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şartları 
~--~~~~~~~ı 
"l>Yle .. ,, ... · ·· lar ..... ıgıne gore, Alman· 
f' Yakında bir sulh tekli
•tıde b lar ulunacaklarmış. Şart 

y hakkında dolaşan rivn
etıer dikkate layıktır. 

'< ~arı· A ' hınet Emin YALMAN 

l .srarlı bir surette söyleni
lli bi/0r ~i. Almanlar, Rus işi
tııları ~etıceye bağladıklarını a
llı.etik esınce İngiltereye ve A- ı 
teklif aya dönecekler ve sulh 
~l:ır .edeceklermiş. Hem de 
llılınaı ıl~ _bakışta tadına daya
llı.ellfa gıb~ olacakmış: İngiliz 
~lnaktlerıne katiyen dokun
'1orve ! ~elçika, Holanda ve 
llııııta~1 bır nevi İngiliz nilfuz 
llıligta ~sı ~ayarak orada hür ve 
lıııkan k~ bır rejim kurulmasına 
"ak~ad ırakmak. Çekyayı Slo-

Tank ılafl toplarını idare eden Alman askeı Jerl m~\'z1lerlnde 

•. . .. 
' .. . 

Tass diyor ki : 

imha edilen . 
Alman aJay~nda 
Türkiyeye ~it 

p' anlar bulundu 

I-iar .. ta ve planiarda 
Türk as:~eri he

defleri gösteriliyor 

Ta : imat 
işgal v: ya 

cebri g _ çişten 
bahse .Aiyor 

.\lo5kına, 26 (,\ .. \.) - Tas AJonsı bıl· 
J.irı)or: 

52 iııd Alınan kim)a ala) ının !ıovyet 

•kıa .al_l ayırmak şartile Çek 
k de linı tanımak, Lehistandan 
~ il Almanyaya ait bulunan 
Leh il~ıntakayı ayırmak şartilc 
bııdua r~ ?e Avrupa nizamının 
~,l'an u ıçınde istiklal vermek, 
"erere~aya şeklen muhtariyet 
il~ do~ Alman iktısadi sistemi
~ grudan doğruya bağla
l!a.l'a'.11 "Rus.yada yeni bir rejime 
bıet kır hır veya bir kaç hükıi
~~ v Urırıak, buna karşı İngil
i"ltlane Arnerikamn Avrupada 
~uru1 Vasiliği altında bir nizam 
llıe~ Irıasına rızalarını temin et 

l·hıı·yaç maddelerı·nı·n adalete uy ı u-n1 ~;~F~:~::::ı::.~:::::~:~:::;::: ~~: j mcktedır. Alınan C51rlerının ıfadesı ılc sa· 
bit olduğu ,cçhilc de bu ala} Alman _ B . Hitler'ln Almaıı D'<ltrrlı·rlııe ıı.t.ııı ~erken :i1lntnış hlr N'Snıl 

1 !-OV)'ct harbinin ba~larnıt5ından cnd Bal· _ 

bir sekil de tevzii için tedbir1er ~tl·:~:!ı~:·;~:~~~:~~.~==~r,~I Ha~t~~!1mu-l-JH ıa·ndp~ço~ninişıy· ndae .\İ~ 
lda anya, İngiltere ve Ame-
6\llh bulunduğuna kani oldu-

ıı\1\retı taraftarlarının mcvkiini 
ııe endirmek ıçm teklif
~k Çok nazik ve yumuşak 
ıçi~l ;erecek, kısa bir müd
~k ~~!tereye hücumları 
GlJa fıılı bir sulh ve sükün 

Ilı h ga~?ası yapacak. kqndisi-
11' da..,r~ devama saik olacak 
~ --~sı olmadığım ileri silre

İhtiyacından faz la mal alanlar, vatan 
müdafaasına lazım cephaneyi evinde 

gizlemek kadar zararlı hareket etmiş olurlar 
de..,a arı kabul edilmezse bar 
~Ye vrnın mesuliyetini lngil
llııD e Amcrikaya bıraka-

~ıı y, a:0kta da ilave ediliyor ki, 
i~e:,a. Japonyanm harekete 
""llleııne ve Amerikayı ister 
~•ııe d~rhal harbe sürükle
U , çU ~~~i olmağa çalışıyor

ııe hn u Amerika tazesi ta
laııan arbe sürüklenince ha-

tııı ııe Alman sulh teşebbüsü
~adanllıkre vermesi imkanları 
QUtu alkarmış. 
1eııe11

11 bu. yazdıklarımız, Tür
~atıa gelıp geçen mihver dip
~~n~nın katra katra konuş
.~. li' an havada biriken iz
bıtıdak.~kat (Mücadelem) ki-

1t-ııı 8o 1 Programa ve Alman
ı:ıııca a~ hareket planına ba
~ a pek te aykırı gelmi-
1.a alnıı 
~bir Şurası vardır ki. bu şe-
aııYa ·tlman sulh teklifi, Al-
llıı içi~~ Angolo Sakson a
~ t taksi e .rnuvakkat bir mcn
tı•~ltlhturnıne dayanır temelsiz 
\~teke r. Sulhten ziyade bir 
aıı r. \'aıianzarasını göstcre
tı. ~us 

1 
1 Almanların koca

\ "e A 0krnasım hazmettik-
t11lan 80"rup~yı teşkilatlandır
~ frıatarı~ra ıkinci bir hamleye 

11 ııa gö a h!.ç bir mimi olma· 
fıdıı~u ~· ~u!1yamn hasretini 

terrı· akıkı barış ve emni-
~I ın etrnesi pek şüphelı-
lun~an1ar b"' ı . . e ~ \{tıkı · oy e hır teklıftc 
\ıı tneriJ~rı zaman İngilizler 
llıı bit sualılar, silahların mii
~ıJavi es rette terki, bunun 
· ıı e tnur aslar dairesinde her 
t't ~l't "e a;:abesi, yaşamak im
"ı <1.ltırn arn madde kaynak-
lı~ı fıraat~dan her millet e mü 
ıı 1 tesaar .:verilmesi ve kar
i ~a nı2 rnuhe dayanır bir 
~ası d:arnı ve emniyeti ku
d tıııı-ı~e bir mukabelede 

lld l'list a ne olacak? Böy
ıı etllıeni ve haklı bir fok lifi 
~ ebell 

0
f Ve harbin devah1ı

t~tı Al rnanın mesuliyeti o 
A tıın1,, rnanyanın üzerinde 
"'ab ,,acak ? ~i a ~ rnı. 

araa ett·~umner Vellcs'in 
ıgı Yolda bir s~lh 

Ankara, 26 <Telefonla) - Milil 
korunma kanununa mUstcnldcn mem 
lekettc tatbikma başlanan fiyat mu
rakabesi işinin hakkilc ifa edılcbil
mesı içln hUk!lmotin murakabe b 1 
rolarında çalışacak clcmnnlcırı yetiş· 
tirmek llzcrc kurslar açtığı malünı
dur. Ankarnda açılan bu lmrslarır. 

ikincısi bugün tedrisatını bitirmiş ve 
Tıcaret Vekili Mümtaz Ökmen Fıynt 
MUrakabe memur namzetlerine rnU
him bir hitabede bulunmuştur. 

Ticaret Vekllı fiynt mlirakıpleri
nin vazifesini hudut boylarında nöbet 
bekleyen kahraman subay ve erlerin 
vazifelerine benzetmiş ve o derecede 
şerefli ve ehemmıyctlı olduğunu söy

lemiştir. 

Fıyat MUrakabe memurlarına va· 
zlfelerinln chemmıyetlni anlatan Ti· 
caret Vekıllmlz halkın dahi vazifele
rinden bahsetmiş ve şekavet halkın 
müdahale ve yardımıle nasıl mcmle· 

Akdeniz 
Muhareb: sinde 

Bir lngiliz muhribi de 
hasara uğrad• 

l..ondra, 26 tA.A.) - Bahrı)c ;\eZ3reıi 
lıildıri)or: 

Akdcnizde rt.•rr\ an eden son lıarekiıt 
tısna:;ında cnclec. battığı bildirilen Fı~r· 
les ıorpiıu muhribinden lıo~ko diğer bir 
turpiıo ıııuhribinıih rle hasara uğramıştır. 

,\)ııİ lıarekit rsna•ında :!2 rlü~ın.ın ııır· 
yarc;.i ıluşunılmiış, dört ıliı:ınan la)Yar~i 
d,. hasııra uğrat ılmı§tır. llo•ara uğrayan 
tonarderin de du;ınuş olması mııhtcmd· 
dir. 

