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l aın insanca 
beraberlik 

su~hu 

Aüer tafnnap mahsus Amerikanın bllyllk nakliye tayyare)e» 

Şanghayda . -... 

Siyaset ve iş 
mahafili biraz 
daha nikbin 

Amerikanın 

askeri 

hazırlığı 

Filipin kuvvetleri 
Amerika ordusuna 

ilhak ediliyor 

Hindiçinide 

Japon harp ve 
asker gemileri 

bekleniyor 

Kaftle 
geçmeli! 
Verilen emir 
derhal yerine 

getirildi ______ _.. 

Asker, mühimm•t ve er
zak yüklü miihim bir ka
file ltalyanl•rın lngilizlere 
kapah ilin ettikleri--teh-

likeli boğazdan geçti 

Kafile,- bomba ve 
torpil· tayyareleri-
nin hücqmlanna 
maruz ~kalmjştı 

. \ . . . . ' 
Rcuter Ajaumin Akdeniz filosu ile be

raber buluaan muhabirinden. Tl IA.A.)
Garbi Akdeniz flloauna viaamiral Sir Ja. 
ınet Sofenille tanfıadan "eril.mit olan e
mir, fU idi: cKafile, seçmelidir.> Bu e· 
mir yerine getirifmittir. 

Dün akpm •ıakallik biriaci lotdııaua 
dcditi gibi mühiaHMl M eftıak nalıletınek· 
te olan bu kafile, !Derkeli Akdenbiıı or
tasından ve MIWl&li~n İnailiıder idn 
kapalı olduğunu ilin ettip Sicilr• .ile Af· 
rika aahilleri anıentdaki tehlikeli boPidaa 

llJ UIJ!ILJJIUll 

... ~mırın 

Deniz blklmlyetlne büyük blr ebemmlyet \'eren B. ÇA;rçU 

Büyük Okyanusta 
müsellah ihtilaf 

yakın görülmüyor 

Felemenk Hindis· 

"Uzak Şarktaki 
Amerika ordulan 
kumandanlığı ,. 

ihdas edildi 

Japon - Fransız 
anlaşmaS1 bugün 
tasdik edilecek 

ı Japonya, Amerikaya 
misliyle mukabele 

edecek 

Daha aeyahatiaiu ikinci giiailnden ili· 1-
baren kafilenin bulunduiu mevkii diif· 
man ketfetmit bulunuyordu. fakat ilk ta· --ı----------------------"-

tanının vaziyeti 
manidar görülüyor 

arruı, ancak 1e7ahstiı:ı üçiineü güııu ya· HARP VAZI. YE T1 
pılmıflır. Bu taarnıt, 30 d4kib devam 
et111i,.1r. ~taly.aıı ~ıman ~areleri 
ile tOfpil ta~leri, gemileri viannak içln 

Şanghay, 27 (A.A.) - Ofi: 
Şanghaydaki alyasl mahafll ile iş 

mahafili, bugün vaziyeti daha az en-

Taggare ile nakledi
len kıtaatın birinci 
taburu ihdas edildi 

bat-falı iniyorlar, Jngiliz tayyareleri ele 
bunlara ltarıı ~ kOfUrorlardı. İki 

Saigon, Tl (A.A.) - Dün Hindiçinide· ıanare. aleTla jçuıde deniie 'düttü. Di· 
ki Japon heyetinin rciel Genaal MIA üç &a üç tsyyare, hoınbalaraı 11fak~ çok 
kara \e deniz subayı ile Hanol'ckn S.i· udklara lffrler ,'& Ü8leri .illikametiade 
gona muvasalat etmi~ır. ,\yni %4m&111la kaç~ -...cıım. Yedi ı.aİbudıman 

if.J8Çj F 1il"ijdıi;n tmjeli "rsr:.z:ı tı ~..,.. ..._. 
,...ı.r • ~ ~. mr::.. ~-~ ~.,,. 

Smolensk'fe Sovyef mukabil 
taarruzları ne netice verecek? 

yarın veya ealı pııu Japoa hap • Mlı- reled ~~btilıı~rw.
liyc gemileriıün de mavwlaıı ............... tinde. iotpltlerial il~ enel ..... ele- (Y aZISI üçüncü sayf amszda) 
tedir. Frın ız makamlar• Saipadaki tay· nb Nlb•M bdls i.oler. ( :;~;:=~~;;:;;;~~;;;;=~~;;;;;;;:;;~;;~;;:=.:;;:;~ 
yare mf'ydanının 28 tf'mmuıdan evvd Bunlardan UÇii denilit cftitiiriiWü. ~ 

~~l~;~:~er~~;.afından tııhTI)e e<li~cf'ğini l\lr mürlp -~or • Sovyetiere göre Alman ara g" ora 
Anıa,rnanm tasdiki Hücum hitamı er;ce.ği -~ırada ıakriMn 

Tokyo, '27 (A.,\.) - Hinıliçininin mÜt· 
lereken miıdafau~ı hakkında 1-'ransız -
Japon anlıışması hu~usi komtt(! tarafındın 
yarınki toplanııda miiukf're edilecttktir. 
Anlaşma yarın, İrıparatonın huzurunda taıı
dik edileı:ek dı-nılmcktedir. 

ıli mil ~"8feCle b~luıian Fearln totjlito 

muhribinin kıç tarafından siyah bir da· lkı· Alman Ha re k aA t 
mın ıütununun yük.eldiiini ,ördtik. 

O sün batlı • bir hücum viki olmadı, 

fıkıt geceleyin ·~· tayyıınlerinm. ıliit- askeri treni devam edı·yor 
manın tofp'il tayyatPlninin bir t~•İi· 

B. Rooaevelt 

Mlııllyle mukabele 

Tok) o, 2i f A.A.I - l'ii~i Niıı ııta&eee
~inr gôrı-, Japon hükumeti l\lançuko v~ 
Nankirıg lııikıimrtlrrilf' birlikti' Birlqik 
Amcrıkadaki Japon alanklarının durdu· 
nılmaıoını mukabil mi11illeme tf'dltirleri a· 
lacakıır. 

nü. bu t•narrla filoqun. toplarınm nıriı· 
aline ıelmiden ı:vvel, ikf111 bıraktılar. 
Diitmanın iki ıvtı tayyaftSİ ttü,iriildü Ye 

ikiıi de hafara a&raMdı. 

06nltbd stm 
Erteei ;eabelı ka(ılryi takip dinekte ,c,lın 

Caııt tipinde bir .tıyy~. lllitral;iı atqİ· 
M nwU. kalınlf, ,içhade ıiaaıın çıkmı;tır. 

* 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ofl: Fi· Cınt tipinde dijer bir tıyyve de eneei 

lipln'deki mUsellAh kuvveUec-lnln A· Eski Irak Başveki~i ubeh d,fiirühnüttiir. Bir miiddet IOftrl 

dikkati, bı.uat Roosevellin dUn gaze. 
tecllerc \'akl beyanatında dedığı gıbl, 
Uzakşarkta <emniyet süpapı~ tefkıl 
etmekte olan 1''elemen~ ttmd.stanına 
mUtevecc.htlr. !Su mahafll, li elemenk 
Hlndlstanının İngilizlerle Amerikalı 
lann hareketine iftirak etmemlt ol· 
ma.sını mA.nidar bulmaktadırlar. 

Şanghay, 27 {A.A.) - Afi: merlkan ordusuna ilhakına Teddlng- bbim tayyare gemieinin ncı tayyumn, 
Rooseveltln Japon ve Çın kredUe- Meduffie kanunu ile ruhsat verilmiş· Ş 9hrsm izde bombtlarını uuldna ata 8 İta}pan beın· 

rlnl bloke etmex kararları, ticaret tir . Bu kanuna nazaran Flllpln ada lııerdrıııan tayyatniai yUaiUııtlndır. Bun 
mahafıllnde kargaşalıklar husule ge. ıuma 1946 senesinde lstik!Al verll.ıı· Bir müddet Tabranda kaldık· 11.rden ikili dü~iifti,ir. 
Urmtştir. Bununla beraber, şanghay_ celttlr. Bu karar mucibince talim tan ııonra memleketimize mllte. llellMl ıla 
dakl Amerikan bankalarının Vaşing. görmU. veya görmemi•, 160 bin Fl· vecclllea yola çıkaa eekl lralı: ıza ., -·vekili .... , AH GeJ1An1 d .. - Erte1i süa 6 diitmaD tayyareei, bir ke-
tondan alacakları tallnıala lnt re~ llptnıı ile 140 bin fhtıyat efradı Ge· ....,. - re daha biııe hiicuın etmiiJerdir. Buıalın11 
Çinlilere alt heaabatı tedlyata devam neral George Grubet'ln kumandasın.ı aababld Tol'Oll ekapreeQe ,........ hlicaınu, bir 1&at ~am etmİflir. la tıy· 
etmeleri üzerine buhran şUkQnet bul. verilecektir. mlze plmltUr. yarelerden biri ı.'hiip edllınit iııe de .,.. 
m~tur. Bankalardaki bütün Japon İyi malOmat almakta olan mahs· Rqlt All GeylAnl llaydarpa- purlanmuıdan biriae bir 10rpll iealıet et· 
hesaplan ile son zamanlarda Çınli· cıı, bu emrin haftalardanberl verilm1' lflMla kendJlıladen dalla evvfll '*" mittir. Bu Tapanul naldetmekte olduju 
ıer namına devredilmiş olan Japon old~nu beyan etmektedirler. Bu rbnl&e plmlt lıahman aUe.a er- kıtaat, lıY tolJ'@o ~ alınınıttır. 
besabatı bloke edilmiştir. baptaki ıtllUname, ihtiyaç hluedlllr 1c6aı taratmdaD ~. Maamafih npur ~ r.,e Iİtmeie muvaffak olma,ıar. Kafile, daJizi aeçmit 

Japonların, mukabele bllmiail ol· ==:;:::~<~D~evam=~ı:~Sa~.~3~, ~S:ü.~6~"8:)::::::~:::::::::=::::::::::~:!!idi:·;..· ı=ııııı~=ıı=ll!=~ıılıS~~ 
mak üzere, 1939 senesinde Tfensln'de ·::::ı1==== 
yaptıktan gibi beynelmilel lmtfyazlı 

mıntakayı bloke etmelerinden endlft' 
edilmektedir . 

ispanya 

Ruslara karşı 

90,000 asker 
göndermiş 

Koııtarıka, 27 (A.A.) - _!ı.panya 
kümeti, Kobt&rika hiıkiımr.tine tevdi et· 
tiği bir notada 90 bin lspany~l aakerinin 
Rusyıya ka111 harp etmek uzere Alman· 
yaya gittiğini ve icap ederse daha da as
ker göndeıilecrğini hildirmi§tir. Bu JIOla, 
ı<'.0&tarika nıerknind,. Franko rejimi aley· 
hinde heyecan uyandırmıştır. Aıılen f span
yol olan eski Maliye Nazırı Foley Tribu· 
na gazetesinde diyor ki: 

cHıikümetin derhal İbpanya ile ıiy1U1İ 
nıün~betlerini kesmesi lizıaıdır. Ma· 
dcmki t~panya dcmokrll iye karşı hıya. 

nette bulunuyor. Litin Amerikanın ' 
paııya aleyhinde cephP alması icap eder.> 

* M.ıdrid. 27 l A.A.) - Bir ıayyareciltt 
pııpu, Rus cepbcııine gitmek iiere 1 PID· 
yadan laaıeket cllDlltİI'· 

C: ün Vel:efendice yapıian at yanşları heyecanla takibedildi 

Dibi Vellefeadlcle ,.,.._ at ,_, ..._. 1'• Mld& doku bla 11i9D1k Wr ....... ••hrMıl ....,. ........ w 
yuqiar beldemnlym ~ verdi. Dlter taraftan Modada ,..,.._ 1*• eecme m'f h....,._ .. 111 
pnç lfUnk e&tl ve ba 1Ulflar da ı.a.am lcllllle seçti. DiMi .,... ............. tartlPı' I ._. ..,,......_ 

f3veç yoluyla Finlan
diyaya giderken 
berhava edildi 

Londra, 27 (A.A.) - Moskova 
rady.olunun blldlrdfğlne göre Alman 
askertnı hAmil olarak lsveç tarikile 
P'li'lledlyaya gitmekte olan iki tren 
berhava edilmiştir. Alman hUkQmeti 
bu b&dlseyl İsveç hükQmetl nezdlndl! 
protesto ederek trenlerin himayesi 
için müessir tedbirlerin alınmasını 

talep etmlftlr. 

Beeml tebUt 
Moakova, 27 (A.A.) - Sovyet teb. 

1111: ze temmuz gecesi Sovyet kuv
veUer Smolensk ve Zltomlr lstl · 
kametlerfnde mubarebeleN anudane 
blr aurette devam etmiflerdir. 

Lenblpadda 

Moekova, 27 (A.A.) - Bu sabahki 
Sovyet ukert tebllğıne göre, Alman 
bava kuvveUerl 20 ile 26 temmuz ara. 
sında geçen müddet içinde 12 defa 
Lenlngrada hücum etmek leşebbU 
lllnde bulunmuşlars& da her defasın· 
da zayiat vererek tardedilmişlerdir. 

Lenln&'l'ad civarında 47 Alman tay
y.aresl dUfUrUlmüştür. 

Moekovaya ba,·a taarruzu 

Koekova, 27 (A.A.) - Ofl: 
Resmi teblığde şöyle denilmektedır: 
26/ 27 temmuz gecesı, dalgalar ha-

linde bll'birlnl takip eden yUz kadar 
Alman tayyaresi, yeniden Moekovaya 
bir alun yapmak teşebbUııUnde bulun
m~larsa da tayyare defi bataryaları. 
auma mt.nia atefile karfılqrnıflar
dır. Avcı ve himaye tayy~elerlm~. 
dUfnl-'1 tayyarelerlni dafıtmlflar ve 
,..ttabta kadar gelmelerine mA.ni ol. 
_..ıardıl". 

T eblil. ll&ve ediyor: 
Dtlfmanm bombardıman tayyare 

leri, f8blrden uzak yerlere karmaka
l'lflk blr halde bombalar atmışlardır. 
Ancak bef l1l yedi dU.,man tayyareaı, 
mbla aU.lnl geçebilmiştir. 

Koekovadakl hiçbir askeri hedefe 
la&bet vaki olmaınıttır. Bir kaç ev
le bir mektepte yangm çıkmıştır. 

Bu yangınlar, sUra.Ue bastırılmıftır. 

oıu ve )'&ralJ vardır. 

