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t Yazan: 
il ·ı l 

'ili "' le! h ll N aleminde 
"'•llh' " ıı _ ;rn nıe clesi l.ondrada 

~hn1 fo. iı,gali alt ınn geçen 
1 ~ n rnü01cs!o.ill olan lıüku· 

' ıı 11' 1 
et I:usva arasında lm

b.. 'ııtııı~ aşmadır lii hnnıınl:ı. rıar 
~~ıh •ntıa ı•oıonlaoın payla-

'ıııaş llkkrudalti Alman - Sov
l .lem~,., lptiil <'dilmiş oluyor. 
ltııılan l olonya Sov~·et Rusya 

~ iş !;İbl hiç bir tnarruza Ub'Ta· 
Aİa hukuki bir \'BZİl et alı-

bt_ 1iııtıd 
-""I lle ur .. kı 1918 Versay mua... 

Q.ıı:ı \ ucut bulan Polonya 
U0\1111 ~n harici siya.setini l<"nın· 
lttıerr~na istinat ettiriyordu. 
lıarbı l>olonl a arasında çı-

1 lldı. l<':ransanın yardımı ile 
,,~~it Sovyct lcrle nktcclilen 
~ <\ 110nra ise \'ar ova yn,·ru 
t ba~an)a tarafına mc~lct-
~ tıı~, ~ı. Çünkü rc\izyonlst 

~lıı h ersay munhedeslnl yık· 
da b'• :tı:eket cclerkcn l..ehis. 
~e fsUYUk rlc\ h•t olarak müs-

l'lııı b tenıeğe hıı~ı.., oldu~u 
ıı. \'u memlekete telkin edl
~ ca ~ hu telkin Polonya üze· 
ltaı 2 

ht>li tesirler yııı>maktan 
~it , Jtııl Ordu 
~ lı0ratıı, Be;lin hlikiimctı Dan· 
~ r:"adan almak mukabilin
%.e ~llılekcti Ukraynatlıın Ka
\~ lıtı lldi~elc projesini ()Ü!)ÜD-

~'l.at ııroJeli gizlice teklif et· 

1 
1 kıı \'ıırşO\a hükfuncti bu 
(!ıle r 1 ında ürktü; muvafa· 

~ ~tı ~e~ı. F..demelincc Alman 
le~ lıi 0~'11ldıın doğruya Polon

~ liıııııla ne olarak döndii. 
!\~· '\~ sonra :Fran,.adnn uzak
~ ilbtruğanyanm istila iya.,eti 
ı:u.'r, ~ lıtpıunayan. fakat lUos
~)en bir tlirlli itimat telkin 
ııı Oldıı ~olonya muallılktıı kal· 
~llaıı' ~l'\lhayet Danzlg ~ .... ,,H e-

' ılay~gı ııımıın Jn~ili:ı garanti
t- adı flttıaktan bruı';ca ~are b n· 
'%,;e bu şerait içinde Polon -

llld~ etıer Blrlifii ile Almanya 
lıı.~~ llallasıldı. 
~ğı ilanın Polonyayı So\•yetler 
tı..;"' be.ne Paylııl'jDlası kendi Jı esa· 
~ıı bu siyasi, hem a~keri nok· 
tıı.~s lUk bir mu\llffakıyct teı:
~~ıı gaordu. Sovyetlcr Birlitrf İn
)a~ll)a:nu i altına ~irmlş olan 
~~ ls~n. Yan mı alınca Alman
~I ~lıll] la siyasetine fiilen i~tl· 
"·'l·a.5 oluyordu. Bu itibarla 
t~ _bit bir gün mağliıp edilmi'l 
~ ~eıı e Polonl anın C!o.kl halinde 
ı~ lll'ıltı !~lası imkan haricine çı· 
~ •. 'So\) e zaruri olarak 1ngilterc 
~~ ~ nu lanın arası bir ~ün 
"'t1ı aı:ıt ar bridecek sc~Udc siya-

1~1>\ııllan nıı bırlnnuyordo. 
~tıd(I Ya g~cn haziranın ~·imıi 
~ g~ O\yetler Birliğine taar-

