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SAL l oonıcaı ner 25 adedine mukabt S B 
• Hazirandan itibaren toplanacaK ku. ~ 

8471 •VAKl'J OKUYUOULA.RJ KUTUP 

tlAN&Sl,, acrisinden AŞK UGRUNDA 

L Romar:mm 3 bUytlk forması hediye edi!ecekUr 

• 

a Dünkü Meclis müzakerelerinde 
418ker ailelerine y rdım 
IAylbasl kabul olanda 

ıran 
Bitaraf lığını 

Si Ahla 
müdafaa 
edeceöini Layihanın mühim maddeleri nelerdir ? 

41~rupa haricinde 
ngıltz cephesi 
kurmak fikri 

Alman hükumetine 
bildirdi 

)' 
\'ıı azan: ASIM US 
Hı ~I) 01'duıa • . . 
'lf< hı oıı111k . rı Rusya ıı;ensın-N t Qlti l\ızıJ Ordu kunetıe
~ bııı 11~ 'e dirim sıl\ a<;m:ı 
~lldaıı ikı:ğ.ıı _rrnda tn~llizleı 
:. ııı~lı llıl.'Seles~ı ~ır_ harıı ceııhesı ' ıı. r~ ' hala ehemmiyeti 
~ l'bi b ediyor. Almnıı -
~, Q b ıtıjlıır bnslamaz ln"il· 
ti.:<ıı.. "'Us ' ~ ~ • 11 oı ~ayn yardım bııhi .. 
~ ... u~rı ~u~ca · !\lo ko, n hiföfııne 

"I l'd'" ;-. l:' ~ Uddet Uı.;ü ilk taleıı bıı idi 
L'"I\, 111111111• sonra ny:ru talebi tıı 
~ lrı bı'ıd -~ınrtisi beninı,."<l" 
~~ IJti Igı gibi ge<:cnlcrılr 
~ 1.-oıı~<'I bir OC'ıthr ı:ırmnl, 

ı~ t koıı l'tıda ~apılan bir ko· 
~U~ greslndt> latı•lc-nıll 
ti s· ka naklanndan gelcı 

•tnar ~ k 1 A \'rııpa~ a ordulaı S 1 ~Ohı buradan Alınanların 
~ ~llıatıda~'}~ bir planm tngU'z 
~~ ~tslıı gı tarafından ta ... 
'l '--nl'a lt'ru C ınü alt dei:llılir. 
~ ~a ·:ıt"ada, Belı;.ff<ndJ , l' 
L~~ lcıı\\~tl Of\cçte bulunan \l
•ııı Lı ~l>h !.'rinin çcı..;ıerek So\
fııJ.,.'llt ı.~ine götürülemf'mes; 
~ ıııu .b.ac harckııtlt>n ~·ıı. 
'l 

1 
llıkUndiir. 

•tııı ~liılerin kıta iizerir.ı 
"' lııt Ilı ta 'Ol'dulal' çıkanmıl 

~; ll~ıtbiı Uteınalil olmamnlan 
~ ~be t< kı~ dı~ansmda it.im· 
'it lllııtı urnıak fikrinin alfıka 
~~ldlfı~~P. ehemmiyetle tct~ 
\ • \'e l 1 gösteren alftmctler 
~ Atı ıt ngtıtcrenln orta sark
.._ llıtıı~ ı.ııı tin, Suriye ve 1-
~ ~l!tj kalarında- atC\'COt 0-

t. ttııl\e ktı," etleri göz önünr 
~ llılJı\erı\''.rupa kıt:ısı harlcinS bit de\ lctlcrl aleyhine 
\ trıa~?Phe kurmak t~bbü-
lt !aıtdır Yeti bir dercce:ve ka· 

l,:--: il' ıı ecIIlcbllir. • ,;.t l \()'('ri 
.-.-

1 
Jh)·a ne taarruz etmeli 

~~ 1 lıll3·a.n hudotlannda topla
~ ~~lııde tı ku\'\etlerinln g~en 
~~ llıağı~<sıl bir lngiliz taarru· 

"- 'il tıııa tıp edilercı. tiı Garp 
t •• ta.ı." kadar g"ri ii ··ıd··- .. :"l~~ i ... s ru ugu, 
~ ı\lnıa elll'a yolu ile yarilıma 
~U~ n 11 l<uvvetlerinin müıla
~~ '"· ;t•• kurtanldığı hatır
~ l'I btı Olan - İtalyan kuv-
·~ ~kra tkiJd Libya hudutla
>~ ~ Atı 

1
t geldikten sonra bir 

~ "41 Frı tehdit eder bir \'ll:ı:1• 
tı tl l'lıa

0 

akat bu tehdit fiili\'at 
' llsh g~rıtedL Alman orcl~lu · 
~~'u ~llJ-a '-erine taarruz ettik. 
~- \~,.lııe ltnlyanlarm Afrika· 
·~ ... etleri J'"t" b"'t" lf . JU ;un u un za-

~tı~l<at h 
~tı ~tkalde Almanlar Rusya 

Ankara, 11 (A.A.) - BilyUk ;.\llllet 
.Mecı!Bi bugUn Refet Camtezln baş · 
kanlığında toplanmıştı. 

Celsenin açılışını miltaakip Ağrı 
mebusu İhsan Tuv'ın vefat ettiğine 

dair tezkere okunmuş ve hatırasına 
hürmeten iki dakika dy:ı1' ta silktlt c· 
dilmiş ve ruznameye geçılmlştlr. 

Ereğli havzasındaki ocakların uev. 
letçc lşlcttirllmesi hnkkın<lnki knnu· 
nun sekizinci maılueslnln tefsiıine 

ait mazbata kabul olunmuştur. 
Harcırah kararnamesine ek kanun 

ıA.yııırısı devlet memurlnn aylıklarının 
tevhit ve tcadülU hakkınonlti kanuna 1 

ek kanun lAyihasındakl de~şlkliğin 

yapılması İnhisarlar Umum MlidürlU 
ğü nılltedavil sermayesinin 36.500.000 

liraya ıblat;"ına, ordu mensuplanna 
bir er tayini istihkakı verilmcSi hak· 
kındakı kanun \fLylhası ml\znkerc ve 
tasvip edllml§tlr. 

Gelen evrak arasında bUllcıı kanun 
lfıyihaıarınrlan yıırsubaydan ytlzbaşı • 
ynkadar bır kısım subayları ve sefe· 
de bUllln subaylara ve askeri memur 
lara elbi.<;c', kapul ve çizme verilme· 
sine ait kanuna ek ltıyıhası ruzname. 
)'{' alınarak tasvip edilmiştir. 

Gene RiiyUk Millet Meclisinin bu 
gllnkll toplantısında asker ailelerine 
yapılacalt yardım haltkındaki l<anun 
ıl'lylhası da müzakere ve ltabul olun· 
muştur. 

rne.tırrmı Sa. lı SÜ. 5 rle) 

Alman tebliği 1 Londra radyosuna göre: 

Ukranyanın ce:ıbunda Almanlar 
ricat halinde olan Uk d ·ı 1 
Düşma~ ı ray_~~. ~. ı ere 

süratle takip m ş gozukuyorlar 
.• FAKAT 

edılıyor Rus cephesi 
Moskovaga kırılmış 

T ~nl~~ca yangın ve değildir •• 
ınhlak bombası Esas muharebeler 

atlldı Uman 

i Yukarıda: Uçuşa ha
zırlanan Alman Stuka 
tayyareleri. Solda: ln
giltere üzerinde düşü
rülen Alman ağır bo~
bardıman tayyareleri. ·-··--......... -............... ._... .. _ .. 

Bir habere göre 

Almanlar 
6t•rlin, 11 (A.A.) - Alman ordu· 

ları başkurnandanlığının t.e bllğl: 

Ukranyanm cenubunda rical ha • 
tinde olan dllşmanın talc!bl her yerde 
süraUe ilerlemektedir. Şark cephesi • 
nin diğer mmtakalnrında bareka.t 
evvelce tesblt edilen p:tuı mucibince 
devam etmektedir. Tayyc.re te:knıe· 
rimlz gPçen gece Moııkovanın ve bil• 
tıassa şehrin şimali garbısinde ve §ar 
kındaki silA.h !abr!kalarını bombala· 

Etrafında yapılıyor .v~~ANı:T~DAKt 
bi::~~~:~ 11 (A.A.) - Röyter, ıngrhz esırlerıne SÜ-
. Londra~.m salii.hlyet.li .~nhfille- pu·· rge ile resm·ıgeçı·t 

mışlar ve tonlarca yangın ve lnfilA.k 
bombaları atmışlardır. Büyük Britan 
yaya kal"§l mUcadelede Alman hava 
kuvvetleri Ma.nş mıntakasında lngi • 
l1z sahlll~rlnc ve şark1 tsltoÇya sahil· 
!erinde liman tesisatına hücum et · 
mlşlerdir. Av tayyarelerimiz ve bava 
dafl bataryalarımız dUn 10 Britanya 
tayyaresi dUşnrmUşlerdlr Bir gam· 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

nnde bugun beyan edildığıne gö-
re, Almanlar Ukraynadn çok ller-

1 lemı! gözilktiyorlar. Elde b.ulunan yapflrıyor armış ' 
malumata nazaran Odesa ilzerin- • 
deki tehdit çoğn.Imaktadrr. Fakaw 
Rus cephesinin kırıldığına dair bir 
işaret yoktur. DerinliE;'lle doğru 
muazzam bir muharebe olmakta -
dır. 

Muhtemel olarak esas muhare
beler Uman etrafında cereyan et
mektedir. Fakat Alman ilerl bir
liklerinin Nikolayef istikametin -
de ilerlemiş olmaları da .kabildir. 

(Devamı Sa. 4 sii. 3 de> 

Londra, 11 (A.A.) - Ofl: 
Deyli Meyl gazetesinin 1skcnderi

yede ki husu61 muhabıri, tskenderiye. 
deki bir Yunanlı doktora Atlnadaki 
dostlarından birinden nerhnngi bir 
vasıta ile gelmlg olan 'l.ılr mektupta 
Almanların ellerine birer stıpUrge ver 
ınl§ oldukları İngiliz esirlerini sokak.. 
farda geçit resmi yapmağa icbar et. 
mi§ olduklarından bah3edilmektedir. 
Almanla.rın nlyeUerl, Yunanlıların 

Yüksek mühendis mektebi 
ve teknik okulda 

herhangi bir nllmaylşte bulunma.la 
rma sebebiyet vermekU. Almanlar, 
Yunanlıların İngilizleri birer kalını. 
mnn addederek sel~mlamakta olduk. 
lannı biliyorlardı. F"'8irler, sUpUrgele. 

D. N.B. Ajansı 
bildiriyor 

Şimdiye kadar 
10.000 
den._fazıa 

Sovvet tayyaresi 
tahrip o.undu 

Berllıı, Jl (A.A.) - D. N. B. bll. 
diriyor: 

Şark cephesinde cenubi Ukranynda 
büyük takip muharebesi o kadar sU· 
rnUe inkişaf etmektedir ki müttefik 
ordular Karadeniz sııbillerlne bllyük 
bir hızla yaklaşmnklnlır. Bu muhare· 
beye Alman hnvn kuvvetleri de mücs· 

Bavacılık şabe· 
ıerl açılacak 

Ti tU!ek gib! omuzlarına alarak geçit 
1 t ki d hal halk 

slr bir surette mUdahale etmişler ve 
rcsm yap ı arı, zaman er dU§lllana ağır zayiat verdlnnlşlerClr. 
ve bilhassa kadınlar nümayiş yapma. 
ğa başlamışlardır. Halk, yaşasın ln- Alman harp gemilfrl fanllyctıerinl 
gillzier diye bağırıyordu. Alman ııtU.. buz denizine kadar teşmil ederek bir 
hafızları, esirleri sokakları sUpUrme- Sovyct muhribini ve bir karakol ge_ 
ğe icbar cttlklerl zaman kadınlar be. misini batırmıglardır. 

ı slar da 
Iran hükume
tine nota verdi 

Bertin, 11 ( A.A.) _,. Al
man hariciye nezaretinden 
reamen bildirildiğine göre 
Iran hükumeti bitaraflığını 
herhangi bir tecavüze karıı 
silahla müdafaaya karar ver 
diğini Alman hükumetine bil 
dirmi§tir. Alman hükumeti 
·Tahran hükUmetine itimat 
etmekte ve hadiselere teyak. 
kuzla intizar eylemektedir. 

(Devamı Sa. 4 sii. 5 de} 

1 Uzakşarkta 
Gerg·nlik 

ar ıvor 
Singapura 
100 Amer1kan 
tayyaresı geldi 

Lonlra, 11 (A.A.) - B.B.C: 
Röytcr muhn.birine göre Japon 

lar Hindiçinide eldCI ettikleri üs
lerde kıtaat ve harp gQIDilerl tah· 

(Devamı Sa. ' ... ,ı ~ de 

Londra mahafiline göre 

~ıı ettı tarı seferde cwelce 
~ !atla klerlndcn çok fazlll 
~ııı 1' lcı bu kal'Şltasm1 lardır. O 
lıı~".1-.t, ~ Seferden sonra Bal· Hava Kurumunun yüksek mü-
'~ı ı OJ°\·eç gibi bazı mmtaka.- hendis mektebi He teknik okulda 

sek tasdikine iktiran etmiştir. 
1 Hava kurumu mtitehnssıslariyle 

bu mekteplerin direktörleri ara
sında yapılan toplantılarda tatbik 
edilecek ders programlan hakkın-

(Devamı Sa. 4 sü. lı de) 
1 CDeı.•amı E-a .4 sü. 3 de> 

------·-------------------------------, 

ja nva 
Seferberlik 
yapacak 

Londra nıdyosunun bugün bı · 
dird.ğino göre Jnponya umumi bu • 
birlik yapacaktır. Bundan sonr 
borsaya, nakliye vn.sıtalnrına ve 
snnnyi mtiesseselerine elkonacak 
tır. 

,;,aı ku'"'Ctlerlni kı men havacılrk şubeleri açılması ~a~m-
1-....:::: Pıın,.,.. ~,, • ~n. fl r1tı l daki teşebbüsü başvekll.letin yük-! ç ....... .._ ......... _ .................. -.................................... -··--i 
i ocuk kampları ı 

da kararlar verilmiştir. j Muhtekirleri haber veriniz ı 
/ 

Bu sene, yüksek mUhendis mek- Mubterem balkın nazarı dikkatine 
1 

tebinde havacılık şubesi açtlacnk, 
teknik okulda havacılık şubesine ı 
talebe kaydederek bunları staj Fiyat Mürakabe Komi.ayonu Reisliğinden: 

1 için Hava kurumunun Etimesut - F'l~"' murakabe t4',okUtıtı sayın halkunızm lhtlklru müteallik ola· 
taki tayyare ve pUl.nör fabrikasına rak ~aııacakları her türlü thllıır ve lkfıyetıerl derhal totkik ve tn.idbt 

göndere.sektir. Teknik okulda ted 

1 

fimııılcdir. 
risata, stajdaki talebenin i.~ti:ra. - Sa~ ııı bnlkımmıı teslbt ,'tl.llnıl.5 olan kAr hadleri voya IWıınl !llltı 
kiyle gelecek ders yılında bs9la - fi)atlnrı fe\'khıde uhş )'Bpanları veya mallarını gizllyerck sn.tn)ıı.ktan 
nacaktır. Her iki mektepte hava- 1 tmtlııa f>Ylilenlerl, bttura vermi~enlerl, muhik bir aebcıı olnındaıı flynt 
cılık şubelerine almacnk talebe - yiik eıtruı1erl h«>rn<'Jl allU<adar malrn.mlara ihbar etnıdt>ri rica olunur. 
!erin profesörlerle, her türlü ted- Vukubulacıık rtıüracaat ve lkAyctler itin ftfllğ'ıdııkl telefonlarda 
ris ve tesis mnsraflanru ha.va ku- hizmete lhnade futulmuııtur. \ulmbola<'ak ntı.Ayetıı•r burııJa.rdu buhııııuı 

- Rad~o gnzet~i -

A vusturalya 
kabiresı 

F evkalô.de bzr 
toplantı yaptı 

rumu üzerine almaktadır. memurlar taru!ınd:uı derhal ııazan ltibam alınarak tahkOmtn gir! ilo· 

H 
· CPk ve neticeleri ı.yrıca mıira.cıuıt shlplerine de bllilirlleooktir. l\lt>Jbunı, 1 1 (A.A.) - Avus 

ava kurumunun, modern bır traıya kabinesi dün fevkalade bir 
j müessese haline getirilen fabrika- TEU~ı··osı,An: toplantı yn.pmış ve içthna gece 
Sın.>- ~--•:- 'hft,.ı enı' tay 222Slı F'Jyat murakabe bürosu uu, .wıu~e u..ı.;;>'nnan Y - geç vakte kndnr devam etmiştir 

Yar le l·n · <-ft • • k '· '!erle 20!152 Emn!yet Kaı;al<çılı'k Bllroım e r uı..,..a.., pe ço .. ı - · Muhtelif daire reisleri ile isti--
m~ bulu k'-.3r. 4145ti Galata Nnhh.·csı Başkomlserllıı.t .,.. ~ nms uı.u :. "'" relerde bulumılmustur. 

Hava kurumu başkanı Şükrli ı 2113!' ~mıılyo~ Em. Amirliği Başvekil Menzies meeetelerin 
Koçak fabrilumtn tevsi ve tekem- ıoso~ tf1';\1l'l'rt Em. KomlS<'rll~ çok mlihim oldUofrunU ve o.çtk bir 

millil işleriyle bizzat m~ ol- --------·------------------. muhakeTEeyi icap ettirdiğini 8Ö) ..atadlr.,. lemi fi tir. 



l2 AGUSTOS l!IU 

n dUnyanın ne yapacağını me. 
beklcdı Jnponyıı; Uzakşark· 
ryanın v l{oranm ko.r§tSında 

arı z 
l 

__/~ 

-A-nk-ara-Hu-ku-k-Fa-ku-·ıte-sini~ 
Kamp ve imtihan günıerı 

tesbit olundu , 
eerb tdr. Hukuk fnkOlt;:,v 
besi 10 eylfılde kampa çı ret • 
80 eylQlde kamp sonıı ~ 9 

ı bir taktmndalnrmdan ibarettir. 
kıyslarındıuı Jıı.p •n denizi ne Kızıltoµı-dk çocuk kampında 

yız. ): az mevsinunın bütün sı
cak! ğı 1stanbulu kasıp kavuruı 
kon. burnda yf iye ha Vt\Smm 
kendine mahsus bır lıu u ı etı 
serinliği vaı. 