Tayyareler Mosko
vaya müessir surette 

hücum ettiler 
Berlln, 27 (A.A.) - Almaa teblitl: 

Bütün şark cephesi boyunca brek&t 
muvaffakıyetle devam etlD$tedlJ'. 
Alman harp tayyareleri yeniden Koa. 
kovaya çok müeaslr bir surette bil· 
cum etmiflerdir. Alman hava kuv
vetleri, lngılterenln dotu cenubunda 
aaker!, lktısacU tesisatı boınbanbman 
etmiflerdir. 26 27 temmuz gecesinde 
SQ\'eYl kanalındaki asker! hedeflere 
taarruz etml~lerdır. Mtınfer den uçan 
İngiliz harp tayyareleri gündüs bl. · 
luUann hımayesl altında Emden şeb_ 
rıni bombardıman etmiflerdır. Sivil· 
ler arasında ölü ve yaralı Vardi!'. 
DU.,man dün .-ece Alman topraklan 
na taarruzda bulunamamıttır. 

Yurdumuza gelen siyasi 
mUMessiller 

Erzurum, 27 A.A.) - Bugünkü 
trenle muhtelif Avrupa memleketle 
rınden 149 Sovyet tebaası gelmiş ve 
Sankamışa gltm ı,lerdl r. 

Birkaç s:ıt!rla 

Kaçıncı talimatna~a 
Spon-u teHCll talimatuamesı lla· 

urlanarak tasdik edilmek üaere 

Beden Terbl)esl Genel DlrektörlO

ğüne günderllınlş. 

Bu ka\'ıncı talbnatnamedlr T ••• 

İkide birde detlttlrmlyecettmla bir 

tallmatnıune neden yapamıyoruz r .. 
Sonra bu son talimatname cııpor 

l'U alış• erı,ıue nlbaJ'et ,.ermek• 

l~ln hazırlanmq. Eter şlkAyet 

edilecek bir «allf~erlt• vana, pro

feııyonelllk alnut ytlrümÜf demek

tir. Profeeyouelllttu talimatname 
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Halidin 
aceraları 

•• u tR fDfrEM 
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bitmiş ! 
fLR' ab\ ede kımntn bir a~~ 
~ şnm gıızctelerinden b 

şu telgrafı ynnımlokl ar1' a lıkçı Bf nnaz 
~ üksek seşle okudu: 

Maksadım, bu kadını da 
kafeslemek ve onu da 

- Peru • ı-;ımatör 1tudud 

muhasamat dUn saat oıı eli 

ısllıni'?tlr. p; 
Ynımıd:ıld cl!lha gen!,' ıı 

neşeli lılr tın ırlıı: 

- Snhl ınl sölltilor.mn! t 
duktnn sonra clenıın etti : v 

soyulmuş sogana çevirmekti - ll:ık iste buna eldden 
olıluın, l Ur~ğim ferahladı . V 
b!ltiııı milletler nnl:ışınışlıı~ 
relerini tnlıriıı etli;) orl:ı r, 

mllerlnl sllfıhlanndıuı ıccrld 
tlcnrct \t') ıı tcneı.zUh geın~ 
getiri) orlnr. ıliib fııhrlkll 
mnş, oyuncak, tııllk fııbrliO,lf 
llrıe okutuyor, g1lnırW' 1 
kııldırılmış, pnsnport \ c 'ı.ıt 
olmadan seynhnt cdllcblll:fOr• 

\C' )azık kı, bu temiz geçen saatleri güne, 
ı;u111eri ayıı bir turlu artnramamış, kur· 

ıulmak ıçın çırpındığuu bataklıkla sap-
1.ınıp kalmışımdır. 

İncinin bona pek de fıızla bir menfaat 

teınin etmi)en hcııahını bu ıuretle gördük
tt'n ı;oııra, Beyoğluııda bir müddet daha 
11\are dol~tım. l"iihayct bir gün, dört ha· 

~ı mamur bir rnrgunun müjdecisi ile kar 

şıla~tım. 

Bana bu müjdeyi veren Soluk Ali adın· 
da İzmirli bir cıırıırk~ti. llılkatin esasın· 

da sakat yaraıuğı ve esrarm büsbütün Y· 

koı~tırdığı hu adamcağıza bir akıam, 
Tepcbaşı tİ}atroııunun kapısında ra tla· 

mı~tını. Dıleniyordu. Lisanının tcmizliii 
guz.üme çarptı, merhamet duygulanmı ıı· 

)'&klandırdı. Çağırdım, bir mııhallebicl 
dukkiinına wkıum lC ismini, huviyctini 

rdum. Aldığım cevaplar da hali kııdar 

acı 'e acıklı idi. 
Ilu zavallı da, tıpkı benim gibi, namua

lu bir ailenin biricik mludı, mukaddcra· 

un gözü bı&Jı bir kurbanı imi,_ Babıd:ın 
kalanları hır vurup harman ganırmuJ. Aç 
kulmaınalı: için hıreızlıtı koyulma~. Ni· 
bayet bir gün tutulmuş, İzmir hapiehone· 

sine eokulmu~. 

lahpu lıılun büsbutün ııcrseril~tirdiği 
hu adanı, acı ~ acıkh macerasını tama· 
mile anlattıktan sonra, yıınmıklıırını et
larak: 

- Tam dört &ene yattım lı:ıpi hanede. 

Diye haykırdı. Bu kadar yattı~ıma göre 
hiç olm:ıu:ı her tehlikeyi göze alarak gir· 
diğim C\drn tı.-k parça olsun müce,ht:r a· 
raklıyahilseydim bu kadar yanmu, hem 
de hu kadar ')Okımı: kalmazdım. 

Mücevher kelimesı yureğinıi hoplattı. 

~luhaıabımın hemen sözünü kestim ve he 
) ccaııJa rordum: 

- Girdiğin btr mücevherci diikkUJU mi 
idi? .... 
Heyecanım Soluk Alinin gözünden kaç· 

ınllöı. Miiı!ilı bir eda ne güldü: 

- \ok canım. Dedi. Gclinlc:re kira ile 
ba~lık m:ı~hk \tten bir kadının evi dedi 
ama, eh oldukça da :ı:engindi elma!tan ya· 
na hani. NC)e :yorar cli bo~ çıktım ı.te. 

- Dcınek evde güzlerini kamaştıracak 
l.adnr elma \ardı ha?_ 

SORUNUZ 

- Sade elmas mı ki? Kutu kutu pırlan· 
ta başlıklar, incilı gerdanlıklar, salkım 

küpeler, zümrüt yüzükler, ılıın saat ' 

kordonlıır. Daha neler de neler. 
- İsmi ne idi bu kadının be Ali? M 

- Binnaz. 

- Ya~ı ne sularda?. 
Eh- Şöyle b<i) le pek ihtiyar dene-

mcz. 
Kocası nr mıydı?. 

- Neye eoruyorısun bu kııdının ya~ını 
ba~ını, kocası olup olınadılmı &anki? 

F an~ala 1Peynır meselesi 
Tevzıah · 

- Hırısız ye.rine bir koca gibi ne)e 
girmedin bu eve. diye eorınak için. 

- Kıyafetim aeninki gibi düzgün ol· 
aaydı. Belki olurdu o dediğin. Yaşlı m:ış
lı bakmaz.._ 
Merakım da hC}ecanım gibi artmı~u. 

Sözünü bitirmesine meydan bırakmadım. 
Bir mahallebi doha umarladım, avucuna 
iki de liracaı;ız 11kı~tırdllll. Sorgın a tek· 
rar ba§ladım: 

- Bu karının ev adresi hatırında mı 
Ali?-

Cözlerini açtı. Yüzüme bet bet bektı \e 
mırı:ldandı: 

- Yoksa sende mi bizdemin. Eğer ni· 
yetin varsa açık &Öyle. Seniııle birlikte 
gitmeğc, o kadını di<lilclemeğe Iedai)·im 
ben hani. 

Güldüm. AvaUn bü bütün önüne dö
küldüm. ikf hcyuı mecidiye daha urip 
dilinin, ardından da ayağınııı bai;mı ~uz
düm. 

R apor alanların 
sayısı artıyor, ayrılan 

un ihtiyacı 
karşılamıyacak 

Delcdiyc \e hi.ıkiımct dokıorlorından ra· 
por alarak fırancıılıı \('rılmcsı içın ka)nııı· 
kıınılıklııru muracaat edenlerin ııdc<li gun· 
den guııe arnıaktadır. Son hafta içinde 
Kudıko)unde rapor alanların uyuı 350 )i 
bulmu~tur. Bu \aZı)l'l karşı6ında fıroncala 
için ayrılan unun lhtı)ocı karşılı)amı)aca· 
it ıınln~ılnıııktadır. 

~~---o----~-

1 zm i r fuar ı için nakil vasıta-
la rında t enzilat 

İzmir fuarı mÜnJ;;ı hc<ı'" rlemiryolların· 

Topfancdar, ellerindeki stokları 
sermaye sah iplerine terhin ediyor 

Küçük toptancılar, bu 
peynirciliği bırakmak 

vaziyet dahilinde 
için hazırlanıyorlar 

.F~yat arttırılına51 lıı~~~s'.ıııJa >.ap~ıkl.ı~·ı 1 dan lıuzılarıııın mallarını, lıir kı mı lıan· 
tcklıfııı kabul edilıueJığını \C hukumetıu gcrler 'C scrma)e salıiplerıne yülıi.ıck fi. 
bu hu ıı ta bazı zecr1 tedbirler aln10k ıızt" )aıl.ırla t~rhin etmi§ oldukları \C bu su· 
re lıulıınduğunıı ı;orrn hır kı•ım pqnır top· retlt )upılacak lıerhanı;ı lıir mıidahale)e 
ıancılurıııın, ı;cçen cnı.ki ı;ıbı )ille lı.ızı kat?I cephe alını, bulundukları da pi)a· 
muvazaalı muamclelı rı· giri~tikleri 'e lıu suJa de\erun eden rhayt:tler l"iimlcsiıı
arada ellerinde meveut olan stoklardan dmdir. 
hir kı•ınını, e ki tarilılcrlt lıa•tulıanc, I Kı.çult toptıınnlardan lıir çoğunun bu 
~cktı:p ~esaire gi.bi muıealıhitlerc dcuct· \UZi)el ka11ısınclo pc)nircılif;i t!'rk için 
ııklerı ıııyıı ada •o) lt'nılmcktcd r. lı:ızırlanınııkıa v diğer bir ıicartt i.i için 

lluzhanı•lerde ınalı hulu nan toptancılar· ! l< dlıır almakta ıılıluk ları gi;rülnıektctliı. 
Yağlıtçı Binnoz Honımın adrcıini de(· d.1 15 ağu t tan '" d~nİZ)ollnrı11d:ı da 10 

ıcrime. ~luk Alinin ballandıra ballandı· 1 af;u to tan iııb.ır 'I ıı•ıı-ıl.ı.h ı ıl.-: <.tı•Ja. Ayakkabılara da bir ka r 
ra anlattığı mücevherlerini de zihnime gc- rına ba•lanaca;.,,ıır. 'J rrıı '!' ,apuılard3 

Florya p l a jına otobüs 
seferleri çirmi§, kendime i>·i bir ig edinmi§tim. 1 tenzilat )uıde ellidir. haddi tayin edilecek 

Artık İ•tanbulda duramadım. On guıı 1 Bıletler, fıı:ırın kopannın tarihi olan r· "I k b b . j ı)at n ura a c uro•u a)akkabı me· Flonn plliJ"ı son senelerde )"apılan )c .. 
ı;onra lzmiri boyladım, Kemer altında \. 25 l) illi giınunc kadar znııre varıl mı~ ol· ·' sck"l!ini hal için a)lardanbcri tdkiklt ele ni iıı~auıla tamJmı·n gÜlelle•tirilmiQ ,e 
rap ı;ırını ı;okağında kiraladığım eşraf- nıuk ' fuara 'ize ettirılmck §artilc mu· 1 1 d T k'kl • ~ 
tan Acem Zadelerin konağına yıınladım. tchcr olacaktır. ıu unmakta ır. ıt 1 er son safhasına helkı de dun) anın ıa) ılı plajları arımnJa 
,. d ı ı;clıııi~tir. Aya .. kko.lııla •. sın.ıflaııdır.ılııcıı.k· ı )er ıılabilecr.k hir \OLİ''ttc ,.r.lıııi•tir. 
••lak!a ını, tabii başlıkçı Bınnaz Hırnınıı -o-- j ' " • "" her sınıf uzerıne lıır kur 113ddı ta) ın ~tanbııl bck'<l•} c i halkın rıliiJ"lardan ii· 
kaf04lemck, onu da royulmu, &0ğana <'<"- K k 1 d \innekti. Fakat, kadıncağızı daha ilk ı;Ö· ayma am ar aras ın a cdılecektir. Komi )On fiyııt uzcriıır olan zami eurt'lle İştifade t'tmc•ini temin için 

terf'ıle r sınıOandırmıı işini kabul etmcılı"•ınJcn u· h• r turlu tntıhaıı alnı ıs hulıınmaktudır. 
rü,te umit&izliiıe tliı,tüm. Çiinkiı, Bi:ına:ı: · )nkkubılarm kadın, .. rkck ' çocuk o\rııal.. Bılhna a son guıılerde pliJa kadar otobüs 
Hanım hiç Jıı umduğum gihı ı;ıkın mı•tı. l·üJar ka)n akomı tlı ,ın, Enıınönü [) U ıl ı ·ın k 1 J Muhabbet kafesine sokulacak zarıf H' dil· r ıızerc •ını ıın ır il• " ,ı ıl ı ' ne- . t u ur tt·nı ı ı İ!iİII de ı;alışılıııaktaılır. llu 

haymokamı Aı;ilı, ~arı)er ka)makanıı bul etmiştir. Ilugun bunl:ırn kir lıudJi da temin edılJiği takdirde nakil mr•elegi 
li bir ku, olmaktan çok uzaktı. Kırla~rnı' il Ça 1 k k fL 'I k ıJ k 1 - 115nu, taca ayına amı ı:«an, ,.ı e ·om aca ıır. u.ı:erindeki ihtiyaç ta kartılanmı: olacaktır 
saçları, kırışmağo yüz tutmuş sarkık etli kaymakamı Huıinıin maaJarı 70 }ıraya 
,e bol çilli yanakları, çaı ık kn:ları, çini çıkarılmıştır. 
mil\ i•i ı;özleri nin srrt ha kışları ile kart 
'l'e kavgacı bir Hint tavuğuna pek benzı· 

Adliye ve Po:ıs haberleri: 

Avrupa 
Münakalesi 

Birinciteşrinin 
ortalarına doğru 

nakliyata baş-·an
ması muhtemel 

Avrupa demir) olları ile irtibat tcais için 
bazı hurap köprul<'rin tamirlerine de,nm 
eılilıııd.acdir. Oğrcmliaimize göre )upılan 
tamirat önumüzdekl birincİtt:§rİnin ortala· 
rına doğru bitect•k \C bu tarihten wnra 
nıtkli)nta lıaşlanacaktır. 

l:lycvm nakli)alln l.ullanılıııaktn olun 
otomobil \!~ kanı)unlar o gİino kadar es· 
ki.i gibi itliyecek \o !uzumu holinJe hun· 
!arın adetleri de çojtaltılacaktır. 

