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flANCtll.. ..namdell AŞK UGR1JltıIDA 

ttoma.r.mm 3 bUyt>lr tomıaırı hediye edilecektir 

Atli taralından verilen 
mühim haber: 

Aç ık denizlerde 
ilitikdrla Mücadele

~;ı,, 19 ilıtikô.r davasına ba-
l/dı, 2mulıtekır tevkif edildi 

:;, •:.reşal Smutsı'n Halk mUcad~le e 
'~ nazariyesı j' devam ed vor 

yapılan 
Ruzvelt 
Çöı çil 

Mülakatından 
sorıra 

.,c...b'·a~a.n: ASIM us Du··n 28 .hb l'J 
f~ll~ ~tik1' OOJ1\lWıi İ•iaı·e- 1 l ar yapı Ul Amer·ka 

ve ~ l'aJn rk yıldanberi menıle- İhtikar davalarına bak~n asliye mlşti. Mahkeme ayakkabıcılar ce-
~ bl ıı ntühim mevkiler f - !ki~~ ceza mahkemesi dUn de .. 19 miyeti relııini şahit olarak çağır-

' 'tıı.ı • r devlet adamı değil. ihtikar davasını muhakeme etmifi- -nuş, fa.kat. A'bdullah burada olma. 
'~~r~lllnanda kendine malı- tir. dığından dolayı gelmediği i~in mu- inqiltere 
S"..'lllllı _ı ile cihan matbuatın. Bu_nıarm içinde Bd:cr müesse- hakeme pazartesi gününe bırakıl-

Sııııılfi• bir ~siyettir. ıs- seslnın de ayakkabı ihtikarından mıştır. Müşterek bir lıl;.~ ın lyasi fikirlerine muhakemesi vardı. Diğer muhakeme de, Çakmak -
\.,.~ 1~11Zllriyc son günlerin Tevkif edilen Baker mUdüıi.i çıla'rda büyük yeni handa manifa. 
\.~ Old bu usi bir alaka ka- Salamon Scvera yeniden kefaletle turacılık yapan Ali Cavidln du-

l ~ğu i~ln az !;o1< gUnUn tahliye edilmiş olduğundan mah • ruşması idi. 

1 
beyanname 

a.ltiyefini alıyor. kemeye gayrlmvkuf olarak gel- (Devamı Sa. 4 sü. 6 da) 

~~ .~nıut encJeree en·eJ .neşrettiler 
l"'Fman fevkalade ıı İngiliz Kralı '.::~~·~~.!.! ~:;;.!&rl. ~ b· llou m and E' olution" ı 

~ kitapla felsefe ini ı:-u 1 

~ ~ etmi t.ir: Bo kAi-
~b ' ~•Çek, ha C\'an ~bi bli
~ :':s'°'"Utlar tahlil edilir!!~ 

o ~ it maddelere aynhr; 
'tnı~1 ine\ c.utların hlr. biri 

t~kiııı b it olan maddele-
~~-'·~ d~ğUdir; nasıl "Ok i. 
"...~e bt l'OJcn,, denHen tki ba
,:~tk r kimya kanunu ile 
\ 0 ;;::ırıa u denilen ,.e ta· 

\ ''-'l basit maddeden . ay· 
~e ı)( t~kil eden üı;üncü 

\..~ ~u uıc getfrl"ona can
~' "~!iıklar da o~larm ter. 

'-<le -.ııil olım basit madde· 
'tı ~. 0 e Yekimlanndan ibaret 
~. tı n~rda.n ayn birer h· 

lıi ı, ı nıe, coUann en mü· 
,/ kli lnn insanlar da 

,,ı:ı bu hal in laTJD içti 
"lllı.t a da tatbik çdUebllir. 

~ ~ ıt .'<la tasa\'\'llr edilebile.. 
~ b.;ıaıı~I sulh \'O Mııdet J'n-

llıtıf tın, d8ha sonra millet· 
\.~~ati olanik birleşmeleri 
i~ ı:sdur. Bir halıle ki bu 

d Y anlığın tekamülü bir 

HiTLER 
Karargahını 
Ukranyaya 

nakletti 
Londra, 14 (A.A.) -

Roma radyosunun bil
dirdiğine göre Bitler, u
mumi karargahını l:Jk
ranyaya nakletmiştir. 

Bu radyo, Alman dev· 
let adamlarının Ukran
yada toplanmış olmala· 
rını Ukranya muharebe
si hakkında mühim be
yanatın yapılmasına bir 
alamet telakki etmekte
dir. 

C: D ne§redilen bir bdyanatta bulunarak 

tebliğleri on~nmayı ~:1\:~u~:z;~~nm~:ı:e: ~:: 

G b,. u k teftış ettı runda çaı:<pI§tıklnrı hedefleri bildiren . ar 1 ray- vo istikbal do daimi bir dünya sulhu 

.. d f Şimal sularında ana- plA.nlarmm temelini teşkil edecek e. 

na mu a aası vatan filosunda üç :ı~:~i~~::te;;ı~~~te;;~ 

Yıkılmak U 
.. zere gün kaldı zırla.mi§ olduklarını if,a eyıemi§tlr. 

Londra, 14 ( A.AJ _ Röyterin Atlinin boynnatınm metn! §Udur: 

ODESA 
anavatan filoşu nezdindeki hu· Amerika Birleşik Devletleri Rc1al 
susi muhabiri bildiriyor: ve Blrle§lk krallık hUk<tmetinl temsil 

Kral 6 ncı George, §İmal sula- eden ba§vekll çarçfl, denizde bir ge. 

Tecrl•t olundu rmdaki Britanya. anavatan filo. mide bulll§IIlU§la.rdır. Kendilerine, ka. 
sunda üç gün ıkalnuştır. Kral, ra, deniz ve hava yüksek subııylan da B k d • Amiral gemisinde yatını§ ve ya.- dahil olmak o.zere devlet memurları 

üyü emır ma- ~:~ 7f:r~~enb~~~~~ ~~;\ 0:~k~::~u ne Amerika 

denler·ı ele geç~ırı' dı· l1. "nit kr.u 'aWrfoıi ve torpido Blr'l~ d"v1etlc..'i on!ulnmı:ı. ve tcca_ 
muhrıplerini gezmiştir. 1 vüzo mukavemet lı:fn faal bir sırotte 

(.Davamı Sa. 4 sü. ! de) (Devamı Sa. .6 sil. 6 de} 
fYazısı & ünCMe> __,......... ___ _ 

1 
lı.;.~ bir tek Rhcnkli bir 

t, e setJrmcsı umıt eaı- Hür Fransız kuvvetleri 
tııı ta•~ kumandanı 

"'il lya t h t ·· ·· ·· s ayn .ı gozonunc 
S il bu lya~ i nazariyeyi 
&~·e k fıan:ı edc-.n §artlar bir 

'.t adar anla lrr: Mareşal 
l'e ran \'al muharebesinde 

\!, '1:; ttı::atş1 yeril kun·etıerin 
~~ Clldeıe eden bir adam
~ d:ıenln ı Oenubi Af· 
' tt 0

