey oapkuını çıkardı. Eten 
yııpıekan ruzgAr uçlarını dağıttı. 

Robert, dedi kJ: 
- Şöyle üçOnıüı bir arada bir rwru çektirsek. 
Odrey ıelqla ccvııp verdi: 
- Siz llııünüıc bakunı.u.. Hem bu kadar da 

çabuk gitmeyiniz. 
Robert, birdenbire otomobili yolun kuytu bir 

kö ino eaptı le durdu: 
- Ne oldu? Ne ur? 
- Üaıümü dciiımellyim. Sakın korkmayınız. 

eoyunmıyacaAım. Sadece Lon-Su'nun esvabını çı· 
karacağım. Altındll kıea pantolonumla göıılle~im 

var. Bu kılıkla gemiye bincmem ya." 
- Ne semhi? Mi ter Lon·Su'nun motörüne 

hinnıi yecck mi yiı? 
- Hayır.. program dcti2ti. Serelin.ize büyük 

bir ıeıniye blncceğiı. 
- Anl:ımıyorum. 
- Tabii anlam1ZBınıı, Sırlarınızı hlzdeıı uk· 

lnnınıı. Sonra da anlnmnzlıkıan geliralniı. 
Robert hem konuiııyor, hem de eoyunııyordıı. 

Odrcye teklif etti: 
- Siz de §u arkanızdaki caketi çıkarınız da 

bizim gibi kıııa kolla ı;ömleklc kalınız. Haydi 
Lon·Su biraz da otomobili &iz kullanınız. Den ıu 
yüzümü gözümü tcıniıllyeyim. 

Odrey eordu: 
- Ne sırrı uklam11ım? Neden anlamazlıktan 

r;eliyormuıum? 
- Birazdan ı;5rününüz. Şu saçlarımı temizle-

mek uıun iJ.. vu geçtim. 

.a.ra dağı aca ır. bit ederek hanlardan ıpor hareketlerine * Limon geliyor - ltaıyaya sıpa- iştirak etmiyenlcr hakkında kanunt ıakl· 
AKŞAM: 12,00 

Uô 
7,ıll rlş edilen limonlardan büyük bir par. bat yapmıya baılamııtır. 

ED~t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
- Ne çocuksunuz Robett" beni aldatmak için 

bu kadar zahmete girmcAe değer mi idi? 
- l~c geldik .. 
Limaruı varınıılardı. Bir ç-0k kü!;.ük ı;cınllcr, 

kotralar, nıotörler vardı. Bunların anı ında büyuk 
kutlar ve mıırtılıır uçuyordu. Y clkenlila riizgir 
bekliyordu. Birdenbire yelkenler citti ve hareke
le b~laılı. Şlddeıll bir rii2gnr çıknıııtı. Koyda 
>etil ba)raklı bir kfiçllk vapur gördüler. Beyular 
glymit Malakolı lkl tayfa selim durdu. Genç bir 
kaptan, Odreye vapura lıinmm için yardım etti. 
Motör harekete geldi ve kiipükler ~.arak ileri· 
lemeğo batladı. 

Odrcy ı:ııırmı~tı. Robert11 &Ordu; 
- Bu gl'mi kimin? 
- Sultanın" lıira.z evvel eizi fDfırtacaiiımı BÖY· 

lemcmiı ınl>dim? 
- Sultanın mı? 
- E\et. Sultan Selimin gemisi.. dün akşam 

teyzemde bcrııbcrce yemek yedik. ~izi sordu. 
- Beni ıui sordu? Ne münasebet? 
- Ayni vapurda seyohat etmltsiniz. Onu söy-

ledi. Sizi bugün Ud:ıigor'a götürdüğümü duyunca 
ı;öıJerl parladı. 
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Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
- Amma da hayaliniz kuvvetli, Robcrt-
- Seyalııtıe böyle bir macera scçlrdilinlzl bı· 

na &Ö)leınenıi§tİniz. 
- 1acera falan yok .. saçmalamayınu:. 
Odrey sahili ıeyretmek bahaneallc bqını çc

\lrdi. 
Yuzünün kııanlığını r;lzlcmek istiyordu. Kendi 

krndine de kızıyordu: 
-Bu yafta insan kızarır mı hiç? 

Robcrt &Öze devamlı, dedi ki: 
- liu \'apuru tmriıtize tah!fı etti. Nuıl aGıel 

değil mi? .\lemnun oldunuz mu? 
- Çok nazik bir hareket, beklenmez bir ıcr 

do~rusu." 
Rolıert ıılaycı bir tnvırla gilıel kadına bıkarak 

iOrdu: 
- Bu kadar <la beklenmez bir hareket mi? 

Çok mu tattınız? 
- Tabii çok oa~ııın. 
- O halde eöyledill eözlerl tekrar edersem 

daha çok oaşacaksınız.. fakat belkl mert1k etlllG 
alnlz. Söylemi) C} im. 

- Robert çok müz'iç!fniz. Ne aliyledi baka1ım? 
- Eğer kendisi gelip eiıe methıır Lama ma· 

YATSI: 
İMSAK: 

bedlnl geıdlremezsc mabeylnclal ıerdar Rahman 
ıelip tizi alacak. Sonradan da u.raya yemeğe da· 
,·cıUyiı. Nasıl memnun oldunuz mu? 

- Tabii sarayı ve mabedi gcımek hofuma si
der. Soora böyle bir iltifattan hangi kadın mem· 
nun olrna:ı:? Beni aıııl alAkado.r cılen Sulıanın 

kendlal dejil, memleketidir. l!ııy Lon-Su, hona bu 

güzel ağaçların ismini &Öylcr mlılnlz? Ne kadnr 
bliyük ve süze! aAa~lar. Adeta denizden fıtkırmı§ 
gi bl duruyorlar. 

- Siz konup durunuz. Ben yüıilmü ;özümü 
tenıiıUyeyim. 

Robert kamaraya indi. Sahil, yer yer parlak, 
yer yer butulu bir hava ile örtülü idi. Toprak· 
tan kuvvetli apçlar lıtkınnıt. denim doiru uıan· 
mııtı. Çloll Lon.Su bir düıiye anlatıyordu. Odrey 
dedi ki: 

- Ne garip! R.ahayang cibl medeni bir ıehrln 
tl yanında böyle kuytu omııınlar vor. 

- Yeni bükO.met merkezimiz cidden çok mc
dent bir tdtlrdir. Eakl bir ıehlr olmasıruı ratmen 
çok ileri ıluniıtir. Sultan, memleketin aıhhatl ve 
refahı için çok ~alıtmııtır. Tren yolları, ıu yol· 
ları, haıtahanl'lor yaptırmııtır. Fakat ~ok ıükür 
memleketin tabii manzııruını ve tarihi binalarını 
b•JZacak fC)'ler yıpmamıttır. 

- Bu denlt üıt!indeld aeyahat harlkulidc bir 
ıef... lnüll bunıdan ayrılmak htcmlyor. 

Biru eonra Robert yanlarına geldi. Tcmlzlen· 
mlt. rengi ve .. çwı tabii halini almıııı. 

Odrey ile Çlnllte dedi ki: 
Kahvaltı buırlanmı1-. karnınıı açıkmadı 

mı? 
( Deııanu ııar J 1 

8 • 8 - 041 ~ 

Rekaket 
\\. 0 D.-NQ, dilinde rekJı1'tt 
W duğunu blldlren bir o1' 

eusuwı bazı öğUtler ,·crb0~ 
öğütler • nrkad.ıı-,nıızm il 
gore, l<endi tecrübesine ml15~ 
duğu lı;ln • tiphesiz kıyıne 
\'~·NCt mesel, diyor ki: cV _.u 

tnktldıf,'1 kelimede ısrar ctlll'"'J" 

nun miiterııdlfinl bulun \'C ~~ 
Olmııılı mı, nrayıı ruaJılra110 

rnntcz ll!hc edin.» ..ti 
Güzel, fııknt • kendi t~ 

değil, tıııııdığım bau !tek 
tccrlibcıne istinaden - nok~ 
tavsiye. Ar.kıı.dnşımu;: «1' 
ken acele etmeyiniz., kenıliıı!Jl 
mn~ ıruz, kckcliyoccğlm dlrı' /, 
mayınız» tınslyeslnl de ııAt'O 
olsıı) dı, okuyucusuna to.nı bil 
hnt \'ermiş olurdu. Çünkü ıılt 
kekemeler, mwıyyen kcllıll~ 
tllndo d ğll, acele ettikçe 
gö terirler ~e ckckellyoruııı'~ 
düşündükçe 'e sıkıldık~ 
lcri artar. Nitekim, Vıl.-~o:,~ 
yueusu dıı: «Dilimde ~ 
Yalnız başıma okurken, ılf1 
konu, urken bir şey oımuyot• '] 
diğer ıı.hvalde tutuklıığuDl ~ 
çıkıyor» demekle bu ıııüf""'I 
tcyl t ediyor. 1, 

VA-NQya acele kon~ 
kılmanın rek4ketı arttırdıl'°'J 
teren hoş bir fıkrıı da aDJ'J 

Dlllnde biraz rekAket ~ 
bir mulınrrlr bir piyes yoP'~ ı 
tlyııtro dlrcktörllne göttırilt p. 
dl ine okunuığı teklif cdtıl'• 
ttir • nasılsa • ~ olur ve ıılt 
ynkarnk muharrire der ld: 

- Her perde bir puroJl:lı 
blbneıslndeo fazla sUral 

Alw tııl{dfrdc scytrclleri eı'# 
kalım sizin perdeleriniz tı" 
haiz midir 1' Haydi okııy1lııııl' 

l\luluırrlr, gözU direktıırll' 
dald puroda. oı..-uııın •a ~· 
oocıe ettik~ sıkılır, sıkıldJllC' 
kAlletl ıırta.r, kekeledlkÇC 

üz.Uldükce kekeler... s~ 
tar purosunun son netc61~ 
Jmn muharrir de blrlncl 'lı 
son kellmeslni SÖ)1Cr 'e bO 
lıı w~ kekelemeden dlrcırllirt 

- Nıısal buldunuz üstaAlf"' 
cıık bir piyes değil m1 f 

- Fena değll... Plydfll 

eşluısım kekeme yapı;naıııı J 
kadar dllşlinWmeml, \'O 

eğlendirecek bir buluştur· ~ 

KÖ:Jı 
t2!!!!!2 

Soruyorlat 
' Bir okuyucumuz. nnıatı) 

« •••• dUo Göztcpeden )1 
gibnck üzere blnıUğtın - ~ 
dn birinci me" id blr aktşı"• 
lctl altımı. Altıyol ağzın~ 
ma ettiğim l\Ioda traın'~ 
biletçi, benden aynen n1C' :'I 
kı istedi 'o usullerinin IJll) 
duğuııu iddia lle bu tıır1'1 
tn ısrar etti. Bu ısrar 
ltlraz. etmedim, 1 tcnUeO 
du ödedim ... 