Yazan: HASAN BEDRETTIN VLGEN 

Anknnı, 1l (Hu u i) - Anka. 
ro hukuk fakllltesinin kamp ve 
ikmal gunlerl.. Bu sene Ank ra 
hukuk fakUltesi teşrlnlevvelin 1 
nci glinUnden hazırlayıcı derslere 
başlamak sureli.le nçılncutır. Hn· 

Bu sebeple bUtUn talebe 
111 

HHdc Ankarada bulunf1111 •• 
. ·tıatı" 

gelmektedir. lkmal untı t d I ıştır Şark kıyıları Pasifik uze 
ır. 381 bin kilometre murabba· 
r. NU!usu 60 milyondur. Mll.e. 

l rlyle beraber bUtUn Japon· 
imp:ırıı.torluğunun mcs:ıbaBt 700 
Uometre murabbaı ve nUfusu 8~ 

• ındur. İdare merkezi Tokyo geh· 
ı.r. 

pon adalan bir ok ıJekllndc sıra· 
tır. Adaların Asyaya bakan 

rmda d~nlz çok derin değildir. 
,on adalarmm en bUyQkleri KUy. 
Şlkago, Hondo ve Ycdodur. Bu a· 

.. rm yanmdo. Paslfiğln derlntlğt 

metreyi bulur. 

Saat 15, ok.Jun genış bah1.. 
sinde, çamların al • ı scrilmi::ı 
şezlonglar üzerinde mıni mim 
yavrular öğle istıruhatine çe 
kilmişlcr ... Direh.·thrün bulundu 
ğu odaya doğru gidiyordum, L>i 
rektör i masa 1 başında meş 
gul ... 

- Kolay g , dedim. 
- T~kkUr ederim, dedi. 

Kamp ihtiyaçlarım te bıt edi 
yonız. Oturmaz mısınız 1. 

Yanındaki koltuğa iliştim, 
Konu mnğa başladık. 

zırlayıcı dersl~r her akşam saat 
ı 7 de ba lıyacak. Elli dakika de 

tPşrlnievvcld<.'n 18 e ktıd9 
edecektir. 

vam ı>deecktir. Bunlara deva:n ___/. 
~~-----------~--~-----~-----------::-. ~s~ 

B b · ı l Hür Fransız aJa esara ya 1 e 1 göre 

Bukovina Alma~ yad8 
,. 

imar olunacak vı 
UHkre 11 ,,\.) - Qfiı m an e 
R\lmen devlet rcısl general MtO .. il~r 

r.csko, mub.arebeler n•ticeeindc tab • da g""' ı I m a y ~ 
rip edllnıiş olıın 13csıırabya llıı Buko.. ti 
vınanın lmerınıı. ısarfcdUnıe'k Uzercı Rus mukaverlle 
milli bir ıstlkrııır. akdıno ltnrar ver • devam ederse 

r ponyn.nm Udimi denlzdcn gelen 
n rU7Şrlarma tabidir. Kış mu· 

nlan Japonyaya kar ve yağmur 

trır. Onun için Japonyada kış §id· 
etıld r, Japon iklimi Uzııkşark ikll. 
in benZcmez burada hem sıcak 
~eek tıere hem de eoğUk memJe· 

tıere mahsus nebatlar yetişti'. 

- Knmpta kaç çocuk var? 
- 90 ... Bunun 50 si kız, 40 

Kam7ıttıki 11ouı"tılar oynarlarken 
mlştlr. General Antone.ııko bu mak • d ..ti 
satla memlekete hitaben neşrett!ğl be Alman ·ınhi aı•" 

Japony bUyQk bir inhidam ııetlce· 
d parçalanarak Asyadan ayrılmış 
kU i.lk adalar haline gelmlgtlr. 

·oı lk ol n mı arnzl.de mk aık ııeı· 
1 ler olur. BJ.r sen Je vaaaU olarak 
6 z lzele knyd,.(lll~tlr. 1023 zeı. 
lesi yalnız Tokyod:ı. 100 bin kll}lnln 

lUmUne sebep olmu tur. 'l'okyo şehrl 
v saU olar k G yılda btr do!a yıkılır. 

J p n ırkı kan ık bir rrktır. Bir 
lcı8ım Mongollnr, blr ktııtm Sibirya· 

lc.'n aaır tıer bU trkt vilCUd(l ge· 
tırm Ur. 

Jap,nlar kısa bOyludur. Renkleri 
rı t.tzı rl beyzi, burunlan kısadır. 
Japon ancsı bir t{ı.ra!tnn esld ana· 

d. er tnra!tnn da Fransız ve 
Al n kanunlarından kopye edllmll 

d n1 anuna bağlıdır. 
J p n ıı mUUıylm, sad ve neıell. 

'>Onyalı a\le ocağına ve anane• 
c hllrme't eder. 

VECiZELER 
'I zac. ftL <JF..!11L PEKY ABŞ1 

rlplerln fiil ve llarekctlerl· 
m 1 rınden anlaşılıyor ki, 

'arı §eyler gtzlennıesı lcap e. 
cnıııııcıarde.ndır; Yatan ve ne 
lld.ıtaası gibi şerı 6zUrlerden 

.... rtıJ zamanında bile her mem. 
t akşam yemeği bulamadan 

• .ı fuk:ım vardı; gu mUthl§ har 
h r şeyi kıllığa uğratbğt sırada 

ç reler no yapar? 
r tıu mUthte h:ırp ~ alb 

n d vnm else, yeryUzUnde ne 
rm n unsuru kalır, ne Rus ırkı, 

1n Uz soyu. 
in U nüfusa buztlnkU harp 
!arına baktı :ça otıız sene, yUz 
muhırcbcl rl l.ns:ı.n blnblr 

masalları gibi bug\ln için mu· 
ttan görUnUyor. 

• Amerlkallll'lr (harbin ID(,'S\lt eo. 
kkmda. zerre kad:ır gUpbemlz 

tur) diyorlar; Çörçll de öyle dl
r • Almanlar da yenmek iddiasın.. 

' Ru tar da öyle; bu harp dlln· 
birin il rl ara8Ulda bir me_ 
mUsab kadır ama seyrinden 

ı erkek. Bu yıl kamplar geQCn 
yıla nazaran dalıa erken açıldı. 
Hava da müsait olduğundan 
talebelerin geçen yrla nazaran 
dalın fazla fnvdnlandıklcırına e 
miniz 

• 
Kampı beraberce ı:ezmeğ~ 

başladık. Yatakhaneler, mini 
mini yavruların kendilerine mah 
su kücUk ve tomiz karyolalarln 
dolu ... Her karyolanın ucunda 
bir de kUc;ük dol "" var. Yatak 
hanelerin sıhht kundan da 
noksansra olmasr için odaların 
f~la "Pencereli olmasın dikkat 
edilmiş .. 

Krunpm diğer kı ımlannı ec· 
zane, reviri ö~-etmen, doJ..1:or, 
odo.ları teşkil ediyor. Salonunda 
asılı dw'all kampın gUnliik c;a· 
lı..sma programına göre. fan.liyet 
sabah saat 7 de başlıyor. 7,30 
da !bayrak mernsimı, 7 ,40 da 
bed"n tCI"biye!li, 8 de knhvnltı, 
8,30 da. kamp vazifeleri, (yatak 
dtır.eltme. çöpleri toplama l. 

9 serbest zaman. JO da deniz 
banyosu, 11 ,30 s ılbest zrunım, 
12,10 da yemek, 13,15 de öğle 
istirahati, 16 da takım oyunlnn. 
eğlenceler, el i§lerl faaliyeti, 
mUzik, 17 de ikindi kahvaltısı. 
17,15 serbest ?.aman, kısa gezin 
tiler. 19 bayrnk indirme, 19,15 
yemek, 20 akşam eğlenceleri, 
21 yatağa hazırlık, 21,30 da 
uyku .. 

Dışarıda bir zil sesi talebe)"İ 
öğle istirahat:nden kaldırıyordu 

Şimdi programa göre. oyunlar, 
okuma, müzik, el işleri faali}eti 
ba lryacaktı. İçlerinde tanıd ığım 
bir yavru var, beni ~örünce oo 
lamladı, koşa ko~n yrmıma gel· 
di: 

- Gün aydm, dedi. 
- Sen de burada mı ın de 

dim? 
- Evet .. 
- Nasıl bari, güzel vakit gc 

ç.iriyor musun? 
Gözlerinde ibJr memmınıyet 

belirdi: 
- Hem de çok güzel.. Bw-ada 

neler yok ki.. .?.ftlzik, e)?lence, 
hel gece eğlenceleri çok hoşu 
ma. gidiyor. Karagöz, kukln~ <ı 
bayrhyorum. Sonra durdu: 

- iz da.ha buradn mısınız? 
- Ni~fn f!Ordun?. 
- Hiç:, hani eimdi biz müzik 

yapacağız da, güzel bir sarkımız 
var da.-. Dinler miein.i?. diye
cektim. 

Olur, dedim. 
Sevine sevine yanmıdnn uzak 

Iaetı. Arkada13larmm arasına 
katıldı. 

Müzik başlamıştı. 
Erıginkrde rii:=f!dr c.c;ar 

1a/·ara, ip, 11clkon ;ncr 
KilÇ J, cesur gemiciler 
Seui11ç dolu şark"'l sö11ler 
Hevanıolla hc11amolla ..• 

Müzik saati çocukların en 
fazla hoR!andıkları nattir. BU· 
yük bir istekle bu saati nasıl 
bokledıklerine en kuvvetli bir 

lfüçiiklar i8tira1ıatte •• 

mısnl, kamp miizik saatidir. 

Kamp hayatı hakkında dırck 
törün vcrdi~i bu kı a malumat 
bu te.şkil<ltın çocuk teı biye:;in· 
de, co<:uk sıhh tinde ne kadar 
mühim bir mevki tuttuğunu 
gö.stermcğc kafi bir delildir. 

1936 ders vıh tatilinden iti 
haren Istanbulda kurulan çocuk 
kn.mnları 1941 yılına kadar 5000 
- 6000 çocuğa yaz hayatı ya· 
şatmış, sıhhatlerini takviye et· 
miştir. 

Belki , zengin aileler yaz mcv 
siminde, çocuklnrını sayfiyeye 
götürebilirler. fakat buralarda 
çocuklannn kamp hayatını tam 
mana iyle yaşatmalarına imkan 
voktur. Çünkii, knmp yalnız sıh 
hi bakımdan değil, avm zaman 
da c;ocuklar için birer eğlence 
yuvasıdır. 

Çocuğun n~eli. ve sıhhatlı 
olması da ancak bl.Syh bir eğ· 
lence yuvas~na bağlıdır. Gönül 
öyle arzu ediyor ki, bu teşekkül 
gelecek vıllardn dn:ha fazla talc 
vive edilsin, kamp müddeti u1.a 
tılsın. snyılnn cıoğa.1 ın, bu SU· 
retle memleket cpcuklan yaz 
mevsimini tam bir neoo irerisin 
de geGirsin, gelecek clers yılı 
ışmda dinlen.'l'lic; lbir kafa, taı<· 

vive edilmi bir vli<'utla mek· 
tcp?erinc devam etsin.Ier. 

Bu nyedc ~i>-lam bir genc:lik 
vikurln O'"'lcce1ctir. 
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neşredilmiş olan Sovyet tebliği, diln 

Smotensk Belaya Aserl<0f1 Umnı 

1 muıtnkııınrlle E!itQQya ccptıesınclc hıır 

\!in dçvam etm~ olduğu blldirltmektc. 

Ur. 

Kam kuvvetleri ile m snt bırhğ 

yapmış olun t4yyareler dilşrntının 

zırhlı l<ıtaat.mıı v pıy de k\lVVctle 

rlnc darbeler indlrmiglcrc.liı. 

yannıımed şöyle d m kıedlr: 

nn~mıından kurtarıııuı topraklar n. a'" n'"ı olacak 
zerinde ıı.d ıtet namına yapılan mUca. 1 
dele esnasındn mıt•etim\zi dUşUnUyo. A 

rum. Knhraman nskerlertmtzln feda.. :LQrıdra. 11 (A. • ) -,. 
l>l'ırlıklorilc kurtarılmış olaD emlft.l( jansı bildiriyor: aııııl 
ve ıırazimizl mubafaZ3. ve burada sU.. Sa18.hlyettar mnhafil, ~ 
k!ınet ve ıstıkran tomln için Rumen manyaya mllnhnsrr olın~l 
milletinden devletin mUzahlri olmala- daha harbin vukuundnn ııuıı' 
rını talep cdlyorum. Sizden tedaktırlık lamış had eekilde bir d~.,.ıı.rt, 
etlocck tnıcblme iştirak edinls demi. rcketinln ilk snfhruıı rn etıl' 
yorum. Paranızla milli ı;ayemlzln lk • de bulunduğunu tahmin pııt!' 
mal ve ltmamı hususuna sarredllme . beraber Alman dnhlll ce ıısl~ 
sine şahsan nezaret edeceğim. yeniden eski tesanüt ve tı(it~ l 

nl bula.bilmesi için icap ıctft 
Diğer tnraftan Rumen maliye na • millerin eksilt olmadığtn1ıJUı 

r;ın tarafından mat.buata vnkl olan nl lzhnr ediyorlar. M.tıfllTl eti 
bcyanattn ltumanyadan Almanyndan mU ahedeler Rus mukavetn 
400 milyon mark :rnııı 2:1 milyar lcyllk vıım etUği takdirde All'J'I~ tıl' 
nkt~d~eğl de bildlrllrnlşUr. Bu para d:ı.mmm içthıabı gayrika.b 
münhasıran ordu lhtiyacmıı tntısüı e- tıldığmı ~östermektedfr. d~ 
d!lecekt~. SnUihlyettarl.ar bu tnhl i,i, 

Rumanya bn§Ve\dt muavini Mişel ni olacağını ifade etmekl~ı"' 
Antoncsko bu akşam saat 21 do rnd.. ber bu hA.dJsenln derhal ~ 
yo ııe Rıımen milletini milli istikraza ıhtimal vermemektedirler. efS' 
d:wet odrn bir hlta.bc irat edecektir. damın ilk had safhasınt tpll' 

Moskova 
bombalandı 
ı..oııtlra, ı l (A. A.) - Mosko

vada neşredilen bir Sovyet tebli.. 
~ino göre dün gece Moskovay:ı 
kan:ıı bir hava hücumu yapılnı'!Ş-' 
tır. Alman tayyareleri kütle ha.. 
!inde taarruza teşebbils etm•aler, 
hava b::ıtnryalarmın defi ateşi ve 
~ovyet avcı tnyyareleri milteca.. 
\•lılcn dağıtmıa ve ancak rnUnfe. 
rit b:ız1 tn.yyarelcr, mUdafaa hat· 
tını delerek şehrin Ustnne gelme
ğc muvaffak olmuşlar, yangın ve 
vUksek infilak bombalan atmış

lnrdır, 

Apıırtımanlarda yangınlar c;;tk.. 
ını1'tır. Az miktarda ölU ve yı:-m. 
lı vardır. Asken hedoflern isabrıt 
olmnmıştır. Şfmdiyc kndıır alman 
haberlere glire. beş dü man tay .. 
yaresl dil lirlllmUştUr. Almanlar. 
bir gece evvel Monkovaya karuı 
l arıtıklnn hava akınında 8 değil 
10 lnyınrc karbetrni~Ierdir. 

TebWde gUndllzlin oskova -
y uçım dli mnn !atik f tavynr .. 
lel'inden beşinin dUşlirllldUğU illi
ve cd lmckted·r. 

den Alman • RW'I harbi §il 011• 
ki bu nihnt hA.dlsenln vuk" 
cil veya tehir cdeblllr. 

1 
tf. 

Müteaddit Rus gUzid~ı~ttı.!,ı 
hassa muharrir Aleksi 'f<P"" 1'J 
bu meyanda Slovak, HJJ'\'lt.~ 
gar ve Sırplı mUnevvcrıer ~ 
Slav milletlere hitaben bit ~..J 
name neşrederek onlııtfdn'I 
Slav m111ctıerinJn can ~ 
evvela. Almanya ve rutıe ~ 
milcadelede blrle§llleğe M 
ml3lerdir. ~; 

Bu harbin bldayetlnde ~ 
yet siyBBi (Jahsiyetlerile C'. 
matbuatı müteaddit defııl•'f~ 
koelovakyada, Polonyadıı. 

1111 
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lnvyada Almanlar tarafın~; 
bir tarzda tatb~k edilen ~"' 
imha siyasetine işaret e ıct',. 
di.r. Bugün de devam etme ~ 
lunan bu siyaset hlili'i Al!1'~ t~ 
lan tarafından iııgal edı1efl1~....,-
rnyna ve Bierorus mınro-_~:tııd./ 
aynı v.ııhEOtle devam et~ 

Yurttn 1ıu : ~ 
1'aearruf harbini tcazıı.natJIJl 

z:ıfer yarnıır. 

Bankalardaki 
tııl n edellm 

~ti' 
tns:ımıf tıO 

t hı ıl f',Jl 
,.,1 

..,e ,/ 
Arttırn~ 
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0 M u=~ ~ n n ~EFı~·~~METI 
giin \'e mnzllım bir azize tasvirine beoı~ 
yen genç kadın öğretmen hala Mudan~'8 

Kadınsız yaşamağa alışmak belki münr 
ür; fakat bir kere kadınsız Y8§8mağa 

1 dıktan sonra insan bir aralık şöy]ece 
un bir kadın görecek olursa içindeki aç

K korkunc bir azamet alır ve artık bu rahat
ı-a tahnmmül etmek güçtür. 