' ~~~--o-~---

Kadıköyünde istimlak edilen 
saha 

ııln klnı~cııhı toprağında 

hattA lıı:zı de,·letkr bir ~ 
sun diye topnıldıırıııduıı bir 
bnşlm bir de\lete lkmnt 
d:ı o kabul etrnl~ or, bugliııt 
birbirine düşman muıctlel 
do t tle\ leUer kıı rdeş, clblrl 

hlrlcr imar celili;) or, bt' 
yollar ) nııllıyor, gUzel 
vnc;tn, hull\sn her tnnıf gl.ll 
h er yer sulh \'e sllld'ın l!.'l ıııle 
le rahat \C kendi hnlln<lt 
lada Peru ili' Ekuntör'llP r 

ınesl ıııUıu:ısebctslzllk oıurd' 
mek J>eru - ı:kuatllr 1n U 

ıu~ı.llnıl" ha!.. Bak 1-ıtc b 
den m~ınnuıı oldum,. ) ur& 
rultladı .•• 

l ırnntn aılnm rıl\lctcıılıt 

1 d 1 , "~!iJle o mo ı, r mdaşının ., .... 

uııtnl baktı. )iÖl> 

==============~~ 
üsküdarda belediy 

kontrolü 
Kaclık;j)iınde lskrle mtıdanında, KC"- C ıkud3r belrdiye•i, mt'\•11 

restecilerlıı ı;ar~ı arasında idtiınlikı ka· kotc alarak kına d.ıhıl nde hı> 
r;ırla~t ırılan ısahanııı yıkılmasına bıi) ük tacı, balıkçı \O eehzeci dukk.İW 
bir ga)rcıle devam olunmaktadır. trole ba~lıımı~tır. Ba.ı:ı pa tucılıt 

\ali ve Belediye Reı•i Doktor Uııfi Kır- kullandıkları ' bir kıoım bal~ 
dar, lıiııiııı i•tiııılıik edilecek enhnlorı ı;ez. I' ınanavların beledi)" ıalını 1 

miş ,.e yıkılma İflnin bır an e\\'el taınıım· ı rino •>kırı horcket cıukl ... n g' 
lanrna!I l\:in kati emirler \crtni~ıir. 7alandırılmı,lordır. ~~ 

Zaten bir odun depo!u halinde olan bu ";;J' ' 
adanın tamamen ~ ıkılmaeı i:i bu hafla r 
içinde turnamlaıııı.cuktır. s J ! 

Bundan lıa~ka Kadıköy itfııi~o grupıı· OrUyOr 8 
nun onundeki Bahada çirkin lıir \aıİ) ct 
arzcden ıılıırım ı )l"r de )ıkılnıış \e bu 
saha pıırk haline keıııulmu.tur. Alıı)ol oğ· 
lının ı;eni~ lctilnıt'•İne de\&111 olıınnıaktadır. 

yordu. Kısa Haberler: 
Galata hcledi)e tahsil eubesi tolısildar· Bir genci yaptıkları Yeni mahsul kuıaların ı:<lirııe borsasın· 

larıu<lıııı İhri!hım )ardımeı, 550 lırayı zim. Ja saıı~ları 110 • 170 ıırııbında füatlar la 

lkt:sadf h:ıb.erler: 
(Arkası var) 

« •••• Be~ az peJ :ılrln ııl)"' 
yokluğu, bıu.bcnelerdcld 
ıılhn3 t't nll'lkndar gozlcrt' 

Toptaneılnrın, gc!,'eıı ~ ıl ıl 
gibi, bu yıl da pfl ll"3l il 

1 
knrınnkt!ln kaçınclıklnrı. ' 
ııı blivllk kArlarla ı;atnııf11 

. '*' tıklan fl3 ııtıarm art tırılf'I 
)nptıklnrı son mllnı.cıın tlerf 
!aşıldı . * .Memlek timıze 650 bin liralık gö:ı: yıllara na1.aran nokean olmıı ıno rağmrn 

,,~ ---SÔYLIYELIM 

mctıne g~irerek ortadan ka)bolmuştur. nilıoyetlenmiştir. Bu yıl rekolte!ini~ ı;t'Çrn 1 
tllfl iıh:ıl cdılccek, )llı;cılarla diğer ihtiyaç on yedi yaşında Sabrı" ·ı ma m fiyatlıır mii8tllhıllin YUlUnÜ güldurmuştur. 
aalıiplcrıne kılosu 20 kuru~tıın le\zİ edile· * Gemlik, .Mudanya ve Orhangazi pi-ı 
ccktir. k h 1 1 ya alarmda zeylin fi)aılarındu hisectlile· 
* ihtiyacı olanlara tevzi cdilmrk uzere n İ a 1 y e e V İ eek terdfuler \tıkııhulmaktadır. Mal ınu· ı 

Bu 'azl) ette, geçen il~ 
rlibclcrlnıc tı:ıın\ or \'e şıı 
'ermekten hiç te sakınıısıl 

Çocuktaki kaşıntının sebepleri vili)et emrine 30 kanı)on l"itiği clnha Hl· bayaa•ı için bu lııı\ulide hulıınm:ıkta olon 
rilmi~tir. \ ıliyetin. otomıılıil lj•tiği tc'Ilini 1 d v k b k tüccarlarla mü.ıalı..il arasındaki tema lar 

1 - l'alovada Çınarcık ı.;;yünde 

Bayan Vahıde Kıraç ıoru)or. 11.l haf· 
ıadır çocueumun burnuna bir ka~ıntı 
arı:: oldu. Acaba nedendir 't'C ne ılc 
geçıreyim'! 

Co,ap - Çocuğunuzun banakların· 
da ııolucan bulunması ihtimali 'ardır. 
ıı~mcn hekime goturuniız. 

2 - .Karasümrüktc Zincirli Kuyu. 
da 21 numarada A:i: Aktuna soru)or. 
934 sene.si Martından beri kanp bulu· 
nan biraderim Hamdıyi bir türlü bula. 
mnoru:. Nereye müracaa: edelim? 
ce~ap - Şimdiye kadarki olan te

§Chbüşl~riniz:i bilmediğimiz ıçın eize 
yalnız kayıp 1iradcrinizin bir re mi ile 
buluuduğunw: mc,kıin emniyet iırniri· 

Vafasız ı. k 
Eski rlcııldcn meşhur Halet E

fcmll, 6adık \e fakat o nl.sbet te de 

beceriksiz olnn uşağı Reşit Ağayı 

bir ,37Jfe~c kayıramaz tla liuleka
ııısı mr\ le\ lhanesiııe deniş l ııııar 
'e ık ısık zlyıırctler, mUna ip hc
tliyell'rlc eski uşağının gön llintl 
lıoşlamoğı udet edinir. 

Bu zl~nretlerlnden birinde, di
ğer m i aflrler nra ında b wuna n 

bir Bektaşi dedctılııln hali H Aiet 
Efendinin naz.ıın dlklmtlnl celbe
der. Bektaşi, bir kend i.sine, bir de 

Den İ!J Rc'}lde bakcır, bııknr 1!,'lni 
çekermiş. B ir ıminBsehet bulup 

omr. 
- Dede ultan , hlr kaygın var 

galiba. ı "edlr dU~dUtün baka

yını 1 Jlcldıı!jl tckrnr i~lnl çeker 

\'C! 

cı3onım şu Reşldin t a lih· 

flizll.ğtne. Size :rnptığı buncn yıllık 

bendellğln mllld\fatı tılr a ba ile 
bir kW!lh ohlu. Bu gidişle 1\levııı.

nanmkl do bir kunı hasırla k clen 

olacak galiba. Der. 

ne ıııürucaatınızı ta\!iye edebileceğiz. 

3 - llfalatyada Kunduracı Ahmet 
:}akacı wmyor: Karabuk demir fabri· 
l.amı:ın çiı;i imali için çıkardısı çu
bul.larla, l stanbulda kundura ı;idsi ya· 
pıldıtını haber aldım. Bu haber dos
ru mudur, müracaat eımel. ü:ere bana 
bir adre3 bıldirir m~ini:? 

için yaptığı tt"şebbuslcrc Aııkarııdan lıenuz Q U g U 1Z1 n Ur n U n U esti• devam rtınektedir. 
CC\ap ı;dmemi~tır. * ~chrimizdckl kundura imulatluınde· 
* ".lardılil!c~enler Cemı)ctinin lzıııit ~u· On yedi )a:ında lıır ı;enç olaıı Subri, j di )ÜlÜ piik küçücük karıeını koymu§ ol· rindeıı lıiri 600 kuru:a •atılmak uzere ye-

beııi, nli Zı)a Tekelin refıkuu ')emibu Tc· Bur•adıı uzun mu<ldet ııi.aıılı olorak }il· dıığu fecı lııılc dolu dolu gözlerle lıakıııı~· ni bir tip ayakkabı nıe)dano ı;cıirnıi:ıir. 
kelin rd lii;inde te~ekkiıl etnıi~ \ı.J faalı· j şaı1ığı ve sonra ya~ları miısaıt ulmadı- tır. • Bunların pek yakında 'ı erli ~lallur l'aıa· 
yete geçııu~ıır. ğındJn imam nikahile c\knıuı~ olduğu • uçluyu müdafaa eden uukat, Salırİ· rınılu eatıoa çıkımlacııi;ı üğreııilıni~tir. 
* Bdcdi)e uıbııası, Bulıkpazarı ile Tu~- Zclıranın )iıziıne hır Jilcı rnrun"a lıur- nin Zlhroyı kurı di)e kabul etıi~ini, za. * Pumuk \e su om yağı fi)utları kilo 

çılar caddrsındc bulunan dıikkinlardaki nuııun )arı~rnı k!'!nıı~ 'e U.ıt dı..da mı d.ı ten hu suçu o gı.m Zrhrayı, Emin adında başınn )irnıi para ılalıa }ukselmi;tir. l'i· 
putırıııa \C tillcukları koııtrnlt• lıa,lamıD· orıad.ın ikiye ayırıııı•tır. lıırısılt' ı;orduf;ıındt"n kıskançlık vuziinılf'n vu•ada rafine pamuk yağı mevcudu ozal 

Cevap - Karabük fabrikımnın çı· 
kardığı çulıuklarla yapılma ı tecrubo 
edilen çhiler > apı çh ilcridır. llazı a
yakkabı iı:na!Aılınneleri hu çohuklardan 
ayakkabı çivi i yapılnıo ı imkinlarıııı 
aro~tırmı~ iselrr de bu tcşehhü ten Jıe
niız mu•bet lıir nrticr alınarnamıeıır. 
Aldığınız haber bundan galat olııa gr. 

rcktir. 

tır. llunlardaıı hır çoğunun buzuk olduğu Jlenuz l'\liJİk oynayacak bir Çağda lıu· 1 )D!lllğllll, ı;ünkİİ kıttı51111 t•vdiği-ıı i \C yj. ~ıı~tır. ~alnıııl ıık ZC)'tin yağı fıyatlarıııın 
onlaşılıııı tır. hınnn ~ııbri ilt• Zdırunın k.ı\ IJrııı.ı !'·' ıı lıeraber )aŞll)"llcoklarını, h ıı ndııı j 0 • vük•elınr.•İ sabun inıalithanelerini, aabun 
* l küdar i kele rne) danında )upılan bcp Zebranın koca•ınil hı) aııet etm( ı ol in) ı Euçlunun ıalıli)e edilmesini istediği· lmali için başka yağlı madddı:r aramak 

le 'iye fııalı)tlinin lıirnz ılalı.a arııırılma· mu~ ııı llÖ) leıııi~tır. Mahkeme, suçlunun ıalıli· mecburiyetinde hırakınaktadır. 
11 luıumu aliıkaılurl.ııa bildirilmiştir. İ~· ~ahri cıınıartMI girnii )Opılan muha· \e tıılı·lıiııi kıı lnıl l"lmenıiş \C fııhit ltrin * Baıı komür toptonc ılarıııın ııerakt-ıı· 
timlak fiyatları dola) ı&il bclcdı)e ile lıa· krme i l'•ııu•ıncla lıir yıınd:ııı kendi ini cdlıı i~ n ııııılıahme)i La~ka lıir güne lıı· decilcre narlı IiyatınJnıı fazla fiyatla kl). 
z.ı mal •nbıpl ri arasınd.ı çıkan ilıtilôOarın mudafa:ı eden a\'ukıııını dinlerken, di "er r kını -ıır. • miır 53ttıklorı ve faturaları da narlı fi) n· 
halledildiği, bu fielıeııle ) ıl.ılnıalıırı geri tarafıan )arısı kopmu~ burnunun uıeri- Duru,nıad.ın •onra, abri burnu kesik tına yaptıkları hakkında yapılan ~lkiyt-1· 
kalan binaların da buı;unlerdc yıkılnıuu- ne gazlı be-.ı:lcri yupı~kon bir madde ile k.ırı ına uzun uzun lıakmıo 'e mahkeme lerin Fhat ~furakahc büro•u tarafından 
na bııflanacagı au)lenıııektedir. tuttıııup mahkeme lıuzıırıınu g~lnıiş ıılan, Mlonıını.lıın u)rılıp gitııı i,tir. , tetkikine ba~lunmışt ır. 

- Bu ha~ ıığrı•ını dıılma çeker misiniz? 
- Daşınııı ağrıdığını nercdı·n anladınız? 

ize kar§ı (ilan derin nlükaııı \C mesleğimin 

icabı olaruk halinizden anladım. 
- facı hep ha~ım a&rıyor. Bir sencdenheri he

men hemen her ıamıın doktor J erris karacigcrlm· 
den rahatsız olduiiuınu tiCİ) ledi. 

- Ucnden daha tecrübeli w yaşlı hır mcıılek· 

daşımın öylcdi4i lıir şe)in ahini iddia etmek is
temem amma, eğer karaciğcnniı rahatsız olsaydı 

tenınlz hu katlar ıııırluk olınıııdı. 

Lady Brandnıor Herbert'e tc\cccühlc haktı. Ve 
~)lo dıi~ıindü: 

Karı ından •çok daha iyi bir insan ... Kız kar· 

deşimin hakkı \armış. 

- Ara sıra maf allarınızda, me•elu parmuk 
mafsallmnda hafü atrılar hiueder mi~iniz? 

- Evct ... 