11 \illiyetin bir etim· 
~~ klinde birle tJrllmesJ 
ı.'\ .: ltıftu. lücrulelc neti
\) &oıı Gaye tnhakkuk ettl. 
\' lıı:ı 1'a l'ransval cümhuriyeti 
~ ~Jlarutıuğonun mü ta.kil 
~~~,1 Oldu. Şu hnldo mare
\~e 1

11n nıızarlye~luc ~öre 
ş ı.~ lnparatorluğu müstakil 
~~ ~:;a i varlıkların ihtlya.

hıt b\i _le moslnden hs..,c;Jl ol
oı...n Yilk "Dirlik" tir ki ona 

Sı.' keıı her nıfüıtakil wrlık bu 
~t dl saadetlni temin et
'~tıı; • _! e bu defa İngiltere 
~\ -..Uke karııısmdo. kalın

~ " 1lll ciimhnriyeü büyUk 
lt_ ~l'a lctırtanna~ için tngilh:-
~~ na harbe girmiştir. 
~ 

\:..~~ı1 rnnts bu nazariyesi 
~'bı .. ~n bakılacak olursa 

bit ~ Monroe kaidesi do 
gii lnta birliği" demek ol

~~. ~Yl~ aynı kaidenin bir te
\ ~ lı bilir. Fakat son defa 
~tlıı·ı11arfcı~c mlisteı;an Sum
~ tııııı bütUn Yeni ve Eski 
~ ~letı;tıerını içerisine alat'ak 
~ ."llıu r CettııyeU teşkil ecte
Sı ~'llsonun idealini fil· 
l." t11gf.tl'f ettirmekten balı e
.~'l t..''e Yor ki artık ln5anlann 

"lfi ::;;:eu l!;'ln kıt& birlik· 
~ •l'aıı lyor. lonroe kaide. 
' bir~ .. !ilındl kıta b1rllğinden 
~ l'a~ dob'1'11 bir ileri 
~ ~ icap ediyor. 

)~l ttın~'!e olarak p;erek ma-
, ~11.tn 1ln, gerek \'il.;on ve· 

~ ~~·<!<'~: r Vels'in fikirlerine 
~l Yoktur. FilJJyat saha-

~~ . lhtrınce 1ş değişiyor. 
~;' ıtı.tııeu l ari olarak bütün 

'ı t ı ilıtı ertn1n bir Yel"C ~-" ~~ıı;u insana ~ güzel, 
~'~ea nlsbctinde nalrane 
~ &ôriinü)!or. 

Gn.Ka ru 
Ellibeş Vişi memu- . il 

runu azletti Mli!i
1

-!!el 

v:si 
Kıtalarını da 
Emri alllna aldı 

ordularının tc'hdit ettikleri Odcsa §ehri 
_,;:;._.~~--~-------------

ASKER AiLELERiNE YARDIM 
Kanun bugün meriyete girdi 

Dahiliye Vekaleti belediyelere bir 
<Devam• sa. 4 mı. 2 dli) izahname yollayacak 

Kahire, U (A.A.) - Resmen öğ. 
rcnlldiğinc gore, Hilr Fransız kuvvet. 
teri kumandıı.nı general Katnı Suriye 
de M Vişl memurunu azl"ltmigtlr. Bun 
tar yakında Fransnya. gönderilecek • 
tır. 

~~:.__~~~~~~~~~--~~~~--:~ 

Cephesinden Manzaralar 1 1 Şark 

Yanan bir. &ıyyet kasabasma giren 

Ankara, 14 (Vruut) - Askor 
nilelcırine yardnn kanunu layihası 
yarm resmi gazete ile neşredilc· 
rek meriycte girecektir. Dahiliye 
vekfüeti ta'rafmdan bu maksatla 
hazırlanmış olan bir iza.lınnme ö
nümüzdeki gUnlcrde bel diyelere 
gönderilecektir. Belediyeler mev
cut hükfunlere göre yardım yap. 
maya devnm cöcceklerdir. Bu tah 
sifüt klifi gelmediği takdirde diğer 
kaynaklardan tahsi!At yo.pıJmaya 

başlanacak ve tahsilii.t yapılclıktan 
sonra yardıma başL-ınacaktır. 

Vişinin yeni milli 
müdafaa nazırı 

DARLA 
Orduya hitap elti 
Vi~i, 14 (A.A.) - Milli müda

faa nazın amiral Darlan, bava, de
niz ve kam ardularma hitaben a
şağıdaki emri ycvmiyi n~ret -
mi§tir: 

Devlet reE. mnreşa.1 t.ıı.r!<iındn.n 
(Devama Ba. ~ ""- 1 de) 

Baskıya verirken .. - -
SABIK 

Jaoon 
basvekili 
Baron Rlraaama 

Ka ledildi 
Tokyo, 14 (A.A.) - Afi: 
Röyterin bildirdiğine göre, 

Tokyo kabinesindeki devlet na· 
zırlarmdan Baron Hiranuma, bu 
sabah katledilmiştir. 

Tok"'JJO. 14 ( A.A.) - Ofi: 
Eski Japon başvekili ve halen 

Japonya kabinesinde devlet na· 
zırı bulunan Baron Hiranuma, 
bu sabah ikametg8.hında bir şa. 
hm tarafından tecavüre maruz 
kalmış ve atılan tabanca kurşu
nu ile ensesinden yaralanmıştır. 

Baron Hiranuma yarasına rağ 
men mütecavizi takip etmiştir. 
Katil, bir muhafız tarafından 
yakalanmıştır. 

Baron Hiranumaya yapılan 
suikast mahalli müddeiumumilik 
tarafından bildirilmiştir. Yaralı
nın sıhhi chvali hakkında hiç bir 
malumat verilmemiştir. Zabıta 
Naohiko lshiyana adında olan 
mütecaviz hakkında tahkikat 
yapmaktadU'. 

.Ruzvelt 

Amerika 
Garp sahillerinde 
misli görülmemiş 

.. 

manevra 
yapıyor 

\'a51Dgton, H (A.A.) - Amerika 

birleşlk ~vleUcrinln garp aahllinde, 

tarihte m1sll görUtm~ bUyUklUkte 

manevralar dUn ba§la.mı§tır. 

:ıtaııcvralıınn tcml §UClur: 

Losancelos sahD muhafaza gemile. 
rtııden birisi, açıklarda bir 1.stll& ti. 
ıommwı ilerlemekte olduğunu gör • 
mil§ ve buna kar§ı harekete geçil • 
ml§ttr. Fa.kat c1ıı.ha evvel, lk1 gUndUr 
bir sınır harbi b:ışlamış \•e mUtearnz. 
la.r, bu ikl gUn. mfidııfilertn kuvvet. • 
Jerinl dağıtmak maksadilo mtlteaaddlt 
fJD.§lrtıcı bOcomlar yapllllt! bulunu • 
yorlar. 

Vnrden knkısi ate,.'IC ba§lnmış, fakat 
hakemler bu kalenin lP dakikada talı 
rip edllml§ olduğunu kabul otmi§tir. 
Bunun Uzorine mevhum iııtUA filosu 
Seattleo kadar llerlcınclte devam ey • 
leınl§tir. 

Muazzam Mochard tayyare mcyda.. 
nı ve mtidafaa bava kuvveUcr1D1D 
ya.rısmm tahrip edildiği knbut ohın. 

muştur. 

Demiryolu 
siyasetimiz 

---0---

Y eni hatJar 
işlemeye 
açıldı 

Daha bir çok at 
ınşa edıl ıyor 

Ankara, 14 (A.A.) - Yurdumuz_ 
da muhtelif l.ııtlkamctıerde yapıl .. 
mıı.kta olan d<'Jnlryolları ile dcmlr. 
yolu ln§aatma al.t etUdlcr etrafmöa 
blze \'erilen ma1CUnala göre, demir._ 
yolu i~aatnnız halen Dlyarb:ı.kır -
C<ızrc - Irak, Ellztğ - Van - lnuı 
hudut hatları ile Zonguldak - Kdz
JU hattı üzerinde olmak üzere tiç 
istikamette devam oylcmektcdlr. 

Bunlardıı.n Dlyarbıı.kır - Cezre -
Irak hudut hattmm, Sılrd civarında 
Kurtalan mevkilnc kadar olan 159 
kilometrelik kısmının ln§aıı.tı tama. 
mile blbni§ ve Bismil kazasınn ka... 
dar olan kısmı işletmeye açılmt§tır. 
Bu noktadan, Kurtalan mevkllne 
kadar olan kumu dtl ray feşriyatı 
ile bnzr köprll noksanlarının ta. 
mamlanmasından sonra, bu 8C1l<l 80. 

nune. doğra işletmeye açılacaktır. 
(Deva:m.1 Sa. ! Sü. 5 te) 

.. 
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V A.KIT'IK 
ANllKLOPDISt 

u z a k ş a r . k t a · şehir ve kasabalarda 
Sa tevziatı 

Nafıa Vekaleti bu husıJ~ ~ 
bir nizamname hazırla ti 

Peter Fraser Malı.temel bir R us - Japon 
Düııldi :telgraf 

1u Teni Zc1A.ad 
.Bapeklli Peter 
Jı'ıa8erin Uzak 

harbinde hava cephesinin 
~ıı 

memnu olan iş]er sn~'11~et 
~ va:tiy,eti 

hMkmda ehem
miyetli bir nu
tuk eöytediğW 
•e Yeni Zelia· 
dm bu me9ete 
etrafmd& bU}-ük 
Brit.anya :ile &y· 
nz :tlıkinte buhın 

manzarası ne olabilir? 
Ankara., 14 (Va.kıt) - Nafia 

Vekaleti ~chir ve kMabalarda. a. 
bonclere su tevzi ve sntıı ı hakkm· 
da. bir nizamname bazırla.mıştn·. 
Belediyelere ait bulunan ve abo
nelere su tc\7J eden mücsse.~f'lerin 
su tevT..i sah§ına ait isler bu ni
r.amnamede yazılı usul ve esaslar 
dairesinde eevrileccktlr. işletmesi 

ra bunların hilafına. .,;h~ ,,.r ~ 
lC?"in bu yüzden dogıt IK ,,f 
tanzim edece}tleri soıı ~ 
Imdaki sarfiyatın on ııı re.tc i 
delini yıne t.azminnt o~rı / 
ye vermeye mec1lur 01 ~ttl 
dirilmekte, tekerrü~ .. ,-~ 
yun kesileceği .ilAve euuı·· , 

l:ıüııilnilPıi haber '"'"11. 
Yeni Zf.lind Bıufre1dli PK« 

P1rMel" hag(ialın ~ dikkate ·
Y* ~ bir.mr. ~t.~r 
FtMer n8 ~-Baıl-. ı. 
ke>Qllllr bir ltundund:ilr, Oila bir 
t.....nuı .1lt Wwiljal ~ 
dı6i-Or lerattan da bllıurm dük· 
kAmnda çalıgıyor, ve 1aüyv llmn
d1u'aır.vım m~ne antettığt 
aiyaat f.tklrleriııl ~. ta. 
koçpda betcee liyuetJe uğrap". 
~ ve MnAtld.ra ı.cı luılrJar 
vdİlmCfiini deöyen !kundureıcr ile 
uagkı. mü@Uıaıileri ....... pa. 
7M'hktan llJyadc :n.Jr mU..ak..-z 
ceı:eran eder. 

:ı. tahıilinl biüren Fnaeı·, gUıı 
cliden ba.bıwnJn \ n,, •r•d't çalıpı 

§liCeleri. eline g ı kit&br 
okud'1, karm&kar .. ımat c-
di9ıdi. Ve 26 y 11 ıJcen baba -
sııun lıöe-m.J t~iille.rin.i beğ~-
•nıdliği ~ &.ile OOlıimı ıtertede
r Yeni ?Mtind'a gttti. O t.&rib
te fani 1910 da. Yenıf 2ıeıllmd ~1 
tnc:m y ni kur.l~•. li'Taeer 
par.t§ye f,-inti. Dlr t.a.rMlt.an baba 
z:ımaatmda qe.isıtı ôir taraftan 0-

kUılfl. Bu sır.da A VU6tnlyada 
008)'6limı doktrinlerilJl ~edm 
ve d::.hıı son:ra AvustraJ.yaya gelen 
H 1 Rolant Jc tan.,U. 1918 de 
ıncbıa oldu. 1983 Qe l!I09y&lt.t 
partJstne ~ eeıçildl. l 935 de .Ma
nıif l!azll"I oldu. Daha 8ıOllra Sıh-

v Behn,ye ~de bn
ındu. t 939 dani>crl Yeni Zelin<i 
~r. 

Amerikada 
23,400 grevci var 
Milli Müdafaa fabrika

lannda 8 sa a tlik İş 
müddeti kaldınldı 

Vqiııgtoo H(A.A )-Oft;Reamt m h 
, iller milli mtıdafaa ıhtiJ&c;hınnm i. 

atAtma n fabrlkal r a Z!Jhuı 

den ırevltır haklunda bftır:ı endl,e~t 
har et.meKtedır. Fllbakıkıı bund t 

bir hatta evvel yıılnıL 14 bln gr:ıvc 
mevcuU<cn buı;fln 28 400 amele tih. 
dam eden 80 tabrikad grevler Ulr 
d m1e bulunmııktndır. . ~ . 

\ llŞlll;:fon, 14 (A.A.) - Ofı: 

Beyaz evden bildlrild·~me göre 
Rıızvelt mtııı mlldafatl ıhtlynçl rınıı. 

llttna ma!muı fabrHuıJarda çalı.. 

şaa amelelere mah.lus o mak l\zırrc 

.ee iz ııaaWk rneuı mUddcUnin mert. 
;)'et mevkunden kaldınlma!lma ait 

r kararname ıstar eylem~. 

Bu karar e.ııker1 ınşaatm ve bılha 
k !llana y pılınast, hava meydıın 
rmnı teslırl ~ tabkım~tın vtı ud.ı 

Japonyanın Uzak l)urktn bir fırtına 
koıparacağt ve Sovyet Rusyaya karşı 
harekete geçebileceği ıhUmnlleri ve 
bunun ıp.reUerl bo§göst.erınlş bulun. 
maktadır. Ancak; SovyN Ru.synnın 

bu t.araıta bulunan kıırıır or'dularm. 
dan ancak bir iki fırkruıını ı;f>kmlo 

butunma.sı v~ d!ğtr yerltırtnde kalan 
kıwvetler karıısındn Japonyanuı Çini 
ibm oderck SovycUerle muh88amn. 
ta girt.şmesi lhtiınah de uzak görül. 
rookt.edlr. Demek oluyor kı, Japonya. 
:ııı.n Sovyetlcre karşı bir harekete g<'

çebllme itin, Yll JaIJODlarm Çin işini 
bittnneı~rl ve tamamiyre eeroe.t kol. 
ıntı.la.rı, yahut da Savyet Ruııy.ıı.nuı 

Uzak Şarktaki kuvvetlerinden çoğu. 
nu veya bir kısmını dnlıa ~rk oophc. 
&ne mwıı ve burasmı zayıf kuv. 
vetl«le muhafaza etme le kabil oıa. 
'bll~ektlr. 

Fııkat; böyle blrlnw zıtyıf dll wesl, 
d ğerln!n ikinci bir cepheyi ikm ı ve. 
ya. lhnıal etmesi hususları hıç te öl. 
r;Uyc vurularoıyacak kadıır d ğlşlk 

neticeler mc\ltlnna çıkarır. Sovyetlc. 
Tin şarkta. bozulın •a başlamnlan 'lie 
buradaki ricalin U.zali Şarktnkl kıta. 
tarın ml\nevlyatı Uzcrlnc mile9.'lir ol,, 

ması ve bu mornı tercdôUt sırnımıdn 
Japonyanm baro.kete g,.çmesi d• bek. 
lcnmlyooek bir' hareket dej!'lldlr. 

Buı;t\n için L<ınlngrac ~ Ktyefln 
mlhnr orduları tarafındau ~ğal edil. 
<fiği b:ıMrl ~yytit ederı.ıe, Sov)ct or. 
dutannın ınk~tıntmnğıı başlandığı 

meydana ~ıkar .. Ve bu tereddüt dev. 
rest U11ak şnrktn ı:mulan ve beklen"n 
fırtınayı koparabilir. 

Bu takdirde karcı ka~ıya g ıccek 
:::;ovycıt bavllC'llarlvle. JııpoIJ tayyare
cileri ra nda ol cak bun muhare. 
belertn•le ve karıutıku bombardrman 
taArrUzlannda muvo.ffakiyet §aDEL 

hangi tarafa gUleblllr? , Gerek mal. 
zeınıı ve gerckııcı t:lcı:nan bakınundan 
bazııi taraf hıı.vacıhğ'mın daha normal 
p.rtlıı.r altındtt raluımaıan mllınkUn 

~lebltlr ... 
J pon b v eılı ı Sovyet Rusy 

tayyarcdli~nc- nıı1.nran ma ..... mecc 
zengin bir vnr.i)et.tc de~ildir .• Ancak, 
Sovyetlerin garptrln ml\cadelelert çok 

Hamiyetli bir vatandaş 
daha 

'fal l. Bayraklı adında b r vatan. 
daş ehrln muhtelif semtlori.ndc 
oulunon emlakJnl mühim bir ame
liyat geçirdiği Cerrnhp:ışa hasta
n ine tebeıııı etm!.şt.ir. Teberru 
kU.tibitıdu tarafından resmi mua
mele ile teeç?l ct.Urilmi tir. 'l'nliıt 
Bayraklı ayru zamanda zenl?in kU
tuphanesinl de şehir ve ink lüp e
serleri mıtteaine teberru ctrnl tir. - -

Yaza n : 
Mütehassıs Tayyareci 

T. A. 

çeUn g~çmckte ve Alman tayyareci. 
lcrl karoIBrnda dalma kuvvetll bulun. 
mak ve yıpranmam~ ibtty llar l k. 
sit etmek mecburtyetıcrlndedlr ki, u. 
zak Şarktıi kurulacak yenı bir cep. 
heyi !Uzumu d<-rec de vo ehemmiyette 
malzeme a 'IB ylc bcsılycmlyeccklcr. 

Gazinocu Cevdeti 
yaralayan adliyeye 

verildi 
Sa.bri aduıdıı bir!Si, evvelki gece 

JWiıO§ bir halde, Snnıntyndn Ccw
detlu gnWıosuna gftml§, rakı is -
t.eml3tir. 

Gazino sahibi keMisine kafi 
miktnrda saıih oldui;'1lllu aöyliye 
rek rakı vermemek istemi , buna 1 
kızan Sabri, Pline geçirdiği tabak. 
bfmlıdrlan rnstgele fnfatmağn 
ve camlan kımıağa başhıml§ttr. 
Bundan rakısını dn ~eke
rek gazinocu Cevdet.i ylizii.ndC'fl 
ynralam.ıştn'. 
Sar~ güçlU:kle t in edilerek 

yakalanm • adliyeye verilmiştir, 

Gayrimübadil bonola
rında yapılan ihtilas 
Blr müddet QVVcl gn;Timüba. • 

diller cemiyetinde ıveznedar bulun 
duğu sıra.tarda zamanı gelmemiş 
gayrirnU: dil bonolaTtru piyas..·1.yn 
Ç?1lanna'k 9llretile 120 kllsur bin 
Ura ihtilô.s eden Maddin, ihlrincl 
ağır cı::zada göriil<?n mU'hakemcsi 
diln nihnyetlenınişUr. 

MUddciumuml muavini~· Yaz. 
gan mlltale:ınmı söyıcm.iş ve maz
nunun ceuı kanununun 80 ve 203 
üncU maddesi muctince ce&alan -
dnlmasmı istemiştir, Mndd*r 5 
sene kndar haooi istilY..am etmek • 
tcdlr. 

Muhtıı.eme ikarar iı:;in kalmıstu. 

Dekorasyon yen iden 
açıldı 

Tadilılt ic.in kt.ı.pntı~ olan Be
~oğlunda Dekomsyon mağazası 
dün saat on ycdidEı gtizide önvet
lilertn huzurlyle yeniden o tlmış.. 
Ur. 

Şüpheli ölüm 
Çı: ngelköyUnde oturan Şaklr oğ· 

lu Murcıt ndmda birisinin 4 aylık 
çocuğu Muzaffer dün sabah bil- -
dPnbire ölmü,.c;tilr. 

P encereden düştü Çocuğun cesedini muavene eden 

Ü üdarda SeUı.mıuzdn oturan hUkOmet tabibi ölümünü Uphell 

Oh ad 
_ _._ biri 1 dU r;örmUs, cesedi morga knl<lnıl -

ancs uııun 8 • n gecc> t 
8\'Dı caddeddd qonıp ntclycsinln 

1 

_rn_ış_ır_. __________ _ 

rıencereıt!nde otururken muvaze -
nesıni kaybederek 5 metre yük· VAKiT 

cllr. Uzalt şarka ayrılmı bir hava 
kU\'\"eU yok değildlr. Fakat bu bava. 
cılık, muhaacm&tın 'ba§ladığı ilk gllD.. 
tnr zarfmıla bol faaliyetli bir devre 
eçebntrıcr. Ancak bUnlardan bir k1ıo 

sım birltkler alınarak garbc nakıcdil. 
mlş iseler, ikmali beklemeden muka.. 
\'enıt!t gösterebilirler. HattA; Japon 
bflyUk §E'hh1crinin, sanıı.yi ınerkez!e
rlnln ve Japon bava. m~ydn.nıarmın, 

ha va uslcrinln yakmlı!ı dolayaıiyle 
Sovvct havacılığı lehln1e ve geniıı 
rnık;,.nstn bir avantaja da mıı.ıikUrler. 

Bunun kıı.r§L!ında Japon havacılığı, 
Sovyet Uzak Şark ttlolarmn nasaran 
hlq te 1.ayıf dcğıldirler. Yrılnıı: Japon. 
ııı.rııı bir Ju.sun havıı malzeme.sinin de. 
modc tnyyarelerdcn ıb:uet oldukları 
söylenmekteOlr. E:ğcr l>Oyle ise, yine 
fnzla bır vasıf a\'llntaj~ kıı.ybetmtıı 
sa vılmuzlnr.. ÇUDl<ll !-lov\•etlerln de 
bl; kısım maızemeSi eııki olmakla t>r

rabcr, umumiyetle tayyare eYtlttfı d& 
çok yüksek değildir. 

Japon bava Qıılerinlıı yıılwılığı, tek 
ceph 'kurmuş olmast, füm!ll ~rinin 
çok daha kol.ayltkla temln edilebilme. 
si ve moral bakımdan hiç t.c yıpran. 
mamış bulunnuıst da dol ~yle Scw· 
yet tnyyareciliğinden daha OstUn bıı. 
şanıard:ı butunm8.B1 bekJmeblltr .• 

Ana vatan han.cıltlc ınenbnl&rmm 
y kınlıltı ne dereceye kad&l' Japon 
tııyyarcciliğınc fayda t mln ediyonıa, 
Sovyet bombardnnanlarma o kadar 
lmlnylıldıı ınaruz kalabllme.ııl de mü. 
d .raıuıının dOşUntıtmefllnl hıtilzam l°• 

ııecekllr. 
1-tarşılıklt o1çfilerden sonra tabminl 

bır kannat ileri aOrmek ıazım gellrwe: 
Japon ba.vıı.CJlığl lehin~ karar ftr. 
mel< icap ed r. ÇUnkü; SO'fyet bava. 
cılığt .Alman Şark cephc.<dndckl ha.va 
muharebelerinde çok yıpranml§ ve 
c;ok yorgun dllfmil§tür. İ§Uı en büyük 
avantajı da Japon.yaya veren ta.raf 
budur. Yoksa, Alınan oephelerl ku. 
rulmadan önce açılaea k bir .Japon • 
Rua tınva oophcalnde Sovyetıerin la. 

zamaıı'da bir hava hft.l:lmiyetl kur .. 
rruılart normal bir netice olarak kar. 
şda.n.abillrdı. T. A. 

Büyükadada Halk 
plajı açılacak 

Belediye hnlkm plAjlara göster
miş olduğu rafbetl dikkate a1Arak 
muhtelif sayfiye yerlerindeki plaj 
sa.hiplcrinl gelecek yıldan itibaren 
çoğaltma.ya karar v~til". 

llk olarak Bllyükadada yeni bir 
halk p!Ajı kurulaca.ktrr. PlAjm in· 
§3 plfını hazrrlamnıştJı. Derhal 
faaliyete geçileceJı:tır. 

O tomobil çarptı 
Edirnekapı - Cihangir yOIU!l

da lşllycn 3HO numaralı otobüs. 
dUn §Oför Tevfiğ;ln idaresinde o
lanı..k Atikaliden geÇertten, tnun • 
vaya binmdk istiyeıı Mlşon oğlu 
Davit adında birisine ç.:ı.rpnın:tır. 

Dıı.vit muhterr verle'rindcn ağır 
surette yaraıanmitı, baygın b!r 

Demiryolu 
siyasetimiz 

(IJaf tıırufı 1 incide} 
Elli.zıt - \'atı lran battuım ge-

çen sene lhalul yapılmam~ olan ElA. 
zıg - Palu arasındaki 70 kilometre_ 
lik çolt arn-.al1 ,·e blr çok bllyUk köp. 
rU ve tllnelleri ihtiva eden kı81111 ıtze. 
rinde çalışmıııara devanı edilmektedir. 

Palu ile ç.1pakcur aıaıımdakl bu 
sene lbaıcsi yapılan 64 kilometrelik 
kısımda da ln•:ıata baefıunnak Uze. 
redir. 

Böylece Kabakçur k~ısmdakl 

Blngf>I istasyonuna kadar 184 kilo
m .. trelik olan bu kısım b•.iylik b4r ta. 
allyet sahaıu olacakttr. 

1942 yılı Oll§IDda Ça.bııkçur ltar-§IB1 
ile MU§ arasındaki J 00 kilometrelik 
kıı;mıa da her tUrill etlldlert lkmol e. 
diJmlf olaCAğmdan tımımllzdekJ ilk. 
baharda bu ıarıımıar Q~nde de Hı. 

§&ata bıtşlaruıcaktır. 
Muı Ue Van hududu arasındaki kuı. 

mm etlldü b1Urllmiı ve zemine tatbik 
cdilrni§ bulunduğundan vaziyetin mU. 
nadest halb1de bu Jwıünd& da ;yakın. 
da faaliyete geçilecek ve bu 81lretle 
El6.7.ığ - Van - lran battı Kotonla 
tran hatl&rUe blrlefftllş olacaırtır. 

Diğer taraftan bir bUÇ\lk seneden. 
bert tnp.atı devam etmekte olan Zon.. 
guldak - Kozlu hattı. dön buÇUk ki. 
lometnıJik gibi lna bir hat olmaama 
ratmen, btlvllk tUneııcrt ihtiva etme 
ai .e bir ço~ ıımai lınalA.tı icap etUr. 
mMI haseblle bu kıBnn Uzerlnde in. 
§&at hllA devam eylemektedil'. 

Pek yakmda lkm.l1 edllmfllllne inli. 
r.ar edllmekte olan bU bat De .Kozlu 
kOmUr h.Analanna verilml§ olacaktır. 

lçtnde bukınUlan mll§kW prtlaıa 
ragmeo yaptırılauıımıa karar ftdl.. 
mıı olan bUtun demir yollanmm & 
?.erinde ingant normal r.aınanlarda 

olduğu gibl tanliyetlc denm ederken 
No.fia VekA.\dti, diğer taraftan da tn. 
şaın mutasavver bat.IAnt' etUdleriDi 
yaptırmakla me§gUI olmaktadır. 

Bursada Boz!Jylik - Bur.sa battı_ 
nm etüdıerl bl.tlrilmi.ş ve ı:UzcrgAh 

teabit edllm~lir. 

Bursa ile Balıkemr - Bandırma 
hattının - ıOkçugöl) arnaınd&ki kı., 
mınm etUdlcrl de yapılmaktadır. 

Adapazan Bolu tsmetpqa 
battmın ctudlerl de bu yıl ikmal edl. 
ıeccktlr. 

Muğla da 
Zelzele oldu 

Milli Şef if11!! 
Çoruma gelişler:ı~ 

senei d evriyesi lc1J )ti~ 
Çorum, 14 (A.A.) ~ .. 

fimiz İnönü'nün Çoı-"'·_p U 
lerinin birinci yıld~~ 
Çorumluların içten . iS il' J \ 
le kutlanmıştır. Va~ 
keri ve mülld erkin ~.,ı,it "; 
tira.k etmişlerdir. ~~ 
tan bayraklar, defne d 
taklarla sil lenmiştir· 

Dört günde S 
MoskovaY 

205 ton 
bomba atı~ 

Sovyet taff~ 
endtlstrl 111er 11 llaıara atı• ı 
Herlln 14 (A.A.) - seti~~ 

yet tayyareleri tantfınd ill,ı~İ 
nuuıma dair Loııdra ve el" ~ 
uydurma haberleri Jıakklll ~· 
ajsnswm öğrendiğine g~ ,., 
tayyareleri tek bir de!& ~ 
mlşler ve ceman btr ton OC., · 
bomba atml§lardır. Dtı:',,_ıc 
Beı11ne yakl&§Dlap aı~ j 
nıaınl§ıardır. ~ I 

Buna mukablı Alma.ıl et fi 
her gece lıfosko.aya. gttıııişl ft "~ 
Mrt gece için~ 60, ss. 1°,. ~ 
fnflWt bombası atml§l&rdtı'~..J 
va Ur.erine yapılan bO t~,..I 
m!lhtni "bllhaaBa yarıat ı>f1~ . 
teınerldk ettlrllmlt bUluıı;;r"~ 
endll8trt merkezi ııasa.ra 
tır. 

(V ___,, 

Arjantind6 

Müthiş bir fırıııı' 
hüküm suro'ıı' ,..,,,, 

getirilmeııı.ne alt f aHyctıerlD u..~ 

1D temin m k.sadıl" t thık m vkUne 
konulmuştur. 

seklikten aşağı dUşmU tür. Olın - Si:an gazeteniz.dir. Her 
nes muhtellf ~erlerinden yarala -
narak Nilmunc hnetanosinc kaldı- a rzunuzu va.zınız. sıze 
nJmıstır. ce •ao verecektir 1 

halde Gura.ba hastaneQne kaldınl
m·ştır. Şolör yaJuı.lıuunı.şlır. 

Muğla. 14 (A.A.) - DUn aabaha 
kaqı &"l&l 2.16 le bir yer sarambsı 
olmU§'tur. Ha: r ve zayb.t yoktur. 

Uuenoı;·Aires, 14 (A.i\-~e 1 
Arjnntinin eiınali gnrb ilf1l'eı\'f'. 

deUi bir fxrt.ma hükUJJl s~ 
dir. Birçok ölen \'C ~.....ı' ~~ 
dır. Rlizgir mezrunta za.ıp-~,. 
te damları ve ça tdarı. ıı~ deli 
Jektrlk direklerini yerle#~~ 
klip atmaktadır. earaco~eS :ı.4 vı: 
nWlda bilyiik bir kar cı~. ~ ~ 
ezmiştir. Bunlardan ycdi81epeı1 
tür. Kar çığı rUzgü.ila :Sil ı:ı ),~ 
ree semalarına kadar S',C!!ıp ti~ 
zı bir kül yağmurunun ıı-ııtJle 
bir hnceri scma.vinln sııl' 
kna gelmiştir. 

Tefrika numara.ı : 43 

Önce bir iki defa kaybolup tekrar 
gönin'!ll deniz son bir dönemeçten sonra ar 
trk tamamen gürünmn oldu ve otomobil 
ilci tarafı ağaçlı bir yola sapıp içerilere v~ 
ynkanlara doğru atılmakta devam etti. 

Çoban köpeklerinin iki taraftan havla· 
yarak otomobile saklırmaümndad ve kısa 
bir mesafe ile biribirlcrine devrede ede ara · 
bayı taıkip etmelerinden anlaşıldı ki köye 
~aktadırlar. Yolun kenarındaki ça · 
yvda çöreklenmi koyun ~ürüleri göriilii· 
~·Nihayet tek katl ı damlar, bahçderi 
c;dle~vrilmiş küçük ve seyrek binalar oı
tll)ra çıktı. Dağın yamacına yaslanmı~. sed 
sad~ltt halinde bir ki.içük ltöy, bu yama· 
~ oturtulmuf b;r balkon gibi önün
Mi geni~ ovayı seyrediyor. 

Yeni Türltiye kövlerinden hangisine 
.P.•nız uğrayınız daha uzaktan köyiin 
~ü ağartan beyaz. badanalı yayvan, ra-
... ıııpııa eevimli bir büyücek bina görülür, bu 
IUoır- .,.de ilk okul bina~ıd1r: aynı tipte ya· 
pıfıııWI olan bir ömdıo: ilk okul binaları ki 
köffe irfan hayalının ille tohumunun di· 
ımW tarla.la.nna atılmağa ha!lanıldığını köye 

EiyeretçileTe daha uzaktan beyaz bir 
m"üjilııla .gb ~ verir. 

~ler atom0bi1i köyün ilk evlerine 
baıııır getirditer ve sokaklarda oynaya" ya
ı.. o k , br apk, kirli~ lri; C ~-

,-------------------------------------------, 
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lar köylerine bir otomobil gelmiş olmasını 
yadırgamadılar. aldırmadılar, yolun kena
rında su birikintileri içinde çamur kuleler 
yapma işine aralık vermediler. Ahmet Diin 
dar bu noktaya dikkat etti, şoföre: 

- Demek bu köye sık sık otomobil fi
lan gelip vidiyor: cocuklar alışkın! 

Dedi. 
- Bu köyiin kaplıcası meşhurdur, be· 

yim; bir çok yerlerden hastalar gelir bu
mya ... 

A11met Dündar buna fevkalade mem
ııun oldu; köyde yadırganmıyacak, dikkati 
çekmiyecck. 

Otomobil ilk okul binasının yolunu 
tutmuş, sokak! rda kanat cıroarak bir yan
dan öte ana ko uşan tavukları cıgneme· 
mek için yavaş yava ilerlivordu. Ahmet 
Dündar yolun bir dönemecindt" ilk okul bi
nasını yakmdan öı ündeki cirekli güzel b h 
c~nin kinde ~vimli~ •·· k halinde gördü 
Bahçede bir kadın. cic;dc:lerin arasında ayak
ta duruyor ve mektebe doğn1 {!elen otomo· 
bile bakıyon::lu. Biraz daha yaklasılınca Ah
met Dündar yü~ğinin hızlı hızlı çarpmağa 
b d :l.;nu h'-eıtti. K~ünün bahcf-~nde 

çiçckleriniıı arasında ayakta abidelesmİ§ bir 
güzellik halinde duran kadın, genç hekimi 
bu garip maceraya çekip sürükleyen maz· 
lum çehreli azize idi; günahsız Meryem 
tasvirleıine benzeyen yüzünde merhamet 
ve şefkati canlandırarak et~fına sevgi ile 
bakan azize: gözleri sıcak memleketlerin 
yaz gecelenndeki gökyüzlerine ve o gökyüz
lerinin bol ışrklı yıldız1anna benze •en ka· 
dm. 

3 -
Birleşme heyecanlı oldu. Biribirlerinin 

ellerini uzun uzadıya sıktılar; biribirlerini 
tepeden hmnğa kadar uzun u7.adıya he-re• 
ve muhabbet dolu bakıslarla sararak gözle
rile ok dıiar. Ahmet Dündar: 

- Üç ay evvel hastahaneden ayrılır 
ken bana büyü4t bir )Utufkarlık göstermiş
tiniz: gayr.r nazik bir surette bew davet et· 
mi tiniz. Simdiye kadar sizi ziyaret etmek 
fırsatını bulamadığım için hep üzülüyordum. 
lşden bat aJmmıyor... Bunıaya gidiyordum , 
eski hastamı görüp hatırını somladan, bana 
ihtiyacı olup o1ımadıKmı arıı.m.dan aeçmek 
~enwdm. • 

Dedi. Bunları konuşurken yürÜY1 
merdivenleri çıkmı Jnr, binadan içeri~~~· 
rerek dar bir koridoru geçmişlerdi. ~tlY j 
fakat derli toplu, itinalı. aydmlık, içerı~f' 
rer girmez insanın yüziine gülen bir 
girmişlerdi. 

Selma T umrul: . "f 
- Oturunuz. rica ederin1; cled~.' !de

le rahat ediniz; ziyaretiniz için teşekk.%t ef' 
rim. Tamamen samimi olmak için itı ·f" 
meliyim ki ben üç aydır geleceğinizi bili 
dum, buraya gelmenizi bekliyordum. 

- . • . . . • • . • ti' 
- Ben açık lconu§Bn, diişüncelerİ1111'1" 

duğu gibi ortaya koyan, duygularını 88 e' 
yamıyan bir kadıntm. 1stanbulda hasl:'~ı 
de kaldığım miiddetçe siz bana ale~ e,ef' 
hastaya gösterilen bakımdan ba ka bir ·tiı" 
daha derin, daha içli, daha özlü bi~ 1 6" 
gö.stercliniz; siz benimle ~k yakın ~·~ )ılf 
rette alakadar oldunuz; ben aldığrın ılıı~f' 
dan ziyade bu samimi hakmıdan faydıı .l'i-~ 
düm de iyileştim. Tahmin eder misifl:s.ı-· 
ben sizin bu hissinize karşı alakasız 
bileyim? ~ 

Kadın, gene hekimin gözlerini~. teri" 
bakarak 1'ustu Ahmet Dündar bu go:t ~1 
sıcak bakısJarile idnin dolup evdmlartCT fl8' 
hiseetti ve tatb bir coşkunluğa benzeY~~~ 
fif bir sersemilk içinde bir şeyler söy~· 
ihti)laemı cJıordu : ) .. 

(De.Mili -
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8~ka: 
o~üşterek 
~eYanname
e&"öre harp 

" ~<:ayacak 
~,~"'hu,.,.isl RomelUe 

ı ~<ı~ U Çörçll arasında. 
~~~ ll tne.ler baklanda nlhıı· 
l~ ~'ek.il mui\'lnI Atlf 