Bir du~man deniı.:ılıısının batmış olma· 
51 da ihtimal dahılımledir. 

~~~_..o __ _.._.._ 

Sabık Irak Başvekili 
lstanbula geliyor 

.Ankara, 26 (A. \.) - Tahrandan gel· 
mekıe olan !nhık Irak Ba~'ekili Ra~it Ali 
Gc)lıini \e rrfakatındcki z.c,at buı;11n tren· 
le şehrimizden ı;eı;erck lbtıınbııla ı;ıtmıştir. 

Almanların da işine gelmez mi, 
gercekleşmesi ümidi h iç yok 
mu? Bunu yarınki yazımızda a
raştrracağız. i 

Ahmrt Emin YALMAN 

' '------.. ~-R_P_V_A_Z_İ Y_E_T_1 __ , 

l 
tıarruz ve müdafaanın ağ ı rlık 
noktasında yapılan hatalar 

't azan: basan BORAN 

(Yazısı üçüncü sayfamızda) 
, 

ketten kaldırıldıysa Bcşlncı Kol de
nilen hıyanet şebekesinin de yıne mil 
!etin umumi işbirliği sayesinde mem
lekette tutunamadığını söy\iyerek 

'halkımızı muhtelcırle mücadele 'hu
susunda da ayn! tı>yakkuz ve mtida· 
haleyı gösterrneğc dave t etmiştir. 

Halkın Fiyat MUro.kabc tc.'}klU\tının 

müttefiki olacağını temin eyleyen 
Vekil dc;niştir ki: 

da mnhsulUn ıımbaı·Jara gırmeğe hali. 
ladığını söyleyerek vııtandaşların 

kendi ihtiyaçlarından çok fazla mal 
nlmalnrını lüzumsuz ve hatttı znrarlı 
bulmuf ve demiştir kil· 

«Dc\•lctln iht1yaç maddelerini ihtf· 
yaca ve adalete uygun bir şekilde tev 

zi etmek için aldığı tedbirle.re zarar 
veren bu hareket, vatan müdafaasına 
muktazl cepancyi evinde gizlemek 

clhtlkar mevzuundo. da halkımız kadar zararlı bir harekettir.> ' 

hUlcCınıetc tam \'e devamlı bir yar- Vekil bundan sonra sermaye me· 
dımda bulunursa bu sahada da tam selesine temas ederek vurgun vm·· 
ve kat'ı bir muvaffaldyı:t elde edile· mağı arzu eden sermayenin biltlte

cektir.> rcddUt ez:lleccğlni söylemiş ve hUsnU-

Bundan sonra Ticaret Vekili ticn- niyetle bir işe konmuş olan sermaye 
retimizin esasını temiz ahlAklı ve hakkında da şöyle demiştir: 

memleketi seven tllccarlar teşkıl et- c:Bir vurgun aleti olmak istemeyen 
tiğlnl söylemiş \'e davayı anlamış o- milli varlığım,zın b ir cUzli olmak 
lan namuslu tliccar vatandaşlnrı mu- haysiyetllc çnlışan \'e muhik kArlar1 

habbetle anmıştır. kabul eden sennnyeyl himaye 

Vekil hitabesinin iaşeye ait kısmın ve onu beslemeğe çalışır.> 

Almanlara göre 1 Sovyetlere göre 
Harekat Vaziyetlerde 

plana göre 
devam ediyor 

90 tayyare 

düşürüldü 
.. 

Finler eski hududu 
40 kilometre 

geçtiler . 
Berlın, 26 (Rarlyo) - Alman ba:ku· 

ınandanlığının teblii;ı · !)ıırk ecphcsındc 
lıartlıit plin mucibince de\om cıli)or. 
Dtin 1" k çok miktarda ~~ir alınmıştır. llo
'" kuV\ctlı ıı 90 Rus to))arl!!ı diı~urnıu~
ıur. 

Odc:>11)a yeniden hiicııııı ı-dilmiş, tC'ıgiilı

lar ıahrip olunıııu~ıur. l>inye trr nehrinin 
ınano;abımla Kersondıı. 15 bin tonluk lıir 
!::io\)t"I \opuru ağır ha ara uf;raıılnıışıır. 
Odesa lıınanı yakınında 14 lıin tonluk bir 
'apur ıolırip edilmit. hır knl\azor harp 
lıuricı ı•dilrni~ıir. 

f'ln tebliği 

ll!•l,iuki, 26 (,\ . .\.) - hn ••rıluları Baş 
kumandanlığı dün ak~am a~u(;ııluki telı
lii;i ncşreımi~tir: 

Lııdoga ı;ölünun ~imali ~arkisindc lıa;ı

ludıi;ınıız taurruı. hiıyük nımaHakı)etler 
ıe.nıin cımi~tir. Eıski Finlanılo hududuna 
ı;ı•ni~ hir saba dahilinde 'anlrnış \c hat· 
ıi lıazı mııhim nokıolnrda kııalnrımır. hu 
ı· ki lııııluılıın 40 kiloııı .,ı rc ütcsirıc kadar 
iler lemişt i r. 

Daha ~imaldc kııalarııııız bir ılu~ıııau 
uliıyını ibaıa \C imha ctmi~lerdır. 

değişiklik 

kaydedilmedi 

. Boğucu gaz mi 

kullanılacak? 

Beş haftada iki 
tarafın zayiatı 

3 milyon 

Boğucu gıu m i": 

c.Ruı; i tihlıaraı ujan•ı, Ctiİr ı•dilcn Al· 
mun uskerlı rının üzerinde, hof;ııcu gaılıır 
kullanılma&ınn ait tolimdlnamelı:r çıkını~ 
olduğunu lııldırrnı~ıi. 

ıBuııa. l.!rrlın r.ıJ)o•u ~ıı Cc\ubı •er· 
nıiştir : 

dlngııru ı;.:ııl,ır kııll:ıııılnıası lıakkııı<la
ki Cene\le nıı!a~ıııa•ı hu lııı•nsta tt.~ll,.dı•r 
alınma~ıııu mıinı değildir. 

c!'ıncl llıı·lar. buldukları .\ lııı:ııı •c· 
•İk ıİo;ın ı bahane l'dt"rt•k hizc kar~ı gaz 
kullanırlurs3 lııi)uk lı,r hain l'd .. ıler. O 
ıamun lınrp çok anıan•ız QLıcakı ır.> 

(Rad)o Guzetr<ı} 
t kl tararın zayiatı 

Mo•kO\a, 26 1 A .. \ .) - CHı: 
:'ılıışko\"a rnd)o•u, lıt'Ş lınfı ıltk H ııs . Al· 

nııın mulıarebr5indekı ta)'İUt nıikıarının 

ceman uç mil)ona baliğ olduğunu LiJJir· 
mcktcdir. 

1 - TUrk tayyare mey-
danlarına ait krokiler ve na uğradı F 
planlarla arazinin vaziyeti ve ra nsa 
münakale yollarını gösteren Şehre büyük an 1 aştı 
planlar, bombalar atıl d ı 

2 - Türkiyenin Avrupa
daki arazisine ait 1 /500000 
mikyasında bir harita, bu 
haritada başlıca yollar gös-
terilmiş bulunmaktadır. 

3 - lstanbulun 1 / 15000 
'mikyasında coğrafi ve aske
ri bir planı ve Türkiyedeki 
askeri hedefleri gösteren 
1/100000 mikyasında bir 
harita, 

4 - lımit körfezinin yine 
1/100000 mikyasında bir 
haritası. 

(Det'!Zmı: Sa. 3, Sü. 6 drı) -

Şehrin ortasında 
muazzam ;: levler 

yüksel _i 
Londra, 26 iA.A.) ......... İnıµlız lla'a i'İC· ı 

zareıiniıı ıotıhLaraı buro~u bılJin)or; ı 
Dun gece Berlııı uzcnne rın bıı) ul.. ln

gilız bombardıman ıanard··rının Lır !..açı 
en lıu)ulı: boıııbalard:ın utmı:lnr \c chnıı I 
ortasında nıuıızzam kızıl all"\ !erin ) uL l· 
diw gürülınü;tur. Oort motorlu bomba ıay 
)arelerimız hedeflerını lıal.kı)lc la)ın et· 
mck içııı temır fi~eklerı atmı ,lerdır. Hu· 
rnma ı~tirııl.. t•dcn ııılılıl.ırdan hırı dcını~ 
ıir ki: 
Duşman dafi haıuryalnrı hiç bir lıayaı 

e>-t'rİ gö rnrememi~l!!ı dır. Fakat bomba· 
larımız aıılmağn başladıktan sonra dafı 
topların hepsi birden ateş açmı~l.ırdır. 
Bcrlin altımızda idi. Giderken fırtına ıçııı· 
ıle \'c hulutlıırın ara•ından gr.çi}orılıık . 
Fakat Almanyanın uzeri hulut•uzdu. Bn· 
linin uurine \Drmodnıı C\\ d iki defa pro
jcktiir lıuz.ıııeltri nin çcııılırrindcn ı;rçıik . 

~-----o-~~-

ltalyanın Moskova 
Sefiri Edirnede 

Amer;ka, J3ponya 
alactak l arını 

bloke etti 

Amerıkadaki Japo ... 
v~purları da harek~\ 

edemiyecek 
Japonya ıle Vışı Fransası nruında 

ynpılan nnlo.şmn gUnUn en mUhını 
siyası hfıdisesı olmakta devam edi· 
yor. 

Vişı'dcn resmen bıldırıldığlne göre. 
J."ransız - Japon mUzalterelerı lJ r 
esas anlnşmnyn müncer olmuştur. 

Fakat, Japonya Uc Hlndlçlnl Fransa. 
sının da hallcdeccklen daha b r ta

l<ım meseleler vardır. 
Vlşi'den blldlrlldığlne göre, J apon 

ve Fransız hUkumetlerl bugUn Tok
yo'da ve Vişl"de aynı saatte mU,te 
rek bir tebliğ neşredeceklerdlr. 

inglltcrcnln 'nzlJ eU 
• Edirne. 26 (A.A.) - Memleketle· 

rlne dönmekte olan İtalyan 1n Mosko_ 1 Bu vaziyet karşısındıı lngtltere 110 

va sefiri Rosso Aveustu 22 ltişılık dUşUnUyor? Hnrıelye Nazırı. Bay 
nıalyetlle dl\n şehrimizden geçmiştir. Eden'in dlin, Avnm kamarasında söy 

iedi~ı nutuktan lngllterenın, yeni Ja .. 
ponya macerasına karşı nldığı \'e a· 
laco.ğı vaziyet anlaşılır. 

======================= 
Türkiy 3ye iltica 

eden Fransız 
gemileri silahtan 

tecrit edildi 
• Antak;\·a, 26 ( A .A. ) - t .. kr.n

derun limanına iltica etmiş olan 
J 1 pan;.adan m ü rekkep J<"':ransı z 

fll08unun ı;lllhtan tecridi nctloo
lenmlş , .e filo denlı.cllerlrnlı.ln 

muhafa1~1 altında Yumurtalık 

limanına !'f!\"kolunnıuştur. 

Amerikanın tlerl gelen şahsiyetlerı, 
Japonyaya karşı yeni bir !lyaset ha· 
zırlnndığını ve bunun Japonların ho· 
şuna gttmıyeceğlni söy!Uyorlar. E· 
ğer Japonya vnzıyetlnı değlştırmez:;a 
Pasıfıl<te fırtına kopacaktır. 

Anıeriknn gazeteleri 

Amerıkan gazctelcrt knt't bır har( 
ket ıstcmekle dernm cdıyorlar. Va 
şinglon Post gazetesi. B Welles·ır. 

lhtaıını. Amcılkn tarafından yapılan 

harcltetın mukaddemesi telakki edil 

.. ._ _______ ... __ -" ll ı t.er gıbl Japohya d::ı duramaz 

I 
ıncsı ltızım geldiğini yazıyor. v~ 

- ------...,......----- ------ ------------ (Devamı: Sa. 3, 11. 4 le) + 

Japon donanmaınnm büyük bir kıs,., nı bir arada göı;teren bir resim 
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p Ü Halidin 
Maceraları 

Anlatan: Eyüplü Halid -23- ~ aıan: Mim Sıfır 

ahkar çıyan 
Başkaları için kul1a~dığı zehri 

ben kendisine koklatflm 

.. n ka at 
Vekaleti 

işçi ve teknisiyenle
rinin sigorta edi:me
leri için bir proje 

hczırlanıyor 
MUnakalllt Veka.letı, kadro unda llu s zJ rımc bakıp da, içinizden, Eyüp. pek nadir olarak, o da adamına GÖrc klo· 

lu y ne lıır { uıının a.,ına du§lıİ, zannına roform kullanırlardı. Bazılıırı da af>onlu çalıı:san kara, deniz, hava teknisyen 
kdpı ınııyınız ı.akıu. Asıl nf;ıı du~eıı. bcnı sigıırnlnrdnn istifade cdi)orlardı. ve lşçllerlnln terfih ve istlkballcrinın 
lalı ima ak lı r ç çek sanıp dn ıı;özlcrinl Uyutucu erkekler, hmı.z.lıırın en süfli temini için çok yerinde tedbirler al-

i mak Uzere buhınmaktadır, 
plll'.ı cuzd nıma dıken incic.:eğiz olmu.tu. ve b\)'ağı tahııknlarına men ııp kın e er· 
K nd.ni bana dırhcm dirhem &11tmağa, be. dendi. Uunlar ılıı sazlı ve içkili bahçeler· MUnaknlt'ıt Vek~letıne bağlı, Ha· 
ıu kılo kılo sa magıı kalkan bu z:ımane de. umumi pıırklardıı, ae)ir }erlerinde go- vuzlar, Deniz fabrtkaları, Devlet De· 
eo guncu unun nıkabını ııç GUn içinde rünü~te çok eıırhofIDU§ gibi )alpalıyarak mlryollan fabrika ve atelyelerl, Hıı-

f k l k h zl vayolları atelyeleri, Limanlar fahri-) zund n ı)ırıp olmak, fo)asını yuzune gezer, a at, eoyu aca &ar O§U go er \e 
\Unnakl.ı kalmamı ıım. Beşer liralık elli izlerlerdi. Bunların i~leri de kanepelerde kalannda çalı an işçiler, tren memur 
1 nu kıum ıni gonı.l hoıluğu ılc ken· 61zan vcyıı sızmak üzere bulunan, masa ve müstahdemleri, pilot ve makinist
dim bag latmı , E}ıipliı llalidin nasıl bıı,lıırıııda uyuya knlan, nf;aç alılarında lerin her tUrlU tehlikelere kıırşı si· 
lıır afct lduğunu ona da ıınl:ıtmı§tım. eerilip )&tan earlıofları suynıakıı. Bu )a· gortn edilmesi çln çalışılmaktadır. 

Bu çıtıpıtı kız. toy lıovnrda aoyıı;uncıı· digiirların uyutucu ilaçları yoktu ama mıı Bu husustaki proje hazırlanmışt:r. 
1 rmd n bır uyutucu imi~ meğer. e o, bir bir hokkabazdan daha becerikli elleri, Yakında tetkik safhasından çıkucalt 
U) ut ucu kclim i siıdc bir hayret uyan· onlardan dnha ziyad" §a~ırtıcı hunerleri proje derhal mevkll tatblka konula.· 
dırdı galilıa? .• &et, \'Urguncular içinde \"ardı. Maruf tabiriyle aurme)i gôzdcıı ça· caktır. 
sarho~ ııd mlıırı BO)&n bir tııkımları ur· lan afacanlardı bunlar. -----o----
dır ki, ıKıler arasında bunlara uyutucu· 1,te bizim İnci Hanım do bu u)utucu 
lıır adı ver.lir. Bu nevı hınızlıktıı kadın- kadınların kıbnr Goruncnlcrinden, bcce· 
lıır ' rkekler n)rı a}rı sahalarda '<c rikliliğindcn daluı ziyade gliz iliği \C nf· 
t...rbirlerındcn bu butun hatim tıırzlarda yonlu sigaraları ne io gören sevimli, fo. 
