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lürk rn-halkının biiyük vatanseve"rlik 
Gazino \'e' Pavıyonunda 

• 
eserı 

iki aydan az bir zamanda fi (/ ftlltlOlrll• r ' Japonya 

25 milyon lirallk tasarruf 
Bonosu tamamen satdmıştır 
MALİYE VEKİLi NiN BEYANAT I l 

ve 

Amerika 
Anlaşma haberi 

ha yal mahsulüdür 
''a lngton, 18 (A.A.) _ ,Ja

ponya ile BlrJ~lk Amerikanın bir 
ıınlasma,> a 'arnıak Ü7..ere olduk
ları hakkındaki haberler \"afing

tonda hayal mahsulü telAkkl edil-
mektedir. Bu haberlerin ekı;erl!ii, 
.,anghn.} 'dan Hya TolQo'dan geJ-

Halkımızın milli müdafaa emrinde gösterdiğ~ 1 ~~~~~srz~ 
'- hoııoıan hkkında beyanat-

btahınan Maliye vekili bu yüksek alaka her türlü takdirin Üstündedir 
1 

nırJde~lır. B<l.} le bir anlaşmanın 
halen 'ukuu beklendiğine dair 
burada itle bir emare yoktur. 
\'a.,ıngtonun iyi haber alan nıeha
tlllnc gore. Birlc.,ık Amerikanın 

atına hazırlık 1 
&irbirine zıt 

iki gidiş 
,., rı ~' '"' ı 

( ,.~ • ı.ırıı f 

1 
~000000 s 

• 
Tınarnıf bono lanndan birisi 

' .. Tasarruf bonosu satışında aza. 
mi olarak kabul edilen 25• milyon 1 
liralık hat dolmuştur. 

: Ahmet Emin YALMAN 
tr b' ,_, . 

lruuizin ruhunda gizlı 

4058 numaralı kanuna istinaden 1 
satışa çıkarılmış olan 25 milyon 
liralık tasarruf bonoları tamamen · 
sntılmıımr. 15 eylül 941 pazarteı:I 
günü sabahından itibaren banka. 
şube ve ajansları Milli piyango gf. 
BelerJ ve bu teşekküller olmıyan 
yerlerde mal sandıklarında Tasar. 
ruf Bonoları satılmıyacaktır. Bü 
tiın bu satış iki aydan daha kıım 
bir müddet ic:crisindc olmuştur. 25 
milyon liralık Tasarruf Bonoları 

----------------------------,,alışının 23 milyonu bir sene va. 

delidir. 6 ve 3 ay vadeli tasarruf 
bonoları olduğu halde halkımı?. 
hır sene vadelilere büyük bir rağ. 
bet gôstenniştir. 

bir endişe var. Vakit vakit 
1tı~~1zıs1n1 duyarız. Endi§emi· 

loıuu yarındır. Kendi ken· 
. il rcıu~umuz sualler de şun· 

lıır- u 'Stikôn 1:ilnlerinden tam 
~te istifade ederek yarına 
ı.}0r rnuyuz? Noksanlan
.:'ICllt ederek bunları deva 
Q ~l.., Ge?Çeklepne'ilntıa: 

eıneı ve idealler, zıhinle-

1Yice Dekil almış mıdır? v l l 'r ki d ·ıd. llıtuerın derhal §U suali de ~ ara l ar vana na e l l 
~•etırınesi pek tabiidir: Bu 

'tı.ı denilen §eyi nasıl tasav
>t~llyjz ki, plAnlarımızı ona 

S 1lln. hazırlı1:ımızı ona gb· 
.. , ~llın? 

bu ltapah bir kitaptır. Dün· 
' keımekeei içinde şimdi· 

\'a.-...hakkında berrak bir ka· 
~·11ak imkAnsızdır. Tah· 

~ıı_~İriJiraek, kendi kendimi· 
· aldatırız. Çünkü her 

"'lltı !tendi kalbimizdeki arzu. 
ı..,._ ihtimal diye kabul et. 
-tka bir ~Y yapmayız ve 
)'ıı. 

Aakara, 13 (Telefonla) - So D zelzele hakkında şelarimiH ae· 
len mütemmim malü.mtta ıöre Erciş kaza merkezinde insan uyiah 
yoktur. Yaln1z iki kath binalar tamamen yıkılmış, tek kaUı binala· 
rın hemen hepsi çatlamıştır. Bu arada, posta.hane binası tamamen, 
halkevi ve inhisarlar binaları kıs men harap olmuşlardır. ltocapınar 
nalaiyesiode şimdiye kadar 221 hafif yarah tesbit edilmiş ve bun
lar oldukları yerde tedavi altına alınmışlardır. 

Enkaz altından çıkarılan ağır yaralılar ise siratle Van merkes 
hastallanesine sevkedilmişlerdir. Yardım ekipleri halen köylerde 
çallŞlfta ktad ırlar. 

Zelzele mıntakası11a merkezden yeniden ıtt çadır, un ft ek· 
mek cönderilmlştir. 

Matla, 13 CA.A.> - Müntehiplerile temaSta bulanmak üıere 
ltaraya celmlş olan mebuSlanmız son defa zelzelelerden müteessir 
elan sahalarda tetkiklerde bulunc!_uktan sonra Milis ve Bodrum ka· 
aalarına ıitmişlerdir. 

~tu.su, yarının halini bir 
le lttası diye ele almaktan 

Ve bugünkü umumi !!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!l!ll!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!ll!l!!!l-1!!!!11!!!!!11!1!1!!1!!!!!!!!1!!B!I 

hır beliren noksanları, 'it h.reket noktası diye ka· 
~ tir. O zaman m~hul Ü· 

aı11~· malum üzerine yürü
titabı,' Dunya ne tarafa gi. 
~linet Umumi hayatunızın iş-

e yapacağımız salah 
~ n mutlaka bayır gö. 

r &onneyiz. 
~ ~lrtuzın teşhb; möşkül 
~dır. İki aklı başında 

'karııya geldili zaman 
'• ne olduğunda ve bun· 
S're bulunaca~ında ko· 
~lltltı ederler. Zaten iyi ve 

la..~lct~ Usulleri bize ait bir 
~ ır. aer memlekette ve 
~ ~ıŞtnalar uyandıran U· 

Yadır. 

'-c1 be1u başlı iki çalışma 
ır 'bi ' i t d"V o lf ~ rı emn ye e, ıgerı 
~ e. ~ayanır, biri müs· 

a,;lt f trıınıne çalışır, diğeri 
~ ~Ydaları feda etmek IA· 

dU ile Yalnız mahzurdan 
~ IUnür. 

Par iste 
tet h i ş 

işgal edilen yerlerde 
tevkifler yapılıyor 

Rusya ya 
yardım 

Amerika gemileri 
Rusya yolunda 

Lizbon, 13 (A.A..) - Paristen Londra, 13 (A.A.) - Maliye Ne· 
yeni gelen kimseler, orada vazi· zarctl parlamento encümeni klltibi 
yetin süralle fenalaşmakta oldu· Dingle Foot, dün söylediği nutuk
ğunu söylilyorlar. Şuraya buraya ta. Büyük Britanyanın Rusyaya 
yerleştirilen mitralyözler buna a· yaptıgı yardımlar hakkında ifşa. 
ıamcttir. Bu mitralyözler, bazı ı atta bulunmuştur. 
Fransızların idam edildiğini bildi· Dingle, So\.-yct taleplerini muh· 
ren ve acı bir kin uyandıran ha· 1 tcvi listenin alındığı hafta zarfın· 
herler karşısında yapılması muh da hamulenin hazırlandıfını ve 
temel tezahürata, ayni zamanda, gemilerin c.ienize açıldığını söyle· 
mukabele bilmlsil olarak Alman miştir. Bu malzeme şimdi Rus li· 
askerlerini füdünnek iizere vukuu manlarına varmış bulunuyorlar, 
muhtemel taarruzlara karşı koy· daha ba~ka malzeme de yoldadır. 
mak için yerleştirilmiştir. l Di&er taraftan, Rusyaya ıönde-

(Devamı Sa. 8, Sti 6 da) ** (Devam: s.. 1, 8'1 8 da) 

' ~ ihtiyaçların icabını 
Jt4a lğeri bunlara göz yu- -
tı ıt üzerindeki emirleri 

~- ~erine getlrmeği ma· 
l -:_' unu yaptıktan son· 
~bakar. 
'l liyet taşımağı bilen, 

~ır::1· 1:>ecerikll tipte in. 
.... ~iy • dığerl netice ltlba· 

1 
~t korkusuna, acze, 

~tuOater~. etrafa yaldız. 
~r l'lnağa kıymet verir. 

01-1\ trııstc tesadüf edilmesi 
~ llır ahzurıarı dobra dob

\o lorı Ve faydalar h8kim 
~ ~ıt;a zaruri mahzurlar
~lrn Yapılan hatalardan 

~ ~ltıirı ez. Diğeri yüzde yüz 
'- ile ~trnek ilbl imkAnsız 
6rıe Utan .mahzurları ve 

btıc1 r'. kanun ve usulün 
(~lllıyetini korur gibi gö 

aa.ı. S.. 3, SiL % ele) 

Maliye Vekili Fuat Ağralı Ta
sarruf Bonoları hakkında Anado· 
lu Ajansına aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

füısılAtı ınil1i müdafaa ihtiyaç . 
__ ___:CDeyamı: Sa. 3, Su. ! de) 

Af manyaya karşr 

ikinci bir 
cephe mi? 
lngilterede devamh 

hazırltklar var 

in g i 1 i z zırhh 
kuvvetleri artı yor 

Zırhlı kuvvetleri teftiş eden laıiliz 
Kralı Altıncı Jorj 

Londra, 13 (A.A.) - Reutcr a· 
jansının İngiliz ordusu nezdinde
ki muhabiri bildiriyor: 

Kral Georges cuma günil ~rld 
lneilterede tam mevcutlu ve tam 
teçhizatlı bir İngiliz zırhlı fırkası. 
nı teftiş etmiştir. 

Binlerce tank, top araı..ası, zırh· 
1ı savaş arabaları, motosikletler, 
ve otomobiller kralın, ana vatan 
kuvvetleri başkumandanı Brooke, 
zırhlı korkumandanı tufgeneral 
Maı·tel ve genelkurmay başkanı 
Adam'ın teşkil ettikleri yüksek 

~rütbeli askeri erkanın önünden 
~eçmişlerdir. 

Birle§ik Amerika ataşemilıteri 
general Lce'de resmi geçitte hazır 
bulunuyordu. 

Bu fırka Büyük Britanyanın hll
len ana vatanda ve deniz aşırı ara· 

<Devamı: Sa. 3, Sü. 3 &e> -

\'Bı.I.} eti değl<~memlştlr. Ckldi mö
~akcreJerc haşlamadan C\\ t'I, Ja
ponyanın hls~lyatındakl "anılnıl-

J eti g(>,.teren herhangi bir nlşa
ııeJ c Uıt1yaç 'ardır. 

Bu niı:ant', Japonyanııı mi:\ er
den tanıamlle çekllıneiil olabilir. 
IJatm, .Japon,>a. Çini terketmek 
!i.UretilC' erk ra ükfınet vemıedJ

ğl müddet~r, b\1,>le bir hareke· 
tin, sadet•e, ilk adımı teşkil etm~ 
olacağı 1.annedllnlt'ktedir. 

L J 

Amerikan sefaretinin 
yaptığı bir izah 

1Sov3et Alman «epbeslnde IKln ,·uı3etl gofilcrlr harita 
Amiral Sterling 
deniz kurmay 

başkanı değilllir 
[lçi beyaz kırmızı oklar Alman taarru:ı:: ıstıkametlerlııt ve kırılan 

Alman taarrıala.rını siyah oklar SO\-yet mukabil taarruzunu gos

termektedlr. İçi taranmış kısımlar Alman lş.galı altında bulunan 

yerlmUr.] 

_,_H_A ___ R_P_ V_A_z l __ Y_E_T_i _,_t 
Mütalaaları Strf 

şahsi mahiyettedir 
Ankara, 13 (A.A.) - Amerika 

buyuk elçiliği aşağıdaki yazının 
nefjrinı Anadolu Ajansından rıca 

etmiştir: 

1 

Ruzvelt'in kararı 
Rus cephe vaziyeti 

Anadolu Ajansı 2 Eyltilde 
Bogazlara daır meseleler hakkın 
da Amiral C. Sterhng.in U~ted 
Prcss Ajansına scrdcttig, be~an 

olunan muteaddıt mutalaalarm bir 
huHısasını neşretti. Turk matbua 

An1erika, artık denizlerde bir gözcü 
; Lı, Amiralin eskı denız genel kur· 

ve may başkanı olduğunu ileri surc
rek bu mutalaalara baımakalele haberci değil, iınha için hedefini arayan rinde hususi bır mana atfetmi§tır. 
1936 da tckaut edilen amiralın hiç 
bir devirde Amerika deruz genel 
kurmay bqkanhgı vazıfesini gör· 
memiş oldugu kaydedılirse bu 

silahlı, faal bir ınuhariptir. 

1 Yazan: i hsan BORAN j 

(Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) 
mütalhların munhasıran şahııl o
lan mahiyetı daha iyı anlaşılır. 