Şimdi nnlnmak 
ruyorum: 

Birinci me\·kl alda~ 
alınış bir \atandaştnn 
fa me\ ki fnrkı araınıt'Jt 
mudur "e bu blletçlnln d ıl' 
hl, kabul edilmiş bir usul 
lcul ml\t1Ur &l'aba'?. ., _____ _,_, 

Kuzu ciğeri ya~~ 
nasıl yap11mal1 ~ 

~ ~Q 
Kuzunun ltırnuzı \'O lltt 

lerlnl a)TI ayn doğrn3'1pıf' ı.• 
yıkayıp temizledikten 80~ 
dakınız. Bir d.ııha 3 ılca31P tJ1 
rakınız. Bir daha yınk) ııı 

cere) e !.oyunuz. Uz.erine ıP 
t'IQğr&lııı lkl yemek kn..,ır, 
ynğı ile, soğanın rengi d~ 
knilor kavurunuz. ıtd ut 1 

ız et suyu, k.ıfi mlktıırdll 
nlbahllr, nane, ın3ydnfl~~ 
mlş ha\ uç, bir kaç don,;l 

uı:ı 
ettikten sonra bir knŞ1 f', 
ediniz.. En·el!\ kırmızı elti 
dak!kıı sonrn da kanıcl~L'rl '
rO\'C atınız.. Uir koh\C fı!I • ıc j 
Nn lrkc kalıp orta at~/ 1 lı 
nlz. Pişerken smmı. kn1JI 

da blllı:ıss:ı dikli t edJııl" 
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1:!.arp Vaziyeti 
VATAN ------------------------------------------- 3 ---

Alınan - Sovyet 
aıı so~ı lUUlER!l.lER '~ 
Siyam Uzak Şarkta Amerika 

harbini 
nasıl ~ö. üyoruz? 
------------~-------~ 

YAZAN: 

ihsan BORAN 

Amerikan ve Japon filoları 
arasında bir mukayese 

topun ağzında 

lngi'iz gazetelerine 
göre Amerika 

Japonya ile çarpış
mağa hazırlanıy~r 

yardım ediyor 

Sovyet Rusyaya her 
nevi harp malzeme

sinin teslimi 
sürat:endirilecek ~.\akerı Yazıları dlkkatle okuyaı. 

Ycırıar~erakıı okuyucularımız soru· 
r.ız ,, • Alman • Sovyet harblnin so· 

-.e oıaA-• n. bıı --.ut? Yerinde olan bu sorgu_ 
JJrn fliyle cevap verebılırlz: 

ın._ an • Sovyet harbi çetindir. Al· 
~baş• 
~ .\1 Kumandanlığı gUnlUk emrln. 
~uı:n askerlerine bu harbin çetin 
~ U &öy!emiştlr. Bu çetınlik 
ta t &.Lıkerinın kulağında küpe ol
'tberı7ektir. Bize göre bu çetinliğm 

ert tunlardır: 
l Çetınllğin &ebc'plerl 

dur. ;- Muharebe cephçsi çok uzuıı· 
l'ltıın~SOO kilometrelik cephe harp ta. 
111ıı,ı11 ve Yeryüı:ünde ycnl görllı-

r. 
a - Bo '1llda vyeuer arazisi dUnyamwıı 

'bll'l kadar büyüktür. Nopolyon 
1lıaııı de bUe bu Moskof dünyası ta-
a Ue istila. edllemem1'tir. 

8on - Sovyeuerın nüfusu çoktur. 
l:ııııy ııtlrus kaydına göre takriben 200 
2() ı:ulldur; onda bir nisbetine göre 
liatırı:on asker çıkarır demektir. 
le ıı talırn ki geçen BllyUk Harp· 
ftıbe Uaya, 15 rnUyon kadar insan se
lt1ıs ~ etınışUr. 1nkılA.pta.n sonra, 
~ dın1arı da ağır sanayide çalış. 
bt lt::llŞlaını.şıardır. Bu cihet hesa
~ lırsa., Sovyet Rusyanın geçen 
be. Çok liarbe nlsbetle cephelerde da· 
t'tt cınllharfp asker> kullanabıle· 
~y;ı'tilt&.rdır, Fakat SO\'Yet harp sa 
L ... 15 
"iı.ıeıı, • 20 mtıyonluk orduyu des-
~ıı :!e Yetişir mi, yetişmez mi? 
~ olarak bilemiyoruz. 

!ftı.ea taarruz Jstıkametıerl 
'l ta. gelince, timdi Alman ta.. 
tlt~ '; tu dört istikamet üzerinde 

Japonyanın Vışl hUkQmeti ilel 
Fransız Hindlçinısı hakkında yapmış 

olduğu yf'nl anlaşma ortaya Uzak· 
şarkta için ıçln yanmakta olan bir 
ateşin alf'vler.nl meydana çıkardı. 

BUyUk Okyanusun tam hClkimiyetı 
meselesini nellceıendırecek olan bu 
meselentn bugUnkU vazıyet! itibarile 
dikkate değer bır mevzu olduğu ta· 
bıtdlr. Bıiyiık ımparatorluğunu iltıh. 

kudretıle şarkta hlı.klm kılmak he· 
defınl millı bır gaye olarak kabul e· 
den Japonyanın kurak adalarda ham 
maddelerden mahrum bir vaziyette 
durmasının yayılma bakımından 

mahzurlu olacağını tabll gôrmek icap 
eder. 

Ç.n arazisinin bUytlklUğU karşısın· 
da bu topraklan istll6. etmek ve 
sonra işletmek lı:in !Azım olan aske· 
rl ve mali kudret Japonyanın mev· 
cudlyetlnl sarsan bir unsur haline 
girmek istidadını göstermekte devam 
ettikçe Japonyanm mllletlerarası va. 
z.yetıcrden bUyük büyük istifadeler 
aramak ıstırarını duyacağını ve eli· 
ne geçen her fırsatı kaçırmak iste
mıycce61ni makul bulmak l~angellr, 

1nguterenln Rusyaya karşı sivrilt• 
tiğl bu devlet, zamanın göııterdiğı 

karışıklıklardan 1stJ'ade ederek U· 
zakşarkta. bütUn Avrupalılaı·ı yerle· 
rlnden oynatarak BUyUk Okyanusun 
Uzerine serpilip kalmış ola.n bUtUn a· 
dalar ve toprakları kendi mevcudl· 
yeti için milll idaresi altına almak 
ese.sına daya.nan bir siyaset( idrak 
ve takibe ba.'1amıştır. Rusya. ile harp 
ederek Kore ve PorartUr gibi yerleri 
zapt ve umumı dilnya harbinde İn· 
glltere ile birleşerek Almanyarın 

Çindeki mUstcmlekcsinl işgal ve bu 

Yazan: 
HUsam3:tin OLSEL 

Eı;kl Bahriye l\lüsteşan 

sahillerinde yaşıyan büyük bir mil· 
Jetin, Amerikanın kuv\·etinl kırmak 
lcap eder. Bu da Japonyanın gerek 
ıktısadi ve gerek harbl bakımlardan 
Cazla çalışarak UstUn mevkle yUk-
elmest Ue kab.ldir. Japonyanın bu· 

gUnkU vaziyeti ise buna mUs&it de
ğildir. 

met edecek kuvvet ve ehemmiyette 
değildir. 

.Anıerika ile Japon donanmasının 
kartı kartıya müthiş btr deniz harbi 
yapncaklarını mümkün görmek doğ
ru bir mUtalea olamaz. Amerikan 
donanmasının yanında lnglllz donan. 
masını da hesaba katmak icap eder. 
Japonya bu iki büyük deniz devleti
ne karşı deniz harbini kabul eder ve 
bu muharebeyi de kaybeylerse i.sUk· 
ballni tehlikeye koymak gibi felA
ketH bir aergt.lzeşte atrlmış olur. Bu
na, şlmdlkt Japon siyaseti müsaade 

Japonyanın deniz kuvveti ihmal e· etmez. 

dllemlyecek derecede bulunmakla be. Japonya Amerika ve İngiltereye 

raber Amerlka donanması ile yapa· emniyet ve itimat vermekle daha 

cağı bir muharebede kazanmak tan· mutlt semereler elde edeceğine ka

sına mallk defildir. Amerikanın elin. nldlr. İng11tere ve Amerika.ya. bugün 

deki donanma malzeme ve top itiba· dosltlutunu göştermek auretlle Fran. 

rile Japon donanmasma faiktir. Per· sanın Uzakşarktakl mUstemlckesi-

sonal bakımmd&n mUtalea edilecek nin Ustüne yatmak 'imkO-nı varken 

olursa Amerikan topçularının Japon bunu bırakarak tehlikeli macera ar· 
topçusunun kabiliyet ve kudreUnl 

kıymet.siz bırakacak derecede oldu

fu görWUr. 

Japon donanmuınm Amerikan 6&.. 

hillerine dalma korsan harekeUerde 
bulunmak üzere (Dizayn) edildği 

malQmdur. Japon kruva.zörlerl iio 
denizaltı genıileri hemen hemen bu 
evsafta lnfa edilmlftlr. Atır gemile
re bakılacak olursa Amerikan donan. 
masmm UsturilUğil dikkati çeker bir 
mahiyet aueder. Amerikan donan
ma.sının Japon sularında deniz yuva· 
ları he.men yok gibidir. Fillpin ada
ları ile Japon mandası altında bu
lunan ada!. r arasında aıluşıp kalmı, 
olan ( Cuam) adası bu makBada hlz· 

kasında koşacak kadar Japon idare· 

sinin sakatlık yapacağı tasavvur e· 
dilemez. 

Bugün hıırp İngiltere ile Almanya 
ara.sına münhasır bir rekabet mUca· 
delesl şekllnden çıkarak yen! miras
ların taksimi faaliyetlnl uyandırmış
tır. İn&'iltere ve Japonya bu adnnı 
atan ilk iki devlet oluyor. DUnyanın 
yeni haritası yapıldığı zaman Avru
pada ve daha doğrusu bUtUn dünya
da yeni bir nizam kurmak ittlyen 
devletlerin hayat as.halan diye göz 
diktikleri topraklara acaba yalnız 
nevmidane bir bakıf mı iSabet ede

cek'! Eski Bahriye ıml!ıteşarı 
BUsamettln t1LSEL 

Ankara Radyo gazetesine göre Ja· 
ponya, Hlndıçlnlye yerlcflr )'erleş

mez Siyamla meşgıtl olmaya b~la 
mıştır. ŞUpheslz Siyamı, muhtemel 
bir lnglllz tehdidine karşı himaye et 
mek istlyecektlr. Bir defa Siyama a
yak bastıktan sonra Ingll.zlerln Sin 
gapur deniz üssüne taarruzu bekit: 
nebllir. Rwıyaya karşı hUcum etmesi 
ıhtlmallnl ileri allrcnler de vardır. 

lnıuı:ı: gazetelerinin JıaUcumları 
Londra, :S (A.A.) - B. B. C.: İn· 

gUiz gazeteleri, bllha.asa Times ve 
Oally Telegraph, bu sabahki yazıla· 
rmda Japonyaya karşı daha enerjik 
tedbirler alınmasını ısrarla iıitcmekte 
ve çok şiddetli tedbirlerle Japonyayı 
her umıından ziyade lhtlra.scuyane 
bir tevsl siyaseti takıp etmekte ol· 
makla muahaze eylemektedirler. 