çalı.ırlar. Kadın U) utucular, fÜpheli \C kat s;olı: zehirlilerindcn biri idı. Fettan 
bozuk barlarda, rande'<u e\lcrinde, husu•i kız beni hakikaten ~i tadamış, "lıyacıı· 
pıın i)onlardıı )U\olanır, crkckkri de aı:ı- ğını l!llRmt§, nıhayet kendi U\laııını~ı. 
yır ve gezinti ycrleriıı<lc, parklarda, aazlı Menfaati için icııhıRda bir genci zchırle
lıalıç lerd lıulunudar. mekten bile çckiıımi)ccclı: bir yııradılı~tn 

Beyoğlunda bir ekmek f ab

rikası açıldı 
Ali Çorhneı i mindc hır ı;"'c;mcn bele

diyeden aldığı nıü·~<le ile Bcyoğltındo 

bir ekmek fabrıkası te is etmiştir. 

Ilıı fabriknların Bcyoğhınıın Lutün ihti
yacını kar§ıll)acıık e kilde ekmek çıka· 

rabilcceği eö)lcnmekıedir. 

--o-

ihtikar ö Lim n n • nem yor 
Vasıtaları 

Bir çok. tüccarlar mürakabe 
b ü r.o s u k a d r o s u n u n 

darlığından istifade ediyorlar 

Kömür fiyatlarının 
yükselmesi dolayzsile 
nakil ücret(erinin art-
tırılması düşünülüyor 

Son gUnlerdıı İstanbul piyasasını dun sonunu beklemek mecburiyetin· 
sıkı kontrol altında bulunduran l<,i· dedirler. Liman na.kil vnsıt ılarının bı t Uc 

retlerini tcsb!t edecek komlsyo g 
lecek hafta. şchr mlzde top. 11 ca' 
tır. 

yat MUrakabe bürosu yeniden bir çok 
cUrmU mcşhutlar yapmıştır. İhtlklı.r 

suçllıı yakalanan 5 • 10 muhtekirin 
Adliyeye \er lmelcrl pazartesi gUnkU 
içtımaa bırakılmıştır. 

Şehrimizin açıkgöz denllecek tUc· 
carlnrı hem lhtlkArdan çekiniyor ve 
hem de l\1Urakabe bUrosunun bir par. 
ça da elemansıtlık yUzUnden lyl ko'.'1 
trol yapamamasından istifade ederek 
!htiklr yapmak için fırsatı ganimet 
biliyorlar. 

Bunlar diyorlar ki: 

700,000 nUfuslu ve bilhassa bUtUn 
TUrklyenln en fanı bir merkezi olan 
koca İstanbul için 3 adet l<,lyat MU· 
rakabe kontrolörü var. 

Şehrin bir ucundan bir ucuna git 
mek için bir gUnUnU öldUrecek mc· 
mur naeıl mUhteklrlcrle baya çtkabl· 
lir? 

Bu Uç memur yalnız piyasayı kon
trol etmekle knlınayıp bUroda. da i\· 

görmektedirler. Tesblt ettikleri cUr· 
mu meşhud:ı. bizzat giderek hazan 
gece yarılarına kadar cUrmU meşhu· 

Böyle olmasına rağmen bu Uç me
murun hummalı faaliyetleri netice· 
elnde hergUn bir kaç muhtekir yaka. 
!anıyor ve Adliyeye veriliyor. Ya rne. 
murların adedi 3 yerine 30, yahut 
300 olsa gUnde kim blllr kaç muhte· 
kiri Adliyede görcceğız ve belki de 
hiç bir lhtlkAr vakaslle karşılaşma· 
yacağız. 

Bundan başka Fiyat MUrnkabe bU. 
rosunun verdiği raporlar ekseriyetle 
birbirini tutmamaktadır. Asliye !kın. yapı n 
ci hukuk mahkemesi evvelce Soko- zammı kabul ettiği takd rd b 1 t 
lıı.kçıoğlu işinde vaziyeti Veka.lete bil retleri arttırılacalttır. 
dlrmtştl. DUn de gene ihtıka.r suçlle Öğrenildiğine göre kömUre 
mahkemeye verilen İbrahim Şayo ve lan zamdan Devlet Dem ryo 
Moris Şa:ro meseleslnde mahkeme iki resinin ltömUr masr fı 

ayrı ayrı ifade karşısında kalmış ve Elektrik ldares nln 300,000, D v 

işi Vekdletten sormak Uzcre Anka- Denlzyollarının 500,000, Ş.rk t h 
raya mUrncaata karar vermiştir. rlyenln ise 80,000 lira artmıştır. 

Komisyonun bUtün bu işlerde aza· o----
mt randımanını veremeyişi, kadro· Şeker şirketi ne şekilde 
sunun darlığındandır. 

Vekalet !stanbuldıı. ve Ankarada tevziyat yapıyor 
açtığı kurslarda yetişip diploma alan Son günlere kadar Mer d 
kontro!Orleri acaba neden kullanmı- nan 5 bin ton kesme şeker ş • 
yor? gelmiş ve deılıal tcvzlata b 

tır. 

l yutucıı kodınlar henüz '<esİkıı alına bulunan bu guıclıkir çıyanı, bir gün, Lir· 
mış giınalıklir kızlardondır. Bunlar ele likıe Lübnaruı gıdeccğinıizc inıındmırak 
ı;eçırdiklc.:ri, hovardalık hn)ıılınn lıenın limıında bulunan bir Nemııe \apunına 
atılmı~ tecrub~iz, gorıµısuz gençleri )U· attım. O Giine kadar lıaşkalorı için kul· 
v !andığı hara, raııdC\u c\ine, ya da landığı zclıiri kendine koklaıtım, bayılt· 

gızli pan )Onl.ıra ıı;uıuıJ.-, i~irir, içkileri· tun \<! 'aplKun tam lıarelret edeceği es
ne uyutucu ıliçlar katar k kendilerinden nado, kamarasında kilıtk)ip beklettiğim 
gcçinr!cr ve o sırada )a yalnız b:ı§ına, bir eandola atladım. Jlu ııurı:tlc, hem kendi 
yıı da &uç ortııtı olan bar veya ev ııobibi mi, hem de memleket gençlitini bu zarar 

Halic; vapurları tarifelerinde 

deği§iklik Adliye va fo~ls baberıerl: 
Bundan başka Mersinde g 

mıktan geçecek n sbette ıyı kalıt 
toz şekcrl vardır. Şehrim zd ki tu 
carlar şimdiden Şeker ş ı 1< ti e 
racaat ederek bu toz şekerleri 

numara almakta ve sıraya g 
Kıskanç ık. ne yaptırmaz ! 

tediı lcr. 
ılc Jrl un uz rinde her ne varsa arak· lı mııhlükun elinden kurtardım. 

Haliç vapurları Devlet Denlzyolla· 
rına geçtıkten sonra bu vapurların 
tarife ve licretlerlnde değlşlkllkler 
yapılacağını yazmıştık. Denlzyollar 
idaresi bu hususta.ki hazırlıklarını 

ilcl'letmlştır. Yakında yeni Ucret ve 
sefer tarifesinin tatbikına başlana· 

caktır. Seferler Kadıköy, Adalar ve 
Boğaziçi vapurlarının tarifeleri göı:· 
önünde tutularak yapılacaktır. 

Kocasını kıskanan bir kadın diğer 
bir kadının üstüne bıçakla yürüdü 

DUn bu hususta a!Ak d r 
1 r, onrıı da za,aJlı genci. harda i!e ol- c o, kuı kıs ,ülmegc lı~ladınız?. Bu 
dıı ıı )erde bır~kır, evde .ise &Okağa ali• yılanı atlatmayı hizmet eayı§ım, Lunu if. 
\ nrlcr. . tihııdıı ıınbtışım mı &izi giıldürÜ)Or bö)· 

tinin numara tevzi işinde b zı 

lAsyonlara meydan vereb.lec k 
kilde hareket ettiğini sö:r ledl. :Fııkııt bu i~ dt•, öylo eö)lemcııi gibi le? .. O halde müsaadenizle söylı)cyim kı, 

kul \ca ba~ılacak bır §eY detildir hani. hnlmzsını.z. Bütun iyi i~leri hep de İ)ı 
llunu yapmak bir ba)ii görgü \ C çok de- ve dürüst imaPlar )apmaz. Kotulcriıı dr 
r n bil il re bağlıdır. Hiç §uphc yok ki, iy.lik yapnıaktıı, memleket \e millet hesa· Milli Piyangonun 

7 Ağustos 
keşidesinde 

Cuma gecesi, Fatihte, Atpazarındal evden çıkmı~tır. Bundan sonra Feri· 
Ketebe sokağında 7 numaralı evde de karakola mUracaat ederek zabıt 

bir ııa.disc olmuş ve bir kadın koca- varakası tanzim ettlnniştlr. Suçlular 
smdan kıskandığı diğer bir kııduıın dUıı Adliyeye getirilerek muhakerne
Uzerine bıçakla yUrUmUştür. !erine cUrmU meşhut olıırak bakıl· 

Bu tUccnrın ıdd!nsına. g re Ş 
şirketi toz şekerler için numar 
tirken tüccarın ihtiyacını naz n ı 

barıı almamakta ve kim nekadar p 
ra yatırıı·sa şirketten, o m kt r 
ker verllmcsinl taahhUt cdl'r m h 
yctte, bir numara almakt dır. 

n mıktar \C hangi DC\i U)Utucu a.:ıdde 

ile ne kadar \1lltİt içinde kendinden ıı;c
ı;e e ini la)in etmek lıcr halde iKı dııe 
s zen her killl!enin kirı dtjiildır. H• le, 
U) utacağı adamda kalp hastıılığı bu'•ın 

ması 'e bir kalp felci ile büsbütün uyu. 
ması ıı;ıbi nğır ııuç tr.kil edecek tchlike
lcn iııbarile, lıcr gözu pek yiğiıJn cesa· 
rN edehılccef;İ bir ış tc değildir. 

Uıı gun hkirlar, o zaman uyutucu ilıiç 

olarak Laudanum denılen afyon rubu ile 

hına çalı§lnakta, lıiı; euphc!iz ki, hisleri 
\C haıtK bokları \llrdır • .!'iitckim, ben lıu 

inci gibi, 5unııları ı;uzd. 'e siretleri kor· 
lımnç, iğre.hç manluklardan tılcekrlnıu 

memleketten atılmalarında miihim rolle• 
oynamı~ımdır. inanır mısınn bilmem, biz· 
met aaydığım bu gibi hareketlerimin her 
birinden ayn ayrı, bii}ük birer vursun 
voli i ç~inui~ kadar, ze\k almış ve kö· 
tiilükle f;CÇM günlerimin nice ~:ıatlerini 

'\icdan }ıuzur \e temizliği ile yaşatmı~ımdır 
(Arka11 var) 

UNUZ 

r--·--SÖYLİY ELİM 
Akik taşı 

Uz.unküprUde erncldl maklııell

tUfek ) üzbaşı ı Sami Arlı soru
) or: 

dlakik yilz.llk takanların yoksul
luk l üz.il gdnnedlklcrl 'e gonnlyo
ceklerl hnklunib ihtiyarlar arasın
da blr Ulkot meı.cuttur. Bunun doğ 
nı olup olmadığını bildirir mi 1nlz? 

CEVAP - Taşın adı Ha.kik de
ğil, nklkt,r. Muhtelif Tcnk ve va· 
şıflarda olarak Arabistanda ve bll· 

teııbih taneler! vesalr ziynet eşya
la.n yapılırdı. Akik mUhlirlU yü· 
zUklerin muharebelerde kalbi tes
kin etme ve ka.n dindirme ho.ıısa

larını haiz olduğu ve hatta. eski 
tababette bu taşın diş ağrılarına 

karşı bir deva olarak kullnnıldığı 
rivayetleri yakın zamanlara kadar 
dlllerde dolaşırdı. Bu arada Uzcr
lerinde akik tn..,ıyanların yoksul

luk görmedikleri de söylenilmek
h:ıssa Yemende çıkan bu taşın kır- te idi. Bu rivayetlerin doğruluğu 
mızısı makbuldür. San'a yolu ile 

hskkında herhangi bir delil ve ve-
Mısır ve Akdeniz şehırlerine gelen 
bu taşlardan mUhUrlU yUzUkler, 
kadın gerdanlıkları, kUpe taşları, 

sika yoktur. Bunun bir itikattan 

ibaret bulunması melhuzdur. 

Bu kcşldede ikramiye miktarı 

fazllllnştmlmıştır 

Milll Pıyıı.ngonun 7 ağustosta, İS· 

tanbulda çekilecek Milli Piyangosu 
na. ı,tlrak ediniz. İki liralık tam bl· 
!etle (20,000) lira kazanmanız kabil· 
dır. Bu suretle bil t için vcrd ğlnlz 
paranın ll0,000) mislini çıkarabilil' 
siniz. Size hangi ihtimal bu kadar 
fazla. bir kiir temin edeblllr. 

Bundan başka iki bilet sahibi onar 
bin Ura, dört bilet ~ahlbl beşer bin 
lira kazanacaktır. 

7 inci tertibin bu birinci çekilişinde 
orta bUyUk!Uktelti jkramlye!erin ade 
dl de çok arttırılmış ve bir çok kim· 
selcrln kazanması ve sevinmesi im 
ka.nları hazıl'lanmıştır. 

ÇünkU nyrıca kırk tane (2,000) li 
l'a, kırk tane (1,000) lira, seksen ta 
ne (500) lira, dört yUz ta.ne (100) il 
ra. dört yUz tane (50) lira. vardır. 

Dört bin kişi (10) lira kazanacak. 
(80,000) Jdşl de eğer bu ikramiyeler 
den bir şey ltazanamazsa, bllet içl.r. 
verd ği.(2) lirayı geri alacaktır. 

Bu sefer dağıtılacak ikramiyelerin 
yekQnu (480,000) liraya baliğ olmak 
tadır. 

İki liralık bir blletıe talihiniz! de 

o gece ev sahibi Meliha Üşenmez. mıştır. Suçlular suı;lannı inklır et· 
klracısına mlsafir olnrıı.k elmlş ol n nılflerııc de muhakcm eanasında din. 

Ferideyi kocasından kıskanmıştır. !enen şahftıer vakayı olduğu gibi nn• 
Meliha bir mUddet kardeşi :Mehmetlo !atmışlardır. Mahkeme diğer şahitle· 
birlik olup kocası Kemalle münakaşa rln celbi için duruşmayı başka. bir 
ettikten sonı-n nihayet hiddetlenerek: gUne talık etmiştir. 

Böylece tik evvel numarn 
bir kaç yUz çuvallık mal al b l ee 
!eri halde en son numara alanlar 
belki de şeker kalmayacaktır. Tilr 
carların istedikleri kahve tevzi tınd 
olduğu gibi muayyen miktar d il 
de mesela. tUccar başına 60 Çtı\'al glb 
bir miktar tevzlat yapılm ılır. 

- O buradan çıksın, bu evde lşl l'lfanifaturıwı Şııl o ile Yoko 
yok, eğer çıkmıızsa karnını bıçakla tc\klf eıllltll 
deşeceğim diye bağırmıştır. Ve bu 
sırada kardeşi Mehmet Dcrtdeğll de: 

- Onun karnını ben deşeceğim, 

sen karışma diye işe müdahale et 
ınlşse de, Meliha Mehmede: 

- Senin çocuğun vo.r, sana yazık 