- i.ıe o lınlde rahatsızlık Artrltlsmdir. Yiini 
damarların katıla:lll&!ıdır. 111ulıim hlr hu talık 
değil, f.ııkat bu aıcak ıklimdc dikkat etmek li· 

tını.. " 1 e biz §imdi hu ba' oğrısının geçmı,i· 
ne bakal ım. Vapurda hem~ireııl1r. bir kaç lıap ~er· 

nıı,ılm. 1i<'r halde ht'p~inl bitirmemiştir. Bu hıııı· 
lardan bir tane almanız b~ daklka}a kalmıız baf 
ağrınız geçer. 

- İn,allııh.. Çiinkü lıugün ul;led!.'n ronra briç 

o)nıyacağım. Akf:ınııı da bir ziyofetlm var. Muricl 
kard~lm bul'P.ya ı;elir mi iniz.? D\)ktorun kendi 

)apmış oldıotu haplar 'arını~. Bana onlardan bir 
tane verir mMnlz? Başım çok ağrıyor. 

- f ~J tane kalmıştı, getlrı-ylm. Sizd n bunun 
r*tl!.'!inl isıiyecektlm, doktor. Çok miikcmnıcl bir 

illç doğrusu... Adeta sihirli haplar ... 

EDEI?t ROMAN: 

Yazan: Francis de Croisset 
Gençler ealonun bir tarafına toıılanmı~lnrdı. 

'\ uzhıı.ı Tro'cr mith gayet uzgiındu. Yan gözle 
Odrey'e bakarak eö)lenıyordu. 

obeıçi olmanın dıı tum eıra!t.. Demek ki 

einıdi lıepiııız ) üzme havuzuna giJccck iniz, )al· 
nıı ben )Okum. 

Vilfordun kamı l\label içini çekerek dedi ki: 
- Saat de (iç oldu. Hala vali ile karıaı kımıl· 

danıuıyorlar. Onl.ırdan m'\ cl de kaçamayız ki .. 
D n de mutlaka yemekten aonra )orım eaaı ohun 
uyum:ılı\'ını. Guz 1 L.alm:ım ıçin hu elzemdir. 

Lady Drundmor ılicı yutıılı be§ dakika olmu§lıı. 
Elı hilıi gownd , mu tarlp bir lfode ile oturuyor· 

du. ıı~rberı her ıın ortan bir merak \O aliku ile 
ona bakıyor 'e kendi krnd n mırıldonı)ordu: 

- Eğer ilôç tesir ttıııe e hapı ben yutacağını. 

H lbuki viıııdi)e kadar mutlaka teeiriııi gö terme· 

lı idi. 
Birdenhir Lady elini ı(lzunden çekti. Gôzlerini 

kırpı:tudı. 'l uı:ınün ın:lnuu adeta dcği~ıi. Sı.kün 
buldJ. ff.cı bert nl'ft>S ıılarnk: 

- i\ihay t iyil~ti, diye dü~lindü. 

I.ad) biraı sonra ) nına geler<'k· 
- Sihirlı ıliç ı) i t(!ır etti. Cordunu.ı mu, gir 

TEFRİKA No. 28 

Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 
zunı açıldı. Dedi. 

Her bert &e\lnçle cevap verdi: 
- \arın ııize bir kutu dolu u iliç getiririm ay· 

ni zamanda da sizi bir muayene ederim. 
- Pek iyi olur, te~ekkür ederim, doktor, yarın 

ı;<ıru~üriız. 

Sonra kız kardc~lnc )a'a,ça: 
- Hakkınız \'Drmı,. Hem iyi dokıor, hem de 

nazik hır adammış. Beğendim. Dedi. 

-7-

0drey hu u i otomobilleri olmadılı için pek 
r.:ıhmet çekiyordu. Hcr güıı rc•mi angal')a ziyaret· 
ler yapınnktan bıkmı~. ueannu~u. Fakut içine )'C• 

dıri)or: 

- Ne )apa)ım, \azıfc! .. Dı)e kendi kendini 

ıes,.lli ediyordu. 
El arulın ile clolaoı)urdu. Fakat arabayı ~eken 

\C ndcı m:fcıe kr ıçınılo ko~an :zualh Çinlllerin 
haline pek acı)orda. 

Oıomobıl kirııhımuk nıunıkün delildi. Buıün o
tomobiller oteller tnrafınd.ın evvelden ıutul mıııtu. 
Ara ~ıra hir tane lıulaeak da ol çok pahalı idi. 
Elıne geçen 9' miktar para ılc bo) le maeraflara 

glri~mcı;ine imkıin yoktu. 
l şak, Odre) 'e t u ıııızlcrle otomobil dıı\8 mm 

iktisadi nıaıııisın ı u ıılatııınk istcıııi,ıi: 

~ Eğer Ralıı)aııg'Ja bol 'e uruz ot•Jnıobil ol· 
l'1 kırk bin Çinli açlıktan ölür. Onlar hu el ura· 
balarını çekmekle geçiniyorlar. 

Rir gün Odrey şehr i n l'n uzak ıwktnsınıla nıu· 

l'ln Belediye Reisinin C'ine zi)'arete glımi~ti. Ay· 
tıi günde ~chrin başka uzak bir noktasında otu· 
ran yino b u)·uklerden birisinin ziyaretine ) eti~e
mcnıi~ti. Ortalıkta swak ve n~ır b ir hu\a ~ardı. 
Genç kadın du çok yorgıınılu. ,\kşanıa ew geldiği 
ıamıın Herbert kendiaini tcnbdlikle iılııım etmişti. 
Odrey'de artık dayanam ıyarak öfke ile §U 6ozlcri 

~öylcmlşti: 

- ~e yapayını, eli ııulcn ı;dcıı bu kadar ..• Bu 
~ehlrde ınesafel.,r çok uzun- Yollar bitmez tuken· 
mez derecede uzun .. Otomobil de )ok. 

- Fazla ma•rafı n sırası değil .. Bııra)a yerleş· 
mek için çok para u.rfcttinı. Hele lıiraz lkıiaat e· 
delim de sonra otomobil dii,ünürüz. 

Hcrbcrt'in hu roılcri uzerine Odrcy !CS çıkarına· 

mı~t ı. 

Ötle ycnıc(ıi nde ıanıft ığı aeııçler Oılrey'i ~ok 
aevnıl;lc.r ,.e hemen aralarına almı,lardı . Bu ka· 
dınlar çok zengin olınanıakla b«'rab<'r otomohıl 5a. 
lıiLI idiler. Yuzıııe hanızu nıı giderken daima lıe
raber alırlard ı. Mnhel Vllford'un kullandığı bir 

&por arabası , iitcklnin de oufıirlu kapalı bir oto· 
mobili vardı. \ üıme lıarnıu herkesin toplandığı 
ve ho~lıındığı netcli rn hoı bir yerdi. Ilu)uk lıa
\"UZı .. ctrafındıı renk renk şcm;ıiyelerle &uslıi ma· 
salar: rahat koltuklar \ordı. lliııiin Hıılın)uııg ı;rııç 

{Arkası var) 

'l'nhkiknt, tctklknt 

Oösterllccck fnturıılarfl fi 
c-ak, bt• ııtoklnrın ısatııııJJ 
h •r tenekesi 10,50 - 11 Jlrtl 

olcluğ'u anlaşılaeak, nI11
'' 

yatlar y.ı bir ınlktnr arttı 
yu da olıltt,u ı;ihl bırtıl(l1 

nu l:uıhntı \'eren dO"'ti1 
ılenblre u tu. Biraz dl~ 
ten onrn ordu : ı 

- Peynir teneke11ın!f'I 
yıı çıkıırıldığ'ı şu 1.nnıııf'lıl' 

'" lnn b u ml\dnhnle, el hl! " 

ol peynirin 5,tlO - 6 Jltf { 
&'{inlerde l npılsaydı d:S 
kilosu elli lturu!'m "'ııt 11 

' • f'I~ 

ohnaz mıl dı 'c bunıı bit 
,·ardı ncnba? M 

Pi lavlı tas keb~ 
l'ıığh bir lm'lreık eti ~ 

kuş bıı ı doğramalı. IJOI 
i nce <;entllınlş kırmıı.ı 0 

l llttc biraz tereyağı ile 1" 
Buna t uz, leni babıır ' c 
karanlU katmalı. nır • 
ğınn bo nltmulı. B u 1<11P'~ 
] t .ıııı' 
1 bir tep inin Wın or B 

dıktan sonra tepslJ 1 1'1'' 
tcş Uzcrlnc koJ malı. ı•ııJ 
<'i nin iki misli J a[;'lı et ~ 
rnz donı:ıt~ ıınl~ıısı ı<ıı1 I' 
siye dökmeli. Su fokur to 

' naymca plrin<'i sııınııılı F 
ııl kapatmalı. S uyunu çt 1' 

ııJ 
cak et tı;) u katınuıı, 

gelirse kasıkla imal•· rı ( . ' 
t a daki mıh ııı kııldırın:ıil 

tfl 
yn ko) nınlı. Çok ıcz:r.1' 1 

mek olur. Bu nefo; pll{ı' 1 
edec~k okuyucul:ırıııııtJI ' 

IA\ la bir ilkte ve~ aJıul 1~111 
&onra nşlıınııı 'ışne ııo4 1 
nıeğl lhıpuı ctıncnıclcrlf'I 
c~ ıcrlz. 



-----28.7.941~~~--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~-

liarp Vaziyeti 1 

VATAN ________ ,,_ _____________ --------------- ___ ..;; ______ _ 3-·---

~t~RAN 
l=j! SOlllHADlf~lER 113 @v AS! ICM6fj 

Yeni nizama ait 
tecrübeler 

Tobruk'ta Amerika 
-------~----~~~~~---! 

...._ ~nıan tebll~no gorc· So\•,·et ceıı-
-ınd • ~ 
"lın e harek{H plan mudbiııce de· 
tlıııın ed.l)or, dUn dl' çok miktarda esir 
löillıı ı,tır. l• In tebliğine göre l..ndoga 
•·- Un !Jlmaıı ı;arklslııde başlıyan 
-r~ • tt kU eı.kı Fin - O\)Ct hududunun 
illi t 0hıetre l'enubuna kadar llerle-

• ır. l>atıa 
1tt al şlınalde f1nler bir So' -

"- ayını ihata ,e imha etınlslerdlr. 
QU\ • 

'- Yet tebllğlııe gore; ı5ınolen~k 
'ti• rıııcıa rnutıarebelcr ı:tddetle de\am 

JOt· dU 
tılJJın • ıı iki Alman ala) ı imha 
lletart t,tır. l:!io\) et donanması Tuna 

- rtı.:!zına asker çıkarıııış 'e bura. 
hrııı lahkem bir adayı z.aptedcrek 

llu Zoıı bırakını!jtır. 

Dünkü at yarışları 
sürprizli neticeler verdi 
Modada yapılan yüzme seçmelerine 105 g.enç 

iştirak etti ve müsabakalar muntazam geçti 

- -----
Hintlilerin çok 
cüretkirane 

bir akını 
Kahire, 27 (A.A.) - Ortatark teblili: 
LiLyada Tobruktan hareket etmiş olah 

Hintli bir ketif kolu, cuma ıece.i çok cÜ· 

retkiranc bir ıkın yapmıştır. Bıı kol, bi· 
ribırini muteakıp 5firıtle dü~ıpanın çok 
ku\'\etli dıin meuiine hücum eımi~tir. 
Dutmın ıarnizonları gafil avlanmıflar \l' 

ı;ungıi kunetile püıkürtiılerek azim uı)i· 

ata uiratılmıılardır. 

lllteıe kara \·e dıılz harektlcrhıc 
h... 

11 Alınan ta • l 1 Lenin ' B • · · T' ı· 1 ·· ü ") · ·n ··~. )! y)are er • ı\t }arışlarının uçiıııcü lıafın ı dün \ t• 1 olan Lu koşuya :\fis, Roi, 'C geçen hafta·· .oıı~~'.çı 'e ıcaret ı~s )'UZ cu erını 
"t ISo . otiko,·a \'e Odeı;a şehirlerine liefcndidn )apıldı. lhr guu dıııı (, n duba nın C"n bıiyiik ı.<ıırprizini yııpnn ~limoza ı gırdıı;ı nıusabakalarda fu dereceler alın· 

Ayni zamanda İngiliz \C Avu•tral>alı 
lteoif kolları, dütmın mevzileri ndc hare· 
kit icra ediyorlardı. Avuatralyalı ke§il 
kolları dütmanın bir çok kuvvetli nokta· 
!arını zaptetmitler, İngiliz k~H kolu ise 
bir tıkım esirler ve ltı)'ll'letli malüınnt ile 
avdet Nmit~r. 

roı \')et tayyareleri de Rumen pet- Lu)Ük lıir alaka U)nnılıran -yarı•lar lınki· ~rdi. Biitıin iınıiıler l\li-te. Fakat ko~uya mı~tır: 
~htakaııındaki taııflychanelerc kııten mahşeri bir k lalıalık toı·lııyor. Du.n l'n sonıla La~lı)an Mimoza finalı· 400 met· 

Ketif kollarımızın bu cüretkirane ha· 
reketlerinln dıitmının uabı üzerindeki le· 
ıirl, bu kollarımız hiçbir minia)a tl'Sll· 
düf etmeden hareket üslerine avdet ctıik· 
ten 90nra İtalyanların bütün Cl'plıedr ,id· 
deıli bir ıtet ıçmıt olmaları ile nbiıtir. 

