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İkin · · f b . cısı yeni yapılacak çırçır 

l.:d~ıkası diğeri de traktörler 
yl ır. 

M r a ıyet fiatmm en büyllk 
~e ınüessir amili olan bu iki 
ış üz . d 

erın e fazla hassasiyet 
26steri1 · · k lr 

1 
mesını, pamu mınta-

nı a ~rının hususi vaziyetleri 
a ailen iyice etüt edildikten 

sonra .. k . 1 Yu ıek vekiletın mese-
~re aydınlık içinde karar ve
:tnıeıine yardım edilmesini, 
h enıek her haagi bir ortağın 
eİ hakkıdır hem de vazifesi. 

I şte bu sebebledir ki; yapı· 
acadk çırçır fabrikasının inşa· 
sın an t . • • 'h b . . evve yerının ıntı a ı 
ışın de 
u aranması lazım gelen 
i ~~~rlar arasında fabrikanın ! 1 

ai ınaddesinin mütekasif 
\t ıntakalarının nisbet ve mü-
1 a~en~si işindeki tetkikatın be-
~ a •stinad ettiril nesi ve te-

8118. mahallinin ruchani sebeb
er · _ •nın tatminkar olması lüzu-
•uurıa . v• k d' 
~f' ı şaret etmegı en ı 

Y orüşürne g5re faydalı bu u
oruın h 

fll • atta vazife sayıyo-
:ıı Çn.ı . b d b' v M "<ı ; en e ır ortagım. 

bu . •.kineleşme işine gelince; 
h ttışın vaktinden çok e vvel 
a a k k . mi d ış a tarmaları mevsı· 

ediJ C:0 evvel t etkik ve tesbit 
Z rnı.ş olrnası lazımdır. 

llıakerıyat iş 1 e rin i kolaylaştır
Pab·~ hol ve ucuz istihsal ya
Cek 

1 ın c:k nıak ıclile g etirile· 
Ilı traktö rlerden fa nı randı
e:? dalınabilın esi için evvel· 

... ır e . l'h 
du ıs ı sa! mıntakalarınm 

runıu h kk nıaı a ında sıhhıatlı 
urnat ed' ·1 . . . 

lınut ını m esı zaruretını 
l<o ıtıaınak gerektir. 

Pa-~binaların Aydın vilayeti 
.. •Uı<cu\a • • 

fÖnd .•. rı •çın geçen sene 
tevz··erdıgı traktörlerin gelişi, 

il Ve • 1 • 
niıanı' ıt eyış şekillerinin 

anıp d·· 1 işler uzcn enmesi ve bu 
e topra- 'h 

olan b' . .ıın ı zarı mevsimi 
ırıncı ve 'k• . . 

•ylarınd ı ıncı teırm 
lGzilnıün: ~aşlanmı, olması 
lll•k iıt . fllndiden batırlat-

erım. 

T•rlasına k 
h1ıı1r) 1

' mevsiminde 
ba'11ırı•n pamukçuların ilk 
hatta ak tek aktarma ile, 
hunı • tarmasız olarak to
kalclalc~tınak mecburiyetinde 

•rana ıörüyoruz D-. . 
"'' /lfi11cl Sahifede 

ur uru u duruınu ile Ankara Sihhiye Vekaleti 
Moskova, 24 (A.A.) Royter sicil memurlarından B. Naim 

bildiriyor: Lontira, 24 (A.A.) - Bah-
. Al k Derbi'in, aile muhiti arasında Moskovaya ge!en bütün rıye nazırı e sandır dün 
k d d b nikahları aktedilmiş ve seç-baberlere göre, Sovyet kıta- a şam ra yo a şu eyanatta 

b ı t 1. · d 1200 kin davetliler egv lentilerini farının gerek Leningrada u unmuş ur. çerısin e 
b 15000 d · · b geç vakte kadar devam et-doğru düşman ileri hareke· su ay ve enız erı u-

1 90 .. f'k h tirmişlerdir tini durdurmakta oldukları unan mutte ı arp ge-
şimalde ve gerek şarki Uk- misi Britanya bahriyesi ile Genç evlilere saadetler di· 
r.ınyada olan çevirme hare- yan yana harbetmektedir. Bu feriz. 
ketini durdurmak lüzumunu gemilerin çoğu muhripler, de-
tamamile müdrik bulunduk- niz altıları ve İngiliz filosunun 
ları, Gomel mıntakasında o kadar malik olmadığı kü-
maneviyatları mükemmddir. çü!c tc~::ıjdaki harp gemile

Pariste 
Komilnist. tevkifleri 

Londra, 24 (A.A .) - ".1ev

suk membadan gelen haber
lere göre, dün g ece Pariste 
Şanzelize civarında yapılan 
polis baskınları n C'" İc~sin de 
bin kişi tevkif edi lmiştir. 