'!\ 'ili e inceye kndar bu ''ar.iyet 
\ı,,.$0\)· lnılştlr. Taarruz bat-layın
't~lt)' etler Birliği ile İngiltere 
ta 1Jc lıa~ı karşısında tabii iki milt· 
~~~ne gelmiş ,e biraı son· 
~~lı. - nu ittifakı fiilen 
" So, . ebnhtlr. Bununla bera-
~~tıııı, ~etler Blrllği Polonya kar· 
lfiıı lctnest1 vazlyetl muh afaza et. 
bıı l, lJ ngUtere bu devleti Po· 

'''"'-titr,e ı:nlasmağa ev ketti. htc 
'11-qa b ndrada imzalanan an-
~~lıe u rna1<satla yaııılan uzun 

iiıı~elerfn bir neticesidir ve 
tı~aıı ıl e Yok ki anlaı;ma. Polon. 

t ~ Yade inglltcre iı;in siyasi 
er teskil etmektedir. 
<Devamı Sa. 4 sü. 6 da ) 

1 

Mısır 
kabinesi 

istifa etti 
Kahıre, .'jt (A.A .) - Sırrı pa. 

şa kabinesi bu sabah istifa et
mi!'tir. 

Sırrı paşa yeni kabineyi eski 
basvekilin kardeşi ve büyük bir 
lrıgiliz dostu olan Ahmet Mahir 
pa~an·n riyaset ettiği Sa'dist 
mırtisi mensuplarının iştir&.kiyle 
kuracaktır. Tahmin cdildi~ine 
göre yeni kabiııe beş libenl. lıeş 
sa'dist ve bt>...ş müstakil azadan 
müteşekkil olacakttr . 

Sa'ad partisi Mısırın harbe daha 
fili bir surette lştirtıkl rehinde oldı:

ğundan dolayı bu güne kadar kabi. 
neye girmekten imtina etmişti. 

Çunking 
Japon tayyareleri 

tarafından 25 inci defa 

7 saat 
Bombardıman edildi 
AMERiKA 
Bombardımanda bir 

gemisinin yaralanma· 
sından dolayı 

Japoyayı 
protesto etti 

Tokyo, Sl (A.A.) - Merkezi Çi.nde 
kAln bir Japon deniz llasUnden Do. 
mel ajansına. bildirlldiğlne göre, dUn 
Çunkiog, bu sene 25 incı defa olarak 
Japon donanmasına mensup tayyare_ 
!erin giddetıi bir hücumuna uğramış. 
tır. 

Şehrin garp banllyösUnde lt~outuk • 
Vang mınlakasındaki askeri hedefle. 
re bombalar isabet etmı,ur. Fabrika. 
larm ve kısmen maharetle gizlenmiş 
bulunan diğer askeri hedeflerin bom. 

(Devamı Sa. 4 sii. 6 da ) 

STALiN 
Ruzveltin şahsi mümes

sıııni kabul etti 

Hopkins 
Rusların askeri levazım 

ihtiyaçlarını tesbit 
ediyor 

Moıııgova, Sl (A.A.) - Ruzveltin 
lngilteredekl hususı mllmesslli Hop • 
klna dUn Moakovaya varmıştır. Mu. 
maileyb Amerikanın Londra sefaret. 
hanesine men.sup !ki asken mllp.vlr 
refakat et!llektedlr Sanıldığına na 
zaran, MoskovRda Amerikanın Rua • 
yaya vordiğ! harp malzemesi mese. 
lesi mllzakere edilecektir. Hopklns 
dUn Kremlinde Stalin tarafından ke.. 
bul edllmi~, Ruzvelt:U meaajmı ken. 
distne tevdi etmiştir. 

Mosko\.-& Sl (A.A.) - Diln :Mosko. 
vaya muvıısabt eden Rczveltin hu. 
sus1 mUmessill Hopklna Londradaki 
birleşik Amerika bUyük elçl11gi men
suplarından tuğgeneral Martey ve 
tayyare teğmeni Ali.son refakat e t • 
mektedir. 

Mumalleyhin Londrada olduğu gibl 
Moskovada da en zarurt olan uıkerl 
levazım hakkında tetklkatta buluna. 
cağı tahmlD edllebllt.r. 

1 

cephedekibombardınıan, 

Çenber gittik-
çe darahyor 

Stokholmden verilen 