olur. Hapislerde çUrürsUn, onun kar· 
nını ben deşeceğim, demiş ve bu .su· 
retle mUnakaşaya başlamışlardır. 

Bu sırada Meliha mutfağa giderek 
bUyUk bir ekmek bıçağını alarak 
merdivenleri çıkmıığ& başlamıştır. 

Meliha l<,erldenln yattığı odanın ka· 
pısına geldiği zaman: 

- Çık dışarı, senin karnını deşe 
ccğlm." seni geberteceğim dlye bağır 
nağa. başlamışsa d:ı, kardeşi :Meh 
met: 

- Een hnpls oıursanı çocuğuma 

en bakarsın, diylp Melihnnın elinden 
nçağı almış \'e lt'erldenln odasına 

g rmlştlr. 
Feride karşısında eli bıçaklı ve gö 

zU dönmUş bır adrun görünce kork 
mu~ ve: 

5779 top manifatura eşyası oldu· 
ğu halde satmaktan imtina eden Çak 
makçılarda manifatura. ticareti ya
pan İbrahim Şayo ve Mol'fs Şayo 

asliye ikinci ceza mahkemesine ve
rilmış ve dUnkU duruşma.da Şayo ile 
tczgt\11tar Yako suçlarının ehemmı· 

yl:!tine binaen tevkif olunmuşlardır. 

Şüpheli bir ölüm 

Komiser muavini Talat öldü 

İkt:sadi malzafi.de 

!arının İzmir Fuarı tçln hazır dı 

lan grafikler lzmlre g6ndcr mi tır 
* Fiyat .MUralcabe bUrosu, y k 

kabılıınn sınıflandınlması 1 ini P 
zartesiye bırakmıştır. Bu husu t k 

Bundan bir mUddet evvel kansı 1t bUtUn raporlar hazırlanmı tır. L 
fct tarafından kıskançlık yüzünden de en yüksek kO.r hnddlle satılm ı 

bıçakla yaralanan ve Beyoğlu Bele gösterilen kadın ayakkabı! rıdır. O 
d.yc hnetaneslnde tedavi edıl!p evine dan sonra erkek ayakkabıları ve d 
çıkan, Pangaltı komiserliği komiser ha sonra çocuk uyakkabı ı ı g m 
muavlnlerlndeıı Tallt Uçkun evveli<! tedir. 
gUn evinde otururken yarıuıının Uze * laşe mUdUrlUğti ve 
rlne sert bir cisim dllşmllş ve TalAtın komisyonu memurlarının p y 
ynrası yeniden açılmıştır. Beyoğlu zeytlnyni\" fiyat ve cin er hakltırd 
hastanesine kaldırılan Tallt tckraı· ki tetkikleri sona ermiştir. Bu hu 
tedavi altına alınmışsa da fazla kan sustaki rapor da komisyona verild. 
kaybettl~inden, kurtarılamıyarak öl ğlnden pazartesi günU z ytıny 
~UştUr. Cesedi muayene eden Adil hallolunacaktır. 
ye doktoru yaradan şllphe ederek * Mıntakn. Tıcnret mUdUrlU 

~m:ı:m------------------------------.1 
neyiniz. 

- Peki peki bana dokunmayın, 

hemen çıkıyorum demiş ve giyinip 
cesedin Morga kaldırılmasına !Uzum 1875 sandık teneke 
görmUştUr. işini bitirmiştir. 

Körolası karayel 
Jeşhur ş:ılr Hatif ı:rendl bir 

kış gUnU konağının selfmıhk oda

liında mJsaflrlerl llc 60hbet ediyor
muş. l\llsaflrler anısında bulunan 
%amanın bekt 1 erenlerinden • ,.e 
zariflerinden Ruhi baba, bir aralık 
tuhaf blr hlkAye anlatırken, .sara-

yın harem ntaıarından hadım zru

fllmr A~ fıızlaca glller 'e o esna
tlıı her nıı.sıl bir knbıılıat Lc;ler. 
nu yüz.den mccll bir durgunluk 

gelir. lr Hatif Efendi, lşl örtbas 

tıtmck '\e meclisteki durgunluğu t
ıalc e3 lcmek için pencercd n dı

,nn bakar. 
- Acaba bugUn ne hıı.\"a lyorf. 

D13e orta3n bir laf o.tar. Rtıh1 

baba çığlıklı blr ko.hkaha r '\c 
a a~a bnkıır k: 

b h n beri poyrnzdı ama 
birden körol ı knro.3cl patladı. 

~ 'ükteslnl ıttnurur, hem meclis
teki durgunluğu kaldırır "' ~cm de 

• yı f halde ut:ındmr. 

Odrey buz gibi dondu. Tam o aralık omu
zuna bir el dokundu ve şu s6zler söylendi: 

- Sıra size geldi. 
Lady Brandmor'un yanındaki boş iSkcmleyc 

oturmak sırası Odrey'e gelmişti. Azap içinde 
valinin karısının yanına oturdu. Kadın şöy
lece söze başladı: 

- Cumıırtcsi elzl de beklerini, :Misis Car
ter, Bizlerden evvel burada doktor olan Jer
ris'ln kansı dalma. benimle hayır cemiyetlerin 
de çalışırdı. 

- TeşekkUr edcrlm efendim Ümit ede
rim kl onu size aratmam. 

- GUzel cevap .. Galiba. rcslm yapıyorsu
nuz. Yeğenim Robert böyle bir şeyler s6yle· 
miştl. 

- Hayır efendim, resim yapmıyorum, 

yazı yazıyorum. Evcnlng Nevs gazetesine 
seyahat intlba.larımı g!Sndcrlyorum. 

- Güzel iş, lyl lf ... 66yledlğlnlz gazete do 
iyi bir gazetedir. Evinize yerleştlnlz mi?. 
Tenis ve golf oynuyor musunuz T İnsan da
lma faal olmalJ, faal"" 

Sustu. Odrey cevap vermek Uzcre iken ev 
sahibesi yUzllne baktı. Odrey bu bakışın ma.
n!ısıru hemen anladı :ve yerinden kalktı. 

Tam o sırada erkekler odaya geliyor
lardı. İngiliz erkekleri yemekten sonra. ılga
ra içmek için mutlaka ayrı bir odaya çeki· 
lirler. Herbert karısını Lady Brandmoro!un 
yanında oturur g!Srtlnce şaşırdı.. Hemen ya
nma gelerek usulca: 

- Başıma gelenleri sormuyorsunuz? De
di. Fakat evvclA Lady Brandmor ile konuş· 

EDEet ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 

tunuz onu anlatınız! 
- Sadece cumartesi gUnU gelmemi söyle

di. O gUn evinde hayır cemiyetlerinin top· 
lantısı olacakmış. Siz başınıza. gelenleri an
latınız bakalım! 

- Doktor Jerris bana vallnln ve Genera
lin doktoru olduğunu söylememişti. Halbuki 
öyle mlş. Şimdi ben de tabiatlle onun yerine 
geçiyorum. Vali bann bunu şlmdı sılyledl. 

- Aylığınız bu şekilde artmış oluyor mu? 
Para meselesi değil. Daha mühim bir 

iş ... 
Herhalde iş olarak mllhlm olmıyacnk. 

ÇUnkU h psi sıhhatli ve gUr'bUz insanlar ... 
- GörünUşe aldıınmamnlı. Lady Brandmor 

dehşetli baş ağrılan çekermiş. Demin sofra· 
da gözlerini kapatıyordu. Çoı{ mustarip bir 
hali vardı. Derhal bir careslnll bakacağım. 
Siz ev sahibesine gUzel salonları için bir ş y 
ler söylediniz mi? Bunları beğenmiş oldu· 
ğunuzu anlattınız mı? 

- Hayır ... Hlc; hatırıma gelmedi. 
G !meli, gelmeli. Böyle s6tlerln çok e

hemmiyeti vardır. 

TEFRİKA No. 27 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
Odrey kocasının yUzUne baktı. İçinin fena 

halde sıkıldığı belli idi. Herbert sözUne de· 
vam etti: 

- Bugün yapılacak çok Ziyaretler var. 
Evvellı. General Hampstcd'ın karısınu gidi· 
lecek, oradan belediye reisinin evine.. Oradan 
da .... 

Odrey bezgin bir tavırla cevap verdi: 
- Hiç bil' yere gitmlyeccğim. General'tn 

karısı çok ştlkUr bugUıı hasta imiş, misafir 
kabul etmiyormuş. Bu kadar angaryayı bir 
günde çekemem. Robert ve arkadaşlnrlle 

yüzme havuzuna gldeceğız. Biraz eğlenir, a 
çılırım. 

Böyle bır şekilde isyan etmeyi çok zaman
danbel'i tasavvur ediyordu. Bu !!tizlere Her
bert şaştı, kaldı. Odrey devam etti: 

- Canınız isterse siz de bizimle geliniz. 
Tam o sıra.da vnll yanlarına gelerek Her

bert'c: 
- Karım sizinle gorUşmck istiyor. Dedi. 

Sonra Odrey'e hltnp etti: 
- Bu yemek pek eğlenceli değildi, Ma

dıım korkarım ki: içiniz sıkılmıştır l<'akat 

işte gençler geliyor, eğlenlrslnız. 

Herbert şaşkın bir Jınlde Lady Braııdmor·
un yanına gitti. Bu sırada içeri girenler ne 
şeli ve genç insanlardı .. 

" Bunlardan birisi sofrada Odrey'ın a~ a ınn. 
basan yaverin karısı Florence Trover Smıth 
idi, ötekiler de karı koca Wllford'lardı. 

Yüzbaşı Wilford yanık yUzlU, bC'yaz dene· 
cck kadar açık sarı saçlı, neşeli ve eıhhntı 
bir gençtl, kansı da çok şirin ve cana yn
kındı. Bunlar hemen Robert'ln y nın y 
!aştılar ve Odrey ile tanıştılar. H rb rt de 
vallnin karısı ile konuşmağa daldı. Kadın şu 
suali sordu: 

- Blnbafı Carter, vall sizden neler b kl _ 
dlğlmlzl anlattı, değil mi? 

- Evet, efendim, muhterem valimiz 
çok sevindirdi. Sizlerin hususi doktorlu 
zu yapmak benim için bUyUk bır şe 

Bilmem ki bu şerefe Ilı.yık mıyım? 
Bu sözleri söylerken çok heyecanlı idi E 

lCl'lnl bir dllz!ye açıp ka.pıyoı du. Kadın 
zUne devam ediyordu: 

- Yüksek rUtbelilerln belki pek ho una. 
gitmez. Ama biz dalma husu t doktorumuzu 
blnba~ılar arasında. seçer.z. Bu bir arı n h -
llnl almıştır. Allaha şUkUr, ıhh tlı ns 
rız. Bundan dolayı işiniz çok qlmıyacaktır. 

Fakat Doktor Jcn-is bizı sık sık mu yen 
derdi. ÇUnkU yaşa<lığnnız hayat çok yoı ucu 
Kocam fazla çalışıp helO.k oluyol'. 

Lady Brıındmor bu sözleri soylerk n h p 
gözlerini kapatıyor ve başını tutuyordu. D k 
tor sordu: (Arkası var) 

Dünya haritası 
ıuıri 

Çö.p ihrak fırınlarında~ 
tanesi ikmal edildı 

l ıll re 1 lı: de 111
1 

T ... 

Barbunya ıskar 
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YAZAN: 

iıu:an ORAN 
bl i\lınan - So\l et c•cphcslııdc büyük 
k~ d('ğl .lkllk ~oktur • .Muluırebe Jl!C\ 

~l erı dcğl'.;iıncdlglne göre, Lcnlngrad, s: ko,11, KJef btlkaıııctlerl Porhof, 
~ 101

ensk \e Jitomlr bölgelerlmleki 
bil<; ku\\etlerl tarafından Dl nl ıoe-

İstila ihtimali karşısında 
lng iltere 

t=iil :SON -~llUUlb-{lf ?l.f3 
Peru - Ek·uatör 

iki tarQf ta muhare
beyi kesmeyi 

kabul etti 

Teltrukta 
Mihver kuvvetlerine 

mühim zayiat 
verdirildi 

1 ~y ASi ICM6fj 

Tokyo - Vişi 
anlaşması 

'('(azan: M. H. ZAL 

J a ponya Ue Vlfl bük~ .. 

rasında bir anJ&tmaya varıl

dığına a lt haberler büyük bir hayret 
u)andıracaktır. \ 'ltl Framıaemın Da_ 
ma t t"erlt hükfimetlııln bir aynl ol

atıa hlÜdafna cdllınektcdir. 
t~Cllk l lnlunılila c·eplıeı;lnde - kü
J\hı de olo;u - gozc ~rıınn bir Fin -
lıa lan llerı harcitetl 'ardır. Bu ileri 
...,reket Lıldoga goluııUn şarkında \C 
.... rbını1 
tııe a hıklşaf ııı.ıınctlerl göster-
~~ ba.şl.ınm:tır. nunun hcclefl !jUp
'llı cenubu gurbidcn lhı tehdide nıa_ 

Kilise çanları çalınıp istila 
başladığı ilan edilince ••• 

Vaşington, 26 (A.A.) - Ofl: Bil"· 
Ieşlk Amerika, yemden Penı ve 
Ekuatör'c müracaat ederek hudutta· 
ki muharebelere bir nihayet verme 
terini istemiştir. 

Qulto ve Lima hUkQmetıeri, B . 
Summer ·weııes'den mUttchldUlmea • 
birer telgraf almışlardır. Bunda, Bir 
!eşik Amerikanın dUn Arjantin Cüm 
hurlyetl tarafından yapılmış olan 
teklife bütün kuvvetlle müzaheret et_ 
mektc olduğu, beyan edilmektedir. 

Kahire, 26 (A.A.) - Ortaşark ln· 
glliı: umumi karargAhının tebliği: 

24125 temmuz gecesi de\Tlye mUf
rezelerlmlz Tobruk'ta yeniden faali· 
yette bulunmuşlardır. Havan topla
rının setır kareketi altında hareket 
eden bir devriye müfrezemiz, dUşma. 
na insanca büyük zayiat verdirml!· 
tir. Düşman asabiyetini gösteren btr 
halde havan toplan ve mltralyözle
rile iki defa ve iki saat süren blr ba
raj ateşi açmıştır. 

dutuna ' e Jo"ranaı:ı. \arlık 

kut'J.lyen temııU etmedljine 
dan •tık bir delil olama:ı.. 

aunlni 
baa-

J<'ramıa, mlbitemlekelerlııdea baa

l'itıl taarruza utrana ku\i \i'etle mi
daraa cdeceğlnl UAn eımı,tt. 8ari
) ede bu tehdidini yerine cettrmete 
ı;alıttı 'e lngllJ:ı. ' e hllr ı-·rauu 

kun·etıcrlle otıı:ı. beş glUı Ç&rP19tı. 

Halbuki Amiral Darlan HlodiçlDiye 
karşı J a1.10n taarruz.unu süJerytbr.le 
karşılıyor \ 'e Yranu.nm HlocUçlDlyl 

Jaııoıılarla blrllkte müdafaa edece
ğinden bah!;(ldlyor. K ime karfı mü
dafaa ! l<'ranııa pek .lyl bilir k1 llln
dlçlnl, ne l nP!terenla, ne de Ame

rlkaıun tehdidi altında dejilcllr. Bu
raya goı. koyan l epne memlekt:t 
Ja1.10n)adır • .Japonlar, bUtllo Asya