Ahmet Dündar, lmralıya geldi çe}eli, 
· r aydır buradan hiç ayrılmamıştı. Mü

r, kutip, muhasebeci filan sık sık lstanbu· 
idiyorlar, evlerinde, ailelerinin ; inde 

r r i' ;~er gece kalıp veliyorlardı. Galib::ı 
nun idn de lmralıda fazla rahatsızlık hi -

iyorlardı. Ahmet Dündarm akrabası 
ktu; rı.rkadaşlarile pek srkı dostluk temas

nna girmemişti; lstanbula gidip ne yapa
' 1 

Ahmet Dündar gelip geçici kadınlarla 
r · ·iser saatlik münasebetlerde buluır 

'11 da imdiye kadnr vezk almadı; o-
. indeki rahatsızlık bu cinsten aşağı bir 
C"m doyurulması ile geçecek gibi de

...:U •. Ahmet Dündar sevilmeğe muhtactır: 
11ayalmı dolduracak uzun ve içli bir 
?'Itn; !hatta biraz da romantik bir aşk. 

Cençlik hulyalannı süsleyen, içindeki 
l "htiyncmn cevap olacak bu müstesmı 

ıhte~C'm gür.eli, iç ve dıs "arhğı hafr 
meziyetlerle bezenmiş eşsiz kadını 
bulmalı) 

f!Jy(ik ve muhteşem aşk şöyle dur-
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sun, şimdilik biraz nefes almak, sıkıntısını 
gidermek ve lmralıya yeni bir kuvvetle gel· 
mek için temiz, nmimi, mi.inevver ve ince 
duygulu biı kadınla sadece konuşmak isti 
yor. Radyoda dinlediği ve hayran olduğu 
kadınlar madeni seslerile sarkı söylerken 
belki de hiç kimseyi düsi.inmüyorlar; Ah
met Dündar kendisini diişünecek, maddi 
ve cismani varlığı ile karsısmn geçip ona adı 
ile hitap edecek bir gtizel kadının sesini duy
mak ve biribirine yakın iki koltukta yanya· 
na oturarak biraz ahbaplık etmek istiyor! 

~ 1 

Bir hafta miiddetle izin alarak lmrnlr 
dan aynldı. Piyasaya mal yefoıtirecek olan 
geminin erkenden ehirde olabilmesi kin 
f mralıdan hPmf'n lıemen ~iin ba.-lamadan 
hareket edilivor. Ahmet Diin..J...,.r üç ay ev
vel bir akşam santinde 1 tanb·ıhtnn motöre 
binip gece yansın~ doihu. zifiri l·aranhkta 
adaya cı°k."lllıştı. Şimdi güzel, J>flrlak ve ay· 

dınlık bir sabahın ilk ışıklan \lfıd:lan parıl
tılarla sararken adaya geldiği karanlık ge· 
ceyi diişünuyor ve küçük motQrde rahat bir 
nefes nlnrnk ci(ierlerini deniz havası ile Aİrıi· 
riyor. Bunu kendi kendisine de itiraf et
mekten çekiniyor ama biiyük bir sıkıntının 
ağırlığını omuzlnrınd(ln ailkip ntmıs oi · da· 
ha oimdiden, gemi iskeleden pek de uzaklaş· 
madan, içinde fıdeta bir ferahlık hissetmek· 
tedir. 

KEU"anlıktn gelmi§ti, aydınlıkta nyrılr 
ycır; lstanbuldan gelmi ti, Mudanyayn gidi· 
yor. 

latanbulda kimsesi yok; çocukken vak 
tiyle annesile birlikte bir defo gitmiş olduğu 
Bursanm şimdi pek fazla deijişmis, pek RÜ· 
zelleşmiş, sevimli bir seyyah ehri haline: 
gelmiş olduöunu söylüvcırlar; bir haftalık 
izni Hursada geçirecek. T nrih ve tabiat gü· 
zelliklerile dolu ehirde hem dinlenmi , hem 
cğlenmi~ olur. 

Bir de ... Bursayn ?.İtmek Hn udnn· 
ya®n geçf'cek. lmra ıva ~e1meden ~vvc1 
hastnhane'1e tedavi ederken kendisin~ karşt 
gözle ıı:örülür bir alalrn r,östenniş olan t?ii· 
zel gözlü, günahs1z Meryem çeyreli. süz· 

mı acobn) r 
Ne demişti? "Mudanya uğrak ye~d.ı. 

Bursaya filan p:ec:ecek olursanız beni :ıı~.~ 
ret etmenizı bilha n rica ederim." Bu 50 t 
ler adeta bir davet mfması taqıyor. Ahı1l~r 
Dündar Bur aya p:iderk n Mud nyada , 
çaresini bulup bv hastahane arkadasnıt tı~r 

• yıp sorsa, kadın eğer lıfıla l\tudanyada ı- 1 
kısa ve resmi bir ziyarette bulunsa avJJ' ftl? 
olur? Fakat .kadın kendisi çağınnadı ~~· 
In!'ıan ahbabını arayıp sormaz mı? Bu zı\ t 
ret Ahmet Diindar icin hatta bir ne7J\k~i 
mecburiyetidir; kendisine o kadar sem.~• 1 
gostermis olan bir kadm1 -hem de ş.tıtıe 
bir kadın!- imdive kAdar bir kere ol<ı\111; 
iki satırlık bir knrtla olııun ammamoh ,.,, 
idi) 

Kiiçiik Remide Mdanyaya doğru yal 
alırken artık kararını vermiş bulunuyor~ıı1' 
Ahmet Di.\ndarm güzel bir kadınla ahbaP1J~ etmeğe ihtiyacı varsa bu kadın her ha • 
asağı cimıten. herkesle düşüp kalkan, hu~. 
zat avı ilr. mt' gul bir kadın olamazdı. A 
met Diindnr, bir fikir kadmmm sohbetinde" 
alncnqı leu,.ti düşünüyordu; yoksa alela~~ 
bir dicıinin boıt, yavan, manhksr7 ve nıfm". 
arz sözlerini dinlemek icin böyle bir ee f. 
hat whmetine girmeğe lüzum yoktu. Bir 1 

kir kadını ile kanusmak ... 
(Devamı var>' 
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Kırkçeşme sula ı 
dün sabah kesildi 
Şehre akıtı~mıyacak sular bentlerde 

biriktirilerek tasfiye edilecel' 
Srhhat işler'.i vekileti, Kırk" 

çeşme sularının vaziyeti etrafın 
da son zamanlarda . yaptırdığı 
tetkik ve tahliller neticesinde 
bu sulan trunamcn kesmek mcc 
buriyeti hasıl olmuştur. 

Bu kararın tatbikine dün sa· 
bahtan itibaren geçilmiştir. Dün 
Topkapısarayı, Darphane, Fc· 
ncr Patrikhanesi ve Fener oku
lu halen Kırkçeşmc suyu kullan 
dıklarrndan bunların suları kc· 
silmiştir. 

Bundan başka l\D'kçeşme su
yu kullanan 20 müessesenin su· 
lan da kesilmiştir. 

liıc:-usi müesseselerden başka 
lill'kçcşme suyu kullanan 20 ca· 
nıiye de terkos suyu verilmiş· 
tir. Bu ramilerin terkos teı isatı 
nm dahili kısmı Evkaf, harici 

kısmr da Belediye tarafından 
yapılmıştır. 

Halkın şehir dahilinde ceşme
Jerden aldığı Kırkçeşme suları, 
1937 denberi tedricen terkos Ha 
vesi suretiyle azalmrş ve son 
defa 120 çeşmeye -,•ap:.fan terko 
tesisatiyle fakir halkın su ihfr 
yacı önlenmiştir. 
Diğer taraftan da Kırkçeşme 

suları k~ilen hamamlara da 
tenzilatla tcrkos suyu verilmi§· 
tir. 

Mevcut Kırkçeşme suları 
bendlerde biriktirilecektir. B;lj; 
hıra icap ettiği takdirde lbu c:u
lar mikroplardan temizlen rE k 
terkos suyu ile karrştmiara.k 
halka verilecektir. Fakat bu 
kar:ştırma ameliyesine şimdilik 
ihtiyaç görülmemektedir. 

Baker müdürü yeni
den tevkif edildi 

28 /ıraya satılan ayakkabı 
kaça mai oluyormuş! 

1btiktı.r .suçuyıa evvele mahkeme 
ka.rarile tevkif cdllmiıi bulunan Ba. 
kcr mağ:lza ı rnüdUrU Sa1u.mon Sere.. 
ra birkaç l;'Üil evvel kefalete rapten 
tahliye edilmtatı. Baker.'n ibtilttı.r dıı 

vasına dUn öj!'lcôen 11onra da bakıl· 

maya lbaŞla:ıml§ ve Sııl:ı.mon Sercra 
da mahkemede ıgayrlmevkuf olaTak 

bulunmu{itur. 
.Evveıce mahkemede sllzil ve iddia. 

tn gecen bır ayaklmbı ııat:~dan do 
1ayı mnh1ı:emcnln tayin ettiği ebllvu. 
kuf raporunu hnzırlam~t.ı. 

Bakcrdcn Refik Aykut adındaki bir 
zatrn luınsmm 28 lıraya satın aldığı 
ayakkabmın,blrka~ gün sonra \'ltrlnde 
22,5 liraya görUlmesi üzerine yapılan 
§ikO.yet murakabe komisyonuna hava

le edilmiş, lrnınisyon, bu ayakkabının 
28 liraya satılabileceğini kanaatini l.Z

bar etmişti Mab'keme bu raporla lk. 

tıfa ctmlycrek l§ln totklklnl, sa.ulan 
nyakknbuun kaça mnl olablloce~inl 

seçtiği nyak1tabıcııar ocroiyetl reisi B. 
Abdullahdan sormu§tu. Ehlivukuf o.. 

lnrak 6Cçllen cemiyet rclsl, bugün 
mahkemeye tevdi ettiği raporunda, 
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- Hapishane merdivenlerin • 
den inerken bel\d seYinç ve .belki 
de ümitsizliğin verdiği .muhake. 
me izlikle ne tarafa ve neden 
sürüklendiğimi hatırlamıyorum. 

bu ayakkabmm 11 liraya mal ola • 
bileceğlnl yüzde 70 kQr dn.hl ltonulsa 
ancak 19 lira ıo kuru satılmıısı icap 
cdec ğlııl bildlrm{Btlr. 

keme heyett bunun Uzer!ne bir 
ka~ gUn evvel tabUye edilen Bo.ker 
nıUessesc31 mUdilrU Salamon Serera.. 
nm yeniden tevkifine kB.rnr vcrmi§ ve 
Salamon Serera tevkifhaneye gönde • 
rllmlştir. 

Tramvaydan dü§en 
.ihtiyar kadın 

Knsnnpaşada oturan 64 yaşında 
Salto kızı Ester dlin 592 Dumara
lı Şışli Tilnel tra.mvnymdan atla· 
mak istemis, düşüp başmdan ya
:ralarunıştlr. 

İhtiyar kadın Şişli hastanesine 
kn.ldınlmıştrr. 

Bir çocuk boğuluyordu 
Aksara.yda oturan Ahmet oğlu 

t 7 ya.'jllld:ı lsınniJ., dftn Y enikapı
da deırl.ze girmiı::, boğuhnn.k üze
reyken etraftaki kayıkçılar tn.ra
fmda.n kurtarılım tır. Çocuk Ha
seki hstanesinc kaldırılmıştır. 

... 
Universitede 

Tedrisata birinci 
teşrinde başlanacak 

Üniversite Maarif Vekaletinin 
vcrdiğı karar üzerine teşriniev· 
velden itibarC'n tedrisata. başlıya 
caktır. 
İkmal imti;ıanlan günlerini 

ve todrisata başlanma zamanını 
kararlaştırmak üzere üniversite 
Profesörler Meclısi önüınümekı 
perşembe günü rektörün riya-.;e 
tinde lbir toplantı yaparak !ka
rar vereceklerdir. 

:Cniversıte askerlik kampları 
20 aj!ustostnn itibaren başlıya.
rnk 10 eylüle kadar de\ıı:m e· 
decektir. 

Bu vaziyet karşısında talebe 
bir yandan kamplara girmek bir 
yandan da imtihana devam et' 
mek m<'oburiyetindedir. l nıY r 
site rektörlüğü 'bu vaziyetle ya
kından me.cıgul olmaktadır. 

Flo yada 
Bir mcteo~oloji 

enstitüsü yapılacak 

Başvekalet Fk>ryada lbir me· 
t~roloji istasyonu inşa tıneğe 
karar vermiş, buna ait plılnlar 
nn hazufanması::nı alakadarlara 1 
bildirm.iı;;ti r. 

Bina, F!-,rynda otel in ası için 
aynlnn saha dahilinde olacaktır. 

man1ar1a caret 
müza <ere erj 

Türk heyeti teşekkül 
etti 

Müddeti uzntılmL~ olan Türk -
Alman ticaret anlaşmasından 
sor.ra yeni bir ticaret anlaşması 
için derpiş edilen mü?.akerelerin 
lstanbulda cereyanı takarrür et. 
mistir. :Müzakerelere iştirak ede· 
cek Türk heyeti ~kkül etmiş. 
tir. Heyet, Ticaret Vckfilcti 
müsteşarı Halit Nazmi J<itr.ıwio 
riyaseti altında dış ticaret daire. 
si reisi Cahit Za.mangil, Harici. 
ye Vekılleti ticari mtikaveleıer 
müdürü; İstanbul mıntaka tica
ret müdürü Necmettin Mete ve 
bazı eksperlerden mürekkeptir. 
Ticaret Vekaleti müsteşariyle 
dış ticaret <dairesi reisi . ınrimire 
gelmirılerdir. 

Alman heyeti flzagyndaıı bit· 
kısmı, !Bulgaristan yoli}•le ~ele_ 
cektir. Şehrimi:;de bulunan ve 
halen mer'.i anlaşmanın tatbika· 
tiyle meşgul olan Alman Ticare~ 
heyeti azasiyle Remsmo. tütün 
şirketi mümessili de heyete i5ti. 
rak edecektir 

- Bazan büyük .sevinçler insa· 
nı Başırtn· .• kafataslarmı altüst 
edcr- .... '" - ~/"• ••" I • . ' . 

Ha.kla biraz durdukta.n sonra 
söz söyledi. Sesinin ahengi ağır· 
dı: 

- Evet! Doğru! .. O haltle ıgc· 
li§imizin sebebi ? .• 

Mahmut Bey :mevzua girebil • 
mek f ırsatmı ele .geçiriyordu.. se 
vindi: 

- Son birdeia daha geçmişi 
anacağız Hakkı. 
Hakkı yavaş yavaş başmı çe· 

virdi. Toprak .ıyığınllla b:ıktı. 
Scnihanın hatxrnlarmı kurcala · 
yacaklarma kanaat ~etirdi. 

- Bu 18.z.ım mı idi baba? 
Mahmut Bey bunun bu şekil· 

de cereyan etmesini istiyordu: 
- Lftzmı olmasaydı iburalar.a 

ltadar seni sürüklemezdim. 
Hakln 1'1.ahmut Beye uydu: 
- Peki dediğin olsun·. görü. 

yorsun ya, ımahkf.trniyet beni ne 
kadar değiştirdi. Mahmut Bey, 
Hakkının sözünü kesti: 

- F...ski dik kafalı Hakkı, UY' 
eal bir delikanlı olmuş. 
Hakkı düzeltti: 
- DelikanlI deme artık· Bak 

altmış gün beni altmış yıl kadar 
ihtiyarlattı. Çöktürdü. açuı.da 
ak yok, w'irn jki kat değil, fakat 
ıgönül hırpalandı. Arzularnn tp· 
randr· Ç.öktü G5rünü~ıe gen'ç 
ıve :fakat hakikatte tam bir füti· 
yar oldum. 

Hakkı sözünü bitirmemişti. 
Hemen gok yakındaki asırdide 
servilerin yanı'başnKian iki 'ldşi 

, 
YAZAN! LEMANAHISK4L 

çıktr. Omuzlarmda kazma ve .kil 
rokler vardı. Bwtlarm mc.za.ı:lık. 
lar arasındaki bu pervasız dola~r 
malarma ve kazma küreldere 
karşı olan ünsiyetlerine bakılır· 
sa mezarcı oldUklarma hükmet· 
mekte şü-p~L cdilmczdı. Bir:rin 
ağzında, dud::ıklar-ıia kadar içil 
m.iş, ufalnıtş bir sigara 'Vardı. 
Uzun boylu ve zayrf olanı bir 
S<U"kı tutturmuş, sövlüyorou. mı· 
rıldaruyordu. Kısa boylusu, dıı • 
daklarındaki sigaranın mcvcudi· 
yetine rağmen ıslık ç:ılarak bu 
şarkıya uymağa çalışıyordu· 
Mezarcılar yürüdüler .. Onccle· 

ri ihtiyarla Hakkıyı görmemiş · 
lerdi. Yaklaşınca, iki kişinin 
kendilerine doğru, biraz da hay. 
retle bakmdıklannm farkına var 
dılar. Uzun boylusu dirseğile kr 
sa boylusunu dürttü .• hafif bir 
sesle ikaz etii-

- Bana bak ulan.. mü.~teri 
galiba. 

Ağzında jzroarit bulunan şiş· 
man başını yana çevirdi ve du· 
aakları arasındakini tükürerek 
yerdeki yabam otlar arasına at. 
tı. Arkadaşına döndü: 

- Bugün losmetimiz bol a
ma, herifçioğluna baksana pek 
de yağlı müşteriye benzcn:iyor. 
Fazla uğraştır.masa bari. 

Uzun boylu u surat buruştur· 
du: 

- Sen de pek nankörsün .. Ne 
de olsa·daha sa:bahın onu yokken 
beş müşteri gelmiş oluyor .. Bun 
dan fazlası Allahtan belanı isti· 
yorsun demektir. 
Sişman ooylediğine pişman ol. 

muştu: 

- Nefes almadan çalışma bu· 
na derler işte .. Allah binbir be· 
.rcket versin .. 