bir habere göre: 

Smolensk 
Kanlı bir 

çarpışmadan 
sonra 

işgal 2dildi 

Rus askerleri 
Caddelerde son kurşun· 

larına kadar 

Çarpıştı 

Sovyet tebliği ................ 
Bütün 

cephelerde 
Mücadele 

devam 
ediyor 

Lenirgrada 
O ç defa akın yapan 

tayyareler yaklaşamadı 
Mosko,-a, 31 (A.A.) - Öğle vakti 

neşrcdilml§ olan Sovyet tebliği: 

Çar§amba. gecesi lutaabmız, Pork. 
hov, Novorzhov, Smoıensk ve Zltomir 
lııUkametlcrlnde düşmana kal'§I mU • 
cadelelerlno devam etmi§lerdir. Diğer 

istikametlerde ve mmtakalarda mu • 
bim mUcadclelcr olmaml§tır. 

Kara kuvvetleri ile mesai birliği 

yapan tayyarelerlmlz dUşmanm maki 
neli kuvvetlerine ve bataryala.rma 
darbeler indirmişlerdir. 

SO temmuz gUntı dll§man tayyare • 
Jeti, ~ ada Le.nlngrada akm yap • 
mak teşebbUııUnde bwunmll§lanı& da 
tayyaro dafil bataryalamnızla avcı 

tayyarelerimiz tarafından pUskUrtw. 
mll§lerdlr. 

Sovyct tebliğine qöre Almatı tayyarelcrini~ı yaklaşanuufııffı 
iddia edilen Lni,ıgraduı meşhur Aleksandr Nevski caddesi • •• 

ÇiViL KÖYONUN FATMASI 
· Y azsn : Süku/e 'llilıal 

Türk Ceza Kanununda son 
ve kati bir tadilat yapıhyor 

Komisyon tadllAtı tesblt ediyor 
Ankara, sı (VAKiT) -- Adliye Ve. I Ve her ·ırsatta bir mad~s1ni daha 

klletl Türk ceza kanununda. geniş değiştirmeye lUzum kalmıyacaktır. 
mikyasta tadUAt yapan yeni bir ka- VekAlette bu maksatla te§ekkill e. 
nun l&.yihası hazırlamaktadır. Son za.. ı den komisyon yapılacak tadl!Atm ne. 
mantarda ııık sık değiştirilmekte olan !erden ibaret olacağını tayinle me§&'Ul 
ceza kanunu bu tadllA.tıa bugUnkll ih· oulunacakur. 
Uyaç ve zarureUerl karşılamış olacak ' 

' 6 H.azi.randan itibaren toplanacaıt ku 0 
poıııa:aı ııer ~ adedine mukabi 
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flAN~, eerislnden AŞK UGRUNDA 

Romarımm S bllyUif tormam hediye edilecektir. _J 
~!!""""~~~--- ·~ 

işgal ve hücum hare ketlerini goruyorsunuz. 

1 BOYOK MiLLET ME CLiSi 
PAZARTESi GONO TOPLANIYOR 

Ankara, 81 (Vakıt) - Bir ay. 
lık tatil dovresinf bitiren Bü
yük Millot Meclisi pazartesi 
günü saat 15 de toplanacaktır. 
R uznamede meclis hesaplarmm 
tasdiki ve adliye zabıt katiplerine 
yapılacak zam layihaları vardn'. 

Salı günü de Cumhuriyet Halk 
Partisi meclis grupu toplanacak • 
tır. Bu toplantıda Harici.ye Veki -

Um.izin bir aylık tatil devreıst es • 
nasında.ki siyasi hadiselerin w 
dünya vazlyetinin inkLsaflan et.
rafında Jzahat vermesi muhtemel· 
dir. 

Meclishı, hlikfunetçe mUhl.m bir 
layiha tevdi edilmediği takdirde 
bir hafta sonra tekraı- bir ay ka _ 
dar tatU yapma.sı muhtemeldir. 

Taymise RÖTe: Rusvada 
Japon va ·Bir Polonya 

Rusyaya taar· ı 
ruz edemez ı 

Kızıl tay
yareler 

Japon aanayi merkezle· 
rini kolayca tahrip 

edebilirler 
Lond.ra, Sl (A.A .) - Taymlaln dip. 

