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· kin değildir 
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Bugün 3 üncü say/ amızda 

Bo.Iuk içinde 
dar:ık 

Sıkıııt 
..... 1 zamanında halkı ke-

Lozanın yıldöalmii 
Japonya 
Misli görülmemiş 
şekilde seferber 

o:maktadır 

·•ııterı ... 
lııe murıtekir ve tuf ey-
llıa~ 1 numaralı halk düş
Yetl' ıdırlar. Bunlara karşı 
g11r> 1 osuııerle mücadeleye 

Yurdun her köşesinde sevinçle kutlu landı 
•• . 1 

D•• u • •ı d b•• ••k • Jd Roma radyosuna 
--ıhıek lazımdır. 

'<aı 
atı: Ahmet Emin YALMAN 

1-i llıı> zamanlarında biribiri
llıda ne zıd iki manzara karşı
karıı:alınz: Bir tarafta fc

n}a • feragat, kahramanlık. 

un nıversı e e uyu meras m yapı 1 göre_v:şiveJaponya 
bır anlaşmaya 

çık ıı manen dev mertebesi
.. er aran her türlü meziyetler, 

nıa tarafta elem, sefalet ve 
UŞij rı hayvandan aşağıya 
t d:ıen hırslar ve sinsi menfa
~ apları ... 
ıınd elernu ve ıstıraplı dakika
e llô~ .. halkı siilük gibi emen 
• et uren ve başkalarının f e

a "Ve rnahrumiyetini vicdan
l'p Paraya çevirmiye çalışan 

er muhtekiri ve harp zengini 
e ı:eınlekette, en menfur di
. u ~illan bir tiptir. Gizli ve 

1
: dUşnıan diye herkes 

lar dış biler, bu tufeyli mah
ler a karşı şiddetli mücade
a1ta{'ı:tlmasına ihtiyaç duyar. 
etın ~ muhtekirile mücade 
tı. b·' • karşınıza mertçe çı
ıe ır düşmanla çarpışmağa 

vardılar 
Şanghay' dan gelen haberlert. 

göre J aponıar, şimdiye kadar 
mısıi görülmedık bir seferberlik 
yapıyorlar. Evvelce faal hizmete 
ehliyetsiz görülen kur'a efradı 
şımd, siıah altına çağırılmı~tır. 
;ıanghay daki Japon lebaası da 
asıcerıığe davet oıunmuştur. Oto· 
mobillere de el kon:naya baş' .lll 
mıştır. 

Diğer taraftan Vişı' de, Japon 
büyuK elçısi M. Kato ile Am.irııi 
Darlan arasında Hindiçini mese· 

(De\amı: Sa. 5, SU. ( te) «*• 

Ahnanlara göre 

Moskovaya 
hava akını • a'fllez. Muhtekir ele avuca 

tıh z, kanunların girintili, çı
ed Yerlerini bilir, izini belli 

liUk·n aradan kayar, gider. 

Lozan zaferi münasebetile diin Üniversitede yapılan meraıimde Rektör nutkunu söylüyor. Ve dinleyiciler a:-asında Ha:-iciye, Maarif Vc'rilleri ccrünüyorlar 

llıek tt~et harp ihtikarını ön
e( .' .r1Yatıan murakabe et
. tı.ilçın te§kilat kurdu. Çok 
Ilı /etıerıe çalışıyor, halkın 

Hariciye Vekilimizin ihtisasları 

Lozan muahedesi artık bir 
münteha deği , bir başlangıç, 
bir temel ve bir rneşaledir 

1 
Lozan sulhunun 18 inci yıldönUmU 

mUnascbeUle dUn sa.at 17 de Onlvcr
sıtede büyük bir merasim yapıldı. 

Merasimde, şehrimizde bulunan 
Vekillerden Hariciye Vekili ŞUkrU 
Saracoğlu, 'Maarıf Vekıli Hasan Ali 
Yüct:l, mebuslar, örtı idare komutanı .iicada~ı olmadan tesirli bir 

ği içıe e Yapılamıyacağmı bil-
'kete n her vesile ile halkı ha
Carıa·getirmiye gayret etti, 
~l' arasında da birlikler 
har ve meslek haysiyetleri-

1

. Ali Rıza Artunkal, Vali ve Beledıye 1 
Reisi Dr. Lfttfl Kırdar hazır bulun· 
muşlardır. 

ltlt'k:, elcete getirmek i~in çok 
~ıatfedildi. Hatta Başve

llı takt bunu iş edinerek ta
dı, d ırn tUecan yanına top-
otıi" :~lerini dinledi, makul 
hını~ tavsiye ve dileklerin i
~lltıa erh~l yaptı. 

Lozan günü münasebetile Üniversitede yapılan merasimde 
bulunan Harİcil'e Vekilimiz Şükrü. Saraçoibma .bla bii.ıiik aün 
dolayısile ibtuulanm sorduk. Bise tu ceYabt •erdi: 

«- Lozan muabedeıi artık bir münteha ve bir saye delildir. 
Lo:zan muahedesi bir bqlangıç, bir temel ve bir meı'aledir. 
O bir baılangıçtır. Çünkü ancak o gündenberi bugün burada 

hatiplerin izah ettikleri esaret zincirlerini kıararak kendimize 
ve benliğimize tam manaaile sahip bulunuyor ve milletimizin 
bütün kabiliyetlerini inki§af ettirmek i.mkinına malik bulunu· 

ltıen :ragınen mücadelenin 
· eın en neticeleri verdiği iddia yo~zbir temeldir, çünkü istikbalin asırları içinde kurmak az· 

.. tı. y~~· :flayat masrafı her minde bulunduğumuz kudretli Türk abidelerini, sağlam ve bü-
tı. 6ellyor, miktarca az o- yük Türk varlığmı ancak böyle bir temele dayanarak kurabi· 
ddin~addeler, muhtekirlere liriz. 
·tik en.fazla karlar verilerek O bir meı'aledir. Çünkü ilmi, a.keri, siyasi, içtimai, iktı,adi 1 

tı. <la !edilebiliyor. Fakat bun- hareketlerimizi müsbet yolda ve daima ileri istikamette neail-
lı.itin enası var ki, o da muh- leri tenvir edecektir. 
ek iç- serbestçe at oynatabil- Eminim ki Türk nesilleri elden ele bu me§'aleyi ebediyete 
lrat~n bolluk içinde darlıklar götüreceklerdir.» 
. deı:s~, ~emlekette bol olan \. J 
~l'in ıstihlak yerlerine az ======================== 
~td a gelmesini, talebe az Ş h 1 011 Alaa11' a 6 atlarına arzedilmesini ve fi- an OrSt D 1 re: 
itıe ll ~ Yüksek kalmasını te- A • k 
~or 'kra§masıdır. Netice şu o- zırhlJSI m e lJ a 

\'' . kazancı sabit kalan 
il-teline ırat sahipleri, muhte- bombalandı Harice ordu gönder-
~ 8e ~enfaatine olarak ya- mek için kongreden 

da \>iyelerinde her gün bir 

~bu?:: fedakarlık yapmağa Akdenizde bir deniz izin istiyecek 
il btı ~ıyorlar ve diğer ta- __ t fi)lU:k şehirlerdeki yük- ve hava Atlas Okyanusunda 

1 
~it 7.a rağmen müstahsil 1 d 

~aram ... inanlar masrafını bile muharebesi o u 4 765 tonluk bir 
:Qag· --.ror. 
n ıt bir 'k' . Londra, 24 (A.A.) - Reuter Amer"k .. 1"lll)ı,,~ • 1 ı mısal: Bir oku- 1 a vapuru 

" .... bildiıiyor: 
ere'k ~ ınatbaamıza kadar . Alman korsan gemisi Schan- daha battı 

tı nul'ı!a ~nlan anlattı: horst'un, Brest'i terkettikten son· 
tı.flr. bir y~~~.nbula bir kaç sa- ra komsu bir limana ilticaya te- l' d .. 
l> kiloııu ır. Orada domate- şebbüs ettiği sırada bombardı- spanya a UÇ 
0l'duıc nu Yilz paraya alıp man edildiği zannedilmektedir. b t d 

n~~ı ... gb' ıs.ta. nbula geldı' m. 'd aru epe su 
., .. 

1 
"~" Brest' den La Pallice' e gı en 

ates ot rdum ki, o sırada Schanhorst zırhlısı 2 3 temmuzd::ı berhava oldu 
e ~~ başı Uz kur~şa. satılıyor. 1ngiliz tayyareleri tarafından 
lStıhıak rtıdan gıttı. İstihsal, bo..""Ilbalanmıştır. Ablan bomba· 
<~..:.ahalan arasında ra- !ar gem:nin zırhını delecek lcuv-

Sa. 5, ll. 7 de) +!+ De,·a.nıı: Sa. 5, Sll. 6 da) «+» 

ffARP VAZİYETİ 

~~"' f rn eyd an muharebesi 
enımiyetli bir safhaya girdi 

Yazan: basan BOBAN 
"'~ ~~ re~i tebliğlerden ruzun inkifaf ettiğini bildiriyor-"'lt bötr .ıore, Ukranyada lar. Londradan gelen bir haber· 

İnde eaınde ve Kief isti- de de Kief mıntakasında Sovyet 
~ rn:beYan etmekte olanı kıtalarının tehlikeli bir vaziyette 

b arebesi mühimdir. olduklan zannedilmektedir. 
~ ı.~~da tekrar 92 Sov· 22 temmuz tarihli ve ( Sovyet-

-ap ettiklerini, tur- (De\'BIDI: Sa. 8, Sii. 1 de) 

Vaşington, 24 (A.A.) - Ofi: 
Bugün Harbiye l';ezaretinin kon
gre9en harice bir Amerikan or,; 
dusu gönderilmesi için müsaade 
isteyeceğini jyi malumat almak
ta olan mehafile atfen Associated 
Press tarafınd,!ln bildirilmektedir. 
Öğrenildiğine göre bu baptalu 
tavsiyeler, ayan meclisj askeri en
cümenince yapılacaktır. Harbiye 
Nezaretinin talebinin .ia' afı takdi
r.inde bir s~nelik askeri hizmet 
müddetinin de arttırılacağı aöy· 
Ienmekteclir. 

* Nevyork, 24 (A.A.) ........ Ofi: 
4765 ton hacmindeki Viıırid kar_ 
gosunun iki gün evvel Atlas Ok
yanusunun şimalinde batmış ol· 
duğu deniz mehafili tarafından 
bildirilmektedir. 

Henüz teeyyüt etmemiş olan 
haberlere göre bu vapur Ameri
kan Kızılhaçının hastabakıcı ka
dınlarını ve bir takım malzemeyj 

(Devamı: Sa. 6, 811. 7 de) *-* 

Saat 11 de şehir bandosunun çal· 
dığı lstikllıl marşile merasime baş· 
lanmış. Rektör Cemil Bilse! bllyUk 
sünün 'm6na Ye ehemml7ftbil anla· 
tan güzel bir konuşma yapnııttır. 

Rektörden sonra profesör Tahir Ta· 
ner, Lozanın hukuki bakımdan ehem. 
mlyetı Uzerlncle durmuş, Baro reis! 
Mekkl Gelcnbek ve diğer hatipler 
kUrsUyc gelerek bUyUk gUnUn mnhi· 
yeti hakkında hitabelerde bulunmuş
lardır. 

(Devamı: Sa. 5, Sil. ı de) X 

Keitel 
ve Brauchich 

azil mi 
edildiler? 

Şark ceplleıı 

kamaadaalıtına 

Rommel ve Lis 

ayin edilmişler 

~ 

Marepl Rommel 

Son dakikalarda Londradan 
alınan bir habere göre, Moı
kova radyoıu, Alman ordulan 
Baıkumandanı Mareıal Brau
chicb ile Genel Kurmay Baf· 
kanı Marepl Keitel'in prk 
cepbesındeki vazifelerinden af 
fedildiklerini bildirmektedir. 
Buna sebep, prk cephesinde
ki muvaff~iyetsizlik olsa ıe
rek_. 

Libyadaki Alman kuman· 
danı Gennraı Rommel çağırıl
mıı ve Mar şal Litz'le beraber 
şark cephesi kumandanlığına 
tayin edilmiştir. 

Bu haberler, başka kaynak
lardan teyit edilmİf değildir. 
ihtiyat kaydile .telakki etmek 
doğru olur ••• » 

{Radyo Gazetesi) 

r Maarif Veki~imiz•n ih:isasları , 

Lozan and~ aşması, her anı:ışın
da onu yapan ve hazır~ıyanlara 

şükran hisleri uyandırır 
Meraa~ bu}qnan aa~ Maarif Vekili Haaan Ali Yücel de 

•tieularau aonuı bir arkadap »ı- demiftir ki: 
c- Ancak milli .. vaflarlh aonunda vanbr bir barıt veıi

kuı olarak tarihimize ve tarihe ,erdle geçen Lozan andlatma· 
11 her anıl11ında onu yapan ve hazırlayanlara gönüllerde min
net ve ıükran !;iuyguları uyandırır. 

Medeniyet alemi içinde Türklere ve bugünkü Türk Cümhuri
yetinc düşen büyük sulh vazifesi Lozan andlaşmasının açlığı 
imkanlardan doğuyor. Bunun için de Lozan andJaıması Türk
lerin gözünde olduğu kadar bizden ba!ka milletlerin de nazar· 
larında hususi bir önem taşımalıdır. Buıün İstanbul Üniversite· 
sinin .. tonunda ya§lı ve genç hepimizi bal ve hatta istikbal 
olan vakın bir maziye sevgi ile ve alaka ile tekrar baktırdığı 
için, doğru ve güzel konupn arkadaılarıma pek mütqekki· 
rım. 

Hatırlamak hatırlanmanın ilk prbdır. Bilhusa gençlerimi· 
zin bu hakikati helecanla duymuı olmalannı görmek bugün 
ve yarın için büyük bir emniyet membaı oluyor.» 

Beater'e ~lre : 
Almanlar 

Türkiye veya ispan
yaya yahut her ikisine 
taarruz edecekmiş 

Japonya, Hindi çiniyi 
a mıya kaıkarsa 

İngi~tere ve Amerika 
harp ilan eJecekler 

Türkiyeye 
Alman tazyikı 

artmış 

Berlin bu haberleri 
tamam ile 

tekzip ediy Jr 
Londra, 24 (A.A.) - Alman ileri 

hareketının son gtlnler zarfında pek 
2lJade yavaşladığı gittıkçe daha su
rıh bir surette anlaşılmaktadır. 

Dally el ... press'in Stokholm muha· 
Sovyet cephelerinin bırı tarafından nerı sUruıen bir ta ... 

mine göre, Alman zırhlı fırkalarını:ı 

Vaziyeti nasıl Tilrkiyeye karşı bir taarruz için gcı·ı 
.. ..

1
.. ~ 111 ınmış olması mUmkilndUr. 

goru ugor • Filhakika, TUrklye Uzerine A'man 

R 
tazyıklnln arttıg-ını gösteren emare 

Londra, 24 (A.A.) - euter mevccttur. 
ajansının askeri muharriri yazı- Hitlerin ekonomik işler için gözde 
yor: .. . . MUzııkereclsl Clodlus, Ankaraya g:t· 

Son beş gun ıçınde Rus cep- mektedır. Alman hedefler' · k f t 
hesinde büyük hiç bir değişikhk nıek @ç değildir. BakU pe~:~ı :~~ 
olmamıştır. (De\1lmı: &. 5, sıı. 4 te) (-) 

Stal'nin büyük oğtu 
esir edildi 

General Vavel 
Moskov lya gidiyor 
Berlin, 24 (A.A.) - Reıtmi 

teblii: 
Bütün şark cephesinde Alman 

ve müttefik kuvvetlerinin hareki. 
tı, mühim bir mevzii mukaveme
te ve yolların fena olmasına rağ
men, motörlü bir şekilde devam 
etmektedir. 

Savaş tayyarelerinden mürek
kep mühim teşekküller, dün gece 

(l>e\'amı: Sa. 5, StL 5 te) -X 

Sovyetlere göre 
On Alman va· 
puru batırıldı 

Londraya göre Sm :>
len3k hala Ruslarda 

Moskovadaki yan 
gınlar söndürüldü 
Moskov&. 24 (A.A.) - Bu aabahlll 

Sovyet tebliği: 
23 temmuz gecesi. Porkof, PolotşJı 

• Nevel, Smolensk ve Zitomor lalika· 
metlerinde şlddeUl muharebeler de· 
vam etmiştir. 

Cephenin diğer böıgelerinde bUyUk 
mikyasta harckAt vukubulmam"trr . 

Hava kuvveUerımlz dUşmanın mo
tör!U kıtalarile hava meydanlarına 

darbeler lndlrmeğe de\•am etmifler
dlr. 

Moskova, 2!l (A.A.) - Bu sabah 
neşred len Sovyet tebliği : 

23 temmuz gUnU Polotşk, Nevel, 
Smolensk ve Zltom!r iatikametlerlyle 
Besarabya mıntakuında dllşmanlara 
karşı çok şiddetli muharebeler veril· 
m!ştir. 

Besarabya cephesinin bir noktum. 
da kuvvetlerimiz dUşmanm bir mo
tör!U alayını mağlOp etmlfler, 400 

(Atevunı: Sa. 15, Sti. 15 te) ·-· 
Yeni Alman taarruzu bundcln 

tam on gün evvel başlamıştır.========================== 
İleri zırhlı kuvvetleri ancak jJk 
günlerde Leningrad istikametin. 
de altmış kilometre kadar .ilerle· 
mişlerdir. Zırhlı kuvvetlerin di
ğer ilerleyjşleri ise görünüşe na
zaran Kief in dış mahalleler.ine 
varmıştır. Fakat dün neşredilen 
son haberlere göre Almanlar pek 
az kazanç elde etmişlerdir. 

Bütün taksiler işliyecek 

Merekzi büyük Hus ovasınde, 

Koordinasyon kararı bugün 
n~şredilerek tatbikine geçilecek 

Almanlar hiç de ilerliyememişler Ankara, 24 (Telefonla) -
dır. Bir müddet evvel benzin tasarru· 

Leningrad istikametinde, Por- fu için Koordinasyon heyeti ka· 
kof civarında muharebeler oldu· rarile bütün taksilerin ayni za
ğu bildiriliyorsa da bundan on manda işlemeleri menedilmişL. 

1 

beş gün evvel de buralarda mu· Tek ye çift numaralı taksilerin 
harebeler olmakta idi. Ve Al· münavebe ile işlemeleri benzin 

De\'&Dlı: Sa. 6. Sll. 6 da) <X> tasarrufu .için lazım olan neticeyi 

vermemiş bulunduğundan ve ba
zı mahallerde de vesaiti nakliye 
bulmak müıkülatı başgösterdiiin· 
den Koordinasyon heyetinin ya
rın (bugün) neıredilecek bir ka
rarile bütüıı taksiler eıkiden ot· 
duğu gıbi aeyrüıefere h>tlayac:ak. 
tır. 



yüplü Hcilidin 

I aceralan 
Anlatan: Eyüplü Halid - 21 - Ya:ran: Mim Stfır 

Dudu 
Bizim es i nazeninlerden, 

ehli, ağzı sıkı l:ir kadın., 

• 
iŞ 

Tufacı hıni görmüş ve muhakl döküldü. Yaşasın hürriyet, y~~ır 
kak kj birkaç parça pırlanta veya sın müsavat, ya asın aclalet ses
inci aşırmı tır. Göz önünde bu ı !eri göklere yükseldi. Yuttta Me§. 
kadar az bir zamanda bunun na rutiyet ilan edilmişti. 1 lafiye.er, 
sıl yapıldığı sizde hiç şüphes z zap~yeler, mab~yin. adanıl~rı. hep 
ki bir hayret ve merak uyandıra- si bırer tarafa. ~ınml§: aarıkı ııttb· 
caktır. Hemen !\UDU söyliyelım kı, dat ortadan sılinml§ti. Buna her
T ufacının sol elinin avucunda u· kes gibi Panos ta, ben de ço~ &C• 

fak bir parça zift vardır. Ve bir- vinmiş ve şöylece bir hubıhale 
kaç parı..a taş bu temas esnasında giri,.miştik: _ 
zifte yapışmıştır. - Halit bey, fırsat bu fıreal 

Fakat bu işi yapmak anlatma tır. AyMsızlar ( 1) ortadan kalk. 