Komünistlere karşı yapılan 
mücadele hakkında kanunun 
metni dün Fransız resmi ga· 
zetesinde neşredilmiştir. Yeni 
kanun komüni;t faaliyetl erde 
bulunmuş olmakla suçlu fert
ler hakkında ve bazı ahval
de de idam cezasının tatbi· 
kini derpiş etmektedir. 

Almanlar 
Fırkalarının imha 

olunmadığı 

bildiriyor la 
Berlin, 24 (A.A.) -· D. N. 

B. Ajansı bildiriyor: 
Şarkta iki aylık seferin ne

ticeleri hakkındaki Alman 
tebliği herhalde Sovyetleri 
çok sinirlendirmiştir. Moskova 
radyosu sözde imha edilen 
Alman fırkalarını sayarak 

yaydığı Sovyet haberlerine inan 
dırmak için birçok zahmet· 
fere katlanmaktadır. Fakat 
felaket şuradadır ki, Sovyet 
radyosu mevcut olmıyan fır
kaların numaralarını saymakta 
ve yalnaz bizzat kendisinin 
icat ettiği fırkaların- iddia o
lunduğu gibi her defa Sov
yetlere biç te imha edilme
miş elduklannı . gösterecek
lerdir. 

rinden ibarettir. 
Bütün bu gemiler kafileleri 

himaye, n-ayin toplama ve 
deniz altı !arına kaı·.şı m ücade
lc gibi tt>hlikeli vazifelerde 
çalışıyorlar. Aleksandır beya
natında hü'r Fransız bahriye
sinin bir derecede büyüdüğü· 
nü ve elliye yakın gemisi bu
lunduğunu tasrih etm i ştir. 59 
g :.:mide Norveçli mürdt l! bat 
vardır. Honlandalılara ait 50 
gemi içinde bir kruvazör mev
cuttur. 
Polonyalılar gemile rini bü

yük Britanyaya getirmekte 
çok müşkilat çekmişlerdir . . 
Bununla beraber onlarda şimdi 
12 gemiye malık bulunuyorlar. 

Yunan donanması hakkında 
Aleksandır şunları söylemiş
tır. Yunan bahriyesi Alır.an

lara ve İtalyanl .tra karşı yap
tığı kahramanca mücadeleden 
sonra elinde kalan gemileri 
tamir etmeğe çalışm<tkiadır. 
Fakat vakti gelince mücadele 
ye tekrar başlıyacaktır. 

Aleksandr müşterek gaye 
uğrunda çalışan müttefik ti
caret gemilerinin tonajları 
hakkına şu malumatı ver
miştir: 

2.250.000 tonlu Holanda gemisi 
3.250.000 tonluk 720 tane 
Norveç gemisi 400.000 ton· 
luk 92 Fransız gemisi 200000 
tonluk 54 Belçika gemisi 1 
milyon tonluk 240 Yunan 
gemisi yüz bin tonluk 32 Po 
lonya gemisi vardır. 
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Sovyetler 
ilerlemekte olduk
larını blldlrlyorlar 

Moakova, 24 ( A.A. ) -

Almanlar 
Vergileri arttırıyor 

Berlin, :L 4 ( A.A. ) ··- Al· 
man Maliye Nezareti vergiler 
hakkında yeni mühim karar
lar almıştır. 

Hususi iş müesseselerinden 
ahnan vergi yüzde on azal
tılmıştır. Bunun gayesi iş 

adamlarının faaliyetini arttır
makdır. Diğer taraftan a
nonim şirketler ve sermaye 
üzerine mevzu vergi yüzde 
yirmi beş faz'a!aşt r.lmıştır. 

Karı elli bin markı geçen 
anonim şirketler üzerinden 
yüzde otuz sekiz, karı yüz 
bin markı geçenler ise yüzde 
dli verec~klerdir. 

Roman yada 
5 sovyet tebasl 

idam edildi 
Bükreş 24 (A. A.) - Res

men bild irild iğine göre beş 

sovyet t eb'asi mahkum edil
miş ve 12 Ağustosta idam 
hükümleri infaz edilmiştir. Bu 
beş Sovyet teb'ası 2 t emmuz
da sivil kıyafetle ve ellerinde 
bomba, mitralyoz ve tabanca 
olduğu halde Ro.,•en cephe
sinin gerilerinde yakalanmıştır . 