Tokyoda ba\'a 
Londra, 5 (A.A.) - B. B. C.: Reu· 

ter ajansının Tokyo'dan aldığı ha· 

\'qington, 5 (A.A.) - Sovyetler Bir· 
liği büyiık dçi&i 1\1. Ouman ~·. M. Sum
ner Wclleı ilıı göruıtükıen aonra So\')'Ct• 
ler Birliği ilo Blrlcşik Amcrikıı arasındııki 
anlqmanın bünyesini izah ctmiıtır. 

Sovyet hü)iik elçl-1. iki hükumet ara· 
eında notalar teati edilditini do bildinniı 
tir. Ba notalarda Birl'}lk Ameriko mal· 
zeme t~!imini eLiratlendircceğini ve Bir· 
!cılk Amerikadan satın nlınan t'mllanın 
Sovyct Ru:ıyaya denizden naklini kolaylat 
lırm.ok hususundııki Ruı ıolcblni tetkik 
edeceğini vadetmcktedir. 

Bulgaristan da 
casusluk 

36 kişinin idam 
edilmesi muhtemel 

berlere göre Tokyo"da son günlerde Sofya, 5 (A.A.) - D. N. B: Müddei· 
hUkUm sUrcn sUkClnetln yerine meş umumi iltilıanınamesinde Dulı;arlıtanda 
um bir hııva kaim olmuştur. Japon İngiliı ve Yug01la,ların batlıca ajanı O· 

gazeteleri demokrasilere şiddetle hll· lan Dokıor Dimiıroff ve 3S curüm orıa· 
cum ediyorlar. Maamaflh Brilnnya Aını~ ~damı~ı t~~rp edec~kıir. . 

ef. lerlnin T k "da D•mıtroH lng;ılız ,.e \ ugo•\av aabotaJ 
ve Avustralya 6 ır 0 yo ,.e ca<usluk tqkilitının cınrilc Bulgaris-
güler yUzle dönmesi hemen bir h4.~l- landa. intizama kartı h!r ihıilil, ıaabotaj 
se çıkrnryacağına delA.let etmektedrr • ve tetlıiş lıareketltri hazırlamış ~e Lun· 

Reuter'ln muhabirine göre, Jpa~n- !ardan blrı;oğunu yapınaja mu,aflak ol· 
ya hazırlıklarını tamamlamak için muştur. 
zaman kazanmak istiyor. ----o'----

Amerlk& bar.ar 

ı Oğru sivrilmektedir: 

' 
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taarabya üzerinden Odesa • 
yerlerde yerleşmek hep o milli ve !!.!!.!!..!"'!-!""-!!"-"""'!!!l!!'!'!!!"!!!!!!!'!!!!!!!!l!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l19•a•!!!!!!!!!~'!"'!'l!!!!!!!!"!!!!!!!ll!!!!!!''"""!!' 

Londra, 5 (A.A.) - .Afi: Gazete· 
1.:., Amerikanın Japonya ile muhte
mel b!.r çarpışmaya clddl surette ha· 
zırlanmal<ta olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. Bır de Japonlar, 

Sovyet -PoJonya 
anlaşmasının 

umumi nef csl~ri 2 • 
~Of • ...., O&rbl Gallçyadan Kie! • H&ra _ 

' !Jarkt Prusya ve eekl Polon· 
hıı·1ııı 8rno1ensk • Moskova (Na.poı

i ....._ ;kip ettiği tarlht yol). 

'erı arıtı Prusyadan Baltık mem-
~4'(!tn • Leningrad, 

llıttı. t..~anlar böyle dört istika· 
~lııı ~~ediyorlar? Bu sorgu· 
l \'tı 2 •bı da bize göre şöyledir: 
._>lıt~ lstlkarnetıerden maksat, Uk· 
~ltrı lttna etmek ve en mühim 
~ 0lan Odesa, Klet, Harkof ve 
~~ '11tra Zaııoroşye'yi ele geçirmek· 
~~ı ~a Ziraat ve •harp sanayii 
~ta,y~ zengin bir sahadır. Za-

an'anevl siyasetin eseridir. 
Almanya lle hesabı bittikten sonrP. 

Uzakşarl<tan koğulmıısı !Azım olan 
devletler, bittabi Fransa, İngiltere, 

Amerıka, Hollanda gibi bu sahanın 
zengin mmtakalarıru ellerinde tut
mak ta olan hükumeUerdir. 

Japonya.nın bu seferki dünya har· 
binden istifade ederek Uzak Şarkta 
yeni menfaaUer aramak fırsatını 

kaçırmamak için her turili hareket
lere girmekte kendini serbest ve 
haklı görmek vaz,yetlni takip ede
ceğL tabiidir. 

l•'ako.t bUtün bunlara tai<addUm e· 
den ve halli !Azım olan en mühim 
mesele, BUyük Okyanusun üzerinde 
Japonyanın knt'l bir emniyet içinde 
yaşamasıdır. Japonyanın ıstikball 
ıçln en esasi olan bu noktayı bu ba
kımdan mütalea etmek lA.zımdır. Bu. 
nun için Büyük OKyanusun karşı 

"'· ltıı dıterlerlnden daha mUhlm
tJt(trU:acıa Dlnyeper nehri üzerinde 
ltı't 01-rı ltuvveu istihsali için yaprl
tııı tn b au 8eddi Avrupadaki aedle· 
~~Uıı b~lldur, Ukraynadak~ sa
~· liıı k kısmına elektrik temin ============ 
~ lllay bakımından Ukrayna maksatları oralardaki orduları ya· 
~~11

11 en bereketli ve en zengin 1 kır.dan dcstcklcmektı. Fakat bu harp 
~~..,,rr. 3. İstikametten maksat, için de onlardan p<mlı.Uı. istifade ede
~ ~almak ve orta Rusyadakl bilirler. Sıberya yollle Amedkanın 
""llıttı.:"ll&ra yayılmaktır. 4. İsti- yardımı da hesaba katılabilir. 
'-tıt ~ rn&ıuıaı Lenlngradı işgal l\IUhim nokta 
~llı'-ını llık denlzlnde Sovyet do· şimdi can alacak noktaya geldik: 
Qı ' lıuha etmektir. Ruslar do. earklnki sanayi kuvvet1ne dayanma 
bu)\ ltııtt kUçl}k parc;alarını Finla.n- tablyesl, şüpncsiz Sovyet ordu~rının 
tc~ler. 'Se&lncıen Buz denizine geçire. şımdlkl meyuan muhıı.rebelerıle taın 
"-tltt ı~ 11lllıun için Ladoga vo Oneg3 bir bozgunluğa dUşmemeslne ve bü 
it ~-- 112 dcnızı ve I<"inlandlya kör yük kısmının imha edılmemesine bag 
bı:ltaae ~4•kı tnevcut k-nallardan lıdır. Anca.k bu sayede Ural dağları· 
ı.;ııııı a& eceklercıır. Fakat donan- na kadıır çekllebllırlcr ve mukavemo. 
~ d~bU k~ I~ bırllk Yük gemilerini Bal- te devam ederler. O zamana a r 

ltaıı-ıı ınata mecburdurlar. Bun. kış çoktan gclmlş olo.cağından Al-
'1 \i~d&n geçemezler. man orduları için No.po.yon'un ma-

lıt. 1ttay11an >'nanın ehenuntyetl ruz kaldığından belki de daha beter 
ı,~ı tçın tn kaybedilmesi, Don bir facia başlar. 
ııı ttlttıar tehlikeli olur. Burada da Netice şuo.ur: Bu harpte arazi IJ· 
ıq~tler c.:~:r<lll', bol miktarda ham gali, ancak Sovyet dahili cephesinin 
Jtcı. b'tlıea &tıirnaktadır. Bu havza. mukavemeti bakımından ehemm:Y•· 
~ dl(ı.., dur tnerkezıert Stalingrad ve tı haız olabilir; fakat Sovyet aıeml· 
~ ~· ll~nu havzada Don kömUrü nln vüs'ati karşısında askeri bakım
\lıııı "1 d an sonra Kafkasya gelir dan büyük blr şey ifade etmez. 
>a ~•)'ı~ llak~ petrollarııe ve Ba· ı.,te bu scvku.ccyşi sebepledir ki 
~ ıı.ttoı lıttaneıerue zenrlndlr. DUn. Alman orduları, l:>ovyet ordularının 
lı. ~. "haaıttının üçte blri lilın-. büyük kısmını Lcnlngrad, Moskova 
~~'-tlır ~a SovyeUer burasını ve Klef garbındakl mıntakalarda 
ltr~la ıt.l Ue Petrolsuz ve ham şimdiden imha etm ğo çalışıyor. Bl
~\rr~ ~ ınaııar. Zıra ııon ııene· zlm anladığımıza göre Alman pllnı· 
tııı ~ buırn t•arında. ye.nı petrol kay nın esası budur. Bunda muvaffak o· 
~tlı\ Q Jıe~fiardır. Ruslar bunla· ıurlarsa, tabll Sovyet ordusu dökün· 
~o~"ı oıııllltı 1 kaynaklarından daha tUlerlnln Ural dağlarına çekilerek 
<lıt ~ ıc_)'barını 11öylüyoı·Jar. Moa- mukavemet et.mest ve Amerikan yar. 
<ı~ • llur ec11lıneaı, Gorkl'yl teh· dımı tesirsiz kalncalttır. 
~btı ft.b lda Molotof adlı bUyük ı•ınn mu\affak olm:ımışttr 
~ \1~ rlkaları Vardır. Şimdiye !<adar ccı oyan eden muha. 

Ukraynada 
ihata çemberi 

daraıdı 
Berlln, 5 (A.A.) - Alman bqku• 

mandanlığının tebliği: 

Ukrayna.da ıut.aa.tımm, ctu..,nan 
kuvveUerlJıln muhuarayı yarm!Ul 
için yaptıklan tefebbUslere mA.nl ol· 
muşlar ve muhasarayı daraltmrfl&r· 
dır. Dütman teşkilleri kısmen imha 
edılmişur. liare.KAt sahne.si Smo· 
lensk'm 100 kilometre cenubu şarki· 
slne kadar genlşletlllrken ileri hare· 
ketimiz kar.,ıaında baskına uğrayau 
dığer bir dlişman teşkili de kısmen 
imha ve kısmen ihata ed!lmiştır. 

li:atonyada 'Ups şehrı zapl.edıimlş
tlr. 
Savaş tayyarelerimiz, dUn g-ece 

birbiri ardından dalgalar halinde 
Moakova U&erlnde utarak aakert ve· 
ya millı müdafaa baı<ımından ehem
m.yetl haiz hedefleri mUessır bir su · 
rette bombalamı~lardır. 

lk1 ısovyet al&,)'1 imha edlldl 

Bcrlin, 5 (A.A.) - D. N. B.: Bir 
teşklllmlzin Pelpus gölünün !]lmau 
gaıbısindekl ormanlatda yaptığı cUr. 
etli bir hareket eanasında iki tiovyet 
alayı thata ve imha edılmL.,tir. 