beııu etınlıtJerdlr. j yine ııh:ıdn ekiz dokuz lıın kı.ılık hır re kala ba§n geçıi. 4 boy ara ile birinci, 
'e\-ı...,_ ebuır ki bugün iki taraf ta halk kuılt ı rnrdı. 1 ~!is ıldnci, Hoi üçiıncü ~ıdu. Gaııran 1 
n..~'"&ee)lt rnlkyaııta hiçbir hareket 1 Balı i mu ı r k ı;i• Itrinin iınu hıııler·, lirn)a mukabil 275 kuruş '" 2 • 3 üncü 
·~~rınetn!Mtlr· hed .1 re meraklı ile dı lu ıd. ) lnıt. uçlu hn· koşular ara~ındaki çifıC' bahis 1 lira}& . , \'e ceı> e n1e~ uan 1 1 · ı ı · - · 

lerı 1 lıı~tl' hnlk.ı ko a\lık o nııı ı ı~ ıı ııı unan ınukahıl 3ı5 kuruş \errlı. 
l'ılıL n n ııetkeslnc amil ola- k 1 1 ef ı· 1 L . . v- J" .. !. (// J"'· ) c 1-~ del'eıced . şe ı ma:ı" ıusııu lll\t t u ı ı )B· or ııncıı •oşıı: an '"n/ı - ç u 
~tlı e büytlk bir değl,lkllk pan organizatorl ri lııl t ure \kcdC" halı~in birincisi olan hu lııındiknlın yerli 
~ _ r. An<'ak Smol~ns~ ~mnta· cek bir ~uçluk do urdu. \lanrualılı Lu ız· lı~li• ~n.n Arap aıı iştirak etti. Herkes iı· 
~et eHeice narld gördüğümüz .1 dih:ım hır ıı:ırça Ja ı;ı t'k halkın luzum· ınııll'rını l\lıhruk.ana bağlamı~. Budak \e 
..._llda hıUkabU taarruzları tabiye sa. suz harl'ketlerınd ıı \c rr k ( dt· fazla ~imrinin de plise olmasını bekliyorlar. 
ı.ı,q1 kalıta da ehemmiyetli 88) ı- raj;bettcn ilrri geldi. Koşu toplu bir halde baıladı 'C' •onuna 
-....r: Zira, Stalln müdafaaııının bo- i'çlıi bahisırki hu ~,.kil ılk nazarda i>i kndur ıla bu ~ekilde dl'\am etti. llıa)cl 
laa ~llfllııu, So\'yet ordularının lnhl- hir neticC" \Crecr i umidıni maııdırclı., :\lihriılran hirinci, Karakuş ikimi, Işık 
h..... etlitlni lchlla ed nl ka b Bize kulma ijııuıniıııllki haftalarıla uçlu üçıincii oldu. :'\lüşterck hahi• ganyan 150, 
"'<rlhde bir e ere l'IJI u bııhis içın bir ko§u içın drgıl dC' iki koşu ıılıi e 100, plıise 22.5, pllise 3.'iO "' 6 • J 

llızıoı 8QI cevaptır. için bilet \erilerek bu iki ko§udn neticeyi }ani Milıriilcan • Karakuş çifıiııi lıulanlar 
~!hele adıtomza &'Öre, Smolensk kazananların tebdil surC"tile ~on miısalıa· ikili balıiite l liraya ıııııkahil 13SO kurue 
'ti 'Hndl bir Alman llerl ha- ka için hilct :ılııınlurı daha İ)i Lir netice aldılar. 
~ değa, bir So\-yet mukabil ta- \ereceği kaııaatiııclr)ıl. Be~inci ko§u: i'ç ve daha yukarı yaş. 
~ _'&r.tır; ve bu taarruz birkaç Dıinkü }arışlarda llıırİLİ)" \ ckilimiz ta yerli saf kan İngiliz erk~k \(' diei at· 
~ deYam etmektedir. Sov- Şükriı Snracoğlu da hazır bulunmakta idi. larn mahsu~ bu kotuya altı at i~tirak ~ıL 
' 'teeko,,. latikanuıUnde çözW. Yan~larda u nrtır 1 r alındı: '\cticede Aıkı bir çeki medrn son:a .K~· 
' ~ anllUlllıflar ,.8 bu- Birinci ko~ıı: !Conk Lıl\ ırı ko u•u) - ranfıl hirind Dand) ikinci. l\:omıııarJ tı· 
ı......: ~ dibe! _ lç n• daha )ukarı )atta )erlı }urım çımru oldu. l\lüşıerck hahi• ganyan 200, 
~. tmete aıı.metma, kan İngiliz atlara malı ıı olan hu ko~u)a, pliise 175, pla•e 12.5, 4 • 5 inci koşular il· 

... ~~ bu Poyraz. Jlc,es, Elhan i imli uç at ı il· rn•ındaki çifıe lıalıis 5 lira 'erdi. 
~)°91 lnllkabll taarruzlar Ml\'· rak ctti. 1 Alımcı koşu: Ciınıııı en lır}r<'.anlı ve 
ht lliiteı bir bJablyet almazsa, \'azl- Yarı•ın ha l:ınp;ıcıııda Elhan lın•ta gi· •iırprizli ko~ıı•u lıu oldu. Bıitun mıi~terek 
~ tlleınez; ve Almanlar tekrar diyor, lle~es takip cJı)ur •. Ko,uııuıı. on- bahiscile~ ümiılerini Karabıb<"r ~~ .Gunga· 
1111 fıiıt_ - '-1ıarlarııa So\•yetlerio ay- !arına dognı Po}raz araclakı mr~fn ı ka· din uzC"rın!' bağlamışlar, koşıı~a ıkı ~ata~ı 
'-tı ~ hlUlı;a,emete devam etme- patıı '" oııe grçıi. Fak.ıt son 100 mrır .. ıi!' çıkıştan sonra başlandı. i'\ı ııcrd~ ~ıç U· 

.\.~ claiıa güç olur. Elhan ) iıır lın:a gq·ti "' Po> ra1Jıı eıkı bır mit rdilmediği haldi' D!'nır.t lıırıncı, Bıı· 
'-~ - Fin kıtal Lad Ö• çekişme ih; !>irinci, )arım lıo} :ıra ile Poy· kN ikinci, Karııhib~r iıçiııırii oldu: 
~ı.....ı ıtark an oga g raz ikinci \C llc\e9 uı;uııeu olılıı. liı•terek \lii•t••rek lııılıi•ır ganyan 750, pla~" 800, 
~"""""ı elabnt hılnde 49 ~omet:e lı:ılıiEte kazanan l lira)ıı mukohil 100 kıı· ı1lü ,. '21:i. ikili 4i50 kuru~. 1 • 5. • 6 ıncı 
tL~h rler; fakat FJnlAndl)a ru• \l•rdi. Tlu ko ıınıın ııııiddrti (l,'1-0) dır. ko•ıılır iizrrinrkki üçlıi balıi5 1 !ıraya mu• 
..... ı8e Yarılnıaııı henüz \arld de- /linci l.o•ıı ~ (~.ıtış ko ıı ıı I l ç 'a· kahil 5100 kuruş ,,~di. 
~>'etlerin o bölıede muka- §ında eaf kan arap erk k '" dı,i t.ı)lara •• .. b k } 1 
s:--..nuııan muhtemeldir. malıeu9 olan Lıı koma "iılcvk, Kuru,, Yuzme musa a a ar 

llıı ~ lle\'kulceyşi bir değişik- Gulgeç i•mimle uç at i tır k ttıi. Nrtice- t~tnııbul Sıı~porları ajanlıAı tarafından 
~ - tı halde, Alman ordularını d.. GıilgC"ç lııriııci, iılı > k ikinci. Kuru: 
• ~ ı.~. ·· l ı f k h ı "O tertip edilen program mucibince )İızme -...e Uerletenıe vard • b uçuncu o < u. 11 tere a ıı• nv n 1 d 

in.-... __ ._ .,, r T ırı u kuru~ ""' bıı ı..,.,., "Ur.rrind..kl llıili bahııı 1' fflUPİ>OJU~ 5eçıue. ıniiM.hakıılarına u.n 
--uıuunaııdır abiye ııa- l l c1 .. Moda yıizme havuzunda dcnm cdılmıt llıı... ....__ • irava mııkahı 300 kurıı "nli. 1 

.'"'l - da k bU t ku.. r ,n bu eureılr mü .. Lakaları niha)ct ene-ıı... '"•-- mu a aarruz ... çüncü /.o•ıı: 1( rnıılnıeıı ko u ıı) - • 
""111 ~• rd k t rt k finale kalan )İızÜcıiler bt'lli olnıu,tur. ı..,!~ o alann muharebe a_ Yuli halis kan ıı il r. aılıır na malı u Mii~alıakalara Lir gün "'~el oldııı;ıı gilıi 
..... ...._h \·e mAne,·Jyat sağlam- . · k ı b ı • · ti ak 
' a.. 'UPlle etmek, onu kü,,Umse- }ın•· Lu)ük bir S<'lırrı ·ıı a ıı ıı;ı ı~ r 
L uıt.._ ,.. yasa gUrc elbet birer kı.}metı ,·nr- C"tmi• ,e )Üzücü adedi 105 j hulmu~tur. 
""lltaı.t~f l'Ql ... ahltlf&e }"8kl•lr bır d )J" bl 1 1 1 1 A"' f 1 t J • { .I ) d 'te.:."'4!' " ili .. ?- A • ., ır. ııncr, r ıı ıı <uo c me < e < e- Bazı mü alıakalur > üzüciilcrin aLıa ığııı an 
_ ~ e dlr. Terazinin kefelerine kil, kıymet 'c ağırlığım Jıcsap c<lc· iıç seri )upılmışıır. Culata•urar • R?k~z 

lltı hlulıteUf şeyin bir mlk- bilmektedir. klüplı•rindeıı maada Hayılnrpaşa, j tıkla!, 

Faiz Peşindir. 

Merasim yoktur. 

Vade kısa:br. 

Hazine kefildir. 
Paranız paradır. 

TASARRCF BONOLAnl CÇ \iADE t'ZERIL\"E ÇIKARD..MIŞTm: 
3 Al:

0 

\'ADELİLER BİR SENEDE % 4 lAlZ OETİRlR 

3ıt lt » lt %l> » » 
12 » » » %6 )) 

Büylllder 

200 Serbest: l - l\f ustafa ( G.S.) 2,42,4 
100 Sırtüstu: 1 - Fuat (11.P.) l,26,2. 
1500 ::ıcrbe!t: 1 - 1Lrahim (istiklal) 

21,4,3 ı. 

Tiırk ba)·rak yarışı: 1 - Galatasaray 
takımı 6.!:. 

Kule atlama: 1 - Sabri (G.S.) 63,36. 

KUçliklr 

200 Serbest: 1 - Bedri ( B.Z) 2,40,4. 
100 Sırtüatü: l - Bahaeddin (B.Z.) 

1,34,l. 
800 ~,.rbe•t: 1 - Kemal (G.S.) 13.Sı.ti. 

Tiirk bayrak }arı~ı: 1 - Be)koz ııkınıı 
4,26. 

Kule atlama: Galaıa ara}ılan dl>rt, Bey· 
I..oLdan iki atlayıcı finale kalmışlardır. 

Son olarak Galatasaray takımı Beykoz 
'e Kadıkôy halkc\İ yıizücükriniıı muh· 
telit ıakımı ile bir •u topu nıu•abakuı 
yapını~ 'r. hu mü•abaka muhtelit takımın 
3 • 8 galrLe i ile nNicelenmiıtir. Şam· 
piyonlıık final müsabakaları 9 • JO ağua• 
tos tarihlerinde yapılacaktır. .. 

Atletizm müsabakaları 
Beden Terbi) esi mükelleflrri am.ında 

tenip edilen atletizm musıbakaları, di.ın 
Fenabalıçf' stadında yapılmıştır. Alınan 
teknik nPtieder ~ıınlardır: 

100 .\1etrc: l - Koço CFcnrrbahçe), 
2 - Dana lBeyoğlu), 3 - Kıizım (E)üpJ 

200 ~foıre: 1 - Koço CFr.nrrbahçe), 
!! - Foti (FenerbııhçeJ, 3 - Kerven 
<Be) koz). 

400 Mcırc: 1 - Foti <Frııerlınlıçe), 2-
Kenıal (Anadoluhisar), 3 Sıkulidi& 
( Beyoğlıı 1. 

800 Metre: 1 - Fou <Fenı~bahçe) • 
2 Ce\det U:nıp.). 3 - Uiulik lBe-
yojlu). 

1500 Metre. 1 - Nihat (Eyüp), 2 -
Nuri !Bc,lerb{'}i), 3 - CC"\81 IE)up). 

Tek adım: 1 - Kt-nan (Beykoz), 2 -
K~-0 (Fenerhahçc), 3 - '\"Qrgo (BC)oğlu) 

Atin1da neler oluyor? 
Atına, 27 (A.A.) - Stefanl ajan-

sından: 

Nazırlar meclisi, Ucretlerl hayat 
pahalılığına uydurmak ve muhtelit 
içtimaı tabakalar için ayni hayat 
standardı vilcude getirmek maksadı 
ile amele ücretleri hükQmet memur!-

Libya hududunda topçularıırıız, du~mı· 
nın motörlü bir nakliye koluna "~ ilrri 
ıara•!ut me,kikrine karşı mmaffakı~rtli 
bir ate' ıçmıttır. Bu cephed<" de keşif 
kolları harekatının ini•yath-i bi.dedir. 

Suriyede ıükiın hüküm ı;ürmek"tcdir . 
-o-

Japon kredilerinin 
bloke edilmesi 

meselesi 
MıuıiUe, 27 (A.A.) - Ofi: 
F11tptn'dekl salahiyettar Japon vt 

Amerikan mahaflll diyor ki: 

Japon kl'edilerinin bloke edilmesi· 
nln Amerika ile Japonya aruında 

mWıaııamata sebebiyet vermut lhtl 
mail aıdır, mamaClh şimdiki buhran 
on seneclenberi BUyUk Okyanusta çık. 
mış olan lhtllAllann en vahimidir. 

wene.•ın bir cevabı 

Vaşington, 27 (A.A.) - Ofl: 
Amerika ile Japonya arasındaki 

mUbadelelerln kontrolUne mUteallik 
tedbirlerin ehemmiyeti hakkında eo• 
rulan bir suale cevap veren B. Bum 
ner ~ elles, bu suali soran gazeteci· 
!ere Japonlar tarafından talep edile· 
cek her ruhııatnamenln ha&lne ne&a· 
ret! tarafından tetkik edileceflnl \'e 
bunun Uzerlne icabı hale göre ruhıa
tın verileceğini veya \'erllmeıılnden 

imtina edllecetlnl 9Öylemlftlr. 

.Japon 18Uhb9rat rel9I ne d17or f 

Tokyo, 27 (A.A.} - Ofi: 
Radyoda bir nutuk söyllyen Japon 

istihbarat bürosu reisi Dr. 1to, Ja 
ponyanın muslihane niyetlerinden 

bahsetmlt ve Franııa 'ile Japonya ara_ 

sında aktedllmlş o1an mütekabil mü· 
dafaa misakının Amerikan kuvvet· 
lerlnln lzlanda adasına çıkarılmala 
rından daha sulhperverane bir mahi
yeti haiz olduğunu i!Ave eylemlftlr. 

Mumaileyh, sözüne fU suretle 
\•am etmlttlr. 

de· 

ni maaflarını ve hususi mUııtahdemln B. Rooseveltin kararı Uzerlne Ja· 
aylıklarını yUzde on llfı yetmiş nlsbe- pon maUQbatının bloke edilmesinin 
tinde arttırmağa karar vermiştir. lktısadl bakımdan Japonya Uzerinde 

İtalyan işgal kuvvetleri kumanda- ciddi blr tMlrf olmıyacaktır. 

nı, terhis edilmiş olan \'c Atlnada Hatip, Japonyayı Hlndlçlnlnln r.tU 
mukim olmıyan Yunanlılara, vilayet... dafaasına mUtealllk bir misak lım~tt· 
!erinde iktısadl hayatın kalkınması lamağa sevketmlş olan esbap ve ava. 
için, memleketlerine dönmeler~nl em mili hatırlattıktan sonra Amerikanın 
retmiştir. 