Cephenin merkez bölgesinden 
Tas Ajansına bildirildiğine 
göre, General Kotimayot'un 
kumandası altındaki Sovyet 
kıtaJarı düşmana şiddetli dar 
beler indirmeğe devam ede 
rek bir Alman piyade tüme 
ni~i hezimete uğratmışlar, 
topları iğtinam ve umumi ka 
rargibını imha etmitler ve 
en aıağı 3000 subay ve aa 
ker öldürmlişlerdir. Geriden 
ıetirilen dütman takviye kuv 
vetleri de münhezim · ·edilmif 
tir. 
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Kooperatifler 
Birliğinin heyeti 

umumiye toplantısı 
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'• - Osştararı biriııcide -

Yağmursuzluk veya tama
mile aksine olarak bol yağ
ır: urlar yüzOnden topraklan 
tohum mevsimine kadar sii
rülememiş ve ilk baharda 
tohum tavının birden gelmiş 

olmasilc mevcut vesaitin kifa
yehizliği yüzünden bir çok 
yerlerin ekilememiş olduğunu 
yine her yıl görüyoruz. 

Geniş ziraat ve bol istihsal 
yapmak istemiyen tek çifçi
nin bulunabileceğini tahmin 
etmk safdilfüıe bir düşünce 
olur. 

Y eti~ir ki, kendi başına ba
şaramadığı tabiatin ağır şart
larını yenebilme kudreti ken
alisine verilmiş olsun. 

Bu açık hava san'atinin 
adamları, tabiatin çeşitli fak
türlerinin tesiri altında çalış
mağa mecburdurlar. Onlar 
feragatle çalışırlar. Yorulmak 
bilmiyen bir nzmile, bir iman 
bütünlüğile çalışırlar. Ne ya
zık ki, hiç yılmak bilmiyen 
gayretleri. sönmek bilmiyen 

1 

enerjileri tabiatin amansız 

tesirleri karşısında erimeğe 
mahkumdurlar. 

Bu sebepledir ki; bu müs
tahsil unsurunu cihazlandırmak, 
onların mukavemet kabiliye· 
tini artırmak, binnetice her 
şeyden evvel onların hayati
yetini korumak lazımdır. 

Yeni idare meclisinin bil
hassa bu işe fazla önem ver
diğini görmek istiyoruz. Fili 
neticesini sabırsızlıkla bekli
yoruz. 

f: Ş. Erl'llçln 

- Beni mçın getirttiniz 
buraya? 

İnce bir kadın kahkahası .. 
Cüneyt iliklerine kadar tit

riyor .. ~esi, şaşkınlıktan bo
ğazında dllğilmlenmekte .. 

Yaralı bir kuşun çırpınışları 
var hareketlerinde .. 

Nihayet fısıldıyabiliyor: 
- Fakat. . Fakat. . Siz .. 

Babanız duyarsa.. Garen o
lursa bizi.. Deli misiniz siz .. 
Yapmayın .. 

lkinci bir kahkaha cevap 
veriyor herifin sayıklamasına: 

- Hiçbir 'ey olmaz!.. 

•*• 
Ayni fiiniln sabahı.. Büyük 

sarayın içi allak bullak .. Ak
ağalan Varanklere, Varenk
ler Haremağalarma girm'iş .. 
Her kafadan bir ses çıkıyor .. 
Herkes ayni şeyi haykır
makta: 

. r s.~:~:~~~:i~ı:;~~:::::.da -ı 
Garip gönlüm durmadan ıztırabı heceler! 
Ayrılğın türküsü dolaşırken dilimde 
Sensiz geçen günlerde mezarımdır geceler ... .... 
Bir zamanlar beni de avutmuştun severek 
Ne yazıkki artık sen çöken bir harabesin, 
Saadeti ararım o yerleri gezerek 
Heyhat beni ağlatır mezardan gelen sesin.,? .... 
Şimdi sende avare taşıyorsun bir gönül 
Ne mesutsun kimbilir ıztıraptan uzakta; 
Dudak büküp kabrinde gülümserken bir sümbül 
Gözlerinin o sonsuz esrarı var mehtapta .. .... 
Ant içerken koynuna gelmek ıçın yakında 
Semalardan bir yıldız sÜzülerek düşüyor! 
Mezarını çeviren leylakların altında 
Sevincinden bir baykuş kahkahayla gülüyor .. 

Seferihisar 

Sovyet 
Resmi tebliği 

Mo;kova, 24 ( A.A. ) 
23 ağustos günü çarpışmalar 
bütün cephe boyunca devam 
etn:iş ve bilhassa Kisgsep 
Novograd ve Smolens ve 
Odesa istikametleriude şid
detli olmuştur. 