Almanlara göre 

Dnieper 
aşıldı 

Bertin, 13 (A.A.) - Rus CCP· 

besinde Alman kıtaları 12 eylıil· 
de bolşeviklerin şiddetli mukave· 
metine karşı yaptıkları muharebe
lerde bir çok toprak kazanmışlar
dır. Bolşevikler kanlı zayiata ui· 
ramışlardır. Almanlar 2850 eslr al 
mışlardır. 11 tank ve 26 top ele 
geçirilmi& veya tahrip edilmiJtir. 

Alman taarruzuna mAni olmak 
<Dnallll Sa. ı, Si 4 ele) 

Amerikan ticaret 
gemileri 

silahlandırı lacak 
Nevyork, 13 (A.A.) - Amerika 1 

ticaret gemilerinin_ sil~landırıl- I 
ması için -tıükılmetın tekJıfte bu· ı 
ıunması muhtemel olduğu Vaşing. 
tondan bildirilmektedir. 1 

Bu meselenin geçen perşembe 
günu, Roosevelt ile kongre lider
leri arasında cereyan eden muza. 
kere esnasında konuşulduğu söy. 
!eniyor. 

Ticaret gemilerinin silahlandırıl 
masını derpiş eden tedbirin tatbi· 
kinden evvel bitaraflık kanunu. 
nun ilgası zarureti hasıl olacaktır. 

Sovyetlere göre 
Dnieper 
geçildi 

M06kova, l:l ( A.A ) - lzvestıa ga 
zetesi muhabirinin bıldirdiğine gore 
Brios'un 100 kilometre cenubu garbi 

{Devamı: Sa. 3, Sü. 4 te) = 

Suat No. 26 

Kızılay eliyle 

Vunanistana 
gönderilecek 

yiyecek maddesi 
Ankara. 13 (A.A ) - Yunanis

tandaki harp kurbanlarına ve si· 
vıl halka yardım içın Türkiye 

(Denmı: Sa. 3, Si. 5 te) 

Debdebe iç.inde 3a.şayan çok zengin tıır ailenin lçgineybıl mi olmak 
istenıhıJT., yahut ldiçi.ıcük bir y1n.mın tek başınıza ulafbi olmak nuf 

NOT: Bu sualın cevabını aşağıdaki kupon uzerıne kısaca Yazacak 
ve 30 suaJ tamamlanınca cevapları adresınizle bırlikte ıaıetemize 
göndereceksiniz. 

J_~_~·-\_;6_P-------~-~-~---------------------/ 
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YAZAN: "\ 
=----------r __ ı_. __ s_ı_a_e_, ____ I 

İstanbul Ünl1;ersitesi tktıı;at 

ıraJ.illtesfnde iki seııe ıııı! getc· 
me3cn talebe mektepten çıkurı1· 
ınak 1 ııUI. Sonra bu talebelerin 
'\"8Zlyctlerl tetkik ~ildi \C t>ınıfta 
lnılnıalıırı ıne'}rU ~cbcıılerıı 1 tınııt 
cUl~lnik'n &.enılilerlnc u3 ııl ı.ınıf· 

ta okwn:ı hakkı bir ı,eııo ılıl!ııı. 

ut.atıldı. 

Yaptığımız tetkikatta: 

Bu meselenin, müstehlik 
men/ aatine hal edil

mesi lüzumu hissediliyor 

lstanbul vilayeti 
dahilinde 150 ton 
gaz tevzi edilecek 

M ulıul tüHıııo..Umdcn g;;:
ıJg rumı nlırken, 0 

tunıleki tczg.ilia MrnlıwnııŞ '' 
lcre hn~an (;ul.lctıııı ~ 3 

.Bıl Pek. ı ı~ l r ı ııı ın adım \er· 
diğı ııokagı b tan·ba; dolaştı. Hcı 

anUka1.ı d t.uıının camekanına baK 
tı. Mavı Vazo :ıok. yok .. Ynn solrnk· 
!ara bıreı b rcr ptı Yınc yok, Daha 
ı nlerır ı pl ı daırc .... ı ıdc yokladı. Nt 

hayet ned ı su u a C:ı ııt cadde inde 
Ma\ 1 V zoytı b r cnınrk, nda keşfet· 
t Butlin t r fleı u:ıgundu. Mat;az • 

mağaza ı. 

şoy b ı Je\ha Hlrdı: 

antk.:ı. \C ııan'at eşyası 

Pu:ır olduğu iç n mnıtazo. kapalıy. 
dı Bil Pek etıafına balundı. lz hnt 
\Cf ı>..k b kı;I kapıcı nevinden kını· 

e ynktu. Cı rdaki b r otele giderek 
telefon rehbeı e baktı Sarıfranslsko. 
nun ~lefo bo e'crl arasında ilk a· 
dının ı it ha rı B olıın tanı on dokuz 
kohcn 'ardı Bırer bit er telefon ell 
Num t e d n dordU ce\·ap vermedi, 
ıU~lı5 ıda. bulunanlar k fi 1nglllzc 
b lntlyorlardı meı nm anlatamadı. Dı 
ğcr do IJZU da aradığı ant kacı Ko· 
hen değıldl Şehrın cımrındakl sayfı

" yerlerini te.efon rehberlerini ka· 
11 tıraı. Ne kadar B. Kohen \llt'Sa. 

brı h.ç tUk nmcden telefon elti. 
Hıç b ı aradığı adam deği?dı. Saat 
de altı~a \ ıını tı 

Tc.krar mağazanın önüne donerek 
ıevhava baktı. Bıı ne? Le'ihada. Ko
hen değil, Kohn dıye yazıyordu. Bil 
Pek dıkk UI bir adamdı İlk defa· 
sında yıı.nlı~ görmedığine emlndı. Bu 
lc\'hayı sıhlt'ba2.ıa bil 1 ki göz ara· 
ında değtştıım ş mıydı, ne olmuş· 

tu? 
T kr ı-. otel dondil. Sanfrasıskoda. 

eltlt B Kahn \ardı. Bunlard n Utlsl 
n n tcltfo!lu cenp Vl'tııre<il. Diğerle· 
rı de aradığı adam değıldl. Sanfran-
ısko şfilırlnln cfVarı d nekada.t say 

f ye )'crı ursa h!'.'psll'ldekı B. Ko4ın· 
Jarı re birer 3okladı. Nihayet aı· 

tıncı lcle!orda Gıant c:.ıddes nde dlıK· 
k nı olan aıııı aıadı ı B. Kotın'in 

evın alı l cttlıcll. Fakat Kohu cvdt> 
dctıldl C'ı\ rdJ, Mil Valley'dc Sl· 
mon a.dınd btrınln evine yemeğe da· 
\eUı ıdı 

Soyl nrn y rde tcle!on kitabı üç Sı 
mon g tcı ı) ord ı Hepsıne telclon 
cttJ Uçiln U u radığı adam çıktı. 
B Kofın l c konu mak ISledlğlnl sôy
lctli Tclt<.fo 6akıler şu suatı sordu· 
ıa.r: 

- B y I{ohn anlamak lst ~ol'. Kcn 
dı ın lil aya k mdır? 

- Bctıım dıfn Bıl Pek'llr. 
B y Kcllın bu atlda kimse l · 
r Pa r gUnU bir dostunun c· 

'lnd bir y b ın\.ı lıırııflndsn rahat
ım: cd httes ne luunışlır. Telerona gel 
m yoc k. 

- F k l kc d ın hab r ver u, 
mağaza ında ~a.ısın var. 

Biraz sonra tclcfond:ı. l .aşli Dır 

sc ııksett : 
- Akı, z ıtfa ye kuftl:ındanı nıı· 

SınlZ? 
-Hayır, Bay Ko'hn, ıtraıyc ile alış 

\ C'rı im :ıok. D lkklnıhız da yanmı
yor. Sız l !ô gt"tlrCbltmkk için 
)alaı oy c<lım. Sızın .mn~uzanıtı ca.· 
mek nınd bu mıwı 'azo var. Bu
rııya dcı h 1 gtlıp ttısğaz.ayı açmalı 

bunu b satmalısınız. 

_ Eu vazonun kaç paı a cttı~inı 

bılı) or musunuz" 

- Öğı cnınck ıı;tcmem. Kaç para 
oluı:sa \ereceğim. 

- PckalA, oylc sc ba~ satış me· 
murum Herman Joosl'u arayınız. 're· 
lc!on numarası 3249 dur. Benim ta· 
rafımdnn soyleyln: Gcishl, mağazayı 
açsın, vazoyu lsm. 

Pek, \'erılen numaraya derhal te
lefon etti Şu ccv bı vcrdılcr: 

- Bay J oost evde yok. Akşam ye· 
mcğfol kulUpte yiyeceğini söyl<!di. 

- Hangi kulUp? 

- Bilnı yoruz. 

Zavallı Bil Pek ltulUplcrc bırer bl· 
rcre telefon ctmeğe başladı. Hlçbır 

kulüpte 'bu adda bir aza yoktu. Stıat 
de sekizi bulmuştu. 

Bıl Pek kenlıl kendine mırıldandı: 
- Hayatta ilk defa olarak mağlup 

oluyoı um. F 'kat sonuna kadar mU· 
cadclc etmcdığlml de kimse iddia t· 
dcnılyccektlr. Gidip cameklmı kıra· 

cak ve vazoyu alacptım. 

Tekrar m auunn önüne gitti. Gfl. 
ya maksadını anlamı.',! gıbı, mağaza· 
nın önüne kocaman brr polis nıunu
ru dikilmişti. Bil Pek yeis içinde bir 

kapının eşiğine otur.du. A iamaklı 

ohnuştu. Bol kUfUr cdtl'ek ~ini biraz 
b<işalttı. Kaııanlık basmıştı. Açtı, 

yorgundu. Hayatta ilk defa ola.rak 
bir işin ha'kkından gelememek ycslle 
karşılaşmıştı. 

Çaı·es!zlik içinde bit defa chrha o· 

lele <fülldü bU' şey yapmış olmak lçın 
mağazanın baş satış m.emurunun 
evine bn· d a teleıfon ettl Oh, n1ha· 
yet tyl blr h&bcr ... Memur eıinc don· 
mllftü. 

Saat dOkuzu çeyrek geçe memur 
mupzartın önünde götUndU. Yanında 
bir polis memı.u \J vardı. Mağa.Za açıl 

dı, bcrabe~ içeri ~roller, memur, 
mavi \'tllZOyu ıbtlmoı,rnlıı.. maun sch
pasınd n lr\diid • 

~k. kısrk bir 
- Kaç P6fa? 

l<ı sordu: 

- J3u kı)·meUI vazonun fiyatı dört 
yUz dola.ıxiır. Para pe,c:ındır. 

Bil Pek, yan gÖ"L.le polis memuru
na Daklı. dobinde yalnız on dolar ol· 
duğı.ına gorc ycı\I mUşkUıtı.Ua çatış· 

mış dcmckU. Ertesi ı;Une ke:6ar ken· 
di kendin zuı~a krMI tc11tln etıttat 

Uzerc satış memurunun hakkından 

gelcbllırdl. Fakat poli pek gil'llil 
kuv-vetıl bit· a<iıuna benziyordu. 

'Oınltsl.ci!k gooter~n bir sesle sor· 
du: 

- Çek veı'Sem k Ul cdCı· misi· 
nız? 

- Sıu tanımıyon.ım. Çekin banka· 
da karşılı ı oldu nu ne bi~ylın? 

POk hcnl<?n te fona. sa.rılaı.k mU· 
cilli' tııua.vınlnın cVlfı ara.dı. 

/ (~ıftt) 
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nu 'azl3 ette oluıı da ene o 
uunda elcnıel~r<· ı;-lrlıı kazanan 
talcbe3 I RelUörliilt sflahilı r 
,.okrııadı. \ nzl~ ctıııb. tct kik Nil 
leeek dl;rn işi ınuhtellt hlr koıııb· 
)onu hamle elli. 

Koın~3 on işi tctldk etlrrt'I., 
muı;bet bir llaı r \C'r<llği lıaldC', 

bu tıılebl·kr 3 ine 'jifnhl lıııtilıaıı

lara okulınadı. 

Bunu bize hlzuıt ıııatbııwıuııı 

k Cltt.r Clen l ııh enıltclller Ö) le· 
dllcr \'C dediler ki: 

- 16 • n cncllk bir talı il 
deu inden ıtmnra blr.c tuh>.ill ter 
ketttrccek bö)le bir karar, taıı. 

ıııatnıune)c de B) lurıdır. la11rif 
\ ekftlcUııln 'e Ucktiirllık idare i· 
ııln bu l':if' ~akınılan nl!ikadar o· 
lanık blr.lerl llllı:tll unıUı: bu lc('f 
,·azl)ot1en kurtnrmıılarını bcl>U· 
yoru~ 

\._.......,._.. .............. _J 

--
Ticaret Vekaletinin 

yapttğı izah 
Ankaıa, 13 (A.A.) - Tıcarel Ve· 

kQ.lcl.indcn tebliğ olunmuştur: 

lstanbulda tntış r eden cT 11ıı1 
Efklıı g zctcslnln 7 cyIQI l9H ta• 
rQıli nUShasının blrıncl sayfasında 

•Tıcaret Ofisi Umum MUdilrU hal<· 
kınd:ı. tahkikat aı;ıldı• b lığı altın· 

da ve çerçeve ıçinde Anknra hususı 
muhabır nln telefonla. lş'anna atfen 
bir ha'ber çılmıışlır. Bu haberde, 

1 - 'I'ıcaı et orıııının. iki tacirden 
lJlyaa& :fiyaU:uuıdım yüzd 8 1111 

yUzde 10 !az11ısılc ·300,000 lıralık t f· 
tik sa.tın aldığ'ı, 

3 - Ofıs mubayaatım Uç ltalıtc 

üzerinden olmak Uzcrc 200 \C" 260 
'e 270 kuruştan yapmı olduğu hal· 
de ayni malları lstanbuldu 8 • ıo 
kuruş noltsanına \'ermeğe hazır bir 
çolt tacir bulunduğu hattı\ Oils mu· 
bayaalını doğrudan doğruya mUs 
tahsilden yapmış olsaydı, kiloda 70 • 
80 kuruş kazanııbılecrğı, 

4 - UsulsUz olan bu vnz yel kar· 
ı;;ısınd Ticaret Vektı.lctınce Ofıs U· 
mum :MUdUı IUğUnaen malumat l.s· 

tcnal 1 ve rnumaılc~ h lınltkında tah· 
kıkata teve $ili olunliuğu bildiri!· 
me!Uedır. 