111 gibi k~lay değildir tabii. tı, meydan bize kaldı. Hemen bir 
Diğer bir kıli.)m tufacılar da, el· işe atılalım. 

!erinde ıki kıymetli pırlanta veya - Bence ortal.ı.ğın .Ya.taşmasım 
inci ile bir mücevherciye girer, beklemek ~aha munası~tır Panos. 
mesela. çift taşlı iki küpe yaptı Başımıza hiç yoktan bır dert aç-
racağını söyliyerek elindeki taş- mıyalım. . .. .. .. 
ların büyüklüğü ve kıymetind~ . - .. Enay~~e d~şunuy~rsun Ha: 
taşlar görmek ister. Mücevhercı. lit. Boyle gunleun ~vali de avan 
istenilen taşlardan bir çoğunu ca· tası da b.ol ~lur. 1 am vurgunun 
mekanın üzerine döker. Fakat, sırasıdır şımdı. 
tufacı daha başkalarını görmek - Orası öyle, peki ne yapalım 
arzu eder. işte bu esnada tufac: timdi? 
harekete geçer. Önündeki taşlar- - Ne mi yapalım dedin? Me· 
dan bır tanesini alır. parlaklığını sela, sen bu dilin ve kıyafetin ile 
muayene için camekana doğru bal gibi bu hürriyetçilerden birı 
yaklaşır. Halbuki, tufacı bir de- olur, ben de senin maiyetine so· 
ğil iki taşı almıstır. Tezgahtara kulur, işe koyuluruz işte. 
hissettirmeden aldığı dığer taşı - Mücevheratçı mı tavlıyaca· 
şahadet parmağı ile orta parma- ğız Panos? -
ğı arasındli sıkıııtırır. Parmakları- - Ne mücevheratçısı be? Ha
nın ucundaki taşa bakacakmış gı fiyeleri saray adamlarını avlaya
bi yukarı kaldırır. ağzına Y k!aştı cağız .. .' 
rır ve mücevher muayenesınde Ç k hlik ı· . b p 

~ d ld - .. k - o te ·eu ış u anos, 
yapılması u et o ugu uzere ·uv b k d 1 t 1 

1 h hl ça u uyu ur ve tu u uruz. 
vet c o ar. · 1 

fşte bu hohlama sırasında par- - Hiç te değıl, duy_u uncaya 
maklar arasında sıkışmış olan di- kadar, bir kaç voli vururuz be. 
ğer pırlanta, tufacının ağzına gir Panos'un teklifi tatlı idi ama 
miş, dişlerle yana~ arasına . yer- benın:ı işçilik bilg~e. ı.·e .. istl~adı· 
leşmiştir. Bu da hıç şiıphesız kı ma hıç uygun degıldı. Çunku, bu 
kolay bir ış değildir. Bunu yapa- işte sertlik ve zorbacılık lazımdı. 
cak tufocının uzun -günler ayna Halbuki, ben, işimi tatlı dille, gü· 
kf\rfısında çalışması ve taş ağzın· !er yüzle görmeğe alışan, vur
da j~en sf?r; sö,}'.İeme~e alı~musı l;'Unumu tehditle isteme le değil, 
laZımdır. Tufacı\ar bunu kolay- gönül lioşluğu ile verilenled A• 

)ıkla yapabilmek j~n muhtelif bü lıp aparmaktan hoşlanan bir jşçi 
yüklükte taşlarla belki, binlerce :dim . .Bu gıb; zorbacılıkları, ıı~am 
defa tecrübeler yapar ve muvaffa korkutmağa esasen yaratılşım di' 
kiyeti yı.i;lde yüz gördükten sonra müsait değildi. Bu iş üzerinde 
işçiliğe başlar. Bunların içinde ağ Panosla daha fazla g~rüşmedim. 
zına attığı taşı yutanlar da vardır. Sözü kısa kestim, bu ~i yapamı· 
O da işçilikte ayrı ıbir kısımdır .. ~ yacağı?1ı kati olara~ s~y~~di1:1 n-

Sonraları kasa hırsızlığına baş. ma, işın başka şekıllerı uzermde 
lıyan Panos, mücevherat tufacılı düşünmekten de kendimi mene• 
ğını i te bu adamdan öğrenmiş, demedim. 
hatta, işin bazı kısımlarında us· 1 326 senesi temmuzunun yirmi 
tasına bile pes ettirmiş eli çabuk, altıncı günü idi. Yalnız başıma şöy 
gözü açık işçilerden ıdi. Baııı dö· le bir ortalığı çavullaınak için Be
nüklükte, gözü peklikte kendime yoğlun~ çıktım. İşçilerin uğrağı ol. 
eş gördüğüm bu yadigarla, Beyoğ duğunu bildiğim kahveleri, gazi
lunda ilk i'e başladığım günlerde noları, meyhaneleri birer birer 
tanışmış, kaynaşmıı:ı, hatta, bazı dolaştım, rastladığım eş dostla 
iş anaforlarında ortaklığa bile baş görü üp, kokla§tım. :Bir hayli §ey 
lamıııtık. lstanbula geldiğim gün ler göı:ğüm ve haber aldım. O 
de Galata rıhtmunda birbirinin günlerin vaziyetini kendi işime ve 
hcisretini çeken kardeşler gibi ölçülerime pek. uygun görmemek
sarılıp kucaklaşırken, o bana pi- beraber, Panosun evinde pinek
ynsanın aynasızlığını fısıld&.mış, !emeği de manasız buldum. Be
bır müddet için kendi cvınde }' .. · yoğlunun sessiz bir semtinde ken. 
valanmam tavsıyesinde bulun· dime münasip bir yer bulup yer 
muştu. leşmeği zihni_ı:ne koydum ve he-

Panos"un evinde ta:m bir hafta men ev aramağıı koyuldum. 
kaldım, doğrusu çok bunaldım. Gezdiğim evlerden ~inde, bi. 
Panos, sadece ortalıkta bir fev- zim eski nazeninlerden EftıK. Du
kaladelik olduğunu eöylüyordu. du adında, iş ehlj ve sıkı ağızlı 
Mabeyin hafiyeleri il<' zaptiye sİ· olduğunu bildiğim bir kadın!~ 
villerınin Beyoğlunda ve sürüler karşılastım. Eftik Dudu, söylemesj 
halinde dola~makta oldukların· ayıp ~ma. kusura bakmayın ar
dan başka malumat vermiyordu. tık. on beş yirmi gün gibi az bJ
İki yoldas, bu hali kendi piyasa- zaman içil} yanımda hizmetçilik 
mız ve işlerimizle alakadar bul- etmiş. fakat ~ok iyiliğimi gö11.mÜ§ 
makin beraber, ne de olsa vazi· bir kadındı. Beni aörünce sevin
yeti şüpheli görüyor, bir işe atıl- cinden şaşırdı. Ah Halit beyciğim 
mak şöyle dursun, hatta sokağ::ı diye bovnuma sarıldı ve fısıltı ile 
çıkmaktan hile çek.iniyorduk. sordu: 

Nihayet bir gün bu sıkışıklığın (Arkası var) 
sebebi anlaşıldı. Ansı7.ın atılın 
toplar, lstanbul ufuklarını jnlet· (1) O zamanki işı;ller arasında po
ti, bütün lstanbul halkı ı1okaklara li5, zaptiye \C hafilelerc ,·erilen isim. 

so UNUZ----....... 

r----SÖ YLİY ELİM 
Füksin Ankarada bozulmuş 

Anknra'da. Seyran baf;lılrm

da .Bnyıın Atıfet Güler soruyor: 
tik balıarda 1.sUınbuldan iki J'"iik· 
in getirdim. J~lrl epeyce gelişmiş 

,e gUzelleşmL'jken tıirdenblre bo
zuldu, sonra da soldu. Araba sc
~i netllr'! l'oksa bu nebat uzun 
nııiddct ynşnma:ı mı? 

Cevap - Ağ ç FUkslnln pek sık 
olan koklerinln Ok baharda (ll ile 
seyreltilerek havalandırılma ı, sık 

sık ımlanmnsı, suıandıkç:ı nebatın 

her tarafına su püskUrWmemesi, 

bir de toprağını sevmemesi bozul
masını mucip olan sebeplerdendir. 
Bilhassa, toprak meselesi mühim
dir. Bu nebat alelrıde toprağı sev
mez. Rutubetten çürüyüp yosun 
halıne gelecek bir mahlut ister. 
Bu da dörtte birer nlsbetlnde çU
rUmUş inek gtlbresi ve yaprak çU
rUntUsü ile dörtte !ki fundıı. topra
ğmln karıştırılması llc elde edilir. 
İyi bakıldığı takdirde yıı..şar ve bir 
iki sene içinde bulunduğu balonu 
tamamlle doldurur ve tavandan 
yeşil bir avize gibi sarkar. 

,_,__.____ -
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Boğaziçw Defineden eser yok Zeytın ağı I~ 
vapurları Dillere destan olan servet nerde, 

Kırmızı uçlu 
• 

sıgara 

Münakalat Vekaleti 
ücret!erde tenzilata 

karar verdi 
Münakalat Vekaleti Şirketihay 

riye jle müştereken Boğaz vapur 
ücretlerinde bir miktar tenzilat 
yapmaya karar vermiştir. 