Fin • Rua cephesinde 

Vichy, fi (A.A.) - Helslnki'den 
Vlehy'ye gelen haberlere gure, 1.ıado· 

ga gu.unun tlmalınde klln Sortavaıa 
kaaabau etrafında fiddeUl muhare
beler devam etmektedir. Burasını, 
yapılan bUtUn hUcumiara rağmeıı, 

Ruslıır el'a.n nwhafua etmex~edır. 

Sovyet tankları fasılasız bir surette 
hücum etmektedirler. Gö!Un her iki 
tarafmdan l!'inlandlyalılann yaptıfı 

hUcumların kuvvetli hedefini teşkJ 

eden bu noktanın son derece takvıye 
e<hldıği haber verilmektedir. 

sortavala, geçen sene Ruslara bı

rakılmış olan Finlandiya. arazisinde 
ı:tuııların yapmış oldukları bUyUk 
tahkimat şebekesinin mühim. blr 
memezlni teşkil etmektedir. Bu mev. 
kide, arazi müdafaaya çok müsait ol. 
duğu için ehemmiyetli topçu kuvvet· 
ıeri yerleşUrıımı, bulunmaktadır. 

Smolemk harbi bltmit 

H 
Amerikaya olan lhracaUarmı talil a r p etmif olduklarından Vq!ngton, JkJ 

millet arasında mütemadiyen art· Londra, 5 (A.A.) - General Skonkl vaz· t' d makta olan gerginliğin blrdenblre Polonya milletlııo hitaben radyoda bir nu· 
ıye JD e patlak vermesini beklemektedir. tuk aöyllyerck So';ct • Pıılon)'a aıılajma· 

d Diğer taraftan Sydneyden alman eını halılı meYZuu etmie ~o dcmietlr ki: eg" ~şiklik yok haberler, BUyUk Okyanusta muhasa· Bu muıüıcde Polonya milletinin tuel 
maün başlaması halinde Avustralya. vo vekarını cmni)et ahına almııkta ve 

Afoakova, 5 (A.A..) - D. B. C. Sovyct nm da Amerikanın harekAtına lştl- Polon>• - İngiliz ittifakını kuvvetlendir· 
ordoluı umıımı· kmrar,,,iıhınm tebli~ı· •. ld ıı. ,. mckte Hı Polonya Amerika dostluğunu - ., " rak etmeğe amade o u0 unu gvster· 

4 Aju&to&ta Kolın, SınoJcnek, Bialia, mektedlr. takviye eıınektcdir. 
Teerkov iııikametlcrindc fiddetli muharo- Muahede, ebedi ve kahraman Polonya· 
beler olmuııur. General Veygand yı tatmin eden ilk \Ci!kadır • 

Sovyet tayyareleri, kara kuneılcrl ile Anla~manın ameli neticeleri ıunlerdır: 
meşai birliği yaparak düomanın moıörlü Car:an.n emri a.tmda l - Pulonya hudutlnrının mohafaza. 
cilzüıamlarına, piyade \e bava kunetleri· &1, 

ne darbel,r indirmi,lcrdir. bulunaçak 2 - İki memlekrt ara!ında normal mü 
Paar1 günü düşmanın 20 tayyuesi, yer nosehctlcrin tckrıır tccssü ü, 

d h \'i§i, 5 (A.A..) - D. N. B: Remıi ga· S il l'h ü d I··' d " a · e ta rıp edilmiştir. 6 tayyare kaybettik. - a ı azır m rıı e ı:!!n e, mu vı 
zctede bugün nr:rcdilen bir kararname 

Puar • Paıart~i "ecesi Moskovaya "a· haklula karşılıklı müzııhcrct. 
., ı mucibince Fransız lıükumtlinin Afrikada. 

pılan bir hücum ı:anasında iki Alman . 4 - Dir Polonya ordu unun tqkili. 
tayyuı:M dütürülmüttür. kı umumi murahhası General Wen;an~, 5 - Polonya kurmayının Sovyet umu· 

Hna kuvvctlerı'mi ,:n ··•yı"atı yoktur. doğrudan doğruya Ba~vekll mua,fo1 Amı· • karargahında bir miımes5ili Lulunııı.a· 
~ - ral Darlanın emrine tibi hulunacaktır. ı mı 

• B&§\ckil mua\ini hukümetin direktiflerini 
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6 _ Harp e!lrl olarak kamplarda mcv· 
~~o~kova. .. 5 CA.A.) -: Ofı, Bir Sovyet doğrudan doğruya umumi muralıhaaa tef>. 

teblığıne gore 4/5 gecesı muhtelif Alman ur, edecektir. kııf ve sürgüne göndmlmlt yüz binlerce 
t l ld •ı ıo Polonyalının tahliyesi ve Polonya hükli· ayyare grup arı yen en " o kova ilıcri- 1 d cd b'l 
ne gelme~o t*bbüs etmişlerdir. Yalnız H • H ' ·nse o·o· re metinin derhal bunlara yar ını e 1 mo-
bir Vtya iki tayyarı~ müdafaa hatlarını geç arrı op Ki 6}. maddi 
mele muvıHık olmııftur. Diierleri avcı 7 - Polonyanın maruz kaldıftı 
tanarelerimlıle dafi bıııaryalarımız ıara- I Ru... mu k va m 1 ti ba arın uf erden eonra tazmini. 
fından dağıtılmıo~r .. ~~ıla~ yangın bom- ~ •• .J I Sovycılrr Birllıı diırliat hareket etliii 
baları hemen &0ndurulmuotür. Hip bir takdirde Polonya hükCımetl onunla dürü 1 

yangın çıkmamıftır. Bir dü~man tayyaresi Londra, 5 (A.A.) - Deyli Teleg- bir it birliği yapm:ı~a hazırdır. ideallerin 
dü,ür!ilmÜ§tÜr. Tanarclt-rimiziu hepsi Ü&- raf'ın diplomatik muhabirine göre ayrı olmasına raftmen ~u i~ birliği mükem 
lerı.ne do"nmu··,lerdir. mel semereler \'ereccktır. Roosevelt'ln hususı mUmcssill B. 

--~o----

Ruzvelt-Çörçil 
mü:akatı mı? 
Vaşington, 5 (A.A.) - Riyaseticümhur 

yatmdan alınan bir klalzdo M. Runeh'in 
timal ~ularında gez:ıııtiye devam ettiği bil
dirilmekte fakat no lstıkameııe gluiAi giz
li ıutulmnktaJır. 

Buı;ün \ o,ingıonda herkes ıunu mmık 
!'diyordu: Acaba İngiltere Ba;'>cklli ~ı. 
Churclılll Atlantiği geçıırclt M. Ruıvehe 
denizde müliiki olacak mıdır? Maamafih 
iyi malllmaı alan mahfillerde bu husuaıa 
§Üplıo izhar edilmektedir. Bunu te}ld ve

ya ıekzip edecek ne rearnt ne de ıayrl 
reami maliımat yoktur. 

~--

Karadağda 
isyan çıkmış 

ZUrlh, fi (A.A.) - Netuuroher 
zeıtung gazeteslnln Berlln muhablrl 
bildiriyor: 

Hopklns son Moskovaya yaptığı kı· A~ .. erı"kada 
ea seyahati hakkındaki lntıbalarını o..ı• denize 

indirilen harp 
gemileri 

İngiltere hUkt\mctlne hassaten cesa
retbahş bir raporla bildirmiştir. 

B. Hopkins diğer membalardan çı
kan ve Sovyet ordularının Alman•&.· 
rın yakında yapacakları UçUncU ta- Londra, 5 CA.A.) - D. B. C. Geçen ay 
arruzu da defi ve tarda muktedir ol· tarhnda Amcrlkada 34 gemi denize indi· 
duğu hakkında Gtalln Ue birlikte dl· rilmi~ir. 63 geminin inp!ına lıaşlanmı~ 

ur. Denize lnclirllen gemiler aratında 1 
ğer yüksek Sovyet zimamdarlarının kruvazör, S destroyer, 1 denizalıı, 5 mayn 
emin bulundukları hususundaki ha· tamına gemisi vardır. tn~ımna başlanın 
bcrlerl teylt eylemiştir. Rusların en vopurların aruında ise ı tayyare gemi i, 
iyi kuvvetlerini harbin llk gtlnlerln· 2 kruvazör, ıo destroyer, 8 dcııl.zalıı, 8 
de kullanmanılf olduklarında ısrar mayn tarama gemisi ,·udır. 
edilmektedir. Bunun aebebl bu kuv- -o-
vetlerln o zamanlar henUz daha H· 

ferberllklerlni tam olarak ikmal et
memlt olmala.ndır. Rusların elinde 
Alma.rtların yapacakları taarruaa kaı
şı kullanılmak üzere ehemmlyeUI 
miktarda bir çok muallem fırkalar 
bulunmaktadır. 

1 tal ya 

Singapura 
büyük lngiliz ve Hint 

kuvvetleri geldi 
5ingapur, 5 (A.A.) - Kara kıtaların· 

dan ve ıanarderdcn mürekkep büyii.k 
İnı;lliı vcı Hint kuvvetleri Siııgapura gcl. 
mittir. 

[iv ASi ICM~ 
Siyam topun 

ağzında 
°;<azan: M. H. ZAL 

S lyam topun ağzındadır. Ja.. 

ponya, lllndlçlol haJdun 
cısı. Amerikıı \ e lngllterenln ae~ircl 
kaldıklarını görUnce Slyanu wyik 
\"e lstllı\ya teşebbüs etmiştir. Siyam 
kelimesi, bir cok zlWnlcrde gerl kal 
mış, yan barbar bir Asya memleke.. 
ti hissini uyandırabilir. 1'"akat baki. 
kat öyle değildir. lyamhlar, !Atik· 
181 duygusuna ahlp, bu mabatla 
fedakdrlık ctmeğe haıtır, te.rakklyf 

dşık in ıınlardır. Kendllerlııe mah• 
sus bir kültür ,·arlıkları olmak1-
berabcr a rm ihtiyacına uymak ba. 
kımından az zaınanıla nekadar yol 
aldıklarını Xe,·york ııerılsiıulekl 

pavJyonlıırlle parlak bir ,ekllde l•· 
bat etml~lerdlr, 

SJyamWara alt yardun .Japeaya
nın «hayat •ahaaı» nıunı alt.uıda 

lstlklii.lden mahrum edllmeel pek a.
cı bir manzaradır. Bugün A\TU.plMla 
\'e başka yerlerde cbUyüklerln •a· 
yat abaı>ıı~ adı altında kendi var· 
bk hakkından ,.e kendi mukadde
ratına ııahlp olmak imklıundan 

mahrum edllml! blr çok memleket 
vardır. Bunlara her yenisi katdmca 
insanın elem duymamaısma lmk&D 
taııav\ur edilemez. Çlbıkü laer Jell1 
mcmlekettn isterse muvakkat Mr 
zaman için zorlular tarafından ı.

tlklillnden mahrum edllme.t, raD
yonlarca insanın nıane\1 lşkenceleı 
rrkınC61, manevi bakımdan ezilme.. 
ı;l demekUr. 