yı mUn erin kendilerine ayırdıjı bir 
nllfu:ı. \ e hayat sahası sayıyorlar. 

Hlndlçlnil1 Jaı>onlarla beraber m ü

dafaa etınenln manası, kuz.uyu a-
1 

)-aklan bağlı bir halde kurda tea- 1 
0

11111 etmekten başka bir şey deitl-

8 
buııınao Lcnlngrııd'dır. 

cı lr Yaunııı.da AJmıınlıınn merkez. 
e Ue ı d l<aJ r e ıklerlnl, c·enahlarda geri 
~ dtklarıuı \c bundan ı;unra ttnalı
ttıe~ lanı Lcniııgrad rn Kief Istlka
'lııı Dde llerlenıeğc ı;a.) ret cdocckle-
1\J Yaı.nııştık. Anladığımıza göre 

ıte::n orduları ~imdi b<i.) lo bir t e-
lll !le atılnuş bulu nuyorlar . 
~et Yalnız. garptan taarruza ma
dt lir; fakat Lenlagnıd hem şlmal
~ıenı ıle cenubu ı;arbiden iki 
le ~ hedef olmaktadır. Bu sebep
ct reı,nı \'uroşllof'un \"BZU~I epey 

8tırc1ır • • •1tı::_1'at O\'}et muka\"emetl karşı-
t \ '\ J\lınan ileri hareketinin suratı, 
lı:iıı eJlcıne nlsbctıe az.almıştır. Bunun 
'lıı bir t<>k tahmin ' e iddiaların a k-
S. e olarak Lenlngra<l , .e Klcl lıJilü 
~Uerın cllııdc<llr. 

' f'ln dU~eslle belki 5 <>'-yetler 
leıı~&eıuıı da ka)bederlcr. :Fakat 
le~ dllşcn;e, bütün Stalln tah
•ftı .:_ nuntaka mm sevkulceyl}i te
~ ~ \ e l\lo kom şhHalden \ 'e 
IStı tan ı.üratıe muhasara edilebHJr. 
t~~bert gerek So\·yetJer \C 

'- J\.tnıanıar l!;'ln taarruz. \ "e mil 
~ ~ lklet nıerikeslerlnln Fllllandl

' e&I • Duna J1Ch rl membaı ara
tı.a 1 ~ buJumnası icap et tt
~ ~. Bu h u usta bkce Al· 

'· da, Sov1CtJer de hata etmiş-

~ ~Rde yaptıklarını Al
--.. So"Yet ceımeslnde yapamadı_ 
tı~ hattını k"'atınak irin 
"'- Ya klirfeı.I ile • Duna nehri 
~işe ıku,,·etıı bir yarına He 

' de ı, Lenlngrad dU""ıihJ , .e 
'~ J.'inlandtya cephetıl yıkılrmş 
~1• Bö)ük zekAlar, ÇIJılak ha
~sertya nadiren görürler. 

llıııııı..::---. ............... .. 
v,ıand 

y~ a lar araı ında bir tasarruf 
it ., ~dır b~adı. Herkes. lıiç o~. 

alı.L; hır tasarruf bono•ıı ah)or. 
ı;/usal El onomi 

ı·e 

Arıtıma KurumJA 

Dunyada hrr ııe olursa ol un İngiliz 
mılleti İngiliz adaldrıoa Alnıanlarııı lıir 
ihraç tt'Şeblıusu yapmaları ihtimalinin 
daima nıc,cut ulılul;unıı asla uk ıldan çı· 

karnıamaktadır. İngiliz a•kcri mutehas· 
sıslarına siir<" lıu tcyeblıü iin her an ya· 
ııılması muıııkunciiır. İ ngiliz ıııilleti da. 
ima tetik Ü~lunılc Lu an ı lıcklcmekte 

'e diişıııanı karşılamak için lıııtıi ıı ga)" 

retile )aptığı hazulıiı ıı~ lıı ı;c,,etmeınck 

tedir. 
İ~tilıi ıeşC"blıu•Ü ba~ladığı huıün kili· 

ııell'rin çanlarını çalmaAa ha~lamalarile 

ilii.n edilecek ve hu i~aret uzerinc elin· 
den iş gclcıı kadın, erkek, genç, yıı!l ı 

biıtün i ngiliilcr ııilih ba§ı, iş ba~ı yap:ı· 
caklardır. Bu silah ba~ı. dü~man kimilcn 
mağlüp edilip ~nlar za(cri mıijdelemek 

üzere boşanıncaya kadar bırakılmıyacıık· 

tır. 

Fırtınadaa e\"Velkl &ük6n 

Bugün İngiliz §ehirlcrinde garip bir sÜ· 

kut vardır. Tıpkı bü>ük Alınan ıaar· 

ruzundan t'\'\'Clki günlerde MPjino hal tı• 

nın ark&&:ndaki fehirlcrdc olduğu gibi 
zahiri bir sükun... Fukaı ~lnjiao haltın· 

da .bo§ oı urarak a5kcrlik nshtı ı kay be· 
den ordu gibi ingiliz milleti ge\'fck bir 
bekleyiş içinde dlcritli batı.mı§ oturmu· 
)or. İngiliz milleti bu intizar dcvre6İnde 
lıazırhklarını ilerletmekte " alikerlerini 
ve hillerilU bir diıziyc talinı euirmekte
dir. Aı;kcri bakmadan koca muazzam lıir 

oıiitlafaa ıŞdlitı Hia.dc gctirilmi§ Q). 

duğu giiıi si\illcrin büyuk bir kısmı da 
müdafaa işlcrilc \azifclcııdiriltni§ ve as

keri bir disiplinle i~C)cn bir ıe~kiluıa 
hağ:):ınmıştırlar. Techizat esaaen ikmal 
edilaıi§ bulunduğu cihetle ııeçen :zaman 
daha ziyade askerlerin ve uzifeli siville· 
rin bugüııkü harpte lüzumu giıgide artan 
teknik bilgilerini yükacltmck için kulla· 
nılmaktadır. Müdafaa te~kiliı ının bedeni 
\11Sıfları ve teknik bilgi ııeviyeleri fevka· 
li<lc bir dereceye varnuttır. 

Düşmanın muazzam bir kuwetle saldı· 

raeağı \'e elindeki bütün tahrip vuıtaları· 
nı hiç bir in anca çekinme duymadan 
İngilıı: adalarının üı:eı'lne tıot-llaulıa1 
İngilizler biliyor ve tehlikenin büyüklü· 
ğunu, \'e neticenin İngiliz zaferi olacaiın 
dan emin bulunarak eoğukkaalılıkla ka· 
bul edi)orlar. İngiliz makamları en fella 
ihtimalleri göz öaiinde tııtarak ona göce 
bütün tedbirleri alını§ bulunuyor. 

Bonoyu 1 ırdi~inlr. anda paraya kalbeımeniz kabil· 
dlr. \ ade dolmadan lıerlıangi bir bankaya müracaat ede
rek bono faizindcn }Üzde )arım fedakarlık )apmak au· 
tc:tilc bono) u derhal iskonto cttirehilininiz. 

Elinizdeki parayı nıçin \eJ'İmsiı bir halde ıaklı)or· 
ıun ız. Paranızı derhal ıasarruf lxınosuna ) atırın ız. 

Faiz Peşindir. 

Merasim yoktur. 

Vade kısa:lır. 

Hazine kefildir. 

Yazan: 

•• •• . 
Dört tllmen para.,lltçU 

Tahmin edildiğine güre, Almanlar, is· 
tili teşebbüsündt', İngiltereyc lıa,·adan 

seçme adamlardan mürekkep dört ııinıen 

indireceklerdir; aslı.es-terin çoğu İngili.ı: 
üniforması giymiı olacaktır. Oııdan sonra 
denizdn de bir ihraç yapmağa teşebbüs 
edeceklerdir. 

Bütün lngiliz adaeı yel.pare bir kalcı 
haline getirilmiş olduğu gibi düıınanın 

ihraç yapmasına en eheri~li olan 1-'ranM· 
n ın Kale sahilleri ka1'§1811ıdaki kısımlar 
gayd kesif bir l!ureıte tahkim l·dilmifılr. 
Burada çok ç~itli istihkamlar yapılmı' 
ve bunlar gayet gilzel bir ~elcilde giilen· 
mietir. 
Kaınuflııj İngiltcrenin en lıüyük salıne 

dckorcuları tarafındın yapılmııtır. İstih· 
kamlar arasında dü9man yaklııınca ken· 
di kendine alet etmei e ba9lıyacak olan· 
lar vardır. Burada bugünkü fennin biıtüıı 

icatları tatbik mevkiine konmu~ıur. 

Her kl7 bir JUiie 

Vücutları çok klWVetli, dayanma kalıi· 
liyederi · femlide yükııek, fe<kkirlıkları 
ıectübe edilmiı, zeklları ve bilgileri yük· 
sek eevme askerl«den mürekkep kunet· 
!er en mühim noktalara yerlettirilrniı ol· 
duğu gibi fOk aüraıli moıörliı kıtalar da 
her yere yeti§dıilecek ıekillerde teni O· 

lunmutlardır. BUndan baŞul bütun İngil· 
terede her şehir, kasaba Hl köy bir kale 
haline getirilnıittir. 

Çiftçci, Cokey, a\'C I ve eporcu biniciler. 
le ııeçme atlardan ihtiyat süvari kuvvet· 
feri de teşkil olunmu~ıur. Bütün köylü· 
!er ve bilhassa bu mahalli eüvariler tabii 
arızaları ve ) olları gayet iyi bildikleri ci· 
betle kendi yurtlarını korumakta dütma· 
nı avlamakta büyük bir maharet göstere· 
ceklerdir. 

Türlü müdafaa &eni !eri ara ında iş 
Mrlitl temin et..k iiaero mahalli komi· 
aerlikler yapılmıf( ır. 

En büyük ehemmiyet halkın, aıkerlerin 
ve hele küçük rütbeli ıuba)·ların minevi 
hazırlanmasına verilmiotir. Çünkü 1-'ran· 
sanın felaketinde en büyük rolü oynıyan 

hall..ın paniğe dü~mesi ,.e ordunun lıu 

Paranız paradır. 
TASARRUF BONOLARI tlÇ YADE 'CZERINE ÇIKABILMIŞTIBI 
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Ilonn!:ı.r bankalarla şube 'e ajan~Jarın<lıı \C l\lilli Piyango idarfl8inln rC5Illİ saııı 

g lerımlc, hanka olnıı) an )erlerde Mııl!ıındıklarında eatılmaktadır. 

1 paniğin ününe geçebilmek içın &uratle 
barckd edememesi olnıu:tur. 
Paniğe 6ebep; halk ,e asker ara ında 

aüraılc karar ittılıaz edelıilecck rcyhcr 
ruhlu insanlar bulunnıam:ısı}dı. lngiliz 
mektep tiİstcmi ve külıiırü esasen bu eeri 
karar ve teşebbüs terbiye•ini çok kuçuk 
ya§tan ba§lıyarak butiın İ ngiliı:lere Hr· 
mektedir. Bu seri karar \C tcşelıbüs ka· 
bili)eti son aylarda turlu u ullcrle \O dn· 
ha ziyade kuvvetlendirilıni~ 'e hele kuçük 
rüıbcli eubaylara tdıliko anında haıalı 
dahi olsa, hır eey yapmanın hiç bır §ey 

yapmamaktan daha iyi olduğa tamaııule 
iğretilarişıir. 

• l<"edai t•llAtı 
l tili teşebbü ü ,uku bulduğu ıakdir· 

de çok yararlık gostcrecck bır ıcşk.ılit 
da fedai gnıpları olacaktır. Dıı f~daıle
riıı Ccdaklirlık kabili)etleri Jıal)a)a indi· 
rilen paraşiıtçiılerle ıccnibe edilmiş bulu· 
nııyor. 

İngiliz ha,·a ve drniz kuvvet lcrinin O) 

nı)'acağı csa lı rnlu ise lıurada lıiç anlat 
mıyorıı T. 

fngilır-rc, kuvvetli düşmanının kaı'i ııc 
ticeyi ancak İııgilıC"rcıle ulubilcccğini, H 

hunun için er geç fngilıcrC} e ıuarruza 
mecbur kalacağını hr•aplamakıa \c onıı 
göre Jıazırlannıaktadır. 

Hindiçini 
(Başı 1 incide) + 

Tecavüzden tecavüze geçmek mec· 
burlyetlndedir. Amerllm ise, Hindlçl 
nlnln J aponya taraf1nd:ın lşgallne !ti 
ra.zsız mUsaadc edemez.> diyor. 

Nevyork Taymls gaztesl de: c:Ja· 
ponya fazla lleri gitmiş ve Amerlkıın 
menfaatlerini tehlikeye koymuştur. 
Durup beklemek zamanı geçmiştir.> 
diyor. 

(llnlllcr endişede değil 

Japon gazetc.lerl, ambargo ve alı
nacak bUtUn tedbirlerin Japonyayı 
korkutamıyacağını söylüyorlar. 

Çunklng Çin mahfilleri i e, Japon· 
:ya H üldJçlntyl ıfgal ettıfl fakdfrdc 
l ngllt erenin ve Amerikanın tedbirler 
alacaklarından elnın bulunuyorlar ve 
endişe etmiyorlar. 

* Lıma, 26 IA.A.J - Ofi: Saldhlyet. 
lar mchafilde blldir11dlğlne göre Pc 
ru, Arjantin CUmhurlyetlnln notası 
nn cevap vererek bu notadaki tekl!t 
lerl kabul etm!Jj olduğunu ve muha
rebeye nihayet ,·ermeğe amade bu
lunduğunu blldirmlştir. 

* Buenos-Aires, 26 (A.A.) - Of!: 
Ekuatör"ün muhasamata nihayet ver 
,neğl kabul etmiş olduğuna dair olan 
cevabı, dün gece buraya gelmiştir. 

--o---
Moskovadan gelen 
Fransızlar Karsta 

Kare, 26 (,\,,\,) - Fransa lıukiımetİ· 
niıı l\losko'a J.iiruk el~iliğine mensup 47 
ki~idcıı nııırekkep bir kafilo hatlarında 
hu) ük clçiei olduğu halde ırcnle hudu· 
dumuza girıııi: ve hudutta llarici)e \i c
kiltti memurlarından Celil ile Kanı em· 
ni> et ıniıdürü ıaraf andan kartılanmıılard ır 

Franaız heyeti de dun trenle Karta ııel· 
ıniş, i ıuyonda vali ile me\ki kumandanı 
tarafından meruimle ka11ılanınıe. vali, 
Lu)uk elçiye hukfımet adına cHo§ geldi· 
niı:I> demiştir. 

1 la9)<ında bir müddet isıirahaııen eonra 
bufode izaz edilmişlerdir. 

Heyet, geceyi ~mizde geçirdikten 
l!Onıa trenle :SarıJ.:amı~ harekl"t etmiştir. 

Bii~k elçi a)Tılırkcn, gÖstrrılcn lıüsnıi· 
kalıuldeıı \C kola) lıkıan dolayı lıilhassa 

te~ekkür ı.'lnıi~tır. 

rlkadakl sermayeleri yekQnu ısı 

mılyon dolar tahmin ed!lmektedtr . 
Bu emlr, Amerika limanlarında b"J 
lunaıı herhangi bir Japon vapurunun 
hareketine de mQnl olmaktadır. 

(Radyo Gazete'li) 

Anlaşmanın eeaeı 

Sair cephelerde sükOnet vardır. 

T ass diyor ki: 
( Ba~ı 1 incide) -

Ilu VC5ikaların iızerınde «) alnız servis 
ilııiyaçlorı için kullanılacaktır.> ibare!i 
)azılmıD Lulunmakıadır. Bundan lıa:ka 
mezkur haritalar •c planlar uzerinde Tur· 
ki)edeki a•keri hedefler bir takım bwu~i 
i,arctlerlc ı;ü trrilmi~tir. 

Aıdoeri hedefler 

Bu lıedrfler tan nrc meydanları, lıahri 
in~aat tı zgihlar ı, harp maheme5i imal e· 