Bu karara göre, Köprü _ Üskü· 
dar ve -Üsküdar • Be§iktaş fiyat
larında birinci mevki gidi§lerde 
ve gidiş dönüşlerde 1, ikinci mev 
ki gidiılerde 1,5, gidiş ve dönüş
lerde jıe 2 kuruş tenzilat yapıla· 
caktır. 

~~~~oı~~~~ 

Liman idaresinin inşaat 
programı 

Limanlar idaresi inşaat prog
ramını genişletmeğe karar ııerdi· 
ğinden :Ka ımpaşa ve lstınyede 
romorkör ve mnvuna inşaatına 
başlamıştır. Bu arada 5 romor 
kör ve bir hayli de mavuna ya
pılacaktır. 

Bunlardan bir kısmı inşaatları 
bit~r bitmez İskenderun ve Mer
sın )imanlarına gönderilecektir. 

--o--
Güvercinler ortadan 

kaldırılacak mı 7 
Bir kaç gündenberi bazı gaze· 

teler lstanbul meydanlarında bu
lunan güvercinlerin kaldırılacağı
nı yazmışlardı. 

Vali bu hususta emir vererek 
bu zararsız kuşların serbest kal· 
masını alakadarlara bildirmiştir. 

--o--
Liman memurin talimatna

mesinde değişiklik 
Münakalat Vekaletinin Liman. 

lar Umum Müdürlüğü memurin 
nizamnamesinde yaptığı tadilat 
dün Limanlar Umum Müdürlüğü_ 
ne bildirilmiştir. 

Bu nizamnameye göre terfi. 
tayin, ve becaylŞ etll~n nıethur 
lar h'1kkındakj Jıükümler bugün
den itibaren alakadar memurlara 
teblii edilecektir. 

--o-

Kasapların müracaati nazarı 
itibara alınmıyor 

Kasaplar yeniden komisyona 
müracaat ederek et narhının kal 
dırılmasını .istemişlerdir. Kasapla. 
rın bu müracaatı bugüne kadar 
5 j geçmektedir. Komisyon nar
hın kaldırılamıyacağını evvelce 
bildirdiğinden bu müracaatı na· 
zarı itibara almamıştır. Kasaplar 
narh kaldırılınca etin daha çok 
ucuzlıyacağını söylemekte .iseler 
de bunun nekadar yanlış olduğu
nu hadisat çok defa göstermiştir. --o-
Toprak Ofisine verilecek 

c;uvallar 
Fiyat l\'lüraknbe komisyonu 

dün toplanarak Toprak Ofise ve· 
rilecek çuvalların bir müessese 
tarafından yapılma.ı işinj görüş· 
müş ve bunu yapacak müessese
ye yüzde 5 · kar l!addi tayin et
l!liştir. Çuvallar tamamile yerli 
bezlerden imal edilecek ve mik
tarları 100 bin adet olacaktır. Bu 
çuvalların maliyet fiyatları tesbıt 
edilen esaslara göre 100 • 1 1 O 
kuru§ arasındadır. 

--o--
Bir motör duba demirlerine 

çarparak battı 
Evvelki gün saat 19 da Köprü 

altında bir ~"Ilotör batmı§tır. 58 
yaşında kaptan Mehmet Sakarın 
idaresindeki iki tonluk Şırketi
hayriyeye ait motör Eminönün
den kalkarak Halice sirmek üze
re köprünün altından geçerken 
sulara kapılmış ve kaptanın bü
tün gayretine rağmen duba Qemir 
lerine !:arparak delinmiştir. Kap· 
tan motörü batmaktan kurtar
mak için Haliç iskelesine yanaş
tırmak istemiş fakat tekne fazla 
su aldığından bid.enbire hatmi§" 
tır. 

Kaptan Mehmetle motörde 
bulunan çarkçıbaşı Ahmet ve o
dacı Hüseyin kurtarılmı§lardır. 

--o--

Kartal Genc;ler Birliğinin 
idare heyeti istifa etti 

Kartal Gençler Birliği idare heyeti 
istifa etmiş olup bu ist!Caya sebep 
ise heyetin ve bir çok gençlerin B!r· 
lik relsile geç;neınemelcıidir. 

Haber alındığına göre birlik flz11l11.
n nizamname mucibince heyeti ida
re intihabının yeniden yapılması içın 
lazımı;elen makama rnUracaat etmiş
lerdir. 

yoksa bu bir masal, bir rüya mı?! 

Maden arama mütehassısı Ahmet Hidayet 
bu hususta izahat veriyor 

Dcfıne arayıcılarına gUzel bir ders 
olsun bu. SUrpagop mezarlığı gUn
lerdenberi pamuk gibi topr kları dl· 
dik didik edilip muhayyel denılr ka
sa içindeki altın yığınları hummall 
bir faaliyetle arandı. Neticede ora
dan altın evsafını haiz Radatlf adın· 
da bUyUcek bir taş parçası çıkmış! 
Ne garip bir tesadüf ve ne garip bir 
tecelli; zavallı Vnrtuhl He Hayganu.ş 
meyus ve mUkedder boyunlarını bü
kerek mezarlığı terkettller. 

Bu bir şey değil, demek zengin 
sarraf babaları onları hiç dUşUn
memlş. Fakat dillere destan olar. 
serveti nereye gitmiş, o bir masal, 
bir rüya mı !dl... Vartohl mUtehass:s:ı, 
bomboş çukuru görünce acı acı rica 
etmiş: 

- Ne olur, demiş. Şu toprağı tah· 
lll edin. Acaba altınlar eridi do topra
ğa mı karıştı, diye D.deta yalvarmış! .. 

Rus mütehassısı profesör prens 
Juri Leonldas'ın muavini Ahmet Hl· 
dayct bu mesele hakkında izahat ver
di: 

- Biz maden arama mUhend!si iki 
arkadaşız, dedi. Bu kullandığımız a
leUer en hassas ve son sistem maki· 
nelerdir. Bu arama işinde Radyotezl 
tesisatı hiç şaşmaz ve Pandül alet
leri vasıtasllc derhal aranılan made-
nin ycrinl gösterir. Biz bununla lıcı· 

nevi madeni bulmağa ehli bulunuyo-

Ayni zamanda geceleri göklerden 
kayan yıldızlar kUçUk tıı..ş parçalan 
halinde toprağa lıızla düşerek gömü
lUrler. Bunlar da bu dUşUp gomW
dUkleri noktada altın tesiri yapıyor
lar. 

1şte bu yUzden defineciler, bilhas
sa lstanbul definecileri bu vaziyette 
çok aldanıyorlar. Hiçbir defasında da 
bir şey elde edemiyorlar. ÇUnkU al
tın hassasiyetini az buçuk gösteren 
yerde altın var zannediyorlar. Hem 
bir yere altın gömU!Up te orada 30 -
40 sene kaldıktan sonra çıkarılırsa 
bu yer yine altın işareti verir. Tuhaf
tır amma haklkatUr. Altın orada du. 
ra dura kokusu toprağa siner! Defi
necileri bir kere daha aldatmış olur
lar. Biz SUrpagopta iyice tetkikat 

yaptık. Gösterdikleri yer altın işareti 
verdi. Neticede altın ev!asmı haiz 
bir Radotif denilen altn ocağndakl 

taş çıktı. 

Ahmet Hidayetin bu sözleri define 
arayıcıları tatmin edecek midir bllml

yorum. Amma Hayganuş ile Var~ohl· 
ye Allah sabırlar vers,n. Onlara bir 
kUçUk hlkA.ye anlatacağım. Bunu o
kuyunca muhakkak teselli bulacak· 
lardır. 

Vaktlle bir ktlylU ö!Urken çocuk
larına cblzlm tarlanın bir yerinde bü
yUk bir de!lne var. Ben öldükten son-ruz. Su, demir, bakır, petrol gibi 

madenler hiç mUşkwtıtsız derhal ra çıkarıp onu alın. Rahat, mesut ya. 
tayin edilirler. Bu usul çok eskidir. şayın> diyor. Adam bir kaç saat geç. 
Mısırlılar zamanında da bilinirıııl'J. meden ôlUyor. Daha ertesl gUnü ÇO· 

Fakat sonralan unutulmuş. Bundan cuklar tarlayı baştan aşağı adama-
25 sene evvel tekrar kabili istimal kıllı arıyorlar. Hiçbir noktası kalmı
bir hale geldi yor. Heyhat ki hiçbir şey bulamıyor· 

Yıılnız Radyotezl aletinin garip bir lar. Fakat hazır .sUrU!mUş lkC'n şunu 
haleti vardır. Kendisini kullanacak ekelim diyorlar. Ekiyorlar. O sene 
kimsenin elektrlklyctl nisbetlnde has- tarlıı. her zamankinden daha güzel ve 
sasiyet gösterir. Bu hassa bende' daha bol mahsııl veriyor ve tekrar
ı;ok ktt •v lldir. J,ıı.na .t.Wro.r1"1Ul.Aıl.. ~nl fıı.ıı.lty4 s • 

Peki diyeceks,niz. Neden bu defi· nelcrce devam ediyor. Neticede ÇO· 

neyi hemen tayin etmcdınlz de yanıl- euklar çok zengin ve mesut bir ha
dınız? .. Bunu size anlatayım. Bu alet yat kazanıyorlar. 
dediğim gibi her madeni derhal hiç Ve o vakit anlıyorlar ki babaları 
şaşmadan gösterir. Sade altında ya- yine yalan söylemem~. Yalnız en 
nılmak yUzde doksandır. ÇUnkU esa• bUyUk definenin çalışarak elde edilen 
sında her toprakta altın dağınık toz olduğunu kavramııılar... Kıssadan 
halinde mevcuttur. Her toprak par- hisse!. Şimdi Yohannes efendinin ima 
çası, alette altın hassasiyeti tevlit ettiği netlceyl de \•akanın gelişine gö. 
eder. Bazı taşlar da altın evsafını re bulmak artık onun çocuklarına 
\'erirler. Sonrıı. bir de topraklard!l dUşer. 
radyo aktıvlte mebzuldllr. Bu da al- BUyük hayallere kapılıp olmıyacak 
tın işareti yapar. Eğer altın kU!liyet- lşlerln peşine dUşmek, bu define hi · 
ıı miktarda topJu olarak me\·cut ise ktıyeslnln acıklı sonunu göstermez 
mesele kalmaz. Ammıt mevhum bir mi? .. 
şeyi bulmak zordur! • Neriman Hikmet 

• 
1 

Artışa sebep yağların 
makine yağı o 'arak 
kullanılması mz ? 
Komisyon dünkü içtimaında 

Petrol Ofisin satın aldığı 200 ton 
makine yağının kıymeti üzerinde 
meşgul olmuş ve peticenin halli 
gelecek içtimaa bırakılmıştır. 

Öğrendiğimize göre son gün· 

lerde artan zeytinyağı fiyatlarına 
tesir eden yegane amil şehrimiz
de zeytiny~ının ımakine yağı di
ye kullanılmasıdır. Zeytinyağlar 
uzun zl)mandanberi mnkinelerj 

yağlamakta kullanılmakta ve bu 
yüzden piyasada kafi miktarda 
zeytinyağı bulunamamaktadır. 

Bu zevtinyağı kullanılıgı yü
zünden bir çok makineler harap 
olmuş vaziyettedir. 

Dığer taraftan haber aldığımı
za göre Sokoni Vakum kumpan· 
yasının elinde külliyetli miktarda 
makine yağı bulunduğu halde 
bugüne kadar piyasaya çıkarıl
mayan yağlar hakkında komis
yon tetkıklere devam etmektedir. 

Komı.>yon yağ meselesini Ve· 
kaletle temas ederek halletmek 
istediğinden dün bu hususta Ve
kalete bir tezkere yazılmıştır. 
Yakında yağlar hakkında kat'i 
bir karar çıkacaktır. 

--~-.-o•~--~ 

Altın fiyatları 
Dün bir altın 25, 7 7 den mua· 

mele görmüştür. Bu fiyat iki gün 
evvelki fi) ata nazaran 50 kuruş 
!azla dır. 

--o--
Eyüpte Kudsi'yi öldüren 

Veli ağır cezada 
İki hafta evvel EyUpte bir hiç yU

zUndcn Kudsi adında birini öldUren 
Velinin ve suç ortağı Mchınedin mu
hakcmeshıe diln 1kıncr ııgır ceza 
mahkeme inde devam edilmiştir 

DUnkU celsede mahkeme suçlunun 
mUdafaa ı;ahltlerlnl dinlemiş ise de 
bu şahiUcr, vakayı görmediklerini, 
Kudsi ile Veli arasında bir kavga çık
tığını bilmediklerini, Kudslnln Veliye 
bıçakla saldırdığından haberleri ol 
madıklarını söylemişlerdir. 

Şahit olarak dinlenen Velinin kız 
kardeşi Şaziye. Kudsi ile Veli arasın
da Perihan adında blr kadın yUzlln
den kavga olduğunu ve önce Kudsi· 
nln kardeşinin yolunu t>ekledlğini an
latmıştır. Mahkeme gelmlyen iki şa
hidin celbi için başl<a bir gUne talik 
edilmiştir. 

r ADLİYE ve POLİS HABERLERİ 
J 

Kocasını dostu ile beraber 
gazinoda yakalayınca •. 

iki kadın gazinoda saç saça, baş başa 
gelerek kan revan içinde kalddar 

Bir müddettenberi birlikte ya· 
şayan Teksimde Valideçeş-m~
de 45 numarada otura~ izmır 
li garson Az.mi ile do~tu Üsküd.~r. 
da Şeyhcamii caddesmde K ır,uk
kuyu sokağında 1 1 numarada o
turan Hatice Ateş evvelki al:,,o.m 
Kadıköydeki inci gazinosuna. Et!" 
derek içki içmeğe baılamıııınrdır. 
İki- dost tam kafaları tütsüleyip 
de çakırkeyif oldukl.arı bir ~ıra~a 
Azminin karısı gazınoya sırmlf" 

tir. Müşerref bir müddettenberi 
kocasından · süphclendiğinden o 

:> k . 
aksam da onları ta İp etmış ve 

Erenköyündeki çoban 
Şabanı öldüren Kopuk 
Mehmedin muhakemesi 
Bundan hır müddet evvel, 

Erenköyundekj bir mandıradan 
Üsküdara koyun getirirken Şaban 
adında bir çobanı başına sopa ile 
vurarak öldüren Kopuk namile 
maruf çob;-n Mehmedin muha
kemesine dün ikinci ağırcezada 
başlanmıştır. Duru~ma esnasında 
Kopu!; Mehmet: 

hakcmenin taükına karar vermi§
tir. 

Kadın yüzünden bir 
yaralama vakası 

Beşiktaş iskelesinde tUtUn depo 
sunda amelellk yapan Mehmet oğlu 
Milinin BUyUkdurak ile ayni yerde 
çalışan Ali oğlu Ahmet Timur bır 

kadın meselesinden kavga etmişler

dir. Kavga esnasında Ahmet Tımur 
biçağtnı çekerek MUminl sol bacağın. 
dan yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu 

hastahanesine kaldınlmış, suçlu ya 
kalanmıştır. 

Sebze Halinin 
bulunan cesedin 

önünde 
hüviyeti 

ne~icede İnci guinosunda olduk
larını haber alınca baskın yap
mıştır. 

Mü~errefin içeri girdiğini gö

ren Azmi kaçmak istem~se de 
Hatice mani olmuş ve bu sırada 
iki kadın evvela ağız kavgasın
dan sonra işi tokata bindirmişler 
ve saç saça baş başa kavgaya 
başlnmışlardır. Ou sırada etraf
tan yetişenlerin bütün gayretlerJ 
boşa gitmif, iki kadını ayırmak 
imkanı olmamıştır. 

- Erenköyünden sürüyü al· 

dık, yola çıktık. Gece saat on, on 
buçuk sularında Gazhane dere
sinden geçerken Şabanın ayaıiı 

HAH önUndc .. B d b Evvelki gün sebze 
k d d"st un a a-ay ı ve yere u~ u. n bir ceset bulunmuş ve teşhis olunma 

Nihayet hadi~eye vauyet eden 
zabıta memurları Hatice ile Mü· 
şendi •·tizleri gözleri kan içinde 
olduğu halde ayırmışlardır. Her 
iki suclu · ·nkalanarak Adliyeye 
verilmişler ve haklarında takiba
ta ba9lanmıştır. 

na muğber oldu ve bana (neden sı için Morga kaldırılmıştı. DUn Mor 
hayvanları buradan geç.iriyor-! ga. gelenlerden ölUnUn babası cesed 
sun?) diye hücum etmeğe kalk- I teşhls etmiş ve cesedin Bursalı Z(lkl 
tı. Ben de kendisini elimle l~·: :n. ye alt olduğu anlaşılmıştır. 
elimdeki söğüt dalı ile vurdun· Adliye doktonı cesedin defnine 
Karanlıktı, neresine vurduğumu ruhsat vermiştir. 
bilmiyorum. Üsküdara gelip hay- Tuz ruhunu ilaç diye iç mi~ 
vanları teslim ettik. Bir kahveye Samatyad::ı trıımvııy caddesinde 152 
gittik. Orada Ziya kahya bizi b~ı- numarada oturan Şerıf oğlu All Ye 
rıştırdı. Ben Şabanın elini Öptüm . .ş!lırmak dUn yanlışlıkla tuz nıhu şl 
Erenkö}'Üne döndük. Bir kas; gün şesini f!Aç diye almış ve bir miktar 
sonra polis gelerek beni yakala - içtikten sonra zehirlenmiştir. Ali 
dı, demiııtir. Ccrrahpa,a hastahanes.ne kaldırılmı 

Mahkeme, vakanın bütün ŞB· ise de kurtanlamıyarak ölmUştUr 
hiıi.dri Çiçekdağında bulunduğun Adliye doktoru Hikmet Tümer ce.sc 
dan ifadeler.inin alınmaıı :iç.in mu din dcfmnc ruhsat vermiştir. 

• Ü nhisar maddeleri sa~ 
arkadaşımın dükk~ 

oturuyordum. Orada kil 
yarım saat içinde belki atı f 
dın Gelincik ıigarası a~adt, 
kat arkadaıım müJteril~ 
hiç değılse yarısının fi (j 
is'af edemedi: Dükkin""!,'..J 
lincik sigarası bulunmad~ 
değil, fakat kadınların arab-1' 
rı kırmızı uçlu Gelincik 
madığından... ~ 

Merak ettim, wrduııı. 
datım gu izahatı verdi: ~ 

- Kadınlar en fasla _ıl 
nımeli ve Gelincik ·~ 
kullanıyorlar. Gelincik ~~ 
nnın iki cinsi var: Biri di'ı ~ 
de kırmızı uçlu. Kadınlar t'I 
kırmızı uçludan istiyorlar• 
buki İnhisarlar da timdi blf 
mızı uçlulardan çıkarını>'°'' 
karsa bile pek az çıkarı)'~!; 
dükkana bir kaç paket ".:) 
yor, çabucak bitiyor ••• ~ 
yanlar, kırmızı uçlu yok ötel 
ce fazla ısrar etmeyip 
den alıyorlar, fakat çoiu el~ 
sıp gidiyor. Tütün ayn~ ..... 
olduktan sonra bu taa~ 
bep ne, anlamıyorum. .,~ 
ki bayanlar cicili bicili F 
hoılanıyorlar. . 

- Bu muammayı ben,. -11 
f8J11, tesadüfen hallettuıı· ' 
dığım bir kadın kırına# ..J 
Gelincik içiyordu. At!'1' 
föyle bir muhavere ~:a 

- Kırmızı uçlu GefJft'.l'""'..ı! 
yorıunuz... Hal~i b# 
yor diyorlar. S" 

- Ya, sormayınız... ~ 
yerde on paket buldanıı 
ni aldım. ,,) 

- Bulamazsantz ne fW' 
sunuz? d'I. 

- Buluncaya kadar ;J; " 
dükkan soruyorum. Bul~ 
sa düzünden abyoruın ..., 

Dükkancı arbdBfl...,.,, 
tiinceaini tekrarladım: ·f 

- Ayni tütün değil ıd 
düz ıigara.a ha kırını~ ~ 
çıkar?... fi 

- Öyle demeyiniz, d;/, 
garalira dud klarumzırı j,/, 
çıkıyor, çirkin bir §ey .u"l 
halbuki kırmızı 1;1ç1u til" . 
bunu beHi etmiyor. . ,J 
Meğer _!!n basit kadın ~' 

ne ince taraftan vann~. ~ 
hisarlar idaresi bu U1 
gözönünden kaçınnaaa! _,( 

KOR~ 

Yerli Porselen ~ 
Çini sanayiinill 

inkişafı ,,, 
Ankara, 24 (Telefon~ 

Haber nldığımıza göre ~ 
Vekaleti yeıl.i porselen ve~ 
nayilnin inki§<!fı iç.in baıı 
tedbirler ittihaz etmek üzere 
kiklere ba~lamı§tır. Ma1Gıı1 
... d d pO gu uzere yur umuz a . ~ 
ve çini sanayiinin m~rke~ bl' 
yadır. Kütnhyanın Jmal~ 
rinde her nevi çanak, ta 
can ve saire (;ibj lüzumlu e, 
en iyj cinslerinin imali ıtı0 
olduğu halde buradaki iıtı' 