Bu neşriyat Uzcrlne kC'y!tyet Vc
k lct.çc l tklk blurunu ve aşağıda 
yazılı neticeye varmıştır. 

liumaş ıııe:.dcsl pi~ w;aıla 'c hal· ıkndığıne gore, kumcı.,ı ra zanımo· 
kııııı:r. iızerlııd•.ı ll\l)ük bir te lr )lll•· lunan kar rıılkt.aı mın öyle iddia o 
nıı<;-tır. Jl~rgUn matbaamıLa scJCt:ı lunduğu gibi yUr.dc yırnıı d<>ğt 

toııtaıll'ı, falırlkator, perakenılecl \e hllakl yilzde otuz dört oldu~ııııu ka 
:ınlktaıı baz.ı ktm~ler n~rlJ atım'" bul etmek icap etmektcdır. Bu hc.s ı· 
z.ııı fa3dalı olduğunu tebnrti7; ettir- ba göıe nıll-tehlıkleı ın, toptrıı t laı ı 

nıc.ktedlrler. Rur;lin ıle kuma~, toıl· ı muhassas ol n ylizde on karı kazan· 
tnnn _ t&m-lkat r nıcselesl114.ı d31r al· dıklan, yani cslıl satış fiyatını ınd ı 

dıj;ıınır. ın mmaıı uku) ur.ulurııııe •a yüzde on noksanına mal nldıltl!tıı 

\eri) oruz. · &föl bır nclıce çıkıu ılnıak islcııllıyoı 
Kumaş !abrıkalarına aıt satış nıı:ı· ııa da, bu da bir zan ve zı>hııpt ı.:ı 

ğazali.Ll'ı açılmadan ve kumaş satı· baret kalmaktıxhı·. 
ı;ıında amil ve ı.'\Qsıta ()(an ellere li(U Mes 19. C bıiltası ta rad:ı bul.ı· 
ı•lsbetlerl tayin olunmadan evvd. nan bil' men. uı·nt şırketının lst ı • 
toptancıların azami kürlaı ı yllı:de bul satış ış!C'r nl herhnı gl b r şırkct 
on beş Ye perakendccılerin de yUzdc idıııe dme ,tcdır. U\l fabııkanı ı. 
yıı mı beşten ibaret bulunuyord:ı. kcndıne nıuh~as yllzdc 11 karla 
Fakat, başta kumaş !abrlkulaı ı da dc\'l'cttlği lmnıaşları, ıbu nıutav115s t 
dahil olduğu .halde toptancı \'C pe- şirket de a:;rıca zam ctUğl yUzdC 
ı"akendccıler arasındaki şidı:letlı re· un k ı la \ c fakat, yUzdr yırını peı u· 
k beller dolayısi!c bu kAr nısbctlerı kende z mnıı k ydını havı b.r fotu
toptan sııLışhırda yU?.dc t:: • 5) e ve rn UC' toptancı! ra sattığı.ıa göre, 
pcraken~ (8 • 10) a kı:ı.dar dU~ • k~r haddı, cvwıce ya&.dığıınız gıbı 

nıcl<tc ,.~ mUstehlıkler, busUnc na· ylizdc kıı k dörde baliğ olmaktadıı . 
zaran da.ha ıı<:uz kum ş tcdaı ık ede· Arıcak, ş bununla ela !(almamakla· 
bllrnchteydıler. dır. Ou mutavas ıt şlrkelt n alı.1ar. 

Ncşı ıyatınııza dort {l'Undcnberı mallar, UçUncU ellerdcıı pel'akeııdcc'. 

mc,zu olan bu satış mağazalarını hazır clbıscci \ey tUccar terzı "JC 

açılmasıııdıın 'iC yüzde ;yirmi k6.rlo. geçtiğine ve bunlıır da bu nıol'uı ı 

perakende satış .muamclcsınc başla- hakıkl m tehllkleı c salarlaı ite ı. 
nılmasından sonrn, amillerle ınUs· hiç şUfihcslz, bir kfir zaınmetmcklc 
tehllklcr arasında ötcdenberl muta· olduklarını da kııbul etmek' \ 'C blnıı· 

vaseıt vazlyetıtı\1C bulunan bir kısım cnaleyh kar m lüarını mil tchlıl(lcr 
toptancılarla peı akcndccılcrln salt· uleyhlnc bıraz dııJııı tezyit eylemek 
işinden hariç bırakıl mala ı ı p yasa- zııı urcu lınsıl olmaktadır kı bu da, 
daki al kalı! u· aıasında, pek haklı nctıce ıtibarılc yapılan palı lıltk şl 

ol.lir k hotfnut.suzluk uyandırmıştır. k{ıyet ,. ıcklııı.ıırının doğ'ruluğı.ınu 

Bu sır da satış lşlerınöc b zı lstls· ı;osteımektcdır. 

nal muameleler yııpılmruıı ve aray ~ B n.ıenalcyh bu vazı) ette nıUSteh· 
hiç yoklan ycııı mutava.ssıtı r k tı!· lıke ucuz kumaş sa tıımak 'aadllC', 
ması glbi haller de lbu nuığazalarm kumaş alım \•c satımında yapılan ,.c 
aı:ılmasmda istihdaf ed len ucuzluıt btr tccnlbe mnh1~ ctıııde tclAkkı olu· 
gayesl.n!n aldın kalmasına sebep ol· ı nan bu dcğl~ıkliğın, mut vassıl el· 
muştur. lerııı dcğl~nı l \c f ~atların blrat 

ÇilnkU, Kanı.mili sel ve Kula şır· ! daha yüksclmcsı gıbı m kf.ı bır ne· 
kellcrı mlıdUrlcrının bir kaç glin tice \erdiğini \ c ınti lchlıklerln es· 
evvel azctcımzdo nc5rcdilcn tavzlh it 1ı nazı.u an deha fdalı bir k r 
mektubunda, satış ma0azalarında 1 ödedıkfcrınl gö;te11nesln nazaran 
~ uzck yirmi kll.rla muamele yapıldı· alakadar rnakaınlaı ın bu "e, mU ... • 
ğı hakkındaki sarlh ifadeye rağmen lchl!klerin tncnfıuıUel'lnl hakikaten 
bu satışlar, hıç de ylizde yırmı ılc temin edecek yeni blı' çek l Hı mclc· 
yupıldı ın'a :hükmolunamaz. Gcl'!:i rı !Uzumu kendıllğindcn teooı Uz et· 
her nedense şirket mQdUrleıl, fo.J:ırı · mcklcdlı. 
katara muhassas olan yUzdc ı 1 kfl' ı ........... .__oı---
bu hesaba 'li e beyana tıuına katma.· 
ınışlardıı. Fukt, bu klr da netle 
it berile mUstchllklcr tarafından 6· 

zeteyc tahkiltat hakkında. hcıha.ngı 
bir malfımat verilmemiştir. 

2 _ N~ rlyatın vukuund:ı.n sonra 
'rıcaret Ofisi nezdinde icra. kılınan 

tctk kattan, Ofisin TlfUk İhracatı 
Bırtiğl Umumi Katıpllğile tiftık !ı· 
~·nUaıı, eldeki stoklar ve ktlllteler 
hııkkında temastan sonra yaptığı 

ınubııy anın lşea ohman fiyat had· 
!erile hiç b r mUnaııcbctı olmadığı \C 

hatta mü.st hsildc.tı mubayaa ımkiln· 
tarı dahi Oflsço deıplş Olunaıak ne· 
licedcn ihtiyar olunacak munzam 
teşkilat ve işleme mastaflan dolayı· 
&ıle verilen nyatıa.rm Clah:ı he apıı 
bulunduğu lclllilt olunmuştur. 

Bir kadın fren 
alflnda ezildi 

Bu sabaJı saat 8 buçult rnadtleJ•!n· 
de Ycnlkap.ı<lu feci bır tren kaza..,ı 

oıınuştut. 

Kazanın t.a.fsılı.rtı şudur: 

Yeıııkapı ÇC';mc sokağınd otuı an 
Dcmıryoltarı telgı·a.f memurlarından 
A bdillkadırın annesi Zehra, sabah 

etken evinden çıkmış ve Ycnlkapı 

ı tas~ otıun<la bir konıllr \'agonundan 
komUr almak istemiştir. Bu sıra· 
da Yeş füoyClen gt'lmckte ulan 19 
numaralı ltalar durma.dan geçerken 

lııtanh\ıl \-ı ld;ell ihll.}acı elıı ı· 

J><ra te-vzı tdılnıck tızcrc kıı.z.ılar 

15-0 tou gaz gi:mde!'m ştır. 
Bu h;{) ton gaz şu suretle t lk· 
nı olunnmfllll : Beyoğlu ı:.: . Kur 

L<u G. Be)koz 7, Kadıko) 7, Eytip 
ıo, CskUBnr ı~. Bı;o,,c:lktaı;ı 12, ı:; 

ımnönU 6 Adalar a Seli 1)1 er 9, 
l•'a tih 17. 6 ıkırköy 12, ;i ııluva 

Sıl 'ı ı S Çatalca , Şu 6 t.vnduı . 

Bu gaılaı ı,azıı lrnymnlrnınlaı ı 

tarafından ınlıt 8\ ıyen tııkslm 

et.ıllccektlı. Fıyat Mlirakaoe ko· 
misyonunun tesbıt ett ğ nınl yet 
fıyatına yUtdC' ılı\.veslle \'CT le· 
cektlr. 

• 
1 ' Suriye - ira 

Münakale anlaşması 
Suı ,ye \ e Irakla yapılıın bir an!aı;

maya göı e bu rncnıleketleı ıı ua:r .. 
ıs tas) ontaı tir TUı iti) c arasında tanı 
'egon 1ıamulcsı olarak \'f]YR nakline 
b lanmıştır 

Bunclıın btlylc dcmıı )Ollaıı şebe· 
lteslndcn ş m. H ma '-c temdld 
Surıye dcnıiı·) oll ı ılc Şanı, Tı ablus· 
şnm, Semah 'e Nusc)b ı t syonla· 
ı ıııa 'c Iı it elem ll'yoliaı;ı şciJekes r.· 
de Tell<bçck • Bağdat ıha ı bl\tUn 
ıstasyonlaı n \ e mukabil olar k bil· 
tlln ıs sonlarn tam vagon hamule· 
sı ol rak lıcı· nc\l e ) a lrnbul cd · 
lecekt.ı. 

uu ıstas) onlar e.tasınd yap ıh 'lk 
nakliy tta Ucret tatlfclerl aynen da· 
hlll mıldly t g bl lmıap olUnnca',lıt. 

Bu naklıyatt.a, Suriye drur.1ı'J "lh· 
ı ııc ı.:enup denııryollnı ıritlıı. mUtek · 
tıllen ~ apıl ıctık lp('k koz...ıııı na.k 1! .ı· 
tı hcrtUı'lU tonöJ ltaydmdan ısU nu 
cdilm~uı-. 
Dlğ r emlla. ıçm mu )yen t nnj 

kayıtl n C6aS tutulmuştur. 

--o----
is anbulda 
Züccaciye 
Tröstü kurulmuş 

1 

Son r;Unlcrdc Anadoludan .şchı l· 
mlzc gelıp zllccaclye ~yası salın al· z 
mak ıste~cıı bazı tUocaılar piyas do. 
zl\00.ac.ycyc ııJt hiç bfr ~Y bulama· 
maktadırlar. 
ra~nbnliçe c.ım fabrikasının hı;ı

gUn piyasaya çıkardığı cam c~) a 
bazı muhlckirlcr tarafındıın derhal 
kapa t.ılmal,ta ve bunlar bazı mağa· 
zalaıda depo cdllmclttcdlr. 

TUccarlar tiu vnziyetı tcsblt ettik· 
lerlııden l<~lyat MUraktıbc bUıo: uım 

mUracaat ctznı;ıcr vo birde bUyUk 
b r zUcc;.ıclyc tröslUnUn kunılduğ'ıı

nu , e bu şekilde dc,·am olunur a bir 
kac; hafta sonı su ıç-ecck bardak 
bile bulunanuy c ğıhı oo 'le-mışler· 
dlr. 