d"n fabrikalar, liman tesisatı, demir falı· 
rikaları, eimt>odifcr depoları. tasander. 
a•kf'ri teleiz i tasyonları, kimyC'·i maddeler 
imal cdl'n fnhrikalarla mühimmat fahri· 
katarından 'e ıliil;er lıaz.ı ıesi•atıan ilıa· 
rt>tıir. Bundan maaıla ınczkiır 'esikalar Ü· 

zerindr. hutun köprüler i~rt't c<lilmi: ol· 
dıığu gilıi lıunlıırın in~asında kullanılmı, 
olan malzeme de yanlarına ka)dcdılıniş 
bulunmaktadır. Kopruler inşa tarzlarına 
ııöre, me~eli lıeton, demir. ahşap \~a be· 
ıonarme koııru dı) c tasrih cdilmi~tir. 

Araz i , .e kıtalar 

Diğer taraftan bu 'esi katarda arazi) c 
ait Hrih bir malümat lıulunduğıı ı;lbi 
Türk kııaaunııı nerclı.:rde lıulıınduklanna 
\ C miktarlarına ait ınalümaı ta 'ıırdır. Ke
:zalık mutebarıık malzemC}c 'e en cherifli 
ıaras ut noktalarının intihabına, i~gal kı · 
lalarının nerelere ne mikıar te-.'Zi edilmesi 
llizım ı;elr.ce~ine 'C denizden ihraç imkan
larına ılair lıir çok malünıat bulunmak· 
tadır. 

Rıhtım , .e depela r 

Büıün hunlardan ba~ka rıhtımların \C 

drpoların drreeci elırmnıi}ellerinc, liman· 
)ardaki vinçlerin kıın cıinc, sahil romla· 
kalarında ihraç harekeıinc en miı ait 
noktaların derinliklerine dair lıir çok taf· 
a.iliı urdır. Bundan maada motorlu bir· 
liklerin en Zİ)ade H' kola}ca mue5!ir o
lalıilecl'klcri yerler de planlarda işaret c

Vichy, 26 (A.A.) - S tefani Bu dılnıittli. 
sabah .P'ransa ve J aponya hUkOmet· TaUma&: 

lerl, Hlndlçlnlnln mUş•eken mUda· l\fczkür \e•ikalara merbut talimaııa ez. 
!ansı için iki hUkQmet arasında ak· cumlc ~o)le denilmektedir. 

ı dlr. 
Fakat Jaı>onlann lllodlçlnlde bir 

takım üı;ler elde etmeleri, yalm:ı. 

\'işi ile anla,nıak s uretUe olup bl
tcc·ek bir şey değillllr. (!inle bir ta
raftan harp dc,·am ederken, belki 
de bu yüz.den tnglll:ı., Amerika, 
Rusya ile a) ııl :ı.amanda tarp..-.lı 
göze almak lazım gelecektir. Hllldl
ı;lnide Ü» elde etmenin bafh...,.._ ' 
bir gaye letjkll etmecllfi, b8'ka te
cu üz. makııatlan itin bir hıtaamak 

olduğu aı;;lkArdır. Amerikıuun böy
le bir hazırlığa SC) ln:l kalmMı bek. 
leneme:ı.. 

ısı Sovyet tebaası 
Sarıkamışta 

Erzurum, 26 (A.A.) ...:... Almany'\ 
İtalya ve Danlmarkadan dönmekte \ 
olan 151 klş!llk Sovyet tebaası dün 
snb:ıhkl trenle şehrimize gelmif ve 
bir müddet Uıtlrahatten sonra oto\ 
bUslerle Sarakamışa hareket etmlt- · 
ıcrdır. Kat'fle Sarıkamıştan itibaren 
yoluna trenle devam edecektir. 

-o--

dedllmlş olan prensip ltllAfına mUtı~· k 
Domei ajansının b!ldlrdiğlne ı;öre, Tu""r "ıyey"ı ı"şg.al edec k 

alllk bir tebliğ neşretmişlerdir. 'T eb· ... e ve 
Çunk'idng bhUıkumet~eı niit Çoilup Kdoe!· llğde, F'ransa ile Japonya arasınd:ıkt yahut Türkiyeden cebren 

Muğla zelzelelerinin 
bilançosu 

Muğla, 2G (A.A.) - İki ayd&n'berl 
.Muğlıı. \'C havallsinde devam etmekLe 
olan yer sarsıntılarının sebeb!le 209 
ev yıkılmış, 311 ev tamire muhtaç 
bir derecede zarar görmüştür. Bun
ların inşa ve temlri için lllmmlu o
lan malzeme ve para mikdarı tesblt 
cd!lmış ve temini hususunda alt.ka
dar makamlnr nezdınde icap eden te. 
şebbUslerde bulunulmuştur. 

yong a u unan o ne n or usu 
. . dostane münasebetler kuvvet buı- k h d Yunan yolile Hmd!çlnt ıstlknmetiııe i . l geçece er Or U IÇln en 

hareket etmiştir. Diğer bir ordu da muş olduğundan Japonyanın H ndıç • •• k""I 1 8 ... 1 d 
B ol. 1 ntnln mUştereken müdafaası ihtimali muş U mese e ogaz ar an lrmanya y ıle hudud:ı. doğru Her· • • 
lem eye başlamıştır. halin(le vazl!esin! itaya katiyyen az· geçmek meseleStdır. Bu hu-

.Japonya !le Vl.şl hükQmctı arasın- melmiş olduğu ve Fransız Hlndlçlnl· SUSta nasıl hareket edilece-
d k d d'J ı 1 lt'ldf B 1 d sinin nılllkl tamamiyetine ve bu ara· 

haa at e 
1 mdş 0 

an t 
1 

• er ın e zinin her kısm ındakı Fransız hakı· ği ve mevcut imkanlar Kara-yre uyan ırma.mış ır. 

Ticari mukaveleler mefsuh 

l ngllterenln Tokyo c.lçisl, İngiltere 
ile Japonya arasındnkl ticaret muka. 
velelerinln feshedildiğini Japon hU
k Clmetlne blldirmlşUr. 

S lngapurdan hareket edecek gemi_ 
!erin sllAhlandırılmas, ıcın emir ve
rildiği ve Amerlkadan Japonyayn 
yapılacak ihracatın yasak edilmesi 
meselesinin Vaşlııgtonda gürUşUldll· 

tu haberler i üzerine bugürı Tokyo 
Borsasında kıymetler dUşınUştUr. 

.Mali bUyilk bir gazete olan Şugal· 

soyo, İngiltereyi, Amerlkay1 \"C Sov
yet Rusyayı, Japonyanın aleyhinde 
vaziyet almakla iUıam etmektedir. 

.Japon rnatlCıbatı blok e edildi 

Ba y R uzvelt, Japonyanın Ametı· 
kadak i matiQbatının bloke edilmesi 
emrini vermiştir. Japonyan1n Ame-

mlyetlne rıayetl taahhüt etm~ bu· deniz Boğazile lstanbula 
ıunduğu beyan edilmektedir. M d • • Ç ' 

armara enızıne ve a-
tngllte rectekl Japon matlubatı kk 1 d . • h t ver·ı-na a eye aır ıza a 

Londra, 26 (A.A.) - Ofl: İnglllz 1• k •. t .1 kt• 
İmparatorluğu dahillnde Japon mat- ır en gos erı ece ı r. 
!Qbatının bugünden itibaren bloke Beyoğl• n oteller 

edilmesi emredilmiştir. 25 nnınaralı sayfada i~ga) Jı:ııalarının 
İaıanhulun muhtelif noktalarına na~ıı ıev· 
zi edileceği hakkında talimat 'eritmekte
dir. Bu sayfada Auupalı kıtaatla lıillıa a 
kumanda \C kurmay hqetlerinin ancak 
Rr.yoğlu nııntaka•ında müsait hir şekilde 
ycrle~lıilrlıilccesi zikr<'dilnıekıedir. 

Japonların mtakabeleııl 

Tokyo, 26 (A .A.) - Reuter ajan· 
sından: 

Evvelce tahmin edildiği veçhlle J a
ponya, Amerikan k red11erini bloke 
etmek suretile Amerlkaya karşı mu. 
kabclebllmlsil tedbirleri almıştır. 

.Japon Meclisi Hası toplant1111 

Tokyo, 26 (A.A .) - Meclisi has 
vaziyet hakkında tetklkatta bulun
mak Uzere toplanmağa davet edil· 
mlştir. 

Revoğlunda )edi hiiyiık otel bulundu· 
ğu, hunların en iyilerinin Perapalas ve 
Tokaıliyan otelll'..ri olduğu 'e daha bir 
çok küçuk otel bulunduğu da ka)dedil· 
mi~tir. 

Mektepler ,.e kışlalar 

OPBBATla 

Bundan ba~b Fransız \C Alınan nıek· 
tcplrri gibi saA!am 'e büyük binaların 
da BC)oi)unda kiin bulunduğu \C bura· 
tara a•keri idare en:i !erinin yerleşıirİ· 
lelıileccii tebarüz ettirilmektedir. Tabim 
mcydanı ci~arında nakil vasııalarının yer· 
lrşıirilmr•ine musaiı hilyuk kışlalar hu· 
luııduğu da ııyrıca kaydcdilme.ktedir. Doktor Orllaa Oaala• 

CağaloğJu ~Sıhhat Yurdu 
l st anbulun tam merkezinde bUtUn profesörler~ ~ yakın, temiz, 

sakin ve bakımı iyi, fiyatları mutedil bir hastahan~dir. 

Denizden~ 

Faşisı müstevliler Türkiyeyr, denizden 
bir ihraç hareketini de derpiş etmi:lerdir: 
Karıdenizin eimal ııalıillerine ihraç yap

mak eon derece güç bir harekeııir. Bunun 

sebebi mczkür mıntakıının fırtınalı olma· 
ı 'c ııahıllerin ) arlar ~eklinde bulunmuı 

olmlL!!ıdır. lluralııra ancak kuçük balıkçı 
ka)ıklarilt' ilırııç )apılahilir. Daha uzakta\ 
cenup ısııhllı ha(ıfçe rnryllli olduiu için bu
rada kıtaların ıhracı 'e )ayılmaaı müm
kun c de bu kıtalar Çatalca - İstanbul 
hail ın ın ateşi ait ında kalırlar. 

llutun bu •C5ikalar Uiılcr hükiımetinin 
ni)·ctlcri hakkında lııç bir tereddüde ma· 
hal bırakm:ıınaktadır. Alınan lıa~kuman· 
dan! ığı lıu 'esikalar ı rnulıtrli( ala) !ara, 
yani ıııezkür planları taılıik edecek olan 
lcıtalara teni etmİftir. Sovyetkr birliğinin 
TürkiyC}e kar§ı hazı tecavüzkir plinları 
bulunduiu ifıira•ını çirkin bir tekilde ya. 
yan Alman faşi5tleri hu suretle kendi yüz. 
!erindeki rna5kcy i bir.zat aım11 bulunu· 
)orlar. Alınanlar bir tarafıan ıulbpe:rve
rane niyetleri hakkında Türkiye lıukü· 
mctıne aahte teminat ,.-erir vc bir dottluk 
muahedf'tii imza edl'rek Tıirk milletinin 
teyakkuzunu uyu~urmağa çalıtırkee le· 
cavuz için iyici' hazırlanmaktadır. Türlü. 
)eye karfı daima do ıluk hisleri bcaliyca 
Sovyct hiıkümetı, K ızılordu kııaları tara· 
fından ele grçirilmiı olan bu gizli '<esi· 
kaları Tiırkiyenin l>lo!lı:ova Biiyük Elçisi 
\'a ua ile Türki}«' lıükiımeıinm ıtulaına 

arzctmeği \c Turkiyeyo karşı bir tecavüz 
hazırlayan lliılerle von Papenift hakiki 
miitecaviz çehrdt:rini meydaaa 1W1Dağa 
bir vazife addetmiftir. 

E r kek, kadın ve çocuklara nit her nevi amellyaUar, göz, kulak. 
boğaz, burun amcllyatıarı, idrar yolu ve tenasuı hastalıkları ile kadın 
ha.staııkları ve doğum kabul eder. Gece ve gündUz açıktır. lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

Telefon: %8195 

lstanbül Vakıflar DirektörlUOü ilanları \ 

12.8.941 ealı günü saat 14 te İstanbulda Nafıa müdürluliı ebiltme komi&
yonu oda ında (2396,49) lira k~if bedelli BCfikta§ 2 inci orıa okulu binası ı .. 
mlraıı açık ek iltmC)e konulmuştur. 

.l\fuk8'ele, cl:ııilıme, ba)·ındırlık i~leri genel, hu•uai \C fenni §artnaıneleri, 
proje ke~H hulisasıle buna müteferri diğer evrak dairesinde göruleoelttir. 

fmakkaı teminat ()80) liradır. 

J::linizdckini israf ctnıe) ini~ Derhal bir Tasarruf Bonoıu alıoız. Alu/ıammen kıymeli 

L. Kr. 
Pey Al•ı;esi 
L. Kr. 

İstcklil~rin en az hir taalıhiıııc (2000) liralık bu ise benzer iı yaptığına dair 
idareieriadcn almtt olduğu ve$iblara istinaden İ tanbul Vili)etine miiracaelJa 
cka.iltme ıarihindl"n ıatil günleri hariç «3> gün evvel alınını~ elıltyet ve 941 yı· 
lına ait Ticaret Odası vetikalan1e gelmeleri. (6233) Vatanın yüksek menfaati 

Siz in de menfaatlnizdlr.' 
Çıınku Tu mı\ Bonoları lıa•ılaiiilc milli miirlafaanın arlan ilııiyaçları klT'§tlanacak. 

tı. P ranız emin \e gelirli yerde bulunıır&a, ııiz de memnun, mesut ve rahat olununuz 

156 84 12 00 

413 68 32 00 

363 68 28 ()() 

246 IH 19 ()() 

Bü>ükçar§ıda Ortakazazlar sokağıada (7) 
No. lı ılukkiııı n ııııııumı. 

Çenıbe:rliıa~a Molla(enari mahallesinde 
\ ızir hanı uet katta SS No. lı kagir oda· 
nın ıamam ı. 

Bü)ükça11ıda Zincirli han üst katta 7 No. 
Jı odanın ıanuımı. 

Da)alıatun mahallesinde Kalcılar hanı İı· 
çuııcu katıa l \C 2 l\o. lı odanıo tamamı. 

Yukarda }azılı olan enıliikin nıtiza)eci i 10 gıiıı mıiddetle ıemdit edilınlttir. 
İhalesi 4.8.941 pazarlt i giınü nat 15 de İt ra edileceğinden isıeklilerin Çemberli· 
taşta 1 taııbul \ nkıfl r B ~nıudiri)ıtİ fahliıl"ı Kıılrmiuı· miiracaaıları (6292) 

Gtlzel ve sağlam dlflerinlz 
olmak için 

SAGLIK AGIZDAN BAŞLAR 
kltabmı blT kere okuyunuz 

Yazan: Diş Hekimi: 

B. •alllaı Db 
u kitabı Tepeba.şı 103 No. 
urat apartmanı 1 inci kattan 

tedarik edeblllrsinlz. 

GÜVEN 
Bay - Bayan Terzi eYl 

AD i l 
En mDıJldtlpeamt milıtteu:Berl 

memnnn eder. 
Şehzadeb~ı Camı! caddesi 

• 
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Sporda ne er az m ! .. 
Sporcuda karakter, idarecide 

ihtısas ve bilgi, 

klüpler için kaptan lazımdır 
E ski bir sporcu tasavvur ediniz. 

At arı şiarı 
Sürprizli neticeler 

GC!;en hafta iki lıatti üç ~ürp.rizli ko· 