nelerin geni~ mikyuta f•' 
bulunmamaları yüzünden 
cın büyük bir kı~mı y~b•:;:, 
leketlerden temın eclilrn , 
Bundan sonra poracletı ' 
mümasili eşyalar haT.içtetl 
edilmiyecektir. ~ 

Soruyoria~ 
---

Son güıılerde eanaflrııı' ( 
teyi pahalı satmağa ve ~ 
den çok kDzanmağa, b 
da bu ho.le cöz yu?~ 
h. Mevsim itibarile ~~~ 
azalan gıda maddeleri, ~ 
kokuları hissedilmetİJJCI ~ 
menğ biribirine hiç ~' 
yüksek fiyatlarla mec et 
lınıyor. Fakat. yurdun b ~ 
rinde yetiftiği bilinen ve ~ 
da bol miktarda mevctlt,ıı 
ğu görülen teYlerin pab~ 
tılmasına ne demeli? I ~ 
domates. Şu günlerde ';;/, 
civanndaki tarla ve bol~ 
da para et!lliyecek bir :, ~ 
Iine giren ve toptancal ~' 
ile degil de küfe hesabı et"./_ 
rilen domates bir çok >'~;/. 
hali kilosu 1 O _ 15 "· 

'bı satılıyor Ye daha . garı efe 
üzerine konulan lısteler f 
fiyatlar yazılı bulun~!~~ 
nu görenler acı acı gubW 
biribirlcrine soruyorJ~ı fi 

- Hadi esnafta uıfl ~ı 
mndı. Fnkat, fU Jiştelertl lı ~ 
alikalı gözlerde görtıı~,,.f 
ıaıı da mı kalmadı acP"-

ler 
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arp Vaziyeti 
----------~·------------

YAZAN: 

AN 

Qrta çağdan bir miras Her kin sayıla&, ki-H değildir 
Simyagerler araSlnda.. Maarif Vekn m~hum Necat~nin dediği g'.ibi 

53 senedir a' ın yapf~ğ~.nı iddia 
eden adam ne~er yapıyor ? 

mi? 
- Karım istediği gibi hareket eder. Ve 

hayatından da ı;ılkA.yetı;i değil ... 
- Aman. Herbert, bir dUziye karını ... Ka

rım .. Demeyiniz. İsmimle çağırınız bana, Od 
rey deyiniz .. Robert de Odrey diyor. 

- Ya ... Bu kadar samımı olduğunuzu bil· 
miyordum. 

Robert ve Odrey kahkahalarla gttımete 
başladılar. Odrey hemen anlattı. 

- Nasıl bahsi kazandım. Gördünüz mtt? 
Kıskanç olduğunu söylememiş miydim? 

Herbert de bu şakaya gUlmeyi daha mil· 
nasip gördü. Biraz sonra saatine bakarak: 

- Artık gitsek mi? Dedi. 

Herkes Lady Linston'a kız kard~i Lady 
Brandmor'a benzeyi,inden bahsederdi. Fakat 
hiç kimse Lady Brandmor'a kaı-deşine ben

zediğini söy~miye cesaret edemezdi. ÇUnkU 
Lady Brandmor orada yok iken tavırları, ha
reketleri ve sözt.erile ka~ ona benzemiye 
çalışırdı. Fakat yanyana oldltkları zamttn 
Lady Lindston'un h~iresinin kötü bır kop· 
yesi olduğu derhal göze çarpardı. Birıbil'leri· 
ne benzedikleri halde biristne şişman. ötekine 
iri denirdi. Birisinin burnuna bllyWt ve çir
kin, diğerininkine asn ISir burun adı takılırdı. 
Elhıuııl blrlSinde kusur olan noktalar ötekinin 
azameUl tavrına yakışırdı 

Her iki.si de kibirli, azameUi ve da.ima söz-

Yazan: Francis de Croinet 
!erini geçirmek lstlyen ıı.ksi tablaUi kadın

lardı. Y~anmağa ytlz tutan bu iki hemşi
renin hoppalığa ve havailiğe karşı en küçük 
bir mUsamahalan bile yoktu. Sonradan gör· 
mllş oldukları her hallerinden belli idi. Or 
ta bir ailenin şirin ve sıhhatli kızları olduk· 
larmdan yirmi yaşında iken kolayca evlen
mişlerdi. Daha doğrusu Patricia, Lord Brand
mor ile evlendikten sonra Llndston hemşiresi 
Muriel'i istemişti. Llndston daha evvelleri 
Patricla'ya. A,şıktı. Fakat istikbali için Cap' · 
taki banka mUdUrlüğllnU kabul etmiye mec· 
bur olduğundan Patrlcia'dan ümidini kesmiş, 
avdetinde de sevdiği kızın Brandmor ile ev
lenmiş olduğunu öğrenmişti. 

Kız kardeşınln evlendiğini Murit, ona ha: 
ber vermişti. HattA bir akşam hemşiresinin 
tışıkını teselli etmiş, teskin etmiş ve yemeğe 
alıkoymuştu. O akşam Muriel, Patricia'yıı 

çok benziyordu. Llndston bır seııedenberi sev
gilisini görmediği için bu benzeyişe aldandı. 
ÇUnkU .Murlel kız kardeşi kadar güzel ol 
makla beraber bilhassa o yokken kendisine 
pek benzer görünürdll. 

hayat DM- katakulıiden ibarettir 

----Yazan:--· 
fek a.klrma gekli. Sol elim palaska
nın kUUlğüne gitti. Fi~k yoktu. 
Şimdi bile tüy~rim ürperiyor. !ki 
kelime bütiln hayatıma me.I olacak
tı. Aka Gündüz 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Genç bankacı, Patricla'yı unutmak için en 

iyi çareyi hemşiresi Murlel ile evlen~e 
buldu. Fakat kardcfinln düğününde bulun
mak ilzere Mısırdan gelen Patrlcia'yı görün
ce ne kadar hata etmiş olduğun'l hissetti ve 
çok UzU.ldU. Muriel, bUUln bunlwın farkına 
varmadı. Fakat zeki Patrk:ia, her fe!'\ ıiliı· 
setti 

Kız kardeşinin evlendiğini Muriel, ona ba

de hakikt bir karde' muhabbeti ile bağlandı. 
Senelerce böyle ya.şadılar. Bir gün kOCMı 

Lord Brandınor, Rahayang'a vali tayin edil· 
di ve Patrlcia oraya gitti. Bir müddet sonra 
Rahayang bankasının rnildilrU oldu. Patricla 
ne yapıp yapıp eniftesinl buroyı.'ı. tayin ettir
di. Muriel de ablasını çok ı;everdı. Ona çok 
benzemekle beraber onun çirkin bir kopyeıı;I 
olduğunu bilmlycn ve farketmlyen yalnız ken 
disiydi. Bu benzeyişten dolayı çok iftihar du
yardı. ÇUnkU Patricla'yı cidden çok gUzel 
bulurdu. Da.ima onunla eş giyinir, ayni ~P· 
kaları intihap ederdi. HattA bunu farked<'n 
dostlarına: 

- Ben elbise ve şapka intihap etmekte hiç 

zahmet çekmem. ANama yak~an .şeyler ba
na da yakışıyor. O kad r benziyoruz ki, de
ğil mi? Lady Brandmor kız kardeşinin bu 
sözlerine kızmaz, kendisini çok sevdiği için 
n_ıUsamo.ha eder \'e g1ilel'di. 

Misafirlerin bir kısmı gelmiftti. &bert ve 
Carter'ler odaya girdikleri zaman Lady Lind 
ston'u bir koltukta dimdik ve pek azametli 
bir tavırla oturnr buldular. Odrey'i görünce 
yerinden kımıldar gibi yaptı ve hiınlt>'e ediei 
bir tebcSBQmle g~ kadını aellmtadı. Her
bert'c de nazik bir tavırta: 

- Si'zi tekrar gördüğüme çok lftelDDtlnum 
binbqı C.rter ... K<>eamı tanmııyorlftlflın, de
ğtt mi ! dedi. 

Banka mödiril Lord Lindeton, uaın ~u, 
zayıf, kır bcyrkh w az sa9h bir adamdı. Od· 
rey'i hayıran bir tav.rrla .sett.mladı, Hen>ert'in 
de eiinl sıkti. 

Misafirler arasın& buWnen General Groe
vay, kısa boytu, "1nan kamu lle geidi. Bi
raz eonra Amiral Humprey, sıska vüvutkı, 
düşük omuzl'd, bozuk doet'ıH karısı ile görtln
dU. Hemert bu kadttr kibar adamı bir arada 

göt"tinee haynın oktu: 

- Bu ktbar tllemlnde bulunmak M hoş f&Y· 

diye di.lşllndil 

Halbuki ayni aneia ev sahibesinin oğlu Ro· 

bert, Odre,-'ln kul&g'ına gülerek: 

- Ne alelAcayip deve gibi hcrifk!r ve çfr. 
kin ıuıöınlw değil mi! diye f1S1ldadı. 

l.A.rlra.nr) 

(i[v Asi ıcM-i] 
Amerikanın 

sulh şartları 
Y ezan: M. H. ZAL 

R usyadaki Alman ileri 
hareketi muayyt>n bir 

safhaya varınca B. Hitler'in bir 
sulh teklifinde bulunacağına 
dair rivayetler var. Aacaba Al
manya böyle bir telli!l~ ortay<' 
çıkarsa sulh yollarının aç,lmas 
imkanı var mı? 

Bu suale cevap aramak için 
nazari surette kafa yormağa 
lüzum yok. Amerika Hariciye· 
sinin çok nüfudu ve salahiyet! 
müsteşarı B. Vela iptidadan bu· 
nun cevabını veriyor: Amerika 
ve İngiltere harbi muayyen 
prensiplerin rerçekletmeıi ıçın 
yapıyorlar. Bu prensipler kabut 
edilecek oluna harbe şırf lün '\ie 
nefret sevkile devam edilmea -
ne kimı.e cevaz veremez. 

Dikkate layık olan taraf ıu· 
dur ki B. V elı Hitler ıisteminır 
yıkılmasını doğrudan doiruya 
bir 14rt diye ileri ürmüyor. A · 
merıkanın sulh rayelerini Al
manya kabul edecek oluna Hit 
ler sisteminin zaten cihanın mu 
kadderatma ait bir manaıı kal
maz, bu mesele sırf Almanların 
halledecekler' dahili bir meselt' 
haline iner. 

Amerika Hariciye miistqarı, 
silahların terkedilmesini, h.kıkı 
manasile bir milletler cemİyetı 
kurulmasını ve dünya yüzünde
ki ham maddelerin filin ve fr 
lan memleketin inhisan altından 
alınarak bunlardan her milletin 
müsavi surette istifade etmesinı 
sulhun tabii putları diJe ilerı 
suru yor. ~unu da ilave ediyor 
ki bu prensipler tam bir müsa
vat esasına dayanacak ve silah· 
ları terketmek İ§İnİn tatbik ed• 
lip edilmediği her memlekelt.:: 
müsavi uıul ve vasıtalarla mü
rakabe olunacaktU'. 

Almanya iyi niyetle sulh işte 
yorsa ve dünya yüzünde tam 
müsavat dairesinde yqamag .. 
razı oluyorsa bu yolda ıulh tan 
larını reddedebilir mi? Bua;ii11 
belki... Fakat harp uzadık!r .. 
öyle bir gün gelecektil' ki Aı
manya, böyle prtlara reddecic 
mez hale gelecek ve o zam .. : 
dünya yüzünde gönül hO§luğu 
na dayanır, bır ıulb kurula"bı1<: 
ccktir. 

Yalnız §Unu unutmayalım k. 
hakiki bir suih, ancak galip " 
mağlup kat' i surette belli olm ... 
dığı zaman yapılabilir. Bir tara 
kahir bir zafer kazanırsa dehe. 
hırs ve nefretlerin unüne kimv 
geçemez. 

1 RADYO 
[.PROGRAMI J 

Bugünkü program 

7,30 Program, saat ayarı, 7.3~ 

Hafif parçalar (Pi.) 7,45 Ajans ha
berleri, 8 Hafif parçalar programı· 

nın devamı, 8,30/8,45 Evin saati .. 

12,30 program, saat ayarı, 12,s: 

Kemençe - Vıola - Kanun Triosı 

12,45 Ajans haberleri, 13 Karışı! 

şarkılar, 13,15/14 Karışık progran 
(Pi. ) 

18 Program ve Saat ayan, 18,03 

Fasıl hcyeU, 18,30 Memleket posta

l, l8,40 Radyo sving kuarteti, 19 

lİktısat saati), 19,15 Radyo svıng 
kuarteti progrnmmın devanu, 19,30 

Snat ayarı, Ajans haberleri, 19,45 

Klaslk TUrk musıldsl koro konser , 

20,15 Radyo gazetesi. 20. ,ıs Solo şar
kılar, 21 Ziraat takvimi ve toprak 

mahsulleri borsası, 21,20 Temsil, 22 

Radyo salon orkestrası, 22,30 Sa.at 

ayarı, Ajans haberleri, 22,45 Rad
yo salon orkestrası programının de
vamı. 22,55/23 Kapanış. 
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ı lmrabdan baber: 

Bu mahkümlar adası, aynı za
manda bir iktisadi müessesedir 

Bu Patrik, bu yo,da 
boylayanların uçüncüsu 

Yazan: İlls an BOKAN 

idi At yarııları 
Geçen sene elde edilen 25 bin lira karın 
bu sene üç misline çıkacağı tahmin ediliyor 

Yazan : MI tat PERiN 
-32-

Köprülll Mehmet P nın cıçeı de 
"e taşrada her tayfanın ahı; alını te
cessüs edıp haber getiren casusları 

vardı. Sıpahllcrtn - S<'yd Ahmet Pa
şanın Kaptan Paşalıktan ~il ve 
Bo~ınnya gönd rllmesl bahancsilc - blr 
fıtneye başlıyacnklarnu haber aldı. 

(1) 

ril!U, Patrığe donerek: 
Yalan söyledınlz, dedi, İstan

bulda olan !ıtne ve isyanlarda yan· 
gınlarda dalma. patrikhane memıupla.
nnın parmağı vardır, hattA daha faz. 
lası, ben bu makama gelmeden önce, 
kcnd adamlarınızdan bazılarını ye
niçeri kıyafetine sokup şehirde yağ
ma ,. e Uılan yaptırdığınızı, 'Ptlrklere 
karşı haJnllk ettifinlzl biliyordum. 
Şimdi patrlkhancnlzdc ~icr buluna
cak, göreceğiz. 

haftaki sürprizlerden sonra Geçen 
yarışlara 

bu Her şeyi bir an evvel öğrenmek ar. Her şey var. lmralıda 44 çetıt if 
z:usılc, yeşermiş tarlaları geziyor. yapılıyor. Mahkllmlar tepeden tırıı' 
yer yer dikilmiş fidanların arasında· ğa, kcndı yaptıkları kumaşla, bd"' 
dolaşıyor, memleketin en modern çıft ayakkabı ılc giyiniyorlar. Y~ 
liklcrlnden birini andıran adayı bir ekmek kendi ekUklerl bugda~ rağbE.f çok fazla~aşh 
anıla öğrenmek istiyorduk. lmraJı bu kadarla. da kalmzY.or• 

Uzatmıyalon; Köprü!U Mehmet 
Paşa bütün eleba.şılarmı öğrendi ve 
birer birer tevkif ettirerek canlarını 
cehenneme gönderdi. V&lde Sultanın 

hatta. Padişahın şefaatine bıle razı 

olmadı. Sadaret mUhUrUnü padişaha 
ıad<'ye kalkınca, Sultan Mehmet ve
zırınl hürmetle kar ıladı. Haklısın ts 
tedığın gibı harekette erbcst.sln, sa 
nıı ltımadım var demekle iktifa etti. 

Üçlü bahiste değişiklik var 
Adhye Vekllimiz, adlı meselelerde racat ta yapıyor. JI 

olduğu kadıu·. zlıai meselelerde de 1936 senesinde Saracoğtun\111 ~ 
bUyUk btr malumat sahibi olduğunu llye Vekilliği zamanında 50 kifi ııl 
göstcrıyordu. onu: kurulan bu adada, şimdi 901 ~ 

- Bu adada bıraz tütUn ekseniz, yUk bir gayenin hakikate ert911leııl 
ve yahut kozacılık yapılırsa heı hal· çln çalı~ıyoı-. 

Biı· mUddet sonr.a raşurma yapan 
subay, muhafız! nn elindeki ~ya He 
KöprWünUn huzuruna gh"dı: 

Geçen haftak1 yarışların sür-ı sin, H~ves de Suat Karaosmanm·ı ccde S.imr.idir. Plaseler, Sevim 
prizli olması ve bahsimüşterekle- dır. Kar.aatim.izce, bu yarı§a il- (8), ltık üzerine toplanabilir. 
rin mühim denebilecek paralar han, Hevesi hırpalaımak için ~ir- Hayvanların ta ıyacakları ki
vermeleri üzerine, bu haftaki ya- mektedir. Ya.rJşm favorisi Poy· )olar: Sn-uile: 59, 56 54, 53. 51, 
rışların çok fazla rağbet görecek- razdır. Atlar gu kilolar ile koşıa· SQ. 48 dir. Yarışın mesafeşj: 

do muvaffak olunur, derken işitenleı·, Bize izahat veren mUe6sesenlrı ~ 
ctimlelerlnın katiyetı arasında bUyük metli müdürü Esat Adil M~ 
bir ziraatçiyl görürler. lu: ,,,J 
Adanın şal'ka. doğru uzanan bu· c- Bu sene, diyor, 200 ton , 

- Devletlfım. d«il, yeniçerlkıre aı.t 
bu askeri eşyayı patriğin mcnzılinde 
bulduk. 

leri muhakkaktır. caklardır: Poyraz (-62). Heıvee l-8QO metredir. runlarmdan birini sUsliyen bir. yelde- day, 120 ton arpa, 80 i\e 100 ı:., 
ğ rmcnıni görUncc arltadaşlardan bl ı·ası muhtelit hububat, 20 M:ıırı 

Muhafızların getırdığı CŞ!fa, •iO -
50 kat dolama YC Ces v 
kU!ll ıdi. 

KöprUlü, patıiğ 

rck sordu: 

Organizatörler bl! fırsattan is- ( 53), İlhan ( 5 1 .S.O). YaR§ln me 
t.ifade ederek, halka daha geniş saksi l 6GO metredir. 
imkanlar verebilmek için, üçlü 
bahiste, değişiklik yapmı§lardır. ikinci koşu 

n: 
- Donklşotun değirmenine benzi· 

yor, dedi. 
Bu adada, insan, hiç şakaya ta· 

hammUl edemiyor, llir diğer\ atıla-

ile, 8 ton kadar IJlC!l' istibul tılJJl1'.. 
ğlz. Bu sene 100 ton kadar da tflll 
tutmamız muhtemeldir. il 

Bez tczgAhlanmız 2i0 metııe 

KoprUlU 1ehmet Paşa yabancılar 
hakkında da ayni tertibata !Uzum 
gördU. Onların ahval ve harekO.tını 

oğrenmek lçın de memurlar tayin et 
ti Devlet ve ordu mrlannı e!dc et
meğe uğraşan bu yabancrtar tabıi 

daha tehlikeli idi. 
- Türk ordusu as.kcmıin ktyafe

tine ait olan bu min eşya, sizm ~
zfltnlzde ne arıyor? 

Şimdiye kadar gişelerde el ile 
yazılan biktlsr kaldırılmış ve bu 
iş şu şekılde organize edilmiştir. 

Bu. haftaki üçlü bahis 4 • 5 - 6 
numaralı koş.ulardır. 

Bu ko.uva henüz lstanbuldn 
ko mayan üç yaıında safkan A
rap erkek ve dili tayları ko mak
tadır. Kaydedilen hayvanlar; Sti
leyk, Gelgeç, ve Kuruşdur. Bu 
yarışta favori bizce, 'Gelgeçtir. 

Be~inGi yarış, üç ve daha yu· 

karı yaşta J~gilizler arasında oh•p 

kaydedilmiş }>ulunan hayvanlar 

da ounlardır: 
Karanfil 68 kilo, Dandi 63 ki. 

lo, Komisarj 62 kilo. Gonca 

59,50, Yatagan 54 kilo, Abince

pouraux 52 kHo. 

rnk: 
- Bu teşbıh yerinde 

rek, dedi. 

ve enll dokuma bezi, çorap atJJI' 
mlz 50 bin çift: çorap iıstüıal .tti-

olmasa ı;e· Sebze :istthsallrniz kendimısi : 
yurduktan başka ~ 
mlslinı de satıyoruz. Bu yabancılar lçınde ilk yakayı ele 

\'eren 1stanbulun Rum patriği oldu. 
Patrik cene.plfı.n, Ef!A.k voyvodası o
lan (Kootantln Bo.sarab)a gızll bir 
mektup göndermişti. Bu mektup, ls
tanbuldan kuş uçurtmıyan dirayetli 
Türk memurları tarafından tutuldu, 
ve .!adrazam Köprülüye arzcdildı. 

Patrik tcvHe kapılarak: 

- Bunlar, dedi. fener kapısmı bek-
liyen çorbacı ncferlerinindır. 

Bunun llzeıioo o çorbacı neferler de 
getirildi. patrik ile eş.yanın yanında 
ytizleştirlldl. Tabii nefcıicrtn bu eş

yadan hab<'rlcrı b le yoktu. Artık bu 
duruşmadan sonra patrik öleceğini 