Zayıf öne geçti: 
- Gevczelijti bırak da §imdi. 
Sonra da ihtiyarla Hakkıya 

doğru yürüdü: 
- Merhaba babalık. 
Mahmut Bey selıimı aldı: 
- Merhaba evlatlar .. 
Şisman Hakkıyı ihmal etme· 

di: 
- Merhaba ahbaT>· 
- Merhaba!. 
- Mezar mı :kazdıracaksın 

baba? .. 
Mahmut Bey çabuk davrrur 

dı: 
- Ha.yır evHit .. 
Mezarerlar adeta §a§alamış 

!ardı. Birbirlerinin yüzline bak· 
tılar. Suratları ve neşeleri de· 
ğİ§IIlişti. Zayıf olanı sordu: 

- Öyle ise ne i§iniz var bu· 
rada? .• 
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1 llorlp dtltlDdlllçe: 

Biz insanlar 
~ 

usta --mayız 
'.l'ül"kçenıizd e : 
"Bır mum"bet, bin nasihatten 

yeğdir,. diye lbir atasözü var. Za
man znm:ı.n onu tekrnıl:ınz. bay
vanbr ıç"n bunun bir • iknt ol
duğuna, beıı de kanilm. 1 akat: jn. 
banJur hakkındn. ... .Aslıi! 

Ben, adam oglunun ne nasihat, 
ne dayak, n"' de musföetle ~ru· 
ine.ağma inananlardamm. 

Neyzen Te\•fik, bir gün, kQ.tldi
eine: 

- Adanı gibi içsene m•<lli bu 
hııl? 

D ye c;ıkışana: 
- Adam gibi içtiğim için böy

le oldum ya ... 
Cevabını vermiş ı; e bu garip 

hUkmünun se-beplenni de ~ci) le 
ızah etmişti: 

- Eşeği suya götürürsün. Yo. 
ı.n dıpli ynlaktan içe'r. Ş.0.) et 

ı;w~cs'ndcıı ürker de vakit.&a. lba· 
§101 kaldırırsa, bir iki ıslık Ç'\lar, 
bol nunu ok.şarsrnız. Bir kaç yu· 
<ııJlll d · nlır. Fakat doydu4taıl 
snııra, n:Jık, o~ama değil ya tm~ 
.pnda ban.do çnld~an. belindr ı .so
p:ı kırsan, bir damla içiremezsln. 
Ama b'z. msaular böyle dc~iliz. 
B.:r nra a gelince, sofrada; 

- Daha bir lokma ha tmnı için! 
- Bir kadeh de dostluğu.muz 

için! 
- Hele b"r (ile heptin'z!n ere· 

fine! 
Der f§t.ilıaını:z olıôun olmasın 

patlayıncaya ~adar yer, içeriz. ' 
Neyzenin nUktcsJ. sade bi'r ze

ka kbpuğünden ibaret değildir. 
Dikknt ederseniz, içinde olgun bır 
gerçeği de bultJrSunuz. 

Hakikaten insanlar, 'bret a.1-
mrı.k. u • nmak ba.hsmde hazan 
hayvandan daha ~ğı görünilyor. 
ıtır. 

Bızden evvel nynı 'o1daP ge
çeni 7.n, uğradıkla.n "11-ıct kar 
uunda uslaıunayı:z. Onlan "şi.i 

ren çukurlaro. biz de dlişeriz. Se
bepler değişm ylnce, ı:ıcticc\erin 
de degi ıiycceğirJ biz lbulm ı 
dur. Ama k$imlz:, sade kita:p 
ıçindir. Am ldc oıı bağlı ka.bna
~'lz. 

Sabebı de gu rumuz, aklmnzn, 
tecrübemize in nımızdır. 

- Onlar he a.p annda YJlllıl· 
mışlnr. Her ŞPyi diışllnmcnti.şler 
bUtlin tcdhlrlerl nlmam slar. Be~ 
hepsıni göwnünde tu "ca.ğmı. Hiç 
birini ihmal etmiyeceğim, 

Deriz. Aynı hatayı işleriz, ynı 
çukura yuvı:ı.rlanL""IZ. 

Tarihi, "tek<'rrür., diye tarif ot. 
m~ de, k r i imizdend'r, 
Bununla. butun rnntza h r 
sünger çckm k 'oruz. 

Bugünkti dünyaya şöyle bı.r iı:ı.· 
km, sö~ Mikicr.inıın en gı :ourk 
şahidini gC ü.rsilnüz. 

Uakkı Sillm G 

l._G_o_N_D_E_N __ G_o_· _N_E_ı 
ş esa e ? 

Q 

EÇEN paznr parlclanmızdan 

birinın, §Öyle, çakı llc yontul· 

manır~. boyası dökülUp tahtalan ye· 
rınden oynamamış bir kanapeslııc 
ilişerek azıcık nef<'S alayım (lemi§· 
Um. Yanımda her z:ımankf gibi Çc_ 
lcbl... Ben bu ndamı nt•dl'IlSG gak 
sevl'rim 'Bir hayli insan tanır; maıcı· 
ınat.ı c sıkacak bir ukalfl.lık v_cyıı 
lrnpkuru bir alldnıclik derccealni 
bulmıyacak dcn!cedcdlr. DUşUncclc· 
n de, kmiz, h~ bir akl.ı sellme da· 
yanır. 

Önümüzden çocuklar, kadınlar, 
elleri c pte birtakım gençler, baba 
denecek y ta crkekl r geçiyordu. 
HJç klms<'nin yUzllnde derin bir dU· 
ştlnce ıılCı.metı, kcdeı;, cndi110 yok 
gıblydi. Hani bazı memleketlerde 
parklar, i§Sizlerln dado.ndığı yerdir; 
dttler. Bizde i;ılnden ç~ adam, 
boş vaktini geçirmek lı;m, her hııl· 
de parktan ba§ka bir yer intihap 
odiyor. Çtinktl paz:Lrdan b:ıgka gün· 
Jor(lo de, herhangi saatte parka gir_ 
mck imkbmı bulsam, öyle ny!Ak 
nevfn(lcn 'kanapelcrc uznnmı.ş, saka· 
Jı blr karış insnnlarn pek nadir 
rostıanm. 

Gdlp geçenler arasında, bir kU· 
çUcük arabaya çocuğunu yerleştır

ml.§, usul wıuı itellyerek gezdirip 
duran bir ndam gördüm. Ne ynlnn 

Arkadaşının sorgusuna §iş· 
man alay eder şekilde cevap 
verdi: 

- Be1ki bir ölüyü 
gelmişlerdir. Hem bize 
nım .• Ölülerin avukatı 
ya .. 

Sonra ihtiyara döndü: 

ziyarete 
ne ca· 

değilsin 

- Yolu bilmiyorsanız göste· 
relim ... sorun. 

'Mahmut Bey önündekı top· 
rak yığınına baktı: 

- Biliyoruz cvlfı.t.. 
Başiyle ~cıaret etti: 
- lştc §urası .• 
Mezarcının arkada,c_;ı birnz ev

velki ka.zanç sevincini kaybet· 
mişti. Maddiyattan uza.klasmak 
ona dokunmustu: 

- Desene bize ~öre bir iş 
yok,.. 

- Yok gibi.. 
Mezarcı a~·m teessür içinde 

tekrarladı: 
- Ben de sizi müşteri san· 

mıştım be! .. 
Mahmut bey hafif gulümse 

di. Hakkının sararmış, buruşma 
ğa başlamış yorgun yüziınc 
baktı. Mezarcının hayıflanması 
nı gidermeğe çalıı;ıtı: 

- Acele etme mozarcı.. O 
knzma ile şu küre!. senin elinde 
bulundukça müşterilerinin ara· 
smda beni. onu ve bir başkasını 
göreceksin .. Bir giin de kendini .. 

Hayat s::öründüğü kadar u· 
zun değildir. ömür dedığin bir 
nefes kadar ktsa sürer. Sevinç 
ve acılarına in.san kendini alış· 
tırmadan g-öc:er. gider .. 'bu fani 
dünyadan. 
Şişman mezarcının yüzünde 

bir ürkeklik peyda oldu. 1htiya
rın felsefesi hiç de hoşuna git 
memişe benziyorou. 

(DC1Jamı w l 

Za vnllı çocuğun ann 
saıtba.. baksana biçare a 
.kendisi ge.zdir,mek ımecburt}' t.md 

lıyOT. 

Bu esnada o adrun Çeleb ye ha· 
fif bir ba§ :f,jarcW~ scl!Un v r.Ji. 
Moralum nrtn~tı: 

Çelebl nnlnttı: 

- Erendim, dedl. Bu adn.m tı 
zm kar.uı vardır. Hem de gc.nç, -dip· 
diri, sap s:ı.~lam " elinden h r §CY 
geleb ecek gUz ıcc b 
\>ak.JUar k ncnı rinln u Y. 
aum; orad n b lirim. Tanrının gQ 

nU, çoğu i§lt::rinl kocasına gt>rd r 
mektcn hoıılantr. Çocutru gel:dırm k 
f}Öyle dursun, daha ne ~ler yaptır 
maz! Daba yakından tanıyanların 

anıattıklarma bah,lırsa srı.bahlan 

daha yataktayken, kahvaltısını ko. 
casına hazırlatır; ayağına g Urtir

n:ıJ&ı. Çocuğun banyosunu bu adam 
ynpnr; elbiselerini bu adam UtWcr .. 
giydirip kuşatmaşı, h m satın aı· 
mak hem de ibUfiU yakışurmak ba· 
kımrndnn bu ndamn aittir. Aradn 
bir evde yemek plşlrdiğini, tcm!zllk 
yapacağım da söylerlerdi ve pazar 
gUnlc.rl, 4!ğer annesl.ıUD, gld®cği bir 
yakın akrabası varsa. yahut 0-vde 
ltalacağı tutmussa bu yavruyu ara. 
basma koyup gt!Zdlrmek, eğ endil"' 
mek vo yemek .zamo.nmd& 'tekrar 
eve get!.rlp karnını dOyµrarak ötlıe 

uykusUna yatırmak bu adamın 1§1· 
dir. Kadına alt olo.n bir kıaım wat· 
fcler de böyle_. Adamcağızm kendi 
Işlerincl :ise, yardım görmcal.ne uıa 
imkAnı yoktur. Tra§ ısuyunu mu :ıaı· 
tncak; kendi.sinin yapması ırı.zımdır. 
Elbiscıerinl silip sUpUrmek, tcı111z· 

,lcylp mulw.faza etmek mutlaka ona 
alt bir meşguliyettir. Adamc:ı.ğızm, 
sır! ı;;ahsi ihmali yUzUnden mendil· 
Biz gezdiğini görenler olmu . Yemek 
zamo.nları sofrayı muhakkak blrJlk. 
te kurarlar; yeni bir yemek etu
mck icap cdınc , adamın k ndlsl 
kalkar getirirmiş ... 

- Arada bir d yak da yJ~ r mu 
acabn!? 

- Hayır; o yok lşt ! .. D ;) , ye· 
mcslnc lüzum da yok zaten •.• Çilll U 
gGstcrllcn her l~l yapıyor; sö •lenoo 
her söze eyvallah edıyor •. En ıne 

tokadı vur; ağzından lokmasını al! 

- Tam mruıasnc bır lulıbık d 
oc! Kndm bU' defa ne ~ npnuşsa yap 
mış, adamm gözünü yıldırmış .•. Ak 
el şekilde hareket etme~ c ret 
edem:yor. 

- Hayır efendim. Sebep bu d ıl! 

- 'Ya nedir" 
- Karısını sevi~ orınu:ı t. 

.A:rkndtı ı~ın bu sözU üzerin , ol· 
duğum ~erde dona kaldım. Eeğr 
aşk bu ise, onun n:ımma, ne rezalet· 
lor l§lenlyordu! .. Ya ben "qk" ı an. 
ııımıyorum. Yahut dil n ı., • w \ 
o.llevt tş b5ılimUnc tnallük eden sa 
balardıı. ols\in • yağlı tarafı daim 
"sevilen" den yana kesllen, ağır v 
insafsız bir köleliktir. 

BlJiMET ~"tr: 



Londrada bir toplanb 
yaptılar 

Londro., 11 (A.A.) - B.B.O. 
BütUn Slav memleketleri mUmes • 

illeri bir top•antı yııp ı~ardır. Bu 
toplantıd:ı bir nı.tuk söyJlycn Rus mu 
harrlrl Aleltsy Tolestoy, bUtUn Slav 
milletlerini Hltl<?rizmt ve Alman a 
ı<erl te ılA.tmı imha e Uzcı c 
müttehiden mllcadelede tulunrnağn 

davet etı'nl Ur . 

ltalyan resmi 
tebliği 

J:cma, 11 (A.A.) - İtalyan ordı.:. 

rı um•ımt karargAlunm 433 numn
ğt: 

il A!rikada Tobnık cephesinde 
r ı ı tnrn.fm k~ kollan arıtam • 

r ve topçu lnnliyeti 

bc'b yet v"rmt l rdlr. 
Dlğ r t1r tolum hn-.; a ı.eş '·ltllllcrl 

o ,m n, Bardiynya ve Slrte sahllle. 
!n.:ı akmlar ynpmıştrr. 

Şark! A!rikada ynrbay Ugoılnln 

kumandası nltmda bulun n Oclgı.ıa 

bert garnizonuna mensup müfrezeler, 
dll;::m:ı.mn mUscU!l.h grup1arma kar ı 

bir ileri h:ırekeU yaparak bunları fi
rara icb:ı.r ve ağır zayiat dUçnr et
m~lerdir. İlıgillz tayyareleri, yeni. 
den Gond:ır müstahkem mcvkllnl ve 
Uolcheflt knles!nl bombardıman e t
ml§lerdlr. 

11 ağustos gecesi blr lngillı: tayya. 
si, S raküza limanında demirli bu. 

ıunan Kallfornlya hastane gcm!slne 
hUcum ederek blr torpil iı!:ı.bet et.Ur. 
rni§sc de gemi batmamr,,tır. 

Avusturalyada 
Her es asker 

oluyor 
ldn<'y 11 (A.A.) - Bur.dan birkaç 

ay evvel asker toplanılm:ısı 1[1lne bat
la.nılnuştı. DUn hızmete girmek içln 
stlda ile' mUrncnat edenlerin mıktan 
azamı haddine vasıl olmu~tur. Asker. 
llk ııubolcrl, bu hall büyU!: Okyanu • 
taki vaziyetın gerginliğin nt!etmek
tedlrler. MUstedUerden birçok kim -
el er , tehlikenin Avustraıyaya. pek z!.. 

ya.de yıı.klnşmn.kta olduğ"unu ve bu 
tehlikeye kanıı koymak için ellerlr.
den geleni yapm:ığa amade bUlunduk
ıarmı söylemll}lerd!r. 

Bulgar talebeleri
nin senelik . 
'ongresı 

SoflB 11 (A.A.) - Otl: 
Bu~ r talebelerinlo. s nclilt kong. 

resi dUn Scnovgraddrı Bulgar d hlllye 
ruııın Gabrovokinin riy etinde nçıı. 
~tır. Kon~edc Alman, ıtaıyan, Ma
car, Slovalt, Hrrvat ve Jn.pon tah>oo 
mUme ltleri de hazır b:ılunmu l:ı.r • 
dır. 

Bir İngiliz toi"pidosu 
batırıldı 

Londm, ıı (A.A.) - n.n.c: 
Bahriye nC"znrctinln b!r tebliğine 

g re, Dcfander torpido muhribi ba -
trnlmu trr. 1nsanc:ı z ylat yoktur. 

GOZMU 
Ke 1 

EHASSISI 
ar z 

Pazardan ba§t.:a oer güD 
OOLEUEN o ntA 

Talısım, Kame1 Palas 
1 nei lıat 

J'tll"fon: 4!JS18 

• 
iZ 

eisicumhuru 

nanrnası 

tarafından 
" mlandı 

Lır.boıı, ı ı ( \.A.) - Reisicumhur 
Cnrmon:ı A.sorlardıı yaplığ"l seyahat· 
len b nk§atn Ll.zbonıı dön ccktir. 
KenJwn hararetli bir im •ıl mera· 

· simi için h:ızırııklıır yapılm1ştrr. 

Gazeteler, rly etlcumhur gemlBl 
fle r fakatlnd kl g mılcnn p:ızıır S"ll. 
nU Asorlardan don rken bır Br!tanya 
harp fılosu ile lrnrşılıı.ştıltlıı.rmı to • 
baıiiz ettirmektedir. Britanya Amirnl 
gemisi reiıılcumhuru 21 par" topln 
seH'ımlamış \•e sanc k dir<>ğlne bir 
nezal. • eri olır k Poı teldz hayra 
ğını ç kmlşUr RiyasE'tlcumhur ge · 
misinden n bir mesaj, reiıı1c ımhur 
Cal'tr'">n nın bu bek1enmedik h~d l\C. 

den çolt lıtehıuısi., old•ığunu bllclır 

m k~ lr. 

Kanadanzn 
Den·z · nşaat 

prog amı 
Otuwa, 11 (A.A.) - Kanada 

büyük bir gemi inşaat programını 
hn7.ırln.mıştrr. ~u meyanda muh -
ripler ve cemıın bir milyon tonluk 
t cır t gemisi de inş:ı edilecektir. 

Deniz ticaret nazırı Makdonald 
bugün bu haberi venniştir, 

Finlandiya a 
Krallık 

kurulacak 
Almanlar Finlandlyndn bir krnl

lık kurmak istemektedirler. Buntı 
mareşal Mannerhaym da taraftar 
görünUyor. Yeni krallığa İtalyan 
kral nilesilc de sıhrlyetı bulunan 
bir Alman prensi getirilecektir. 

- füıdyo gazetesi -

UZ KŞ 
(Ba~ tarafı J ıncide ) 

şfdinc de-ı.m.m <'diyorlar. Geniş mils 
tahkem mevkiler inşa ve hava ils
lerinin ikmalini tcsrl ediyorlar. 
Japon ba.'jvckili imparatorla bir 
çok defalar görüşmilştUr. Bunlar, 
ehemm'y<'li bir karann ilk altı • 
mcUeridır. . :;. 