§Uya ~ahit olan bıh ı nı~terek meraklı· 
·nı tçücı:\i hıfıani,JI proı;rımını ellnine 
aldıklurı ukit dl'rin bir düşünct)e dal
ma~ olacaklardır. fuori lıay,·anların bi
rinciliği umumiyetle zayıf addedilen ra· 
kıpleriııc kaptırmış olmaları bu kararaız
lığın Laşlıca ııcbebidır. Birtok meraUı
lar li te)e bakarak evde önceden kiifııt 

üzerinde tesbit ettikleri İ!iınlere, tertip 
ettikleri kombinCZQnlara kendileri de iti
mat eılcmiyecckl,.r ve bu tereddütltri gİ· 

§Clerin önüne gelinceye kadır devam ede· 
ct>ktir. Favori atlar Üz.t:rinJe bah!e gir
meyi itiyat cdinmi~ olanlar bugün en Ü· 
miıli ha)'anları bile ~uplıeli n.ıuırlaıla 
suzcccklt·r, diğer taraftan ra!tgele, daha 

doğrusu fazla dü~ünmedcn bilet alanlar 
1~00 liranın ııihirli ifadesine kapılarak 

~ıiphcli i imler uzcrinde oynamağa mey
lcdeccklerdir. 

Bczı kimseler sürprizli } arı§la.r neti· --

• ' ı ctmiyccektir. Ancak ikinci koşuda Kurut 
ve üçüncüde Roi birer 6Ürpriı elemanı 
olarak ı;öre çarpıyorlar. Normal ~rtl ır 

altında :'ıfis gcrt>k :'ıtimoıayı, gerekı;e Roi 
yi koluylıkla gt'~ebılccek l.:ıırırctte ısc uc 

me~afenln uzunluğu, ta;ı}acağı eıklttin 

ağırlığı ona fazla §ans verilmc,ine mimi 
dir. 

(2,1) atarak hir pul a:ıllnr, oyunu kay be· 
derim. Bt1 !efrr 5en bir 12 • 1) 'er de 
bakalım ne olacak?> Diyerek mahut bi· 
!eti 'c az tiOnra günün talihlisi olarak 
aynı ·mt-murdan paraları almı~tır. 

İlkbahar at yarışlarında Ankarada U· 
macı - Y ılnıaz çiftini bulanlar 1 liraya 
mukabil 330 lira alnıı,Iardı. 

Yılmaz o koşuda kuvvetli rakipler or-

Mimoza ikinci hafta cidden lıcr.apıı 

kofmu) olmakla beraber muvaffakiyetinı 

biraz <la Yeti§'in cokeyinin hatalı idare
~ine borçludur. O }tırı~ı dikkatle takip 
etmiş olıınların da gördükleri vcçhile da· 
ha '·iraj g-lmeden, yani köprünün dvarın· 
<la, Yetiş rakiplerini elli mrtre kadar a:;· 
mı~ Lulunu}ordu. Uirinci&i, h""''Dndan 
emin olduğuna söre ba~langıçta ko~llyü 

en fazla 2.5 metre kadar açıktıın ı;ötürm~ 
olsaydı Yeti~ llQll elli metrede nefessiz 
kalarak koşuyu rakibine kapı ırmazdı. :'!fi 
mozanın cokeyi Yeti~i kollamasını Lilo
rck birincili~ haletuı.i.,ıir 

<r-\, ..... .. . • ..... '· ... 

Organizasyon hatası 
Hal.l dediko~:.=su devam eden 
Bc:i::taş - Gençl:r maçında 
hadisenin d:[u sebepl:ri 

Fuıool m~aimini mue511if hlr hadise 1 diye kendilerile boy ölçu~mi)ccck ~ 
ile kapıyan ve dedikodurn hali devam e- vcıteki ağabt.'Ylerinin karşısına çıl.11 
dip giden B~ikıa, - Gençler Birlığı maçı gülünç ,.c manasız bir şeydı. Lala l'•t' Kendıslnln spor yilzUnden havadan 

bir meslek sahibi oluşuna bakmaya
rak arkadaşlarından birisinin şahsı 

gayrctile elde ett ğı kazancına göz 
koyup bu hasedini dışarıya vurursa, 
böyle bir adama sporcu demek doğru 
olur mu? Elbette hayır! ••• 

birer yapacak olursak daha açık bir 
fıkir de vcrmış oluruz. Fakat ne ıu
zum var .. ? 

tasında k~tuğu halde &On anlarda yaptığı 
lıamlclcrlc rakiplerini ı;eçcrck birinci gel· 
mişti. Çifte balışin diğer ayağı olan U
macı ıatcn rakipleri arasında fa,ori idi. 
Bahsi kazanan otuz kadar talıhli Umacıyı 
Y ılıııaıın yanında ko.aıı ycJi ata lıağlı· 

~ hal.kında çcşıt çe,il miııalealar \C ııuıun Jcndinnek gılıi bir ~ey olan bu ıe:' 

1 

ıoütun )az.ıl.nr o~uma~tayız. en küçük lıafiflctil'İ aebebi olnıı>ııP 
} akut lllÇ kımsenın, mcsdcnın &ebcp !UÇtUr \ c bunun faili de ) ine (utııol 

-~ ve Gnııllcrinı tam bir isalıetle tayin ed,.. <lernsyo"nudur. 

* Türk futbolunun gtlnden gUne dUŞ-
mesınde başlıca amll olarak mektep 
lerin klUplerdcn ayrılmasını göstere
biliriz. Eskiden klUplcr, sporun bl.
mektebl idi. Halbuki bugUn ancak 
etraftan topladıkları oyuncularla or 

yarak oynamı~lardır. Yalnız ta, kırıcı a

ml'le ortaklaşa aldıkları bileti &1rf te
sadüf eseri olarak seçmi~lerdir. lluıılar· 

ITTf rck diger kaL.ıhatlılere de temas cııığını C - llaçın haı'tl.Sını ifsat edeli J 

l ı;oremiyonız. sebepler: 

Çünkü sporculuk her şeyden ev

vel secıye ve karakter mcselesldır. 

Sporculuk arkadaşlık esaslarına mUs 
~enittlr. Böyle adamları değil yalnız 
ıpor muhiti, beşeriyet bile tam ve 

mUtek4mll bir insan olartık kabul 

edemez. 

* Spor ;ı;ılerimiz neden yilrUmilyor 
diye yırtınıp duruyoruz. BUtUn me
selenin, işin başında mUtehassıs kim
selerin bulunmamasından ileri geldi
ği su gotUrmez bir hakikattir. 

Şurada ufak bir mukayese yapa
lım. Mesela. lstanbulda spor işlerim 
idare eden eskilerle yenilerin spor 

hayatını kıSaca şuray.ı. dokclim: 
Meseltı. Hamdi Emini ele alalım. 

Senelerce lstanbulda Bölr;e başkan

lığı yapmıştır. Bu eski sporcu uzun 
seneler !utbol oynamış, futbol ha
kemliği yapmış, Avrupa sporunu ye
rinde tetkik etmiştir. Bir klUbUn !da_ 
resini ellnde tutmuş, klilp nasıl idare 
edıllr, bir klilbUn ihtiyaçları nedir bili 
yor. Türkiye İdman Cemiyetleri ltti-
' fakının teşekkUlUniln ilk gilnUndcn 
•on gtınUne kadar bulunmuş, Futbol 
il'edenısyonu başkanlığını senelerce 

uhdesmde bulundurmuştur. 
Diğer taraftan bugUn başta bulu

nan bir zatı gözilmUzUn önüne get!

rehm. 
Hiç bir sporu yapmamıştır. Hatttı. 

seyretmek zahmetini bile gösterme
miştir. Bir k!Upte aza olarak bile bu. 
lunmamıJ, klilp idaresi, bir klUbiln 
ihtiyacı nelerdir bilmiyor. 

Bu vaziyette sporun llerlemesıne 

''e bu teşklla.tın mUsbet iş görmesine 
lmkAn var mıdır? Elbette hayır. 

ÇUnkU spor her şeyden evvel bir 
ihtısas işidir. Bu iş n içinden yetış
meyenlerln muvaffak olmasına lın

kdn yoktur. 
Bu mukayeseyi bugUnkU idareci

lerle dUnkU ido.rccilcr arasında birer 

taya on bir kişilik bir kadro çıkara- ..... ıilf':P'--ı.~ 

billyorlar. ~.ı'=~~1r'.~" 

• dan birisinin elinde &alladığı tesbih gı
fCl!İn önünde kopmu~tur. Tam bilet ala· 
cakları sırada cebindeki tcsbih tanelcrilc 
oynıyan amde arkada~ına: c:Şimdi Len 
§UnlarJan bir a'·uç alayım, geriye kaç 
iane kalırsa alaaığımıı atın numarası o 
ol&un> demiştir. Arkadaşı cepte kolan tek 
taneyi alınca çifte bahiste birinci ko~uda 
1 numaralı atı almaya karar vermi.kr ve 
diğer atın, numarasını bulmak için ayni 
lıarekcti tekroır etmi~lerdir. İkinci daldı 
rışta eline yedi tesbih ıancı;i gelm eme· 
it: ile arkada~ları 1 • 7 üzerinde çihe ba· 
his oynamışlar ve böylece talihliler ara· 

Bu mcktcpkrın klUplerden ayrıl-

ması meselesi bundan daha evvel de 
senelerce mUnakaş:ı mevzuu oldu. 
Eski idareciler bu işin neye varaca
ğını bildikleri için ne yapıp yaptılar 
böyle bir kararın tatblkmı tehir et

tirdiler. Vaktakı, Beden Terbiyesi 
tcşkllAtı işe başladı. Dahıı. üzerinden 
blr kaç kafta geçmeden klUplcrin 

mekteplerden ayrılması kararı orta
ya çıktı. 

Eleman kaynakları tıkanınca klUp. 
ler labiatlle çok mUşkUl vaziyetlere 
dU.ŞlUler. 

Bu da dünkU idarecilerle buglınkil 

ldarecllcr.n görüş !arklarını ortaya 
koyµyor. 

Oyuncu yetişmeyince klUplerin a
yakta durmasına, ve bu vaziyet da
hilınde sporumuzun yükselmesine 
imkAn var mıdır? 

Elbette hayıı·! ... 

Çünkü spor her şeyden evvel ele
man meselesidir. Bir teşk:lı\tın vazi
fesi eleman kaynaklarınır. Umnma

sına ~ırdım etmek değıl, ldliplcre ça_ 
lışma imkAnları verecek yollar aç
maktır. 

* Dlr idarecinin başlıca vıızifesi dl 
slplın temlnidlı. 

Bir idareci tıısavvur ediniz ki, klU· 
bUnUn bır şube kaptanıdır. Ayni za
manda. da tcykllAtta o spor şubesinin 
teknik müşavere heyeti azasından

dır. Bu idareci kendisi disiplini bozar 
ve arkadaşlarını disiplinsizliğe sev
kedcrse, boylc bir idarecinin mUsbet 
ış gömıeslne lmktm kalır ve teşkl
lAttaki vazifesinin de\·amı doğru o
lur mu? Elbette hayır! ... ÇUnkU her 
şeyden bir ldarecınln disiplin kaidele
rine riayet etmesi ltı.zımdır. 

Kemal OXAX 

ccsinde 1200 lıaıti 1600 lira kazanmı, 

olan talihlilC'rin ald ıl..ları biletleri atlan 

tanımadan, uzun uzadı}a dü~ünmed~n 
&eçtiklcrinc işaret ediyorlar. Fakat dü~Ün· 
müyorlar ki, o talihlilerin YIJI ında geliıi 

güzel oynayan daha yüzlerce bılet aahibı 

haftalan-a zararı ı;irmektedir. 

.Sürprizli yarı~larda ıeııadüfün rolü pek 
bu) ukıur, fakat işi teNıdüfe bırakarak 

daima ürpriz PC!İnde kotmık bizce pek 
akıl kürı değıldir. 

İ,illiğimiz.e ı;öre gf'Ç~n lıafta Mimou. -
Bora çıftinı bulan '&y AbdUUab ınüttetN. 

bııhis ı;fşe•inin önünd• durarak biletleri 
tekrar tekrar _çiizden ı;eçirdiktf'n sonra, 
hanı;i~ini i ıe<fıi;ini ,oran mf'mura: c:Ben 
tO\lu oynadığım zaman &On elde ekseriya 

r 
Birinci k•JD 

!ına katılmışlardır. 

Bir hafta evvel tam hir 5ÜrprİL yapan 
Mimoıa bugün g ne ko uğu gıbi Gun •· 

din de gunun farnrileri arasında zikredi· 
liyor. 

...... 
Çrtin bir mücadeleden, Duketi geçmek 

aııretile galip çıkan Gunkadın bu hafta 
sıkı hir imtihan daha geçirecektir. lıı. 

hafta ko§ularını.la ayni mesafede koşmuş 
olan Karabiber kilownu d" ayn!:'n muha· 
faza ederek yarışae,ak, buna mukabil Gun 

gadin geı;enki ko~ııya nazaran bir kilo ek· 
&ik sıklette koşacaktır. 

Kısa mesafode bu kadar aı bir kilo far· 
kı avantaj temin etnıt>z. Tam formunda 
olduğunu ı;ördüğümiu Gunkadın bugün 
kunetlı rakiplerini geı;ehildiği takdirde 
yalnız: birinci g<"lm<1klo knlmıye.cak, ayni 

umanda geçen haftaki muvaffakiyetinüa 
bir tesaı.lıif c&eri olmadığını ispat etmı~ 

Ne mimoıanın ne de Gunı;adinin hu· olaca'.'..ur. 
giin birinciliği almaları bir ailrprİl teşkil N. Akdf'mir 

rış ra ' (Conk bayırı kotum) 
raklarına mahsustur. 

Sıklet: lç )&~ındakiler 53 kilo, dört ya~ındakiler 60, beş ve 
Saat 15,30 da. 

Üç VC daha 
İkrami)elr.ri 
d.ıha )Ukarı 

yukarı ya§taki yerli eaf kan İngiliı ııt 'e kıs
ltirinci~c 500, ikinciye 80, üçiincüv: ıo lira, 
ya~takılcr 62 kilodur. Meeale 1600 metre. 

ı\o. Sahıbi 

l Prens Halim 
2 S. K. Osman 
3 Prens Halim 

İJmı 

Poyraz 
Heveı 

Elhan 

lkl~cı koşa 
zami sat:~ fiyatı 800 liradır. 

1 Sedat Dörtecan 
2 Şc,ktt Kırı;ül 

3 F. Aılı 

~iıleyk 

KııruJ 
Gulgcg 

Antreniirü 

Prenş Halim 
S. K. Osman 
Prcn~ Halim 

Ta~ıdığı. renk Sıklet Cokeyi 

Gümü~ü - :'lfa,i 
Mor • Krem 
Gümü~ü - M8\i 

62 Davut 
53 Mustafa 
51,5 Horvat 

Yarı~ /aLwisi 

Poyraz 

(SatıJ koşu•u) Üç ya~ın<lııki ı;af kan Arap crkrk 
ikramiyesi: Birinciye 120, ikincİ)ı: SO, üc;üncüyc 

Mesafe 1400 metredir. !'aat 16 Ja. 

,.e dişi taylara mahsu ıur. 

20 liradır. Sıklet 60 kilo. A· 

~edat Börtecan 
Mecit 
J.'. Atlı 

Sarı - Kırmızı 

Yi~ne çuruğü - Sarı 

Penılıe 

60 Mahmut 
60 !\tecil 
54,5 Abdullah 

Gülı;eç 

Uçüncl koşa (Centilmen lrntıısu) \ ( ç ,.e daha yukarı yaşta ve bn kofııya ı;lrindye kadar ka· 
ançları yekunu 2500 lirayı geçıniyen saf kan fngilit al ,.e kı~raklarına mah