anladı. Boynunu bttkUp BUStu. Kop-
KöprUlU Mehmet Pa , patrik ce· 

naplarını teYldt ettirerek uzuruna 
g~ırottl. Mektubu göstererek sordu: rOttl Mchtnct P~a: 

_ Bu mektubu sız mi yazdınız? - Yazık, dedi, bu mevkic ha.zan 
Patrikte hoŞafm yağı kcsıldi. Ef- köttl adamlar gcldl. Oniann ehilyct

ı k vo)"·odasma. yazdıf>J mektubu sizltğı harŞtsmda şımardmız. Ruhani 
Koprüttınun elinde duruyorou, ÖRCC yertcı imzi fesat meclısleı'i, ocak\arı
şaşırdı. Ter bastı, fakat cevap ver- mı ı;cvirdini:z. Hakkınızda gbsterdiği
~ olmak ıçm: 

_ Msltımunuzdur, dedi. Her sese miz mtiSaadckariıkları bizim nloyhi-

sadaka tahsili için ~ kağıt gön- mlzde kullamnağa JuwktJmz. Fakat. 
dennek Adetımizdır. ,yaniışıaız ~ Ben korlnıkrk deği-

P• kaşlarını çattı: linı ve benim etrafımda çahşan lrii-
- F'akat stz bu mektupta dail kQmct ad:ımları ela korlcmtık değitdir. 

basfka fC,Ylerdcn bahsediyonrumız. Si· 1 
Ö ı .... _,ık sonuna j Hele vel!nimetınlz olan bu mi.net hak 

zın !ikrtruze g re, Snuuı 

yaktaşm . yakında butUn Türk mem kında öyle dlişünmck hem budalalık 
lekeli hu1 tlyanların eline gc.çecck, I ve hem de alçaklıktır. 
hıristi~nlık hUkUmr n ola<:a.kmış. Pa.tnk, başını eğnliş din fOl", Kôp
Saltp ve çan abı, ımparatorluğun rülQnQn söetocrine e~ bı.tNnM,or
yiikSek mcçkilel'. ne geçeceklermiş. du. 
Buna gore, Ef}{l.k ~oyvodası .şim<lidcn P 
hazırlık ve tedarikte buiunnymış.. Köprülü Mclınıct Patıik"e 

Soyleyınız bakalım, her sene topladı- tckl'af' sordu: 
ğınız sadaka. He bu fesat ve düşman· - ArUk inkar edebilir misiniz? 
lık ftkırleruun ne münasebeti var? K1m olurstı olsun, bu "'atana, bu mil-

Patrtkte ak atmış, dızlcrinin !ete ihanet edenin cezası o!Umdür. 

Bu yarışlarda üçlü bahis oyna
yacak meraklı, 4 üncü koşuda 
beğend.iğj hayvana bir bikt ala
caktır. (Biletlcyr hayıvan)arın nu
maralarına göre alınacaktır.) Ya. 
rış bitip de. kendi numarası ka
zanan oyuncu tekrar ayni gişeye 
müracaat ederek, bu sefer de 
elindeki kazanmış bileti para mu. 
kabilinde vererek, 5 inci yarı ta 
seçtiği atın biletini alacaktır. Al
tmcı yarış başlarken, b~inci ko
şuda da eğer bileti kazanmıŞ8a. 
geijp altıncı yarı ta beğendiği bir 
hayvamn biletini alacak ve bu 
sur.etle üç hayvan üzer.ine oyna
nw§ olacakttr. 

Biktler, gi~clerde değ~tiri!:ı
k.ıl, bir evvelki kazanmış olan 
biletitı gişeye tevdi edilmes~ şart· 
hr. 

Vaziyet böyle olunca: halk iz
dihamdan kurtulmuş olacak ve 
vakit kaybetmiyecd .. ""lir. Bu bu
luş, halkın rahat etmesi bakımtn· 
dan çok yerindedir. 

Gddim bu haftaki y.an~ra: 

Birinti kO§U 

Biriaci ko§U, Üç ve daha yu
karı y.a!!taki yer-Ü yarımkan İngi
liz at ve kısraklarına mahsustur. 
Yarl§a üç hayvan yaJ:ılmıştır. 
&mliii'dan PoyraL ite ilhan Pren· 

Havvan!ar şu kilolarla koşa
caklardm Süleyk ( 60) kuruş, 
(60), Gelgeç (5"4,50), Mesafe: 
1 ~00 metrociir. 

. Üçüncü kotu 

Bu ko uya, üç ve daha yukarı 
yaşta ve bu koşuya gelinceye ka· 

dar kazançları 2500 lirayı geç
meyen saf~an lngiliz at ve kı$
rakları gireceklerdir. Kaydedilen 
hayvanlar: Roi, Mimoza ve Mis
tir. 

Bu koşunun favorisi kanaati
mizce Mimozadır. Hayvanlar şu 
kiloları taşıyacaklardır: Mis 70.5, 
Roi 65, Mimoza 63.50. Meşafe 
200-0 metredir. 

Dördüncü koıu 

Günün en heyecanlı koşusu 7 
hayvanın i§tirak ettiğ~ dört ve 
daha vukarı yaştaki Araplar a
rasında olan ıhendikap ko~su
dur. Bu yansa yedj hayvan gir· 
mekı "e iki plasesi bulunma-k
tlı.dır. 

Giren hayvanlar şunlardır: 
Mihrülcan, Simri, Sevim (8), 
l ık. Budak, Karakuş, Kısmet. 

Bu yarı§ın favorisi, birinci de
recede Mihrükan ve ikinci dere-

Bakıştılar ve suı;ukiu. 
Boııtan görüyoruz, yanında. bostan 

kulllbesi var, dl'ğirmen görüyoruz. ya 
Bu yarışın favorısi Dandidir. nırıda değ ımcncılerin kıılilbesl var. 

Meııafe 1800 dür. Seb~e bahçesinde çalışanlar l~lerinln 

Altıncı yanı 

Günün son yarışı: iki ya§ında 
olup kazançları 400 lirayı dol

durmayan yerli safkan İngiliz er-

yanında yatıyor. Harman dövenler. 
geceleri bile ekinlerden ayrılmıyorlar. 

Burada snnayı ve ziraat tabii kanun
lara uyuyor Zlraatle uğraşanlr kır

da yatıyor. sanatkArlar kovuşlarda, 
balıkçılar sandaJJan başıl)da. hiç bir 

k.ck ve dişi 'taylarına mahsuııtur. şey bu ada insanlarını normal haya· 
Bu ko uya: Karabiber 67 kilo, I tın çerçeves ndeıı ayırmıyor. 

Demet 5 3,50 kilo, Gongadin Bir çardağın altında oturduğumuz 
5 3 50, Buket 51,50 kilo olarak zaman önUmlizdekl havuzu dolduran 

' suvun nereden ve nasıl geldığini so· 
girmektedirler. • ı r~ Adliye Vekiline, ce~a Evlen mU-

Y a-rışın fav<>ıisi Gongadindir.

1 

fettlşl Cemil: 
Meeafc 10.00 metredir. - Efendim, dedi, bu bir bulı.ıştur. 

. •. Biraz yukard~ bulduğumuz bir ku-
Bahsımuıterekler yuya motör takmak masraflı olacak-

Ba-hsimüşterekler bu hafta şun. tı. Mahkumlar dUşlindülcr ve bu çar 
ı ...ı. • dağın altından toprağı kazarak ktı· 
ıarutr. • 

fkil" b h" İk"n . dördüncü, yunlın dibine oır yol a.çtılaı·. Kuyu-
1 a ıs: ·ı cı, nun dibi yüksek olduğundan au gayet 

ahmcı koşularc~.adı~. yolaylıkla, htç masrafsız akıyor. 
Çifte bahis: Dördüncü - beein· Bu buluşa hepimiz hayret ettik. 

ci, "ltin<:i • • üReıi ko ul rdadır. iz ol k mol.ölier. makineler takar. 

Üçlü bahis: Dördüncü, beşine~ hesaplar yapar, kıtaplar karıftınr, 
ııuyu elde ctmeğe çalışırdık. İmralı in 

altıncı koşulardadır. 

Yarışlar bu hafta a-hı tane ol
duğundan başlama saati de 15,30 
olarak kabul e<lilmi,tk. 

ATÇI 

sanları buluş kahillyetlerini de arttı
rıyorlar. demek. 

bağı çOzulmllş, balmumu gıbı sarar· 
mıştı. Dıll tutulmuş gibiydı. Artık 
havatından Umit kcsmışll. Köpri.HU

Mehmet Paşa işaret etti. Muhafız
lar, Patriğin ctrafmı saı·Qılar. Aldık-

nün kotlllcr ve hainler hakkınd:ı. na- lan emir Uıret ine Parmnkkapıya gö-
ıl bir ş ddct göstcrdlğtnl bllıyordu ti.ırdUler ve orada boynuna yağlı ken-
Kopı 11-lll d vam et.ti: 
- sızın daha başka martfetl~nlz 

de var. Bılm ~or muyum sanıyorsu

dtı· urganını taka.ı'&k astılaı·. Bu pat

rik, bu yolde. ahreti boylı,anlftnn ti· 

çQncüstı idi. 

yoBtofumuı oiyorki: 

Sofraya oturdıığumuz zarn&n bize 
yatnız adada iStthsal edilmiş yiyecek 
verdıler. Ten1lz temız giyinmiş nıah· 
kümlar hıç bir kusur yapmadan mi· 
safirlerini ağırladılar. YCAwğin or
talarına doğru gelmiştik ki, bir ince 
sazın oynak nağmelerıni duymağa 

başladık. tmrahnın lnsartlart eğlen 
miye başlamışlardı. 

Karadeniz çocuklarının titrek oyun 
lerı. Ege 7.eybekleri, cenup hudutla
rımızın milli oyunlan sıralandıkça., 
mahkQmlar candan a.chm\ar attıkça, 

lmralı adasında azmin ne kadar sağ
lam olduğunu görmek lmk&nını bul
duk. O azim ki, kaybolmuş bin va
tand ı cemıyete dlirlist otat"ak ve-

nuz? 
P t.ı ık, thancl. üzerine ihanet yük-

lenmemek çın: 

- Hayır, ded , bunda yanılıyorsu
nuz. Ben ruhani 'az fcdeıı başka hıç 
bır ı le meşgul d<'ğilım. 

- Ya oyle ml? Şımdl görlırilz. 
Koprü!U Rum patrlkhancs nde der

hal araştırma yapılmasını ve buluna. 
cak şeylerin derhal huzuruna getınl
metıını emretti. Bund:ın sonra Kop-

hrrgün 
J31r ftkru 

Olü yıkayıcı 
Bektaşi babalarından biri

nin çok tcnbel ve o nisbelle u
nutkan bir up.ğı varmı§. Ne 
emredilsc ya unutur, ya da ü
ıcnir, hiç yapmaz bafladığı i§i 
de tamamlamazmıJ. Bu yüzden 
çok söz iptir, dayak yer, fakat 
bu ku.1urlannı bir türlü terke. 
demezmif. 

Bektaıi babaıı yine bir gün 
bu upğı akıam yemeği teda
riki için çarııya gönderir. U
ıak hem çok gecikir, hem de is
tenilen §eylerdcn çoğunu nok 
şan getirir. Baba celallenir. Bir 
kaç ısille savurduktan sonra: 

- Behey eşek, istidatlı a
dam istenilen §eyleri unutmak 
ıöyle dursun, hatta söylenilmesi 
unutulan herhangi bir ıeyi bile 
düJijnür, bulur ve alır getirir. 

Der, bir ııürii nasihat eder. 
Aradan bir kaç zaman geçer. 
Baba hastalanır.: up.ğından he
kim ister. Biraz sonra, U§ağın 
iki kiti ile geldiğini görür yine, 
gözlerini hiddet bürür: 

- Ulan qekliği hili bırak
madın mı, der. Anladım bunun 
biri doktor ya öteki kim? 

Uıak cevap verir. 
- Ölü yıkayıcı şeyhim. 

-SON- AYAK UYUŞUKLUGU 
(4) • '9inıa tarihi eitt 6 

~mirde mahwJ relcottesi 

Bir okuyucwnuz, a) ağıııuı u~ w:tu
ğunu, ağrıdığını, aldığı lı~ıara rağ
men, ha t:alıfııı ıblr tiirlü iy:i olmadı

ğını yazarak bunan ~r ini bizden 
~or. 

İzmir, 24 (AA.) - AlAkadarlenn Aza<lan herhangi birinin u,llttjlll&· 

1941 İzmir mıntalrnsı mahsul rPkol- t.ırıa Mr ı.itriı t;Cbcpler val'tlır: Fakat 
te ı hakkında verdikleri tahmmt ra- tıu sebeplerin en haşhcaısı 11.)ak da· 
kamlara göre lizllrn 45/50 bhı, inc;r marlannın bir b~nuJ<lııl'a uğramuı 

40 hin zcytinya~ 35 bın \'C t "tün d~ dolayısYe ha<'.ağın. ılovanıh 'ey& mu 
22 bın tondur. Yapılan bu ılk tahmin- rnkkat olara'k. I~ 1 t>efilt:nımı.cmesldlr. 
Jl're nazaran lizUm normal scnclere Bu halin ba.<ılt bir şekli heı- gijn 
nisbcten az olmakla beraber geçen ba.50111za gcllr . .Kazun u~·ku t!f>"JU181n
senckı rekolteden on b~ yirmi bin da, bir kohmıuzun VC;\"a bir hacaiı
ton fazladır. Kalıte itibariyle çok mızrn mtiine ·atınP.J olduğumuzu ha. 
yüksek ve iri tanelı olduğundan bu tırlayıru~ Vl\cudttml\z, mun bir müd
yıl çok ne! s mahsul elde cdilecekt:ı·. det, bu UZ\,ı ta:tliki altında buhln
Zcytinyağı rekoltesı de on bln ton- durduğll ~hı burada kan rlola ması 
Juk bu· fazlalık göstermekte ise de bozulclula düç.ar olur. O zaman ba
tutiln 14 bin ton nok andır. Bur.a cak \eya kolda tuhaf bir uy~Juk 
mukabıl mahsul hastahkSJZ ve ne· haşgbı.terlr. Ru csnarla ka.nnMlanma 
fıstlr. ile beraber az <;ol, ngrı dıı. vardır. işte 

bu hal, kansız kalan lnlrterln bir 1 YlM}llkluğwı arkuından do. agnlar 
na1 feryadından .,.. bir ~ detti- beflar. Ağrılar kalça tarafında, ln
dfr. Taz)1k ortadan kalkınca u~.- MIUD oturak o-erinde b&ı:layıp, aya
luk ta mun müddet sürmer.. zall o- ğm aıtca.&mda.n ~ topuğa kadar ma
lur. nır. Stya.ttk df'dikleri bu hutahk. 
&Mıakl&rı \eya kolları heetiyen kan 

daınarlannrn hau .hafıtahklar dola)ı
stle bitıtllup daraldığını \Eıya tlkan
dr,fmr tauvvur edlnl7~ t~ o r.aman 
da aynen böyle iyi ~enüyen 11-

zuvda ı>ık ık karın<"alanmak ve 11-

y~r göriilnıesl pek tabiidir. 
thti;\'Br im.ıuılarda \;K-udun damar

ları "«ırtle~p bedendeki kan d<llaşma. 
M yolunda olacıuuhğı için, a~'&ık 'e 
kol gibi kalpU-n uT.a'k •nahiyelerde u
yu ,ukluklıı.r Ç<>k ~örtilür. 

Bel keml~nln iç.indeki mundar ilik 
ten çıkıp, kalça tarafından, b&<~ 

jt1llen büyük bir sinir \arrlır. Onım 

llflhaha uğranınsı hallerinde de en·e
la ayakta bir uyuşukluk olur. nu u-

~ok defa romatizmadan wı nadir olıv 
rak ta ı.alr ~tabkların mikrop "' 
zehirlerinden ileri gelerek lnııaııa t-Ok 

ıkmtı vertr. Dimağ rlamarlarında 

husule gelen bti7-ii"1ıeler, tıkaıvnalar 

\ e Mrtüklel' dolayr.ılle, Jnf'rkezi ola
rak, vukua gelen bozuldukl~ıtan flo
layı rla bacak \'6 kollarda tt..VWJmalar 
ofduğu 'ardır. Ayak uyu,.-nalarının 
ne kadar \0~k sebeplerden Heri geldi
~nl goriiyormınuz. 

Şu hahte hize çare Mıran okuylll.-ıu
muzun kendi dokforuna l\·iicuclünü iyi 
bir muayene P.ttlrlp bulunM".&k ı;ebebe 
göre bir teda,1 yolu tutması IAunı 

gelecetlııli elbette takdir edersiniz. 
Dr. Nuri ERGENE 

recek. 

1mraltda ti8.bah 

PürUzsliz ve tatlt bır şarkt lle gôz
lerlmızı henilz gUn~ız bir semaya 
dogru kaldırdığımız zaman. lmralı
nın btı· ağızdan İst!kllı.I marşını o· 
kuduğunu duyduk. Vatan duygusu
nun lmrnlıdaki tezahtirti kadfır bu 
duygu hiç bır yerde kıymet bulma
mıştır. 

Mahkdmlar hiç durmuyorlar. 1m
ral ceza e\i müdlrlnln dediği gibi 
onlar kendılerini bUytlk bir hazl& ça
lı maya veriyorlar. Ttirkiyeırin hiç
bır yerınde bir kimse tam sekiz saat 
çalışmaz. lmrahnın hısanları lam 
sekiz saat çalıflyor. 

(Dünki Sayımızdan Devam) 

- Efendı, bu sozlcrınızi bır Lehlı· 
y.ı yakı1ttıra.nuyor-um ... 

Dıyc bağırdım. Velhasıl aramızda 

ancak kılıçla faslcdllmcsi IA.zım ge
len bı.r mücadele oldu. DUeJJo ettik 
Onu alnından yaraladım. Bir mUddet 
yattı ve ayağa kalkar kalkmaz ilk tŞl 
hemen şatoyu terketmck oldu. Bll!
harc, misa!ırl olduğumuz kontun yap 
tığı tahkıkat hiç tc Zernckl'nin le
hinde netıcelenmcdl. Her ne ise bu
ralarını btraz çabuk geçeyim. Ortalık 
tabii halini alır almaz tekrar Kreko
vaya döndUm. Zaman zaman işten u
zak kaldıkça umumi bnhçcyc giderek 
biraz hava. alıyordum. Bu· gUn bah· 
çede, vaktıle kız mektebinde gdrerek 
sevmış olduğum matmazele ra.stgel
dıın. Eskı hulflvct ve cazlbcsınt m-u
zaaf blı· surette muhafaza etmekle 
beraber bUyUmUş, hUsnU daha başka 
bır teklmUl ve inkişafa mazhar ol
muııtu. Kalbimin yıne bUyük bır he
yecan ıle çarpma.ğn başlad~ını du
yuyordum. On beş glln sonı-a garip 
b.r tesadüf bana, bu hayali sevglli
mın ismini 8ğrettl. Krekova mahafi
lınde oldukça şöhret kazanmı, dost-

HiKAYE 
şuraya. bura.ya denkler, sandıklar ko
nulmuştu. Ne buraya gırerken, ne de 
bırlncl kat tntlonunda kımeeye rast.
gelmedim. Köşk san'ki h!li idı. Bır 

kapıyı açtsm. Şimdi onun, evet o, ha
yatımdan ziyade taziz ettıfim genç 
kızın odasında idim. Bu muattar, 

larımdan bırlsıle Vierj kilısesıne gtr
miştim. Orada, sevgilimi mtitevekkl
l!ne bir huŞ(ı. ile diz çökmlif, dua 
etmekte gördilm. Heyecanım o kadar 
şiddeUI idi ki, dostum bile farkına 
vardı ve nıUstehzıyane: 

<Ne oluyorsun? Yoksa matmazel 
O\içimska sem efsunladı mı?> dedi. 

- Matmazel Ovıçlııı ka i mınde bi
rini tanımıyorum. Cevabını verdim. 

- Bu, şehrimızln en gllzel kızla 

rın<lan biı isinin ismidir. Kendini, o
na A~ık olmaktan sa.kın azızim. Çtin
kü pek yakında evlenecek .•. 

- Ah! Evlenecek mi? 
- Vasisinin oğlu genç Mlyerakt 

ile... lştc, bak.. Orada, nişanlısının 

arkasında ayakta duruyor. Alnında, 

Avsuturyalılarla harp esna ında alın
mış bir yaranın nlfal\esl var. 

Göstcrllen şahsa dikkatle baktım 
ve elımle: 

MAHKÜM 
Yaun: Sieminık 

Çeviren: Cemil Dilmaç 

- Zerneki! •• 

lisede da.ha fazla duramadım, dışarı şuh ve teınız oda içinde, höt.Un hü
çıktım. Miyenıki ısmi benim iç n ya- viyctlm eriyor ıı-ıbi idi. Buraya, ne 
bancı değildi. Onun, 6lrf Avusturya- maksatla geldiğimi unutmuflum. Bır 
lılara casusluk etmek üzere Leh va den, masanın Uzerinde zarif, kUçtik 
tanpervcrlerine Uıtihak eylediğindcn ı blr madalyon gördüm. Bu madalyon 
şüphe edildığlni biliyordum. Her ne da ııevglllmln, daha mektepte iken çı
olursa olsun. ben. bu izdivacı scvgi-1 kıırtmış olduğu bir :fotoğrafial vardı. 
ıım için pek tehlikeli addedıyordunı. Bunu uzun uzun kokladım, öptüm ve 

Diye mırıldandım. Kendisini bundan haberdar etrnlye sonra. ani bır hisse galebe edemtye-
Burada, Marılla, mahkumun hika- karar verdim. rek alıp ka.lblm!n Uatftne sakladım 

yesini keserek: Bir gUn, öğleden sonra ihtimamlıca Bu suretle bir cUrUm i~lemlş bulun-
- Nasıl, Mlyeı"ski kendısine Zer· giyindim ve bilinemez naısıl bir hisse duğumun bile farkında. değildim. Ya· 

neki unvanını mı vernlifti? tebaan cebime bir de kama yerle~tır- zık ! Bu cehaletin cezasını ne kadar 
- Evet, Madam... dım. Bir haftadanberl çekmekte ol· ağır çektim. 