lomatik muhabiri yazıyor: 

İyi malQmat alan mllşahlUe.r, Ja. 
ponlarm henüz Rwıyaya taarruz et. 
meğe hazır olmadlkları kanaatinde. 
dlrler. 1913 Rus • Japon ihtUA.!ı ve 
Japonların Romonhan'da bilhassa Rus 
ıarm motörlll kuvveUerinin üstllnlUğil 
k&rıxsmda yenilmiş olma1ar1 hAld ha• 
tırlardadır. 

Japonlar, kuvveW bir motörlü ordu 
vücude getirmek için sarfettiklerl 
gayrete rağmen §imdiye kadar S!bcr. 
yada Ruslara yetışememişlerdlr. 

Diğer taraftan, harbin ba§mdanbe_ 
ri Ruslar şarktan garba ancak birkaç 
t ümen göndermiş olduklerından sı. 

beryada Japon kuvvet:erinden çok 
daha UstUn kuvve~ere maliktirler. 

Hayatı ehemmiyeti olsn ve Japon. 
ıa'rm nazarı itibara alınağa mecbur 
oldukları diler bir flmll daha vardır: 

Bir J apon • Sovyet harbi olduğu 
takdirde Kızıl hava kuvvetleri, Kızıl 
ordu yenilmedikçe ve Vladivostok eı. 
!erinde bulunduğu mllddı::tce Japon 
sma1 merkezlerini bombardıman ede. 
bileceklerdir. 

Gü,..lerin Peşinden: 

Et ve ot ye-
, mek meselesi 

ordusu 
kurulacak 

--<>-
Harp esirleri ve siyasi 

mevkuflar 

Serbest 
bırakılacak 
Londra , 31 (A.A.) 

Sovyet • Polonya anln~ması İnglliZ 
hariciye nazırının önilnde imzalan • 
m1,2tır. Meraslme başvekil Çörçll rJ. 
ye.set etmiştir. 

İngiliz ba~kllinln sağında, hart. 
ciye no.zırı Eden onun yanmdıı da Po 
lonya başvekili general Skorskl bulu. 
nuyordu. Sovyct bUyUk elçisi Malskl 
büyük elçilik mUste;;,ıan Novikof Çör. 
çilin solunda yer almışlardır. 

İmza meraslrnlnden sonra, Eden 
kısa bir nutuk irat ederek !Utidlerl 
tebrik etml§lir. 

General Sikorskl ile Malak! de söz 
alarak kısa bir hitabe irat etmişler. 
dlr. 

En sonra söz alan Çörçll de kısa 
bir nutuk söylemiştir. 

Nutuklardan sonra Eden, general 
Slkorsldye rcsnı: bir nota vermiş gene 
ral de bunun cevabını, Edene tevdi 
etmiştir. Eden Avam kamarasına gl. 
derek anlaşmanın imzalanmış bulun. 
duğunu mebuslara tcbll~ etml.§tlr. 

Londra, ın (A.A.) - Pat ajansın. 
dan: 

Londradaki siyasi mahafilde Po • 
lonya . Rusya iUIMma bUyUk bir e. 

(Devamı Sa. 4 8il. S de) 

senede yediği etin miktarı niha· 
yot 5-6 kiloyu geçmiyorsa bun· 
dan onun kafi miktarda kalorl a- , 
lamedığı neticesini çıkarmamalı. 
Vakıa bizim köylümüz et yemez. 
Fakat başka gıdalardan aldığı ka
lori diğer memleketlerdeki köylU-

Yük.sek Ziraat cnstitüsil tara- lc:riııkindcn fazladır. 
fından yapılan bir istatistik ot ye. Bize kalırsa bu tarzda indi mü
mek bakımından Türkleri hemen lahazalarlıı kendi kendimizi tesel
btitiln medeni alemin son safına h ctmeğe hiç de mahal yoktur. 
koyuyor. Senede adam başına ye- Bir kere ortaya konulan istatistik 
nllen et ba.şka memleketlerde 100 rakamlarını hakikatin tam ifadesi 
kilo ile 16 kilo arasında dalgalar.- diye kabul etmek yanlış olur. Du 
dığı halde Türkiycde 9 kilo imi~. rakamlar daha ziyade nisbi bir 