I -~~l<ıı ~J fr atta bulunuldu. 
"ti 1<1 d~ nua,1ninln anlattıt"llla 

\ ıı 
11 

let adamı anısmda 
l.:..'Ql!ı 1

l'sclelf'r ~ armkl dün· 
~t'd ~na dairdir. 

\ lıı,.ı, c Uzun zamıın "l\luh-
t a r· e ~,, ıkrini müdaffn e-

4', 4Iın anın hiç de do tu ol-
• \..~ b~ı n~a i~in emp:ıtfü 

\"'l' 11 eycn nazırlardan Bi-
'~l'ıla. da hazır.bulunduğu bu 
ııı.~ b ~nrınld dilnl:ınm n.<1a· 

I ~ Ueli il) uk harp l_çindc \"il
, \~e :Ürdiiğü nrad pren ipi 

\...\\~ ııaıtedilmesı esM pren-
~~ kabul edllml tir. Bu 
"~ a en ınühlm me' l.d bir 
~~ti •nın . av knlı milletin 
'°" te 0lınaksızm bir bafı"ıtn 
~ıınrkediinıcme<>idir. Mü • 
~tııı adccC' bu pren ipe 

' llınıyııeağı muhnkkal•-
Qo~ta 
~H da tem ir etine i 

\.:· t 11 11 
ları ihmal etmemi~

\.' bn °lıta, ıkJ c1,, ıct adamı 
~"'dt 1.nl nan mUstcrck be
~ ~IJ. ~rlh bir urettc ~m. 
\~IJ~ llu beycnnamc;\ C gô· 
\'ı 11 kntı mağlfıbJyetini 
~~tılh lçln bir 'n rta tc· 
'ı ~ t.edirler. 
~~tıdn ••umumi emni~ e· 
,~ı~ nıik~ asta t('min <'· 
~1 1 bir t temin t,ecssli 

~lt,_ı.t 1ıne lnttzıı.rcn müt<'
~rhı ilihtan tecridi 

'ıtı' lüıumln olduğunu,, 
~n:l<tl'<Jirler. . 
'- 11 bu h.,vannnme dUn-

~~ ~kil :ı.rtİ:ır içinde bir 
~~ l'f>rnez., Gu heYanname 

daha uzatmaya daha 
'~ra e' kctmeie biz.· 
~~ ÇUoktı mli terel• be· S ~ ~ .llen 'stinlüğü sulha 
~ !:ııı mli ait bir \llsat 

'-i ~ ltı~tıt değildir. Binaena
lt ~'4alt ' •satı hail.etmek 
~I ıi it \B nt anC.:tk, as-
~ ~ll'rle t min edilc-bUir. 
'~~ fa.aııyetl rln ba<;lamı 
t~ detııct eden eınarclc~ 
,1'ij~ ~tu ılcğildlr. 

ltr llıokrno ilerin tıuı.rruzi 
~- ~ getcbilccelderi an ?ıu· 
~"'tin l!~fldir. Bu r!n da lıu
'tılb t'c beynnnam('de 7Jkrc-

tııı tahakkul.unn inikin 

l' lıaıde h 
'ı_~l·a u be~ annam<'nin 'nad 
l.~ t bir istilıbnl dıısa~ıdrr. 
\ıl(ı da, a mm truınldmlru 
~ ~illetik• <la lı!lrbe gir<'
I ~erikanm harlıi besle-
~~ !!t arı yC'nldcn bir hamle 

L li~ e •. e\ 'kcdllecektir. 
,,_ Cuınhurreisi ile ÇörtJ-
'J~arından hal içln bir 
~ha, beı liycn1cr bu defa ela 
'I.. ~ala nğrndılar. 
\ ~'kYl hu derec<" muk&\c

' eden st'hf.pleri ~nki 
llnlatnıa3 a çalrs:ı.cağrT~ 

SADRI ERTEM 

~~ilet memuruna 
areue bulunan 
~ 
~ gençle bir kız 

~!da evkif edileli · 
~hatlUıduracrlık yapan Tab 
tt~çl ncşa.t, Yani n.dmda. 
~ e Sonya admda. fJSPka-

~ ~\'\r\'~1}'a.naş admda. da bir 
~ttıı c'4.1 g{:ce h cp beraber 

oı- bUeıruyccek derecede 
~llşlardır. . 

~~~ ..... • ıçlcnndGn birisi da-
~ ~P içmek üzere ustasının 
~~~~ek içln ~kağa çik
~ çıı.~_agrnp, ç~a.ğıı ve 
ıı..~ t;:nğa b:ışlıdıt'Uldnn 
~ is Illdruı kata.kola gö

dıı ~tir. 
~~an arkadaşları hep be

ıııtt ~ üzerine atılmış 
~ ""'IQat düdüğüne yetiş~ 
{~~lllımu ela dövmeğe 
~~ ~ polis memurunun 
s~ i~elntlş, bir tanesi de 
\:~ ~ ek d~ürmek istemiş 
~ ~ ~kız da. gfıyn. k~ 
ı~tlt istemiş gibi ara· 
C!ıı~ t:tt- Polis memurunu yum
~~ • 1-lilıayet: yaknJanarak 
.~ 11l:ı.E!şbut üçüncü sulh cer 
"c;ıcsıne '\'erilen snçlula

a teykif olunmusla.r-

• ,.,~·-- ' . . . \ . . ,• . ~ • . ' .• 1,.. ,~ ,,. - . • ,. ; . · ..• 

iLK OKULLARDA TALEBE (AY-' Ticaret Vekaleti 
müsi şarı 

DINA 15 EYLÜLDE BAŞLAN C 
Hasta çocuklar için de sıhhi eşkila h 

yeni . bir mektep açılacak 
Vilayet ilk tedrisat meclisi dUn 

dün saat 10 da vilayette vali mu
avini Ahmet Kmığm başkanlığı 
altında. toplann.ra.k ilk okulların 
kayıt ve kabul açılma gü.nlel".ini 
tesbit etmiştir, İlk okullar yeni 
talebe kaydına 15 eylülde dersle
re de 29 eylülde ba§lruıacaktır. 

Vıliı.yct ilk tedrisat meclisi ay-

nr zamanda. anomıal ve sıhhi du
rumları noksan olan ve ilk tahsil 
çağııı.dn bulwıan çocukln.r içln ye· 
ni kararlar alımştır. Anormal o
lanlar Ye. "lköydeki çocukları kur
tarma yurduna gönderilecek, has
ta olan çocuklar için srhhi te§]d. 
!iı.tlı · yeni lbir okul olaca'kt.Ir. 

urakabe Komisyonu dün 
Valinin reisliQ'nde t landı 
Fiyat murakabe komisyonu. 

dün öğleden sonra lstanbul vali 
ve belediye re'si doktor Lutfi 
Kırdnrın ıiyasetinde toplanmıştır. 
Bu toplantıd:ı İstanbul Jaşe mü· 
dUr muavini HuI'§it Korol ile İs
tanbul fiyat murakabe bürosu şe
fi Muhsin Baç da hıızrr bulunmuş
lardır. 

Toplantıda muhtelif ihtikô.r ·va
kaları etrafında görüşmeler cere
van P.tıniştir. Bundan başka, dün 
Ticaret V ekaleUnden fiyat mura
kabe komisyonuna gelen bir emir 
okunmuştur. Vekiilct bu emrinde, 
şimdıye kadar fiyat murakabe 
komisyonu tarafından kabul edi
len yüzde ltıir hadleri ile fiyat 
mUfredatınm bir r liste halinde 
alakadar mağazalara verilme-si 
bildırilmekte idi. BöylC'tlkle, ihti
karla mlicadele esnasında mağnza 
sahiplerinin hangi fiyat t'saslan 
dahilinde hareket etmeleri icap 
ettiği kendilerine anlatılmış ola-

''is.anbul sergis · ,, 
açlln1ası 

düşünülüyor 
Öğrendiğimize göre 1.sla.nbuı 

belediyesi yaz mevsiminde a,çıı.. 
malı: üzere bir İstanbul sergisi ter· 
tip etmek için hıw.rlıklara bıı.:ıla
mıştır, Şimdilik sergi dalın ziyade 
lstanbulun kendisine ma.hans eş
yaları ve saire fabrika imalatmn 
mlinhasrr olacaktır. 

Serginin İstanbul veya Beyoğlu 
sem tinde olacağı hakkında henüz 
kat'i bir karar yo'ktur. Bu lele va· 
li ve belediye reisi Lütfi Kırdar 
bizzat meşgul olınaktadrr. 
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Hakkı dizleri üzerinde doğrul· 
du. Başını dikleştirdi. Gözlerini 
kapadı .. Bütün bir tabiata ihitap 
ediyormuşcasma. ağır ağır, tane 
ta.ne anlat.mıya başladı .. Kendi • 
sinden bile korkarak söylediği 
gözlerini yummnsıridan belliydi. 

- Karımın isim günü gecesi 
Kaya ile olan fazla aşırı samimi
yeti beni sinirlendirmişti. Oda. 
smda: "Bir daha bu adamı e -
vimdc görmek istemediğimi" söy 
}ediğim zaman ikızdığuu. bana 
karşı, arzularıma karşı ilk defa 
isyan ettiğini ve ısrarla Kayanın 
evimize gireceğini tekrarlaması 
şüphelendirdi beni .. Karım bana 
ihanet ediyordu. Onu ölümle teh· 
dit ettim. İzzeti nefsini incittim. 
lşte hiç bir sebep yokken ve :-a: 
dece bu haciise üzerine kendını 
feda etmesi ibeni susturdu. Ken.. 
dimi müdafaaya kalkacak olsay
dım, sadece bir Kaya değil, bir 
kaç maceranın daha. meydana 
çıkması korkusuyla sustum. l. 
çimde bir ürkeklik vardı ve bır 
sabit fikir halinde: 
"-Karın seni aldatıyor!" 
Diye kulağımın dibinde baW

rıyorlardı. Ve öyle zannediyorum 
ki ..... 

Mahmut bey olduğu yerde tit. 
redi. HakkınI!l iki omuzundan 
tutrak sarstı. Öyle ki; Hakkıyı 
az daha yere devirecekti. Mah
mut ibey kudur.muş gibiydi. Hak· 
kıya karşı, kıZJnı iffe sizlikle it· 
ham etmek cesaretinde, budala. 
lığında bulunan oğluna karşr bir 
nefret duydu .. 

Fakat biraz düşününce bu his
lerinin hiç de makul olmadrğmt 
kestirdi. Hakkı Scnihadan deinl, 
kansından şü-p'tıeleniyordu. Hal· 
lbuki Seniha, Mahmut beyin bil
diğine göre Hakkının kardeşiy. 

caktır. 
Bir müddet sonra vali ve bele

diye reisi doktor Lütfi Kırdar, ri
yaset mıı.kammı muavini Ahmet 
Kmık'n. bmı.kmıştır. 

Komisyon bu içtimamda Bak.er 
müessesesinin yaptığı anlaşılan 
ihtikar valrosı et.rn.fmdıı. görilşmc
ler cereyan etmiştir. Komisyon
dnn \ 'erilen malumata göre bir 
müddet evvel Bnker müessesesi, 
komisyonn verdiği kunduralar :için 
19 lira 10 kuruş maliyet fiyatı ile
ri sünnUştü. Komisyon, bu mnli -
yet fiyatını esas tutarak ibu nevi 
nynkkabılar için yüzde 50 kar had 
rl1 kabul etmiR, 83.lışlnr da başla.
nırştr. Fakat komisyon, biliılnre 
mevzuu bahis ayakkabıların mali
yetini bh- defa da ayakkabıcılar 
cemiyetinden sormu!';, \•e 11 llrn 
ctrnfında cevap almıştır. Bunun 
üzerine fiyat murakabe komisyo
nu Bak er :m ücsst'sesinf Ilı ti kar su
c;unda.n adliyeye vermiştir. 

Asker aile erine 
yardım kanunu 
Bugün Resmi gazete

lerde neşrediliyor 

Asker ailelerine ynrdım ~jn 

Büyük Millet Meclisinde !kabul c· 
dilen kanun layihası bugün resmi 
gazete ile ilıin edilccektJr. Karar, 
dün lbelediye tarafından telefonla. 
alınmış ve derhal faaliyete baş
lanmıştır. Kanun maddeleri sürat
lo tatJbik mevkıine konacaktır. 

di. Hakkı da bunu bilseydi ffiip
he..:,1e düşmezdi' ya! .• 

Mahmut bey gür bir sesle hay 
kırdı: 

- Sus! Hakkı Sus! .. önünde 
ki toprak ylginma kapanarak af 
dile .• Sonra da böYJe fena düşün
celere yataklık ettiği için kafa· 
tasmı taştan taşa çarparak par. 
çala .. 
Hakkı şaşırmıştı .. thtiyar sor

muş, o da karISJna karşı duyduk 
lannı anlatmıştı. Bunun taştan 
taşa çarpacak bir kafa ile ne a
lakası vardı. Düşüncelerinde 
serbest değil miydi?.. Şaşkın 
§a.Şkm Mahmut beye baktı: 

- Buna kendim de inanmıyor 
gıöiyim. Mutlak surette bir !'jeY 
söylem.ekliğimi istedin. Yemin 
etmiş olduğum halde sana söyle. 
mekten ~nmedim. Eğer andı· 
ma sadık kalmadığını için gü -
cendinse beni affet, iradesizliği. 
me ver. 1ki aydır çektiklerim. he
le doğmadan ölen yavnnnun a
cıları beni QOk hırpaladı. Ağla. 
maktan gülmesini unuttum de -
sem yalan olmıyacak .. 

Mahmut beyin sesi yavaşladı: 
- Bu, ödenmiş günahı artık 

bilmelisin. Her şey F-eÇti. Ne ba· 
balık hakkr. ne namus borcu giL 
deook değilim. Buna inan. Yal
nız seni fena dü~ooclerde.n kur-

ir~errn 
aıarn 

etti 
Almanlarla ticaret mü
zakeresi Eylôl ortala
rında başlayacak 

Şehrim.izde bulunan Ticaret Ve
ldllet.i müstcsarı Halit Nazmi Kiş
tnir, dün oğ l eden sonra İstanbul 
ıtJınlat ve ihracat hirlUderinin ça
lışmakta bulunduğu Galat.ada Ö
mer Abid ha.nma sitm.Iş ve birlik
lerde meşgul olınustur. MUstc ar 
burada, lblrlikleıin çalışma vaziye· 
ti etrafında alfikad.nrlardan i.za· 
hat alını,ı ve umumi ikfı.tipliktc ya
pılan içtimaa riyaset etmi11tir. Bu 
içtimn, geç vakıt.e kadar dcvnm et
miştir. 

Tfoare't müsteşarı, dün kendisi
ni gören gazetecilere çu ıizahatı 
vermiştir: 

- İstanbula istirahat etmek 
:ına:laıadı ile gclnıi§ti.-n. Fakat, ve
kalete ait ibazI işler :Uzerindc de 
meşgul olnuıkta.yım, Bu sahalı, ti
caret mlidürlilğilne yapılan içti
mada da vekaleti nlfi.kndar eden 
işler görüşüldü. 