- Ve alnındaki yara da Lehlsta- duğum hummanın asabıma ba.hfettiğl Bundan sonra neler cereyan etti? 

nın lstlkllll için yapılan muharebe- ı-ahavet, muhayyelem tlzerınde me- Jan Rtlvtç lsmınl bildiğiniz gibi bun
lerde alınmamıştı ha? şum bir tesir bırakmıştı. Kendimi A· ıarı da bilirsiniz. İçeriye giren iki 

- Katiyen Madam .•. ÇUnkU o ya- deta bir roman kahramanı zannedl· hizmetçi beni hıraız diye yakaladılar. 
rayı açan benim kılıcımdı. yordum. Bir gün evvel teehhUI etmiş olan Mi 

Marilla muztarlbane içini çekti ve Matmazel Ovlçimska. şehrin dışmda yerskl de ge~lp muhakememde hazır 
mahkQm hikAxealne devam etti: ı ve bahçeler içinde zarif bir k6şkte o- bulundu. ' 

- Onu gördUktcn sonra artık ki· tunıyordu. Koşkün kapısı açıktı ve (ArkMı \'&r) 

Geçen sene 25 bm lira kir ~ 
bu sene bunun tiç mieil kU elde 
bllmellyiz.:r> ~ 

Protesor Payot."mın dediti Y 

mallktlmlar c&mlyete kllrfl::. 
!arını öderken, ona. yük te 
ıar. .~ 

Adliye Vekilimiz Hasan Me-.ıı""'"" 
cı lle adayı ek&ertya yürüy~ .A 
zan ökUz ar.a.baluma binel'ek '111'" 
karış Cezdik. 

lleri bir' zi!·aeUe ugraşan rl 
mı gezerken, Y~1' 9Irtlart· ~ 
ları. bahçeleri görmek, b~...; 
hazla çalıfan mahkCUnlau seyre;;, 
bizde büyük bir h&yrapiık uyaıP"-"' 

Bındiğlmiz motörden balık~ 
balık çevirmelerin!, . gır ıır ç~ 
rınl görüyoruz. Bütün bunlar bit*"' 
larımızın uzağında kaldığımıs -rl 
bir hayattan başka nedir? Geee 
tırdıfı zaman merkezde koğuflat~ 
nünde toplanan İmralılıl&.r, baf 
eğlencelerine başladıkları bir (J 
uzaktan bir tren dUdilğü duydııl'· ı 
cenin karanlığında ferya.t eden bil 
sin mahk~m\&r arasında. bulu-;J 

lokomoUfcinin tahassUrüntln i!~ 
olduğunu söylediler. Ses yaJcJ........:. 
yaklaştı. Kalabalığın ortasmdal\ f 
ti. Yine uzağa doğru gitti. Bir t$ ti 
nun tiz sesini takıp ettik. Sonrt 
zarlarımızı etrafı çevrek:nmlŞ ın'..; 
nın ortasında yere diz vuran zer 
tere doğru çevirdik. 

Bir çanın karanlığın içinde çıııld' 
yan esini muteak.ıp !mraıının ır' 
insanları birer birer çekildile!"· ~ 
kırlara, kimi değirmenine, kltnl 
ğuşuna yatrnağa gitti. Merdi\'eıı 
inerken ilk geldiğimiz gece bit 
sonra İmralıdan aynlacağını Jıl 
aldığım bir mahkdmla kar~l' 

- 23 kaldı, dedi. 
Bundan anladım ki. bu ad&J'I 

miyete ıtm1ek için acele edıY~~ 
Mttat P~ 

Tashih 
DtinkU sayımızda, cGUnahkll" f 

dın ve çocuklarn ba•lıklı yası 1 
azzez Ta.hısin Berkandındır. ?dil~ 
rln imzaııı her nasılsa unutull'I\ 
Oztir dilenz. 

Çay boreği 
ıJ. Akı yumurt.ya 150 1'1~ 

iyice kaynatılmıt çay au)"lt f'. 
nam da kaymajı aluun&f _'; 
jurdu bir tencerede ~Af. 
b . "L!_;_ .cı· . . D'-!~ ~ 
M'luıınne 1 11'11\la. '"".,it·, 

.... k&fliı HYtİD yajı, ~ 
çay kafiiı kar~nat, t!'& ~ .. r 
teker kalıp bir tahta ~ 
yic:e kanftu'unz. Buna, tJ' 
miktara buiday unu il• ~ 
nun alllda biri miktarında f. 
11r ve patates unu katarak-J 
katı olmamak ,utiie Y"'( 
nuz. Haııl olacak bamur11 > 
mi miiaavi parçaya aymtl1~ 
ralarına erimit ve sıcak ;I, 
Y•iı ıiirerek tekrar ayrl._.1f 
yuiurup ıürülen yajl ~~ 
ten aonra oklava ile bam~ .,J 
taıma veya bir tepıi •~ 
un ıerpere" dört köte -1r" ...J 
Ortalarına maydanozlu ~ 
koyup kapayınız. Kapalı slı ~ 
lan alta ıelmek üzere yal"" , 
tepıiye diziniz. İki yum~ 
bir katık tere yağını çarP~ 
aonra bir fırça ile bör I 
Üzerlerine ıirünüz ve fırıl"~ 
riniz. Çay böreği, henı .J.a i 
hem de yemek ş0fralano
rilebilir. 
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BAŞ-
MABALEDD DIV&lll 

ltet (Bafı 1 incide) X man AtatUrk'ün emri altında luyanı 
llllttır tör Cemıı Bilse! nutkunda de- eden TUrk milleti bunu yırttı. Vali, Kaymakam ve 1 

ki: Lozanı lstiklAl gUnU olarak kabul 
-.ı~~ueun Lozanın 18 inci yıldönU- ediyoruz. Bir insan şerefsiz, bir mu- Nahiye müdürlerine 1 

Japonya !Almanlara göre j Reutere göre Bolluk içinde 
darlık - .... (R""'I 1 incide) «•• (R .. •ı 1 incide) -x (R••( 1 incide) (X) 1 lllJı ,, .. evvel Lozan Unlversitesl· let: ise lstlkltıısız yaşıyamaz. ,.,_, &.-<J ._.., 

ın.,. .. ,_ bı"rer ev tedarı"k 1 ,· dA" .. .. 1 yapıldıgwı de Moskovada mühlm askeri ve manların J0lerlı"yemedı'kler1" anla"l· la~. · uu salonunda bugün imza Sevgi ve saygısını gönUllerimlzde es ne .. ır goruşme er 7 

~ bu h b ·ı· iktısadi tesisata her çapta bomba lı..,or. (Ba.51 1 incide) +1-to ~tn~ &nla.,mayı Türkiye BUyUk ebedi taşıdığımız Ebedi Şefimiz Fran edı"lecek a er verı ıyor. " 
-~ lılecıı..ı namına, başmurahhas sız murahhasma: Dün akşam, Vişfnin Japonlara atımıılardır. Smolensk'in şarkında ımuhare· hat rahat at oynatan tufeyli 
e. ı1&... lnıza eden Milli Şefimiz yur- _ 1stık1Al bizim uzerlmlze aldığ"ı- Ankara, 24 (Telefonla) karşı müsaadekar davrandığını B. Stalin'in büyük oğlu beler olduğu bildirilmemektedir. mahlüklar bulunduğuna ve bun 
......._ -ıUfıer1nc1e memlekete en bUyUk mız vazifenin bUtUn ruhudun demiş- Vah, kaymakam ve nahiye mü· söylemiştik. Bu görü~meler buna Berlin, 24 (A.A.) - D.N.B. Cepherun bu mıntakasında hat ların hem müstahsili, hem müs-
~ oları bu mUesaeaeye imza et- ti. Onun içın kurtuluş savaşının bir dürlerinin gıttiklcri yerıerde otu- bir formül bulmak içın olsa ge- ajansı bildiriliyor: sabitleşlllekte olduğa benz.ı} oı. tehliki ezdiğine bundan açık bir 
~ kaıemı hedi et ı l d d t d k b 1 k b ek Alman matbuatı Stalin'.in bü- Alman askerlerinin burada s per delil olur mu?. Hevbelı"adada ltta ye m ş er ır. n ı da stikUU s vnşı ır. Lozan ayni raca · yer u amıyara şunun u- r ··· J 

~ ıtınu 'Oniver.slte her yıl candan zamanda bir zafer gUnUdür. nun yardımına l!!uhtaç olmalau Japonların Viıi'ye bir ültima· yiik oilunun ıark cephesinde eai.ı kazdıkiarı hab~r .alınmaktadır. bir manav tanıyorum ki, bana 
r~_llraua kutlular. Türkler Muhnçtn bir zafer kazan- dolayıs.iıe bu memurlara Hususi tom verdikleri bildirilmişti. ViŞJ edildiğini haber vermektedir. Cenupta, Kıef ın z.ıkred •• me- karpuzun tanesmi beş on gün 
-uqn nı 1 k d ik · · • eh f")• b t k · dı Moskova bombardımanı mesı' rok n1analıdır. \le Alman ' h... b eme ete sağlam ve ille- dıler. Bu zaferın ertesinde Türkler idarelerce birer ev te ar i ıçın res.Tıı m a ı 1 unu e zıp e · ,.. l b k t 

.,...11 lr "·- Berlin, 2-4 (A.A.) - 22 - 23 ı·ddialarının '-'a anını gösterır. evve otuz .. eş uruşa sa ıyor-la ı~ ._..,, getirmiştir. Bu ıtıbar- için A\TUpada lttlfakile bvUnUlen hazırlanan taHmatnamenin bazı yor. ~ d T f ı rd 

~ 941 U bar J V . t b". ""k temmuz gecesi Moskova üzerine Çünku'" Almanlar bı'r hafta evve u. es.adu en tam o sıra. a a ... n ış gUnUdür. Lozan hışmından korkulan bUyUk bir dev- maddeleri tadılata uğraını§tır. aponyanın aşıng on uyu 
•• ..... kimi dür J • · d.. k A ik H · ku""tle halinde yapılan hava taar- v'ef'ı· zaptetti"klerı·n1• bı"ldırm· .. er_ o manavın karpuz dolu bır mav 1'ıb- .... yet gUnU . lettır, sözU yerleşti. yeni talimatnameye göre emvaıı e çısı un a ·şam, mer a arı- "-J " 

lltı Lok rnıııetınin hAkimiyet ve istik 16 ncı asırda Muhaç ne kadar bU- metrüke ve milliyeden matluba ciye müsteşarı B. Velles ile yarım ruzuna dair D.N.B. ajansı aşağı- di. nanın sahibile konuşmasına. ku-
landa ti bir l k ı k tl'k b. ·· · t A dakı· mu"'temmim ·malumatı ver- Dı·gwer taraftan Ruslar ı·ıerı· Al- lak misafı"rı· oldum. Manav, mav tıııp ı:e n savaşa opa- yUk bir zaferse 20 ne! asırda da nö- muvafık bina tedariki müm ün saa ı ır goruşme yapmış ır, • 

ltbııı altııın,.tır. Bunun için Lozan nU, Dumlupınar o kadar bUyUk bir bulunmayan yerlerde Hususi ida· miral, mülakattan sonra gazete- mektedir: man koılarını geri attıklarını bu- nadakı karpuzlara yetmiş lira 
'il aafer &11nüdtır.> zafer ve Lozan siyasi bir zaferdir. reler tarafından bu mülkiye amir_ cilere demiştir ki: İlk taarruzda çıkarılan dehşet- dirmişlerdir. Ruslar Zitomir et- veriyor, diğeri seksen lira isti-

"" ~tırı dtlnyanın hemen iki yıldan- Türkiye bugUn de lttlfııklle övU- !erine birer ev yaptırılacaktır. «Amerika ile Japonya arasın- 1i yangınlar hala devam ediyor- rafında muharebeler o duğu.nu yordu. Pazarlk uymadı, mav-
~ :!.~teflle kavrulduğu bugün- nUlen ıtlbar.ı devletler arasında artan Yaln. ız mülk.iye m. emurlannın. ika daki münasebetlerin gitgide iyi· du. Jkinci taarruzda atılan bom· bildıdyorlar. Bu şehir Kıef n nn sahibine yaklaşarak mavna
"- lyı--'flll ne demek olduğunu da- bir cUmhurıyettlr. ı metıne tahsıs edilecek bu hına- leıeceğıni üınit ederim. Haber a - balar bu henüz sönmemiı yan- 160 k.ı~ometre ~ garbında.dır ve, da k ç karpuz olduğunu sor• 
1ı.ıı t.~l~ek için Rektör ya- Lozanda imza edilen 18 vesikanın )arın yapılabilmesi için vilayetle· !ındığına .göre, Amiral Namora gınların civarına dütmüıtür. Öyle ~~s iddıası dogruya benzıyo~. Bu dum. cAltı yüz elli> diye cevap 
~ -nıuerden misaller getlrmlş. 1 18 inci yıldönUmUnde, 18 milyon TUr-1 rin mali vaziyetler.inin müsait ol- B. Velles ile Uzakıark va:ı.iyeti ki yang•nları söndürmek .için ça- ıst~aımette Aırnanıar on gunlu~ verdi. Hesap ettim. Karpuzun 
h-...-

1 hrıparatorluğunun evvelce ke ait U;ııverslte namına, lnönll'ne ması şarttır. Yaptırılacak bina- ve bilhassa Hindiç.ini eselesin.i gö. lııanlar işlerini bırakmak m~c.bu: çetın muharebeıerd~n sonra an . . . . 
~ htr 90k mtıahedelere temas minnet ve şükran duygularımı suna-ı )ardan valilere ait olanlar 25, rüşmüştür. riyetinde kalmışlardır. Bu ıkincı cak 80 kııometre kadar ılerI ye· tanesı Heybelıada 1ıskele~?.:e ~ •tbflie demlfttr Jd: mn.> kaymakamlara tahsis edileceklt.r Roma radyosu bugün, Fransa taarruz da Sovyet ~ükumet mer- bılmışlerdir, Daha cenupta Bug O~ bir kuru a mnl O uyor, u • 
~ KaynaPCa nuıahedeııl ta- Rek~örden. sonra kUrsUye gelen 

1 

de beş bin lirayı geçmiyecektir. ile Japony~ aras~n~a ~ir _anlaıma· kezinin askeri ehemmiyetteki he- nehri J.tikametinde ise Macar ııe kanda 24 kuruş fazlasına satılı
tııııo, ft4aa cHkta.ndrr. RuSlann Ye- profesör Tahır Taner, Lozanın huku· Nahiye müdürlerine iae muhitın ya v~nldıgını bıldırmıştır.. defi erinde çok büyük yangınlar Rumen müttef Jdı:rııe bırlıktl" yor. Buna ihtikar demek bile 
r~e kadar g~erek ve orada za- kl bakımdan ehemmiyetini tebarüz ica !arına göre ve kendilerine ye· Japonyanın Hindiçini macera- çıkarmııtır. 150 kilometrelik bir terakki kay- fazla, açıktan açığa soyguneu
~ ~~hatırasını bUyUk bir Abide ettirmiş ve demiştir ki: Lozan mua-l tec~k kadar bırer bina temin edi- sına Amerikalıların müıterek ola- Moskovanın merkez garlarına deylemışlerdir. luk değil de nedir? Bunlar gö
~....,~ iettyen Çaritk Rus- hedenamesinin imza olunduğu gUn lecektir. Mülkiye memurlarının 1 rak iktısaden kar1ı koyacakları düşen bombalar, cephe ve gerr Naz.iıerfo maddi ve manevi b.t züme çarpan bir, iki basit miS. *tcta.*r. FatlMn k~vvet v-e pek hayırlı, çok mübarek hır gUndUr. ikametlerine tahsis edilecek bina· anlaşılıyor. Japonyanın, Pasifikte deki endüstr.i mıntakaları ile olan kinıığj J1erhalde biıyuk olacaktır. sal... 
~ ~~i bu ıpehre Fatihin Aziz milletimiz bunun her yıl<lonU- !ar iç.İn vilayet umum meclisler: Amenkanın menfaatlerine aykırı münakalatı en ciddi bir tarzda Çü~kiı, .kol.ay ~ir zafer 'e seri b r 1 Muhtekir ve tufeyli her yere 
~e ··--~ Grand Dlik mUnU şevk ve heyecanla kutlamak- .aylık bir icar bedeli tayin edecek hareektine karşı yapacağı üç ted· sekteye uiratmıştır. Muhasamata netıce umıtlerın/Jl boşa çıkması . 
' llMnıattak olamadı. Dolma- ta çok haklıdır. b b d 1 IAk d 1 tarafın· bir vardır· takaddüm eden son aylara kadar kadar askerlik manevıyatını ve sokuluyo~', malı kapatmak, :z-
-...,1e Clentılden gelet0ek padlşa.hla Gene böyle bir yı\döııllmUnde hu- ~:n ~m:m~ ;uha:eb: a~ezneaine l - Amerikada altın m uba- {evkalade bir g~yretle ink~af et- insicamını bozan bır şey olamaz. lemek, pıy.asaya az •. ~ çı ar-

........ ~.... kukçuların şllk:an hislerini arzctmek her ay muntazaman yatırılacak- yaatının durdurulması, tirilen bir çc';k iaşe müessesele·j Ş.mal müntehuında r·in er ba- m k uretıle bolluk ıçmd~ zor-
tlitıetı *' ... e9Utde P-eme- tizere Atatürk Un huzuruna kabul 2 _ Japon matlubatının d ur- Alman taarruzlarının hedeflerin- zı teralc.kiler kaydetm şe benzi- la d • lık yaratıyor. Bu nıkaplI 
""~laııbak Ruatann nrittt1ıfik- edilmiştik. BUyUk kurtarıcı bir mu- hr. o durulması, den biri o\muıtur. yorlar. Fayt si:r.diye kadar Le- düşmana karşı tam bir sefer-

4M....:.--· nasebetle Lozan zaferinin mahiyeti Al 3 _ Jap,onyaya yapılan esaslı Moskovanın umumi Sovyet ningrad ciddi ıb.r tehdit altına berlik yarıp harekete geçmek 
nıı ~an Şeref merhum. bir etrafında çok değcrıı sözler söyledik- Rusların manya, ihracat uze;inc ambargo konul· endüstri istihsaıatındaki ıhissesi duşmuş degildu. ıazım geımez mi?> 
te n.ı..._, _Millet Meclisi kik'stlsün- ten sonra bilhassa iki mUhlm tavsi- } } M • ması. bazı şubelerde yüzde yetmiş beşi Hu harp Almanya ve lngıltere· Elbette gelir. Bize kalırsa bu 
~~n ,.. • ...ı..-.... k şumarı yede bulundu. ta ya ve acarıs- A ik 1 b 1 kt' d Alman hava kuv· ·· h k 1 w b :~ -T-r G....... mer a bu tedbirleri a usa u ma a ır. ye mun asır a acaga enzemı- güne kadar hilkfımet pek iyi ni-
t'tClılıı....:__ Birincisi, Lozanın kıymetini anla- tandaki sefaret Japonya, yalnız Hind için ide de- vetlerin.in Moskovaya yaptıkları yor. Dün) anın dıger kıta_ a_rın_ı da yetler göstermiş, fakat usul ha-
~ --...dan Silivri yoğurdu ak~ mak için onu dalma Sevr'le mukaye- ğil, Çinde de mü§kül bir duruma mükerrer akınlarda mühim silah harp sahasına sokacak gıbı gozu- kı d k rt • h d k 
, , ~. Yoturl bi)'ie neden se etmelidır. erkanı Erzurumda d k ve ağır endüstri tesisatı hasarlara k.. mm an 1 ası sa a an çı a -

l İkincisi Lozan denilince dalma İs- Erzurum, 24 (A.A.) - Sov: Ü§ece tır ... >(Radyo Gazetesi) uğratılmııtır. u~~~upada dolasan ıayialara mamıştır. İhtikara ka.rşı müca-
1111~ da ~ cııJenk : met lnönU'yU şükran ve iftiharla an· General W avel .. - Al . ha"rp dışında ka· dele, kırtasi usullerın çerçe-
.... Yl'I R Al it 1 ve * gore mnn;>a ... d .h . ti ·ı tıaıı-.__ art.ak T8ı1dyede değil, Ora- mak her TUrk için bir vazifedir. yet usyanın manya, a )a Şanghay, 24 (A.A.) _ D.N. lan yegane ikiı.nemıeketi de, yanı vesı ıçın e, memu~ ~ı nıye ı e '-!' JOtmrt!ıardlılı gtimrttk :res- Bugün de başka milletlere gıpta Macaristandaki elçilik memurla- Japon vapurunda ltornlNa B. nin muhabiri yazıy_or: Türkiye ve Jspanyayı da harbe yapılamaz. Muhtekınn ve tufey. 11-.., da OlllMn> ~· ettirecek surette mmetımizl eulh ve rından müteıekkil 146 kişilik l.ir Vaşington, 24 (A.A.) - He· Sinvam Pao gazetesinin verdi· aüriıklemek üzered.iv. Yakında linin nikabını düşürmek, onu 
~ löktert deJııen :ıntn8l'eletik? selı\met yolunda yUrUten Lozan kah· kafile dünkü trenle şehrimize gel· rald Tr~büne"ün ltükumet meha- ği malumata göre General Wa- bunlardan birisine veya her ıkı- kendi silahlarile mağlfıp etmek 
""1 ..:..._5 . asır 1'lirk hAkinıiyetinde ramanı BUyUk Şef' o sonsuz saygı ve ikm~lerdti~. t"M~a::rler 