Tokyo, 11 ( ~.A.) - Afi ajan· 
sı bildiriyor: 

Dom"i ajansının Bnngkok'dan 
verdiği bir htıbC'rc göre. Siyamla 
.Malezya ıı.rnsındaki büyük otomo· 
bil yolu kap:ıtılını.s ve hududun 
15/20 mi) ger s"nde büyük tahki
mat inşaatı yapılm·ştır. Çunking
den gelen 15 bin kişilik bir kuv
vetin Birmanyn huc;ludundn tah.şit 
edildiği a-. ilave olônuyor. 

Slnga.pura yüz Amerikan tay
yaresi gelmlştlr. Bırmanya budu· 
duna Avustralyalı kıtaat SC\'k e 
dilml~tir. . :;. . 

J..ondrn, 1J (A.A. ) - Pasüiktc 
vaz"yetin fcnalnştığma ve gcrgin
li/;'in arttığına dair nlfımetler var
dır. Avu,,.tralyo. başvekili Mcnzics 
ltablnenin hususi toplantısında bu
lunmak için seyı:ı.hatini tehir et
mfştır. Brlbaum limanına. gelmicı 
olan iki Amerikan krtıvazöril bir 
semti meçhule hareket etmi8til". 

Avustralya. nazırları vnziyet fc
nalıı.<jırs:ı kn.blnen!.n fevkıılll.de iç· 
timamdn hazır bulunmak emrini 
alnu la.rdır. 

Avustralya. bahriye nazın King, 
vaziyetin katl surette feıuıla.ştıı';"I
nı, h'1l"Jl veyn suUı kararı v<'rmek 
mesuliyetinin tamnmile Japonya· 
ya terettllp edeceğini, Avustral -
yanın hukuk ve menfııatlerl.nl n
zhnle müdafruı edeceğini söyle • 
mLstir. 

Jnponlarm yııpmaktn bulunduk
lnn geniş tabşidat iyi a!Aw3tler 
deE;lldir. 

İngiltere 
k ra liçesi 

Gösterdikleri 
yardımdan dolayı 

Amerikan kadınla· 
nna teşekkür etti 

Londrn, 11 (A.A.) - B.B.C: 
lngiltere kraliçesi, Amerika 

kadınlarına İngiltercye gösterdik
leri yardımdan dolayı tcı1ckküı

maksadılc rad~ o ilr b.r mf'sajdn 
bulunmu tur. Krnliçc ezciunle de
mlşUr ki: 

"Arn rıkıı.lılar ln'!ilizler g"bi 
sulhu severler ve tahrıp edıcı ga· 
y<'ler tak p etmezler. Şımd.lık 
lıo.rp im mclıı düş,;nanları .. ızla 
aynı seviyede değiliz. Fakat Bri
t.anya milletinin kuvvct.:ni rtra -
fımı.zdn toplayarak Allabın yar
dımıyle sonundn gnlip geleceği -
mizden eminiz. Güclükle:r, kalpleri 
mlzi çelikleştlrm" ve metaneti • 
mizl kuvvetlendirmiştir. Kudsi bır 
gaye uğnmclıı. harp ediyoruz. 

Kraliçe, Amerikanın şefkat ve 
muhabbetinden lngilizlf'rin pek 
milln.haSsıi:ı olduklarını söylemiş 
ve mesajını şöyle bltlrmiştlr: 

Sizın, yanımızdan ba mızı çevir 
mcksiz.n geçtiğinizi görmek "bize 
kuvvet; bahşediyor. Blze gösterdi
ğiniz şefkat ve yardımdan .dolayı 
teşekkür ederim. 

Finlandi1Ja 
üzerinde 

Sovyet 
tayyareleri 

llclslnld, 11 (A .A.) - D .N.n. 
SıılAhlyettnr bl.r mcmbad:ın b1ldl. 

r!ldlıtıne göre, dU~mnn 9 ağustosta 
Fin topraklan Uzerindc ha.va faallye. 
Undc bulunmuııtur. DUn sabah saat 
beşe doğru bir dU§man bon:bardımıın 
tnyyaresl l<"'inlAndlya körfezinde §ehlr 
Uzcrindc uçmll§ ve ahşnp iki evi bom 
oaıamıştır. 

Ortaçağlardan kıı.lmn ve bugl1n gl. 
malt Avrupanın en gllzel ldll:ıclerln 
den birlnln kulesine tam isabet vaki 
olmu!ltur. lnşnsına 1414 te başlanan 
k lise 1418 de blr Alman miman tara
fından tamamlanmıştır. 

D. • 

• 
. a1ansına 

göre 
{ Bcu; tara tı l ıncide) 

Alman hava kuvvetler!, evvelce de 
blltllrlldiği gibl §imdiye kadar 10.000 

den !nzlıı Sovyct tayyaresi tahrip et· 
mışlerdlr. Geçen yaz garpte yapıln.n 
taarruz esnasında elde odllen netice 

ile mukayese edilecek olurs.-ı bu ra • 
kamın ifade ettiği mana dalın iyi an· 
laşııır. Fılh:ıldkıı. garp cephe lnde o 
zaman yalnız 2633 dUşm!ln tayyaresi 
tahrip edilmişti. Bu miktar İttzillz ve 
Fransız hava kuvvetlerini~ kıta üze. 
rlndckl muharebelerde kullanilıkl!ln 

tayyarelerin en bl1yUk kısmını teşkil 
edıyordu. 

Sovyctıcrle ynpı1:ı.n muharebelerde, 
bUtUn cephelerde dil UrUlen düşman 

t.nyynrelcrln!n dört misli tayyare dU· 

§UrQlmUştUr. Eğer Ruslar buna rağ
men hlllt\ t.nyyare ve harp malzeme· 
sıne malik bulunuyorlarsa bu, Sov. 
yeUcrin merkezı Avrupaya saldırmak 
için ne kadar çok tayyare imal et· 
tiklerini gösterir. 

Londra nıahaf iline 
göre 

(Ba$ tarafı l incide) 

Yağmurların. eylCılUn ortasına lta· 
dar zırhlı arnbal:ıı m h:ırekli. tına 
rno.ni olmıı.sı mulı temel d<'ğildir, 
Kar ise Ukrayna.da birinci ve ikin
ci teşrinden evvel görUlmez. 

Son 24 saatin vaziyeti hnk'=mdn 
malfımat alınmamıştır. Şimdi" U
çüneli tnnrruzlannın ortasında o 
lan Almanların şark eephes'nin 
bnşlta bir yerinde mUhim bir de
ği. ikli.k meydana getirdikleri zan 
nedi.bııemek te<lir. 

Bir Amerikan ı 
deniz nakliyat 
kumpanyası 

Japonyada i 
ş eıerlnl 

a. atıyoır 
--o-

Japon müesseseleri ıflas 
h alı nde 

\"eı·yorJ., 11 ( A.A.) - Ofi: 
Tokyodan Amerika njansla •• 

na ~elen haberlere göre, Pasifik· 
tckı deniz seyrisef er kumpanya. 
!arının en ehcmmi\etlılcıinden bi 
ri olan Canadiar. Pasific Ste
amshıp Company Japonyada bu. 
lunan bütün şu'bı:!lcrinc kapat. 
mak emrini vcmıifitir. 

Amerikn mcnbalarmdan <;1kan 
haberlere nazaran Janon iş mu· 
bitleri iflfts etmek üzeredir. 

Diğer taraftan Nevyorktaki 
• Tntional Cıty Bank blfınçosunu 
nsgari hadde irca etmek ve Ja . 
ponyada Kobe. Thanya ve hatta 
Tokyodaki şubelC'rini de ka;-> ... • 
mak mecburiyetinde kalacağını 
bildirmiştir. 

Japonya tarafından blo'kaj 
tedb:rıerinin mcr'i,,et mevkiinc 
girişinden beri Nation&l Cıty 
Bank Japon makamları tarafın· 
dan ııiddetli bir tazyike maruz 
kalmrs ve hatta Japon mevduat 
sn.bipleri bile diğer bir Japon 
banka.sına devir 11e nakil edilme. 
dik<:e mezkur bankadaki mevdu. 
atlarını almaktan menedilmişler
dir. Japonyadaki Birleşik Amc. 
rika büyük elçisi dün J aponya 
hariciye ve mnlivc naZirlarma 
Amerika hükttmetinin Japonya 
aynı muka.belei bilmisil tedbirle
rini ittihaz etmek istediği tak· 
dirde A.meriknda bulunan Japon 
meml'rlarmın mevduntma vaz 
edilmiş blokaj tedbirlerini kal. 
dırmağn amade olduğunu iblağ 
eylemiştir. 

s a 
Çekoslovak 
kıta/arı 
Teşkil 

olunuyor 
Bunlar Sovyet 
kun1andasında 
harp edecekler 

l..onılru , 11 (A .A.) - Çckoslovnkya 
hariciye nazırı Sovyet • Rnsynda Çc 
ko,.lovıık kıtnıarı teşldl edilmekte oı. 
duğunu blldlrm~tlr. Bu l:ıtalar, Çekos 
lovalt mıbaylan tanıfmdıı.n sevlt ve 
idare edilecek ve Sovyct kumatldıı he 
yetine bağlı bu!unacaktır. 

. Ing llz .esirleri 
{BM tarafı 1 frıcide> 

men sUpUrgeleri esirlerin ellerinden a. 
laralt kabramo.nlarm böyle adl bir L' 
görmelerine mUsaad~ etmlyeceklerlnl 
söylcmiıılcrdir. Hnlk, kaomı:ıra. yar
dım etmiştir. Alman zabiti, muhafız
lnra ateş emrini vermlıı, bir Yunanlı 

kadın ölmUştUr. 

VAKiT 
Büyük 

ve 
heyecanlı 
Yeni bir 

Dünkü Meclis 
müzakereleri 

(Baı tarafı 1. incide), 

Bu kanun lll.yihasınm heyeti umu • 
mlyesi üzerinde söz aır.n hatipler ta· 
raf'mdan llerl .sUrlllcn mUtıı.ıealara. 

lmroı dnhlllyc vekfil Fnllı: öztrnk, 
bu kanunun tanzlınlne saik olan sc. 
beplerl iznh ...tml3 ve ş1mdlye kadar 
bu yardımın hqlen sert bUlten knnu· 
nunun mUsaadesl nlsbetlnde ve en 
büyük hUsnUnlyetlc yapılnıı§ olduğu· 

nu takat zamanın bu yardımın kMl 
gelmediği g!lrUJerek Cumhuriyet hnlk 
pnrtlsl g-rupunun teşh-U ettiği bir en· 
cümcn tarafından uzun uzadıya yapı_ 
lan tetkikler sonunda hazırlanmış o· 
lan rnpor ve bunun üzerinde grup 
heyeti umuınlyeslnde geçen mllza· 
kerelerde ileri stırillmllş o an rnUtnU\· 
lar g5zönUnde tutulnralt mevzu mil. 
znkC're olan kanun ıtty!hasmm tnn • 
zim edildiğini E!SylcmL~tlr. 

Meclis, lı:ı.rp dolayıslle kara.nele, de 
nlzden ve havnd:ın memlckctlmlı:e 
gelmekte olan mUltecUor hakkındnkl 
kanun lAylhası ile askerlik ka.nununun 
4 Uncu maddesinin, !lrfi idare kan•ı· 
nunun b:ı.zı maddelerinin vo ycd"k 
subay vo nseln"i mem•Jrlar hakkında. 
ki kanunun UçUncll maddesinin (Il) 
fıkrasının tac.1lllerlno ait kanun lAyi· 
balanın tasvip cttlltt~n sonra eylUlUn 
15 inde toplnnmnk Uzere içtiınama 
nilın)'(?t vermiştir. 

Alman tebliği 
(Baş tarab 1 incide) 

bot bir dll§man tayyaresi dll§Urmll§, 
bir devriye gemisi ve bir mayn tara. 
yıcı da bir tayyare dU~Urmllşlerdlr. 

Şimnıı A!rlkacla Alman ve İtalyan 
pike bombardıman tnyyareıerl Tob • 
ruk Uman tesisatına tam 16a.beUer 
kaydctmL:ıler ve bazı lngıllz dnfl ba· 
taryıılarmı susturmu,ıardır. BUyUk 
bir Alman tayyaresi tcı;ıklll 10 • 11 
ağufftos gecesi SUvcyş knnalmd a.s • 
kert tesisatı bombalamıştır. 

Şimali §arkiden gelen mllnferld 
bazı dU1'm:ın tayyareleri geçen geco 
Almanya arazisi Uzertncıc uçm~lo.r 

ve Ber!lne varmağa teşebbüs etmlş
lcrdlr. Hava da!i batarylllarmıızm a.· 
~1 llo bunlar pllskUrtUlmll,.cılerdlr. 

Mutaarnz düşman tayyarelerlndcn 
ildsl dl1~11rülmUştUr. 

• A 
(Baş tarafı 1 incide), 

Berlinde bugüne kadar ln
gilterenin Tahran hükumeti 
ne bir ültimatom verdiğine 
dair hi~bir haber alırıma -
mıştır . 

Londrn 11 (A.A .) - IAndrada alı. 
nan haberlere göre Sovyet bUkOmetl 
Alman tebaruırnrn !randa, bulunma 
ları hakkında V<) bunların orada bu
ı ıın mnlannın tcı;ıkU etmekte olduğu 

tehlllcc sebcblle ırnn hUkOmcU nez. 
dinde b3.zı teşebbUslcrdc bulunmuştur. 
Sovyetıcr, aynı zn.manda ıranda ea • 
kin Alman tebaası mıktarmı aza.ıt 

manın bizzat 1ranın mcns.!H baknnm.. 
dan chemmlycW olduğunu da ıran 
llUkQmetlnln nıızan dikkatini celbet -
mlştlr. 

Manmafih StaUne, İran ~ahına 1921 
tarllıll muo.hedenin Sovyet ordusuna 
bazı ah·ıaldo İran hudutiunu geçmek 
mllsaadcsini bahşetmekte olduğunu 

hatırl:ıtmış bulunduğu suretindeki 
şayia tceyyUt etmemiştir. 

Romana başlıyor: 
mr cas s ö dlirDldD 

lngilizceden Çeviren: H. MONIR~ ..•............................................. , .. , 

Libyad~ 
lf obruk etra.~~~ 
İngiliz mevıl 

yaklaşaıı IS 
italyan.

1
& 

imha edı o 
Ifahirc, 11 (A.A·) ;iığı' 

kuvvetlerinin rcsıni its.U'!)ll 
Cumartesi gecesi . ftC 

at:r, Tobruk ctıııfınd~. ~ 
mizc hücum etmıffle eS~ 
vizlerin 300 yardn ın il!l 
dar yaklıışmnlarmn. ın , 
tik. Bu mesafede d~,tııııi 
ferine kadar batnrJ40ı~ 
mitralyözlerlıniz taraf 
edilmiş Ur. ).(C 

Hudut mmtaknsındıı # 
lanmız, diln dü~annı !jıil 
kollan ile harbe tutu 1ıtoll 
Bilahare dfü:ımruı keş t 
ta'"""larmuzm şiddetli 11

• •-1.. ~ 1 
sirl ı:ı.ltmda çekflıncb'e 
mi<ıtlr.~ 

P ·fiı b. katl~ı ası ete ır 
çıknrs:J 

KanadB 
Tedbirler 

alacaK1= 

Ottavn, 11 (A.A.) ~ 
Deniz ticareti nnz1I1 ~ 

buglin şu beyanatta bul çııı 
"Pasifikte karı;;ıklılC 2 

dlroe Kanadanrn don 11tıi! 
münnslp şekilde k~.& 
söyliyebilirim. Halih~~· 
fiktc bir knç genünılz ' J1l 
dan ba§ka Eskimnlt'tıı ~ 
üsse de malik bulun~tS' 
nanmamwn bhincl f.lt 
nadayı, nerede icap ede 
müdafaa etmektir. curı4 
Muhasamatın bidM" 

Kana.da donruıma.sı 13 <t . ııv" 250 gemiye ibill.ğ ed1 
1 ı 

rettebat mevcudu dil Üf. 
22.000 kişiye çıkar~ 

·o~ Avrupa harici 
İngiliz ceph8~1 

kurmak f ikrı 
(Ba8 tarafı .ı c:rıo 

veya. tamamen geri çc1' tff' 
cephesine ı;öndennek ıı "ili' 
kıılmıslıı.nlır. Ilu Wb:ıtlllı:fef 
l!us seferinde lmti bir rıı.~' ıı ' 
efm<'kslzln şimali .ı\f 11ııl,r! 
k m \'Ct göndererek ıt:J) Jf 
cephede yardon cdclJlcı• o~ 
Alman ordusnnn J{ııı~, 
catıı1musı netice i o l!l j ıı 
AYnıpadn. crbcst l•atıı00rd 
ort a nrl<ta buhınnn dclı 
:veni kuvvetler ila\·c c . ' ~ bir kere • rnzın sıca1• fil" 111tt" 
çcrek sonbaharın erirı - t;ıı'"' f 
lirse J,ibynclald Jt.aJynıı cı t11'' ı' 
ri g~en kı ta.ldnd(•n Jfilıt~ 
dar bele rle yıkılabilir. rl1 
defa 1tnlynnlur için Gll ili' 
lmıund:ı blle t utunn1n1' 
balo gelir. 

11 
tıt1 

Orta ~rıruı. ordutnr'!1;r,ıt1 
salt vaz"yetlnden fngilırl p I 
f a.tle ctmclı: l tlycceıdc ııı ~' 
blidir. t n iliz Jmynakl'l~r r 1, 
pa haricinde kurul.nCll" !Jlf 
bahsetmeleri bu noırt.ıııl11~'11ıı11' 1, 
nn. i fade edebilir ' c t~1~11t ' 
mali Afrlkadııld S-OD b ~ , 
talımmn da r lindcn ~iıı#tef r 
manya tarafından ıcltf1"~' 
Jiarşı ynıntacak ulh tct&' ~ 
zerine mühim urctM -"t 
cek hiıdlse mahiyetini ., .. ., ';' 
Belld Jngiltcre ile A.IJ111l ~ıtı 
s mdn. bir anlaşınıı 

zemin hllZirlayabillr. \'1'11" jtJ 
lşto lngiUzlcr iı;ln ~ rırıP j 

t:ı ı ha rldnlle cephe ~1~ !ıııt 
ri ancak bu sahayı ne; ,ıtrıJ 
dirde ameli bir luyn1et1~t1tefY,r 
Hıkn.t bu fikri, Rnsyn ~ J 
kaclnr llcr llyC<'..clc olan ~ ~c ' r> 
dolarını yandan vurıoJıl> ~0ti1~ 
lfıp etmek dcrooesıno tut· tfo. 
f azla hayale knpılnıak ;srı' ~ 

VAK11,
4
, 

Daima halkın tflefl..JJ.f 

tini düşünür, her ;;ızı 
sın'Cla en seçm~ ~ 

· ne§f'edet. 