Fakat et istihlaki itibarile köy1ü- kıymeti haizdir. Fakat Türk köy. 
ler şehirlilerden de daha aşağr. lilsünün aldığı et gıda. ı hakikaten 
Bir kôylilnün senede yediği et 5 diğer memleket köylülerine nis -
kiloyu ancak buluyormuş. betle az olduğu anlMılmca iktısa 

Buna nıuka.bil ordumuzda bir di, ilmi ve fenni sebeplerini Ye nr
rerdüı yediği ot miktan senede lahı çarelerini ~·ine ilmi ve fenni 
90 kilodur. Bunu görünce tabii usulle?'le aramak 18.zundır. Aksı 
herleesin hatırına §U mUJiı.haza ge- takdirde orduda her bir ere zaruri 
liyor : Demek ki orduda zaruri gö. gıda olarak verilen et mikta.n 
rillen fenni gıda mıktan siviller senede 90 kilo iken köylülerimizin 
arasında alınamıyor. Bilhassa köy sıhhi yaşnına.k için et ycmeleriBıe 
lüler &raSlllda... bacet yoktur gibi havadan hilldllll-

Bu mtilahazaya cevap verenler ler atmak gülünç olur. 
var. Deniliyor ki Türk köylüsünün • Hasan Ku.mçayı 
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Çivil köyünün Fatması FiYAT MURAKABE 
MEMURLARININ VAZiFEU ~ ado 

A vrup nın şimnll §&rkslnde me'ICUt 
bOy(lk gl:Sllerden bir tanesidir. SaUıı 
18 b:.n 180 kilom tre murabbaıdır. 

1939 Sovyet Rusyn • Fin hududu bu 
göl Ozcnnden geçerdi. Bir muııtatile 
gok bcnz.lyen Lııdoga g61U vaktiyle 
P'lnla diya kör!e.zlnt.n bir p rçnsı idi. 
Fakat sonradan denizden ayrılarak 

göl h!ll n l lmıgtır . G:ırp tııra!lan 

200,.220 metre derlnllğlndedlr. Şarkı 

b&taklık hall.Dde biter . Bu gölU bir 
çok ırmaklar bC'sler . Ve suıarmm bir 

kınnı N eva vasıtasiyle Flnlo.tıdlya 

körfez ne d6kUlilr. KI§!1l dört ayında 
sulan tamamlyle donar. Ladoga gö_ 
l11nde bir çok ~ıklar yaşadığı g1b1 
tok ibalığmm bir nevine de raatı;eıınır. 
Ladoga gtııtı Ue Leningrad arasında 

n hlrlerden ıstl.f'odo edilerek yapılmıe 

Onu btr hastalıanc kÖ§eslnde tanı. 
dnn. ZJyaret günU idi ; analar, baba
lar hasta çocuklannı görmeyo gclmlf
lerdl. Ben de kUçUk karyolaları birer 
birer dola!jtım. Kendilerini görmeye 
gel n olıelerinln yanında daha iyi, 
daha n eli görllnen kUçUklerle gô_ 
ril§tUnı. Sonra, etrafında kimse bıı. 
ıunmyYan. bir yatağa. yaklaştım , İçin. 

de naı1n. ııolgun esmer benizli, hemen 
çocuk den cek yaşta btr genç krz ya_ 
tıyordu. 

Hıı.tırmı sordum, ı nhıı tsızlığım sor
dum. DfimdDz uzanan yağını göste. 
rerck : 

- Burndıı hir çıoaıı çıkU ameliyat 
olacağım, dedL Ve cıvıldayan bir ses. 
le anıatmayu dwam eW: 

- Ben Kara.denlzliyim. Glreaonun 
(Civfl) köyündenim. Haetalanıılı tam 

dokuz ay otdu. Köyde bakılamadmı, 

yaram bUytldll Bir kadın, !yt ederim 
ama, tam elli lirn tsterlm. dedi. 

kanallar vardır. !Babam ihtiyar, o kadar parası yok 
Ladoga gölU üzerinde b!r.kaç dn a. ld! 

da vardrr. DUnkll Fin :reıım1 tebliği bu 
adacıklardan mUııtahkem bale konul. 