Ô) le görünüyor ki lnrtıtere ve 
Amerika, Siyamı himaye ~in hattı· 
kete ~mlyeeekler, kuvvetlerini 
kendileri irin daha mllhlm lledt!fle
rı korınnap 11aklayacaklardır. 8'· 
yamın tek başına .Japon.yaya m•
kavemet lc!n ise asker Jıazırlıfı 

yoktur. "Modem ha\-a teşktlAtı ve 
bazı askeri ~hlzatı varsa da nU· 
munellk de11ttek kadar azdır. 

Yeni tip 
ekmek 

Bugünden itibaren 
satışa çıkıyor 

DUn, Toprak mahsulleri Ofl.ırinde, 

yüzde yUz buğdaydan imal olunacak 
ekmekler hakkında.ki tetkikle.re de· 
vam edilmiştir. Yapılacak nümune, 
bazı leknik noksanlar sebeblle bugü
ne bırakılmıştır. 

Nümunclik ekmek, fırıncılar tara
fından bir hlle karıttırılmaı:naaı için 
askeri bl!' fırında pişlrilecekUr. 

Ofis, dllnden itibaren fırıncılara 

ekmeklik un vermeye başlamıştır. 

Ziraat talebeleri 1 

lzmirde 
İmıir, 5 CA. A.) - Yuksek Ziraat Ens

tlıusu talebelerinden 52 kişilik bir grup 
hoşlorında doçenıleri olduğu halde bura· 
)a g<'lmi§lerdır. İmılrde bağcılık, ze)1in· 
cilik 1 ta yonları ile mücadele btasyonun
da tctkikler<ic bulunacak olan rnslİlÜ la· 
lcbelerl buradaki tetkiklerini bllirdlkıeı 
sonra Mani!3ya gidecekler le orada da 
bağcılık. tüliıncülük ve pamııkçuluk fizc· 
rinde çıılı:acaklnrdır. 

Kars panayırı 
Kars, 5 (A.A.) - Burada ilk olarak 

tenip edıleıı hap-an ~e hapan mahıülle· 
ri panayırı, dün açılmı~tır. Açılma mera· 
dmlnde nllmlz ile mevki kurruındanı, bıı 
rada bulunmakta olan mcbuslarımıı il6 
vilayet memurları bulunmu§lıırdır. Voli 
kordcliiyı keserek panayırı açarken söy· 
!ediği bir nutukta Kar hölgcılnln hay· 
vancılık bakımından önemini ,.e hüküme
tin bu iktisadi ka) nağa 'erdiği deleri to
harüı eııinnlElir. 

Panııyır, beş gün de\am edecekılr. 

Vekalet emrine alınan 
Kaymakamlar 

Ankara, 5 (Telefonla) - Dahiliy_e \'& 

kaleli, gördüğü idari lilzum üzenne l&klip 
Kaymakamı llu!Oıi, Hendek kaymakamı 

Tevfik ve Mihaliclk kaymakamı CeYdrı 
ve Kangal kaymakamı İneddini vekiltt 
emrine almııtır. 

'tı-ı ~Ul'or-.:- kadar tekllebWrler rebelerde Almanlar böyle bir muvaf
~ıı luıaıe 1 ltuaıar dahUl ve as· !aklyet temin edemedıler. Alınan 
~\'a' llldat utramadıkça, Urnl dağ· cstr ve imha edilen asker, denizde bir 
b~ 41(iebıı~~kilrnek suret,ıe ıharbc kum zerresi kadar bir şeydir. Fakat 
tırıtot El"er~ er. Uraı dağlarında verdikleri zayiat çok fazladır. Deni• 
tıı 1ııı01llt tn °"8k, Celjablnsk, Mag ;ebllir ki Almıın plAnı esasında mu· 
~lı~ nt1t de:kilerlndc Avrupanın vaffak olamamıştır. Harp uzayacak 
~ Jııı ıtıı,tı:r. S~ 6 llllayii fabrikalar, ve So\·yet ordularının bUyük kıımı 
~lltrt Qıllr ela alin&k'de çok miktar • motör hızlle ilerlemeye rağmen • 
~lt ltı han: Cdilınektedlr. Hatırla· Leningraı.l _ l\loskova ve Klef garbın. 
'S 8.ltın b,ıeınacıaeıerın bir çoğu, Jald mıntakalarda lmha ed•lcmiye 
~, ~a Çrl( Urıı.1 dağlarında ve ccktir. Bizim cereyan eden ahval ve 
~l'li So"Yet~lmaktnan-. Zaruret vekayiden anladığonız budur. 

Bcrne, 5 (A.A.) - Of!: Smolensk 
muharebesi Jıltama ermiştir. La Su
ısse gazetefllnln Berlin muhabiri, Al· 
man payltbhtında Ukrayna muhare· 
bes.lnln başlamış olduğu mUtallaaın· 
da bulunulduğunu bildirmektedir. 

Karadağda çıkan çok rnUhlm iı· 

yan, Berlinde oldukça bUyük bir en· 
dişe doğurmuştur. Bununla beraber 
oradalcl 1ta!yan kıtala.rının vaziyete 
h~im olacağı kanaati vardır. 

lzmir Enternasyonal 
Fuarına iştirak 

edec3ğini bildirdi 
İzmir, 5 (A.A.) - İtalya hükumeti 1941 

entt:mıı~yonol fuarına resmen l§tlrak ede· 
ecfılnl bildlrmiıtlr. Bu ~uretlo bu yıl, fua. 
ra, İngiltere Alman)·a, Jıalya, İran \'C Ro
manya olmak' üzere beı dcvlel resmen İ§• 
tlrak etmektedir. 

ve '" sun ı 

\)' "le lıa er sırtlarını bu harp Acaba Sovyetıer Lenlngrad • Mos~ 
~'lt >-~ llladde kaynaklanna mva • Kief gnrbındnkl mıntakalarda s. batıt, it devam edeb1llrleı. u.,ı getırebllecekler mi? Buna mu· 
'~ böl~tl uıııar son t1enelerd1. .. ııttak olurlarsa, Alman pl!nı o za. 

~ k UlJlde de bir çok man büsbütün lfl6.s etmi9 olur. Bu· 
llrrnuşı&rdır· . bundan nun Uıerinde yarın konuşuruz. 

Bu muhabir, şu suretle devam edl· =============== 
yor: 

Askeri mllşahitlerln nazarı dikka
ti, timdi hemen hemen tamamile ce· 
nuba tevf.ccüh etmiştir. Cenupta Bou 
dienny ordusunun kUlll kuvveti he
men hemen tamamen ihata edllmlf
tlr. Bu ku\-vet, Alman ve müttefllt
ler kıtaatının çemberini yarmak igln 
Mareşal Timoçenko'nun kumanduı 

altındaki fırkaların tıon iki hatta sar 
fında göstermiş oldukları pevmidane 
.,ıddet derecesinde bir gayreUe çahf· 
maktadır. 

Müttefik kıtaat eol cenahta bu !ha 

ta manevrasını yapmak suretile Bou. 
dlenny ordusunun kuvve! külliyesini 
cenubu 9arklye doğru rlcate icbar et. 
mlflerdlr. Aynı zamanda sert cUzU 
tamlar, Dnieper nehri boyunca araı:i 
kaza.nmata ve Sovyetıerin bu nehrin 
prk yakasına gcçebllınelerine yara· 
yacak olan doıniryolu hatlarila yol
ları kesmeğe uğraşıyorlardı. 

Berllnde eöylendlğlne ı:öre bU)'.llk 
Smolenık oyunu cenupta tekrar ba.,
lamıştır: Boudienny ordusu tevkif 
ve muharebeyi kabule icbar edilmiş· 
tir . 

Bu yıl fuarın iCÇCn yıllardan üstün ol· 
ması için buıün tedbirler ıılınını~lır. Rea 
mt \e husus! pavyon sahipleri pavyonları· 
nı hazırlamak için binlerce İKi Galııtır· 

mııktadır. 
o 

ilk fındık mahsulü 
Trabzon, 5 (A.A.) - 19.U fındık mah· 

sulü dün horsa)·a ı;r:ıirilmit ve piyaııanın 
açılışını müteakip 16,500 kiloluk Lu ilk 
parti fınılık. d<"rhal saıılmııtır. 

.Japonyadan tabü ipek ıthalln.l 
numeileıı Blrletlk Amerika bWdk· 
metleri, Amerlkada aun'i ipek l&tJ.b. 

98ıını ae kontrolu altına almı9tır. 
Japon)·a ve çın dünyada en fazla 

ham ipek ııı«hsal eden iki memle
kettir. Dünyada lstlluıal edilen ham 
ipek ıosı ıstatistıklerlnc göre 
44,260,000 kilo idi. 

Blrle§lk Amerlkada ipek endlls
trt merkezi New Jersey = Nlyu 
Göney'de Paterson ,ehrldlr, Birle· 
tlkAmerika H32 yılında 118,881671 
dolar kıymetinde 88,560,000 kilo 
lı"lll ipek ltlınl r.tnıl!lt1 . lll'll ~-ılın-

da Blrleşlk Amerlkada lstlbsal edl· 
len Hn'i ipek ise 65,ZMl,000 kllo ldL 

Bu rakamlar, .Japonyadan tabll 
ipek lthallnlıı men'lnılekl \e Ame
rikacla fstfhsal olunan sun'I lpefin 
kontrol altına alınmasındaki ebem· 
mlyctl göatcrmeı;e kl'lfldlr. 

Sun'i ipek liıtlh!i&I tan.ı 1880 Pa
rlıı sergisinde ortaya atıhnıtttır. 

'l'erlmlzln darlığı dolayıalle klm>·e
vi taf ıtata glrifnıoden kısllt'a kay

dedelim ki her nekadar hazı lma.
IAtç.ılar pamuktan da l&Ufade et
melcte iseler de uıı'i l~i;oin f"i!lsı 

l1ıt'ıl 1I ıı ı 1 1 ıl • it ıııııı ııılıır. 
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T opha ede ki feci 
inhidam hidisesi 
Dörder kat!. iki bina yıkıldı. 
Mucize kabilinden ölü yok. 

Oç kişi yaralandı 
Dün öğleden ıonru, saat 14.20 de Ga· ' Evin alt katında oturan ,.o İzmirden 

latada Necati Bey caddesinde 207/ 209 nu· misafir olarak selmiş olan İrfan Öıbende 
maralı Ye ayni caddeye nazır olup Kapı· kazadan kurtulduğuna memnun bir hal 
111 yanı!ald :::ı.1kızlar sokağında bulunan 27 ile: 
numaralı Anıkat Halit rn Çamlıcalı Mus - Banyodan çıktım, giyinmeğe ba~la· 
tafaya ait olun dört katlı iki bina, büyük dım. nirdenhire çatırdılar ''e bağrı~ma· 
bıı gurultu ıle birdenbire çökmü,iır. lar oldu, toplanmıığa vakit bulamadan 

\'aka mahallıne gondcrmi~ olduğumuz kl.'ndimi bir kapı altında sürdüm, ondan 
muharririmizin yaptığı tahkikat hiidisenin sonrasını bilmi)orum, dedi. 
ıu §ekilde cereyan etmi~ olduğunu gos- Duvarda a<ıılı kalını,, bir kat elbise 
ıcrmektedir. 