I GÜNEŞ: ÖGLE: 
lKİNDİ: 

6,30 
13,10 

11,17 
ô,l3 

ı - Ta vırı Efklr g ızctesinin neş 
rctliğl Milise lst.aı btılda cereyan et· 
Uği halde, habeı-ın Ankara muhab.rl 
tarafından ı;ıız lesine Ankatadan 
bildirilmesi ve 'l'ıcarel VC'kılktince 

bu hu usta tahkıkata gırışıldığtndcn 
bahscdittncsl mcvımun Ticaret VckA· 
Jelinden aıı-renllmlş olma llo lz.a.h 
ed eüfürsc d , Vcktıl l böyle bil' hQ
dı .. cyc, ı;azctenın bu haber! ne rcilıp 

lmclllooi hUsusunau 1ııtanbuldan tc· 
1efonla vaki uıtımzacı nasında. mut· 
lan olmuş ''e ıneı··ı mevzuat \'c tali· 
ınat dahıl nde ııcştı) t yapmakla 
Serbest oldu u cevabından b şka. ga· 

3 - StatU muclbıncc hUküınetlen 
ııldıg-ı sa!AhlycUcr deh llnde yapılar: 

bu muamele Tlcatel Ofısinln hare· 
ket tal'zı kabul 'e ycrlııcle bulun. 
nıu.ştur. 

kadının dckleı ı havalanmış \•e va· 
gonlaı 6an bitine ta.kılnıışlır. Bu hal 
Zehranın derhal trenin altına sir· 

mesinc iiCbep olmuş ve it dm 'ego
nun tcrek~rlcklerı altında parçalanı· 

vcrmışUr Tren, yoh;ulııı ın çtğlık· 

laı ı uzerınc durduı ulmuştur. 

1ddln olunduğun\ sure bazı fil· 
:ııahtr piyasadan nı 1 tophımakl Ik· 3 
W'a etmeyip uyrıca !abl'ıkaya mU· 
him mlktaı an Clıı. ıpar ş venıı kte , " 
spckül yona bu ckılG devam et· 
mektcdırler. 

Vurdum duyınaz 
Bir ı:IUlıunlar, O nı:ınlı de\ lctlolıı 

han eflrllğlmll' dt• lıuluııan şolı· 

r tll şairi~ rd• n l.\lütılf Efendi şat· 
ranı.· o.} urtııını ııek meraklı i.o.ıL~. 

Bu ebeıılc l ııwııınuı 'jRtraoç 
t.alıırını kunuğınd toplar, htt biri 

Ue a W• \C o,tnar \C bir türlü o· 
.) uıııı do~ aınnı.nıı-:. Hele, mat ol
maktan hl\' bo~ llllrı'I:, 3 i.'nll CC· 

ghıl aklı k~-.ın~c bir nıafııza ı,:ıka· 
rır \e ek"' ri~ etle o.) uuoouınlık ya· 
ııarmı~. Dır guıı, o d \tin uanılı 

ı:atıanç ü tndl rıııdan Ç bul cu 
H ııl k r~ılaşır. Rtıklblıiln bir 
kaç oyunlle mıtt olııl k 'aı.ı,, etine 
du~n Mllıılf Efendi dU,Unmeğ , 
bir :ı sonr d , fıdetl \ ~·hlle mı· 
zıktılı •o b şiar. llatlll, rakibini a• 

("( ti rlc biraz. da h lıır. nu h le 
kur1ıı ııc ~ ubukı;u llıısaıı, ne de o· 
yunu C\ t l1cıı mi flrlct ı;ık • 
ram zl r. Mihılf Efendi, lıar.ır bUlu 
naııl rın hu Ukfılunduıı <:e arct a· 
hı 'l'l hı ,ı ine ıt rı 03 rı kimin haklı 
oluuğıdıu or r. IJazır bulunaiıJnt· 
dau \c zııın:.ııınııı llckta.ı tlcalln· 
deu ururi .B.ıılJa, kıs kıs ı;üferck: 

_ A ef Pndnıı. Uıı. bwıdclorlıırr. 

ılC'rı.ı ıleııhctl lıkfıtuıııuz.ln hakkin 

kııı •I uldo uı.u lııı;ı. cdıloruı. ııum, 

ıı• c; e ı.ı hak ıı olan taraf a.ula

nw k btoml~or. 

Utr 'c hu ıarlf ı \ abllc şali! 

ıntllr aıı eder. 

AKŞA 1: 
YATSI: 
~1SAK: 

16,42 
19 aı 
2Ô,66 
4,58 

9,21 
12,00 

1,33 
9,33 

- BU 1 tih!lal sayesinde memleketin gc. 
liri artacıiktır. ullunın adamı olan Rah· 
m nı bu m leyi 16rU tüm. Sultanın bu 
l t kabul edeceğini zaı~nedi) nr ... Japonl · 
rın bana vecml& Olduk:lat1 p!An işte bura· 
da ••• 

Vali pl.Anı tetkik 
sıtada Sclimin ho$tlna 
tc: bulunma ı i6ti. ol'au. 
bul etmekle S hmi memnun etmi§ O· 

lacaklı. Yalnıı bir nokla h kmaa tcrcd· 
aüac duıtü: 

- Fabl bu faOı·ika bizim deniz i.ıssU· 
milıUn pek yakınında kuruluyor. Bılmem 
kabul etmek dôğru olur mu? 

- Fakat kauçuk ağaçları da tam bu 
civardadır. Ne yapstnlu? 

- Evet, do ru ... Fakat hiç olmazsa or· 
man içlnden bir ~ol açmaları lAıını ... 
ÇUnkü bizim civarda onlara bir deniz Us 
su veremem. 

Biraz dtlşundüklcn sonra ilave elli: 
EGer Japonlar yalnız Malakalı işçi 

kull nırlar;;ıı ve tiyen Japon işçi ı:ıetır· 

nıege kal-kşıuızlel'Sa belki ckı kabul ede. 
riz. Bu kauçuk istihsali ıı,;in elbette bir 
~ırkcl kıJrulncaktır. lııgilt.Cieye de hl se 
ayırmak şartile bu iş olur. 

D mctı: kJ sultanın nezdinde bu le 
şcbblise zahlr olacaksınız. 

- Bir ta.raftan aa Toklodaki scfırimizc 
te;ıı;ra! çıek~. Bu ercna1lcrin kim ol 
d uguuu ö~'t'eımıclt !Atım ••• 

l{cyflyctııı tıu yolda trı.vzıhan ale
niyet vazına Ticaret Yek lcl nce 
l!Uunı gôrUknU lUr. 

Hı'.l.dıseye Milddeıumumi muavını 

Jtclhl Sezal cl koymuş \'e l hkıkala 
başlamıştır. 

Bu ne' i Juu·ckclkrc teşebbüs eden· 
ıer ş ddctle cczalandıı ılacaklnrdır. 

EOEB1 BOMANc 

- Ben telgraf çektim. 1 tc cevabi: u'fa. 
~ınmış nnihl!ndl ı ı dfr. İnglltcrcae tahSil 

ı;örmlic:lerdir. Herhalde ertmiyclc la~ ık ol. 
dukları zannediliyor. 

Vali znnncdıtl~ or!» sözunü tekrar ede· 
rck mllırtehzl bir tebessümle baıı1111 salla. 
dı. Sonra Çinli kıyafetinde memlekete 
gırcn Japonhır hakkındalti di.ı&uncclerini 
n keı· m.Usavire anlattı ve yapılacak le· 
şcbbuslcr hakkında talimat verdi. Daha 
sonra sultnna' hitaben bit mektup dikte 
c tmiyr. b>l !adı. Bu mektupta J pon mU
hendt .. l rinın arzularını bildiriyor ve tav. 
"IYt" yollu sozlcr soylUyordu. 

Valı, askeri müşavir Slr Etic Tcmplc'in 
oturduğu "'erden kımıldnnmedı •ını gordu. 
Halbuki artık goru§ijlccck bir ~Y kalma· 
ınıştı. MU nvire ordu: 

Bana öyll~ ccek başka bir ,) lcr 
\ I' nıı? 

Evet, \at. lt m de pek nazik bir me
sele hakkınaa ıı.ınle g<ıru5ecesım. Asıl 
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Çeviren: Ra:r:un A. t:. YALMAN 
zl~ areth11in scbcöi de budur. 

Sizı ainliyôrum. 
i\l~avir sıkılıyordu. Soylıycccgi y 

muhimdi. Ucu \'alinin karısına dokunu. 

) ordu. Ncrc~n ı;6ıc bn§h:i aca ını bir 
türlu kcslircmıyordu. Nlha~ et dedi ki: 

- Sultan beni dün akşam çaı;nltı. Mi 
ı::i.& Cartcr hakkında goruljtü. 

Vali yerinden fırlıyal'Rk : 

Ne münasebet? dl~c IJa ırdı. • 
l\lc: ele şundan ibaret: Mısls Cartcrin 

boşanması hakkında gfü·Uştl\k 

- Ümit cclcrlm ki sultan da bo~anma· 
nın aleyhindedir. 

Ha3 ır .. bl1€ıkis .. Biran evvel bo an· 
mnsını istl)or. 

Vail. hayretler içinde kalmı~tı 
Bu muınkUn d<'~ll. dhordu. Onun 

gibi akıllı bir odamın bu tnı·zdo dü Un
r!lcsinc aklım ermiyor. Sultanın bir İngi. 
lız zabitinin karısını ba~ları ıkarmış ol · 
duı;u heıkc.,....,;e malümdur. U\; haftadan· 

lx·d ıınun yanından o~ ırılmıyor. Eğer hen 
bu i§c k&rıfilllamış ol aydım binba~ Car
lcr çoklanb ri z;inadan dolayı karısını bo· 
şamış olaçaktı. O zaman Udaiı;ar sultanı 
ııın voz;iycti biraz aca:ı. ip olacaktı. Sultan 
bö) le bir vaziyete dllıınek mı isti) or? 

~SulU:ın hiç bu şekilde duşunmü)'OI.". 
Sııc bunu anlatmam biraz ~emme •.. 

- Neden gU • olsun? H r yi açıkça 
soy ley iniz. 

Lady Brandmoı· ıın • ult.anın ııi an
hsma. 

- Ne dCdınlz? Anh:ı aına6ını. Kımlıı 
nişanlısına? .. 

- Sultan, Mlris Caı tere kendi nişanlı 
ı gözllc bakı~ or ve Lady Brandmor'un 

Misis Carler'l lilzumsuz bir şekilde tahkir 
<'tll&;:lnı idd la ecliyor. Misi Cartel'in ken 
dl metı esi olmadı mda da ı rar edıyor. 

- Bunu geçelim. Tııbil her namuslu er· 
kcgln bö) le bir il an kullaıunıısı l :ı:ımdır. 

Mcs'lc yalnız bundan iNııC't d ,ü ... 
Bıııba ıyı ınUna ip bır kilde bo.anmı::s-a 
razı etmenizi sizden rka etli~ or. 

Vali yine a~nl istıhz.ıılı tebessümle or
du: 

Muna ip bir ckildc boşanmak 
demekmiş. 

Sultan bu •kli münasip gol'U) oı: 
G u) a aralarında hiçbir mUnasebet olma. 
mış, binbaşı kO<'.alık vazifelerinı goreme· 
mlş '<' bu l iizden c ynlnıaga karar '•\!I' 

misler... (Arkası vu) 

ı•o.,h un ba makelc ııul 
u\ on l'r\ aıııı safa ımı •"1~ . , . ., 
ldnıdt'n: ut tad '!'lıık~O 

bu.,si:ıtununa lıerhulılc ı,.'01> 
bir• !'('~ 'aZJlll~ olıu:ak ki I•' 
'on · ,;a \ e!oıl tı~ clh edilDJI"» 
Alnınıı~u bllnıcıliglnı ıı;ln bU 
arknıl. ": ı gösteriıı nıcruırıııt• 
mek tıı.ere bir •ruı ı.t'jC Pe~t 
dmı ı 
t..'\ 'el ı ııııladıın ki, bııı utl' 

benim gibi ahmınro biı.ınl 
lrnlokUııı dolma ö n:ncllldCri ~· 

Jet ııa~ ı dcğllml • eorıı .,,ı 
«tarııtındaııı> manıı ına. r;eıı. 
ıııakoleııiıı Pe)aml nfa tD 

lnzıldığıııı ı;o terl30ormu-;. rJif' 
ı ine nnbttıl r td m kal ı 

lı ı olan \ ernlclıtuog ::: 
fer = imlıu dcmekDılş. 

Bu <rtafer = inW tcrl 
foıltlnce listrnhn b mnluıl~ 
~lin ~ıkaıı 1'ııs iti Efl rtU 

1 ğwnu hatırlııilını. Bana ıııii, 
lik eden nrkad~tıııı mC''Sll11 

reniııce buııd:ı ştııılıcmı !(al~ 
ıuz, '.rurk1'ıe P~t'un hu ) 8ııJııf 
'iri Eflilird n lktiba8 ctttt' 
bir ka3 ıt koymaıuu um ,-e 
ıloğ"rudan doğruyu Türld c 
~azılnııs tıir lıa'lnlllk lo gibi 
" • • li 
ıııa ... ına gorc yine koodi 1 
« \!.'ahı lıstad a ııl J azı) ı 

Elkilrtı kıçmaJı:ulc, 'Iürld~ 
basıııakalc J pmak rctflC 

. r· 
ddcıı il>I ııoııt tnll !,'lkatrJO 
dlısundıım. 

Eg" er bo\ le lı.c matbuat • 
• • füıtıulııı UslUne bllğilnş ](Uf 

1~11 ı «poııb d rd l btılili.I 
tir. 