0 
ş:h:::~~e f..linden vaki jstihbaratına güre vel, p ek y~kında Moskovaya gı· ı' sine birden taarruz cdecektır. lazımdır. Bunun için en iyi yol 

~ ~· gilsel Bdirne, Akde· •Ukranlarımı sunarak bu vazifeyi ya- ı saa ıs ıra a en 8 ~r . - Panama kanalından geçmesine decektir. Bunun saiki ise ya nefse fevka a- hükumetin namuslu tUccan ha-
~ k lndıri lzınir, Karadeniz p.yorum. billerle Sarıkamışa n;utev~ccıh"nıl mümanaat edilmiş olan bir Japon General Wavel, A\manların de jtimaddır, yahut da ümi!sizcc rekete getirerek ~nalıkla çar-
~Oireeun, Trabzon, Rize, kah- Sözlerime nihayet verirken bize bu yollarına devam etmı,lerdır. vapurunda saatli bomba bulun- Sovyet Ruıyada. ilerl~mesi dola· bir hareket ur. Çtinkü bu g.bi te· pı mak mesuliyetini kendilerine 
~ diyarı Erzw-um..... Kars. Her mesut günleri yaşatmak için kanları- t b kl mu~tur. yısile müşterek bır mudafaa cep· ıebbüs erde yeni fırka ar ku an- bırakması \'e miktarca cidden 
' bir kaç x&hraman)q adı ya- nı, canlannı feda etmiş kahraman yazlarından bahse mit ve u ha a-1 s· 24 (A A ) 5· • h . . k · · 5 tler I d k · H 1 
»ıtt .... ~~ Alt8ıdolu iki ~ Vlll- Türk evlatlannın mUbcccel hatırata- ;..n Lozanla nasıl yıkıldığını tebarUz n~apurl. 1 j · -::- 1 :t 8:s1ı.}e~l

18 et?.1e ıkçınb. 0~~:faa mağa ~azır anıybo~ emk e. ~ır. b ak: mahdut stokları Ticaret ofisine 
.._ ~ gapur a ge en yo cu arın soy e ı- 1 ır ıgı ı e muıtere ır mu buki kı} aset, ıtırme ıçın eı ı t ld k 1 k t b kı 
~ ._. bırakılan Türkiye ~tul- rmı hürmetle anar, hepln~zln bayra- ettirmiştir. . . . ğine göre, bütün Fransız ticaret cephesj teaia etmek için Sovyetler de bütün fırka arını kuı.anmak s ın a ırarnlibmem -~: :a . 
..._ 'l'th-kiye idi. naını kutıuıarım. lıl.ekki G~ sonra mWlt.llif. gemiler.üie aört, ""bet gün evvel Birliii ile Hindiatan arasında a. s. mecburıyetınde o duğu Rus har mından e~ ?l ~em ı yaç ra 

lllh..."" ...._ edH«ı v~ ölUm PrOfeeör Tahir Taner'den sonra hatipler söz alarak Lozan hakkında H d 1 1 d 1 · k d ı h t d Bı taraftan da ~ ın içuıi iman arın an ayrı ma- keri bir jtbirliii tenuni ma sa ı.e binin netıceıini beklemesinı ıcap asre mesı ır. r 
~-~· Baro reisi Mekkl Gelenbek de Lozan· konutmuşlar ve merasim bu suretle 1 d 1 · · B db" · fi ·ı ·· ·· t 1 dd l ri · -.._ ma ar~ cı:n_re ~ mıştır. u le ır n l Sovyet askeri fe ene goruıme· ettirir. mevcu. o mıyan. ma ~ e n ı-

"9..,, Uhl ""41, ef9lz kahra· dan evvel ecnebilerin hak ve imtl- saat 18•30 da nihayete ermiştir. sebebı bılınmıyor. ler yapacaktır. Şımdi Japonya Hındı~niye bi k mesı meselesınde huk<lmet. 

ültimatom verm ştl){. Japonların te kilatının tetkikler yapması ve 
bu mem eketi i"gal etmek istedık. halka yol göstermesi faydalı o
leri anlaşılıyor. Bu takdirde böy· lur. 

halde tutmakla berabo 

-.....~İNDE --

'ıı lllıreUe paranw en emin bir şekilde arttırmış olacaksınız. 
l - Paranız iy i bir faiz getirecek tir: 
2 - Siz tasarrufa alışacaksınız. 
a - Milli Müdaf aaya hizm et edeceksiniz. 
4 - Paranız gene para kalacaktır. life ._ _ _ _ 

'betnı --•aan iateraenlz, ba.fınız sıkılırsa, dara gelirseniz, bir tasarruf bonosunu derhal paraya kal 
"'1ıJc enız kabildir. Bunun için bir bankaya müracaat ederek bono faizinden yUzde yarım feda 

Yapacakaınız ve bonoyu iskonto ettireceksiniz. 

l<uvvetli bir Ma:iyede yurdu korur. 
Milli Müdafaa bütçesi de asker gibi 

ıı..lıudud1ı bekler. 
baı bir bono alarak paranw hem kendi leh nlzdc, hem de vatan emrinde seferber ediniz. 

3 Ay vadali b~r tasarruf bonosu bir yı lda cro 

6 ,, " " " " 
htt 12 " " " n "' 

" " 
cro 

" " 

4 
5 
6 l"..: faiz getirir. 

llorıoı ıoo llralık bir bono için 9-t lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 alacaksınız. 
~. ~ batkıuuna devretmek veya vadesinde bunu herhangi bir bankadan, banka olmıyan yer 
\P'd &leandıklanndan tahsil etmek kabildir. Bunun iç n hiç bir muamele ve merasim yoktur. 

•inde , 
t~•btup paranlzı geri almak istemezseniz vadesi gelen bonoyu derhal bir başka bono ile değiş· 
bl:Jtlt ve aradaki faizi bir defa daha peşin alablllrslniz. 
l.ti111 ,:ı. BlR BANKAYA MÜRACAAT EDEREK TASARRFF BONOSU ALn..'Jz. 
b&ıalca Yango idaresinin resmi ııatıt gl~lerlnde de ta~amıf bonolan emrinize amadedir. Bonolan 

01rnayan yerlerde Malıandıklarında da bulablliıs.nlz 

1 

1 

Türkiyeye 
Alman ftizyı kı 

(Başı 1 incide) (-) 
idrına ister TUrkıye yollle, isterse 
Kı.ra(lenlz yoliyle olsun vaıablldıkle. 
ri takdirde çok bUyUk bir sevkulceyş 
arnntajı elde etmiş olacaklardır. Fa
kat bu iki şeklin her ikisinde de Al· 
manların Türkiye·n n teşrıki mesaisi. 
nl elde etmrleri lft.zımdır. 

Sovyetlere göre 

otomobil, 300 motosiklet, 32 zırhlı 

otomobil, 25 top, 8 torpil makinesi ve 
dlğeı· sll!hlar iğtinam olunmuştur. 

23 temmuz gUnU So\'yet hava kuv
vetleri dUşmanın zırhlı birliklerine ve 
tayyare meydanlarındaki tayyarele· 
rlne mUtemerklz darbeler ındlrm(9-
lerdir. 

Bal takta 

le bir ihtımale karşı hazırlanmış E~ki valiler eşkıya takibinde 
b_ulunan Büyük ~:itanya iıe A ne· daima eşkıyanın mert ve na· 
rıka Japonyaya ılanı harb~decek. muslulnrını arayarak kır serda· 
!erdir ... R.usla~ın hattı hareketi de rı yaparlarmış. Tüccan eşkıya-
çok muhımdır. Rusyanın Sıberya. . . 
d k . d · k h • kuvvet· ya benzetmek ıstemıyonız, fa-a ı enız, ara ve a\a . . .. 
}eri ayrı bir teşkilata tabıdır ve kat aynı kıyasla muhtekir tuc-
ayrı üsleri ve (abrikaları vardır. car__ı? hakkından mem.?rlann 
Daha bundan bir kaç sene evvel degıl. .ancak namuslu tuecarm 
Ruslar Japonları fevkalade ciddi gel bileceğini söylemek isteriz. 
bir mağlubiyete uğratmışlardı. İhtikara ait mücadele, her ihb-

Türklycnin Alman kıtalnnnın TUrk 
topraklarından geçmesine nasıl mu
halefet etmekte olduğu ise malClm· 
dur. İtalyan filosu bakiyesinin Alman 
subaylarının idaresinde olarak Kara· 
denize geçmesi Rusya için vahim bir 
tehlllte tcşl>il edcblllr. Bu vaziyet, 
son gllnlcrde Ankara hUkQmeU tıze

rine Alman tazyikinin neden dolayı 
arttığını izah etmektedir. 

Moskova. 24 (A.A.) _ Tass ajan· Sovyet hava kuvvetleri V ıadi- sas sahasında tüccarın müft;e-
sınıı. göre Baltık denizinde bir kafile- vostok'dadır. Burası Tokio'nun rek mesuliyeti altında yapılırsa 
yl yakalıyan Sovyet tayyare ve dea· Kolayca bombardıman edı mesı ciddi semereler verebilir. 
troyerleri du.ntaıun on vapurunu ba- ni mümkün kılacak derecede ya· B. Roosevelt, harbin doğur-
tırmışlardır. Bu on gemiden beşlnl kın bir yerdir. duğu iktısadi ihtiyaçları kartı-
deatroyerler batırmıştır. ============= lamak icin teşkilat kurduğu 

Sallhiyetı 1ngıllz mahfilleri, TUr
klyenin evvelce mUşkW zamanlarda 
bir c;ok def.\lar 1..spıı.t ettiği dUrUst 
hattı harekelı hakkında bUyUk bir 
itimat beslemekte, fakat bu bölgede· 
ki Alman tasa~rlarl hakkında mev
cut bazı endişelerini de gizllyeme-
mektedırler. 

Smolensk hala Ruslarda 
Londra, 24 (A.A.) - ,Reuter: İyi 

bir kaynaktan öğrenildiğine göre Al-

man propaE"andaama ve b&JJkuman
danlığı haberleri· hllUına Smolensk 
Mla. Rusların elindedir. 

Bir kaç gUn evvel bu şehir banll
yöıiüne varan Alınan kıtalan pUs· 
kUrtUlmllştür. Halen sal!hlyetli mU 
f&hitlerln intibaı, bu şehre mijtevec-

* clh ikinci bijyUk Alman taarruzunun 
Berlln, 21 (A.A.) - Yarı resmi da erimekte olduğu merkezindedir. 

bir membadan blldlrlllyor: Rus kıtaları, smolensk'i Moskova· ! Alman elçilerinden M. Cladlus'un 
halen Ankarada bulunduğu hakkın· ya bağlıyan ve adedi adedi az olan 
da yBbancı memleketlerde dol&JJan yollarda bir çok mAnialar vücude ge· 
şayialar hlll!ına olarak mumalleyhln tlrmlşlerdir. Almanların Moekovya 
TUrk devlet merkezinde bulunmadığı cepheden bir taarruzda muvaffakıyet 
ve çoktanberl Ankaraya gltmemlt ol- ihtimali olmadığını anlıyarak m!llet
duğu har!clye nezareti mahfillerinde !erine ilk hedefın Moskovayr zaptet· 
bildirilmektedir. mek değil, Sovyet ordusunun Mosko· 

Bundan başka Alman siyasi mah· va önünde imhası olduğunu izaha ça· 
fıllerinde bu münasebetle yapılan ba- lı~alannın ba.,lıca ıebeplerinden bl
zı telmihlerin de nazarı dikkati cel- rl budur. 
bedecek mahiyette olduğu beyan edil- Lenlngrad bölgealnde vaziyet daha 
mektedir. Bu imalara gôre M. Clo- karanlıktır. Fakat Ruslar iyi tahkim 
d us, Ankaradakl mevhum ikameti ed!lmif bu bölgede Alman tazylkınm 
esnasında Alman kıtalarının TUrklye. muvaffak olacağını zannetmemekte· 
den geçmesini temin etmek makaadl- dlrler. 
le bir takım mUzakerelere girişmiş- Lenlngrad, yalnız batı cenubundan 
tir. Bu gibi müzakereler cereyan et- tehdit edilebilirse de Sovyet kıtaları
tlğlne dair olan iddialar burada tek· nın k18mı kUllt.l Pskof etrafında mu. 

annldane mukavemet etmektedir. zip edilmektedir. Berlin mahfillerine 
göre bu haberi uyduranlar Clodlus'un Moskova, 24 (A.A.) - OstU.Ste 
maruf bir şahsiyet olmasından isti· UçUncU gece olarak Moskova'yı bom· 
fade ederek mezkQr şayialara bir he- bardıman etmek üzere Sovyet hUkQ
k kat kokusu vermek istemişlerdir. met merkezine yaklaşan Alman tay-

' Tamamile yalan olduğu anlaşılan bu yareleri dafi bataryalannın şimdiye 
haberin bir tccrllbe balonu olduğuna kadar görlllmemlş bir derecede şid· 

şUphe yoktur. Londra, bu gibi ha- detll nteşlle kal"fll~mıtlardır. 
berlerl yaymakla kendi bazı siyasi DUn gece yangın gözcüleri ve ltfai. 
maksatlarına bir zemin hazırlamak ye yeniden mUkemmel bir aurette ça. 

1

1 temlştir. Bu suretle İngilizler, bazı lışınıtlar \'e ehemmiyetsiz bir kaç 
niyetlerin daha tabii göstereceklerini yangın müstesna, çıkan yangınların 

zannetmişlerdir. hepsini söndllrmllşlerd!r. 

Ş a n h O r st zaman bir tek devlet memuru 
kullanmamış, hep iktısadi ha

(Başı ı indde) «+» yatın ameli ihtiyaçlan arasında 
vette idi. Bir bombanın tam isa· pişenlerdC'n istifade etmi§tir. 
betle düştüğü göriılmüıtür. Roosevelt'in pek doğru bir yol 

Brest' de bulunan Gne.isenau tuttuğu az zamanda elde edi
ile La Pl!lüce' de bulunan Schan· len semerelerle sabit olnnıttut. 
honf a dün akşam ve bu sabah Ahmet Em-. y ALMAN 
yeniden şiddetie hücum edilmiş- =============::::r 
tir. Cherbourg limanı da ~ ddetle 
bombardıman edilmiftir. Zırhlı
lara bir çok tam .inbetler kayde· 
dildiği gıbi her üç liman da ciddi 
hasara uiramıştır. 

Ofi ajansına 
•• gore 

* cna,ı ı 1ac1ıc1e) ._. 

Kahire, 24 (A.A.) - Orta· Londraya götürmekte idi. 
ıark JngiÜZ hava kuvvetleri umu-
mi karargahının tebliği: İspanyada 

lngiliz bombardıman tayyare- Seville, 24 (A.A.) O f.i : 
)eri ve donanmaya mensup tay· Şiddetli sıcaklar ·reaumur 52-
yareler tarafından 22 temmuzda yüzünden Seville ve varoılann
Pantellaria açıklarında b~r düş- dan Punta-del·Verde'de topçu 
man vapur kafilesine karıı bilhas. obüs doldurma atelyesinde bir 
sa muvaffakiyctli bir hücum ya· yangın çıkmıştır. Yangın, üç ba
pılmııtır. nıt depoıunu berhava elf:niftir. 

Dört ticar~ vapurile bir mik- Bir zabıUe bir çok küçük zab it ve 
tar torpido muhribinden mürek kırk er, kaybolmuıtur. Telef o· 
kep bir kafile görülmüş ve bom· !anların hakiki miktarı henüz ma 
bardıman tayyarelerimiz kafile- lum değıldi°r. lnfi!alclar, bir çok 
ye hücUım ederek 7000 torulito- evleri harap etmiıtir. Cam kırık
luk bir vapura iki bomba isabet )arı ile bir çok kiti yaralanmııtar. 
ettirerek vapuru yakmışlardır. Şimdi Punte·del-Verde'nin etra
Diğer .iki bomba da 6000 tonilii· fında bir emniyet kordonu vücu
toluk bır vapura isabet etmiştir. de getirjlmiştır. 
Mühimmat nakletmekte olduğu !"'-~~~!!!!!i!!!'!!!!!'!!!l!!!!!!!!!!9!!!!!!1!19!!!!!!!1!!1 
tahmin edilen 5000 tonilatoluk 
üçüncü bir vapura da üç bomb 
isabet etmif ve vapur derhal ber
hava olmuı ve ıuyun altında kay_ 
bolmuıtur. Az sonra oradan geç
mekte olan keşif tayyarelerımiz 
vapurun arka tarafının havaya 
kalktığını ve iki torpido muhribi
nin mürettebatı kurtarılmıli ol 
duklarını görmüşlerdir. Bir müd
det sonra da donanmaya mensup 

ta;> yareler 7000 tonilato luk bir 
petrol gemisile diğer bir ticaret 
vapurundan mürekkep diier bir 
kafıleye hücum ederek p etro l ıe
misine iki torpil iaabet ettirmiş .. 
erdir. Vapura tamamile kaybol
muş nazarile bakılabilir. Oiier 
bir torpil de kafileye refakat 
eden torpido muhribinin arka ta

fına i abet ederek muhribi cid
dı surette hasara uiratnuetır. 
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ızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

r Sirk ti Hayriy 
3 

• 
• 

;-GONON J~--
f_soRsAsı_I 

2! TE~Ll\l'CZ 9H 

1 - Cemiyetimizin ihtiyacı için imali takarrür eden 

Üç nev'i ceman 680000 metre şerit 
28/7 / 941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on dörtte 

istanbulda Mimar Vedat caddesinde (Kızılay) Hanında Kı
zılay İstanbul Deposu Direktörlüğünde kapalı zarf uıulile iha· 
le olunacaktır. 

2 - ihaleye iJtirak edeceklerin Muhammen elli bin lira 
bedelin yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminat akçelerini iha
leden evvel depo veznesine yatırmalan tarttır. 

3 - Nümune ve tartnameleri görmek üzere talipler hergün 
Depo Direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

OPEllAT6R 

Doktor Orbaa Gaaıan 
CağaloğJu Sıhhat Yurdu 

lstanbulun tam merkezinde bütün prof;sörlere en yakın, temiz, 
sakin ve bakımı iyi, fıyatıarı mutedil bir hastahanedir. 

E rkek, kadın ve çocuklara ait her nevi ameliyatlar, söz, kulak, 
boğaz, burun ameliyaUan, idrar yolu ve tenasUl hastalıklan lle kadın 
hastalıkları ve doğum kabul eder. Gece "llt g ündüz açıktır. 

Telefon: 2316S 

, ..... ,. 
~ 

1941 IKRAMIYELE~I Küçük tasarruf 
l adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 760 > = 1500.- > 

iKRAMİYE PLANI 4 > :500 > = 2000.- > 
8 > 260 > = 2000.- > 

KEŞb>ELEB: t ~ 2 MaıJll, 36 > 100 > = 3600.- > 
ı AP*' a İklllcltepdJI 80 > 50 > = ~.- > 

tadhlerlnde yapdır. 300 > 20 > = 6000.- > 

, KiSARNA ÇiFLiGi , 

ı 

BARDAKLI TAZE MADEN SUYU 
Trabzon yağ, Urfa yağ - Her .şeyin iyisi, nefisL Karaköy 

Postahane arkasında Fermeneciler cad. 140/142 

Simyagerler arasında 
(Ba~ı S Uncü sayfada) 1 

neş adını veririz. CUntUşe kamer, ı 
yani ay deriz. Bakır zUhre'dir. Kur
şun 1!:uhal, demir Mirrih, kalay milş 
teı1, kUkürt akrep, pirinç şebeh, kez 
zap Faruk, yine kurşun UsrUp ve
saire... Bunlan zamanla öğrenirsi

niz. Bizim başlıca iddiamız şudur: 

olur. Bu gözler bunu da görmUştUr. 

DUşUnUnUz ki, eğer sanatımız batıl 

olsaydı ve bundan hiç bir netice el

de etmeseydik, elli Uç ~nedir bu 

işle meşgul olur mu idik. Bunun i

çin ya deli, ya cahil olmak ldzım ... 

Del! olmadığımızı bu konuşmaları

mızdan her halde anladınız. E h, on 

beş yirmi Bene ilim tahsil ettlgiml-

Bilet Ücretlerinde Tenzilat 
1 - 1 Ağustos 941 Cuma sabahındrı.n itibaren 'OskUdar, Salacrı.k 

ı·e Harem iskelelerinden Köprüye \'C KôprUden bu iskelelere yalnız 
gitme ikinci mevki blletl 60 para tenzillle 10, b rinci mevki bileti l 

kuruş tenzililc 13,5 kuruşa satılacaktır. 