Hiidise yerinde gezerken, küçük bir a· 
damın, gözlerini e\in yıkılınamı§ olan dı· 
\arında a•ılı duran bir kat clbi eye dik· 
mi~ olduğunu gördum. Yanına &okulup SO· 

runc11: 
- Benim elbisem, dedi. Allahın büyük· 

lüf,-iine bakın ki bugün biraz basta idim. 
İ~ten izin almak istedim, eve gelip İ'ilİrn· 
lıııt edecektim. Sonra arkada:lar vazgeçir· 
diler. Eğer evde olsaydım, muhakkak Ö· 

liirdiım. 

Baktım, hakikaten odası evin en üst 
katında \C cadılc tarafında idi. Bu esna· 
da ban:ı yine yıkılmamış duvarda asılı 
kalmı' Lir tel dolabı, bir ııandalyeyi ve 
çerçeveli resimlerini gösterdi: 

- Güzel manzara dl.'f;il mi? Dedi. 

Dün sabah, 269 numaralı evde asıl kira· 
eı olan Naime adındaki kadın bdcdi)cye 
giderek oturdukları hın:ının çatırdadığını 
bildirmiş ve lizım selen tedbirin alınma· 
gı için rica et~tir. Naime eve döndük· 
ti"~ sonra banyoya girmiş ve yıkandıktan 
ı;onra da, iz.mirden gelmiş olan misafirleri 
Mesude 'e İrfanı C\de bırakarak sokağa 
çıkmı~tır. Bu esnada irfan banyoya gir
mi' çıkını~ ve l\le5ude de banyo)& gir· 
meğe bazırlanmı~tır. Fakat binıının civa· 
rında oturanlar ve dukkiinlarda çalı:ıınlar 
lıirdenbıre Lir gürültü duymuşlar, aokağa 
çıktıkları zaman da 209 numaralı c'in 
&nıılarının dökülmel;e ba~ladığını gör· 
müşlerdi. Bunun üzerine wkaktakiler ba· 
ğırmağa ba.lamı~lar \C C\lerin içınde J>u· 
luııanları l.:açmıığa davet etmişlerdir. işte Çıldırma nlAmetıerl gösteren adam 
Lu sırada gürültü arımı~ 'e evlerde hu· 
lunanlar cllerinr ne geçirirlerse koparak 
rokağa uğramı~lardır. 

Bu esnada da binanın üst kotları oldu· 
ğu gibi \·ökmeğe La~lıımı~ ve miiılıi~ bir 
gürültü ile l'\ceati Bey caddesi üzerine a· 
ğır ağır çökmü~tür. 

209 numaralı ev çökerken yanında hu· 
luııan evi de beraber çöktiinniı, ve büyük 
bir gürültü ortalığı kaplamıştır. Delışet 
içersınde vakayı görenler hadiseyi zabı· 
taya haber \ermi~lc-r \e emniyet müdür 
vekili ~alıihaddin 'e Galata baş komiseri 
Fahri Koııtt~r ,aka mahalline ı;clıni~ler 
'e yolların kapanmasına 'e yıkılan C\lc· 
re kom•u olan binaların boşaltılma!ına 
ba~lamı;lardır. Bu sırada itfaiye de \aka 
mahalline ı;dmi~ ve derlı:ıl enkazı kaldır· 
maya ba~lamıştır. Etraftaki imnliıılıane· 
lcrde ç.ılı,anların }ardımile enkazın al· 
tında kalan Mesude, İrfan 'e gümrük kol· 
cusu Hamdi çıkarılarak teda'i edilmek Ü· 
tere Beyoğlu h:ıstahıınesine kıılılırılmışliır· 
dır. 

E,·dc 1500 lira">ı imlan kndın 

lliidise mahallinden birkaç adım ötede 
l\lıgır adında bir adam, mütemadiyen lıa· 
~ını aallıyor \e elinde tuttuğu tarakları 
göstererek: 

- Ben tarakçırıın, dirordu. 
Toz içerr;inde kalmış olan bu adam, e· 

\İn çiikmesinden birkaç saniye evvel eo· 
kağıı çıkabilmiş. Mıgır Einir iliimetleri 
gösterdiğinden teda\İ altına alındı. 

Enkaz altında kaldığı söylenen 
çocuk 

Bu sırada hadise yerine ı;dmi~ olıın 
müddeiumumi mu:ı,folerinden !:iubri, :\la· 
cit adında bir çocuf;un enkaz altında kal· 
mı~ oldu~unu söyledi. itfaiye de binadan 
arta kalmış olıın hir du,arın }ıkılması 
için çulışı)·ordu. Eırafıa Lir heyecan U· 

)andı. llerkes enkaz altında kiırucnin 
kalmamış olduğunıı zanncdi)ordu. Bu ara· 
da bir adam ııe\·inç içeuinde gelerek: 

- Buldum, buldum diye bağırdı. Ge
len adam ankaz. altında kalılığı söylenen 
l\lacidin babuı idi ,.e çocuğuna bulmu,_ 
tu. 

İtfaiye çalışırkm \1llİ ve belediye re
Bu sırada bir t~adül e&cri olarak kur· i i Dukıor Lütfi Kırdar, merkez komuta· 

tulan 'C ancak üıerinr beyaz bir I§ gôm· nı, \'ali muavini Rıı§İl, nka nıaballine gel 
Jegi gi)meğe \akil bulan bir kadın e.ı~· diler \C itfaiyeniıı çalışma!Inl tokip ettİ· 
kın bir ,ııziyette sokııkt11 dola~ı)or \C en· 
kaz altından çıkıırılan en küçük bir eş- ler. 
yaya bile dikkat cdİ)•ırdu. Niı;;e adındaki Eğer doğru ise 

bu kadının odasında 1500 lira51 \e Lir· Aldığım malümata göre, binanın içer· 
çok kıymetli eşyası bulunduğunu haber Einde bulunan Naime bir müddettenberi 
alarak yanına yakln~tım. Ç.ok sinırli bir belediyeye binanın çürük olduğunu ,.e 
halde bulunuyordu. Banıı: 1 yıkılma tchlikl.'Sine maruz bulunJnğumı 

1 
- EYdt: değildim, binanın çatırdaılı~ı· ı bildirmiş ise de lıelediye bu h~ısu~ta li· 

nı haber aldım eve ı;ire"r!: paralarımı, zımı;clen tcdibiri almamıştır. lçinde 2:> 
lı)"mctli c~yalarımı ve c\L" clrrımi ıılmak vatandaşın bulunduğu bu iki binayı, tch· 
i tedim, fokat ancak ~zl.'nmc bir i~ söm· likeye rağmen olduğu gibi bırakmak o 
leği alabildim, dedi, bu kadını dııhıı faz. iıısnn hayatlarıııa kıymet \erptemek de· 
la konu.turmak kııbil olamadı çünkii çok mektir. Eğer bu hakikat ise hclediyenin 
muteessirdi. nal lıt>Şe doğru enkozı kal· alakadar m:ıkamlarının \Bzİfderini ihmal 
dıran itfaiye neferlerinden birinin dinde ettikkri anlaşılır ki hu hususta lıizımge
bir ç~nta göründü. KaJın heyecanla çan· len tahkikatın seni~letileceğini umuyoruz. 
tayu ko:tu. Pnralıırı ve eşyalorı lıulıın· Diğer taraftan öğrendiğime ı;öre 209 
mu~ıu. numaralı binanın altında ahçılık yapan 

Hastaneye kalclınlanlar hfıdlseyl Ba)ram. dükkana girdiği zaman binanın 
istinat setlerindl.'n birini yıkıırmıf ve bi· 
nanın o kısma olan tazyiki artmı~tır. Bu 

anlatıyorlar 

l!astahone)e kaltlırılan üç ha tayı zi)a· da dün pek ucu:ı: atlatılan kazaya Jebep 
ret etmek ıçin BC}oğlu lıa tahan~ııe git· olmu~tur. Bayram nezaret altına alınmı,_ 
tiğim zaman, ufak tefek berelerle biıyük tır. l\fuddeiumumi muavinlerinden 5abri 
'kazadan kurtulıın gümruk kolcu u 2784 tahkikata dC\am etmektedir. Açıkta kalan 
ııunıaralı Hamdi bana ,·ukayı §Öyle anlat· vııtanıla~lıır için Jiizımgelrn ~eylerin teda· 

- En ii•l kattaki odamda oturuyor· rikine çalışılmaktadır. 
duın, birdenbire bir gurultu du)"dum. An- Şimdiye kadar misline tesadüf edilmi)·en 
eak pantalonumun bir paçasını giymeğe I hu ço~me hiidis:Si bu? iik bir pns eseri o
'akil bulohildım, birclrnbire bir çukura 

1 

\arak ınsanca hıç zayıat vermeden atlatıl· 
du~tum \e üzerime enkaz yıkıldı. Dundan mıştır. 
sonrasını hatırlamıyorum. :?ıl. P. 

Hususi idarelerin faaliyetleri 
1939 senesinde Nafıa için dört 
milyon, mektep binaları için bir 

milyon lira masraf etmişler 
Ankara, s (Hususi) - Hususi ida·ı mış \'e mevcutlarından da 959 tane.si 

relerin 1039 senesinde neler yaptığı_ tamtr ettirilmiştir. 
na dair bir istatistik neşredilmiştir. Bu idarelerin maarife ettiği hiz
Bu istatistiğe göre sıhhl sahada hu- mele gelince meseltı bir sene içinde 
su.si idareler şunları yapmışlardır: 83 mektep yapılmış, 549 tanesi de 
Bir sene içinde 2 dispanser, 3 doğum tamir ettim1lş ve bu iş için de bir 
evi. 17 hastane ve pavyon yaptı- milyon 43,835 lira sa.r!edllmlştlr. 
rılnuş ve 10 tane dispanserle 47 has· Bundan başka hususl idareler, ny
tahano ve pavyonu tamir ettirılmlş- nl sene zarfında 8 aşım durağı, 5 çift 
tir. Bu işler için hususi idarelerin istasyonu. bir tavuk istasyonu, bir 
sarrettiklerl paranın yckQnu da spor sahası, ı hipodrom, 1 sinema, 2 
~66,073 lirayı bulmuştur. ev, 2 çeşme, 2 anıt, 19 vali ve kay-

, CADDEBOST AN Kazinosu 
Yarın akşam 

MUnir Nure din 
VE ABKADAŞLARI KO!'iSERl 

Orkestra MAK ALLAN -
Erzurum imar Birliği Başkanlığından: 
Erzıırumda İmar birliğinin gÖ$lereceği yerde muntazam bir &ureııe istif edile· 

rck teslim edilmek üzere 22Xl4Xl6 eb'adında yüz )irmi be, bin parke ta,ı kapa· 
lı zarf usuli\e ek•ilımeye çıkarılmıttır. Ke!if beddi ()Jl be§ bin liradır. 