Yeni Türk - Alman ticaret 
nnlaşmasının İstruibuld.a. yapılaca
ğına dair b::.zı gnzet<"lcrde yer n
lnn neşriyat doğru değildir. Bu ti
caret müzakerelerinin <"ylül orta
lnrına doğnı Ankarn.da yapılması 
mukarrerdir. Bu mliza:kerelerdc 
bulunmak Uz.•rc Almanyndan res
mi mümessiller gelmcmb;tir. Be>
nim lst.nbula gelişim ise, ded ğim 
gibi, her şeyden evvel hususi ma
hiyettedir.,, 

Yufka ve sandoviçe 
narh konacak 

Yl...ka Ye sandviç imal eden es
nafın bunlnn yapmak fizt're yeni 
tip ekmek unundan istifa.de ~ek 
istediklerini ya.zmı tık. 

Belediye nıllraeaatı knbul et· 
miştir. Elkmek fiyatı nisbet tutu
larak yu.nta. ve sandviç için nark 
konacak ve bu n!lrka göre satış 
yapılacaktır. Karar nlfi.kndarlnra 
tebliğ edilmiştir. 

Üsküdar Tramvayları
nın tarifesinden şikayet 
Kadıköy - Üsküdar trnmvay

larınrn hareket tarifelerinden be
lediyeye 6ikfı.yc-tler vaki olmakta
<lrr. Tarifelerde vapurlarla irtibat 
temin cıdilmedii'ri görülmüş beledi· 
yl'.', idare ile temas etmt'ğe ba.şl~ 
mıRtır. 

taracak olan hakikati anlataca. 
ğım. Belki de hayatında büyük 
değişiklikler yapacai:'lln· 
Hnkkı hfila gözleri kapalı du

ruyor ve başı göklere çevrilmiş 
bekliyordu. Gene yavcı..cı yavaş 
konuştu: 

- Öyleyse sus baba .. Ben ken
di düşüncelerimle kalayım. Bun
dan sonra yaşayışnnda değişik. 
likler yapacak ha.ciiseleri anlata
cak kadar zalim olma. 

Mahmut bey susmadı: 
- Yavrum .. lstiyerek karış

tığım bu vakada en büyük 
•ic.dnn azabını ben <;ektim. Ar
tık her ~ey unutulmuş ınbidir .. 
Fakat mutlak surette bilinmesi 
lfıznn olan bir hakikat var. lşte 
ben onu anlatacağım, metin ol. 
manı istiyorum ... 

1 lakkı yavaş yavaş kendini to· 
parladı: 

- Bu kadar ısrar edişine şa
şıyorum. Ölümden daha kudretli 
bir yumruk ka~:ısındn kalına· 
cağını hiç tasarlamazdım. Fa • 
kat haztnm işte .• Anlat .dinli • 
yorum. 

Mahmut bey nihayet derin bir 
nefes aldı: 

- Mahkemede müdafaamı 
reddettin. Belki acıların arastn
da dinlemf'k istemedin. Fakat 
sonradan bil.kime her Feyi anlat-

8 - \'UUT li 

Fronsanın tu:ttıuğu yol, Mart'. 
şal Peten'in son nutkuyla aydın
landı ıru? Bazı .kak-:n ~ahipleri· 
miz, bunun böyle oldu;:u. a inan
mış görünüyorlar. 

"Demokrasi'' yi inkarla bas. 
Jıyan, Fransız lmrtulu..sunu, "ye
ni ni7.<l.Ill" re<;etcs!nden be'k1eyen. 
aynı kurtuluşu, !başka yollarda 
arayanları. vatan düşmanı ilan 
eden bu nutuk, imanla mübeş
şer midir? Hiç 7.a.nnetmiyorum. 

Mareşal Peten, hürriyet bay
rağını açan, insan hakları için 
kılıç çeken, ihtilal yapıp kan dö. 
ken bir mi!!_etin oğludur. Çocuk
luğu, gençligi, orta yaşlılığı ve 
nihayet i:htiyarlığı bu vatan ha
vası ve bu tarih inanışı ~inde 
geçti. Kendisine Fransızlar. "Ver 
dun !kahramanı" sıfatını da tak
mışlardır. 

ArkaSJnda bu kadar şanlı bir 
geçmiş bırakan adam, bUtün bu 
manevi serveti çiğneyerek ken.. 
dini lekeliyemez. On dört aylık 
Fransız mütarekesinin. zaman 
zaman geçirdiği "buhran" a eği
lip de yakından bakarsanız, lhep 
bu şanlı geçmişin. temiz ömrün 
zillet karşısındaki tiksinişini 
görürsünüz. 

Zaten dizlerinin titremive baş
ladığı, ba.şmm boynuna ağır gel-

Yemişte beş ada 
istimlak edilecek 
Belediye istiml.ı1k cdllen ~er

lerden başka yeni o.çıla.ca3t yollar 
için yeni bir istiml&k pliını h1U1,1r. 
lıımıştır. Bu plana göre, ilk Ola· 
rak, halle Mısırça.rşısı arasındaki 
beş ada istimlfık edilecek, bu is
timllik tedrici olacaktır. 

Ayrıca Harbiye çocuk bahçesin
den M:ıçkaya knd:ır uzanan saha 
üzerindeki bostanlar da istimlak 
edilerek burası ycsil saha haline 
konacaktır. 

Son zamanlardn. yapılan lstı.m· 
laklerde ibaru bina sahlplerirun bina 
larınm Juymctini artırdıklan ~ 
şılmıstır. Belediye badema. istim
lak edilecek yerleri i~aaltan ev
\'el toptan lstimlfrk edecektir. 

Üniversitede ikmal 
imtihanları 22 Eylulde 

başlıyor 

Üniversitede ikmal imtihnnl:ın
na iba.slnma gilnlcrlni tosbit c1mek 
üzere üniversite t.cdr'..s heyeti dün 
rektör Cemil Bilsclin ba.,cfkanlığı 

altında topla.nnrnk görüşmüştür. 
Ünivt'rsitcde ikmal imtihanla.n 

22 eylülde lbaşhya.cnktrr. 
Hukuk fa..1>ü1tesinin deme imti

hanları 22 ve 24 cYiülde yapıla
caktır. 

tun. Hakkında ıazmı gelen ta:h. 
kikatı yaptırdım. Ve seni serbest 
bıraktırdım işte .. 
Hakkı sabırsızlanıyordu: 
- Peki, dinliyorum. Şimdi an

lat .. 
Mahmut bey Hakkmm yanına 

oturdu. Mezarın ayak ucunday
dılar. Aıılatmıva ba.'iladı: 

- o.::ıum kaymaknmr bulun
dtıl:'11lll kasaba bir sabah çeteci. 
lerin taarruzuna uğramıştı. O 
gün ben şehire, çetecilere karşı 
dura:bilmek maksadiyle jandar -
ma teminine gitmiştim. lşte o 
gece kasabayı basrnı!'llar. Kasa
balı darmadağınık bir halde dağ. 
lara kaçmış.. Mallarını, parala· 
rmı bırakmışlar. Herkes canı
nın kay~ una düşmüş .. 
Hakkıya baY.tı .. l lakkı bunla· 

rı: 

- Biliyorum .. 
Der gibi dinliyordu. Mahmut 

bey sonrasını anlattı: 
- Evim yağma <"dildi. Karıın 

öldürüldü .. O zaman Seniha altı 
aylık kadardı. Bir de oğium var. 
dr. O da beş yaşındaydı. 

Hakkı, gene oralı değildi: 
- Eh. sonra! .. 
Demek istediği gözlerindc>n o· 

kunuyordu. Mahmut beyi bir te
ıa~ aldı. Ummadığı bir netice ile 
karşıJasacağmı sandı. Yok!;a 
Hakkı, Senibanm karde i oldu· 
ğunu öğrenmi5ı miydi? .. 

Fakat ne de olsa devam ede
cek, sonuna kadar anlatacaktı: 

- Kasabaya döndüiffimdc her 
tarafı bir hara.be halinde bul • 
dum. Kaçan kaQJJlIŞ. ka<'nuvan 
da. kılıçtan ~e<:irilmirti. Oğlum 
meydanda yoktu. Kızım Seniha 
beşiğinde ağlamaktan mosmor 
olmuş, inliyordu. 

Hakkıda. gene bir hareket yok. 
tu. Mahmut ~Y anlattı: 

( Droamı 1Jar} 

diği ihtiyar rünlerinı!• vatan 
u,..arunda k tI ıdığı fedaltii.rlık 
da, gene o b · n imtihan.dan mu. 
zaffer çıkmış ömrün son fer. • 
ğatı, son zekavetidir. 
Doğduğu günden, b., nd::ı b'r 

tek beyaz tel kalmad ğı z:ımana 
kadar lckelcnmhen a ·~. · mru
nün tükend"ği, rnezarla kendi a
rasında ancak b'r ac•ml k y r 
keıldığı zaman, hiç p:ıçavrala ır 
mı? 

- Ya bu nutuk? .. 
Diyeceksiniz. 

Evet, ortada söylrnmiş bir nu. 
tuk var. Fakat acaLa bu söyle
nen nutuk. o mesnur Fran lZ 
kftsının lbir inceli~ıni tn ım or 
mu? Bir yandan tehdit ederken 
bir yandan da Fip rler içind n 
ge<"cn bir yolu r:öst rmiş olamaz 
mı? 

Darlan, "Oran" da omu~ala 
n delinen Fransız donanma nım 
hıncmı taşıyor. Bugükü hava 
bombardımanlarının en ağır yü. 
kilnü de Fransanın çc1ctiği ma
lilm. B lki bu hUcumlann orta
ya koyduğu facialar da, Marcı;a
lin sinirleri Ustunde müessir ol. 
muc:tur. 

Fakat "yeni nizam" m Fransız 
ruhuna lngiiiz düşmanlığı ile de 
giremiyeook kadar yabancı kala
cağım sanırız. Böyle bir aşının. 
ruh fidnnlnn üstünde tutmasr, 
c:içklenmesi müml..-iin olabilecek 
mi? .. llakl."ı Sil.ha Gczqin 

Ticaret Ve < "leti 
Ma i arın 

zammı 

o? 
Fiyat murakobc komit.~onu, 

perakende ve toptan m:ı.nıfo.tura 
eşyası satışlarının yiızde kfı.r hııd

le:riru tesbit ederek Ticrı.ret Ve-
1.filetinc arzetmi ti. 

1'1yat murakabe komisyonu, !>ir 
taraftan bu fiyatları tçsbit eder
ken bazı manüa.turacı ılacirlcr de 
lkomisyona müracaat edere.t bu 
yüzde kfı.r ilıadlerini az buldukla.
rmr bildirmişlerdir. Vaziyet tet -
kik edildiği esnada. Ticaret v eıru- • 
ltti:nden gelen bir te7.ke:rede, ta
cirlerin nis ~ ~arlıı:ı.ı a 'ıaz 
ettikleri yüzde l?di.r hndl inôe ye
nidon ibazI tenzil" t y pilli · cğt 
bild.iribncytir ! 

Bir cinayet muhakemesi 
Geçenlerde Sn.fiye adında. lir 

ka'dm ~iizündcn Hayati 5sınin.de 
birisini Gn.zhane yolunda. tabanca 
ile vurup öldüren Muhittinin mu
hakemeslııe dün de ikinci ağır ce
zada de\-am olunmuş, ve iıAd'seye 
s&l:x-p olduğu iddia edilen Safiye 
adındaki kndın !rahit olnrnk d.inle
nılıniştir. 

Genç kadın, vaka ~erinde buhın 
ma.dığuu roylc(liktcn sonra de~ 
Ur ki: 

- Suçlu Muhittinlo al.t.ı a.y ka.
dnr evvel başlıyn.n. ve hd.di:;M 
iki ay evvele gelinceye ikad8.r üc-
ımm eden müddet zarfmd:ı. met -
rcs haya1ı ya.sadmı. 

Sonrn annem miis:ı..,,de ebnedi. 
Ayrtldon, Oturd~ evde filen 
Hayati de !kiracı idi. Duhter admı
da b1 r kadınla metres Ja.."xyonhı. 
Hatta ıb:.r gün bunun bımıunn ji
lc1 le kesti, bana. tarif edmen be
nim de yüzilmü :kt'Sllili ti Ken()isi 
bu şekllde"dört Jm-dmm buz:aaou 
kesmis. KendisUe bir • am yok
tu ve hii.d'srd<'n de hıd>CTdar de
ğilim.,. 

Neticede m:ı.hkeme, diğer fFL}lit
lerl çağmnak fizcrC' muh:ıkemcy.i 
talik ctroi-rt.ir. 

Şehir suları tetkik 
ediliyor 

Belediye Kırkçcşme sularmdan 
501ll'a R<"lıir dahilindeki bUtUn su
lan tctk"k eLırneğc başı m tır. 
Srh.hat iRleri müdürlü..,'Ü ibfi un su
lnr hnkkmda. rapor tanzim ede
cektir. Blliıhıre suların hal1c tnrn.
fmdan n" şekilde kullanıla.cağı :ka
rarlaştırrlacakhr 

Şehir dahiliruİe Topkaprd:ı. bir 
ve Üsküdarda bir olmak Uzere iki 
terkos çoşmesi d:ı.hn ilave edilin' 
Ur. 

iv ırmı ı evvel ı Va ııl 
15 Agusto& 1921 

Elektrik istihlak resmi 
Petrolden lsUhlAk resmi ebz c • 

dlğl ml8111Q elektrik sarfiyatından d 
isUhU\k rcsmJ alınmıın h:ıkkın 

tanzim cdflrn kararname kesb'l ka
tiyet edcrBC senevi 200.000 J.inı k r 
varid:ıt hasıl olacağı tahmin c<lilm • 
tcd!r. 
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Uzakşarkta 
gerginlik 

Japon donan-

Ucan 
kaleler 

Alman sanayi 
merkezlerine 

darbeler indiriyor 
ma sözcüsü 
Meydan okudu • • ıt d Londra. L~ ( A.A.) - İngiliz 1 ngı ere e hava. nezareti istihbarat servisi, 

• ' I evvel-ki gün iki büyük Alman en. 

Uzakşarka bl·nıerce düstri merkezine indirilen darnc-
lerden bahseder,ken, Blenheim 

d 
. bombardıman tayyarelerinin yap tayyare go··n erdi tığı bu h.üoomlarm parlak suret-

te hazırlanmış ve cüretkar bir 
Şnngluı.y, 14 (A.A.) - D.N.B. surette icra edilmiş olduğunu 

jLU!Sl bUdirlyor: bildirmektedir. 
Japon - Cin harl>inin dördün- Hn.mpden tayyareleri ve uçan 

cil ıyıklöniunil münasebeWe Çin kaleler, aynı zam<mda hUcum e. 
sn.larmda.ki Japon donanması söz diyor ve müdafileri biribirini ta

cüsfi beya:ns.tta bulanarak Japon kip eden bücurnlan ile şar;ırtı
vaıun Çunking hUıkfım.etjnd.cn kuv- YQrdu. 
\

0 ('tl '-.lt' yanlnn "'Ören A.merlka He Alman avcıları. Alman rnü.ıa. 
lı13iltere vo Holıtndc H n.d.iStnnı- hede postalarından ve umumi 
nuı. Japonyayı çem er içiııe 'a!mn- '1.."'tll'amj fon gelen ibiribirinc zıd 
arıru mu ttai bir vn · tte sey - ~r!crle, Emden ile Kolonsa, 
etmt':ltle iktifa edenıiyooeğini Fr.anısada. Gorsnav ve Holandada 

sovlemiştlr. D ekaoy arasında ·şuraya bura va 
•
1 et A"ru;:ıa:,hmtindenberi Çin alelice!e gönderilmekte idi. Bu 

ki harple bu Avrupaı.lınrl>i a~ taarruzlarda bazı İngiliz tayya
··u.:i..ı SI'kı :nii.n&':C'bct başgös- releri Alman müdafaa tayyarele· 
•nmistir. O k;tdar. ti bu"lın.ııbler- tiyle karşıl:ı.~:ı.ş. fakat ekserL 
den lı:rlne ni.lıAyet venneden diğc si hiç bir düşman tayyaresine 
ıini bitirmeib imlin JP1rt:Or. Ja- rastlamamıştır. 
ponyn. Ç"m h · :func1iiıi'!l~ .Ancers'le Blenheim1er, Vhirl
cttiği ihatn. siyasetine sadece-nuı.. vind himaye tayyarelerini teı
ni olm:ı.kln. iktifa ed • A~ ketmişler ve Holanda arazi.si lL 
zamanda. C'ndclt..l Cf:ki n~. 7.erin.<len u~u.'3larır.a devam evle· 
ni bir nl.7.ımlı cleği.~hnesi ~ • ~i~erdir Bir Blenheim'in pi!o· 
zmıtlır. Bu r;urctıe<µr ki Çin, p... tu.,.;Hohmdada sokaklarda ve kır-
miistC"llllc.>k<' vazıyetindcn kurtnf lıiiibL~.herkqsin elleri ile lngiliz 
muş_ o~:ıktn. tayya.rel~ işart1tler ederek 

Soz:u .. Jıı.ponynnm zu ~ cdfun gc.micrdiklerini. fakat Al. 
~ .butün zorlu~ ~ k~ :maııyada ,oirc:olt kişinin hirden
ga fn~detıc ~ı;'tmiş !JiCihmilÇiut bire kO§Zlltya, di~ bi~k ki1'1i
da ıla.ve ct:mı . .tır. nin de ~ulrurlaroa hemen ylizü-

lf.lndm, U (A.A.>ı iJin.va ne- ~oyun yatmıya lbaşladrklarııu 
;.~~~~ını~_:.~. ~rıt.-b~ :;swlemiŞtir. 
- "4AV.ı:ye vuuu;ıı CU-J.Uel"1 ~ Uçan kaleler, düşman avcıla.. 
:ı:rce tayyareciyi~. ı:ru nnm. silratle ycti§ı!miy~ ka-
lindekt vap~;;r~Yl d:ır,..y:üksekte uçmakta, Ha.mp-: 
~varmış ~.. u den1er:.Jse. Hurricane ve Spitii· te<n:. ;:relcrden-m1irekkep !kuvvetli scd. 

Bı; ~ ~~ subay-ve ~ " rle çevriliiıiş bulunuyordu. 
hamil ikinci .:liır geıru. de, ~n. • - U~ kaleler,(Emden, Kolonya 
gun 'Zarl'mda.~ en Sirp - ve:;.Dekaoy üzerinde uçmuş ve 
pura vn:muştır. ~~en bOm:balarını hı-

. ~ ra.~trro.Jr. Uçan kaleler, de-

DARLAR:I -Mni:ryollanmı, tayyare meydanla· 
I~ rmı \.'e endlmtri inalanm bom. 

(Bas tarafı incldeJ, 
milli mDdafoa nm-.ı~ 'V'B-zifesiıai 
ıfaya dnvot cdlldiğjindcn, k?m; 
deniz v,o lı.ava ordıilaTmm smıa:y-,, 
erbaş '\"C cdeubı.e !bana: 'il'~ bU 
bUyllk şereften dôlayI duyduğum: 
gururu ifade etmek istiyorum. 

Hepiniz, benim teŞkilatlandımıa. 
ı.mnlme, bitarn.flrğmm, adalet 
~ve sevgime itimat edebi
Iiniiniz. 

Her üç ordunun,~ sanerdrla.nnı 

illllmnetle selfımlarnn 
li'ransa., bu acı tecriibeiien yeni 

bir ıha.yat kaza.naralk çıktığı tak • 
<Bıöe, fedıı.!k.ari.ıkları lboşa gitme· 
mlş olacak olan üs ordunun ölille-
11 önfindc eğilir.iın. 

;Bu ordula.mı; ~~ ~ 
d'larım W milli Jm:ınm~ga~c.t i).i 
iQmdığmı. ıCSirlerini dC düŞünilyo
~ 
~ ıtar:ıftmI:uı ruıı. bir':'SU
~ nindafu ıeiiileııJ,Fimısız ~ 
• .uğtmı.00. hepinizden. fedakaf.ll1c 
tıddiy~-smu ~~tXendi&ini 
mooılekete ~den bil~ a.ske -
~ :uaı!:.~ -ve ~iıni ~e 
tici ~~da erkese reh-

lik ed8biı00eği:ılıe ıitimat olu -
IDahlir. 