--o-
• Ru8yadan ayrılan harl<'lyecUer 

Sof yada 

Sotya, 27 (A.A.) - Ofi: 
İtalya, 1'"1nllndlya ve Danlmarka

nın Moskova sefaretlerinin memleket~ 
!erine gitmekte olan erkAn ve memu_ 
rint diln gece Sofya istasyonundan 
geçml~lerdir. 

--o-
Maear - t'ln ticaret ınUzakerelert 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Ot!: 
Yeni bir ticaret itUarnaınesı akdı 

zımnında mUzakerelerde bulunmak 
Uzere buraya bir FinlAndiya lktısat 
heyeti gelmlttlr. 

Eski ticaret itlla.tnameııfnln müd
deti hitam bulmak üzeredir. MUzake_ 
renin iyi bir yolda cereyan etmekte 
olduğu ve pek yakın bir zamanda bir 
neticeye varacağı tahmin edllmek
tedir. 

-o-
Tayyare kazaları 

Nevyork, 27 (A.A.) - Ofl: DUn 
Dayton - Ohlo civarında dört tayya
re kazaaı olmuttur. 

Japonyanın hakiki makısaUannı an
lamaktan imtlna etmekte olduğunu 
söylemi' ve Amerikalıları daha iyi 
niyetler beelemete davet etmlftlr. 

* Tok)o, 27 (A.A.) - Maliye ?\·um, 
Mathuat müme •illerine apğıdaki heyı· 
naııa lıulunnıu~t ur: 

Japonlar Amerikanın japonya matliiba· 
tını bloke etme.inden dolayı yeite dU,. 
memeli, büıün kuvvetlerile htilı;iımetlc:rine 
itimat eımelidirler. 

Siyam ve HladlçlnJ 

Bangkok, 27 CA.A.J - İngiltere Ha· 
ri<'İ)c Nazırı Edc:n'in ton ,l,eyanatınJa Si· 
yanıla İngiltere arasındaki ademi tecavüz 
paktından bahıetmiş ol.ıııaııı Bangkok'ıa 
iyi Lir teair yapmıııır. 

Prikgrum aazeteıi diyor 1J: Eden'in 
açık ve ııamimi beyanatı hizi fevkalade 
ıneııınun etmlftir. Bütiin pıeteler Siya· 
mın bitaraflıiı, her türlü tecaviize kartı 
kendini müdafaa etmek azmi üzerinde ıs
rar etmektedir. 

nonrılar bankalarlıı ıılır 'e ajan larında , .. \!illi Pı}ango iılare-inin rc•ml satıı 
Iİ <'lcrind!", lınııka olnıı)an )Crl ·rdr :'\l.ıl aııdıkl rııııla wtı)m3ktaclır. 

f linizd .. kini i rn( etmeyiniz. Oerlı 1 lıır T arru( Buno•u ıılını:r.. 

Vatanın yülısek menfaati 
Sizin de menf aatlnizdir. 

GONON 
[. TAKViMi.] 

Ehanmai ıazeteti tüyle yazıyor: Hin· 
diçini hiditderi tabiatile bizi biraz endi· 
jeye dıitürmüttür. Fakat Siyam, Hindiçf· 
niden farklıdır. Kendini tecavüze kartı 
mudafaa edecek derecede kunediclir. Si· 
yam ıçin bir ~ olmıyacaktır. Çiınkii la· 
pon hedefinin Holanda Hindistanı olduju 
anlatılıyor. 

Koyulhiıerde köprü inıeetı 
BUyUk zelselede huara uğrayan 

Koyulhisar - R~adlye ve Koyulhlsar
Sıvaa yollan üzerindeki köprtııerln ye 
niden yapılma.ar için Nafıa veklle
tlnden verilen tahsisatla bu köprWe
rln inşaatına hemen blUJlanılacaktır. <;Unku Tasarruf Honolıırı haeılaine milli ıııudıılanııın urtım ilıtİ)açlıırı ka.,,-.lanacal-

tı. Paranız cnıın 'e gelirlı )erde bulunur ıı, tiz de memnun, mesut H~ rahat olursum•:ı: 

28 TEM!ıfl!Z 941 
PAZARTt'S/ 

AY: 7 - GÜN: 209 - llı:ır: 84 
Rf Uİ: IJS7 - TE\/!lll Z: 15 
HiCRi: 1360 - RECf.P: J 

V AKIT ZEV AU EZ&NI 

GCNE~: 5,52 9,22 
ÖGLE: 13.20 4,50 
İKl!\DI: 17,17 8,47 
AKŞAM: 20,30 12,00 
YATSI: 22.22 1,52 
hf••ı\K: '.l 17 ~.17 

-o-
Dmikte madm tetkideri 

Divrik kuuı çevnalndekl mevcut 
maden l.flerı tıaerlnde bir etüt yap
mak tızere ticaret ve aanayt od&aı 

bq kltıbi Venk GWdaf oraya 
ırltmı,t•r 

Çok süratli 
bir kruvazör 

denize indirdi 
Duincy, (Ma sachıı et•) 27 (AA.) 

Ofı: Sandiego adındaki }enii kruvazor, 
dün Bethelm :'teel Compan) IC"zgihları la· 
rafından denize indirilmi~ıir. Bu krıl\a· 
ıörun üratinin rn )Cni torpitolar eiırıtinc: 
mu•ui olacağı be)an cdilmekıedir. 

--o---
De Gaulle 

8 ~yrutta h ~ıkın 
coşkuntezah~ratile 

karş.landı 
Beyruı, 27 (A.A.J - Hür Fran;ızların 

§efi olan (;C"neral de Gaulle. grçcn cuma 
gÜnıi Be) ruta • gt lıııişıir. Orta \C \akın-
arktaki lııir Fren ız mume~ili 'General 

Katru tarafından istikbal cdılcn GC"neral 
de Gaulle, halkın '\uşkun tezahüratını 
mazhar olmuştur. Brynıttaki butün evler 
ba)Taklırla donatılmı~tır. 

-o--

Peru - Ekuatör 
muhasematı kesildi 
Quiıo, 27 ( A.A.) - F.kuıtör • Penı hu. 

ıluılunılaki mııhaaemat, ılün saaı 18 ıle kc· 
~ilnı!~tir. 

-- ··==================== 
Amerikan 
hazl rlı ğı 

( Ba~ı l j11cide) -
edilmez tatblk olunacaktır. lttlo.f 
uaaları, Flllpin'dekl Amerikan lll 
komiseri ile Fillpln reisi aruında 
müzakere edilml9tlr. Filipln kuwet
lerinden a)Tı olarak binlerce Ameri
kan kara ve deniz askerleri ile tay· 
yttrecilerl de adaların müdafaasına 

ı~tırak edebileceklerdir. 

* Vatlngton, 27 lA.A.) - Afi: 
RelıicUmhur Roosevelt, yeni bir 

ordu kumandanlığı ihdas etmı,ur. 
Bu da «U1&kf8rktakl Amerika ordu 
lar1> kumandanlığıdır. 

* V~ington, 27 (A.A.) - Of!: 

;i azan: M. H. ZAL 

A bnanlar Uç ııenedenberl Çe

koslo\·akyaya, lkJ MDe)'e 

)akın bir zanıandanberl Lelıistaaa, 
bir ı;eneden fazla bir zamaııdaa• 
rl NorH'!:, Danimarka, llolanda, 
Belçika, 1''ranıoa 'e Romanya,a 
haklın bulunu~orlar. \'eni nizam 
tesanUdll bakımından bir IA.borala
''ar tecrUbesl geçirilmiş demektir. 
Eğer Almanlar bu tecrübe netl

f'ftllnde A' rupada gönül bOfJlufUM 
dayanır bir teaanUt \'e iş ber.berU
ğl kurulduA'unu iddia ederlene ken. 
dl kendilerini aldatmllJ olurlar. 
Bugün bütün bu memleketler lf
gal altında bulunuyor, ber l>lrlne 
~lllp ı, batına getirilen bükOmet
ler, Almanların me\ cut adamlaı 

içlnüe en ziyade emniyet duyabU· 
dikleri klmııelerden mUrekkepUr. 
Ü)le oldutu halde kalkıa kalbini 
celbetmek ıtöyle dunun, biz.zat .eç

ttklerl hUkQmeııere bUe l'ÖDIU b°'" 
lutu ile iıttedlklerlnl yaptıramıyor
lar. Prağdakl 11.acba blllduneu bu· 
na açık mlaaldlr. Bu bliküme&, Lon
dradakl Çek hükflmetlne kartı va
ziyet alma) ı, lnglllzlere husumet 
göstermeyi, Rusya)& kal'l}ı kllçilk 
bir ıönUllü kıtuı olsun ıönderme
yl reddtıtmlt \'e istifa tehdidinde 
bulunmu,tur. HB<'ba uzun müddet 
A\·uıturya blı.metlnde b&kbnllk et
miş eııki bir adllye«"ldlr. Almanlar, 
kendlııiııl emellerine en Q)'&'UD blr 
adam diye ııeçtlklerl halde .CSs ce
çlreml) orlar. Bir ,,ahslyet aablbi 
Olmak l'e kendJ 'atana,Jarına 

meram anlatnaak ,artUe ....,U bir 
adanı da bulamıyacaklarını but
yorlar. Dlter memlekeüerde kur
dukları bUkumeUerln ball de bllDo 
dan pek farklı dt'fUdlr. 

Demek ki Auupa nizamı namı
na bir, iki ııenedenberl yapılan tec
rübe, mUstakU nıllletlerle sora da
yanır bir A \'rupa teıianUdU kar
nıaıun lnıkAnınzlıfını söetermı,ur. 

Almanya bu tocrübeden lbmıg'fllea 
netl<•elerl çıkarmağa blr defa karar 
\'enıe sulh yolunu bulmak ve Y•
rının dUoyuını kumıalt çok kolay
ıa,ır. 

Frans1 nazırlar mec:isi 
Tayyare ile nakledllen JcJtaatın \ i i, 27 r A.A.ı - Nazırlar Mrdiıi, 

birinci taburu Jhdu edilmiştir. Bu 
1 

Mar .. şal Pcten'in rıya rıinde toplanmıttır. 
tabur, zabit, zabit vekili ve er olmak Medı., harpten muıazarrır olan ahillcre 
üzere beş yUz elli kişiden mürekkep- 'erilecek ıazmıııat ıııeaelC"ı;i ile meyul ol· 
tir. Bu tabur, Panama kanalında bu· muştur. Milli tcrLi)e 'e gençlik muitetarı 
lunmaktadır. Tabur, paraşUt!;Uler ve tedmatın umumi rdurınuna muteallik ka· 
tayyarelerle mesai birliği yapacaktır. ı nun li> ilıaları hakkındı iLalıat 'crmlftlr. 

* Vaşington, 27 CA.A.) - Ati: 
}.yan mecllsi askeı1 ertcUmcnl, 

cmllll menfaatin tehlikeye maruz> 
bulunmuı dolayı.sile kur'a ve ihtiyat 
efradının bir seneden fazla ılllh al· 
tında tutulmalanna muaaade eden bir 
takrir kabul etmlftlr. 

-0-

ltalyan tebllll 

Roma, 27 (A.A.) - İtal)an orduları 
umumi karargilıının 418 numaralı tebliği: 

Dun Malta üzerinde vukna gclen bua 
muhare.beleri etnaeında duıınanın dört 
tayyareei diıtıirülmuıtur. 

iki ucı tayyaremiı, iıslerine ıvdt"I et· 
memiıtir. Bunların pilotlarından biri kur· 
ıarılmııtır. 27 temınuz gııceai, \ alcıta üır 
eü )'eniden bomLardıman edilmi~tir. 

Şimali Afıikadıı ToLrıık cephesinde düı 
mınııı bir taarruz le§dıLıisü al.im bırak· 
tırılmı~ıır. Limanda demirleml~ bulunan 
bir lngiliz gemisine Alman toplarının dı· 
neleri müteıddid defalar isabet t"lnıi~tlr. 

Sollum cephesinde ltara değer bir §ey 

yoktur. 26 temmuz aeceaı İngiliz tayyı· 
relcri, Dınııazıye bir akın yapmı.lardır. 

Şarki Afrikadı diışman, yüz gündenberi 
mahsur bulunan (olchefiı garnizonuna )C 
nidcn ınlim olmak ıcklifinde bulunmuş
tur. Kıtaatımız ıilihlarının atqi ve cu· 
retkirane bir huruç hareketi ile mukabe
lede lııılunmuılardır. Trıpaql'de bir in. 
giliz tan art i, çok ) iıkMklerd<"n bir kaç 
kumbara ile yangın ı;ıkarıcı plakalar at· 
mıttır. Bu yuıden çıkan yanıınlar, der. 
hal baatırılmıttır. 

Sıvaata Yerli Mallar Pazan 
açılacak 

SUmer Bank umum müdilrU şeb· 
riml.&de bir yerli mallar pazarı aç
maya karar vermiş ve bu hususta 
icap eden yer seçllmi9tir. 

Bulgar kralı 

So!ya, 27 (A.A.) - Kral Borla 

dUn Alman elçisini kabul etmlftlr. 

Erlıınıen Al1n&n 'apuru 

Londra, 27 (A.A.) - Amirallik da. 
!resi, abloka hattını yarmak te,eb· 
bUsUnde bulunan Erlangen adındaki 
Alman vapurunun Atlas Okyanuııu .. 
nun cenubunda İngilız karakol gemi
leri tarafından yakalanmıt olduğunu 
bildırmektedır. 

SoV) et heyeti Amerlkada 

Nevyork, 27 (A.A.) - Of!: 
Sovyet satın alma heyeti, tayyan 

ile Moııtreal'dan buraya celmlft.lr. 
Heyetin hangi vasıta ile A Uas Okya. 
nusunu geçeceği malQm değildir. 

lnıutere U.ıtlnde -Londra, 27 (A.A.) - Dllfmanın 

İngiltere Uzerinde dUn geceki hava 
faaliyeti çok kilçük mikyasta olmuş
tur. Suf!olk sahilinde bir noktaya 
bombalar atılmlftır. Huarat ve t&e_ 
!at yoktur. 

Portekiz l'llınburreml 

Punta del Gada, 27 (A.A.) - Ofı: 

Portekiz relalcUmhurunu ht.mll 
olan vapur, Açorea adaları eulanna 
girmiştir. 

Zağrada zelzele 
Zağra, 27 (A.A.) - Bir mUddet 

tenberl h!Nedllmekte olan yer aaraın. 
tılanna munsam olarak burun saat 
t,26 da .. kull ve 9 da ulkl olarak 
orta tlddette iki sarsıntı olmufa da 
hasar vukubulmannttrr. 