Allah \emin, 

Sorun uz -A 

5-0yliyell ., 
Mekteplere gir1 

şartları 

Clt ı.cpı.:e dolusu tere.) ı 
ıneıı. Buıı:ı iki kcııçc t 
b~ tane akı \C' rı ı ı:~ııı' 
3 wnurta, IJc'ı ı.cpı;e ba!i ~ 
kep•.: ı.: .) ağı nlıııınıuıu.'j 

ha7Jr:lıımalı. Erlınl'ı it. 
I• lnd ı.ck..-r oı ltllınl ~ti). 
tııı' ~ ~nurlıt3 ı !,'nrpnıa ~ 
n-:tırıualı \C iı;Jne UDU rs' 
katarak hamur haline dl_ 
nuııa tws dam1u llıılon. ;a~ 

kltfi miktarda ince rco~ 
rllml~ Junon tıl;u, bit ~ 
karbonat Ua.' c cdorek .) 

0 lfi 
Bcı h:.uuuru üçe uyı.rm:ıb- ti' 
!.'ll;) ı k:ırı~tırıp hıunur tııJı t 
l'lıııle ~ufka ı,,rihı açııııılı· 
blnız .ekerli sud tıaıjl3ıııl' 

1 Jıtl 
kuru ka\ ıl rı tcı.l!il.) c • • ili 
ka üıerııı 3 Dl ııınlı. ''" 
lı:uııur pal'~'a"ııtr da a• 11' 
crııll'l:. Kcnarlııl'lnı pt·I~ ~ 

A zu cdlkıı sekllı\l', uı 

\Cla baklıı\a ':'Cklluctc uı:s 

7.erlcrlııe yuıtıurt arı.5' t• 
u~ birer de kıs} ı ı J[oyrı'-' 

ııl 
uzerlnr de dv\-Olnıll• , 
• < rpip t-rta harnrcttl !ıtılli' 
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~rp vaziyeti 
s 

~Uzveltin kararı 
\te Rus cephesi 
'---) azaıı:--· 
~n SORAN 
1 " tııı lfıl'tika < nıııhurrcl i B. 1\ur.· 

lllı lıQıı lflllku, a.,ke•rı bakıımlan 
~ ~tıtınıhrti tıalz.dlr. Bu nu

ı.... llıPrikanııı harht goz.c oldıJ;ı· 
""itten 
...... en ac.;ıl, bir 'C'!\lkaıJır. 

'1,. il harp nutku'O dl.>oruz.. 
Ilı\ it k t•ı olarak şuna ka 

ltUrını,ıır: Bazı Anıerlkaıı 
hln Alııı.111 t e~:ın uz.üne uğ· 

' til'ı>adurı h.ııJi,.,<'lcr değildir. 
ııı..~•nııı bu taarruzlarla ı;-Uttü-
• ,,.._t, llcııiıll'rin rııutlak kon· 
~c haklnıi~ctlnl clclc etınek

•n3a tlcnlz.lere tıikinı ol· 
89'ıriı, ku\\ l'l ı.11\ esinde A· 

.:. \e ı;arıı .>arı. klirreı;lnc 
1 

edet·cktır. Ahnan,>a, ln
"- ~tııcl'<'k , e Ok.> anu"'a hl· 
--::k J\ıııcrıl<ıı3 A. el m:ataı·ak· 
.., •n clolaH Amerika, Al· 
~ kl'ndt 

0

cıınUdaraa ularm

' hlasına ml\sno<le et nıl.> e· 
' 11 htak atla, Amerikan do· 

1 4'nıcrlka ahlllerlnden tz.

' k•dar hl'r ra~tlatlıA'ı Alınan 
...._ •tı hıarp gcnıblnl batırmak ....,.,r 1 
..... • ıuıştır. Artık Anıcrlka-

tırıda 'c aldığı '\ aıl.) ette 
a.. bir nokta kıtlımımı.,tır. Bun 
'""t • 'ce tahlil cılerı.ck 'u ınlı· 
, · Itri ~·ıkarırız.: 
14ır "nıttlkıtn doııaııııııı ı arlık 
.. 'it kulla nn113 an bir gôz.cıl 
~1•n tırnağa kadar ııllihlı 
'itala lnglllereııln ~aıııba· 

'-at e alan raal bir muharip· 
•tu 'c 1ıördıiğlı Alman 'o 

'l'ttnııerinln ı nglllz. d nana 
"'- lı..tırr 'ermekle kalnıı.> a· 
'-t l'la bizzat ınuharcbe ede· 
,~ktır. Bu şekilde tedbl· 

lrıaııa ile deniz. bıırbl der-

"-nerlkan ıııUdafaa 8Ularr, 
""'-~ bcnıen dörtte Uı:ünU ih· 
• ~t~ır. Bunu kabataslak 

lı:tn, lıJAndaııın ceııup kc· 
.\, ruııa 'e Afrika garp 
ltıU,aıi bir bat çlı.nıek 

'~te hu ı;lıgl.tıln garbında 
Yanu kı 1111 Aınerlkan 

to Ulıtrıdır. OurWü.) or ki 
llaıuuıu.ının 3 likU çok lla· 

ltıi '' ı\Jınan • ltal3a11 J'eml· 
te'tlingAh ulan en&ln ı;ular 
ıı...ıaka haline lnkılı\tı d· 

' ~nutku, inılltcre lı:ln de· 
, ı ıııaddi 'e mline\ i bir 
,_'lıl~ıııilır. ı akat Rus ııc· 
""tl111t1 
lt1ıı llrı il kar>:ılaşaıı Al· 

o nı hct tc liıiicü 'c dil· 
t lı bir ınahl3cttedlr. Acaba 

? ~'ttııııııdıı Alıııan3 a ne ,) ıı· 
ıı.... ikı tııktaıı hlrhıl kabul 
-~ .. . 4"' llriHtındcılir: 

Otı ttlkanın cmıllilafllıı ı;uları» 
1ıı:•nu&un dörtte Uı: kısmın· 
: 11 ~rp hareketinde bulun
~· ltuı,eltlıı de kaçınmak 

~''Ilı ınc,,ull etini llıerl· 
k 'c ıııe.) danı lııgllterc
~ dtıııektır. 
~I tlka kara liuları bark.in 
~lk haklarına da3ana· 

tt1ıı CtınUcrlnJ baümıağa 
t~ 'it. Bu, Amerika ile tle 

•bnak demektir. 
ıı;. tUncrJka Alıımn,) o iç iıı 
,11 lıahllt» e bu ı.efrr ,) er bı· 
il r. tiarıtr, ciddi \I' \ a· 

'-'ttı11~ ltffıarıa ,\lm.aın anın 
ı 1 • 
llU\arfukl3etıe bltirmrk 

; ~nıcıuık hlrlnd şıkkı ka· 
~ 11~;a kh·nchlllr. Faka ı bo~ le 
~•lıtıa 11~. Aıuerlkaııııı hı1rıı 
'tı •nı lemin edelıllecek 

b1t ~nnetmı~ cıruı. Hani 
L~'"ıl111 8dl, 'ıırclır: Ilia,•ak bir 
~llııı <lcrll'r. Ok,)anu ta na· 
, ~ 'ttır. Alıııan, a artık bu 
"-.. lt\'t •ııeı:. • 

"'I • ı\lıııan t eııhe,.fııılc 
lılr 

t: 0 'aı13 et haıııl ol· 
1, onıı:.-ıııcn c•f'ııubu "arkl-

llr ' 
tuz Cdcn ,\lınıın ordu· 

··~ "~ 111
11\a[fak olıııu~. m

~lııı 01tıetr~ ı,lınallnd: Çer· 
llııııı1,:1 i~gaı etmiştir. Ruıı
"•1ı •ıta a~ıı.ı De na neh· 

lııah . t> 

tırıı-. iline ~ckllmh1lerdlr. 
il lltıJ il, nu larırı ınrrkez 
ııırıı"ı. llları arasına girmek. 

' llıı~ 1111
U ~irııalden ka' rn

~lr lı ılc "l·•tkı l kru,na'ı 
t :\! lll!lıuhdan 'azgc •u;e. 

"tkc 
tı \ Zllckı Hus ordu:m-

'-tı111 111'b"I< •• lnıulcmık • 
lı1ı 1 

"Ura t lı· ehle l'dl'ıncz· 
"h 11 \lın"n " ""ttltırı.ıı .. tuıırruzuııuıı 

l'lıta 1 •ııu-sı kahil olmaz. 
ı •tt·n ,.,_ ı cdllcr<"k tnııı 

~I litıtı~ dll.,f"r \l' Din3<'1ıer 
'- le lıı cııı ordusu ılu ihata 

\ııt '"rka ılugru !:ekil· 
t~t•• ltaıır. Bu itibarla asa 
~ "" k • l!lrbıı. u farın nehri dört 

lc., ~ ,.11 gc\•ıııı_.ı"rl r.ararlı o
~Cli ı,.1 111

• .l\lnıaıı torhasının 

'
~t, ,"'~1 ile dllşıııck elemek 

ltııl( b ı 11 il laarnızlnnla 
.\ı. ••ı 1 k 
"'lltııııa 1 

kudret grnıterl-
'~•ıı tı l>t'!.na nehri bo· 

tıaıa lllrbh c atmaları 'c 
rrıı(una alıııaları l:i· 

Tasarruf bonosu 
(Başr ı iııddc) 1 Dünya buhranının do:urdut;u ma· 

1 !arına kar~ılık lutulınok üzere li 
0

VC iktıf'adl şartlar karsısında hal 
4058 numaralı kanunun verdigl sa· kımızın a \'c 6 ay vadcll bonolar 
lıihiyetc istlnaaen tasarruf bonoıa. da mevcut bul uııdugu hnlde en tı· 
rmın satışa çıkarıldığı mallımunuz zun vadelilere rağbet gtıstcrmcsi 
dur. l\lezkıir kanun bunun az.nmi Cümhuriyct maliyesine oları em· 
haddini 25 milyon lira olarak fes- niyet \"e itimadının yeni bır tcza 
bit etmi-tir. İki aydan kıs:ı bir 1 huri.idür. 

Bulgar 
Nazırları 
Toplantısı 

Sofya, 13 (A.A.) Naıırlar 

meclı i dun ak§am toplanmıştır. 
İçtıma saat dort buçuğa kadar de· 
\ aın ctml!;tir. 

':'(azan: M. H. ZAL 
Ankara·, 13 (Telefonla) - Dahi· öt:rcndigime gore, beledhclcrin 

zaman içinde bu miktarın tama Elde edilcn bu netice, bir ta ı 
men satılmış olduğunu iftıharıa raftan tasarruf fikrinin ıncmleke A ı ma n 1 ara 

9 
öre 

soyllycbilirım. Binaenaleyh bono ! le esaslı hır surette ) crlcşmcktc 

llyc Vekaleti asker ailelerinden gelirleri muhtaç asker ailelerine 
muhtaç olanlara yapılacak yardım yeti mıyccek olursa \'Ckfıkt, geçen 
için toplanan paraların kiı.fi gelip aylardan artmış olan paradan bu 
gelmediglni öğrenmek maksadile belediyelere yardım yapılacak e\ 
villı~ etlere bir tamim gondermış· asker ailelerinin istıhkakı surun· 

R uuclt"ln nutku ortalıf'ı 

:ıltlı t etmiştir. Deıııul.ra .. ı 

ıılt'ml çok ıııcınnundıır, lııglllcr12 H' 

domlıı)onlar geni~ ncfc alım':'lardır. 

~·ı\nkl\ lngilterc ~in cıı ~-etin nıutin 
rcbc ıııc~ danı olan \ tla"' Ok.> anıı 

satıııı kapanmıs bulunmaktadır. oldugunu gôstermcklc beraber di· 
Vatandaşlarııı bu hususta so ger taraftan vatandaşların milli 

1 terdlklerl cmsalsiz ra bet ve aJA. mudafaa mt'vzuundaki aliıka 'c 
kayı şükranın kaydetmek lstcrlm.

1 

hassasiyetlcrlnC' kuv,•ctli bir delil 
Satışın yüzde doksanından fazlası teşkil etmesi itibarile de takdıre 
bir sene vadt'lilerden olmuştur. şayandır. 
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Birbirine zıt 
iki gidiş 

775 

ikinci bir 
cephe mi? 

ıBqı 1 incide> 
rUnnıiye çalı~ır. Btı dar cendere i· 
çinde iş çıkmı~aca(!ı ıçin el attın. 