2 - Üsküdar, Snlacak ve Harem iskelelerinden Beşiktaş, Kaba

taş ve KöprUye ve KöprUden Harem, Salacak ve ÜskUdar'a gidış ve 
dönUş biletleri birer kuruş tcnzillle ikinci meYkı b.letin 17, birinci 
mevld bıletln 22 kuruşa satılacağı sa)rın yolculanmızrı ıııın olunur. 

Orman Koruma Müst. Tabur Sabnalma 
Komisyonundan: 

ı - Sirkeci, Demirkapı orman koruma anbar bınasında elde mevcut 
keşif mucıbince ve paznrlıkla c67h liralık teminat yapılacaktır. 

2 - Buna ait birinci keşif raporu satın alma komisyonunda mevcut 
olup münakasaya ıştırait edecekler her giln görebilirler. 

3 - Teminat <102> lira olup taliplerin ihale gUnUndcn evvel komi'>

yona mUracant ederek alacakları kılğıtla. teminatın bankaya yatırılma

sı hususur.daki muameleyi netıcelendlrmeleri ııızımdır. 

4 - Münakasa 1 ağustos 941 cuma sUnU saat 14 de anbar b!.nasında-
ki mU3takll tabur satınalma komisyonunda ıcrn kılıncaktır. cGlDS> 

Devlet Demiryolları İlanl ~rı 
Muhammen bedeli (23ıbo> yirmi Uç bin yUz lira olan (300) adet kU

çUk Ustunç takımı 4 9 941 perşembe sUnU saat 15 de kapalı zarf usulU ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıyenlerln (l 732.50) bin yedi yüz otuz lld lira elli 
kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek
liflerini ayni gUn saat (14) e kadar koml.syon ı·eislığine vermeleri lıl

zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hny-
darprı.şadrı. tescl!Um ve Bevk şefliğinden dağıtılacaktır. (6021) 

Fethiye Mal Müdürlüğünden : 
Fethiye kaza meı kezine 50 kllometre mesafede bulunan Cöcek iske

lesinde mevcut 500 ton mağnezıt madeni 14(7 D.U tarlhlrden itıbaren 

beher tonu bir lira muhammen bedel üzerinden 20 gün müddetle açık 

arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesı 4/ S 941 pazartesi günü saat 15 de :Maliye dairesinde milte

şekkil satış komısyonu tarafından icra edileceği cihetle taliplerin % 7 ,5 

pey akçesi tutarı olan 37,50 liralık temlnatıarıle birlıktc mezkOr günde 

komisyonda hazır bulıınmıılan iUm olunur. (5890) 

Yazan: Ahmet Emin Y ALAIAN 

Bu sıratard q pel". tabii olarak hep günün ıneselelerile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkında da 
arası ra olsun zihin yormak, kendimizi haz,rlaınak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'ın ( Gerçekleşen 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki i ht iyaç ların icap larile ölü usuller ve kai
delerin yarattığ ı sun' i kağıt alemi arasındaki farkı iyice 
canlP"dırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerin i gös
t er iyor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıdır. 

T evzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar

da da bulunur. 

Sahibi ve Neşriyat MUdllrtl: AHMET E!Ul.~ Y,u.lU .. 'i 
Basıldığı Yer : VATAN ?..LATBAASI 

l Sterlin 
100 Dolar 

> ıs,·içre Frc. 
> Drahmi 
> Peçcta 
:ıo Yen 
> İsveç Kron:.: 

Esham 'e Tnhvllat 

1933 Türk Borcu I 

1918 İstikrazı Dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demiryolu Tahvili 
T. C. Me~.ez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Jüıpanış 

5,24 
132,20 

30,03 

-.-
12 89 
31,0175 
30,&87<> 

T. İş Bankası (Nama muhar.) 11 71:i 
T. lş Bankası müessis hisse 13::i 00 1 

NUKUT 
TUrk Altını (Reşat) 25 60 
TUrk Altını (Hamit) 23 80 
TUrk Altını kUçUk (Hamit) 23 65 
'rUrk Altını kUçUk (Aziz) 22 85 
Osmanlı Bankası cBanknol> 2 .,.., 
Kalın beşi birlik 110 C'O 

> > (Reşat) 11~ 00 
24 ayar altın gramı 3 34 
Mecidiye 75 

Askerlik i:anları 

R~lktaş Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde knyıtlı yedek l:i. sınıf 

hesap memul'u 290 doğumlu Erz 
rumlu Tufan Necati oğ. Mehmet Şev 
kinin pek kısa bir zamanda şub<'nılz 
müracaatı, etmediği takdırdc hak
kında 10i6 sayılı kanunun madde! 
mahsusuna söre muamele yapılacağı 

l!An olunur. 

Abdullah ve hm t 
Bay, B:.ıyan kostilmlerl, son mo-
d!l üzerinden yapılır. .Knrnköl 
Xecatlbey caddesi Demlrb:ığ han 

ikinci knt No. ıs 

Doktor 

ORFANİ DİS 
Cild ve Zührevi mUtch:ıssısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 
Nil apartıman 2 el kat Tel 43734 

,. TERZİ 

M i:BMET SABRI 
ATALAY 

Temiz masraf, temlZ 
Bay, Bayan kostUmleri son mo
da üzerine yapılır. 

İstanbul 4 UncU Vakıf han 
sırasında Yenl TUrkiyc hanı. 

İstanbul asli~ e liçllncU ticaret rnnlı
kcmf)SI nden: 

Mehmet Sel.m Göze V<'ki11 ıı.vukat 

Übcyid tarafından açılıp mahlceıne 
nin 941/ 112 numarasın:ı kaydedilen 
zıyaa uğrayan çekin iptali da\asının 
muhakcmcsınde 10529 211 No. lı ve 
30/ 61941 tarihli olup mUbrez vesika
ya gore 1450 liralık Mehmet Sclım 
Göze emrine tediye edilmek Uzerc 
Ankara Halk sandığı Türk anonım 
şirketi tarafından İstanbul Halk 
sandığı anonim şirketi üzerine çeki
len mezkClr çekin (Kırk Beş) giln 
zarfında mahkemeye ibrazı luzumu
na ve bu mUddet zarfında ıbraz edıl 
medlğl takdlrdl} zıkrolunan çekin p 
taline karar verileceği \'e muhakemr 
nln 17/ 9/ 941 çarşamba saat 11 d 
talik edildiği iltın olunur. 

Ba, , Di' Nezle Gnp Bomatizm• 
Nevralji, Kmkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keec' 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

Beyoğlu Beşinci Noteriiğine 
2111J94l 

3i71: 10593 D. 26Z6 

Gazı Mustafakemalpaşa caddesi Beyoğlu kısmının kUşadı için :;1l 
No. lu Belediye istimIAk ltanunu ahltlımınca isllmlAk edilmekte 01 

Gala.tada eski Yolcuzade yeni Bedrettin mahallesinin eski Meylt yoJtll 
şu yenı Yolcuznde İskender caddesinde eski 31, 33, 35, 37, 39, 41 ye 
21. 23, 25, 27, 29 No. lu klıg.r Uç evin kıınunı formalite dairesinde JllO ile 
amelesi tekemmUJ eltırilmış ve tamamına takdir edilen 17000 ıtra ~ ?~ 
metin bu ycrın hissedarlarından ıEsmaya teblığ edilmesi Notcrllğill el'i 
JO 7 9U tarıh nde bildirilmiş ise de 10442 No. nuza kayıt edılen ihbllr ~ 
name z rıne muma!leyhanın gösterilen adreste bulunamadığından l<C) ?tteı 
yctın teblığ edilemediği ve oturduğu yer nde t~blt edilemediği blld ril }.r 
rek ihbarname iade edilmiş olmakla bu hissedarın ikametgdhının J1l ııJr ıia 
hulydlııe btnae'! keyfıyctın lstlmllı.k kanununun 10 uncu maddesi f~lç 
klımı daircsınde gazete tlo ıltınına zanırct hasıl olmrı.kla kcyflyctlıı te 
mumaileyhanın mUddetı kanunlyesi zarfında takrır vermeye gcırned l}j 
\e~·a mahkemeye mUracaat etmed ğı takdirde )1ne ayn istimlllk kD ~ 
nunun 1$) ıncı maddeslnın tatbık olunacağının iki yevmi gazete ile U ltSi 
nını rica ederim. 

İst. Vali ve Belediye Re g! yl 

tsUmlAk MUdUrU 

Ali YaYer l\Iazal 

İşbu iltınnanıe neşir ve il!\n e>dılmek \'e llAnı havi Uç nüsha ga'e 
dairemize gönderılmek üzere lstanbulda mUnteşlr Vatan gazet esi tcı
rehaneslııe tebl ğ olunur. 

• 

e ee 

Beyoğlu Beşinci ı-:ot 
Senih Yaşmut 

Resmi mUhUr 

uldye Cimbmtyetl 

aa nkası 
Kurulu~ ta.rthi: 1888. - Serma.ye.si: 100.000.000 TUrk lira!I 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve ticari her novi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira. Uablye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tnsa.rnıf hesapıarıı141 
en az 50 lirası 'bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ~f 
dak! plfına göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llralıl< 4,000 llm 100 ndot llO liralık 

120 J> 40 ' J> 500 » 2,000 » 
' ]) 250 ]) 1,009 » 

J> • 4,800 , , 
40 » 100 » 4,000 » IGO :ır> 20 » 8,200 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içir.dc 00 llrad!loll ~ 
ğı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdırde % 20 fazlaslle verııece~ılt 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyltu, 
11 Birlnc!kt\nundn çekilecektir. 

• 

BULı.ıacA Karasu-A:lapazarı Tekirdağ hava isinde çekirge 
yolu 

Karasu, (Hususi) - Karasu - A-! mücade esine hız verildi Karasu, (Hususi) - ~ 
dapazarı yolu lnş::ısındnn dolayı köy- eşraflarından Cenvar ŞUkrilJI ~ 
1U son derece mcmnund.ır. Kışın ge- Çorlu. {Husus%) _ Öğrendiğlnıc de ıltı.vo suretıle yüzlerce ev lnlja c- yaşlardnkı kızı Milrvl'.'ü )Ceıl 
çllmez bir hal alan bu yolun muvaf- göre Tekirdağ merkez nahıyc inde d;lmlştir. banlnrı olan Mustafa kıza g6$ 
fakıyetlc ba .. arılacağından bUtUn Ka- blrka,. senedı"r, devam eden rekirge tl " muş ve bir tUrlU de babasınd "' " Her tUrlU sıhhi, zırat şar ar guz J{ 
rasululnr hiç şUphe etmemekte olduk mUeadclcsıne bu sene dahrı zlynde e· önlınde tutularak modern bir tarzda meğ~ cesaret edememıştır. ~ ..... , • ...,.,.., 
lannı ve kıymetli kaymakamımız hemmlyct Yerilerek dolgun bir k dro 1 eşrafı olan bu adamcağız dil inşa edilen bu köyler, top u manzara 
Faruk Cemal Beydeşmana medyunu ile daha geniş sahalarcla yeniden hız kırmızı beyaz çchrelcrilc gözleri çek luzını da kendi hızınetkflrlarl 
şUkrnn olduklarını bır lcöy gez.mı e!'l. verilmiş, haşaratı, hnreketsız, zarar- kt d" bnn::ı veremezdi. Bunu pek iY mekte, gönle ferahlık verme e ıı· . 11ç 

1 
nasında halkın sıtayişle bu mevzu U- sız bırakmak ve mahvetmek ıçın çoban Mustafa nihayet kızı l:C 

Bir doktor olan vfüı.yet 1Skdn mil· ,,,. t 
zerinde konuştuklarına şahit oldum. kimyevi ve mlhnnikl usullerdeki mil- 6a. lrnrar vermiş. Bundan 

Hasta ihtiyar bir köylU vatandaşı- cadcle şiddetıendirllmtştlr. dUrU Ferruh Ayoğlu göçmenlerin is- dört gUn evvel akşam uzeri 

f 

5 

' 7 

' 
Basit cisim yoktur. Yani her cisim 
başka cisimlerin b!rleşmesinden hll.
sıl olmuştur. Altın da öyle. Altını 

teşkil eden maddeler muayyen nis· 
bette ve muayyen şartlarla birleş

miş olan cı\'a ve kUkUrtUlr. Bu nis
betl ve bu şartı elde edersek cn·a 
ile kUkUrt kolayca birleşerek altın 
olur. Nitekim kUkUrt te yine iki 
başka cısimden mUrekkeptır. Bun
lan gozllnüzlln önUnde ayıracağım, 
Siyah, koyu kıvamlı bir su ile be
yaz ve ateşte yanmaz bir toza ay
rıldığını göreceksiniz. Bunları tek
rar beraber kaynatırsak kUkllrt ye
niden meydan:ı gelir. Zannedersem 
yeni kimya ilmi bunu henüz yapa
mamaktadır. 

ze göre, cahil de sayılmayız pek.. ıo 

Demek ki, bir b lldlgimlz, bir gördU- ıı 

mız bu yolun ismini de (Faruk) Bey kfın, gıdat, zirai işlerinden başka sağ yolunu beklemiş \'e kızın önlllle. •ı ıı 
Bundan başka Şarköy hudutların- ıı ' 

caddesi olarak kaymakamımızın ıs- lık durumlarilc de alıl.kadar olmakta rak kolundan tutup zorla orfll , tir-ı 
da bu sene görülen çekırgc le de a - " 

mini koymak çok yerinde ve doğru mansız mUcadele yapılmıştır. bizzat muayene ettiği hastaları ted::ı- ı1l sUrUklcmeğe başlamış. l{ı~ 

Madenler teşekkill ederken al
tın olacaklardı . Bir k ısmının 

t.eşekkU!U yarım kaldı, bundan di
ğer madenler hasıl oldu. Bu teşek
kWe sunl olarak devam ederek ni
çin ayni neticeye varmıyalım. Bir 
çok arkadaşlarımızın kurşunu ıs

lah edip kalay, kalayı ıslah edip gil
mtış yaptıklaqnı g5zllmüzle gör
dilk, GUmuş· ıs1ah edilince de altın 

ğUmüz, vardığımız bir netice var 

ki, hAIA. bu işle mcşgulUz. 

Kendisine, verdiği bu izahattan 

dolayı tekrar teşekkUr ettim. Ayrı

lırken kulağıma fısıldadı: 

- Emin olunuz ki, aramızda sırf 
bu yüzden geçinen, alleslnin geçi· 

mini bu en helfıl lokma ile t emin e
den bir ço~ arkadaşlarımız vardır. 

lzmir Fuarı 
20 Ağustosta açılacak olan İzmir 

f'uanndakl cTllrk!ye Ticaret odaları> 
avyonundıı teşhir edilmek Uzere şeh 

rlmlzden maıcımat mahsulıttından nu
muneler istenllmiştir. Şehrimizden ha 
lı, şallar, sigara ağızlıkları, altın 

ve gUmUş işleri lle maden mah
sulA.ta a lt numunelerinin gönderilme
si için Ticaret odasında hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Soldnn sağa: 1 - Hakkından ge· ı olacağını ve arzu ettıklerinl söyle- Mücadele mıntakasındakl faalıyetı vl altına aldırmaktadır. la ltend çobanlarının bu taar ltq 
len. ~ - Acıklı; Büyük. 3 - Deva mektedırler. şı ında bağırmağıı. başlamış "~ "' kontrol eden vllılyet ziraat memuru ç 1 ı k"- 1 d"" g • '<ı 
olan; Şimdiki zaman. 4- - Bir nevi Kaymakamımıza muvaffakıyetler or u s '-'11 memur an ... oçmen- yctten kızan çoban yanınds "' 

Raşlt Yaman, aynı zamanda ha t ı ıt h tUrlU Ur at ,. • ~ kalın bez; Bir nota. 5 - Siyahla! dılerlz. ere a er m aea e mua- olduğu bıçağını çıkararak l> 
mevsimi icabı zUrraın el nd ki orak l"tı k 1 ı k ... ,.. tl k ) Genişlik. 6 - Bir nevi pamuk. 7 - me ..ı • 0 ay 1 ve ,, ... ·a c yapma - kolunun muhtelif ycrlerındeı:ı 

ti 
-o-- 1 batöz, ,.e sair şekildl'.ki mak alarm talar. mıştır. B "'ırmrı. seslerini dıı~"' 

Apışıp kalmak. 8 - Tersi: Tahass r Kızılay cemiyetinin da. anzasız çalışabilmeleri, bekl nrn Azmi LA 
6 

edatı; Cihan. 9 - !çme; Kısırlık. 

1 

E T ı tıı.fa i mtnde dığer bir şaıııs 11 

10 - tmç; Rivayet eden. 11 - Ka.- yardımları faydanın tcmıni hususlarlle de al:ı.ka- diği tarafa. doğru koşmağa bl" 
rndenizde bir .. ehir·, Bir hayvan. Suşehri Kızılay cemiyeti kimse- dar bulunmaktadır. H lk • d • ··ı ·k ve mahalli 'akaya geldiği ., ı a evın e motorcu u ı Yukarıdan tı.'jağ ıya: 1 - Beleşten. siz ve yoksul ailelere yardımda bu- Göçmen lsld'mı en kes f bir bölge- Ccnvar ŞUkrUnUn kızını kcnd 

2 
_ H:li.inat; Bir musiki nletl kulla-ı lunmak llzere faaliyete geçmiştir. mlz bulunan Trakynnın çok göçmen kursu ları tarafınd:ın kaçırılmak 1 ıl 

nan. 3 _ Cılvell: Fenalık. 4 _ Tersi : yerleştirilen bir kazası Çorludur. Ka Sıvas, (Hususi) - Şehrimiz hal· sUrUklendiğini Ye kolundıın dJ 
adalet isteme: Edat 5 _ Muvakkat Yenilik. 3 - Üs, Re, Av, SU. 4 - zaya. lSklı.n edilen kU!tUrlcrine gbrc kevlnclc biı: motorculuk kuısu açıl- lı oldu~-unu görünce kurtnrrıı' 
ve muayyen bir mUddet için para ııe Nam, Kin, Net. 5 - Adam, Dere. 6- ekmeğini, topraktan sudan kafa ve mış ve bu kurs Sıvasta derin bir a - re çobanın Uzerlne hUcum ctııı 
tut! Bır lskambll klı.ğıdı. 6 _ Tersi: Ke (ek), İfade, En. 7 - Adil, Mer'n, ndalesile çıkarabllen, her iş bö!UmU- ldka. ile knrşılanmıştn·. dan da hiddetlenen çoban, )fııı'tf 
İlgi. 7 Siyahlatmak. 8 - Nefi 8 - Lll, Kes, Ley. 9 - Al, Ru, Aç, ne mensup vı!tandaş toprak, at, ara -.-~- dn1auv~af·arfaalkadoıkl-mtaunştusorn. rAa dfl~Yr~r 
edatı; Becerikli. 9 - Bir peygam- Ki. 10 - Sayedar. 11 - Masuniyet. b::ı, hayvan, ziraat alllt ve s:ınatklı.r f 
ber; Kıraat. 10 Bir çiçek; Alatur- Yukardan aşat;-ıya: 1 - MUnaka- edevatı, nakdi mua,•enet g bi " r tUr Su şehrı at yarış arı 1 kat ve zabıtaca da takibat )'~r 
kad:ı bir mo.kam. 11 _ Berrak olmı- lAt, 2 - Sadedll, 3 - Ay, Ma, 11, Sa. ıu yardımı hUkClmetten glirmUştUr. Suşehri kazasında 21 EylCllde tadir. 
yan; tnce ses. 4 -- Lcr, Mil, Ras, 5 - İnek, l{uyu, Ev ve köy sahlbl olarak mUstah 11 Halkevi odası adına bir at yanşı ter 

DtJNKÜ BULl\IACA?ııı'I. HALLI 6 - Ki, İrade, En. 7 - İllLn, Sndl. hale getir imiştir. Öğre>ndiğtme gör tip edilmiş olduğundan, şımdıden bu 
8 - Yh·. Dem, Çay, D - Ek, Ne, El, Çorlu arazisı.İıde kö~cillU!t aslarına hususta icap eden hazırlıklara ba) 

Soldan Sağa: 1 - :Mallkivet, 2 - Re, 10 - Sererek. 11 - MUtemayil. l söre 10 köy kuı·ulmuş, ve 43 köyde 1 lanınış_tır. 

--o-
Sıvasta havalar sıcak 
Şehrimiz \ e çevresinde 

son günlerde cok. sıcak. 