mu!J iki tanesinin fşgnl edDdlği.nl bll. 

dtriyordu. 

iranda nazi 
ajanlarının 
bulunması 

ingilterede hoşnut
suzluk uyandırdı 
Londra hükumetinin 

oerdiği bazı tavsiyeler 
karşısında 

Iran 
hükumetinin 

tedbirleri 
Londra, 81 (A.A. ) - Iranda :nazı 

ajan larmın bulunmakta. olması dola. 
yuıile İngiltere tara!mda.n Tahran 
hllkfım ti nezdinde yapılını.ş olan ıe. 
§ebbllsc mı>zkOr hQkQmet tnra!mda.n 
cevap verlJmiJUr: 

.. Röyt:E'r nj:ııımnm diplomasi muha,. 
birinin ö!!Tend!ğfııe göre vaziyette 
memnuniyete ,ayan bir tebeddW yok. 
tur. İranm cevabı lngiU.z vcsayaıuna 
llarp tam bir cevap t.elAkld edllemcz. 
Bu cevapta bazı Alman eııbası busu. 
styeıılnln vaziyetlerinden v onlann 1-
randa n gibi ah~ ve §er&lt dolayı. 

.Uc bulunmakla olduklarından bah
eedflmckte ve faaliyetleri bakkmda 
tahkikat yapılmakta 01dutu ilO.ve e. 
dllmekt.edlr. 

t ·ndiçini 
sükuiıetle 
işgal edildi 

vışı, sı (A.A.) - on: 
Büıd ç nld ibraç hareketleri yapan 

J'apon ıtnatr ile tı:ızı yerli un.tUrlar 
aruındn bir takım h~laeier çıkını§ 

olduğuna d lr bura.da bir g1llıa malQ.. 
mat yoktur. 

Da.ha az verelim, dedik. rnz.ı olma.. 
dL Elli liradan elll para 8§3ğl olmaz, 
dedl, Ondan sonrn o.ynğımın her ta.. 
rafından gi§ler, çıbanlar çıktı. ben 
kQakUUlk yerimde kaldım. Herkes blr 
teY söy1edl; kimisi §Chre gidin, dok.. 
tora gösterin, dedi; klnlls1, sa.lwı dok.. 
tora göstermeyin, çocuğu.o ba.ca.ğuıı 

keserler, dedi. Hıınglslne lnaııalım Y 
Kıfuı hep yattan, çıbanlar bir yaıı., 

dan kapamnca, öbllr yandan açııdı, 
Ta&. gelince, yine b1rlal dedi ki: 

"Bir aıcaklar basars:ı bu yara kurt. 
lanır, bunu lstanbula götürUn.,. O cıı
man amıe.m beni alınca buraya ge.. 
tirdi. Dokuz gQn oluyor, bakalım oe 
zaman ameliyat yapacaklar ... 

Gizli bir ,ey tı.aıldar gibi. 7UZUnıe 
dOğnı eğilerek : 

- O benim annem deJll. Ama bana 
çok lyt bakar. 

- Demek Uvey anııen. 

Bqmı ulladı: 
- Amıem ölmüş, ben dokuz aylık 

kaJml§ım. Bu annemin kucağına do. 
kuz a,y1ık gelm!fim. 

- An.nen seni sevıyor mu! 
- O-. Hem ne kadar!.. Beni hep 

oml1%Ulldıı. taşımış, hep ooun koyııwı. 

da yatmıpm. bana J.ıila.rc& balı:m14. 

Ben ı:ılmdl OG dl)rt yqmdayun. 
- Sen de onu seviyor musun T 

Fa tmaıuıı .,aızıert doldu: 
- s-m.. ahır mıyım? Bana. o ka,. 

dar iyi bakün anneyi sevnıez miyim? 
- Genç mı annen?. 
- Genç ama, benim ezlyetimi çek.. 

mekten yB§lı oldu, MÇları beyaz oldu. 

Aman Yanıbb1, bu, ne 1yf kalbll 
ltöy çocuğul Nasıl içli, hift1i kool.l§U

yor. Ve bu ne iyi köy üvey anuı. ki, 
kendini nvey evtll.dına bu kadar aev. 
dlreblJmi§l. 

- Adm ne senin, çocuğum? 
- Fatma. Aına bana bUyllk Fat. 

ma diyorlar, bU.nıda. CUnktl koğufta 
tılr i'atma daha var, ta k&rpd4.,. 

- Fatma.. sen mektebe gidiyor 
musun! 

- Yok? Bizlm .köyde böyle ıcy ayıp 