~ •aYG EDiB• no is an bul adliy~sinde 
~CiZELER OKTOR veni terfi ve tayinler 

~l'tıil:ı.an: Türkçesi: h k 1 1 T 
CRILLJ MUZAFFER ACAR i . a im yüzer ira maaş a emyiz 

~- ~ 1 52 www 1 .., t 1 d 
fiti 'lli~1 SÖzleri altında ~ıbi görünürse d aradan on ma mesı aza ıgına ayın o un u sen batıp, hır şey beş gün geçtikten sonra bunla· Adli)e VE'kaleUnin hazırladığı 

~~U: Sonra Gran nn ne kadar lüzumsuz, 7.ararlı ve evvı>lden !stnnbul mUddeiumu· 
lütfen . ve tatbiki imkansız olduğu gö· mfliğ.no tebliğ ctUği yeni terfi 
e 12'.<üı eder misı rUlür. ve ta) ııı listesine görcı, bu se.ncı 

~it rııeCektırdit:ınız sek Ben kollektif zekaya ınanr de l::ıtruıbuldnn iki hnktm 100 c.ır 
a~n lll~ı.runun maa rıın ve tc:'bcamın gayetle ·mi· Hm asli mıınşla temyiz mahkeme. 

tılhayu b~~ığinız hal mi bir hüsnüniyete malik bu· si azalığına terfi etmJ Jerdır. 
t:r..._ 8.Jlıe el ır ıkı dakika lundu~una da eminim. biliyorum Bunlar asliye üçUncU tlc. rot 

' -c.a arına er.ı n den büyük ki tobcnm bütün yanlışlıkları mahkemesi reisi 1rfan Bilgin il 
<:arptırıyorsu bizzat düzeltecek ve hataları. zekı Ererdir. 

~ knbahatleri tecz.iye edecek va· Listenin lstnnbulu aliıkadar e-
Ur arı ll} olduğunuz güm zivettedir. den diğer is.imleri de !jÖyledlr: 

lp n~~ ayı ı seksen "Kanun, nizam, usul koymakla 90 lira nsli m ru t<~rfl 
'tı .. ~\ıeru;~•Zdır .. Diye Ji ne tekamUI, terakki mümkiiıı- ~lcnler 
~~ ~· . Sek!llen diye dlir. Ne de rağbet temin olunur. DördüncU ticaret mahkemesı 
b~ \'e d tın gazeteniz Hayır... Bence modern tedrisat reisi Fa7.ıl Soru§bay, asliye hu· 

r · ~ ıstedikleri ta bulunmıyan bir mektep oku· kuk ha.kimi AJI Rıza Truntekln 
CUcat 1 tediğiniz gibı tacak talebe bulamaz, boyalı · v~ asliye hukuk hilldmi Senih As.. 

h,_ Sı.; on}an bir daha .. arap satan kİITlS{' nihayet gli lan. Senih Aslan tJ.cnret mahke
~"fll\ ni betonı billere ve nün bırındc dUkkan'nl kapamn mesi reisliğine tayin olunınu tur. 

at <>ld ~tle verginin ğa mecbur kalır, }Olda yürür 80 Iinıyn terfi edenler 
Sıınu ~~ndan biha ken sa~-ına, soluna bakmıyanln- Asliye üçüncil ceza hfildmi Ne. 

~ ~!'af bıJın ki bu ver rm cezasını bir bisiklet. bir oto cip Nadir Kürt..çtıoğlu, birinci sı
~~İld1. kurtarmak bile mobil muhakkak verir. Fenn uıf ndliye mUfettişl Nuri Okçuoğ
ltıa ır bir kc:nnncı kimse tarafından ıu. Nuri Okçuoglu Üsküdıır asli-
~ ıtı~r; azaltmak ıçın angaj edilmez. Kütü bir dok· 

il Ya arı sayısını n tor nafile yere müşteri bekler .• 
~UI Pahnı cemiyet Doktoruktan, siyaset hayatı-
d ttle ~bnişt1r. Bizim r.a geçmiş c-!an doktor Dufan 

tt ~l'tl l1tııiz başkaları müdahale etti: 
arını temin için- - Fakat kanun boyalı şarap 

~ sat sını mcnediyorsa neden bu 
le ,Jiyonun ki siz. kanun tatbık olwunuyor? 

~ buı <:uk bir 2ümrük Grandüşes şu cevabı verdi: 
~ ~ unn..uş değilsi - ~e ?.aman kanunsuz veya 

lıy:ıı gidip de orndn gayri meşru bir hal görürseniz 
~~i}'{11 ~ elleri valizli derhtıl müddeiumınııiliğ-e ihbar 
'itti Ror niz.. Cemi edebilirsiniz. F4er kanun bu 

el ;:-ı '"!Tiumi bir hu· hali bir suc olarak kabul eder 
~ lli vtn~ın ve butiin cezası verilir .. 
~ l' alıZler arasında - Su~lu her kim olursa mı"? 
~.., arım i c kaÇ&.k Bütün salonu bir mırıltı rüz 

'4- ~tlı!ı~ ~ene gümrük gar gibi dola§tı. Grandtiscs keli 
btie lto Yitnıj iling ka melerln üzerine basa basa §U 
~~ Ynıu.ştur. cevabı verdi: 

~ !ide~ ~tnruk memur - Evet MösJö Duffan, sııclu 
~rını şiling alma· her kim olursa olsun •. 

Ankaz altında kalan 
kimse yok! 

Geçenlerde Galat.ada vuku bu
lan inhidwn hMisesinde. evde o
turanlardan birisinin cn'kıız aıtnı. 
dn kaldığı yolunda bir gazete tn
rnfından neşriyat yapılını:ştl. 

Müddeiumumilik yaptığı tahl:l· 
knt sonunda Galatada Güven si
gorta ş1.rkctİnde komisyoncu olan 
HUsııünün hayatta olduğunu ve 
vaka sırasında evde bulunmadığı
nı ti"sbit etmiştir. 

Enkaz tmnnmen temizlenmclt 
ilzere olduğundruı bugünlerde bir 
keşif ya.pılarnk inhidamın ne 
J;uretle vükua geldlğl araştırıla
cnktıı. 

~'ti ıklarım kabul t..... Doktor Duffan devamla: 
l hUttrı- - Şu halde ben de şimdi 1 

ı...· ~ lak11 w..ınetımiz imkan huzurunuzda resmen • • • · Mesut bir evlenme 
~-l' ""~,i .,1,rbd· e bu memurla· Granduş-es kürsünün üzerin( '- d k Düzce tüccarlarından Bay Alt 

l~ \' ıse . bir kasket bir yumruk indirerek 0 tonttı Yılmnz kızı Sabiha Yılmaz ile ouz· 
~. ~Ü"l eııneği de vazife> sözünfi kesti: 
~~ı aı .rncsut olmağa. B r dakika. dedi, ben bur. Yılmaz kUtUphanesi sahibi ve 

~ll'ı" kınıselcrdir. Biz da sizin ihbarlann•za mubntnp ' .ımum iazctclcr bayii B Y Va.hip 
"ll\ 1 • · ekta Balamirtn evlenme töreruerı kı ~r arından fazla olacak de<Yilım Ne hakimım, ne 

,,~ 1 ı0/8/41 pazar gUnU akşamı saat 
~~k }"Oruz. t~terlcr!*' de polis komi eri.. 21 do DUzce H lkevinde birçok 

\.ı rındc. eğlencele Grandüses bu sözleri .. ylcı ı tost ve akrabalarının huzurlarile 1 
~lb r ~ı{ v ter ki vnlıı ken birdenbire gayri ihtiyari tcra kılmmıııtır. Yeni evlilere son 

oılll e karıştllp her kocasını dilşünmüsti.i. Mareşal suz s:ıııdcUcr dileriz. 
~t tll nı bilsmlcr mavi renkte fok balığı tcrbhe 
~ l'~ttcli te gızli tz ı ci i elbisesiyle gözünün önunb~ 

h" 1• Oudaklar te geliyordu. evet kocası oto~o ı. 
e( ~~lılüvordu. Bir de kullanmağa heves etmış ve 
~ 1Yct muhakkak bu arada başına felaketler de 
~r \' t-~-~ütemayildir. g tirmişti. 
lbUh ~um görüldü ( Deoamı uar) 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Ye ceza hAkimliğinrı tayin olun
mU§tur. 

70, UO, 50, 40 'e 35 liraya 
terfi edenler 

Bundan b~a 70 lira asli maaş
la ticnret azahğmn asliye hukuk 
htıltimi Nail İrıc.f, 60 Um asli mn-
88la tstnnbul aUye hukuk hfı.klın· 
llğin ticaret reisi ~azmi Organ, 
İstanbul sulh hAklml Bohçet Bar. 
barosomu, İstanbul asliye hukuk 
hflklmllğine sulh hô.kimi Niz.a.ın 
Özdeniz. ıro Hl'lı asli ma la Bo
ğnzlryan bukuk hAklmliğine Js
tanbul sulh hlikiml Süreyya. Mal
koç, İstanbul tJca.rct azalığına Af
yon hllklmlcı-lnden Behzat Atış, 
lııtanblll tlcarüt nzalığma Gerze 
mUddeiumumlsi Hikmet Oml, 40 
lira aalf maaşla İstanbul sulh ha
kimliğine Ankara sulh hakimi Ka
zmı Karay, 35 lira asli maaşla 
O küdnr mUddeiuınumt munvin1i -
ğlno Bodrum htıki.m muavini Fu
at Gidile terfi, tayin ve naklolun· 
mualardır. 

Elbise hırsızı iki genç 
yakalandı 

Funt ve Sami adında iki genç, 
Aksarayda oturnn Fethi adında 
bir gençle arkada.§ olmuşlar vo 
kendisini kandırarak bir gece e
niştesinin cy;..ne girmişlerdir. Bu 
suretle evden Uç ka.t elbise çal
mışlardtr. Yolda giderlerken, Fu -
at Fethiye nUfus kA.ğıdmı yanına 
alıp almndığmı, zira ntifus kfığıdı 
olmayınca elbiseleri satamıyacak· 
la.rını söyle.mişlordir. Fethi ove 
girip nUfus kAğıdou alıp döndüğü 
zaman ise elbiselerle yeni arka -
daşlarmı bıraktığı yerde bulama
mış ve polise müracaat etmiştir. 

Fuat ve Snmi elbiseleri 26 lira
ya satıp pnraları ötede beride har
carken yak lanm ve <liln do ad· 
Uyeyc teslim edilerek ilçllncU 
ııulh c:eza mahkemesi tarafmdnn 
tovkif ediiınlşlerdi.r. 

Otomobil ça rph 
ör Sami idar ind ki otomo

b!I ile Kndıköyllnde lbrnhimağıı 
mahallesinden geçerken kömür 
amele inden Aliye ç rpmı , b!l§m. 
dan ~ nrall\m·~tır. Ali hastaneye 
kaldırılmııı, şoför yakalanın tır. 

VAKiT 
Sizın gazetenizdir. Her 
arzunuzu vazınız, size 

'tıD verece/; tir 
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Sıvastan haberler 
Valinın teftişlerı -Hall<ev<nde kurs-Bir 
kaza .. Yeni mahsuıe el k!>~ma taaliyeli 

Shw;, (llu ... usJ) - Değ rli va. 
limb .Akif lyidoğan bnşlnrnıs ol
duğu ka.uı, nahiye ve köy tettl • 
lcrine devam etnıe.k Uz.ere bu 
hnftu Sarkışla kazas:ıın gıtnli§leı 
dır. Buradaki çalı§mnlan yakın· 
dnn tetkik eden vnlimiz nahiye, 
ve köy if1lerini bizzat görmek u. 
zere köylere hareket etml tir, 
ValimWn bu teftişleri bilha&ın kö) 
i§leri üzerinde bıı.rtz inkişaflar hu· 
sule getirmektedir. 

Mahsule el koyma işleri 
Villy tim.izde de y nt mahsule 

elkoyma işleri hızla devam et
mektedir. Bu i~leri ikmal etmek 
ıizor ticaret ve sanayi odasında 
teşekkül e<Jen komisyon fıı.allyeti· 
ne devam etınoktcdlr. 

Ziraat müdürü Su 
§ehrine gitti 

Şelırlmiz d~at müıfürli Ba.hti
ynr Aydmoğlu knzn ve nahiyel ri 
dolaşarak &rant ~'jleri ile çok ya
kından alA.kııdıır olmaktadır. Bu 
hafta içinde ziraat müdilrUmü& u 
şehri kazMına gitml§tir. 

Halkevinde faydalı 
bir kurs 

ŞWırimiz lıalkevi sosyal yardmı 
kolu nnnlııra çocuk ba.kmır esnsla
rı üzerinde faydalı bilgiler ver
mek üzere bugünlerde bir çocuk 
bakımı kursu ~ava kcıııp- ver
m;.ştlr. 

Maliye varidat müdürü 
vazifesine ba ladı 

Şehrimiz maliye varidat mUdUl'
lüğllne ta)1n edilen Samswı varl-

Portsait ve Hayfa 
limanlarında veba 
vakaları görüldü 

lltıdut 1m .<ta1ıillm 
mttm mıüliirliiğıtnilmı: 

1ıhcıt tı-

Sıhhat Vekatet.inin 6 ağustos 
941 tarihli ve h!lfzı:sgıhhn. 920 • 
12459 sayılı emirnamelcrine tev 
!ikan: 

• 1ı ır ve Filistin htlkf.ımetıe· 
rinin Port.sait ve Hayfa liman
larmda görülen veba vakalan 
miinı.sebetiyle bu iki limnn mu· 
vnridatlarma talimatnamedeki Ye 
lbaya karşı olan teebirlerden 
1 ...... 2 - 3 numa.rnlılarm tat· 
lbi ki ve bilhassa rralarda 
gizli muvaridat bulunması da 

1 
mümkün olduğlmda.n bu husu • 
ta çok mütevakkız bulunulması 
tebliğ' olunur. 

dıı.t meınur muıwlnlerlndeıı Kazım 
GUrlC\r hnfta içinılo ııehr:ımize gc· 
lcı ok ~eni vıııili'cslnf' ba.şlamLstır. 
Bu vırnifeııincle de kendisine bafia. 
ırla.r dileriz. 

K ~a mı, cinayet mi? 
.;$ehrimizde cumartesi l:iinü me

zat tJnlonıı civarında bir cinnyet 
hft.disesi olmuşt.ur. 

Bu clvo.ı'da terzillk )ılpan Ebu· 
be.kir dükkflnmda i§l~ri ıııe m • 
gul olurken aı1mda.şı Ömer yanı
na gcl<'rek kendisine satmak iste
diği tabancasını gösteriyor. Ve 
beraberce tetkike bnşlo-·orlar. Ta· 
banac birdenbire pntııyor, çıkan 
kur§unlnr Ebubekhi yere seri
yor. Ebubekir aldığı yaralardan 
hayata gö~lerlni knp~yor. cumhu
riyet mUddclumumisi Baha Soys.'l.l 
tahkikata elkoymuştur. 

l<Jbu bekir ölUrken: 
- Ömerin kurşunu ile öldüğü

nll söylemi ve bul\un Uzerlne 
sorgu hA.ltl.'Illiği Ömerl tevkif et· 
mi.'tlr. Adliye hAdi8enln cinayet 
mi yoksa blr kaza mı olduğ\ınu 
tahkik etmek1a'llr. 

El dokumacılık kurau 
sona erdi 

hrimiz Fe~ ilk o ulun· 
da ~ılan el dokumt\C.llığı kursu d 
faattyeUnl ikmal derek çalışma
Jannl\ son vcrm· Ur. Bıı kumlan 
da 25 bo.ynn ehliyetname nlmıır 
tır. Kursu ikmal edeni re çık:rılc, 
el ter.güln, ve ik" er pş'ket iplik 
tcvr.i l'dilme.ktecllr. 

.ı:·c. 

Havzada 
Yeniden belediye 
teıkili.tı kuru]du 

Havza (Husu:'iı J - ,. tiln:anm 
en ~ ve en mamur, nüfus l 
tibarile de on kesif nahiye mer 
kezi olan Havzada yeniden tO§ 
kil edilen belediye faaliyete g~ 
miştir. 

Bu ka. !baınızm yeni belediye 
heyeU de ~1 etmiştir. 
Edirnt) • İstanbul yolu ii7.erinde 
ikhsadt, zirai ve tiC{lri durumu 
çok panak olan Havı.anın imar 
bakımından da pek yakmda 
büyük bir inkişaf ı:töstermesi 
kuvvetle memuldür. 

Eyüp Halkevi gençleri 
Bilecikte 

taki akkö.k bir kesik ......... ---::::--::::::============:.=::::;;~ 
~b·ı;11rı Cdcr. Ve kahka· n 

~c.btitunclcn Ynnan si~ara- • 
:~lllı; lntı.hite yavıhr.. "' 
\ t:tı~ <>nun mcmnutl =: 

AŞK Dlleclk, ıı (llasust> - Eytıp 
halk evi t.emsf.l kolu d iln Bllec:lğe 
geldi. Gece Belkls piy~ temsil 
etti. Bu gece de Hissel şayiayı oy
noııcaklardır. EyUplU gençler yıı.· 
rı.n Bursaya gi<leceklenilr. 