(6a~ı 1 ine•idc) -
zidc bulunan müteaddit fll"knların 
daıı t>lridir. 

dan eskiden (şcr"i hile) dediğimiz Kıtaat nakline mahsus arab,ılar· 
usuller, kanunların etrafında çc- dan birinde yer almış olan kral 
vlrme hareketleri, lUrlU turlü yan fırka safları onünden 90 dakika 
çizmeler alır, yurur. Bu gıdisln müddetle geçmiş 'c mutcakıben 
riyali bir temizlik perdesi altında fırka kralın önünde geçit ~apmış 
her türlil suiistimaller doiurduı;:u, tır. 
tccrubelerle sabittir. Memurlar a [ Bu manzara üç manidar hadi 
rasında tıyneti bozuk veye seche· scyc karşı bir ihtıram ıfadc. ı gıbi 
si zayıf olanlar, ııı sahiplerine ko· telakki edilebilir- İngiltere fabrı 
layhk ve sürat satarlar. kanun ka- kalarında tank imalatı içın aı ft:. 
yıtlarından btisnıı satarlar. imli· 1 dilcıı fazln gııyretin nctıcclcı i 
yaz satarlar. Buylece zahiren gltl e Fransa ml'~ dan muharebcı.ıııde 
bahçesine benzlycn durt ba§ı ıııa yalnız bir tek lngilız zırhlı fırkıı· 
mur bir manzaranın aıtmdn yol· sı bulundugu devirdC'nbcri İngiliz 
suzluğun, fenıılığın her nevi alır, onhı"unun hücum kabıliyetinın ~c 
~ürür ve blinycyi için için kemi· nidcn tanzim cdılmis olmnsı 'e nı 
rir. Yalnız usullere un:unluk ve hayet Rusyaya yardım etmek ve 
aykırılık arnyan, murakabe ve nazi zırhlı kuvvetinin AHupadan 
teftiş teşkilatı yolsuzlu~u nadiren tardma ~dlışmak için Alman:}D' ıı 
keşfedebilir. Bir taraftan da şu karşı , ikineı cephenin açıl.na ı 
büyük mahzur doğar ki, faaliyet maksadlle yapılan devamlı hazır 
gösteren ve mesullyet alon me. lıklar. 
mur kanun ve usulle çatıstığı ve =============== 
başı bt'liıya uğradığı halde faaliyet i• p EK 
göstcrmiyen memur mesul olmaz, 
rahatına ve keyfine bakar. 

Bu iki nevi usul bakımından biz· 
deki manzara nedir ve ne gibi de. 
ğl5iklik1crc ihtiyaç vardır? Bun. 
dan sonraki ~az ı serisinde bunu 

1 araıilıtacağız. 

Sinen1ası 
18 Eylül Perşembe 

Aksamı saat 9 da 

Yeni Mevsime başlıyor 
Ahmet Eınin YALMAN 

ilk film : 

Kızılayın zelzele 
mıntakasına ya.-dımı M. Moto 

CANİLER Ankara, 13 (A.A.) - Kızılay u· 
muml merkezinden blldirllmtştlr: 

Adasında ı - Erclyaş charında vukubula.n 
zelzele !elAketzcl'lelerlnc karşı Diyar· 
ba.'kır halkı gözyaşartll:J bir hıuıaasl· lUuaızanı ask ve macera sah · 
yet göstermiş ve mahalli kızılay mer eseri. A)rın: 
kezi vasıtasıle derhal aralarında hın l\lathuat Umum .\lüdurluğiı 
lha toplıyarak tclgıaf ha\'aleslle gön 1'l'RKİYE JUR;\'ALI 
derrnlşlcrdir. Türkçe söllü Havadb Ga:tclc i 

2 - Diln Eıciyaş'e 500 çadır scvkı lı•••••••••••••• 
etmiş olan Kızılay umumi merkczıı Basıldığı yer: \'ATA:-:- MA1'BAA::il 
bugtin de 800 kat çaml\.'}ır. 300 ta· ı Sahibi \'C Neşriyat MUdilrU 
kını elbise ve ayakkabı göndermiştir. AK.MET l:MJN l" Al.MA:\ 
w 

m s=rı '* H a 

Bugün LAL E'de,· 
1. YIKILAN'M'ABET'ı'tiSKANöAL KORKUSU J 

İstanbul fiyat murakabe komisyonundaı:: 
ı ıo No. 1ı ilan: 
Ellerinde yüı kilodan fazla buğday, arpa, çavdar, ~ ulaC, mısır 't 

bunlarııı unlarm ı bulunduran hak iki, lıüJ..·mı her şahıs mecvutlarınııı 
nevi, cinsi, menşe mlktnr vc hangı sene m:ıhsulti oldut:unu ve ına 
Jın kinıc ait bulunduğunu ilan tarihinden itibaren 22.9 !Hl p:ızaı lesi 
akşamına kadar bir beyanname ile İstanbul bt>lcdlye hudutları cl.1 
bilinde vılayel ıasc müdürluğtiııc, kazalarda mahnlli en bl.İ) uk nıiıl 
kh e fımlrine bildirmeleri 'e bu mUdclctln sonuna kadar mevcutla· 1 

rı~ı başkalarına satmamaları hususu ehı~mm!yctle ılôn olunur. (8150) 

İıtınbul Levaıım Amiirliğinden Verilen: 
Harici Askeri Kıtaat ilanları 

Beher kilosu 40 kuru~lan 490, 000 kilo sığır eti kapalı :t:ırfla ek· 
sıltnıeye konmuştur. lhnlcsl 23.fl 941 salı gilnü saat 15 tc Y:ılov:ıcl:ı 
Tan otclindckl askeri satııı alına komısyonunda yapılncaktır. 

Tallpl(lrin kanuni ,·c Jkoları ile teklif tnrktuplnrını ıhale sa:ı· 
tınd"n bit ı;aal ev' el komisyona vermeleri, evsaf ,.e şaı tnaınesı 
Ankara. İstanbul Lv. dmlrllklcl'l salın alma konıisyonundn da gc.i. 
rülür ( 1020 - 7915) 

HUSUSİ 

iLK OKUi~ 

Yeni bına) a ııaklctmı~tir.' Hol ı"ıklı sınıfl~r. en yeni tedris 

u~ulu. Fransızc.ı tcdrısat bılhas a yuva kısmında 

itina ve yeııılik 

NURUOSl\lANin; CADDESİ .i"\o. 67 

azami ve 

Balıkesirde askeri mıntaka K. dan: 
ı Inhilul eden mınııırlığa 200 lıra ucrctlc aşagıdaki şerait 

mucibince bir ~ uk ek mımar alı n:ıcaktıı·. 
2 _ Yuksck Mimar okuluııcl:ın cliploınalı olması, 

.3 _ Türk olması, 
4 Askerlikle ili;1igı bulunmaması, 
5 _ Cumhuriyet hükümeti h üvl~ et cüzdanını hılmll bulunmaı>ı 
6 _ Şimdiye kadar yaptığı işler hakkında elinde vcs::uk bu· 

lunmnsı. 

• 7 _ Resml dnire ve müesseselerde çalışmış ist? elinde bonı:.-cı·· 

\•is bulunması, 
8 - Sıhhi durumu hakkıuda doktor raporu, 

9 - Musaddak hlisnUhal vara kası. 
10 - Talipkrln Balıkesir askeri mıntaka koınutanhgına mun. 

(Başı l incide) " 
tir. Bu tamimde nakil vasıtaları, ccmcdc kalını~ acaktır. isti) en So\'~ et hava ku\'vctlcri al· · uı· SSE unda zorlu bir muttcfık bclırıııı 

tir. ha\a gazı, elektrik. sinema, liyat. Gl'l\IRUK1'1, HEJ,EDIYE · tı tayyare kaybetmişlerdir. ıı Dl 
ro biletlerine ne kadar zam yapıl· ı.•;m A R1TJR • Dinyeper gerek cenuptan, gerek icra AlmBnJa '\il ltıılJa nasıl hıtJ;.t 

!»aba ıııdan bah,.ccliJ orlan.a Afil n 
kn tlıı blltllıı denir.leli hııJal sahu ı 

ı;aJ 13 or, bunlann .. erbco;t olma ı ı 

bil;\ vr 'e serlıc tliı;I lc.;ln du\ llşıııt ~ 
ele kemli rıılllı ınlıdafaaı;ına ıtlt bır 

bak 'e \azUc aıldeıll~or. 

ld"n a~ 1 t dığı. bu zamların bir sene içinde Ankara, 13 <Telefonla) -
şıma ... ;:ı mış ır. . . h · c· -kıcr ida 

ı.cnlngrad Çt'mbcri gittikçe da· ne k?dıır varidat temın edeccğı, Yekilterl eyetı, ,umru · 
1 B .. 1 d btı r"hlı· 'asgarı maişet haddi olarak aile ba· re"! tarafından \"ergi olarak alınan rn ıyor. u son gun er c ""' 1 k . . . . h" ı · · niı 

Alman ha\'a ku\'vetlcd tarafından şına kaç uruş lc.-sbıl cdıldığı,. a- nizae !ln Mledi'V'e ıs e erını . 
b d f . "'! 1. . altı defa ğusfos ayında muhtaç :ıskcr aılc· ~ on beK t:ık~rnu tır. Gümrük eş e a "e ., os ... ova ıse . . 

1 
k b f ı u·· ı 

b b d dl t . lC'rınc ne mıklarda yardım yapıl e"yalarınetan a ına<·a u ar. a Y 
onı ar ııııan e ı mıs ır. ,. b .1 1 . d" 

1 1 
k il ı · e ·ardım Al t k ll 1 bu son dı.:ı ve u aı e eruı ede ı soru . de bes t.r a rr a e crııı ~ 

mnn ıava -uvvc er . . maktadır. 1 ı.arası olarak kullanıla<'aktır. Denizlerin hangi kısnıımla Aıuerl 
ka, tetebblı'!ll ele alarak 'c Alnı.111 
ltalJ an denlzaltılanna, harp grıııi 

lcrlnc 'c ta3 ~ aı clerlne ra .. tıadıkı,; ı 

ct\"ur!ıt emrini tatbik cltin.~:cktır: 

ı-aha, Ok~anusun Amerika ile Uru 
cnland 'e 1 ılantla ar.ı~ındakl kı ... 
rııımlan 1111 ibarettir. Bu ııukta R. 

Uuı' ell'ln nutkunda ıııııpherııdır. 

l ·"akat bu mliphcnıllk belki de bit.ı 

raflık kanununun M\lil mer'i ulnıa
sındaıı ileri gcll)or. 111C'rlka Harı· 
ı·l~ c :'\aun B. llull nutuk hakkımla 
tcfıılrlcrılc bulunurken sahanın ı nf;
rarı hakıındaıı hl~· bir tnhıliı.fo tilhl 
olmadığını, rllısınan tarafın harekı l 
tarzı netice 1ndc kentli kcnıUnc 'hı 1 
il olacağını ileri ... urnııı,tur. 

gunlerdc 210 Sovyet tayyaresı du-
şürınllşlerdır 

ı.eningrad <'Cm beri daralı} or 
BC'rlin, 13 (A.A.) - Alman ordu· 

!arı .bııc:kumandcınlıgının tebliğı· 
Sark ec-phc inclc lıarekMınuz 

pHln mucıblncc Ye tam mm affakı· 

Kızılayın Yunanis- Rusyaya yardım ı 
tana yardımı gönderiliyor 

) etle dl' am ctmektedir. (Başı 1 incide) 
Şımali Afrikada Alman avaş cumhurb eı huküınctinın ihıacına 

ta~ varelcrl 11 . 12 <'Yllıl gecesi müsaade cttlf:i ~ lyecek hakkında 
Porl · Tevfik'ı ve Suveyş limanın Anadolu Ajansı şu malümatı al· 
clakı petrol depolarını bombardı· ınıştır: 
maıı ctmi<jlcrdır. Yunanlstana gUnderilccek er· 

Mutcaddit ~angınlar bu hlicu- zak 50 bin ton kadardır. Bu cr
ıııun te lrli olclugunu sostcrml5tir. zak İngiltere Ticaret Korporas:}O· 

Dün sece ingtllz tayyareleri nu tarafıııdan ve aralarında Yuna 
Frıınkfurt · Am Main ve l\lanncr nlstana ~anlım cemiyeti ve bir de 
hl'iın bolg<'sinc hücum etmişlerdir. Avustral)a komitesi bulunan nıuh 
l\loııkova · Kiyef d,.mir~ulu kesildi tclif İngiliz komitelerinin \'Crdik-

Hudnpc tc, 13 (A.A.) Alman ıcri parnlarla Turkbcdcn satın a· 
kıtahırı Mo ko\ a Klyef demir- lınmı Türk mnhsuludi.ır. 
'oluna kadı:ır gelmışlcrdlr. Bu su· Bu Turk mnhsullerinin Yunanis 
retle bu iki C'hlr arıısındnkl şlmeıı tann . C'\ ki Kızılay ccmıyetı tara 
d fer naklh atı durmuı;tur. l iından kıralunan Adana vapuru ı 

• le yapılacaktır ~evkin şartlarına 

S ti •• ait mi.ızakerelcr. bir taraftan 'l'i.irk ovye ô re gore ıhi.ıkümcti vasıtasile, diğer tarnf 
(Bası ı incide) = tan da Cenevrecle lle) nelmilel Kı· 

ıncı kı\ n Tı ubçevsk' şehı·ı önUncl~ 1 z.ılhaç cemiyeti vasıtasilc A iman 
dd ll. muharebeler ccı cvan elnıek· v~ iıaı~ an hi.ıkumctleri arasında 

- yııpılmaktadır tedır. 

Büyük Britanya muvafakat et· 

< Ba~ı 1 incide) 
rilme. ı ıcap eden Amerikan siHih· 
!arından ve harp nuılzemcslnden 

miirckkep ilk partinin, çok ~akın· 
da bir İran limanına gelmesine in· 
tiz.ar olundugu, trnndnıı bildiri!· 
ınektcdır. 