Scharnhorsf ve Gneisenau 
Aknanlann Scharnllont =Şam

hont \'e Onelaenaa = onayseaav 
IW'bldannm Amerlkadan IJıslltere
ye rladerllea 119911 kaleler tarafın
dan bomblllaadılı blldtrUmektedlr. 
Bu harp ıemllertnln ia91dıtı lıılınler 
baklullcla ki .. malQmat: 

Sclıanıhor.t. 1755 de Bordenau:: 
BordeDav'da dopn \"e 181S ~ 
Praf'da ölen Prusyalı bir pneral
cUr. lena mabarebelllnden eonra 
Pruaya ordusunun yenldea tefklllne 
renı. ölçlde bk.met etmiş ve Lut
MD'de öHbn d~lnde yaralana
,..,, Pr.,~"ı ölrnU. tUr 

Gnelsenau, 1780 da St'bllclaa :: 
Şllılu 'da dotan ' e 18Sl de Peeea

de ölen Pruayah bir feldJnaN9aldır. 
ı ,82 - 81 te Amerika lat.lkW ...... 

binde lnflllalere yardım eden Dcret_ 
il Alman aske•lerl Jutuma dalılldl. 

Daha sonra p.,.,_ orduauau tan
llhne memur edllmJt ,.e 181S ve 

1815 mubarebelerlnde Blöcller = 
Blttber'la erkADdlarblye reisi olarak 

bUytlk blurıetler ifa etmlttlr. ııuı 
de Berlln ,..ıı 'e kuınandaahtma 

tayin edllmlıp \e 1825 te Feldmarc-
, t o •• .•J.• 
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8 F.~lülde açıl.ıcak )<'ni deuc içın )alnız pazartel!İ 

~unlcri \C 13 Ağusto ton itıbıırcn lı r gun ô lt'~e kodar 
nıuracaaı kobııl olunmaktadır. 

Yerimizin darlığı doln) ı ile i ıcklikrln gcciknıt'md ri lazımdır. l af•iliı İ•ll· 

yenlere program gönderilir. ~ışli Ebckızı sokak t\o. 1. 

rı---. .. mmımmı~rm:::::::i:i:~==~~~ 
De 

Müessesesi Müdüriy~tinden · 
Mağazamızın zcmın katında )&pıl.ıcak tadilit m~r clı ıılc- cadı! ıae· 

rindekı meıhalinin 10 Af;usıo .ı kndar kapalı hıılundurulaı agını \e bu müd
det zarfında muhterem muşterılcrımızin mağazanın yıınımfJkı t:\uruıo)a) ı;u