Muvakkat teminatı 0125) bin yüı yirmi 00, liradır. 
Eksiltme ,.e ihalefi 1 Eyliı.l ı941 pıızartesi ı;ünü saat on b~te Erzurum vila· 

yet makamında toplanacak İmar birliği idare heyeti tarafından yapılacaktır. 
Taliplerin teminat mektup veya makbuzlarını '"e Ticaret Odası ve bu İ§e ait 

Nafıadan alacakları ehliyet vesikalarını ck~iltmenin açılacağı 5aatten bir aaat 
enel teklif mektuplırile beraber ba~kenlığa vermeleri iliin olunur. 

K~if, tabii fiat, ~rtname imar birliği muhasebesinden alınabilir. (6300) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğün :len 
1 - Kurumumuz eczanesinin birsenelik ihtiyacı olan 127 kalem ecza

nın muhammen bedeli 2296,12 liradır. 

2 - İhale 7.8.941 perşembe günU saat 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı yüzde 7,5 dur. 
• - Şartnamesini okumak lstiyenlerin 

mUracaatıarı. ((518 - 6019) 

11 de rektörlük blnasmda 

Enstitil daire mUdllrlUğüne 

Kütahya Hava 
Başkanlığından : 

Sabnalma Komisyonu 

1 - 272-17 lira 11 kuruı keşif bedelli bir adet pavyon kapalı zarf usulile iha· 
leye konulmu~tur. 

2 - İhalesi 15/ 8/941 cuma günü &BBl ıs de Kütahyıı merkez komutanlığı 
utınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Pavyonun muvakkat teminatı c244(l> liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün ve ihaleye girecek olanlar ka· 
nunun icap ettirdiği ve!llik ile birlikte ,·erecekleri teklif mektuplarını en geç 
15/ 8/ 911 günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona venneleri. (6368) 

Çatalca P. T. T. Şefliğinden: 
300 lira bedeli muhammeoli, 300 lira idari kefaletli her gün mütekabilen posta 

nakletmek Ye gidiş geli§ 300 kiloyu geçmemek §8rtile İstanhul • Amavutköy • Yas· 
111viran arasında bir oto 11ürüciilüğii 26/ 7/941 tarihinden itibaren cl5> gün müddet· 
le münakasaya çıkarılmı~tır. 9/8/ 941 cumartesi günü saat 11 de Çatalcada yapıl!.· 
cak ek~iltmeye i~tirak C(!erek taliplerin 270 lira teminatı muvakkate ile Çatalca 
P. T. T. §Ciliğine müracaatları ilin olunur. (64S3) 

Devlet Denizyolları l lanları 
Mudanya Postaları 

.Mudanyaya siden fazla yolcunun e!habı istirahatini temin maksadile ıalı, per
§embe ,.e cumarteı;i günleri saat dokuzda kalkan ~s postalııra ilav.•trn ayni gün· 
l,.r &aat onda bir•.: varın ılah:ı kaldırılacaktır. İlıive \'t1purtar Mudanyaılan ay 
ni gün ıaııt Hi,!lO de. i •tanh.ıla dünecckltrinJen ~luden)ada:. İstanlmla her gün 
vapur temin edilrıl~tlr. (6646) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
hıanbul • Ankara • Adana arasında seferlere başlıyan uçol.larla taşınmak üze

re 4 - 8 • 941 T. den itibaren bilumum P. T. 'f. merkezlerince uç~k mura•elitı ka
bulüne başlnnmı~tır. 

Uçağın YC§ilköydt"n hareket saati 8.10, Ye~ilk<iye mu\·asalat saati 17,25, posta· 
nın İstanhuldan hareket saati 7.20 dir. 

Halkımıza bir kolaylık olmak üzere İstanbul, Galata, Beyoğlu Pangaltı, Cs
küdar, Haydarpaşa, Kadıköy merkezleri baha kadar; Beyazıt, Fatih, Aksarar, 

Tophanr,. Beşiktaş, Kasımpaşa merkezleri Hat 2~ e kadar; 

Bostancı, Erenköy, Kııılıoprak, Selimiyl.', Kuzguncuk, Bebek, Rnmelihisnr, A:c. 
navutköy, Ortaköy, fener, Hal, Unkapanı, Kumkapı, Samaty11, Bakırköy, }"!orya, 
\'C§ilköy, Topkapı, Edirnekapı P. T. T. merkezlerinıle sant 19 a kadar lıer türlü 
uçak murabeliıtı kabul edeceklerdir. Bu merkezlere kııbul olunacıık maddelerin ilk 
ut.akla sevki C!hnbı temin olunmu~tur. 

Bununla beraber İstanbul postahanesinden uzak olan Boğaziçi, Haliç ve Eren· 
köyden ileri Pendiğe kadar olan diğer bilumum merkezlerce de mahdut mesai ea· 
atleri dahilinde bili kaydü şart uçaklıı ı;önderilmek üzere her ne,·i mürasclit kabul 
olunurı;a <la hunların vapur \'C tren tarifeleri tamamen ıınııın olınadığıııılan son 
posıalarının hareketinden sonra kabul edecekleri mcvadın merkeze celbi inıkiinı 

IDC\CUl değildir. 

Bu itib:ırla uçakla :mektup göndermek istiyen 'e ı;ününde gitme~ini arı;u eden· 
lerin isiml~ri yukarıda zikredilen merkezleri t~rcih etmeleri ve postanın İatanbul
dan harl.'ket sııatini gözden uzak bulundurmamaları L:endi menfaatleri iktizasıdır. 

Saygılarımızla muhterem halkımıuı bildiririz. (6674) 

( 
", 1. Soldan sağa: 1 - Sarılmış tU

tUn; Mmfle. 2 - Blr hararet dere· 
cesl; hububat tozu. 3 - Başına en> 
gelirse taharri eder olur; arabl bir 

ay. 4 - Bir spor; vUcudUn kılla· " 
rından; bir istifham. 5 - Cömert; 

f 

ı , 
5 

vi!Ayet. 6 - Uzatma. 7 - Arabi 
bir ay. 8 - Çok iyi; iç !kuvveti. ' 

-~--
1---+--+-

9 - Sovyet cümhurlyctlerinden bl· 1 ı---+--+
rinln merkezi. 10 - kısa zaman; 1 
nlçaklar. 11 - Yiğitçe; bir nota. ' 
Yukarıdan a~ğıya: 1 - Dizi dl · 

zl; isim. 2 - Ek; açıktan açığa. !' ._...__.___.~..__.__,._...__. 
3 - (Argo) Ukırdı; güzel sanat- Yassıau ... ; ıa. ı.ı - Aııu, ~a.ş; un 

!ardan birinin müntesibi. 4 - Bir 10 - İmambayıldı. 11 - TelA.kkl. 

renk; blr nota. 5 - Bir hükümdar; 
SUs. 6 - Y~lı tavuk; iki şey orta
sında. 7 - Kani olan. 8 - Çok sert 
bir taş; bir istifham. 9 - Tecrübe· 
siz. 10 - İşaret edatı; bir nehir. 
11 - Genişlik; yakalanma. 

DÜNKU BULllACANIN HALLt 

-RADYO
LPROGRAMı_I 

Bugünkü program Nafm işleri iç1n hususi idareler makam e\1, bir tane park, 10 tane 
1939 yılında 3,980,481 lira. sarfetmlş- hu.sust idare binası, 14 tane fidanlık 
lcrdir. Bu para ile 7 nafıa garajı yap. bir tane zlraat numune çiftliği inşa Soldan 5ağa: 1 - On yedi ay; it. 

tırılmış ve iki tanesi de tamir etti- ettınnlş ve bunların mevcutlarından 2 - Ra, blttaam. 3 - (a) Ua (s): 
rllmlştlr. 442 kılomctrc yolun toprak da mllhlm blr kısmını 2 iskele ile be. Hasan. 4 _ Hava; semt. 5 - Ye; 
tesviyei turabiyeslle 2164 kllomct· raber tamir ettlrilmiştlr. Ve bu işler bnllı; be. 6 _ At; (p) ire; ayal. 7 _ 
relik yolun tamiri yapılmıştır. 1037 ı1:ın de 3i8,090 1 ra sarfetmlştlr. 

ldad (dadı); daya. 8 - Ta: Ege; 

7.30 Program 
7.33 füzik 
7.45 Ajans Ha. 
ll.00 '.:\lüıi:C 

n.ıo E' iu saati 

16.15 5er. saat 
18.25 KQuu~ma 
la ıı;, Çt cuk eaati 
19.30 S3nt aran 
19.J'; Mııtik 

metrelik yol ve kaldırım doğrudan Yalnız, blr sene zarfında, muhtell! 
dom.t•yn yaptmlmış, 404 kilometre· A.şık. 9 - Mil; U (il). 10 - Al; lUd· 

b•" imar işleri için sarf edilen paranın 
lik yol tamir ettır!lmış, 365 ıkilomet- lUd (düldül). 11 - Kermes; anıt. 

yektlnu 5,938,353 lirayı bulmuştur. 
relik şosenin yapı~ması işi tamamen 
bitmiş ve mevcut şoselerden 1059 ki· Hususi ldare1er namma 39,937 lira 

lometrcllk . bir kısmı da tamir ettiril
miştir. 1010 tane muhte!lf boyda 
köprü yaptırılarak menfezlcı· cı;tırıl. 

s:ırfıle yeni akar yapılmış, yirmi do
kuz bin lira sar!Ue 76 eski akar ta· 
mir cdllm!şt1r. 

l'ukarı<lan aşağıya: 1 - Ortaya. 

atmak. 2 - Nal; et; aile. 3 - Ah. 

·1 - Eb; dblde. 5 - Dl (!); Varagele. 

6 - İthal eden; üs. 7 - Ata.; ad. 8 -

12.30 Prosraıu 

12.33 lüzik 

124) Ajan~ Jla 

13.Jıl Mıiıik 

13.15 "Müzik. 

18.00 Prnıµ-am 

ll!.03 !ıi i:zi k 

ZOJ;'; Hadyo G:ı. 

20.45 l\lüzik 
1.C;J lirııat tıık 

21.10 'lüzik 
21 2:; !liüzik 
22.JO !ılü1.ik 

1 
?2.~IJ ~aaı iyon 
22.!5 Mıizik 

6 • 8 • ou ____,, 

\ lstanbul Levazım Amirliğinden verilen: Harici askeri kıtaat ilanları 

Aşağıda yazılı me,·adın kapalı zarfla ckııiltmeleri hizalarında yazılı gün, 5aat \e mahallerdeki askeri eatın. al~ 
lomisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni \esikalarile teklif mektuplnrını ihale saatlerinden Lir aaııt eY'el aıl 
duğu kom.i!yona Yermeleri evsaf ve ~artnameleri koıni~yonlarıuıla gÖriılür. (788 • 6541) 

Cinsi Miktarı kilo Tutarı Lira Teminatı Lira İhale günü !ıı:ıti \'e mahalli 

Sade yağı 

Odun 
Bulgur 
Sade )"ası 
Saman 
Kuru ot 

20,000 

l,200,000 
144,900 
43,650 

1,534,500 
2,309,850 

30,129 
72.023 
9:!,0iO 

207.887 

2700 

2i00 
2283 
4852 
5854 

)J,645 

18 ! 8 ! 941 16 İzmit 
ll1 AkçakoC3 

2.1 
28 
27 
25 
26 

> 
> 
> 
> 
> 

> lS 
> ıs 

> lS 
> ıs 

> ıs 

okulu. 
Ankara Lv. Amırli&i· 
Muğla. 