ı>ommımn e ka.1ırrunanlMan -
111 Nruıvı=t:o, Frnndrla.rda; Dünkcrlt 
t.e o1ilıığu~i Anlcn'l<!roe Alsme 
DEeriııde, Va?'g'lar.da, &urmuretle 
ve :on z:ınınnlertla üç ordunun d& 
m':iifrt.erek fcdn.ıill'i'lık dliniyetile 
p.nmuzı yülcseltilklerl Suriye ha
dliı!ıclArindo tekdir ettigi iruıanlarm 
maneviyatnu milletin mağlftbiy,ctL 
lura.nuı:&. ~lüb!yct, b;zleri Uinit
m!iğe d ":ril, fa.kat mazinin hata· 
.1ıırmm tf.lkenilrüne muni o'ma.k 
için tefonilke scvketmclıdir. 

Bu t.efcltür, sizi. muhakkak su
rette mil'i yenlleşnie hareketini 
disipLn, itimat ve nikhinlili içinde 
~bir ~isi o!mağa teşvik e
decektir. 

Her üç ordumuzun da pg..rolası 
&}ll'lidtr: 

"Şeref ve vatnn. liynka.t ve di-
6lt>lm.,, 
Ms.r~e bu dört kelime rehber

lik etm.9kted..r. Bu dört kelime bi· 
zım de rehberimiz olmalıdır. 

)la1antrşJ;miır. 

Gen-eral Katru 
(Bas tarafı 1 ıncide> 

Buıozillere sebcb general J(atrunun 
Suriye Jdarealnden VJşiU unmırlan 

tasfiye etmek istemesi v•: aynı zaman 
da mezk!lr memurların Suriye ve LUb 
nanda scvllmiycn ve umumi ho~"lut • 
SUZluk uyandırmış zaUIU' oımaıarı • 
dır. 

Zanncdild!ğine göre, general Katru. 
mm karan Sorlye ve LUbnanda bU • 
yUk blr iıı.emııunlyet uy.uıdırmı§tır. 

J,ondra, H (A.A.) - MUstakll 
Fransız ajansmm Beynıtta.n öğ. 
rendiğine ~öre, Suriyedcltl Hür 
Fıransız kuvvetleri kumandanı .ge
neral Ko.tru, Vi.'ji lktt.a.la.rmı Fran
saya dönibıceyo ka.d:ı.r kendi em
ırl ıdtma. almıştır. 

Genent.l iKatru bu mühim kara
n yakın şaric subay, erbaş ve er
lerine ihit3.ben neşrcttlği bir emir 
nnme i.le bildirerek, bu kararm 
Fıraruıaya döoınek veya hUr Fran
sız kuvvetlerine iltihak etmek hu· 
'SU1MD.da mczkü.r ıkıt.alar& miltare
:lkenin tarurlığı intihap hak.kını ih
lfil etmediğini ehemmiyetle kay -
dediyor ve dt,yor ki: 

Ancak sizleftlcın sorarım: Bayra 
~r ve menfoa.tleriııi milCafaa. et
tiğim Frnnsannı hizmetinde, ya· 
km şarkt.n beninile beraber kal
mak vazifeniz ilrtlznsmdan değil 
midir? 

i ngiliz Kra1ı 
( Bm~ trırzf• 1 ıttdde) 

Bütün bu ziyaret esnasında, 
her gemi, diŞnanJa r,arpış:mrva 
hazır bir vaziyette bulunuwr. 
du. 

Kral, deniz üssüne, avcı tayya
relerinin muhafazası altında bir 
Lockhed • Hudson tayyaresiyle 
gelmiştir ve nynı ı;:ün Britanya· 
nm en asri tayyare gemilerini 
ve birkaç knıvazörü zivaret et. 
miştir. 
Kralın her geminin müm~il

lerini görebilmesi icin, amiral ge-

8 1 • t d misine diğer genıilerin müretteU garıs an a 1 batından müfrezeıer ~ımistir. 
• • • Kral, Britanya filosuyla beraber 

9 casus ıdam edıldı harp eden müttefik memleketle. 
Sofya, 14 (A.A.) - D.N.B.: rin tayfalnriylc bilhassa nlfılrn.· 
Ecnebi bir devletin hc:rabrruı. dar olmu!'I ve bunların birivle 

asusluk yapmış o1makla suçlu 9 fransızca konu~uştur. 
kisi Bulgar askeri mahkemesi ta- Son ctin kral blr Amerika tor
rafından ldn.ma mahkum edilmiş. p!do muhribini ve 240 bin kilo· 
ı rd!r. Bu nın.hkUmlann hepsi dun metrelik bir seyahat yapan di,ğ'er 
-'mıştır. bir torpido mUhribini ı:rezmştir. 

Sovyet tebliğ;-

S m o lens 
Tahliye edilili 

Mosk()'l)(I,, 14 ( A.A.1) . - Ofiı: 
KIZilordular umumt kararga

hının 13 ağustos akşam tebliği: 
Kuvvetlerimiz 13 ağustos gü

nü Texholm, Staraya:roussa, Smo 
lenks, Biala - Tserkov mmtaka. 
lannda harbe devam etmişler· 
dir. Smolensk bundan birçok 
günler evvel kıtaatımız tarafın· 
dan tahliye edilmit;tir. 

Hava tcşekkUllerimiz düşman 
makineli birliklerini ve piyade. 
sini tahribe devam etmiştir. 

12 ağustos gilnü dü."}.."l1anın 43 
o. tayyare-i düşilriilmüştür. ifa· 
va kuvvetlerimiz 3:1 tayyare 
kaybetmiştir. 

Bir Sovvet deni7.altısı. Baltık 
denizinde l5 bin tonluk bir pet· 
:ro! gemisi batırmı~tır. Baltık de· 
nizindeki Sovyct deniz cüzütam. 
!arı ile hava teşeRkülleri ahiren 
düşmanın torpil atıcı dört mo
torbotunu ve müteaddit naklive 
gemilerini batmnışlaroır. 

Alman tebliği 

~ oJI' 
- va-z e ı e.~za . . <+-Ametiian' miltiuatiiun --_Ş .... a_m_, ...... B-e-~~, ~o b 
DufgıK~~ ı· ·, :ııımat!!ISuıa . gtire 1 . RbomObaI:.~ 111 

Amer.ilian H cri:i,,.. · .ıtfka ıwı 
N=ır• 1ı f ViŞi .fiukam9ti ile *" eombardııtl~ 

Kordel Hul \ siyast)ünasebatr• edilecek 
ile görüştü m ~ıesecak 1 .... ~ 

va..,i.ngOOn, 14 (A.A.) - ~~ Beyrut, 14 (A·~~ilell 
ya harp kabinesi tarafmda."l 1 ~11' (A...&.) - .Amerika Gazetelerde D~t 11 

matt:ıua.tı;yenı Fran.m: dlkU.törıugıı bere göre Şam BeP'" ~ 
şarka vazife ile gönderilen ve ha.-] muva.ceheaind.e btrleaılk .A.merika1ıU. • ' dlldİJl' . .4 
len yolda bulunan Dof Kupir, çar- , kO.meUiıin muk&bn tedbiri« derpla ro bombardıman~ F~J 
§anıha gUnli Birleşik devleUcr h&- de muka:bele otar 0 ""' 
riciye nazın Kordel Hal ile görüş- · etmeafntn 1mkAn daht!!ncSe olduğu derhal bombardIJil~atl 
mii§tiir. ~ mutalea1mdadır. Menuambs mu. müttefikler taraf~ ·ııtiJ'ı 

Va.ha sonra bir mültl.kat esıa. - kabil tedbirlerin b8flJCalarr YJ§i hU. devletlerine bild~.---' 
smda, Dof Kupir, Biiyük Britan. ldlmet1 ile diplomatik mDDe.1ebeUerl -0----t •11 ·~ 

d.. h •- af-.... - .. keamek, general dö Gol Jı11k0metını B / ı•S il' yanın, wıyanın er \.ilr "'""" mu- u gar 
vazl blr hareket h:ı.ttı ta.kip ede- tanımak ve lıt:&rt1.n1k adaamı ~1 
r~k Bi:deşik Amerika ile işbirliği etmek olacaktır. lltlamafth retııicum • J e I .. ~ 
yapmayı hararetle istedi~bıi söy- bur Ruzvelt seyahatten &vdat et• Üzerzn(l,' ~ 
lemştlr. medcn evvel birl8§1Jc AmerDı:a hU • tt)et ~ 

Kup irin uzak şarkta.ki gerginlik k1:mıet.lncc l>u ba.pta hel'baDgl bir ka. ba tayYS. "br:: ( 
hnkkmda yapUğı yegane tefs±r, rar IWhu edllm.Jyecektlr. ya D~l of ~" 
Brit.a.nyaltlıı.nn pa.<>ifikto Ja.ponya- So/ya, ı.; (A·A.') ,......~)') ~ 
ıun arzu ettiği gibi hareket etme- ı·ng·ııı·z Amerı·kan Bir talmn yaba.flC( ti ~ 
s:nc müsaade edemiyecekleri his - 12 ~t.os geOesi şu~ 
sinde olmu.dı "'nıı bildirmeslıdir. tinin müteaddit ı~öylet 

Ayru gün, biraz daha evvel Dot: beyannamesi uçmuşlardır. BirÇ(>l\116~ 
I<uplr, Birleşik Amerika, KaMda, yapılmıştır. ŞilistrC ol:ı.ı'.''·-----...... 
AvuStralya vo Yeni Zeland mü - (Bu taraft 1 incide) hilinde R~ad Y~lk ~ J:İŞ 
mcssillcrln ın, sulh inki~ taş -c;:~n memlekeUer ordulaıma Jıarp balar düşmüştür· f{ı 
vik etmcğe matuf muahedclcrln klvazmıı teaılnuıtı nıeselealnin. heyeti tür 1, 
ml.15addak suretlerini, lca.U ettik.· ummniyeaı. yenklen tetkik olımnıu§. • 'e .. 

BCdin, ı.ı (A.A.) - D.N.B. bil Jeri bir mesasimde hazır bulwı - ı tur. tııgtıtere ıevamn nazırı ı..orı Tas Ajansının:_. 
diriyor: muştur. •Bea.vertın>ok bu konteram.JaraflUrAk .H~kova, 1 4(A • .t\.). ..,fi 

1lmen gölU cenubunda cel"eyan Bu muahedeler, 1914 te Erit.an.- etm.J§ttr. jıı.n.sı bildiriyor: ~ı;, 
eden muharebelerde 103 üncü Sov ya impara"torluğu ile alctedilen Lord, Beaverbrook, Amerika Btrıe. Flıılandiya. rady()6U, tP 
yet a.vcı alayı Alına.n kı~la.rı ta. -1 muaherderiıı yerine kaim olacak- §lk devleUeriD1n aalAhfyettar memur. yarelerinin DobrUCll'U 
rafından çcvr.llmiş ve clımi:ıc e&r~ \tır. Bu muabodeler, ihtiliıila.rnı tarile en gım..ı, tetemıatı m11zakere yaptlldarına dair 13 ~ 
düşen pek nz yaralı müstesna oı-~ halli için Bidcşik Amerika - Bü- için V&§ington& gideccktir. Bu kon,. nl ıbir tahrik tcbllği J1 
malt Uzere tamamiylo imha cdıl- yük Britanya komisyonu yerine fenuııııllarda, aynı umanda, Sovyetl!3r Hitlercl1erin cınriyleeJS 
mi,.crtir. a.yrı koxrUsyoo1arm teşkllini derpif Blrllğine ıenznn teallmatx meeeteaf te1szi tarafından veril ~ 

• Jf. • retmektedlr. de bahis mevzuu olacütır. üzerlnkle hiç bir SoV'Yet 
Bcrlin, 14 CA.A.) - Alman or. Bu muahedeler, geçen sene mü- Amerika tfüle§lk deTletleri reUıt ve wnamışt.Ir. ~ 

duJarı b&ıtknnıandanh~mm tebliği: T.a.kerc edilmiş faka.t~ taedik tngillz.lba§veklli, araıarmda.mlltead. O' 

Ukra.yna'da Alman ve Romen·kı.. ohınnwmu11tı. ~;"" dit göril.§meler yapmıoJa.rdlr. ·Alman.. Ameril<Sl 
t.alla.n dilşmaru taldb ederek Odesa. yada ınucr bQk1lmetlnin ve bu hllldl. 
Bug nehrinin ınaıısa.bı arasında ka. Mu .. la" katı meUe §erik diğer htlkimıetlerin yolu. ttD 
radeniz sahiline va.rml§lardır. nu tuttuklan tütuhatıa aakert tabak.. Rusyaya pde. 

Cephenin geri kalan kısmında Ruzvelt kllm aiyasetlnden dUnya medenJyeU gönder 1 

askeri harekat pli.n mucibince de. fçiı:ı doğan ve bunlan kaz1ı1arken A. V~lngton, H (~~_, 
vam etmektedir. merlka Blrl-ik devleUerl ve ~ .. -nıe. ~ 

A 1--- • ı.nA-hlr t 1 t • "Y ~.. petrol g6turen ilk 
U.W.W. hava kuvvetlen, ........ UDA. a ep e mşı renJn kendi emniyet.teri fçin &JdıkJan At 

So ll ralı petrol gem.151, vıa... ·d~ 
ta olan vyct kıtalarınm tah ye. tedbirleri ltızumlu kılan tehlikeleri tevecclhan Los ,Angelc!l _:.wı-
:ıi için OdC53 ve Nikolayef'te ha. Londra, 14 (.A.A.) - Röyter, tetkik etmi§lerclir. aynlmıştır. Bu birinci ~JI 
zrr bu.luruuı nakliye gemilerine §id. ajansının parlamento muharriri Ruzvelt ve Çörçll, aptldakt mOtte. aldP eorr 
detll hücum1anla bulunmuşlardır. ~bildiriyor: ı rek dckla.raayon 1lzeriDdo muta.blk, da dlğer,..gemiler ~:..,....--'Od 
Bu taar.nı:lar esnasmda 1 ~. OOO Her ne kadar İngiliz müpobit.. lWmlfl&rdır: 1 
tonı6k ~~tiye gemlsi batını. !erine göre, Ruzvelt. Çörçil mü- .Aralarında bulUŞIDWJ olan Amerika Romany8. 
mış ve ~ .. -. ' beo bil~ düşruuı Ii:ka.tıııın vuku bulınıaaı ic;in Çöt>- UlıiefUıc .De-.ıeueıt retst ve ~lk 
na.kliye gembl de ciddi surette ha. çil tarnfından yapılacak bir te. krallık hllkOmet!nl temlll eden &,. J 
sanı uğra,tı.lm.ıştı:. şebbüs hayret uyandırnıcyacak ,vekil Çörçll. memleketlerini mlllı ısı. ~ l;la'l'.pte ölen~e!iıı t 
~;!1-!!f~ri,~~ ~~C: idiyse de mülaka:tnı'vlıtaıunu M. ~1uetlnde, daha tyı)blrdUn,.a tstJklıa111 • neşredılıY'0 .... ~1 

renın V"-'- _. e ~~ ~~.. Ruzvelt t-"1 :~ e~ii-. ~t..ı- Umittertnt Uzorlne.lstınat t.Ur V"ı 
esnasında viıimun ccnubundaki CA1ll '-7'- ....... .. B~'~ ıı (A.A),...... 

Harp makinesinin anaıhtan cllklerl Jbazı mtlfte!'ek premlplerl bil.! ~ıeş. ·ı . · tıet6 ~ 
~~ek10!.,mt~~'::_sutamnde~:;~Uşeher mesabesinde olan bunca şahsi- diı:megi mllııaslp görmektedJr. Gazeteler, So~·e (;leJl 
cuu.ıl ....,...... ,ı.u.... ~ U . mlek t d k İk ı k ........ blr ft--• yapılan mücadelede cii~ 
kaydetmi"''""rdir. ye en ıne e ışına <:ı ar· ı - ı mcnı e et. ~.,. ..... ..._ ~rı .. 

""'"' ve aSkerlerin dfüuw• Donanma. -fupçul.arımJz iki 1ngt.. mak gibi lehli keli bir işten çe- gen~ı~mealnl veya be.fka blr genl§le. n~ışli.r. Liste .sG 
Uz 't:ıı.yya.rcsl, bir Alman devriye kinmiyen M. Çörçii M. Ruzvelt. me aramamaktadır. "':1-'-"~"· 

l -\..ft- tem f tını ld t 'ı *'·- 214 erba.cı ve askerıll gemisi de diğer bir t~ tayyare- e .şj1.l'-"\:n as II"Sa e e e • 2 - ki m~mıeket, all!U\ildar mmet ihtiva. e~ektedir· 
si dilşünnUştür. mekle bahtiyar olmu~ur. Teb- ll'"rln .serbestçe ifade t-dcc~ anul&rı 

Şmali Afrlkada Alımın savaş li~de de vazıh olduğu gibi do- tctatult etmıyen htç bir ıı.ra.zl değ!§. J 
tayyareleri, Tobru.k limarunda minyonl:ır görüşmelere fiilen i.ş. mesinJ görmek anıı etmemektedir. ı•htı"ka"' rla mu•• ca~u 
bulunan bir fngili% cephane depo- tirak etcmemi!}ler ve M. Çör~il 3 - lkt memleket, blt•t\n mllleUe.. 
summ en büylik kısmını Uıhrip et- Büyük Brita.nya hükumetinin rln idaresi altına glrece!derl hUldl. 
mişlcıxlir. mümessili sıfatiylc hareket et· met şeklini seçmek hal-.kma hürmet (Bas taraf1 t ~eıı ~ 

Alman harp tayyareleri, dUn m~tir. etnıek~e ve cebirle hUkflmrnnbk ve Ali Cavit dükk3.nJilfl g~)e 
gece Süvoyş kanalındn.ki fngiliz Tebliğin sonuooa .daha umu- kcnılJ kendini td:ıre haklan nez edil_ det.tin adında bir nıa..cıte0 
hava üslerini bomlıaniıman etmiş- mi bir usulün tatbikin intizaren mıı;ı bulunan milletlere hu lınklarm kanında kaput bezi t i)st 
lC'rdir. bu harpteki mütecav~rin bir iade edildiğini görmek a!'TIJ eylemek. söylemiş, fhkat şikAY6 t•f 
Dlişmnn dUn ne gündilz ne de taraflı olarak silfilıtan Loerit e· tedlr ~ yapılım amma.da 46 toP 

gece Alıruın topraklarma. hücum dilmelcri hakkındaki a<:ık beya. 'l - iki memleket, mevcut taaıı.. zi bulunmuştur. ııııd' 
ctmcmistir. nat, tebliğdeki başlıca J)l'ellSip- hUtıerinl nazarı dikkatte tutmakta Ali Cavit sorgusu soıı 

• ~ • lerin hi~ lbir sw-et!-a sulh akdi beraber, bUyilk veya kUçük. galip ve. kif olunmuştur. ~ 
Ilcrlln, 14 (A.A.) - Alman or- için uçurufan bir tecrüıbe balonu ya mağlQ;> bUtUn devleUerin, ekoııo. Ycniknpıda köm~r. dC 4 ~ ... tı-

dulım ba$umnndanlığmm fe-Na- Ôlarak telakki edileıniyece~nin mık retahl,ıtn için ihtlyaı:tnn bulunan ten Şerif admdn. bırısi. J:CV:' 
la.de tehlil:;-i: s~rih bir delitidir. dUnya tpUdal m&ddeleri.'le ve tfcart'• cüye 400 er ~ilo köırıilrU {ı\.,ı 