kal;ındıı mevcut kapıdan l• •rıflcrini rica edcrız. 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 
~~~ 

D [ Ş MACJNILE FIRÇALAYINIZ. 

Zcnı;in \e nıu tcsna c-erlerı ıhtna edecek )enı te<sıo;atımız 

11 Ağu•ltlS Pazıırtesi ı::ünü mera•imlc atılacaktır. 
.~. sanayi ve Zıraata mahsus her cesamettP 

Toprak Mahsulleri Ofisi Is tan bul 

Şubesinden : 
l\luhıdıf de@rmcıllerde ôğutıuektc bulunduğumuz hububatın ıemiılenmcsin· 

den elde edılen kanıs. tavuk )emi. çeucntı toz \Cs:ıire çıkıntılar k.ır~ılıklı pn· 

urlık surcıile Liman ilan dorduncu kattaki daircmızde saıtldcaktır. Talipll'rin 
nümııneleri görmek \c mallımat almak iııere muracaaıl rile pazarlığa i•tirak cde
<"dJerin 28 Temmuz Pazarte i ı;unü nat 15 de ofüimizfle bulunmaları rica olu· 
nur. (6211) 

Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 
ı - MUstahdimln için numunesi ,·eçhlle 36 takım kışlık elbise yap

tırılacaktır. Keşıf bedeli ôtO Ura olup 21 gün müddetle açık cksiltnıeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5.8.9U salı gUnU saat 14 te Tokat veterıner mUdUrlU
ğünde komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Kati teminatı 81 liradır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için kati teminatlarını havı vezne mak-
buzu veya banka mektubu ibraz etmeleri. 1 

5 - Dahıı fazla malümat almak istiyenlerln Tokatta \•eteriner mU
dürlUğUne ve inekhane mildUrlUğüne mUracaat'\:!tmelerı il:tn olunur. {6002) 

Yurdda ittifak haline g1len bu kanaati tesise 
niçin ve nasıl muvaffak o:du ? 

Cunkü c S A N İ ~ > in terkibi 
:yuksck bir kimya ~heseridir. 

Çiınk!i biıtün c A !'\ İ N > Kul· 
lanunların di~leri ıemiı, Eağlaın \·e 
giızelılir. 

Çuııku < ~ A N i !'\ > l'm alsiz 
rağhrıi dolayısile hiç &tok yapmadığı 

için mütemadiyen taze piya58) a çıkar. 
Çiinkiı c S A N i > diğer mu· 

cunlııra nazaran çok ucuzdur. 
Artık bütun bunlardan sonra 

< S A N İ !\ > kullanan on binlerce 
ki.inin ne kadar haklı olduğunu anla· 
ıuak kolayla~ır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Eczanelerde bıi)'ıi!.; ıtrİ)llt mıığazalarında hulıınıır. 

..........,~.,ı:ı~ .' ·~· -m:.--~,...~, .:"-~'?"~ 
fflJ"'"~ ~· .... { ... ~ • jl '• • I ' ' • • ' • ,• • A • ,.il '. _ 

11 
Askerlik .. ,. l l 'ı Fiyat Murakabe bürosu bu- _ R A D y Q 

Ban arı gün zeytin yağı işini 1 
, s • ' • ' 10 il 

--- . görüc:.ecek PROGRAMI 
BUL ACA 

lyup A.skcrlıl. Şube.sınden: 3 - _ 

J Şımdı)e 1..ndur Fatılııc lıulunan ı-&- Fi)ııl )luraknbe lıüro u lıuguıı toplana· 
l.:i E)Üp a kerlık ,ıılıc•i yeniden tc•ekkı.l rak Zc)tin yağı me.sde•ini s•irıi~eı.·ekıir. 
eımi2 , e c•b.i Çınar kar.ıkolu Lıııasıııda Bu ı;enc memleketimizde bol miktarda 

ife bıı•lamı,tır. Kcmcrburgaz \C Hami ııU· 

hi)elcnle (Çatalcadan Rumı)c bağlanan 

heli ko} dahil) E> ••il mcrkrz nahiycsı llU· 

ll'ytin ) ağı ıiıahsulu olmasına rağmen ze)

ıin yağı fiyatlarının iki mi5li denilı..-eek nis· 
lıeııe artarak 9:> kuruşa kadar )'Ukselmiş 
hulıınma•ı bunun ne dereceye kadar ih· 

Buıfiııkü program ı 
7.30 Program ve saat aynn, 7.33 

Haflt' parçalar {Pi.), 7.45 Ajans ha 1 
berlerl, 8 Hafl! parçalar, 8.30/8.4., 

Evin sa.atı. ı 

BUR LA 
BİRADERLER 

~STANBUL - ANKARA - iZM'iR 

fıı kuıuklcrindt• ka) ıtlı h lunan \e ~ıı· ıikıira )Ol açtığını gösıerc-bılecck en mul lıedc İ•i olan f'>halıı m ;alHıin 28 trmmuz lıim hir 5rbepıir. llugiın piya'8da zc)tin 

1

9U ııazarır ıııdrn ıııbaren n k rlık i \eri il )ağlar tnmnmrn karıtık bir haldedir. Lo· 

12.30 Program, Saat ayarı, 12.331 
Snz eserleri, 12 45 Ajans haberleri, -------------------------------------------~ 

için )eni t.: up , be ın ınurac ıl n . kanıo}arçla ~i ımıı. yal';lar p muk y il • 
13 Şarkı ve tUrkUler, 13 15/14 Kaıı 
şık progr m ( .). 

2 - Bıı ı;ı ht)C' mcn~ııp )rdrk uba)· karı.ıktır. Pamuk fiyatları ve dola)İsı)e 
--ı--~~-+--ı b 18 Program \'e saat aynrı, 18.03, 

!arla harp malülleri \C a k ri e'lam cramil pamuk tohumları l~ it edilen muayyen 
•• 

ınıııııııcliıınn ikinci bir itina kaılnr r•ki· fİ>a. t ar < 8 1 İn c •. ~tı ığı 1.a e zeytin 
' ı 1 1 hı d ld ı ld Cazband (Pi.), 18.30 Serbest on d • 

S l -'- " l 'I ı S 2 k ı k ı. h h ld klka 18.40 Oda musıkısi. 10 {l\1ehme o aan .satıa: - ''er ; emnc.. - • 'b' F .1 h • d d d 1 ,... )&gııı pamu yagı e :ırışı.. ır a e sa· 
Bir :ııoıa, Orta, Genişlik. 3 -Kenar. 4 ~·ı ı;~ 1 

. 
8

,
11 1 111 .e .'n l' C'\am ' 1 ecc.,ınc tılma ı pamuk )ağının da yuksck fiyatla din saati), 19.15 Köy havaları, 19.30 

i sim, Bır Türk un~anı, Bir nota. 5 - Su, 1 gı edınılm,. 1 ılan olunur. saıılarnk ortaya lıir ihtikiırın çıknıa5ına Saat aynn, Ajans haberleri, 19.4u 

Bir renk. 6 - Rica etmek. 7 - Zarf eda· V sciıt'p olmııkıadır. Fasıl heyeti, 20.15 Radyo gazete~, 
lı, Kurum. 8 - Eski bir !ilah. Bır kıı· I eni Neşriyat: Bugitn piyn adaki en i)i :Zl')lin )ağlar 20.45 Bir halk tUrkUsU öğreniyoruz, 
ma~ Eski bir mahut. 9 - f>e-.ı;ili. 10 - )eııılecl'j;ı yenle makinelen )a{;lamakta 21 Z!raııt takvimi ve toprak mahsU _ 
Bir noıa, Dam kenarı, '\oma. 11 - Bir Deg" işen Dünya kullanılı)or. ı · :,-.1 1 k . h" "k d . • lerı borsası, 21.10 Solo şarkılar, 21.25 
millet, • ekcs. Limancı ismilc tanılan dktısadı eme elle mu ım mı tar u zıraaı a· (Hoşbeş) 21 4"' Senfonik müzik 

}'akardan a~ağıya: l - Sayılar, Bir lrtleri ze)tin yağilc )ağlandıklarıııılan ta· • · "' 
yeml'k. 2 - Bir nota. Köruk, \ili) et. 4- Devletçilik, mUellıfı Ahmet Hamdi m.ımrn bozıılmıış \C işlemez bir hale gel· (Pl.), 22.30 Memleket saat nyarı, A 
Hani', Çıık İ)i, Şart r.dıııı. 5 - Tn~ par· Başar'm Değişen DUnyn adlı bir ki· ıııiştır. jans haberleri, 22.45 Dans mUzıği 
ça•ı, A~ikıir. 6 _ Çocukların hır o)unıı. tabı çıkmıştır. Eser, bır ön ve bır )faik, pamuk )ağını yı rken makinı>lcr (Pi.) 22.55/ 23 Yarınki program ve 
7 - Mefhum, Bir millet. 8 Bir ı;ıdıı son söz ile Uç kısımdan ıbarettır. :ZC) ıin )ağı le yağlanı)or \C bozuluyor kapanış. 
mıddr.•ı, Kin•>"· J.dat. 10 - EJaı, 111ü-, Alman yeni nizamına alt lktısadi (,<'Çen r;un de işaret cııığımiz üzere şeh· 
:za)ıkuda olan, Ka58bın sallığı. 11 - f.. ideolojiyi ıyicc benimsiyor ve hadısc rim ıılcki rcnebı yağ kumpanyalarının r-· 
daı, Edaı. lere o ôlçU ile bakıyor. !inde buı;un çok nukıarda makine )aj';ı 

~bone Ücreti EV\'ELKt BULMACANIN Eserin sonuna ilave edılcn son söz- \ardır. 
HALLİ de Alman - Rus harbinden bahscdı- Komi )OD bııgünku içtlmaında bu kıım· Türkiye dclılllndo: 

Oklan •ana•. ı - ::O,aklabanlık 2 ı· hUk pan)aların \e bilhas a ~konı \ akum kum· 
o ., • ıyor ve şu ·me varılıyor: c\'azl-

ne 3 _ Hamak.· 1flôs 4 _ A•şllı; La pan)a•ının dindrki me\cııt sı~1kları l e!· 
, yet, Rusyanın harp karşısında yapa- bit rdeeek '" hıı )ağların piyasa)a çıka· Senelik 6 aylık S aylık Aylık 

5 - A~nara (aransa); "ut 6 - Ra at; cağı mukavemcl!e anlaşılacaktır Şa 1 d kı" . • · • - rı ma ını trıııın c cer · ır. 
Ta 7 \mıl; Anılan 8 - Kırpık: ne yet Sovyctler mukavemet ederler, Bundan başka zeytin }ağ mescle!i d,• HOO 750 400 
9 - Lor 10 - Artmak; i 11 - Raını • ı harp uz.ar ve millet olarak harbı ka- pı)a•adakı ırıkiklı'r na1ıırı iıilıara alına· Hariç memleketlere: 

150 K. 

Enisr. bul eylcrlerse o zaman Almanya tarı- rek kati ıırcııe lıallcdilı•cckıir. 

Yukarıdan Aşağı)'a: l Şah1ananlar he kıırşı -yanlış bir yol tutmuş ve he-! ~nelik 6 aylık S aylık Aylık 
2 - Ana 3 Keman; ikram 4 - Ayarlı; saplarında aldanmıştır. Aksi takdir
<Dıı) n S - Ankara; Ret 6 Kasap: de. yani Rusya Alman hücumundan 
l\le 7 Alil; Anıran 8 - Fı tık; Kı sonra çözDIUr ve teslim olurs:ı. o za-
9 - Lil 10 - Alttan; e 11 - Kasa; man içeride yapılan inkı!Abın sun'! 
Aneıni 1 olduğu, realite dışında zoraki ve zu-

ıum ile yapılmış bulunduğu anlaşılır. 
İnkıllbını idenllstce yapmış, kendi 
rcal,telerine uydurmuş ve davalarına 
inanmış ins:ı.nlaro. ve mlllellere hil· 
eum edilemez.> 

KAYE----

2700 1410 800 Kş. Yoktur 

Gnzeteye gönderilen evrak derco
dil in edllmesln iade olunnuu:. 

tiı bu \'esile ile ılıti)acı olm bir~k ufak 
ıcfı-k nokı;:ınları da taınaııılanıı~u. 

l.iııııa Han ıının birdrn lıirc ıiılenıne i 
konu kooı.ıınıın da ~ozundcn ka~mııuıı,ıı: 

- A)ol ne ııldu bunlara? 

- Ta))are \ ıırınu, .. 

olmak için 
SAGI.IK AGfimAN BAŞLAR 

kitabını b!r kere okuyunuz 
• Yazan: Diş Hekimi: 

• mail s z 
Bu kitabı Tepebaşı 103 No. 
Murat apartmanı 1 !ncı kattan 

tedarJ< edeblllrmnlz. 

Cild ve Zührevi mUtehassısı 

Beyoğlu Sutcrazl sokak No. 5 
Nıl apartıman 2 el kat Tel 43734 

T En Z t 

Temiz masraf, temiz işçilik 
Bay. Bayan kostUmlerı son mo
da üzerine yapılır. 

İstanbul 4 Uncu Vakıf hıın 

Yeni Türkiye hanı. 

Kadıkö~ 
Bayanlarına MÜJDE 

Ehven şartlarla en son model 
Uzerine saç tuvaleti ve perma

nant, manikür yapılır. 

BA 
Bayan berberi Nimet ve Sedat 
Kadıköy Bahariye cad. No. 46/1 

Mahir Bey kcndı inden lıır manto \e 
bir ~ıpka l»lİ)eıı karı•ının arzu!unu )B· 

pamadıgı \C halla bir zaman için de )B· 

pamıyacağını diı,unerek mutce •İr olu
yordu. Küçuk hir memurdu. Aldığı para 
ile ancak ı;eçinebılı)ordu. Ara)a hö)le 
dbi r. fıı.!olı \eya kı~lık tedariki girıııce 
mutlaka borı;lanl)Or \C bunun da acı~ın• • .. - Da~ka bir \Urgun olmasın? Dr. Hafız Cemal 
aylarca çekıyordu. Çunku > haoında clı- '' K Uz UNUN TAL IHI - A, günahına ı;ırnıı)in h"ç de öy!C" 
ne arncuna geçt'n para giınC'Ş görmuş kar ' ' in anlar drf;ıl. (,ıbı fısıltı 'c dedikodular LOKMAN HEKiM 

Bir Çok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelliklerinin temadi• 
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek ınühirl'I 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebcdiyerı 
muhafazadır. 
Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulnf1 
genç kadınların biaınan diişmanıdırlar. Bedeni ".e 
dimaği yorgun! ukların neticesi gLıddeler elastik~· 

yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edı· 
len avarizi {Rüzgar ve gi.ineşin de tesirile) husule 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avariı~ 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. tf 

'l"üz binlerce kııdmın tec-rlibe ettiği 'e se\ diklerine ftı\'~ıı 
den hali kalmadığı Krom Perte\' ile günde yapı1al'alt 8 - IS ~ 
kalık iblr masajın ne gibi hnrlkalar yarnttığını J>ek kısa bir 
manda siz de muterlf olacaksınız. Krem Pertev'ln ~ rım 

beynelmilel şöhreti asıl ız değlldlr. Ondan ı tlfndc ediniz. 

J Devlet Demiryollan 
Muhammen bedeli (23100) yirmi Uç bin yUz lira olan (300) l\d 

çUk Ustunç takımı 4.9.941 perşembe gUnU saat 15 de kapalı zar! ıı 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (li32.50) bln yedi yUz otuz Ud 1 

kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ' 
lülerinl ayni gUn saat (Hl c kadar komısyon reıslığıne verme 

zımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada :Malzeme dairesınd ,, 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (GO' 

gıbi çabucak eriyueriyordu. Fakat; ka- c.luy~lmağa ba~lanıı~tı". . 1 Dahiliye Mütehassısı 
rı ı da haklı idi. Altı ene c•\el yaptırdı· r. b t AtlllA AYKUT Limıa Hanım da lııç ktm.."<.")c piyaııgo· ı Oivanyolu 104 ~··•••••••••••••ma•&••l!!IBil!I..,.. 
~· mantonun artık de gune kar~ı gı)ılır Yazan: • a mu a ılıın lıahscırııc-miş, talihim, zarını bozmak Muayene saatleri: Pazar Em· n o·· n u·· -CZ 
bir tarafı kulmamı•tı. llelı konu komşu· İ•temcmiştı. Bir akşam u ıu ~!ahir Bry '•ari~ hcrgÜn 2. 5. Tel: 2 '3898 
ı\un 8U5 budalalığı moda hastalıgı pek 1 - ! 'eki, karıoğım, ietcdiğini )3parım, 1 §1)8 indiler. Malur Ilcy bir nıirns)eili si· C\t' ) ine. t·:kri dolu dulu dönd.ı. Fakat 
fazla ıdi. Kadın toplanıılarınd:ı adecr d d' lıi hareket cdiyorJu. Kunıoş al<lılur, aeıur 1 mıııa~ı gı lıı )ukıırı çıkmadan halıçC')'f' ın· 1 
bu mC'\-Zu konuşulu) ur, kimi i me\ ınılık e

0
•· 

1 
. 

1 
k d 

1 
b' 

1 
• aldılar iskıırpin aldılar. F.lleri paketlerle Jı dındc dı- koca bir k c Lugıılı \ardı-Cl'J.-;l-~-r/J-l-;;,--n-O_K_TO_R______ isıimlük dola) ı•ilc ınu•~kknıen '\erli Mııllıır Pazarı sokağında 1

4 
, d ,.. 1 k h"l · 1 gun < aırct e ar a a~ arı ırcr ann· ı ' C'\Sİlı kuw•u Korug"ı Mcsullıınıı kucak- ra)·a naklcdilnıis. olan EMl'.'\O'.'\ U 1.CZ \:\ESi hıı defa Eminonund 

1 
.,ostıım yaptır ı.,,ınc an rnıı•ı ı mrın ne- b 1 . 1 1 d O ıJ • 1. dulmu•ıu. Limia Jlanını şa~kın ı;ilıı ol· 
reden hılml"m n• mJrkn iıokarpinı guç hl'· re ı etı a ıyor .ır ı. na a ı rar eıtı er. , > lııdı. 0111111 iri ~·rah gözlerinin İNünden, Ç 1 p R U T cadılc ı 21 numara)& ln~ınmı~ır. 
• 1 b ld •. d b 1 ., • Tnlilıım )Ok di)e bu ı.e karı.mal..: i•ıeme- ıııu,tu. öpıu. Limin ilanım ha•retlc kocasına ba-

la ) ırnıı lıra)a a .ı ı ıgın en a ı'!Cttı .. çc- . Be>, ne ,apıyorsun? ' 
Lim a ilanım yutkıını~)Or, içın iı;in e-lİlı· dı. C 1 k d ··1 d .ı . Dcdikı·e o i~ıfini bozmuyor. kı)nrdıı. Mııhir Bt")' kt"'!c k;iğıdını açtı. Cildiye \ 'O ZUhrevfye Mütchas-

lı d k . 1 • • anım < eYl')e, atım rgı a, cw· • "ı"umrıık ... ·1,,· ko koca 1 ı· f n- x.ı ''A~ıı .... _,, __ n )or, )Uzunun 8\1 o 11 ıru~. ıçının a ta· ı . . - Canım sana ne ben almana bak di- co ca ıu 1• 'C en ' SISJ .uo~Y0b n ...... •·~ •·.l· 
. il ·ı k" lr-r tllı kuru• nerı \e \frnıı)on;ıın ı..ı.. ' C'Fn" ·~ ıl 1 b k A- ı•-d- ı,.,,, rı akını~. rengı kırt• aşını~ mıınıo ı c, ı ı, r' 

1
• d · k k'I k . )ıırdıı. • .,.unı, amıu arını urrr ırtr çı nrıı11 r.nrı kn.rşıSı:ı, .. , .,.,.... L,) ~-ı 

. l - k · 1 ı a•y.ıre hı elı c o a ""ID çr ı C(C tı. ı .\l~ııılıırıa ycı~ı·ı·ı·y rllıı lnd '"'I .. n -+--u fa gız ı pençl' ı;ormuş l• arpını e ıu !U, 1 El ' l. 
7 

k ,.. 1 ı J..Amia ilanını 5C'\İnç içcr~indc idi. !'ıı · ' 0 
" " • l,ÖfiCS O " cyıneno• a, . .,, ••. ı.anı 

. . k ını tt' ııne atlı. ;:ı ı.;rıı~ par1151 \OT< ı. A A 1 I l ld · booro •E••••lllİİ •e fanınzı budalalarının nra•ına ı;ırme ten Eli' . . 
1 

b b 1 d 11 kaı koca•ınııı kendi dilcgini )erme ı;etır· - " yo c' i mı o un r;cn! Sck'><'n Tel: 4...,..., 
"d d B k . s rık • ısını \en ı. ır )arım ı C'l o a c •· ı k 1 1 d k u eıa utanı)or u. err t•t 'er•ın pı 1 k f • d d' d 11 ı11ek için lıorı;lıındığını ılu•ıinerck uzulu . ıırıışa nrınıı a ıııır a ıızıı)& )cc:irilir 
bir kadın dcgildi. \ e çok ddalar da on· A d•dam \O.Zıkcsın enk nck onuJ)Or bu. eııuı )Ordu. l'\ilıayet alııcaklarını• alıp c•e don· mi~ Jlühi l\lahir Bey bC'll hu huııin fa:ı-

k. d" ca r)c çı mı,tı ı ar a ın .ın ırı. k ld 
lıırı ~C'fbeslçe ten ıı r ı)or: . . duklcri znmon l\lahir Bey C\gili karısını ııı 0 un. 

- ~iz paranın na•ıl kaunıldığını bil·' - lnhir Bey, l\lulıır Bev dı)e '' lenJı kurnklı)arnk: Karagöz adc kC')ifıi. Ai;zıııııı kcııulu-
miyor unuz. galiba •.• Dıyordu. Arka md ın wlıık ..oluğa ko an adam - Memnun oldun nıu, karıcığım? Ui· rından ~ular aka, aka armutları )i)'Ordu. 

Ama kemli kendine de: <Tasarruf İo;c ahuhll")İn k ndı me hıl~t t.ııı cnar ye sordu ,c bıleı hikô}'l'!!İni anloııı. Karı l\lııhir Bey ha;:ını ÇC\irerrL karısın.ı 
bu '·adar olur. • rıık ne olur•a ol•un bir havi ıdi. \ ,. a\Ucundıı lıır dt"'l< ııdra tıı· baktı. "' " koca o nk~am sakın, m~uı eğlenceli bir 
manto 'C bir çıft ıskarpin alacağım> dı)e tu)ordıı. ak~.ım ı;~ırdilcr. 
karar ~errni• \C akşam i,inden f'Vt' dıincn Mıijdı>, \talıır il•\, tcıııız tcınız iki • ı· k J Mahir Bcyir. çok St'Hliği kara sl>z bir 
koen&ı Mahir Bl')t' r;ulcr )Ul tatlı özle )UZ paı: 1 azan ın. 

1 1 d F kuzu u \ardı. O il) )eni bilet alırken• 
isteklaini bildirııu,ıi. Mahir Jlq cidden B r an ~a, lar 'lıi o J J. n:ının:ı ı. a-

- İki ) iız lira kazanan fe,utcıığııınun 
lıir l iralık arınuı )'C'llle i çok mu? 

I.li.mia Hanım çıglııjı allı. 

Dr. IS. de 

R NTO 
DAlllLI HASTAI.IKJ.A'& 

TE AS&ISl 
Tünel Şııhdeg1rmen1 Sok. No. 5 

Tel. -i9206 

2 den 5 e lmdar 
her itte mahir bir adamdı. Fakat; kiiro- kal i tr ı;ıtır ı;ıc tr > ni lıankod:ın alınnı ı 
in ı<"a tıılihi bır ıı..rlu yuzune gulmPmıe, paralar arn(umın ıçer~ınt' ~a) ılı} ordu. O 
karısına d~lma ıçinden temenni etıigı akşam karmnn lııç hır ŞC) W) 1 mcdi. Sn. 

Bıı da l\lt"Suılıımıın (Mesut kuzusu· 
nıın ı•mi ıdı) şan ına ol un. dedi. 

Kanuna hu biletıen de hah Nmcdi. Li 

- 'ı ine mi iki )UZ. Mahirciğiı ı? 

\'c kocıı 'ıııın }anına çıiker<'k kese kli· 1 kl:!::i:!5!E~:Z:::Bli2C!lllmJ••• .. 
ğıdından bir armut alıp Karnı:• zc uı.ııuı . 

~urprizi yapnmamı~tı 
lla\lr demeyen lıir adamd ı , her ~qe 

pe~tn .. n pcke)İ ha tırırdı. Bu defa da oy· 
lıı oldu 

hahl nn \azır~·nc gıdcrken: 
. Ui.mıa, ;aat d •rtle <iaırc\,. 1, 

ninlc bl'rnbC'r lıir ) crı gıd c 11~ ı d . 
O ı;un karı 1 lı r:ıbcr d l d ırllc ~ar· 

mi.ı ilanım i trdiklcrine karnşmakt.ın ıuıı· 
tt'vellıt huzur içersinde çok me5ut giirünü· 
)Ordu .,ah:ınc bir manto. ıarif hir i5kar· 
pın, nç kudını prk guzcllc~ıirn.ı:tı. ildi· 

Şans ustu•tc ı:clnıişıi. l\lesud ııı şan•ı· 
na da iki )İız liralık ikrami)(' çıkmı•ıı . 
u .. nı de ilkinden lıir il) onrakı kı- iti 

de .... 

Sahibi ve Neşriyat M'.ldUrU: 
All'l\tt.'T E l\ttN YALMA-"i 

Bı.\.lıldıC'I yer: VATAN M•,TBAASJ. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünde 
] - Şartnam~i mııdbınce d0.000> kı;. hırincı nc\I >Prıma ::ıa 

ııuzarlık\a 11Btın alınacakıır. 

2 - Pazarlık 8.8.9.U cuma sunu saat 9,30 du Kabaıa~ta LcvaııD' 
deki alım konıi5yonunda yapılııc.ıkıır. 

3 - Şartnamesi Eozu ı;<'Çen şubedm bcdrl•iz temin cdilelıılir. 
•1 - İstr.klılcrin pazarlı),: için tayin olunun ı;un 'e saatle }uzde 7~ 

pıır~ilc birlikte mrzkür komi )Ona mıiracaoıları. (6297) .-/, 

~ KiSARNA ç·F ·oı 
1 BARDAKLI TAZE MADEN SUYU f' 
Tereyağı, Trabzon yağ, Urfa yağ - Her şeyin iyi ı, ncfı-1 • 
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