Mul;I&. 
lul;la 
Muğla, 

i• Aşağıda yazılı nıe\·ndın kapalı zarfla eksiltml.'si hizatarınaa )"azılı gün, saat 'e mıılıallerdeki a•krri saıınalma kotıı 
larında yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve~ikalarıle ıeklif mektuplarını ihııle saatleriııJen Lir sanl enel ait olduğu J:o~ 
na vermeleri. 1816 • 6 

Cinsi 

Taze üziinı 
Balyalı kura ot. 
Muhtelif nakliyat. 
Kuru ot. 
Sığır eti 
Kuru ot. 
l'\ohut. 

Miktarı 

kilo 

100,000 
1,200,000 

300,000 
100,000 
350,000 
89,000 

TutnrıK. 

Lira 

18,000 
78,000 
25,000 

15.000 
23,000 
24,500 

Trminatı 

Lir:ı 

ilıhale ı;ünü saati ve Mahalli 
' 

1350 
5150 
1921.87 
1?25 
172.'i 
1838 
1602) 

25/8/9ıl 

21 > > 
28 > > 
8191 > 
8 > > 

25/ 8/ > 
21 > > 

15 
16 
il 
15 

lS 
11.30 
ıs 

5226) > > > 16 

Ankııra l.v • ...\mirliği 
İzmit Akcakoca ilk okulu 
t&m!UD. 

Amasyıı 

Anıııs)"ıı 

Adana. 

Kuru fasulye. 
Saman. 

268,000 
1,652,000 

Kilosu21 
> 26 
> 3,50 41·tll > > > 18 5arıkamış. let 

Dr. Is. de 
'i'ABANTO 
DABlLl JIA8TAUl[I •• 

l~iİTEiiA9Jll1 
TUnel Şahdeğtrmenl Solc.. NQ. ' 

Tel ~206 

2 den S e kadar 

Fatih sulh ikinci hukuk hillmliğinden: 
Sayı: Esas: No. 1941/ 494 ı 
Anastas; Snmatya, İmrahor mahallesi 

Merhaba kii~e&i Hacı Manol, Yeni Hacı 
Manav Sokak 19 numarada, 

Snmııtya, l\firahor İlyas mahallesi, Hacı 
i\lanol sokak, Atik (17) Cedid (19) ka· 
pı numaralı bir hnp hanede hi!!edar bıı· 
lunmeklığınız itibarile diğer hissedarlar· 
dan Galata Bankalar Okçu ~lusa cadde~i 
(108) numarada Petro Poliu tarafından 

mezkur gııyri menkulün şuyuun izalesi 
hakkında a~tığı davanın rüyeti için gö~ 
terilen adresinize çıkarılan davetiyede bu· 
lunmadığınız ve kız karde~iniz Fotikadan 
yapılan tahkikatta 'apurlarda çalıştığınız 
\"e han;,o:i şirkette çıılı~tığınız bilinemedi~i 

ve iki senedir haber alınamadığından ye
ni ikametgahınız meçhul kaldığı için Li· 
lii tebliğ gelmekle muhııkemenin bırakıl· 

dığı 25 Ağu~tos 41 Pazarlt'sİ saat onda 
mahkemede haıır bulunmanız için davl.'li· 
ye tebliğ makamına kaim olınak üzere 
bcrmucihi karar on b~ gün müddetle ilin 
olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütehasam 

Oivanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar 

hariç hergün 2,5. Tel: 23898 

GAİP ARA~IYOR 

Mustafa oğlu Hamdi Ahtuna 23/ 5/ 934 
tarihinden busüne kadar kendisinden bir 
habLT alınmamı~tır. Hissesi hulunan Ada· 
pazarı Kurtuluş Ma. ki binanın gatıla· 
cağından kendisini tanıyan dostları lUtfen 
şu adrese bildirmelerini aaygı ile rica ede· 
rim. 

ADRES 
Aziz Ahtun:ı 
Karagüınrük Zincirlikuyu Cemali sokak 

Xo. 21 
Edirne kapı 

DOKTOR 

ÇIPRUT 
CUdlye ve ztııınmye untma. 
IDU Beyoğlu Yerli Mallar Pa.-

ır.an karymcı& Posta '~ 
ı 'i«e51nde :Heyı:oeuıoı ap:ut:n aru 

---· Tel: 48353 ---· 

GONON 
,_BORSASI.] 

1 Sterlin 
100 Dolar 

5 ACUSTOS 9U 

~ İsviçre Frc. 
> Peçeta 
> Yen 
> İs\eç Kronıı 

&ham ve TahviJAt 

1933 Türk borcu 1 
1918 istikrazı Dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
193l Sıvas • Errnrum 
Anadolu Demiryolu tnlwili 
T. lg Bankası müessis hisse 

?\"lTKl.TT. 

Türk Altını <Hcşat) 
Tiirk Altını (Hamit) 
Kalın Leı;i birlik 

> > (Re,.qt) 

21 ayar altın gramı 

5,20 
129.20 

-.-
12,81 
3,90 

30,77 

L. K. 

21 70 
22 00 
20 10 
20 10 
47 50 

135 00 

26 00 
21 30 

113 50 
ll7 50 

3 41 

VATAN GAZETESi 
!LAN FtYATLABI 

Ba<;lık 

1 nt'i ısnyfa 

2ncl » 
SncU » 
·1ncli » 

760 
fi O O 
400 
ltlO 
60 

Aşağıda yazılı '*:ıevaddın pazarlıkla eksi itmeleri 111.8.941 ~embe SÜ~!! / ' 
14 ~e Jladı?11öyde askeri sa'.ı.n al~ komiıo}on~nda .. ya~ılilcaktı':: Taliplerı;cı? 
vakıtte koınısyona gelmclcrı. lakarrur edecek fıyal uzerınden yüzde 15 tt 
alınacaktır. 

Cinsi 

Çimento. 
Kireç. 
Kereste. 
Rnberoid. 
Rubı:roid macunu. 
Cam. 
Cam macunu 
Pencere mandalı. 
Pencere mcnteşC!i. 
Kapı kilidi. 
Kapı mrntcşe,i. 

l\luhtelif boyda çhi. 
Tuğla. 

Canı çhisi. 

lıliklan 

100 Torba 
200 Kilo 

6 Mt. Mil<ip. 
10 Top 
50 Kilo 

•ı,.5 Mt. 1likip. 
0,250Gram 
6 Adet 

2<i 
3 

> 
> 

9 > 
75 > 

1000 > 

lf.. - 6' 
10,000 liralık ml!hteliC renkte yağlı boyı. pazarlıkla satın alınacaktıt· .,_ 

kilosunun ıııhmin bedeli 230 kuruş teminatı. 1500 liradır. Ta!iplerin 
1!J: 

çıırşamlıa ~unü sanı 15 de Aııkarada .\1. l\I, \. Satın alma koıııısyonuna S ") 
(780 - 649.> 

* Dıılyrli, hamlı , ·r.ya düküm halinde olmak ÜZC!e a,ıığıda miktarları ,.aıı1; 
mıınlar kııp:ılı zarfla ayrı ayrı satın alınacaktır. lbalcsi :!1·8-9.U PerŞe.ııt~tiJI 
saat 18 de Bolayirde a!keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliple 

•L.'I • d b" l 1 j;oı:ııı' nuni vl'Sikalarile te~ıf mel-.-ıuplarını IWlle 1111atın en ır !BB ene 

vermderi. 
,ıtiktarı Tutarı T~minatı 

Kilo Lira Lira 

l,s:>s,ooo 92,900 
120,770 

5895 Döküm. 
7288.50 Bahc , ·ey11 hasırlı ı 

(840. 66~ 

* 15,000 Kilo patates alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak itin 8/8~1 

ı;ünü saat 15 de Öınerlide 05keri satınalııı:ı J.:oıııi~yonuna gelmeleri taka~) 
fiyat üzerinden % 15 teminut 11lın:ıcaktır. (818 • 

* . .. ııU 
A§ağıda ya:ıılı mcvadın pazarlıkla ek&iltmclcri 7/ 8/ 941 Pe?:~be .su~ 

15 de llolayinle a•kcri gatınalma komis)onunda yapılacaktır. lulıpJerın 
kitte koPlisyona gelmeleri. 
Onsi miktarı ton tutan lira 

Saman 
Kurn ot. 

400 
400 

23,000 
28,600 

Tekerlek Te taban demirleri vekile!ıı verilmek üzere pazarlıkla SOo •~ 
atlı nakliye araba'ı ,.e 500 adet öküz arabası e:ıtın alınacaktır. Öküz ara~ 
cut nümune vo resmine göre at arabası komisyondaki eV6af ,.e f&rtnamcsİJle 
laeaktır bir arahanııı tahmin bedeli lolS liradır. 

Öküz ve nakliye arabaları ayrı ayrı taliplere verilebilir. Taliplerin ,-eı~ııı 
ri arabaların tutan üzrrinden kanuni kati teminatlarile 22/8/ 9U Cuına ı;~ . 

15 de Ankarada M. M. \'. Satınnlma komisyonuna gelmeleri. (824 • 

~--~--~------~--~----------------_...,/ 
~ ........................... ,,, 

Tlrldre com11ar1ret1 

Ziraa Bankas1 
ıturulUIJ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk ~ 

Şubo ve ajans a.dodl: 265. 
Zirai ve tıcarı her nevi banka muamelelerl. 

ı>ara. biriktirenlere 28,000 111'9 •tcnunJyo verl,yot 

,...._. 
ıl 

Zlrant Bankasında kumba.ra.lı ve lhbarmz tasamı! hcsııP ,.: 
en ıız 60 lirası bulunnnlarn senede 4 defa ~ekllecek kur'n ue 
dakl plMa göre ikramiye dağIWacnktrr. 

' adet 1,000 JJ.ra.lık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,ot"' 
' » 500 » 2,000 • '~ 
' » 250 J) l,O()I) > 120 > 40 • 5"'° 

•O ı> 100 » ,,000 > 160 » 20 » y I' 

DlKKAT: Hesaplanndakt par11lar bir sene iı;ir.de 50 ıırs.d fo' 

ğı dtışmiyenlere ikramiye !:tktığı takdirde % 20 fozlaslle , .ertl 
Kurnlar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, ıı eylCl• 

11 Blrinciktınunda çekilecektir. 

.Sahihi ve N~riyat l\lüdürü : AHMET EMİN YALMA>.; 
1.lıısıldıgı yer: \'ATAN .MATBAASl 

, 