1:!e-kte oldul:'lll1U Bld A \'Ol ·ıN HATm ~ 
hl' llnıl r ilinme - ... Bir ga~ t bavadUıl, bl1 aşk 

5' : lavıııa şu özleri r elası okudum. Frkek kadını otdUr 
~ t mlı:ş. nra da intihar f'tmııı. 0-.mck 
l b ze unu da hatır ki seviyormuş. Hangt crkC'k ve bangi 

~ı~'ı' n a<'t}( maa Jnrı kadın? Bu ehemmiyetli bir me.sclc 
"llıletı <ıttiğı ~bi tam değil. •. ABU ı ıııcvgidc. Bu ba~·adis 

t;' ~e Verılmirıtir." l)(ınl nll\ltad r etti: Fakat onlare acı. 
ıJ .r ~ clul>\ı)İke d lalet eden dığım i<;ln d 1! bu maceraya hayret 
ı(,.- du. tc ltalclı""ım .çtn do o gil Bu n 'I( ffl 

' ~_: ıı· b tal'Yl di ?Zleı ine devamla cıasmdan r ıse. bir nchc çıka• mak 
~ b.~r-at lf • ıırı:usundıı. dn de(;'ıllm. Yalnız bu (ll.clıı 
~ bı.ı ıı ben1m k& bende unutulmuı bir gerrllk hPtıra 

Qt: 'iı tl'nı değil. idarem in sını uyandırdı. nıınıı a km ne oldu. 
• l) O~duğunu iddia gunu öğret n bir hatıra B n vşkm 

lltı bu~~· muhakkak olduğunu bir av gecesinde öğrenelim 
• F\k "W3ı değilim, ola n hislen ve sevkitabiis lC' lll\rc 
~ it~~t ben onlar için r.et ed n iptidai bir adıomım, muh • 

il..~!rka Yakın bir hem lieme ve medcnl heyecanlar "nhıt 
k:"Qen ere evinizin ida· ruhumu bir parça tadil edcbilmlıtir. 
fltitıtin lt~çirin: Sız erkek Avı dell gibi severim, kanlar 1çPrsln 
~İldeızı bUvUtür ve il" do yatan hayvan, kanlı kUJJ tuvıerl, 

• d, • halli lazmunış oıı rlmdekt kan leltesl tıende garip 
k_i~~nrtn dlurunlirsUnilz, bir thtırııs, vabşt bir ı vınç uyan~ll'Il' 
ıillllt . hanımı değil, 
fh.l_btati1~lle ~ynı müşkülU Du sene, oonbauıınn son günlerlno 
·i~d .. _-·4\k bır kilde hal doğru, soğ"Jklar b!rdenblrc tıart.ırdı, 

1 '1(!;"'11 aldırır ve kuz nlerimden Ke.rl beni avıı. en. 
\ L t!leıeerın mUhim ve en ğlrdı. Onunla beraber efak sDkme· 

" dn.f t tk"l den evvel bataklıklard:ı yaban tırdc'k· llc!ı"'-.. ma e ·u: kUk 
\lı.t-ı:,'l<l. h lled Ka· ıerl öldUrecc . 

~ "ll:. \le rı11 b;.~arı Karı kırk yaıındıı. bir b:ıbayltıttır. 
~l hil' Aralan gibi kuvvetli ve kıllı vü~du 
~il iUib<;()k hallerde var. Tam bir tn§'l'alı .• Kaba sab:ı bir 
~ıe taariyle kanunu tam ııdnm. Fakat şen ve h(lŞSobbct. Bir 

l llıu· ı lbiı. bned" x.: • ırmak kıutsımda van 1::ıto, yarı çift 
~tle . 1\ e ııo;ımı, J~ " " 

~e ~ t tine ait b:ızt adet lik bir binııda oturuyor. Stığmdıı ve 
~ tıerıi 'Verdiğimi iddia solundn ormanlık tepelerde Fransanm 
~!~' li bununla itham en bol ve en nadir av hayvanlan var. 
it ~tİ.lni akJı~ınız. Fakat Burada kart.allan bile vurmak mum. 

~ tt tltJe V J:e.niş b:r serbesti kUndür. Katabalılt yerlerde durmnk· 
altıt~ i ~- tanı anlayışla tan çekinen muhacir kuşlar için bu 
l'j lıic: bı1vorunı. Benim ormanın ağaçlan bir gec lllt otel va· 

"' "et•e . r ~man ağır zif ln1 glirUr. 
'l~ • ı-ın }"Ü.kUnü ta rt Burada kana!lnrla suıanmı!J, çitler· 
~ ~· rt\, Ş )O a.ynlm UÇSUZ bucaksız Otlaklar t\) ıı ar; 
~ ~f._,ınccburiyetlcri" görUrsUnUz. Daha uzaklı:ırô:ı bir ır. 

IQ4.ıfuie tedbirler mak genlJJ bir bataklık halinde yayu· 

DI<~li'TKRL"liDEN Oç S,\ 'l'J· A 
mıştır. Bu bataklık :kuzinimle bcrn 
ber en ncvdığlınlz av sahasıdır. Bn 
taklığı knplıyan binlerce sazlo.nn · 
rıuımdan, bır aıı·ığa dayanarak yürü 
tU!en dibi dUz bir sandalla. dotnaır 
kcn balıkların otlar arasından kaçu 
ğmı v yaban ördeklcrlnin suya dal. 
dığını görUrü7. 

Suyu, muvazenesiz bir ihUrnsla sc· 
~crlm: Deniz uçsuz bucaksızdır, oy 
naktır, nehirler uzaklaşan, kaçan, 
kaybolan sulardır. Fakat su hııyvan 
!arının meçhul varlığı bıUınssa batak. 
lıklnrdn göze çarpar. BatQ,klık ycryU 
zUnde d\lnyndan ayrı bir tUcmdir. Bu· 
rada Yll§tyanlann sesleri, ı;UrUltUlcrl, 
kanat çırpışları ve yllzU~lerl <>şrarlı 

bir Meme altur. Bataklık kadar in· 
ıı:ını çeken, dilşUndlircn. enu!ııclere sa 
lan, hatU\ korkutan hiçbir §ClY yok 
tur. Sazların hıgıltısı sakin gecelerde 
bataklığı örten derin seı.sizlik, ka· 
mışlar Uzerlnde öıti elbiııclerl gibi 
sürüklenen sisler, yahut da tatlı, ha 
fir kanat çırpışları bazan insanların 
topundan ve gokyUzUnUn yıldmmm. 
dan daha. korkunçtur, Bur.lar, bıı.tnk· 
tıklan anln_oılm z ve tollllkeli b\r sır 
s:ı.klıyan rüyalar diyarına, korkunç 
dly rıaro benzetir. 

Bataklığın d lgnlonan acıılndc da 
hn derin, daha ğır blr .ııır, bnyat 
sırrı saklıdır. Islak toprakları t>ntnk· 
lık ynpan ağır rutubett , gUne§ln ıuı. 
ğını llk hay t z rrc.tinl uyandınnııı 
tır. Ya~uyıı.n ilk rnnhlOk aydınlığı 

cözlerlni bataklıkta açmı§br. 

Kuzcnlnün evine akjam Uzerl gel· 
dlm. MUthlf bir soğuk, b ı tarar buz 
lgersinde. 

BUfesl, duvarları, tavanı kanatlan 
gerlıerelt, yahut çıvnere takılı dallar 
üzerinde tUnemi§ du:"'Bn çeg.lt çc§lt 
s man doldunılmuş ku§llir, atmaca 
ıar, §&hinler, akbabalar, kartallarla 
doluodasmda kuze.nlm fok derlıılnden 

Yazan. MOPA' ON 
cekoUio soğuk memleketlerde ya§ı. 
yan acaip bir hnyvnna benr.lyordu. 
Bana bu akşam ava çıkabllcceğlmlzl 
miljdetcdl. • 

Av lçtn acçtıg!mlz yerd saat sa.ba 
hın dort buçuğund:ı bulunabilmek i· 
çln üç buçukta hıırel•kl edecektik. 
Burada sabnbleyin esen korkunç rUz 
gArdıın bizi bir parçacık korusun dl 
y buz parçaiarrndan ku!Ubc yapml!J· 
lıı.rdı. Zira sabah rllr.gdrı dcstere gibi 
ıruı:ı.nm eUnı l81rır, bıçak glbl keser. 
Zehirli iğne gibi yakar, kıskaç gibi 
bUker ve ateş gibi ynkar. 

Kuzenim ellerini uğu§turdu: "'.Böy· 
le don görmedim, dedi. Şimdi daha 
saat akşamın altısı. Termometre sifı 
nn altında cın iklyı gösteriyor." 

Yemek yer Y\'mcz kendimi yatağa 
attım, ocakta dalgalanan alevlerin 
qtğında hemen uyudum 

Saat UçU vurıırl<en b{!nl uyandır • 
dıla.r. Bir koyun postun:ı sırtıma ge 
c;lrdlm ve nyı derisinden bir kUrk 
giymiş olan kuzenimin yaJlJila gittim. 
üstüste iki rıncan sıcak kahve ve ikı 
bardak konyıık içtik. f>ır korucu ve 
plonjon, plycro adlı köpeklerlmlzl< 
yola koyulduk. 

Dış:ırda ılk adımlarımızı utar at 
m z kemiklerime kadar donduğumı.ı 
hlııscttım. gece toprak ölilm ka. 
dar 13o~k. Ha.va. Metn donmuş, el. 
le tutulabiliyor: ağaçlan, nebatları. 

böcekleri, kilçlılt ku~lan reırıyor, de 
liyor, kurutuyor, öldürüyor ..• J<Uc;Uk 
kuşlar dallardan katı toprak üzerine 
dUıüyorlar, soğuk bu mUılmlnl bny 
vanlan a vgl ile öpüyor, vo zavallı. 

tar Uzerlnc dU tükleri toprak gibi 
kaskatı kesiliyorlar. 

Ay, sapsan, u!ka yakm ve hlHU ha· 
llnde •.• Olduğu yıırde asılı gibi duru· 
yor, toprak onu da dıı:ıdurmug, yU 
rUyecek, ufkun arkasına gidecek ha. 
il kalmamıg. DUnyayn kuru hazin b1r 
l§ık ooçıyor, ölU ve solgun bir ışık. .. 

Çuvire.n: M lJ' . .l,.urnn ı:: llııi 

Knrl ve ben belimiz bllkUI:;, elleri· 
\iliz ccpleı-Qc, tUteltlorimiz koltuk l· 
tmda yanyıuıa sldıyor ve donmu§ ır 
mak Uzeringe kaYlllndan yUrilyettı. 

mck için keçe sanlı kundqralnnmız 

hiç gilrUıtU çıkarmıyor, köpeklerimi· 
r.in n fcalndon ı;ıkıın beynz dumana 
bakıyonım. 

Bataklığın kenarına gC'ltllk. Sazlık• 
ıar araıınd yUrUmı.ığe başladık. 

Uzun yapraklara ıırtırünen dlr ki • 

rlmlz arktı.mızdl\ Jıı:ıflt bir gUrWtU bı. 
r kıyor, içerimde lıatnltlık karşısında 
~uyduğum tıi:ılerln n kuvvouısı u· 
y ndı. Bataklık bu gt.>çç ul\l .• ııoğuk· 

t n ölmU§.Illz blr ec l'!t ilııerlnd yü· 
rUyoruz. 

,J3ırdcnbtrc dönemeçte lllZtm için 
lı zırlanmış buzdan kultibey!. götdUm. 
Oraya Girdim ve sersen kll§larm u. 
yanm!lBı için daha bir 8aat v kUmlz 
olduğundan ısınmak lçln battaniye · 
tne sarıldım. 

\'e ıırtUstU yatmqı .:ııarnk duvar 
1 rı biraz; ıc!taf olan bu kutup evin 
dım şekli bozqlmu§ ıı.yo b>ıkmağn ba§. 

!adım. 

Faltnt dunmuıı t>atıü~lı(!ın ııoğµğu, 

bu duvarların soğuğu, gökyUzUndcn 
)'llğ"an soğuk beni öksUrtmeğo bqladı. 
Karı ınt1raklan<lı: "Nez!c oımııııı ıs· 

temcm. Bir al<!§ yakalım." dedi. Ve 
korucuya bir kucak kanıış koparma 
sıııı cmrcıttı, 

KulUbemlzin Uzcrlndc uuman çık· 
mıı.ııı için bir dcJlk vardı. Kızıl alev. 
:er blllfir duvarlar arasındı- yük.seldi. 
Buı: duvarlar ynvn§ yavB~ ertmeğe 
ba§la.<lı. Fnknt bu eriyiş o kadar az· 
clı ki, bu buzdan taşlar terlemiş sa· 
nılabilirdl. 

Dıprda kııJmı§ olıı.n Karı beni ça· 
ğırdı: 

- Gel, bak. 
Çıktım ve hayretimden donup kal. 

dım. Bir huniye benziycn kulUbemlz 

(Devamı (i nmda) 

12-8-941 
7.88 Hafit 

progrQ.m 
7.45 Ajans 

ıo.oo ~onuıma 

Yuva 
• oo Senfonik 

mllzlk 
.80 Evin 

12.83 TllrkÇtl 
pl&.klar 

1U5 Aj&n8 
13.00 TUrkge 

pl&klCLr 
13.15 Karıaık 

program 
ıs.os Salon or 

19 Ui Balon Ol' • 

keslram 
n u J 9,no Ajans 

kestrnsı 

18.sc eı-rbcet ıo 
daltlka 

l .4C Salon or 

19.45 Sa;; eacrt r 
20.lG Radyo 

1razct.e8l 
ıo.4r. Klarnet ııo 

lola.n 
21.00 Ziraat tak 

viml 
21.10 Ptyaıra 

§llrkıları 

21.80 Konuşma 
21.45 BUy!\k faıu 
!2.80 ..4janıı 

Salı rarıamba - 12 Ağus. _!! Ağus. > 
:::.:: 
cı' lttıcep: 18 ıı: ili 
~ 1117.lrl 09 Hıurı IOft 

\oııklUCJ \ .... •'• tı .. r..ıın \ .... t'.iıtanl 

hluıe;;tn 
f!.07 9.fit 15.08 8.5& I\ • , ' .. , 

öğle 12.19 5.06 12.19 6.07 
İkindi 16.10 8.157 16.08 8.M 
A~am 19.12 12.00 11.11 

"·"' 1 Yatsı 20.~S l .'4 zo.~ 1.43 

tmsak 8.18 7.158 s 14 '<,Ol 
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,s=··:t:1f26!fJ pı&:?·a 
Emınönü Halkavi 

dalar arası kürek ve 
yüzme müsabakaları 

1 - Erninöııli Halkevi spor 
.,ubesi, (Kınalı · Burgaz • Hey 
beli · Büyü.kada> arasında mer 
haleli bir kürek yarışı tertip 
etmektedir. 

2 - Kürek yan~ı 7.9.941 pa· 
zar günü saat (14) te yapık.• 
~ktır. 

3 - Kürek yarışma iştirak 
edecek klüplerin takımları, (tek 
ı.;ifte), (iki çifte), (dört tek) 
ten teşekkül edecektir. 

4 - Bayanların yarışı (Bü· 
yükada) dan (dört tek> !erin 
hareketiyle başlıyacaktır. (Dört 
tek) ler kendilerini (Hey!beli) 
de jbekliyen (iki çifte) !erin, 
(iki çifte) Jerin bordasına var· 
dıklan anda yarışlarını bitirmi5 
olacaklardır. B.... suretle, Bur· 
gazdan hareket eden (t.ek çifte> 
!erin (Kınalı) ya vnrmalariyle 
bayanların kürek yarışı netice· 
lemniş olacaktır. 

5 - Erkeklerin yarı.şı Kına· 
hadadan (Tek çifte) lerin ha: 
reketiyle başlıyacaktır. Tek ÇÜ· 
teler kendilerini (Burgaz) da 
beldiyen (iki çifte) lcrin. (iki 
çüte) ler de kendilerini (Hcy:bc 
Ji> de 'beki iyen (dört tek) Jerin 
bordasına \"3.rdıkları anda yarış 
lıınm bitinni.5 olacaklardır. Bu 
suretle (Heybeli) den hareket 
eden (dört tek) !erin (Büyük 
ada) ya varmasile (filıninön.ü) 
halkevi kürek yarışı) neticelen· 
miş olacaktır. 

6 - Kürek yarışlarında ta· 
knn itibariyle birinci çıkan te· 
şek küle (kupa>, birinci ve ikin· 
ci çıkacak takımların 18 kürek· 
çisine de (madalya) verilecek· 
lir. 

7 - Adalar arası Merhaleli 
Kürek yarışlarına her teşekkül 
ıstediği kadar takrmla iştirak 
etmekte setbesttir. Ancak aynı 
teşekkülden iştirak eden taknn· 
!ardan birden ziyadesi derece 
aldrğı takdirde, bunlardan yal 
nız en iyi dereceli takım nazarı 
ıtibara almır. Bu vaziy<'tte mü· 
·,ifatı onu müteakip gelen ta· 
knn kazanır. 

8 - Yarııı günii sabahı (Bey 

koz) dan hareket edecek olan 
(müsabaka rnotörü) lstinyede 
(Güneş), Bebekte (Galatasaıay). 
Ü$küdarda (Anadolu>, Modada 
(Fenerbahçe) klüplerine uğnya· 
cak ve klüplerin teknelerini 
( Büyükada) daki yarış saha~ı
na getirecektir. Bu motör , tek 
çifteleri (Burgaz'. iki çifteleri 
(Heybeli), dört tekleri de (Bü· 
yükada) iskelelerine bırakacak· 
tır. 

9 - Kürek yarışları her sene 
aynı esaslar dahilinde tekrarla 
nacak, (3> sene arka arkaya 
(birinci) çıkacak klübe (Emin· 
önü Halkevi Şildi) verilecektir. 

Hakemler: 
P.ıza Sueri, Bekir Macur, !s· 

mail Dalyancı, Nedim Ulbatur, 
Nedim ö~en, Arif Sporel. 

1 - Eminönü Halkevi Spor 
şubesi (Burgaz adası · Heybeli 
p!Ajı) arasmda bir - uzme mü 
sabası tertip etmektedir. 

2 - Bütün teşekküllere ve 
yüzücülere açık olan bu müsa· 
bakaya gerek ferden ve gerek~ 
takım halinde iştirak edilebilir. 