tu. Kızlar mektebe gitmezler, otlan. 
ıa.r gider. 

- Peki, sen okumak istemi~ mu. 
11\lll? Bak ne akıllı kızsın T 

- E, bizJm köyde ayıptır böyle 
aey. 

- Eski .zamanlarda öyle ldl, kızlar 
okumazlardı. ama, şlmdi herkesin o
kuması ıa.zun 

- Belki okurum, ben de bc11ô oku. 

Yazan: 

ŞtlKfJrE NIBAL 

mak lııter1m amn, ne yapalım, k6yU_ 
mllztln dckıtl öyte. 

Fatma durdu, yumuş:ı.k bnkı~lı. eı. 
y h gözlet'lyle beni uzun uzun sUzdU : 

Peki , sen kimsin 7 S<'n beni ta,. 
nıyor musun? Sen ne kadar iyi o.bla. 
sın, böyle benlmıo konu,uyorsun. Se
nin burada tıruıtıın mı vnr? Yoksa 
doktor musup ? 

- Yolt, çocuğum, ben buradald 
lıa.stalan görmeye geldim. 

Birdenbire heyecanla ellerime M. 

nldı: 

- Ah, ne iyi, ne iyi.. Sen buraya 

Japonyada umumi 
set erberlik 
meclisinin 

Yeni bir 
kararı 

Maadin sanayii ve diğer 
maddeler üzerine 

Kontrol 
konuluyor 

'tokyo 81 (A.A.) - Ofi: 

Japonyanm harp gayrcu, düıı Prens 
Konoyenln riya.seti altında toplanmıo 
olan "Mlllt umumt .ısefcrberllk mecll.. 
st., tarafından neşredilen lmparato • 
nın iki mWıim emirname projesinin 
tasvibi ile yeniden takviye edllmi.§ • 
Ur. 

İkinci proje, d mir, çelik bakır, pi.o 
rinç, bronz v sanayide mevcut diğer 
bakır baUtalan mlktannm, mağaza. 
lamı ve depola.mı hUkflmet tarabn • 
dan mUtnıebc ed!leceğl veya ııatm a
lmabUeccğlnl dorpl§ etmQktedlr. 

HUkQuıctt.n stızctısıı. bu tedbirin be. 
defi, demir, çelik ve bakır kıtlığına 

mani olmak otduğUnu beyan etmifti 
Ur. 

Mumaileyh demi§tır ki: 
"Cebı1 mUsadero usulü tatbik edil. 

:ıı:ıiyeeekUr. Fakat bUkllmet ellerinde 
bulunan d emir, çelik, bakır, pirinç ve 
dl~er b:ı kır balltıılarmdnn ihtiyari te
bcr:rulnrda bulunmak için halkın va
tan.Bevorlik bla1erlne mUraca.at ede 

cekUr. Maamaflb bu ianeler, .amat ve 
ticari mUcsseaelerln bu ihtiyaçtan ve 
ya f§lemelcri için zaruri olan demir 
çcllk, ve bakır maddelere pmil olma. 
yacaktır. 

Bundan ba§ka l'mllll umumi seter. 
lbe.rlik mecllııl,. bugUn de diğer lkl 
proje kabul etmi§Ur. Bunlardan bl.r1a1 
delllz nakliyatına alt bir kontrol lh -
daa etmekte diğeri de elektrik kudre. 
ti tenlatuıa kontrol altına vazetmek. 
tedir. 

Sınai cemiyeUer hakkındaki blrtn. 
el emirname, maadin sanayii. gıda, 
eczacılık, mlhanlk, kimya, demir, de. 
ğlrmencfllk, çimento, :n&ltllyat ve ı.n.. 

pat aanayti gibi mUblm aanıı.ylln 

her btr! lçln merkezi ko::ıtroı ofialerf 
lhdasuu derpi§ etmektedir. 

her v.aman gelsen.,. Aıınem beni bt_ 
raktı, gitU. Arua, gitmeı:ıin mi no 
yapsın? .. Babam ihtiyar ... lşlerl kım 
yapar! Bizim köyde hep kadmlar ça.. 
lı§ırlar, Erkekler gemici olur, köyden 
gld rler. Kadınlar ta.rlalarda çaupr, 
an:nuUan incirleri, üz.ümleri toplar. 
!ar, Kuruturlar: ıehre götUriir atar_ 
!ar, kı§& saklarlar. Ben de iyt olunca 
rencber olacağım, tarlada çalıpca. 