Amerikan he elinin hareketi 
Vnı;ıngton, 13 (A.A.) Roosc· 

vell, Rus):ı~a gidecek heyet rl'lsl 
Harrlman'la gorüştükteıı sonra, 
SCJ\'\ et ch;lsl Umıınskl'yi kabul et 
mlşlir. Umsnski, Amerikan istih 
salatı hakkındn rapor vermek ti· 
zere yakmda l\tosko\ aya gidecek-

tir. 1 
Rus' aya gidecek Amerikan he· 

) eti on sekiz azadan mutcşekkil O· 

lup bunların on uçu teknls:} en O· 

lacaktır. 

Pariste tethiş 
(Başı ı inddc) ** 

i şin aı;ıkc.;n"'ı şml11r ki 111C'rlka, 
Atlaııtlkteıı tnıııaıııu çekllııı~ı 

hakkında ,AlmanJ oya bir ne' i ültl

nıatuw 'crml':'tir. Ç cklhııc:ı"'c :\nıe· 
rlakn deniz 'ıı lı:.\\ a kun etleri her 
gürdUkleri Alman \e ltal~aıı denh· 
allı, gemi 'e t:ı~') arcsine ıtt~ aça 
<·aklardır. Bunu hıırıı dl~ e telakki 
t•t ıııek ' t':} a et nıcmek Alııı&nJ a H' 

ltııll a~ıı alt bir nıc clcılir. 

Dördlincu gü ı kcşıf kolları, Sov
yct kıt ılnı·mın t'lıyıkı karşısınrhı Al 
nıanla.rın nc.ıt cttıklcrtnı '\C ltasab ı· 
!arı blı er bırC'r tnhllyc cttıklcrııı. bıl 
dır ını111C'ı dıı. 

mi:> bulunu' or. Kızılay cemiyeti 1 Şimdi, ortalık ka~aı1dıktan son 
'ş"al kuvvetleri , e Yunan Kızıl· ra pek az kimse :;okağa çıkmakta 
~;çı ile beraber erzak tevzıatı ıı~ sineı:naya H ti~atro' ıı da az kim 
meı<:;:ul olacaktır. Diğer tarRftan "C gıtmektcdlr. 

IJ. ltUZ.\ elt bundan C\'\ C'Jkl bir hUI 

kite Aııll'rlkn nıah:cıııe,,lııl elamct
lc lnglllcrc ııahlllnc kadar J,rfitilr 

ınek mc 'ııllycllnl kaimi ctnılştı. 

t~te hu ııı • 'ull~"\'tl, hat.arlıkları tıı

ılıanılıındıkça adım ndıın ,) erine ı;t· 

tlrmı .. tır ki on nutuk, ihaurlık saf
lııısınııı taınanı olıluğ"uııu, artık ha 
n.·kctc gl"Çllet cğlnl glhternıektcitlr. 

BUlUn bu mıntakada köyler \e kıı Türk Kızılny cemiyeti hediye 0 . Menıll'kctln her tarafında te' · 
Jarak, bılh:ı:;sa çocuklar için Yu kifler de\ am clnıl'kle ise de bu 

sabnlcır yanmakt:tidır nan Ku.ılhaçına 25 ton gıda mad- tedbirler, fabrlkahırda ,.c ezcüm· 

n. Rur.' clt'ln nutkunun e a"'ını 
tc"kll eden denlı.krln serbe ti 1 me-

Mo ko\'8, 13 ı R..ıdyoı - So,·yet desi gönderecektir le Clermont . Fcrnıııd \C Salnl 
tcblığı: DUn bu tun <:c phc erde so .. · Ellcnne'dc vukua gelen abotaj 

el~I hakkında Japonrnda ;rnıııtaıı 

tcf .. lrlcr dikkate l:h ıktır. Jaıuınlar 
di,l orlar ı.t: d>cııh.lcr srrbeı,,t ol 
!1\lh, mtikl'flımr.I ... takat hu scrb\>:l!ıti 
~ alnız \nıcrikn 'c lngllterc için ıni 
olal'ak, ~"Ok a hlıtlln ınlllrtler le in 
ınlTıt 

.'ı et J.un ~tlen dtl,m 1 L çe n ın ıha· ı harekctlerne k11rtaraırn1a 
rc.b !er ~ pnıı Iıtrdır. pc:'rpctrovsk yakınında bulunan Ko- olamıyormuş. 

KlyC'f ıı ı3:> k1IonıetrC' ş mn'ı :ır- ı cksk ııdasr tekrar geri alınnwıtır. Marsll~ ada, it.ıl~ an mutarckc 
lu uıdc 'C' Gomclı • 112 kllvıııctrC' kn· Ho\'YCl kuv\"<'tlcrt, Dlnycper aşagı koml,..yonu eza ının. Vişı makama 
d:ır ccrıtıbu ırarkısındc bulunan Çer· ıııınta.kasındn döı t ııoktadan nehrin tına nıllracaatla himaye talcbindc 
ıııkof şchl'ı ço t kan.ı muhnrobclı.:rdcn garp tarafına gcçınışleıdır. bulundukları .uylcnınt>ktcdlr. 
onra ku\-..·rtlcı nıız tar fındnn t ıh· l>ôrl Alrııaıı fırkıı~ı lır.r lıııetr Parls 13 (A.A.) Fransadaki 

llyc cdılınl l r. uğratıldı Alnııın askeri kumandanının bil· 

Amerika \C İngiltere; haı.kalan· 

na lec.•&\ lb. nl~ r.tı he lcme.,crı mcın 

lct.;eller hakkında herhalde hu &er
ile ti h:ık'lonıln teminat 'ermekte 
r.orluk ı;ektnl~ ı!{·cklrr, bunun ancak 
uımunl hlr şeklide manaı.ı ulabllet't' 
ğlnl takdir rdc.(·cklrtdlr. 

!\1C'riH'?. leplıC'sindC'kl ınuhaı·cbelcı · Londr.ı. ı:; (A.A.) - Gcneı·al dlrrilğlne göre tabanca, cephane, 
de. yalnız geçen hafla lçınde 2JS Al· Dobrosscrdo\• dzYcstia gazetesinde ,·e~·a herhangi diğer bir sllllh sa· 
ınan tnyyar ı tahrip cctılml~ti". ~azdığı bir nıak_ııledc şöyle demekte· hibi olduğu anlaşılan her şahıs ı. 1 BUylık hır sanay şchrı olan Dnle· dlr: 1 dam ceza ına çarptırılacaktır. 
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Eyh1lde yapraklar dökülürken 
Servet de birden dökülecektir 

ı:~ Jüldr. yal?raklar 

d6kiılcl ektir. 
clokiıhırken bel ki lilıin cebinize de senet 

Çüııku servetin de benzi yapraklar ı;ibi nrıdır. 

Pi ·aııgo lj ı:~ li'ıldc İlınir ~nternas)onal Fuarında 
BÜ~ İlk ikramiye (26.000> liradır. 

rcklllyor. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
]().9 941 .alı guııu saat 15 tc İslanl>ulda Nafıa mi.idilrlUğU Eksılt· 

mc komıs)onu oclosındo (24710) lira muhammen bcdelll ve (353) 
metre ınıl,ap miktarında mulı\clıf cin , e ebatta kereste pazar. 
!ıkla· eksıltnıc,>c konulmustur. 

l\fuka\ ele, eksiltme ha) mdırlık Jşlcı ı genci ve hususi şartname· 
lerilc buna mutefcrrı dı(;er cvrak daircı;indc görü1cccktir. 

l\lurnkkat teminat 0 853) lira (25) kuru tur. 
istcklılerln bu işe benzer iş yoptıgına dair idarelerinden elmış 

olduğu vcsıkalarla 941 ~ılımı aıt Tıcadct odası vesikasını hamilen 
gclmekri 

Leyli 

Erkek Yeni.Kolej Nehari 

Kız 

ilk - Orta - Lise - Taksimde Sırasen·ller 86 
::.\1udur. Sabık Şi~ll Terakki Dırcktöril M. Alı Haşmet Kırca 

Hu u.:.iyctlerL Yabancı dillere ehemmiyet vermek, talebesinin 
c:ılıhat H' inzıbatiyle ya kından nllıkndar olmaktır. 

~iZ \ 

Lrk k 

Telefon: 4U5!t 

BOGAZiÇI LiSELERi 
ı\rna,uıkoy • Tram\ııy Gıddc i: <.ıftr•ara}lar 

Kayıt içın her gun mektebe milrııcaııt edilebilir. 

Yatılı 'C 

Jarısıı 

İlk ı.ısım 2!1 BylClldc, Orta 'c LI. c kısımları 25 EJ lülcic derslere 
başlıyncaktır. 

Telefon: 36 • :?W 

77 r iliz 

Devlet DemiryoJları ilAnları 
Aşağıda. miktar, muhammen bcdcl, tcminnt miktarları ıle istihsal 

mahalli gosterılmlş olan ı kalem taş kapalı zaı f usulılc ı:atın alına
caktır. l\ti.lııakasa 20 9.941 pazartesi gUnU aat 11 de Sirkccıd<> O. 
ışlctınc binasındn A E. kom is~ onu tarafından ) apılocnktır. 

İsteklılcrin tt>mlnat ve kanuni vcsiknlarını ihth a cdecck kapalı 
zarClarını avnl t:ün saat 10 ·a kadar komisyona \ <'rmcleri l~zımdır. 
~artnaınelcr parasız olarak koınis) ondan verllmckledır. (8036) 

Ocak l\llktarı MUhammen bedel 'l'cn1inat 

Sırt koy 8500 M3 23375 L. ı 753,13 L 

MELEK SiNEMASI 
Yeni sineınası n1evsiı11ine başlıyor 

Scnclerdcnberi İstanbulun daima en kibar halkının ~ıncına ı ol· 
mak şöhretini muvaffakıyetle taşıyan d UELEKu Sineması bu "'C 

ne de Büyük Dünya buhranının doğurduğu sayı"ız müşküllcrı ~ene 
rck Melı o Gald\\',) n l\taj er, 'Foks ve Unıted Artlsts Şlrkcllerının <'n 
güzC'I iılmlcri arasından seçtiği eserleri şchrınuze gctırnılj e mU\ af 
fak olmu tur. 

17 ~yltll çarsamba gi.inü akşamı daimi mü lerılcrine tekrar ka 
vu acnk olan Melek sinem:ısının bu tııc\ simdi! halkımıza takdılll 
edeceği blİ,Y tık rnmlcrin ilk listesini şimdiden bıldil'iyonız.: 

KADINLAR Normo Shearer. Joan CrO\\ford 
KARA SEVDA Clark Cablc • Spcncer Tracy · Hc~y Ln 

AL1'1N l'ILDIZI 
SAADET GUNE İ 
LEKESİZ A K 
t;NUTULMAZ GV "LER 
REBF.CC'A 
~EREFLİ DÖNÜ 
GONt' L Kİ!\Iİ SEVERSE 
GORÜNMEYEN ADAl\I 
SAHNEDE 
ÖLl\Iİ\'EN i\IELODI 
VATERLO KÖPRÜS Ü 
Ebl!!!ONUN HAl'A1'• 
l\lt:ÇHUI, ARKAD~Ş 
GENÇLİK SENFO?lİSİ 
GENÇLiK İMTiHA.NI 
VERiYOR 
ztoFtEI,D YILDIZLARI 

marr • Claudet Colbert 
Alice Fayc • Don Anıech . Hendi Fonda 

Janette Mac Doııald · Nclson Eddy 
Merle Oberon • Laurcnsc 011\·er 
Lorctt.a Young . Davld Nl\'cn 
Lavrcncc Oliver · Joın Fonlaınc 
Gary Cooper . Andteo LceCls 
Fredrıc March · VJrjiııea Brucc 

~tonce Bcnctte • Roland Younı 

Lcslıe Howard 
Robert Taylor • Viccn Lciı;h 
Spenccr Tracy · Rita Johnson 
CJark Gable • Hcddy Lamarr 
Jcvcha Heifctz 

Mickey Roncy · Cccila Paı-kcı- • ,Jud• 
Gerlant 
Heddy Lamarr • Elcnor 
Steward 

Powekl • Jamc• 

CJIAD HANNA Dorothy Lanıor . Hcnrl Fonda 

ASANSÖR GEC•; GÜNE~İ Sonya Hennic . Ray Mılland 
, •••• , KORKUSUZ KADIN Jean Crowford • Frcdrie March 

Melek sıneması programlarını zaman zaman rcnklı mc\ im moda 
fılmlcrilc, seyahat jurnallarılc en me hur musiki ustatlaı ının ılavc 

TAMİRATI ÇABUK ve TEMiNATLIDIR. 
Glata, Voyvoda caddesi No. 47 

RAUL FRANKO 
cserlerilc veya nefis renkli Miki Mavslarla süsUycccktır. Bundao 
başka Matbuat Umum Mtidurhiğunun ~ apmakta olduğu Tur ki~ c 

caat etmeleri. <1030 - 3960) ~-------TELEFON: 41427 _______ _ 
Jurnali, Havadıs Gazetesi de her hafla programın ba ıncla yer ala· 
caktır .. 



Zt>klnln takımrnda 3 u alacak .dler 
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yuvası olarak hıldığl ve gecesini giln· ı 
dllzUntı lçınde geçırdıği klübUne ça
lışmaktı. Bugtinkü Fencrbahçcı sta· 
drnın bır abide şeklinde yükselme· 
sındc en blıyUk hısse meı hum Galı· 

bındır. O sabahtan akşama, akşam· 
dan sabaha kadar elinde okes<:rl, elin· 
de çapası çalıftı durdu ve bu bllyUk 
eserın meydana çıkmasında. başlıca 

amil oklu. 