- - Demokrasiler' Bitler Alman te ,.... t n"'"" "'esbit "ttig·ı· toptaJ1
0 

·4 
Aşngı 01.n.epere doğru ilerlemek , mu .. ati ı1nl1lJ te ftth'Aklerlnl teshl ..... ·~ .:- °" 

te olan seri Alınan krtala.rı ma - yasiyle mücadle edcceklcnUr. ıe gayret edecektir. • kuruş iken G kuruş S ııııd 
denlerl zengin <>lan KriV<>yrog mm Tebliğin, dünya. si)laSOti ;hak· :ı - İkJ memleket, ı>orkese daha aaıtmı~, cürmü mcşlıut bfl 
ta.kasını L~ ctmişlardlr. kındaki noktai nazarı eksiksiz L 1yt çaııoma fernltt, ekonomik terakki kalaruru:ştır. ııl'ıd' 

Bu mmtakada her sene en yük- fade ettiğinin açık bir delili de ve aoııyal emniyet t.6ınt içJn ekono., Bundan başka, J{u?11;\~e 
sek evsafta 19 m~"On ton.dan faz. tatil devresinde bulunan l~liz mlk ıahada milletler arumda en tam 4'_?mür deposu sahı"bi ftJJ l~#: 
la demir lst.ilisal edilmcld.cdlr. parlamentosunun beyanat hak- !Jbirllği VUc11da get1rmok arzusunda. tan 5,5 kuruşa sa.tl1Ul51 t >!1 

Bu suretJe Sovyetler Birliği de· kında ~ö.rilşm.ek üzere içtimaa d len ömUre 7 lkunış lci)'n ..tW ...t' 
• ·ı..-u • davet edilmemesidir. ır. ya1kalanarnk n.dJiveye ''('.> .... JJ~. 

mir iStiııı>Am.tmnı yllz..ie 61 ıni Evvelce de bildirildlği J.tihi. 6 - İki memleket, na.!1 ta!ıakkUmll Her i'kı· s11rlu .. da nsu:" .. n y 
kaybetmiş ve harp malzcmool ima nUn nUuıt tahribinden eonra, blltUn .....,. .?· 
lfıtı bakanmd:ın çok ehemmiyetli ~fu~:!et~~~k ~~~~ mıneuer kendi huduttan dahilinde ~·mnlıkemes1ndc ge<i ,1~~ 
bir darbeye maruz kalmış bulun - f P gı g.,..~ , emniyette Y•§llmak va.srtalarmr vere_ ha.keme edlhıılşlerdir ~ &'. 
maktadır. ırB. ....,:

1 
k -:aA oek TO bütlln mcmlekeUcrde bUttın 1ıı. ~ BunlBrdan Şerif tc __ JıÜ'. ~!. * * * e.şvc.ıu avam amara.sı.euAt Ali tse'25 ilm ağır p ... -• .... 'P"( 

yalı fnd eıld ett"gi nef \Fanlara kendi hayaUannı korku vo ~"~ 
ncrlın, J.ı (A.A.) - Alman or- ::iero!nl ~~~cei:'ie ~n' h;] -Iihuyaçtan A.t1 yaşayabllcceJd rt temı.. ta mOOdctle de de ıJıW"..,;n '• 

'<.lılan lr..şluımandanlığmm fevka.. raretle k .. .......ıana _ hl ~;;..,;ı..e-- na.tını getlre<:ek oıan bir .IUD!un tcea. tdnınsr cczıısma çatP j~ııf 
iade tebliği: s"ızdı·r. C.Uj1U. eagı ç ~ alllltınü görmek arzulUN?adtr. 7..orinde ihtikô..r yapılaJl ,.~..J 

Diişmnn kuvvctlcrlnl tnldp e - 7 B"" k'ömUr de müsadere ol J)if."..., Amerika ~--,,.mdan sarfedilen - oyıe bir sulh, ıbütun ıruıanıa.. G-·-~-..ı.n n _ _,,..ı.....,,"'"·sJl ... Jıl"""J 
derek inkrtosız bir surette ilorlct- ~ aç.ık deniz! rt Ok twı......_.. ~,, ., .. ııı 
me'.kte olan Alınruı, Romen, Mn - gayretlerin ibüyüklüğünü ve kıy-1 ra, e ve yanuslan ııaı. ler ticaret mUessCS<:~~tW''/, 
car \'e İtalyan l~üllerinin taz. metini memlekette en iyi parra· nm geçmek lll'lk&mnı vennelldlr. ve defterleri, bir ın~_.;, ıe·.ı 
yiki altında. gami Ukrayna milda.· mentonun takdir ettiii ise mu.. :ı ue!ı~._:ne.-nıekket. .. 1:!tnn dünya. fiyat murakabe büJ'015l"~ ~<OY., 

hakka.kıtır. fm e UJ.11, gere ma-, gerek mA..,. .....rı-~• .... e idi. T"'d~_,,r1et ~' faasrnm tamamen yJkılmaSI geci'k- eri • bcpl \;jUZUll.__L vtlU"-' 
miyecektir. Odes:ı. Romen ıJutaıa.. M. Ruzvelt tarafından denizde. n alin~~ er dohyıalle, kuvvet ıstı. bu mUesscsenin fat '.iıc ı:; 
n \'C Nikolayef !jark ve ga.ıpta.n bulu.')IJ'lak hususunda. M. Çürçile m erk etmeleri lA.zım ~dlll ıca. de 300 k.Usfı.r kuru.5 k~~ . 
Alman ve Mncar teşcl:küllcri tara yapılan teklife büyük bir kıy- ,DA&tiıılledlr. Kara. deniz ve bava at. vat CŞ)""..sı sattığı BP' tJl'· fi l·· 

fından snrılnııştır. met verileceği gibi başvekilin bu !Ahlan, kendi hudutları dıpı:ıda yaşa. Suçlular, adliyeye vc~tet' .Jf 'il 

Bug'un garbmrla mllhim miktar- daveti derlıal kabulü ve müzake- yan milletleri teıcavtl%1.e tehdit eden Murakabe l:mmsyonu ~· p., 

ku reler esnası~- ı...:.: • .:;.,, yardl'n'I· veya tehdit edebilecek olan mtnetlcr ·-~•-- d"-""'' i••u ... 0 -2 .. e ·.~ da dilşm.nn vvctlerln.i."l imhası ı•ırt UQ:JUIA ,... F uw.w . ..u wııK.u ı.ı.u.oo-U"' v 
muhalckak bulunmaktadır. lan dokunahi!ecok 2e"VatI birlik_"· . taratmdan Jatimalde devam edildikçe sunu 80 llnınışa sa.tan "/ fl'"I. 

--o-- te götü.r.mesi ~ilin cesareti< ıhJç ~ mildakbel wııı idame oluna. ltasa,p Nikoliyi, ~ ~ ,f 

B 1 d hakkmda'ki şöhretini daha ziya· mıyacagmdan, lkl memleket, da.ha ~ mnlcinc ynğı -~~ u garislan a de arttımuş olacaktır. gerıl§ ve da1nı.1 bir umum! emniyet ~ kollektif ıi~· __...tııP'~4 
Bu mülfilgtm. İngiliz parl~ • awtemtnın teessllsUne mUzaren. 1bu .fiyatla biık.üvi sa.tnn ]JC)~~ 

Naıırlar meclisi mentosunda yapacağı a.kis. iki rlbt mıııeuertn mıA.tıtanıe c:ridiDJn Biiyıan ve Beyoğ1u.'ndao J\ ...... i ,, 
memleketin davasını, zafere u .. eaaa tartı tefkll ett1gi 1'anaatiodedlr. zan peıııtaııanooi seJıiple:r_. I 

topl8DÖI laştrran yoldan daha ileri gô. Keza, lki memleket, 8Ulhtı 8eve1l mu._ yeye vemıişQr. 9' . .t 
türmek için maruz kaldıklan teh leUer Uzerlnde ezict llil1 bJanma 7Uko. Fiyat m11l'8b.6e ~~il"". 

Aotya, 14 (A.A.) - Nozırlar m~. likeyi bile .bile tekabtil eden iki nil hatı~Uct bOtlla cft1er mGmklln de,eh:ı.lk t.a.rafından i!ı~ 
Jlal, dUn akşam dört saat devam devlet adamma ~ minnet tedbirlere 7&l'dfm edeeek~~pedr '4K.~ .... ~ 
eden bJr toplantı yapm11tır. Jımi olaıcatDr. "lrterS t.errfk qltf ıa tela 48 dl. 
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15.8.1941 
At yarışa ı 

7,llS Hatır 
Pa~iar 

7.45 Ajanıı 

ı.eo ı~r 

par~lar 

~~c'tlliERöôKronu 
~ltı~: Türkçesi: 

ILLJ MUZAFFER ACAR 
~ Usuıu . 54 

J 9.00 Konu,ma 
19.15 Sving 

Kuarteti 
11.so AJ:ı.ns 
ıtt,415 Kanşrk 

Vjne çok atın iştirak edeceği bu aftaki 
koşularda şat s hat .gilerindedir? 

ı.so ı:vtn saati 
12.S~ rami 

~rkılan 

11.4."i Ajanıı 
ıı.oo J~a&ıı 

kılan 

JS.16 Karı ık 
pror;ram 

~ tt?n. dJ?nnastik der- kanunun tatbik milme!'i emrini 
llt €aY?; rn 

1
• L0tfen otu· veririm ve bu §Ckilde evveli ka

Yap~-~ eşru bir tnrma nunun tatbik ed'lın · · 

S
•bir s.':lık~ h~'-kmda ı esıni ı teyeni 

., <ı <LA cezala.ndırm~ oiunnn. Bu hal 
l:ıı .. "'<I Vet var H . ban 
ıı.~ n:ı~ belli <>l_ın .... an· dangıo'A-- a vergileri indirmekten daha 
:'4J ~~ ·~llld _.,., karii J?clir. 
~~ Ç())( ~kı bir mebu.. - Anın ara mra bazt kimsele· 

~ bil\'ok <;ttkin kızı var. ri de ha~e atıyorsunuz. hatta 

Şarkılar 

o.\p1tlf Sl'O& 
Oa7et~ 

:?0.45 Solo 
rkıl"t 

'!l.00 :r.traat 
Takvimi 

'! 1 • 1 o 1'eı'rn<ll 

lkilı bahisler: 1, 3. 5 ınci ko· 
şulardıı·. 

Çıfte bahisler: 2 - 3; 4 • 5 ınci 
koşular üzerinde. 

ÜçlU bahi : 3 - 4 • 5 inci ko. 
şulardadır. 
Koşulara iştirak edecek atlar 

ve koE;ulnrm mesafeleri a~ağıda

1 - Bozkurt (Ni11azi Kurtay) 
58 hıf-0. 2 Bora (R. Baıısal) 58 
kilo. S - Kara1cu~ (il. · MuNıc) 
58 kilo. 4 - Bzulal: ( A. Ertıır. 
lıa11) 58 kilo .. 5 - /§ık (N. Temı
::er) SG kilo. G - Sava (/. Jla}c
kı Tekçe) 56 kilo. 7 - Sevim 
l'/11 (M. Turgııt) 54,5 1.-i/o. 

18.03 FMıl h~ti :?!.00 ~ton 

ll.JO ~r~. orkestta'°ôı 
· ~il~ıın· defalar balola- sürgüne gönderiyonnµıuz. 

fl ~hı ba 
1 

de .davet et - - Bu her zaman olmaz ca. 

At ya.rı lannın altıncı hafta 
koşuları pazar günü Yelieiendide 
yapılacaktır. Gün geçtikçe mc· 
rakh ı a.rtnn koşulara bu hafta 
da fazla atın iştiraki ayrJca bir 
zevk ve hcy~an verecektir. Bil. 
hassa iki yaşında ve büyük ilcra· 
nuycli olan tay koşusu çok ente
resandır. Gene üç yaşındaki A· 
rap tayları arasındaki Handikap 
da ~ayanı dikkattir. Bu iki koşu. 
da beklenmedik bir sUrpriz de o· 
labilir. 

dır: 
• BİRİNCİ KO U Yedi at arasında olan bu koşu 
(Ta'lflJare koşıl8U) nun çok heyecanlı olacağı tabii. 

Çİrkina· lnilracaat et· nım .. Ekser :zamanlar hiç bir ce
~ ~iy~ ın anlara ta. za vermiye hacet bile kalma?.. ah
~1' ~t btııunrn~ın, bunların !file, adalet. müsavat s:ılgım bir 

f 
,~ ~~ Veri;o~. bana bü- grip salgını gibi kolaylıkla ~cçer 
ıc~"ÇvepJc b ve eskisi gibi nsayis :verine gelir. 
!:)'~erilli en de bu kız· Fakat sizin vaziyetiniz bana 

10 dakl!;it\ 

l 1.411 S\.1nıf 

Kuarteti 

•u.so AJa~ 
2%.4.~ Salon 

orkN>t rtı .. , 
Bu haftada ÜG ikili, iki çifte 

ve bir de iiçlü bahis vardır. 

Dört ve daha yukarı raştnki dır. Burada favori · va ve Boz
safkan Arap at ve kısraklara kurttur.' Fakat en milhim mesc 
mahsustur. İkramiyesi 400 lira, l~ bu yarış üzerinde çok para ge
mesa.fesi 2800 metre. l" tırecck olan üçüncü plaseyi bul. 

• maktır. Bunun da en mühim 

· "1er ta UStah~la red· ş!mdi bJraz ciddi i<irünüyor. Si
~ ce raftan Qğrencfun zın ~ıgrm olduğunuz hakkında 

~~ ~ ktıı"abnndan müte. ki haber artık o kadar yayıld; 
P benr g~ikleri sa- ki. birçok kötU dill<>r sizfn ·için: 

~~ l'apı ın ıçin menfi "Miitatabbibliğini mc1t'C1Sinin sa
~':~ habc!Vor ve aslı olan yesinde yapıyor.' diyorlar. Her· 
~";:' Yapll';f er cıkararak kes bu işte benim sizi himaye 
~ 23it' arınış. Bunla- ettiğime inanıyor. Bazı kimseler 
~ dair1~: benim B.şıJ?ım de, sizin Glotcnburgun e.n mfıkel-

1Y0r. llu ır de doğnı ha- lef otelinde Judit ne beraber ya. 
Yaııtığt kızların ve ba. şamakta olduğunuzu, aramwdaki 

1-ı1~8alon Propaganda münasebeti girlenıek için mü -
lı~ Unda büyük bir kemmel bir manevra şeklinde 
ıi.."':'lt Old~ olacak. Çünkü tefsir ediyor. Nasıl tekzip etme· 

Cuma jcumertesd 
15 Ağus. t6 Ağus. 

Recep: 21 1 Recep: 22 
Rrzrr: 102 Brur: 103 

•Mıueı "ua• ~ V-f 
,_, 

(;QfttlÇln 
fl.10 10.01 6.11 ·10.os 

" 
. .... 

O~le 18.18 G.Oi ıs.ıs 5.11 

lklndı )'7.03 8.69 17.07 u.oo 
Akşam 20,08 12.00 20.07 12.00 

l'ahı 21 •• '\~ ı.42 11.l>O uı 

tmıaal• -1.16 s.oe 4.17 8.09 
bu llle n~ o isyan ha- li. sizin Juditi sevdiğinizi tutup 
~ U Q)d~ı Propaganda· da resmi ga?.Cte ile ilan edemem 1 ---------------

"-. ~~~İfler ~nu anladım . ya! ... 

'Kisa.ff: 
• 

~~ltOdUJ kızların yap- Teodor soğuk bir lisanla şu 
~ lei)c~rd n da istifa. cevabı verdi: 
:"lakta açığa bana bir - Ben Juditi scv:mlyorum 

, ~ill?rın~ .c:ekinmciiiler. .Ji7..el, Teodoru göz h·apsine' al· 
~ltÜ~ne sebep de dı: 

,._Ur b· Glotenburg ,.,..k -·Ben Juditi sevmİ."'''rum .. di. • ~ol>ze haımın önUndo bulıuıan 
~it" ır llın .... 1 • "'~ .rv dil 1 ~llzlel'i .""•ı.ıckettır, bu- ye Teodor tekrar etti. Filhakika yolun pa.rke olarak 1n§a c mcs ne 
~ Utl) n~e gördüm.iz. bana bir çocuk verecek, fakat 'karar verilmiş ve tet.klklorc başlan. 
~~ ~~·~ kati bir şek- ben onu sevmiyorum. mı§tır. 
~'{1~ ane:ıere ve vaziye- - Şayanı hayret. inanılmaz... • Çamlıca lcpcııine glclcn yolun ns-
~bir ı::~riz, b1lhassa -fnarulmaz değil, feci bir ha· falt otara.k uişa edllmeaı.oo karar ve. 

r o ~'-llnai tehlike ar- kikat .. diye Zuif eld GrandU.jCSin rllmi§Ur. ı 

~al>daS,~bnulunıcezaz. bile söziinU kesti, ne yapa;vmı. cildi, • ao Aguııtos Tayyare ve Zafer &y 
~ derisi; sesi, hareketlen velhasıl rammda Dumlupman:la yapııacnlc o_ 

L h'" b'ı·r halı" bcnd f-'- b·r lan ihUfale 1•tirllk etmek tıurc lsttın-
lh-ı.ı.adar meml-'·ette ~ e en u AA ı o-w 
;·-q a. te · bil ._ .. .,._ Be bul Ünlverslt.esinln muht.ellt !akWte. 
cı." .\.~ Vde

0
!3'lhte do~-. sır. e yarao.uu.Tv.. n onun 

:~ - l\W'I değişik şahsiyetini seviyor; onun ıennden 215 talebe gönderUcccktlr. 

~~· ISÖk.~ı .. msütaı·.ze· muhakeme yüıiitmcsinden, ken- • Cihangirde 1nj& cdllmcslnc karar 
tek -•o.u.. di hareketlerini sözleri ve BÖZle- •erilen Çocuk ~cıdnln fnpatrım 

~ ~ itiraı Söz bil~ söyle- rini hareketleriyle tekzip etme. alt pll'ln hazır1anmı§t.tr. Bir kaç gUnl'.! 

· lı~~eı:ı. i~~ sinden. bütün klinatı başka .bir k dar ~ata ~ıanaeaktır. 
~U!el zaviyeden görmosinOen lıoşlanı· • l.tnmirBltcnln asker:lk kaınJ>1an. 

T aşovada veni vll 
tütün zeriyalı 

lzmit, (llu.susi) - Taşova 
(Tokat. Niksar. Erbaa) mıntn.· 
kalarında yeni yıl tütUn zeriyatı 
normal olarak idrak edilmive 
başlanmıştır. · 

Mahsulün dikiminde kuraklık 
tehlike.si baş :göstemıiŞSC de su· 
larm bolluğu bu e~cli önlemiş
tir. 

Taşovanın milnbit ovalan 
baştanbıışa. tütünle ber.c.nmiştir. 
Şimdi her tarafta geceli giindü7._ 
lü ''kınm .. faaliyeti göze çarp
maktadır. 

Tarlalarda. kemale ermiş, ol· 
gunlaş~ ve sararmı tütün 
yapraklarını T~vanm güzel 
kul.arı narin ve mahir elleriyle 
şimdi bir, bir kmmıya, toplamıya 
ve di7.miye- ibnşlamışlardır· Ku
rutma işi de hızla devam etmek. 
tedir. 

MahsulUn tahmin i lerlne he· 
ntiz ba.şlanmnmıştır. TJmumt 
miktar ÜY.erinde şimdiden kn.t'i 
bir ra;kam vermiye imkin olma· 
malda .beraber Jnahsulfin nefaset 
ve randnnan bakımından geçen 
seneye bcnziycceğine ve kalite
nin daha sağlam olacağına iti
mat edilebilir. 