Hava muharebelerinde 19 
Alman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. Bizim kayıplarımız 17 
tayyaredir. Odesa etrafındaki 
muharebelerde Romenler ağır 
zayi~t vermişbrdir. Bir çok 
R~r en fırkalarının subay ve 
asker olar .ık halen mevcut
ları yüzde yirmi ila 25 den 
fazla değiHir. Malzeme ka-

S. Eri Aç.in 

.......................... i Bir tasarruf ı 
ı Bonosu almak f 
: KENDİMİZ için tasarruf, : 
: ORDUMUZ için Çelik ı 
! Zırhtır. ! .......................... 
yıpları ise daha büyüktür. 
Ezcümle geri püskürtülen on 
beşinci Romen piyade fırka
sına mensup 103 üncü alayın 
kayıpları esirlerin ifadelerine 
göre şöyledir: 

Bu alayın 3700 k=şilik ef
radından yalnız 350 asker ve 
485 scbaydan yalnız 20 subay 
kalmıştır. Romenler 108 ağır 
mitralyözden 98 zini, 68 hafif 
mitralyözden 59 ve hemen 
hemen bütün toplarını kay
betmişlerdir. 

•• 

~tYıneyt ~~v 
NO. 40 Yazan: Ferruh Toksöz 

- Prenses katledilmiş!. . 
- lren'i gece yarısı öldür-

müşler! .. 
Kral, cesedin başında bir 

aşağı, bir yukarı dolaşıyor .. 
Teessür ve hiddetten gö

zün Ü kan bürüınilş .. 
Kimseyi kabul etmiyor ya

nına.. Karşısında umum mu
hafız kumandanı ve uşağı 
Emeni Petro .. 

Mihael gürlüyor: 
- Söylediklerime dikkat 

et Petrol. Yanılmadığına e
minmisin!. 

- Bugün yaşadığıma emin 
olduğum kadar efendimiz. 
Gece yansı Cüneyt bey pren
ses hazretlerinin odasına girdi. 

Sabahleyin muhterem kızınızı 
burada ölil gördük. 

Kral, muhafız kumandanına 
dönüyor: ' 

- Cünet bey nerede?. 
- Sarayda yok efendimiz. 

Sabaha karşı ata binerken 
Varenkler görmftş.. Hill or
tada yok. Cinayeti işledikten 
sonra firar etti galiba. 

Odanın kapısı çarparak 
açılıyor. Kraliçe. Gilzel frenin 
annesi. 

Bntlln başlar yine eğilmiş
tir. O, bunlann hiç birisini 
görmüyor. Deli gibi kapanı
yor kızının üstüne. 

Göz yaşları, hıçkırıklar: 
--- Kızım, yanum!. Evla

dım beni!!lf. 

RADYO l - 2S/8/9U PAZAARTERSl 

7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müzik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin ~ aati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajr, ns hah erleri. 13.00 
Müzik. 13.1514/.00 Müzik 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Serbest 18.40 Müzik. 
19.00 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajar s haberleri. 19.15 Mü
zik. 2(' .15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.1 O N' üzik. 21.25 Konuşma. 
21.45 Müzik. 

22.~0 Memleket saat ayan, 
ajans haberleri. 22.45 Müzik. 
22.55123.00 Yannki program 
ve kapamı 

Bize aelen est>ı in: 

Akbaba 
Bu faydalı siyasi ve mizahi 

rr:ecmuanın 394 üncü sayısı 

çıkmıştır okurlanmıza tavsiye 
ederiz. 

Vatan 
Vatan refikimiz 19 Ağustos 

941 tarihli nüshasiyle ikinci 
yılına ayak basmıştır. 

Hergün yeni bir tekamül 
gösteren bu günlük refikimizi 
tebrik eder kendisine uzum 
ve devamlı muvaffakiyetler 
dileıiz. 
.......................... 
i Abone şartları J i Seneliği: 500 Altı ayılığı ı 
ı 250 üç aylığı 130 kuruş. i 
.......................... 

Manuel Paleologos mermer 
bir heykel gibi dimdik, çır· 
pınan, yırtınan bu zavallı ka· 
dma bakıyor. 

Göz pınarlarında iki damla 
yaş. Ani bir sadmenin tesi· 
rile bütün vücudu ihtilaçlar 
içinde kıvnlıyor. Bu, bütün 
dünya dertlerinden acı gel· 
mişti ona .• Çok, pek acı .. 

İren, uzun saçları beyaz ör· 
tünün altından kaymış, up 
uzun. 

Kral birdenbire diz çöküp 
yemin ediyor: 

--- Allah şahidim olsun ki, 
kızımı öldüren her kim olu:-sa 
ol•un intikamını alacağım!. 

•** 
Ayni gün.. Öğleye doj'rU· 

Banyodan çıkan uzun saçla 
kadın yavaş adımlarla mer-
divenden iniyor. 

- Arltası o.er -
..... -_ ,.,..,,..,..,,,..,,,..,,.,,,,,,...,..,~.,..,,,,.,,~ 

İlilmi Takel matba11nda baıılmııtır 