Galıbin, Fenerbahçelı futbolculann 
yetışmesınde fbUyUk hizmeti dokun· 
du. Bir araya topladığı çocukları hır 
baba. evlat hissıle çalıştınr, onların 

l\lerhum Galip ı yetışmesı için hcrtUı'llı fedakarlık 
Bu· anlaşamamazlık esc,rl olarak tan çekınmezdı. 

şlmd ki halde tklUplerınden ayrı bir 1 Sarı IftclverUı futıbolculnrın gös
vaz yetto bulunan Fencrt>ahçeli fut- terdıklerı bu knd1rşınas!ığı, en bil· 
bôlcular, sezona girerken lıUyUk bir yUklerini hatJrlamalaı ını takdir eder 
kadırşinaslık eseri gostermişlerdır. ken biz sporcu gençliği daıma bıı 

Bu lbüyUk kadlrşınaslık tczahUrU, hıslcri ta~ıı görmek !stel'lz. 
bu çocukların, yalnız Fenerbahçelı· fi!!!~~'!!!!!!!!!"!"'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!! 
!erin değ' 1 bUtUn TUrk spor a.Iemı· 
nin kalpten sevdiği, merhum Koca 
Galibin Kal'acnahmcttekl lkaıbrinl zı· 

yaret olmuştur. 
Ft'.'rıerll futbolcular <iUn öğleden 

onra G libln mezaı ı batına gıdereK 
onun Fenerb hçıı klUbUne, TUri< 

poruna yaptığı büyük hızmctlcrl 

anarak, gözyaş arı nrasıııda aziz ha· 
tırasını t zız etmişler ve kabrine 
ldbbliniln çok sevdlğı renklenni ta· 
şıyan muazzam :bir çelenk koymuş· 
!ardır. • 

Galfbl biç Uplıe yok kı, tanıma· 

yan yoktur Bu bilyük sporcu haya
tını Jd'übUnc. TUrk sporuna 'liakfet· 

mi~. Onun. ep. bU)!Uk zc..1°' ib r aile 

Ankaradaki 
hadise müsebbip
leri cezalandırıldı 

Ankara. 13 (Telefonla) - ÖğrC"l· 

dlğlmızc gorc, Bcşıktaş • Gençler 
hadisesinde \'akanın mllsebblbı Ha· 
111 Uç sen!'.', Hakkı altı ay, HilsnU Uç 
ay, diğer Beşiktaşlı oyuncular da Uç 
ayla altı ay arasında boykot cezal11· 
rı almışkırdır. 

Ankara Gençler Bırllğındcn ken
dıs!ne atılan tekmeye mukabele cdeıı 
:Mustafa da beş ay boykot cezaaınıı 
ırarpt.ırı.lm 

evs ne gir erke 
Zeki Rı ve Nihad 1a 
gösteri ı ·en adirşinasllk 

İki kıymeti 
karşılaşac 

kapta lı 

orcu bugün 
muhtelite • 

1 
ak-:ı ec~ _er ... 

Zeki vt. Nihat. 
Bu iki isim, zengin ve şerefli • 

zafhalarla dolu iki spor hayatını, 
spor tarihimizde ebedileştiren ve 
spor severlerin kalplerinde can. 
]andıran iki addır. 

Zeki ve Nihat, daha fazla fut
bolcil olarak tanınmış bulunmak
la beraber futbolcu değil, tam mfı· 
nasile sporcudurlar. Futbol, olsa, 
olsa, asıl onların sevdikleri 
«SporD un heyeti umumiyesi için. 
de en fazla hoşlandıkları veya en 
razla kendilerini gösterdikleri bir 
fube ola bilir. 

, 

Zeki ve Nihat. imkan ve hrsat 
buldukça sporun. her nevile işti. 
gal etmek ve lıer birınde az çok 
kendilerini göstermek bakımın· '--~~........;;;.t 

- t 

ajanının bu iki kıymetli ve eıııev. 
tar sporcuya kadirşinaslık \'C hür 
met göstermek suretllc verdiğ 

mevkii, t.nkdir ve teşekkürle kar· 
şılarız. 

Futbol ajanı bu harcketile, a:r· 
ni zamanda, kıymet takdir etme· 
nin, hizmeti dokunmuşlara htir· 
metin, bUyüklerln küçi!Jtler tara· 
fından sayılmnsının sporda en bü· 
yük fazilet olduğunu da yeni ye· 
tişcn sporculara gostermek iste· 
miştir. 

Futbol mevsiminin bugün Fe· 
ner stadında yapılacak açılış prog. 
ramının bu hususiyeti. programı 
hersenekinden daha mtınnlı bir ha 
le sokmuştur. 

Sporcularımıza. muvaffakıyet. 
dan bütün Tiırk sporcularına ör· Zeki Rıza S)lorcl 
nek tutulınağa hak kazanmışlar.1 Böyle olduğu halde, Zeki ile Ni· lcr temenni ederiz. . 
dır. hadın kusurs uz tarafları terazinin Program: Saat 14 ten itibaren 

Kusursuz insan olmıyacağına kefesini çok agır bastırtacak ka· geçit resmi, vuruş tecrübeleri, 
ve spor gibi çok dedikodulu bir dar galiptir. ı Matbuat takımı ile hakemler ma· 
sahada kusurların daha kolay \'e Futbol mevsiminin bugunkU açı. çı, İstanbul muhtclitleri karşılaş· 
çabuk belireceğine şüphe yoktur. 1 h~ programındn,' !stanbul futbol ! ması. 

stanbul Vilayeti hususi idare 

koşul arı programı 

Bır·nc: o::u (Sarıgü:el l<o~u:u) Sa:.t :& da 
.. ' 
Uç yaşındaki saf kan arap erkek ve dış! taylara m:ıhsu tur. İkraml;ıı<',,i. 300 liradır. Birinciye 
225 lıra, ikinciye 50 lira, tıı;ı.i ncüye 25 lıradır. Sıklet 56 kil od . .u. Kaznnçlıırı yekünu 500 lirayı 
dolduranlara üçer kilo bundan fazlasını kazanmış olanlara be'ıer 100 ira için ikişer kilo ilave 
edilir. Mesafesi 1200 metredir. 

HAYVANIN Sıra 
No. 

Hayvanın lsnıi 
Sahibi lrkı, rengi, cinsi Taşıyacağı renkler Sıklet Binicisi 

Şevket KırgOI 
2 Sedat Bdrtecene 
J Prens Halim 

Kuruş k. ar. al erk. · 
Sülcyk sk. ar. al erk· 
~fclike Hava sk. ar. al dişi 

Vışneçlirüğli sarı 

Sarı kırmızı 
Gı.imuşü mavi 

56 
56 
54,5 

Mecit 
Mahmut 
Horvart 

iı. ı.ıcl Koşa (Tozkoparan l'oşusu - Han~ikap) Sac.t ~6,30 da: 
Dort ve daha yukarı ya~taki yerli yarım kan İn.gilız at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 

::?50 liradır. Birinciye 175 lira, ikinciye 50 lira, uçüncuye 25 liradır. Mesafesi 2400 metredir. 

1 Prens Halim 
2 l\lehmet Çelebi 
3 'l'alat Atcan 

Poyraz 
Olga 
Cesur 

Y. k . ın. kır, at 
~ ı .. in. kes. doru at 
Yk. m. kızıl kır, at 

Gumi.ışil siyah mavi 
lJicivert yeşil 
Mavi turuncu 

75 
53 
49 

Davut 
Rıdvan 

ttç·nci a o [A:en:dar k : şu~u) Saat 17 de 
Uç ve daha yukarı yaştaki saf kan İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 350 liradır. 
Birinciye 275 lira, ikinciye 50 Ura, iıçilncüyc 2S liradır. Sıklet: Uç yaşındnkller 51 kilo, dört 
yaşındakiler 56 kilo, beş ve daha yukarı yaştgkilcr 58 kilo taşıyacaklardır. Sene zarfındaki 
kazançları yekünu 300 lirayı dolduranlara ikiscr, 500 lirayı dolduranlara üçer, 800 lirayı doldu· 
ranlara beşer, 1000 lirayı dolduranlara yedişer, 1500 iira ve daha fazlasını kazanmış olanlara o. 
nar kilo HAve edilir. Sene zarfında hiç koşu kazanmamış olanlardan altışar kilo tenzil edilir. 
Mesafesi 2400 metredir. 

1 Hasan Alakuş Dandy Sk. ın. doru at Yeşil kavuniçi 61 Mecit 
2 Prens Halim Romans Sk. in. al kısrak GumÜ§Ü mavi siyah 60,5 Davut 
3 Dr. Seferof Komisarj Sk. in. al at Sarı mavi 60 Bayram 
4 Ahmet Atman Özdemir Sk. m. al at Mavi siyah 52 Filips 
5 Ahmet Atman Gonca Sk. in. al kısrak Mavi siyah 51,5 Şandor 
6 Hakkı Eray Mimoza Sk. in al dişi Vişne çiırtığü sarı 46,5 Zekeriya 

Dlrdlncl :S (Hlndik~p) Saat 17,30 da: 
Dört ve daha YUkan yaştaki saf kan arap at ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi 
Birinciye 175 lira, ikinciye 50 lira, üçuncüyc 25 liradır. Mesafesi 2000 metredir. 

1 Rifat Baysal Bora Sk. ar. kır at Mavi 63 
2 Dündar Gimday Tomttt"euk Sk. ar. al, at Sarı kırmızı 59 
3 Tea. Muzaffer Kısmet Sk. ar. al, at Kırmızı 54 

250 liradır. 

'Mehmet 
Mccit 
Ahmet 

1 

~lhadın takımnda yer alacak 

ugünkü yan 
k zanma şa 

Yarış ırneraklıları :bugUn Vcliefen· 
di sahasında. senenın son gtinUnU ya· • ...,. 
şaya.caklardır. Senenin bu son koşu· ' 
su da hiç şüphe yok iki, yine sekiz 
on bin kişilik bir meraklı ktitles nı 
bir sraya topluyacaktır. 

BuglinkU koşulurın da alaka 
takip edileccğınde ştiphe yoktur. 
yarışlardııikı t.aluninlerlmlzl de 
suretle yapabiliriz. 

Birinci koşu 

Rakiplerinden çok Ustiln olan 1\1. 

Havvanın bu ko~u rahat bır gezin· 

tisi olacaktır. ı M yıınşlnrın elan 1 
Favori M . Havvadır. 1 rış sahalarından çe uııne· 

lklncl ko'u Çok hafif bir kilo ıle it 

Bugüne kadar memleketimizde hiç zanın pllı.se olması melll F 
bır hayvana. verılmeyen 75klloluk hır asıl mUcadcle Özdemırıe 
sıklet Poyraza verilmiştir. Bu kadar rasında. olacaktır. 
ağır bir yUkün altında ne yapacn- Favorıler Romn.r.s, uıö 
ğını bekledlğimız bu kıymetli at. PIAseler Dandl, Mıınoı' 
eğer bu koşuyu da kazanırsa, yarı.';! Dördüncü ı.:o'" 11 

hayatının son koşusunu yapacaktır. Bu koşuda mesalenlll ; 

Bqlacı ko a (Tep~üstü Koşusu) Saat ıs de 
İki yaşındaki yerli saf kan İngiliz erkek ve dlsi lnylara vınhıı::ustur. İkramiyesi 500 lirad ır. 
Birinciye 400 lira, ikinciye 7 5 lıra, üçlıncuye 25 liradır. Sıklet 56 kilodur.Mesafesi 1200 metredir 

Zira :b\lndan sonra ıııendlkaplarda ı:ıo Bora ne TomurcuğUn tııı: 

1 
kilo alması lı\Zımdır ki, bu da taşın· mücadelesini scyretttrcccıı 
:nası imkA.nsız bir sıklettlr. Bız bu· tan itibaren devam edeCc 
giin Cesurun hafıf sıkletıııden ıstıfa· dcle<le hangi tara! talıtı.111 

Fehmi Simsaroğlu Demet 
2 Fehmi Slmsaroğlu Büket 

Salih Temel Çobankızı 

Sk. in. kızıl kır dişi Çividi filizi 
Sk. in. kes. doru dişi Çividi filizi 
Sk. in. al disi Beyaz kırmızı 

54,5 Bayram 
54,5 Horvart 
54,5 Davut 

ikili bahis: 1, 3 ve 5 inci; çifte bahis 2 - 3 ve 4 - 5 inci; 
üçlü bahis 3·4 ve 5 inci koşular arasında yapılacak.hr. 

de edeceğini tahmin etmckteyız. o kazanacaktır 
Favorimiz Cesurdur. lı'avorı Tomurcuktur 

tl'çilncU lrnı:u Beşlnrl &;;n 1' 

Altı safkan lngıllz abnın koşacağı Çok .sıkı geçecP.k n1A" 
bu yarışta şar.s, nlSbcten fhafıf bır 2 yaşlıların baş atları 111 

kilo ta.71yan Romansındır. Bu sene cektir. İki defa kayhd·111 

' ilk defa olo.ro.k raklplcrile kilo kilo· men biz şanSt Cobanl<ıı' 
ya. koşmak imkAnı bulunan zavallı ruz. 
Dandinin vaziyeti çok naziktir. Eğ& Fa.vDri ÇobankıZıdıl'• 
bu !ır6atı da. lf.ullana.maua.ı artık~-