~~i~ı d;2.1hoş görmi. yorum. Fakat kadm olarak ba· nm ye<lek aubay,olfulunda :nehıırl oto. 
~ı._~et ed gı ' aynı za.· na hiç bir şey ifade etmediğini rak yapılmamno karar verilmiş, kıı.. Çekirğe zehirinden 

· heg· enlerin de ka· söyliyebillrim. Judi !leka mahsu· rar UnıverSılte lalim taburıma bildi. 250 koyun ölcf'ü 
th:'~ akfi1 e mahcup ola- lü olan sözler, gil7.Cl cümleler. in. :rtımi§Ur. 
~-~ ı·.ı·1 1 arına . ..w.+-ı"rme. f B .,,,. (H -') l1 1~b ~~ \( ,...... sanı hayrete dü~üren buluşlar i· . • HUkflmet tııratından muhabere '"u um. llSU"'"' - ıii a· 
'~ eibi. mal eden mükemmel bir maki· mal'T.emesfnc el konulmuştur. Bu mat. harda mücadele memuru ve köy 
: ~~l8Uçlann muhak- nedir. Ve bu makine günün birin· zemcntn fiyatları, Fiyat murakabe muht.arı tarafından, Mucurlar 
~~U Gıınası 18.zırn de • de artık bir yenilik bulamayın. komisyonunun Pazartc..cıı gilnkU içti. köyü ovasının bazı mıntakaları-
~n otenburg an'ane· ca bana o zaroana kadar hatırı· ınatnda tesblt ed~ktir. na çekirge zchiri atılmıştı. Mü-

~ 
't~l . ~~nı. da sadık bir ma gelmiyen ve ölünciye kadar Nohut tıyatlannın do. Pa~rtcsı cadele memuruı o vakit köy muh 

0 1~ ~t""'l.at zaman za. unutamıyacağım bir haber ver· gtıakll tçtlmada tcabiU mukarrerdir. miş, bu mliddct 1.arfında bu sa-
p h 1:: lıar e adalet. müsa- di. ya.1<ında bir ~ocuğum olaca· tarma atTlan zehirlerin tesirleri. 

Edirne olcuları 
Alpulludan onra 
lstanbula otobüsle 

gelecekler 
Edirne, (Hususi) - lsta.rilıul 

- edirne ara mdaki otobüs sefer • 
lerinin F.dime belediye inin bir 
knrariylc kaldırılacağını ve ls
tanbula gidecek yolculann Baba
cskive Alpulluya kadar otobüs. 
lerle. oradan lfil,nnhuln kadar da 
trenle e ya.hat edeceklcrıni bil· 
dirmi~im. 

Dünden ıtibn.rcn bu kararın 
tatbikine iba§lanmıştır. Oto'bils
lcr sabahları saat 7 de buradan 
Ba.bae9kiye, akşamları da ~aat 
18 de Alpulluya hareket etmek
tedir. Bu suretle yolculara hem 
gündüz ve hem de gece seyahat 
etme imkanı verilmiş oluyol'. 

Ancak buna mukabil bliyUk 
bir mahzur yolcuları şimdiden 
endişeye düşürmektedir: İstan.. 
buldan gelen trenlerden buradan 
Babaeski veya Alpulluya gidip 
~elen otobüslerin istiabmdon faz 
la yolcu indiği takdirde Babaes· 
kr ve hele Alpulluda. konukhya· 
cak yer olmadığından yolculnr 
zaruri olarak sokak ort.ac;ındn 
kalacaklar demektir. 

Küçük ölçüde bir b<'nzin ta· 
rruf u için halkın bu ve buna 

benzer müşkülatla karşılaşma ı. 
m belediye meclisinin de derpiş -- . 
etmiyoceğinde şU.p'he yoktur. Bi· 
naenaley.h Edime belediy'Csinin 
bu hususu ehemmiyetle gözö. 
nünde bulundurması şavanı te· 
mennidir. 

Burgaz - Heybeli 
ara~ınqa yüzme 
müsabakaları 

fi:lil... ~a~<'~lketıen olur; o za- ğım söyledi ve şimdi bir <;OCuğu. Sinanın mezan tamir rıin on ~ gün olduğıulU söylc-
~~i kel' kanunun tat· muz olacağı fikri hem onun, hem hada koyun otlatılmarnasını ten- Emmmıü Halkevinde11: 

\ ~~ıı' ist'lnu
1 
n dairesinde de benim düşüııüşlerime hakim edilecek bih etmiştir. !ki gün evvel Mu. 

:'\ ·~ellaint ~r. Ben evvela bulunu •or. Mimar Sinanırı Sille)llllaniyedo- curlnr köyü halkına ait Uç koyun Evimizin tertip ettiği (Burgaz 
.~.iden ı.. ... cıddivenlır, son Faknt ne o, node ben biribiri- ki mezarının son 7.amanlnrdB ta- sürüsü bu sahada otlnmı.c; ve bu - He:•tbeli) arnsı yüzme müsaba. 

llıı.:.' l~in ~.ııoy)c bir hareket ml1le anlaşmamıza imkfın .o]ma· mire muhtaç olduğu aUikadarlnr koyunların 250 tanesi fılmüştür. ka~ı 17 - 8 - 1941 pazar günU 
~'4 t.ôyJı~ ~nun olurum. dığını takdir ediyöruzl Judi ar- tarnfmdan yapılan tetkikln'den Yapıları tahkikatta bu mahal- saat < ll,30) da yapılacaktır. 

~~tt:In is~!rn ki ben nü. tık basit fikirleri oJan bir köylü antaşılmıgtır. le zehir konulduğıt "Z<ıman hadi- Hnkem nrkndnşlardnn, Bekir, 
~Gibi}: ~rn· ıkJeri gibi ka· kızı haline girdi, o kadar batıit. Sinamn mezarı esaslı surette senin nahiye müdürlüğüne bildi. Macur. Sıtkı Ery-01. Orhan Snka, 

1 :ııı ~bl ıve memnuniyet· o kadar duygusuz bir kadın ol. tamir c{lilecek, aynı zam:miln rilmediği ve havaların kurak git-. Kcmnl Kaza 'm saat ClOl da 
ite al'ıı, CUnki.i bu şc!iil· du ki bizim milnacebetimi7.e bile türbenin bozulmamn,,ı için bekçi- mcsi ~.;iizündcn zcı1irlerin tesiri- Toı>hancde Deniz Yolları binası 
~ .ı tar· fı · ·• h 1 ı ,b li ".~ k<'~di . memnun P • nazarı musama a i & bakıvor. er tarafıııdnn sıkı suıctte kon- nin btı'!Üne kadar devam ettiğ'i önünden kalkacak olan hakem 
i ... .ı llı kanlın rnı kurt1trırım. r Dtvamı uar) t.roı edilecektir. anlaşıl mışt.r. motörünü te§I'ifl<'ri rica olunur. 

ll bah u? t:<ltbik edil- ----------::.-:.::.-:..-:.::.-:.-:.-:.-=-..--------------------ı.---~---------
Aıtı sedıııcc. derhal 

uö ~Ylık vasati 
~~~l fiyatları 

t~ 4ı oıırı 
~ ıran veya kote o 
'lıt hra bit ec1ilın mi§ ol~ 

1t,.~ll it latıı:rn temmıu: l9U 
~ı- llt.ılnunusanı 1941 b1da.. 

~ ~, "tlttıe 'Yhk va.snu fiyaUa. 
lccı<laq. liıı~hıco teablt cdllml§. 

~li- -~ oı "YI ııe,r diyoruz: 
\ı""'tth... llııla.nta 

ı-ıı, ·~ark r ı.r. Kr. Pam 

rıo ~~· ftatı 28 29 25 
İlt) ~ita k ~ fl 4 20 
~ ~otı tonu 24 45 37 
•ı~ tıı:ı~ u 2 1a sa 
ıı>lt -t ~- • 2':~u 32 77 8 1 -""llg el 

1 ~lıı o rı 3~ 69 as 
t- rı. 

ı ~ taaı 7 89 28 

I~ 1!~1 ti 28 8 

~lı.~~ 6 ~ 27 

~:' ~laı 6 24 
':r ~tc otu S 23 8 
~;~ P la nıcvzuubBhls 

lfııı l.q. ~lct-: fıyrı.uar. tesbit eclll· 
et 

~tı:ı 
~~ttıı.ı-1c 

~~~, 

G 63 30 
61 ıs 17 

:; ıs 11 
23 71 39 
87 16 2t 
ı n ıs 

24 19 38 

- Ha turalı ıılinkü -~ snıı7Ala -
Bırden Hacı Abdullah atmın diz. 

ginlerlnl çekti \'e durdu. Yola çıkışı. 
mızdan beri ilk oıarak konuotu. 

- Galiba takip edıllvorıız, HA.kını 
Bey, dedi. KO§D.n•at ~lt'ri duyuy~ 
rum. 

Onu laklıl eder k kulak kabarttrm. 
Hakikaten gecenin derl:ı l!etMlzllğl i. 
Çbldc gittikçe ya~an nal ııea~rf
ni duyuyorum. 

Onu t4klll ederek kul&k kabarttım 
Hakikat.en gecenlıı derin seııııizllti ı. 

çindc glttıkçe yaklapn nal seslerim 
duydum. 

Abdulfab aadece: 
- Braz hı:ı.lanalım, dedi. 
Atıanmız.ı tın• kaldırarak yolu. 

muza devama bqladık. Yaııgına git .. 
Ukçe yaklapyor H yokla§tıtıma1 nls. 
bette mcaklığın ve nydmlığın arttığı.. 
nı bi&sediyorduk. Artık arkadaoları. 
mm ytızünQ acçebillyordum. 200 -
300 metre 10nm d& yanan tarlaların 
sınırına gtrmiş olacaktık. önUmU:ıde. 
ki yolun bir tarafı tanıame.n aıev 1. 
çinde idi. A~ erıWe~ içerlere 
doğru yayılıyor \.'e ~ta bir .kor de• 
nf%1 gibıl geni§lcmesiııc akıp gidiyor. 
du. Atlanmm 7(1lun .&~ taratma 
mtımkOn mertebe yaklaştırarak yan,. 
ğuı ahuına glrillk. Kuvvetti bir 111. 

cak yüztımtlzü daladı. Fakat rUzg6r 
cenuptan estJıi için alevleri aksi i.ltJ. 
kamet.o IUyor, biZc % MU' vennıyeeek 

b4r hale goUriyO!'dll. 

KuvveUl bir çalrrdı atıanmızın ll. 

yak se:ılerinl boğmtı§lu. :Koşuyorduk. 
Birden arkadan bir cı sllAh pıı.tladt. 

kuvvetli bir erkek se.'JI: 
- Ourıın. diye bağırdı ;voluın ya. 

karım!· 

Hacı Abdullah durdu, ben de onun 
gibi yaptmı. Alevlerin aydınlığında. S 
auı gördtil<, bize 15 metro kadar mc. 
saledc onlar da dum1U§l&rdı. En ön_ 
deki Ali idi. Namusunu korumnğa ~ 
madc bir erkek gibi ytlzll korkunç 
bir tekil alml§, alının mnhmuzlan n. 
zerinde ayağa kalkml§tı A'bdultııha 

baktım. YUzU her zamanki gibi sn. 
kindi. 

7..eyncp: 
- Baba vuruşrnıyacnkaınız ya'! .. 

diye lııled.l. O bu ıı:avanı sesı ıtmo

mi§ gibi banıı dönem: 
- Ben kenara çekli, bAklın bey, 

dedi. lt ptlu belki atar. Ve ııUkOnetlc 
belindeki kalın kuşaktan alevlerle 
kızılla§lln g-Um°" ı.plı bir tabanca 
QOktı. 

İşle o zaman mOthI bir §ey oldu. 
Siyah ve ktıçUk bir gölge Hacı Ab. 

dullahm atmdan yere bir \kuş gibı 
aUzUldU. kop. kop yolun kat1ı tara. 
fma geçti, ayni atıratJe cehennemi 
tBrlayb. atıklı n al vlcrtn a.ra.sında 

kayboldu.. 
Bu kUçWıt gölge Zc,nepti. Çok sev .. 

dlği iki erkeği birbirine lildUrtmemek 
ııiçl bll;vtık bir fcrag&UC! l{endfnl ak. 

Müthiş gece 
şc ııtmt§tı. 'l'rpkı l<Uçllk btr pcn nne 
gibi. 

• 
Aynı zamanda iki bağtrıııma işit. 

Um. fns:ı.n Sllslno knttyycıı bcn~enıı

yen iki feryat. Biri Hacı Abdullahm 
gUr bançcrcslnden, diğeri Allnln grr1. 
lağrndRn tırlamtştı. Ben. de dclı§'oUe 
haykırdım. 

Karııı tarıı.!ta bazı hareketler oıu. 
yordu. Galiba. AU ateşlere atılıp Zcy. 
nebi kurtarmak istiyor. Arkad3§1an 
bu delice harekete mnnI olmağa c;alı. 
ıııyorlnrdı. Birden yanımda eönUk btr 
ses işittim. Hacı Abdullnh garip bir 
hmltt ~kardı, atından aşağıya. yere 
doğru lrnyflı ve boylu boyunca yolıı 

UZllDdl. 

Baışım dönüyor, g6z.ıcnm karan_ 
yordu. "' cak tabammQ' e4llcmlyccek 
kadar artmıştı. Alevlerin etrıı.tımı 
sardığını, y vaş yavaş eridiğimi ve 
bUyilk bir be tuğa yuvannndıg-mtı his 
ediyordum. 

Gözleriml açtığım zsman evimde 
lı1im. Ba§ınıdıı hıik<ımet doktorlyte 
mektuptu vardı. JdObaşlr Ahmet elin
deki kd.s-Odon bp.şunıı. Sl)ğUk bir §CY 
kokuyordu. Yorgun ve b!Udndlm 
Tekrar uyumak için gözJeriml kapa. 
dım. 

KendlmJ adamakıllı toplaymeaya 
kadar -bUttin ısrarlnruna ragmen
klmso bana o korkunç ve mUUılş ge. 
ccyo il blr gcy soylcmcdl. Ancak blr 

ay sonra hUkOmct doktonındnn şun• 
in rı öğrene blldlın: 

Vaka mnballinc yetişen.< r H cı .A b. 
dullnhı yol lliıltinde öıil bulmuşlar. 

AgzfJ)dnn çcncslno doğrı. bir kan bat. 
tı v11rmı3. Doktor ölUm B bcblni kalb 
Bcktc8i olnrnk tCAblt etmiş. Ben \r.ı)• 

gınmışım. Fakat sovkl tabU ile nu. 
mın yelelcrlnl sıkı sıluyn tutuyormu. 
şum. 

Zavallı Ali 1 o kadar çok çırpmı
yor ve bıığlnyormu~ ki dcllknnlıyı 

(il) kişi zor znptederek &n~ltilde evi. 
no getirmişler. Ve yanını hlç yalnız 
bırakmnmağn bagıamışl: r Alinin Ua. 
tane eve geıtncc bir hlizUn çökmOş, 

n 11?.'Jıyor ne lm:ıyor hnttn n~ de ~ • 
kı\yet c.Jlyol"mug. YUzU b< mbeyaz ve 
dalgınmış. l<~aknt faclıı.nır. ikinci ıııı. 

bahı nereden bulduğ'Untı bilmedikleri 
bir tabanca ile kafasmı p1tlııtmış ve 
bQy1lk nr.ııımı dlndlrml§. 

Gör.lerlnlzin d hşeUc açıldığını ve 
<Ya Zeynep) dcdlğlnl%i '1uyuyoruın 

Zeyneb\ o sonsuz ıı.te" yığınında a. 
ranuığıı. lmkftn )'11lm1uş Her şey sa. 
ğuduğu uman ıac ı;enfı1 lıir tabaka 
kOI, zamnn ı;ibl, bUyük facianın U!!. 
UlnU lSrtm~ bulunuyorn.uş. Bir çok 
araşbrmaıarn. rnğmcn <ına alt hiç bir 
şey bulunamamış. 

Ball!l kıı.lırsa l<U Uk Z<!y:n~p kuCI. 
rcUI aşklyle ve btfyUk cılev1erle bcm. 
oor göltyil7.Une gitU 

ı EMDJo; Ozr ... \' 

namzetleri Işık ve Sevimdir. 

JJtl "CI KOŞP 

l""ç ya ında.ki yerli yarım kan 
İ.ngiliz erkek ve dişi taylara mah· 
sustur. İkramiyesi 400 lira. me
safe i 1800 metre. 

1 - Delikanlı (T. Ali Çınar). 
58 J..ii-0. 2 - Hcocs (S. Karao,,
m.atı) 58 kilo. 3 - E[han (Prens 
Halim) 56,5 kilo. 

Bu ko,cıunun fa voıisi · norımal 
şartlar altında Elhandır. 

OçO CÜ KO U 
( Handi1•an) 

Ü 
. 

· yaşındaki safkan Arap er. 
kek ve dişi taylara rnnh ustur. 
İkramiyesi 190 lırn. ıne afesi 
1600 metre. 

1 Tarzan (F. Vm·al) C5 l:i· 
lo. f - Giılgcç (P. Atlı) 60 l:i/-0. 
3 Moliketalluma (P. Halim) 
59 1:i1o. 4 - Emirüssahra (P. 
llalimb) 58 kilo. 5 - Kuruş (Ş. 
Kırgill) 56 kifo. 6 - SiilcJ'1. (Se
dat Bört<'ccnc) 48 kiln. 

En mühim k()§ulardıı.n biri de 
budur. Üzerinde hem iki bahis 
hem ciftc bahisın bit• ayağı ve 
hem de UçlU balıisın birinci aya 
i;'l vardır. Ve sıkı ~ckışme Pren 
Halimin Ahın ile F.ehmin Vura. 
im Tarzanı ara ında olacaktır 
Favoriler Tarzan ve Prens Ha
limin A'hındır. Maamafih Gül 
g-eç de bir sürpriz yapabilit-

DÖRD CO l<O U 
(ll:::ımçaıf1r l:o usıı) 

() ç ve daha yuknn yaştaki saf 
kan İngiliz at ve kısrnkJara mah
sustur. İkramiyesi 500 lira, me. 
safesi 2400 metre. 

1 - Komisarj (Dr. Sofcrof) 
60 kilo. 2 - Dandi (lf. Alaku~J 
60 1tilo. S - Karanfil (A. At-
11ıan) 54 kilo. 4 Romans (P. 
Halim) 5f!,5 küo. 5 - Gonca ( A· 
At•ma11) 50,5 l:ilo. 

Safkan İngilizler arasındaki bu 
koşuda favori bermutad Karan
fildir. Fakat Romens ile Dandı· 
yi de ihmal etmemek lfızmıdır. 

B~tNC! KOŞU 
(Kabatcpe koqu9U) 

lkı yaşındaki yerli safkan ln .. 
giliz erkek ve dişi taylara mah
sustur. lkramiycsi 1400 lira. 
mesafesi 1200 metre. 

1 Çobankı::ı (S. Temel) 
58,5 kıl-0. e - l(arabiber ( A. At 
man) 58 kilo. S - Demet (F. 
Simsaroğlu) 56.5 kilo. 4 - Gmı· 
gadin (/<'. Atlı) 5q,5 kifo. 6 -
Şmıs (S. l\aroosman) 52 kilo. 
6 - /Jul:ct• (F. Simsaro<ilu) 50,5 
'kilo. 

Bu ko uya gelince; malum o _ 
duğu Uzcre tay koşuları hemen 
hemen ekseri) etle sUrprizle ibite 
bilir. Burada şD.Jlt>lı tayı seçmrk 
biraz güçtür. Hepsinden bir sUr 
ptiz beklenebilir. Çünkü muhte 
lif zamanlarda hepsi de biribirL 
ni g{>c;miş taylardır. En göz alan 
tarı Çob~n!cızı, Demettir. l{ara 
biber de ihmale gelmez. 

Te ekkür 
Aramızdan cbed.~en ayrılnuısil 

bizleri dilhun odcn mUlga Darı.il 
filnun Edebiyat ve tüıhlynt fokUl. 
tclerl mUdürU ve Mathaa.l Amire 
müdtirlliğtinden mütebit sevglli 
babamız Mahmut Zarif Selçuk'un 
gerek cenaze menıslmindc bulun 
mak ve gerekse ;) azı ile beyruıı tn 
ziyet eylemek suretile ncmıtza 
tirillt eden akraba ve dostlarnııIM 
ayrı ayrı t<IR<' küre teesa{lrUmilz 
nıfınl olduh'Ulldan te11&kkUr ve nün. 
ncttarlığunızın ıbl ;ğ"lla muhterem 
gnzetenlZin tavnsmıtunu rica edC' 
riz, 
1.c' c i: SenlJ e Selçuk, Oğulları: 
Omcr :mıl, Saim ' '0 'ecll Selcuk 
l\rzı: l\hınz7ez Kut, Danuı.c!T Tr' 

fi;t Kut. 
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Sabık RomanlJa Kralı 
KaroL'un sevgılisi 

Magda LuPeskonun on iki 
benzeri varmış ... 