lkramiye'İ: Birinciye 210, ikinciye 75, üçüncüye 25 Jiraılır. Sıklet: Vç yaşındakiler 65, dört ya~ınJakiler iO, 

daha yukarı yaıtakiler 72 kilo ıa~ıyacaklardır. l\f~fe 2000 metredir. Saat 16,30 da. 
ı;u•tur. 

beş \e 

Dünkü yüzme müsabakalan 1 F. Atlı 

3 11. Eray 
2 S. K. Oman 

Mis 
Rıit 

Mim11u 

1''. Atlı 

S. K. Oman 
H. Eray 

Ya~ı 

.Sarı - Lôrivcrt 70,5 :> S. Aksan 
Mor - Krem 6.5 3 ~eferof Mimoza 
\ ııne çıirüğü - Sarı 63,5 3 Alıclu~ 

Dün yapılan seçme müsabakaları 

heyecanlı ve muntazam geçti 
İ&tanbul yuz:me pmpi)onluk seçme mü· 

ı.1bakalarına dün :'\loda yüzme lıanızun· 

da büyiik bir kalabalık önünde başlannut
tır. Buyük bir intizam altında cereyan 
edr.n Lu nıusııhakalara şimdiye kadar ı;ô· 
rulmemi~ bir Şekilde ıaın 138 yuzücü İt' 
tirak ennitıir. Su sporlarında en lı:ı~ıa 
gelen kluplcrimizden olan Galaıas:ıray ile 
Beykoz yiuucülcri ara ında sıkı çekişme
ler olmu, ve müsabakalar bu yüzden çok 
heyecanl.ı ı;eçmi~ir. Birdl'n nlııneı)a ka· 
dar ı!f'.teı'r. olan sporcıılarıo ~ampiyonlıık
fınalinc kaldıkları bu mü abakalara Gı
laıasaray, Beykoz kluplerind"n maada Ha>· 
daqıa,a, Jstikli.l, Şişli Terakki \'C Ticaret 
füelerindcn de bir çok )ÜZÜCÜ {;irmiştir. 

Musabakalua bugün <le devam edile

cr.k •e İı!lanhul flllllpİyonnnu tayin ede

cd,; nlan k~ıla:malar 9 ve 10 nğıısto ta 

'ıpılacaktır. Dunkü mitsabakalarda alı
nan netıccl!"ri aırasile bildin)oruz: 

BÜYÜKLER 
100 _crht>st: 1 - ibrahim (1 tikli! li· 

feSi) 1,4,4, 2 - Rauf (! tıklôl liscı;i), a
Mııstafa (G. S.) 

200 Metre h:ılıkluma: 1 - Yusuf (G. 

400 Serbest: l - \'edat <H.P.) 6,5.l, 

2 - Mehmet (G. ~.) 3 - İtimail (B.Z.). 

4 X 200 Ba)rak: 1 - Galata aray ta· 

kınıı 12,S., 2 - lle)koz takımı, 3 - Ga-

latasaray 1akımı. 

Fahri (Il.Z.>. Tramplen aılama: l -

117,ıs, 2 - Sabri (G.S.) 3 

(B.Z.) 

l\lahir 

lla}anlar ıramplı:n atlama: l - ll. Rö

nc (Il.Z.) 78. 

Kf ÇLÇKLEH 
100 Serbc,t: 1 - Necdet (G.:ı.) 1,14, 

2 - ~ejat (B.Z.), 3 - Kcımıl ı G. S.l 

100 Kurbağlama: l - Suphi <G-.) 

1,33,l, 2 - llilıil (G.S.), 3 - Yu•uf G.~. 

400 "'crLe:>t l - Bedri (B.Z.) 6,2,l, 2-
Sndullalı IC.S.> 3 - <.uı;u rn. Z.) 

4 X 100 Ba)rak: 1 Galatasaray ta· 
kıını, 4.58.1, 2 Beykoz takımı l - Ga· 
latilsaray takımı. 

Tnımplrn atlama: Gıılaıa ııraydan 4, 
Brykozdan 1 atloyıcı finale kalmıJardır. 

Dördflncı k••• 
1800 metredir. Saat 17 de. 

S. Ak•an 
2 İ!maıl llııkkı 
3 :'llu~ıafa Turı;ut 

4 ~ezir Temizer 
\, Erııırlıam 

6 Ha5an !utlu 
7 Muzaffer 

!\tihrükın 

Simri 
!'evim \'111 

J~ık 

Budak 
Karaku, 

Kı•met 

Ulrndikap koşusu) Uört 'e dıılıa yukarı ya,taki ti&f kan Arap ' e kı•raklarına 
mahsu tur. İkramiyesi birindye 225, ikinciye 55, üçuncüye 20 liradır. Mı:eafc: 

F. Atlı 
Mehmet Küçük 
idris 
~cı.ir Temizer 
Erturhan 
JI. Mutlu 
Filips 

Kırmızı • Siyab 
De)'aZ • Kırmızı 
J\laron - Sarı 

Ye?il • Pembe 
.\18\i - Y~il 
Y~il Rı~yaz 

Kırmızı 

59 7 Da\111 
56 S Ahmet 
sı ·1 Abdullah 
Abdullah 

51 8 l\lccit 
50 6 Yakııp 

48 13 Fili p! 

J\lihrulcan 
!Sevim 

Beşinci kO$D l ç ve dalıa ) ukarı ya,uki eaf kan İ nı;ili;ı: at ,.c kı raklarına malı u tur. lkra· 
nıi)~i: Birinciye 315 liradan maada <luhııliyelcr mecmuu, ikinciye 55 lira. üçün. 

cüyc 20 liradır. Sıklet: Üç ya,ındakiler 51 kilo, dört ya,ındakilcr 58 kilo, hı:ş 'e ılaha y11karı ya~ıakiler 60 kilo ta,ıya· 
caklardır. 1911 senesi zarfında kazanı.lığı ikrami~·f'lrr yekunu 300 liraya baliğ olanlar uçer kılo, 800 liraya baliğ olan· 
lara beşer, 1000 liraya lıalığ olanlara ı,l'kiıer, 1500 lira \C ılaha fazla~ına onar kilo ilave edilir. ~ne zarfında kazanma
mı~ olanlardan altıear kilo tenzil edilir. Mesafesi: 1800 meırcdir. Saat 1 i ,30 da. 

,\lımet Atına• 

2 il. Alaku, 
3 Dr. Seferof 
4 A. Atman 
5 S. K. 0-man 
6 Pn'l15 Halim 

Karanfil 
Dandy 
Komi•arj 
Konca 
Yatağan 

Abimpurc 

Filips 
Ba}ram 
Scferof 
Filips 
S. K. Omıan 
P. Jfalinı 

J\ta\i • Siyah 
"ı eşil • Kavuniçi 
~arı - Ma\i 
.\lavi - Siyah 
)lor - Krem 
!ıfa,·i - Siyah 

68 5 Filips 
63 8 Ba)ram 
62 7 Yuli 
59,5 ı Şondor 

54 5 Mustafa 
52 •l llorvart 

Kının'lil 
Dandi 

Altıncı ko•• İki ya,ındaki ,.c kuıandıkları ytkiınu 1400 lirayı doldurmayan )l'ni ~af kın 
lnı;iliı taylara mahsustur. İkramiye•i 500 liradır. nirinciye 400 liradan mnada dıı· 

huliyc mecmuu, ikinciye 75 lira, fiçuncüyc 2.5 liradır . .Sıklet: 53 kilodıır. 400 lira kazanmış olanlarıı iki:cr, 800 lira 
kauınmı~ olanlııra ılürdcr kilo, 1200 lira kaı.anmış obnlara altışar kilo ilıhe t'dilir. ;\lesııfct.i 1000 mı·ımJir. 

1 A. Atman 
2 F. "imsaroğlu 

3 Fikret Atlı 
F. Sim ıııoj;lu 

Karabibt>r 
Ot'met 
Gungadın 

Dük et 

Ahmet Atman 
llayram 
1". Atlı 
Bayram 

J\ln,i - Si)alı 

Çi,iı.li • Filizi 

~ar ı - I.aci\'ert 
Ci ,idi . Filiıi 

57 2 Filipş 

53,5 2 Ba )Tam 

5.1~'> 2 Ahmet 
51,5 2 Honan 

Cungadın 

Kuabiber 

S.) 3,5~, 2 - Tevfik (U.Z.) 3 - Hıkmet 

(G. S.) 

u topu müsabaka tnda Galaıasaray ile 

BC}koz kıiçiıklf'ri, knrşılaşmış \C c:ulata· ı 
!Braylılar ıkı lıir maı;ıan sonra Beykozıı 

4 - O mağlüp ctnıışlcrdir. ~-----------------------------------------------' 

Ilu itibarla hiulisnin uıuurlarmı yaln:z .\fuçın tafsil it ından, hakemin frııS 
'ukua ı;clcuiğı umandan itıbart>n değil her halde biıanıflığından ~uphc etti 
daha C\'Velinıın \c esasını.lan tetkik \il 5evk ve idaresinden sarfınazar cdı} 
izah etmenin, lıakikaıın aydınlanma&! ha· Ancak bu maçtaki güruhü, patırdıY 1 

kımınJan, faydalı olacağında §Uphe yok· ~layıs &tadı şimdı)e kadar bdkı hıÇ 
tur. memiştir. Buıün milli kumc moçJarı 

A - Bu maçların mmarı ıc or&atıİ::ps· 
yonundaki. luıtalar: 

Şura&ı bir hakikattır ki dünyanın hiç 
bir yerinde Temmuz ayının ikinci yarı· 

eında futbol mü!llbakaları yapılmaz. l'ut· 
bolcular, ~;rcilerini r&kndircn sırk 

cambazları ı.leilildir. .Futbol maçlarının 

zıımanını. yerini, §Brtlarını ıemin eden 
beynelmilel ölçüler \'ardır. lkr 'e)e rağ· 
men mcmleketimi«le umumi bir alikıı ve 
IC\·eccuh toplamış hulunan fuıboldm hir 
t ~'111kkı ve i&liklıal bekli)·oreak, onu liı) ık 

olan al'ka \e ihtimamı 0ostmnek Ltenıl· 
diği gibi t:\'İrip Çe\rilir bir ilet tclôkki· 
ıJndf'n vazgeçmek liıımdır. 

~!illi Kume maçlarının birkaç hafta 
Sf'Ç kıılmasının birinri scbrbi Ankara Jik 
maçlarının geç nilıayetlenm«idir. 

Daha kalabalık tııkımlarla lik maçları· 
na bıışlıyan ,.e maçları zamanında, fası· 

lasıı bir ı.urt'tte icra eden htanbulun, 
Ankaradan birkaç hafta evvel mü,alıaka· 

larını ikmal etliğini ı;tirduk. Daha aı la· 
kımla yapılan Ankara nıııçları i~ gün· 
luk ı;ıin~lik birçok haltaların bo§ geç
me5i neticc&inde bir lıayli &onraya kaldı. 

Buna rağmen hiç kim5e lıu anormal 'a· 
z:iyctin onunü almak, herhangi bir t~eb· 
büs \eya tenkiıte bulunmak lüzumunu 
duymadı. Neticede milli küme maçları 

temmuz: ayının cehennem eıcaklarına kal· 
dı. Birçok luzum5uz §Cylere alika SÖ!

terdiği haldıı bu vaziyete likayıt kalan 
futbol Iedcra•yonunun affedilmez hata· 
eından biri i budur. 

İkinci bir mt>•cle: Hakiki futbolün le· 
merküz ettiği ıiç şehir ıakımlarının uwn 
mücadeleler ve didinmeler neticesinde el· 
de ellikleri milli küme derecelerinden son· 
ra futbol kaliteleri çok dü,ük bir takım 
gençleri Türkiye birinciliği nıimhaka ı 

nıısında seslerini tasarruf ctmı~ 

Gcnçlrr birhği taraftarları daha ~ 
başlamaeile kulakları gağır eden '!...ı 
le-re başladılar. Iladdi zatında 1.1<" 

Dirliği taraftan olmı)an birçok e~ 
ler de §chircilik gayretile bunlara ıl 
edince stad malışenlrn bir nümunc 

D - Hakem meJdesi: 

Sporunıuıun ezeli dertlerinden bıfl 
lan hakr~ İ§ı burada da rol oynalll 
Birçoktcnkiıknle 'e ı;azcıclerde de 
cıiıldiği üzere iki ofsayt! ı;oli ile 1ı1r 
zumsuz firikik cezasından ı;ole i lıl 
lan adanı lıiı; bir :ı:aman lıu~nuııı>rl 
hibi bir insan telakki cdı1 
Bilha•sa iıçunciı ı;olun ofsayd old 
ran hakemi iHarla teyit elliği Jıald 

lfolbuki Bc,ikta, nğ açığı !;'at.ırıll 
lr. )Dnında marıı1. kaldığı çelmc)İ n~ 
hiç kale bılc almamı~tır. 

Maamafilı kaz.ıı 'e kaderin 
böyle mühim bir maçta hakem ıııt' 
ı;ctirdıği Yıı uf Aysııl'ın ba,ka ıur1 

rekct ctmC51 bence imkiıısızdı. Ç~ 
lf)hlerine \CJ'ikn bir penalııdıın ~ 
başta Hasan Polat ~e kardeşi olııı• 
re adem okıllı dayak atılan hakerıl 
zaffor Erdoğ'un ikilıeti Ankarada. ~1 

kemin düşünect>ği bir noktadır. !"• 
bumı benzer hakem doğme hıidiselct' 
rada hemen lıf'men modadır. Aııcıl
nun eahada değil hakem odasında 
şan ile .... 

B~ikta.~lı oyunculara ceza ,erirl>ll 
kaderların yüksek ,jcdanındıın ,-c ~ 
ı;a muhıercın General Cemil Taıır1: 
tun bu 6ebcp \C amilleri göz önun 
lundıırmalarını rica etmek her spOr 

Ankara: 

İlanlar~ 
15 Ağustos 1941 tarihinden itibareıı: 

1 - Banliyö yolcu tarifeleri ile zahire tarifesi hariç olmak ul 
demiryolları esas tarifelerinin c6 olan emsali, nakil Uerctlerlnc nıoııtı 
olmak ve tarüe vahltleri ile hasılı zarbından 1;ıkacak santim ıteS 

Devlet Demiryollan 

santime iblağ edilmek şartile c6, 3>e çıkanlacaktır. 
2 - Anahat tıırit:eıerınden D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 

102, 109, 112, 
201, 202, 203, 204. 205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 222· 

224. 225, 226, 227, 228, 229, 230. 231, 232, 233, 234. 
«Maktu Ucretlere alt 111 Uncu kısma> 236, 237, 238, 239, 240, 2.tı 

243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
Mudanya - Bursa tarifelerinden: M. B. l, 3, 4, 5, 
Samsun - Çarşanba tarifelerınden: S. S. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S, 
Erzurum hudut tarifelerinden: 19, 20. 21. 
Numaralı hususi ve tenzili! tarifelere göre her mesafe için tıılt111' 

edecek nakil Ucrctlerlne yUzdc 5 zam yapılacaktır. !<"azla tafsiltıt 
istasyonlara mUracaat edilmesi. (4280) 

* 20 Ağu!toıı 9U ıarihinde açılarak 20 eyliıl 9U tarihine kadar de,.,ııı 
cck olan 9.tl hryndııı.ilr.l İzmir fıınrınn \'e 9 C}lül kıırtıılu~ ha)rnmııııı 1 

edecek }Okıılarla fuarda t~lıır 'cya kullanılmak üzere İzmire göndcrılerr~ 
ayyen miktardaki e.ra nakil ucrrtleriııde hu !ene de ıııiıhinı tcnzilıit )apıl 

Tcnzilôtın tatbik tarihleri ile miktar \e şartları lınkkındaki tafsil.il 
i!ta~}onlara müracaat edilmesi (6282) ,_../ 

\ inhisarlar Umum Müdürlüğün~ 
ı - Şarlnaıneııi ıııııdlıınce cl0.000> kg. Lirinei ııC\i >l'rima ~anı> 

pazarlıkla 5111ln nlınac.aktır. 

2 - Paıarlık 8.8.9U cuma gunu saat 9,30 da Kabntuşta Lc'aıını • 
<leki alım komiS}onunda yapılacaktır. 

3 - Şartnam~i SÖLÜ geçen şubeden bedcl·iz temin cdılcbilir. 
4 - 1 teklilerin pazarlık için tayin olunan ı;iiıı \e eaaııc }uıde 1;, gııt 

para!ile birlikle mczkiır komi5}ona murııcaaıları. (6297) 