3 - Müsabaka (17 ağustos 
94.1) pazar günü saat (11,30) 
da yapılacaktır . 

4 - Yarış. BUJ"gaz ada.en is· 
kelesinden lbaşlıyacak, Hey'beli 
plajında nihayetlenecektir. Me· 
safe takriben (1200) metredir. 

5 - Müsabakanın kayıt rnüd· 
deti (15 ~-tos 941) cuma~
nU kapanacaktır. Müsabakaya 
kaydolacak teşekküllerin ve yü· 
zücülerin (müsabık liste) lerini 
doldurmaları ve <Eminönü Halk 
evi Spor Komitesi) adresine 
göndermeleri kafidir. 

6 - Taknn itibarile müsaba· 
kayr en fazla yüzücü ile bitiren 
teşekküle (kupa), ferden (15) 
inciye kadar derece alacak yü· 
zücülero de (madalya) verile
cektir. 

7 - Bu müsabak·a aynı esas 
lar dalıllinde her sene tekrarla· 
nacak, (3) sene arka a rkaya 
(birinci) çıkaca:k teşekküle (E' 
minönü Halkevi $ildi) ver ile· 
cektir. 

AŞK 
(B~ tarafı 5 incide) 

Jataklığın suyu Uzerinde birdenbire 
tı§luran ateşin ortasında kocaman 
bir elması andınyordu. Ve içersinde 
18man garip devler vardı... Köpekle· 
rimlzin duvara vuran hayalleri. 

Sessizlik nra.sında kaybolan garip 
serseri bir ses bakışlarımızın Uz.erin· 
den geçti. Ocağımızın J§lğı yaban! 
kuşları uyandırmı§tı. 

tehdidi altında kaçar gibi oluyor, yo· 
ıuna yalnız 00.§ına devam edecekmiş 
gibi bir vaziyet alıyor; fakat buna 
bir tUrIU karar veJOemlyor. dişlılnl a· 
ramağa geliyor du. 

- Karl: 
- Hayvanı yere bırak, dedi. Der. 

hal bize yaklaşacaktır. 
Hakikaten öyle oldu. Tehlikeye ta· 

ına.miyle lAkayt, aııktan gözleri dön· 
müş, öldUrdOğ'.lm hayvana yak'IA§tı. 

Karı ate§ etti. Sanki kurşun kuşu 
göğe bağtaya.n ipi kemntşti. DUşen 

siyah bir §ey gördüm; ım:ı:lar arasın· 

da inen bir cismin çıkardığı sest işit. 

T. tŞ BANKASI 
K üçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞlDELER. ' Şubat, 2 Mayuı, l Ağuatoa, 8 tkinclte,rln 
tarihlerinde y:ıpılır. 

1941 lllramlyeları 
ı adet 2000 L.lık ... 2000.-Un 
ı • 760 • - 1500.- • 
• • 1000 • - 8000.- • 
• 600 • - 2000.- • 

8 
sa 
~ 

800 

• 2M 

• 100 

• 60 

• 20 

. - 2000.- . . - 3500.- • . - olOOO.- . . - 6000.-

• 
lstanbul Deniz Komutanlığından: 

Dermcede bulut.n" bir deniz tı>ı:ekkUtUnde muamele memuru U'unha· 
llnde ücretle ıst;hdanı edilmek iızc:-e bir memura ihtiyn~ vardır. 

1 - Lise mezunu ve ihtiyat subay olması. 
2 - 30 yaşındım yukarıoLnııması, 
8 - Sıhhi vnziyct:nın sağlam olması "Derincede ça)ı§Rbilecek vaziyet. 

te bulunmaST" 
4 - Yazı, evrRk, ~osya. ve l:c-lap işlerinde bilgili olması, 
5 - PIA.n çizmeye kabillyatll olması, 
3 - Ka nunen ıuım gelen ~1ğP.r prUan haiz bulunmruu, 
Yukarıdaki §arUan haiz bulunacak isteklilerin bir dilekçe ile İstanbul 

Den.iz Komutanlığına mUracaat!a•:. (6871> 

EV EŞYASI 
Müteveffa Bayan Zahldo terekesi. 
ne ait olan muhtelif ev e§yası Be· 
yoğlu 4 Uncu sulh hukuk hakimliği 
tara!mdan ağustosun 12 nci salı 
ve H tincU perşembe gUnleri saat 
H de Ş~li Bulgar çarşısında 112 
numaralı hanede mUzıt~e ile sa· 
tılacakltr. 

-~~u~-!!ı'] 

KA YiPLAR 1 
Darıca milstahkem mevki 10 cu a· 

Jay karargAlımdan alml§ olduğum ter. 
his lezkercml zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin htikmU yoktur. 

Adres: llııcıkadııt sıkm:u. M<'yvalr 
bostan S<>. No. tO ve İnebolu Ab&na 
nablycsl Toı.a köyilndcn Mehm<'t oj'lu 
Hasan Basri. 

* ·X- * 
Buğdaylı nahıyeslnden aldığım nlı· 

fus hüviyet ctlzdanrmı zayi ettim. 
Yenlerini alacağımdan es~·<is!nin hUk. 
mil yoktur. 

Adrt'lS: Bandır01a Park Cad. ~o. s:; 
SC\lAhat~n Eryıhnaı:. 

• :ç. " 

Karanltk g6kytlzU.ndc hızlı hızlı u· 
zaklara doğru koşan bu Uk hayat 
eesinde b<'ni heyccanıandıran bir §ey 
yoktur. Fecrln bu buzlı.: saatinde bu 
8CS dünyanın ruhundan fırlamış bir 
lıı; çekişini andırıyor. 

tim. Piyero hayvanı bana getırdL 11---- ,EK Lt.R 
Babamdan katan Uç aylık maaş 

cüzdanımı kaybettim, Yenisini çıka
racağımdan eskisinin hllkmU yoktur. 

Kari emir verdi: 
- Ate§l söndOrüntız. Şafak sökü. 

yor. 
GökyOzO Rararmağa başlıyor, ör • 

dek sürüleri, bo§Ipkta çabuk 8lllnı>..n 

koca gölgeler halinde. Gece lçerslnde 
bir ışık. Karl ateş etmişti. İki köpek 
atıldılar 

Soğuyan ccscUcriDI aynı av çanta· 
sına koydum. Ve o gün P ariae dön· 
dUm. 

MtrLAFFER E SEN 

Birinci sınıf 1 
mütehassıs doktor 

1 St.erlı. 

lOO Dolar 
100 Fra. 
100 um 
ıoo ıntcre ll're. 
lOO Florla 
ı oo Selp 
lOO Drahmf 
ıoıı r.Aıva 

ıeoRa~ 

132.20 
Oııkiidar Ahmed!~" K<'PÇf'df'd•• Ha<·ı 

sıkmaz Xo. 20 Omer oğlu Fethi Meh. 
met Oindl . (36872J 

• * * 1332 senesinde Torui askerlik şu· 

beııince . ilA.h altına. sevkedllmlş ve 
birçok kıtaatta askerlik yaptıktan 

sonra Rus ordusuna esir dtişmtl§ ve 
1335 sene.sinde llrar ederek 1stanbu. 
la gelmi§ bulunuyorum. Elimdeki ter

Deniz Levazım satın aıoı• 
komisyona llAnları 

........................................................... ---- ~~ 
ı - Tahmin edıle.n bedeli ı74GO ııra .JJaı 45.()()(1 kflO si 1' 

Ağustos 941 per~mbc gtlnU saat ır. de kapalı 2rf1a eksill.IXle ,,•,:i 
2 - İlk tem•natı 0120 lira oıup ş:ırtnamesı her gün iŞ s 

de komlsyo11uan Sez k11ru§ bed~l mukabilinde almabllfr. ~f 
3 - tsteklllcrir: 2490 sayllJ l-.a.:ıunun tarüatı dahilinde gDll ~ 

!eri teklif mektuplnr!"llı havi lc:.ıçalı zarfıannr er. ltcÇ belU lt'r.15" 
bir Eaa! evvi'linc kndat Kasnnp'.ı'.:.c.ds bulunan komisyon ~ 
buz mukabilinde verme:lerl. (62'i3ı 

1 
ıstanbu Levazım c1.mır ığmden 

ıarıcı asker Kıtaatı ıanıar 
'--------.. 

A~ğıua yazılı ro(:vadm ıı.çü~ el'..siltmeleri 14--8-941 
h!za.larındrı yazılı suatl.-rdc Es•:l.§ct.irde askeri satm aıIXl8 

yap.ıacaklır Talıpleri:ı oelll v.ı'i!L1& komisyona gclmcıc~ri. 

Clntıi 

Sut 
Yoğurt 

Miktarı 

Kilo 
20,000 
20,000 

• tf * 

;l'cmınatı 

Lira 
24 ,50 
875 

~ 
Aşağıda ~·azı!J ·rıemdrn kap&.i zarfla eksiltmetcrı tıı.ı~ ftr'.4' 

gllr., saat ve mahıı.llerd~IU askın er.tın alma komlsyonıarrıtdB tıeıl"' 
Taliplerin kanun! vesikalarile tr.itlt! mektuplarını lha.ltı saıı. 
saat evvel alt olduğu .ırom!syona vermelerı . 

' Cht!ıi Miktan Tutarı Teminatı . ~ıı•' lht1 it' ı:UO 
Kilo Ura Llrıı ~· 

Sığır eti 200,00C 60,000 2750 1 5, /941 14 

Sade yağı 45,000 63,000 472:> 15 .. 16 
" Arpa 1,000,00( 120,000 9000 14 " 

ll .. 
Odun 2,000.oon 30,000 2250 16 .. ıı .. 
Kuru ot 600,000 'l4,000 1800 14 .. ıri 

" Sade yağı 19,500 27,690 2076,75 19 ., ıo .. 
Kuru ot 500,00C 15,000 1125 ıı ., 11 

" Sade ya~ 39,000 54,600 4095 19 .. 115 • 11 Kuru ot 500,000 15,000 1125 21 " .. 
Saman 500,00C 20,000 1500 16 .. 9 

" Kuru ot 500,000 l5,000 1125 21 .. " Sığır ctt 200,000 50,000 3750 14' " .. 
Saman 662,000 23,170 1738 18 .. .. 
Patates 388,000 34{)2 l.4 " n 
Kuru ııoğan 288,000 8024 l4 ,, .. 
Bulgur 104,00Cı 28,0SO 2106 ıo " .. 
Kuru fasulye 130,000 29,900 2242,50 14 .. .. 
Pirinç 32,500 15,275 ll45,65 18 .. .. 

*** ı;1 

2SOC' ton ot a'1nacıı!ttrr. Paza.rlıl'ln eksiltmesi 14 c:.941 gil:l~eıl 
nakkaıede a.siterı ~atın aıma ko:nlsyonunda ynpılncaktır. TC

1 '9GfJ f 
yeden verı:aıg-ı ta'<d'ı rıc ta.hm in L•<'~elı 165,000 lira il!{ tenıınıı.t• otfJ .ıt 
l'e1 ırCteahhlt tarafından verilll~l takdirde tah.nin ocdell ıcı2~f ft' 

teminutı 10 S5" .iradrr. Evsaf ve şnrtnnmcst Anknra, tııtanbUI ıtıtt' 
•eri c:ıatın alm komleyı nıarınd'l da görUlllr Tallplerin be~n; .. 6~ 
yona ~01meıerı ~ 

a·ur iye liumourı et. 
ZıRAA T BANK~~~ 

l'\..uruıu~ t.anhı . ı~. - ::>e:mayesı: 100.000,000 1 ~ 
;jube ve Ajans adedi: 265. 

Zsrai vt tıcari '•tn rıevı banka muameleleri
Pıl.r8 blrlkttreoJer~ !SJIOO lira Ucrnmlye veri~· 

Şimdi ha.zan o, ve baznn ben uçan 
bir ku§ sUrOsUne nteş cdlyoruz. Pi· 
yero ve Plonjon, sevinçten nefesleri ı 

kesllml§, kan içinde kuşıan yakala· 
yıp getiriyorlıır. 

NURi BELLER 1 
StNtR ve R UH H AST ALIKLARI 

A.nkara Caddeel No. 11 
Muayene santlr rl : 11\ t t>n itibaren 

ıoo Qe11 Kronu · 12.89 
lOOP~ 

l OO Zloti 
lOO P en r;3 
tOO LeJ 
lOO Dtnar 
100 'leıı 

his vesikamı zayi ettiğimden hUkmü 1 . 
olmadığını ve yenisini çıkartacağımı 
ilAn ederim. 

Ortalık ağa.rmıştı; güne§ vadinin 
nl.h.aycUndc görünüyor. Artık dönme. 

ğe hazırlanıyoruz. Ba§larımızın üze· Beyog"'lu Halk Sineması 
rfndcn kanatları scrilmiş iki kuş geç 
ti. Ate,, etUm. Blrlsl ayaklarımın u· 
cuna dllgtü. Bı;, karnı gllmllş gibi 
parla.k BagırUak denen bir cins yn · 
ban ördeği idi. O vakıt 1.lzerlınlzdeki 

BugUn matbıe 11 de gece 8.30 
da u~ büyük film birden. 

1 - Garp kahramanı. 2 - Tar
za.n kuvvet k.ıı:ı.lı. 3 - Dragula. 

boıılukta bir ses, bir kuş sesi haykır_ Kan emen canavar. 
dı. Kısa, yürekler acısı bir feryat, \'C 

vurulmıyan kUçUk hayvan soluk ma· ·-·••••••••• .. il 
vi g6kyüzllnde, elimdeki ölU arkada· 1 

100 b veç Kronu 
100 Robl~ 

.\lt m : 

30.8875 

25.60 -- -----------
ESllAl\l VE TAID'lLA'I 

İkramiyeli % 15 983 
.r:rganl A. B. c. 20.25 
%7 934' Sıvaı . Erzurum 
2 lll 7 20.19 
Merkez Bankası 125.75 şına bakarak, doıaşmağa bn§ladı. 'I Çoeuk Hekim! 1 

Ahmet Akkoyunlu 
Karı tUfeği omuzunda diz çökmüş --------------

hayvanı gözlUyor, bize biraz da.ha rakııl.m Talimhane PalM No. ı 11 Acele satılık Arsa 
yaklll§ınasmı bekliyordu; bana: 1 pazardan maada herg lln 1aat 15 Kartal Maltepeslnde. Kuruçeşme 

- Di§Lslnl vurduk, dedi. Erkeği 1 ten son ra. Telefon 401Z1 Mevkiinde Bağdat cadde.sinde 2 dald. 

ourada.n ayrılmaz. ı ••••••• ••••••llii ka aıf>..;a.fede 5ff metre murabbaı ~ 
Evet, buradan hlç ayrılmıyor, mu· sa ac.?le olarak Miıııktır. Talfpler'.ıı 

t madlyen dönüyor ve etrafımızda Vakıt gazetesinde Adnar. Evclmıte 

al'IJ'Ordu. GÖZ HEKİMİ mUre.cnatleri. 
F eza içcrslndc knybolan bu zavallı I 

luııJTanm dudaklnrından dökUlcn ııt. 

..... :f9ryadr kadar kalbimi parça 1 
parça cd n bir u:tırap sesi duyduğu· 1 

Dr. Murat R . Aydın 
Beyoğlu rarmakkapı. İmam ıokak 
No. Z, Tel: 41553 

mu hatırmmryonım. • ........................ .. 
Baznn uçuounu takip eden tiltcğin 1 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu Akşam Reyll'rbe)1ndo 

- Bobt;tıl - Komedi 3 P erde 
HALİDE PtŞKİ1'' birlikte. 

Tonıl kaza. rnın ısorıınya köyb.ııden 1 
lbnılıim oğlu Hallnı Kaplan, dofum ı 
ısız. C36863> 

• ~ • 1 
7962 numaralı şoför ehl!yetnamcml 

1 
zayi ettim. Yenisini alacağımda"\ ea
kisinin hükmU yoktur. 

Xf'eatihf>y cadd -ı Murerw rakı 1 
lınalı\tha.neHi ~förli Ha lJJ KökAr. 

(36066) 

* :(. "' 
latanbul Birinci Inönlı denizaVt ge· 

miBlndcn aldığım aııkerllk tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacafnndan es· 
kisinin hilkmü yoktur. 1 

Gebre Ç,erkl'f111 köyünden ('R.mal oğ· 

lu Kı·mal Aydemir S2! tevellütllL 
(v(867) 

Kiralık apartman 

!11111!!!.!~v~~~~ t ~ 
ı1P -41ra&t Bank•amda ınımt:ıarab "" lbbaraı:2 taaamıı ae~nr'~, ..... "' .. ..JI 

IO l1l'UJ tııı:ılwıanlara aen.ae • cıeıa cl'ldleceJı kur'a Qe aş6pr 
pli.Da röre tla'amiye dAğrtılacııııt.ır. oC'° _, 

• aded l,000 t1raWr 4,000 ıtn 100 'M!ecl 50 Unı)dl ~ 
• • 500 • 1.000 • U4I • .. • """ 
• • :e50 • t.oocı • ıaı • ıo • 

'o • ıoo • &.ooe • ~ ~ 
OIKJUT: Beeap.l&rmdald paraJ&ı bir lene lçbıôe ~ ııre.drfl,ct 

10fmiyezılen tla'amiye cıJnığı takdirdt 9" 2Cl razıastyıe ~ ~ 
K~f '"! ll Mart. ll RaZiran ll l!.~IQl 11 BlrincJkftJJIJJ' ~ 

Bcşlkta§ta Akaretlerde 86/2 numa
ralı daire pazarlık ııuretUe kiraya ve· 
rileccğlnden isteklilerin 13/8/941 çar · 
pmba gUnU saat 12 ye kadar Aka· 
retıerde 54 numarada mUteve!U kar 
makamlığına. m üracaat etmeleri. 

r-;nde yapılır. ..~ 

-======================================~~~ 4 Jld.ttıl 
BasıJdrğı yer- V AK.11' aa Sahibi: ASIM US 

Umum nesrivatı idare eden: Belik Ahmet SeV611 
(36878 ) 