Sa.hrk Romanya Kralı Karolün 
sevgilisi Magda Lupesko ile Ber. 
mut adalarında yaşamakta oldu
ğu ha:ber veriliyor. 

Malum olduğu üzere Kral Ka
ro! bu kere Alman işgali sırasın
da ve ikinci defa olarak memle. 
ketten çıkmıştır İlk defasında 
sevdiği kadın uğruna oğlunu ve 
karısını Yunanistan prensesi 
Helen'i terketmişti. Bil8.hare 
tekrar iktidar mevkiine davet 
olunan kral Karol bütün muha· 
lef etlere ra~men sevdiği kadını 
da beraber getirmişti. Bugün es
ki kral ve sevgilisi ikinci defa o. 
lara.k hicret etmiş bulunuyorlar. 

i kinci defa memlekete dönü· 
sftılde Karol ve Magda düşman
larından bir nevi intikam alıyor. 
!ard ı_ Fakat düşmnnlannın mağ
Uip edilmemiş olduğunu., daha 
doğrusu düşmanlarının mağliı
biyet i kabul etmedikierini ken. 
dileri de pekala biliyorlardı. Giz
i politı tarafından her gün veri
len raporlar, düşmanlarının va-
7.jf"etin birinci derecedeki mesu. 
il olarak tanıdıkları Magda 
Dupeekoya karşı gizli. ve çok 
kanlı suikastlar hazırlamakta ol
dUiımu gösteriyordu. 

Kralın ve sevgilisinin hayatını 
muıha.fa? .. ava memur olan zabıta 
teşkilatı az zaman sonra bütün 
bu suikast hazırlıktan arl\asın
da demir muhafızlann parmağı 
olduğunu meydana çıkarmıştı. 

Resmi polis tarafından alman 
tedbirlere kara.şı pek emniyeti 
olıruyan Magda Lupesko kendi. 
sini kendi vasıtalariyle muhafa
za etmiye karar vermişti. 

GÜZEL KAD!l\TLAR 
ARAŞTIRILIYOR 

Kararını verdikten sonra Mag 
da Lupesko kralın yanma ~inniş 
ve hayatına kıyımıya karar ve
ren canileri şar..ırtmak için gi1rel 
bir ted'lir di.ışündüğünü, ancak 
bu tedbiri alabilmek için büyük 
masraflara katlanmak lazım ol
duğu.ı]u söylemiş ve şu sözleri L 
IAve etmişti: 

- Çünkü seçeceğim on iki ka
dmm tamamen bana bell7.emele
ri, tam manasiyle kopyam olma
ları li.zmı. 

da Lupe koya be:nz.emiş oldukla
rı ~örüldü. 

Artık bu kadınlar dünyanın 
her tarafına yayılabilir ve Ma
dam Lupeskoya suikast yapmak 
istiyenleri aldatabilirlerdi. 

YÜKSEK TABAKA 
ME1\1NUN DEG!L 

Magda Lupesko demir muha. 
f ızların umumiyetle yüksek ta
baka arasında yaşadıklarını bili
yordu. Magda herhangi bir za
maru:la bir kurşunla cansız yere 
serilmek ihtimalinden kurtulmak 
ıçın reddedemediği davetlere 
kendisine benzetilım kadınlardan 
birini gönderiycrdu. Fakat Lu. 
peskonun böyle kendisine benzi
yen kadınlar elde ettiği az za
manda bütün Bükreşte şayi ol
muş ve bu hal yüksek tabakanın 
memnuniyetsizliğini tevlit ettiği 
gibi demir muıhaf ızlan da hiddet 
ten kudurtmuştu. 

Çünkü sahte Lupeskoyu öl _ 
dürmekle halkın kendi aleyhleri
ne döneceğinden korkuyorlardı. 

1 İ stanbul Belediyesi ilanları J 
Galata köprl!sUnUn açılır kapanır dubasmm içinde bulunan benzin de

posunun tıı.miri açık ~1'.slltmcye l~onulmuştur. Keşif bedeli 2175 lira 80 ku. 
rıJ§ ve ilk tenılnatı 163 Ura 16 kuru~tur. Keşif ve §artname Zabıt ve Muıı. 
mclD.t MüdtirlUf,'ii ~ alt>mindc görffiebiılr. İhale 2.9.941 Salı gUnU saat H d<ı 

Daimi EncUmendc ~ np.lacaktır. Talıplcrin ilk teminat makbuz veya mek

tupları, ihale tarihinden sekiz glin evvel belediye fen işleri mUdUrlUğllnc mu. 
racaatla alacaklım fenni ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odaaı ve.slkalarilo 
ihale glınU muayyen e11ııtte Daimi Encümende bulunmaları. (7014) 

• • • 
BEŞiKTAŞ mı:ı.ımhT.StNDEN : • 

Beşiktaş Saman ıııkelcsi soke.ıtmda bırakılan ve şimdiye kadar sahip_ 
lcrl öğrentleınedlğlnden muhafaza eclilmekte bulunan dört balyc samanın 
sahipleri kim ise B-:~ıktaş Beledlya Şubesi :MUdUrlUğUnc müracaatla alma. 
len ve aksi halde satı!&caklan ıll'in olunur. (7103) 

K aracabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Mü
dürlüğünden · 

Klloım Tutarı 

CU•iSI l'll lktan Fiyatı Lira Kr. 

Yulaf 846692 9 7620!? 28 
Arpa 241655 9 21748 95 

Mtiessesemlz ::a~·vanntı için yukarda mll'fredatı yazılı iki kalem hayvan 
yemine tı:.llp çıkmndığmClan lklnt.I defa eksiltmeye konulmuştur. 

Eitt:lltmc ı Eyl{ll !ı-11 tarih~c tesadüf eden Pazartesi gUnU saat 15 de 
çiftıık rnildilrlUk bin:ı!mda yııpılacııktır. Muvakkat teminat 73•8 Uradır. 
Şartn:ı.me 750 kuruş ll!Uknbllind.ı !11ftlik rnuhasebeı;lndP.n verlllr. 'I'eklif zart. 
lan bir saat <?VVcl l!rmısyona verilmesi. Postada vakl gecikmeler kabul 
edilmez. (7060) 
____________________ ! _____ "\ 

ı"ürlllye camııarıyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kunııu, tarihi: 1888. - ~yesı: 100,000,000 Türk Liraa 

Sube ve AJing adedi: 265. . 
lirat ve tıcari 'ıer m vi banka muamdelm. 

Para btrlktJreııiere 18.800 Ura tk:raml7e ftll'IY•· 

~t 9Mtr"'Dd9 amlııara!l 119 tb!ıum 111.-naf ~.,.._M • u 

10 11rU1 ftahmenlaN -.dl • dlıa ı:eklleoü ku'a De .......... 
,..,_ ION ~ ~Jrt& 

• .... ı.ooo 11ra111ı a.ooe 11n ı• ...., • llıl'al* a.ooo a.... .. - . ... . .. .. . ..... . . . . . ..... . -.. . .... _ 

.. • llO . .... . 
Karol, sevıgilisinin bu projele. 

rini sevinçle kabul etmiş ve fev
kalade mahrem olarak en itimat 
ettiği adamlarını dün.yanın dört 
bir köşesine göndererek. sevgili
llİne benziyen kadınları arattır
mıya başlamıştır. 

ODDtAT: 8-plarmd&Jd paralar tılr _. içinde il> l!ndu &faı 
ıtıpıiyeolen ~ ~ takdirde 9. 10 tululyle ..nıec.~ 

Ktıf1 • · ,.: 1l Mart, U Eluiraıı U .IDJJQL U BtrbıclklnUD tarlhle Magda Lupeslm. burıdan istifa
de ile demir muhafızlarla eğlen- 1 
miye başlamış ve gazeteler vası. l•••••••••••••••••••••• ••••ll rtnde yapılır. 

Bu güzel kadın arayıcıları bü. 
y8k bir titizlikle hareket ettik
ten sonra nihayet birkaç ay zar
tmda kendilerine verilecek rolde 
lllllVaffak olabilecek on iki kadın 
fıüımuşlardır. 

Hiç bir masraf önünde geri· 
llmiyen Kral Karol Holbovndan 
e kıymetli makyajcılan getirt. 
lilll ve bunlardan, bulunan ka
clinlann tamamen Magda Lupee
JııDwa ben7Rtilmelerini istemişti. 

GENÇ KADINLAR 
IHTIYARLAŞTIRILIYOR 

Kakyaj mütehas.sıslannın ü· 
*inde çalışmıya mecbur olduk. 
ı.ı on iki kadın da birçok müş
Mllle karşılaşılıyordu. Evvela 
1-ıiann çoğu Magda Luyesko
dıln daha genç ve daha zayıftı-
111'. Bunlann da muhakkak Lu. 
811111'0 jÖbi yuvarlak hatlara ma
&t olmalan icabediyordu. Mak
Jaj mütehas JSI bu müşkül hak
blda fevkali.de nikbin bir tarz. 
da: 

- Bu mesele değil, dedi, ben 
il ayda bu kadınlan ihtiyarla
tir, her birine en az on, on beş 
kilo verebilirim. 

Ve bu güzel kadınların saçla
rr Magda Lupeekonun karakte
ristik hususiyeti olduğu ,gmi kı. 
mi kırmızıya boyandıktan ve ha
reketleri, yürüyüşleri. otunıf)ları 
tamamen Ma.gdaya benzetildik
ten aonra makyaj mütehassısları 
kendilerine: 

- Haydi bakalım hanımlar. 
limdi sizi biraz şişmanlata~ını 
w biraz da ihtiyarlatcağnn •. 

Ve ~n sonra kadınlar bes· 
Jlatlandı. Sabah. öğle, 

lklJ8JD dört kere Y..aih ve 
)'emekler yedirildi, bütün 

hıMJ.!ll'e ba.ş vurularak kadınlar 
Mımanlabldı. 

Dört ay sonra kral, Magda, 
makyaj müteh39S181 ve güzel ka. 
dmlv bel) bir araya geldiler. O 
-.nan an iki 'kadının artık hem 
wıc:tıen. hem ve hem de . ... 

tasiyle bir gün bir civar şehre, 
başka bir gün başka bir şehre gi
deceğini ilan ettirerek demir mu
hafızlarla eğlenmiştir. 

Ancak Lupesko bu ilanlarında 
hangi yolu tercih ettiğini yazmr. 
yordu. Demir muhafızlar Lupes. 
konun yolunu beldemisler ve ay
nı gün aynı saatte beş yoldan 
birden geçtiğini ha) retler içinde 
görmüşlerdi. 

SAHTE Ll"PESKOLARIN 
HAYATI 

Sahte Lupeskolann on ikisi de 
hakik1 Lupesko ile aynı elbisele
ri, aynı mücevheratı takmakta 
idiler. Bunlar pek az kimsenin 
adresini bildiği bir villada yaşı
yorlardı. Sokağa çıkmak, mek. 
tup yazmak. misafir kabul et
mek hakkına malik değillerdi. 
Bunlar memleketi terketmemiye 
ve vazifeleri bittikten sonra da 
ya.şadıklan hayatı ifşa etmemi
ye yemin etmi!~lcrdi. 

Bu gW.el kızlar niçin her an 
ölüm tehlik,.siyle karşr karşıya 
bulunmayı kabul etmişlerdi. Al
dıkları yü:ksek maaş buna kifi 
miydi? Hayır, sebep bu değildi, 
bu genç ızlar biraz da güzel eL 
biseler giymek, büyük bir lüks 
içinde yaşamak. daima yükc;ek 
sosyeteile temas etmek imkanla
rını elde ettikleri ve b<!lki de gü
nün birinde bir prens veya bir 
milyoner ile anlaşmak ihtimalle
ri bulunduğu için bu vazifeyi ka. 
bul etmişlerdi. 

Bu kadınlann hepsi tam ma
nasiyle gü7,el ve Lupeskoya ta
mamen benzemekteydi. 

Anlattıklarına göre bir gün 
Kral Karol şaşırarak bu güzel 
kadınlardanbirini Magda Lupes
ko zannetmiş ve hakiki Magda 
tarafından suç üstünde yakalan. 
mış .•. Tabii müthiş bir kavga 
komuş. Karol llfliuk kanlılıkla 
şu cevabı vermiş: 

- Ne yapayım, sana o kadar 
benziyordu ki ben bile şa§Jrdım. 
Melm, mıwaffak olaıullun.. 

1 
ıstanbuı Levazım amır.iğ ınden verile" 

narıci asker kıtaatı 'ılAnıarı - ----· 200,000 kilo patates aunacaktır. Kapalı zarfla eıuıütmest 19.8.9ü Salı 
gUnU saat ıı de Ankarad;ı Lv. A..!n!rllği Satınalma Komlayonımda yapıla,, 
caktır. Tahmin bede!: 24.000 Ura, ilk teminatı 1800 liradır Taliplerin kanu. 
nt ves!kalanyh. tel·fü mektuplar.mı ihale ııaatinden bir saat evvel komilyo. 
na vermeleri. (763 - 6404) 

Çatalca P. T. T. Şelliğinden : 
2ô.6.9'1 tarihinde Jti gUn m!lrfoetıe münakasaya çıkanlan 180 lira bedeli 

n.uhamnıenll =ıoo ıira ı C;taletll he· gün mUtekabllen nakil etmek ve gidi§ g('. 
!iş 30(• kiloyu geçmPmck §arUle İsLr.nbul - Amavutköy - Yaasrviran arası 
arnba posta !tirticUJUğllne talip zuhur etmediğinden ınUnakasa. mUddeU 10 
gUn u7.atılmıştır." 

Eksiltme 19.b.941 Salı gUnU ı.;aat 16 da Çatalcada yapılacağından talip_ 
lerm 162 lira pey ukçı:.ııiıc Çatau;a §Cfiiğl.ne mUracaatıan. (7073) 

1 
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' A JPLAR 

1940 - 1941 İstanbul ün. Tıp !a. 
ktiltesfnden aldığım 3764 No.lı hU\I. 
yet cUzdanımı kaybettim. Yenisini çı. 
karacağımdan eskisinin hUkmU yok. 
tur. •'lkret A\·Unduk 

(36903) 
• .IJ: • 

Balıke.eir İkinci Kotorou mUzlktısın_ 
dan aldığım askerlik tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini aıa::ağınıdan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Bllynkdere Ç.ayrrb&ıtr Deetlcller 
sokak 85 numarada Ş&ban oğlu 

821 doğomJu Fuat. (3690-&) 

* * * 
Y~llköy ilk okulundan 930 - 931 

ııenesınde aldığım §ahadetnameml za. 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eakl. · 
Sinin hilkmU yoktur. 

Yeşllköy: Şenlik mabaltelll Florya 
yolu 17 numarada İ•met Eaen. 

(S8901) 

Sahfbt: ASIM UB 
BastldığJ yer: VAKiT lılatlbaaltt 

Umum n~ fdal'e eden: 
..,.,,, Ahwı Secal,Oll 

Şubeye Davet 
Eminönü Yerli Aa. Şubettlnden : 
Emekli Jandarma Yzb. Cemo.l oğlu 

Sal~hattin, İstanbul (2H7). 
Yd. Nk. Tğm, Mehmet oğlu Yuauf 

:>28 (46830) 
Yd. Eczacı Atğm. Ziya oğlu Cevat 

Ak§in 318 İstanbul (55822). nln pek 1 
acele olarak §Ubemlze mUracaatıarı 

llbı olunur. 

Rntfit Rıza T ivatrosu 
Bu Akşam Şenyot Çoıard,,ll*ıde: 

- Yat.aklı Vagonlar Kontrolörü - 1 
Komedi S perde. Halide Plfkln birlikte 
~ 

FİLM Rr..ılSöRV 

VEDADURFI 
Yaz t.emsUlf!li 

Bu Akşam Bakırköy MUtlyadlde: 
BİR DOKTORUN ~·AztFEst 

Ayn«'.a Arttatler .Revüaö ...... ' 
ÇocıalJ lleldmı 

Ahmet Akkoyunlu 
!'aksim 1'e"='w-e PalM No. 1 
pUUdım ...... llerstm .... 11 1 ... -. 'l'elef.a •ın 

TOR~ TfCAR~rgANk'ASI ~ 
llOPO~NLU VAD~Lf t1i;VDU~ 
P~RAMI BURADA (l 

F A.• .,,, . .... . 
.-Mt: 1 A-171~1 

Beyoğlu Fıkaraperver Cemiyetin 
BE YOOLU FlliAHAl 'F.lt\'f:H CI!::Uh'ETtNDEN : ,.,,.!!: 
lstanbul Vilüycti c:clilcslnln ı 7.6 040 tarlh ve 438 No.lı ~JXl~1 pıei 

secceı bulunan Fıkaraµcrver Ceını~ etinin ana nizamnamesinin 
1 

CI 
desine tı•zvil edilen ın.ıcıde ne 71 i;ı<'i maddesinin muaddel şeıd 
kanunu alıkAmrna· tevfikan berveçlıltı.tı ıııı.n olunur: -" 

51 fM't l\lı\J>DEl E ZE11L il tı'l • 
Cemiyetin varidatından olu;> lıınılni haber vermek isten:ıiye oııJıl' 

hlbı bir kadın tarafından gayri l"ıbili istlbdal olmak Uzcre ~oııı 
yedile cemiyet nam•nn Osmanlı Bru kasına mevdu bulunan Jtltl ti~ 
1atanbu1 şehri şeh!r eme.neti \"C ytı2.de 4,5 faizli 100 adet. 1909 fll1'..ıi 
dolu Demıryollan tabv!.lAtı ve 27 , det mUmessıl hıBSe scnedatı ıcJ1 
yır sahibinin arzusu veçhlle Ycdlkl:!e Rum hastah:ınesinin de b&~ 
etmekle bcraper g:ı.yri 1 ablU isUldal arUle de teberru ednmesıne,-etJ 
ların tamnnıen veya l:•ı.nıcn her ne suretle olursa olsun idare M. ,i' 
dan s:ı.tılı-.rnk paraya ccvrtlme .. ;t l·at'iycn memnu olup hllA.fuı& b 
cek :clarc heyeti 11ah!!<'n ve mUtcı:ır ~ilen mesul oıacal•lıırdır. 

7 1. ~ll 'ADIJ~J, HA.DDE: tıll J 
Ocınlyctin b:ı!Ad11ıci madde elıltAmı dairesinde umuml 11cYEl e, 

şahsiyeti miınevıyesi ortadan kall.t1j:t1 takdirde menkul, ı;e:ıri ~~ 
vilf\t v" alncnk gibi 'ıldlmlc senc~·:ı.t vo !ICrvet ve hukuku tstıı ııııı1' 
erlcek ve kız , tanıho.ııeıcrıne. b.:ıur.madığı wl<dırdı:ı Ycdikulc ~ 
hane.siııe, o da buıunn•ı:d•ğı hald bllA tefriki cins ve me7Jıcp ae> l 
raıma geçecektir. < 

latanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Veıoıı;ği köy eruıtltll!P-ri erkek talebesi için upa1I 

13458 metre kumaş ı. uıacaktır. Kunıa§ın muhammer. t>edeJ.l 
kuruı ve muvakkat. t<?minatı 33J5 11'"8 14 kuruştur. İstekıller bll 
şartnam\! ve nUmı:ney! İBtanbul Maarif mUdUrlUğllnde göre 
menin 3 Eylt\l '.j941 .;:ır!!amba ~u~n saat 15 te İstanbul 1r1aarU 
binasında yapılacağı ve kapalı u.rfiann en g~ saat H de 

T. iŞ BANKASI 
iiçük T CUarTul laaaplcnı 1941 ikra~ 

KEŞ!Dıı:LJCR. ' Şubat. t Man-, l Aıu-toe. 1 
tarlhlertnde yapım. 

1941 lllramlJ8181'1 
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