ğım. 

- Demete .ırlzın köy zeııgln, bolıuk, 
öytc miT 

- Bolluk ya! Çok meyva var, süt 
vur, hr.r şey var. 

- KöytlnUz g11zel mi! 
- Güzel ya. köy hiç çirkin olur 

muT 
letanbulu beğendin mi, Fatma? 

Burada kalmak istemez mi.sin? 

- BeğC'ndlm, bcğ ndlm ama, kal. 
marn. Benim memlf'kC'tlm orası. Ben 
köyllme alışmınım. O bağlar, o bahçe_ 
!er gözümden hiç gitmiyor. Annemi, 
babamı, hele karde.şlerlml her ~ce 
rüyamda görilyorum. Şimdi onlar 
hep tarlada ça1ışıyorln.r: 

Ne asıl, ne kndar öz topraıta bağlı 
1'Urk kızı bul 

- Fatma, iyl oluucn bcııim yanım. 
da kalmaz mısın? 

Hiç duraklamadı : 

- Kalmam, kalmam. Sen çok iyi 
ablasın, çok, çok. Seni çok sevdim, 
bak, hiç tanımadan nıuııl benim g!Sn. 
lllınU aldın. Ama, yine kalmam. İster_ 
sen hastahaneden çıkınca köye dön
meden bir kaç gün evinde misafir o. 
!urum. 

- Teşekkür ederim, 1',atma, ne iyi 
olur. Benden bir §ey ister misin? Blr 
daha gellnoo getireyim, 

Yine ellerime .sanıdı, optU, öptll : 
- Blr ' y latemem. Yalnız .sana 

bir §CY ıtöyliyeccğ'fm. Benim annem 
köyde. Karde§lcrlm, babam köyde ... 
Gelemezler ki, Sonra tarlalara, işlere 
kim bakar, !<ışın aç kalırız. Ben bu. 
rada ne kadar klmseeiz kaldım. Her
kesin annesi, babası, arkad&§ları geli. 
yor, bcnlm kimsem yok. E~er sen bo. 
nt böyle her zaman görmeye gelirsen, 
gidince ben sana koyden neler gônde. 
ririm. İncirler, elmalar, armuUar, ne 
IJıterscn, ne iıterııen ... 

Seni gorilnce ne kadar scvındlm; 

ne kadar canım aıkılıyordu : hep ağ. 
!ayacak glbl oluyordum. 
Bakı lstelWln aen de bizim köy~ 

ı;eı~ bizim ~v. öyle lst.anbul evlerine 
benzemez, btz öyl aiZin gibi ~ngin 
değiliz, ama, beu aen! c;olc rahat etti_ 
rlrlm. EUtUn l§Jerini yaparım. Seni 
derelere, bağlara götUrUrilm. Buraya 
bit' daha beni yoklamaya geldiğ'in 

gtın de sana hlldiycler anla lırım, kö
yUmtızQ anlatınm. 

Ynrnn ıaat içinde Fatma ile öyle 
candan dost olduk ki". 

* 
Hır hatta sonra. onu tekrar glSrme. 

ye gittiğim zaman. aevlnclnden ne 
yapacağını şa§ırdı, hiç ınanmıyordum, 
tekrar geleceğine, dedL Sonra, ken_ 
dialne kliçük kırmızı bir ipek mendil 
bedlye ettiğimi görUnce bir suç ifle
m~ gibi, kıpkırmızı oldu : 

"Ben sana köyden daha bir "ey ge. 
tlrtmedlm, kimse gelmedi.,, 

DfyQ çocukça !Uzar etti. 
Ta. ytlrekteu tltrfldim: 
On dört yqmclaki :>ir köy çocu_ 

gunda bile, ne cömert, ne aıll, ne 
mağrur duygular var ... 

ŞOKOFE NlHAL • 

Ankara. 31 O 'AKIT) - İstanbul 

ve Ankara fiyat mtırakabe kunuannı 
blUren kontrolörlerin peyderpey ta_ 
)'inlerine ba§lanml§ln'. Bu gençlıer 
bllQmum üitlhl&l mmtak&lanna ve 
35 kadar vUAyet merke.zbııe gönderiı.. 
mektedlrler. KontrollSrler kendilerine 
verilen talimat mucibince derhal va.. 
tlfelerlne bquyacaklardır. 

Fiyat mllral(a.be teşklli!.tmın kurul. 
duğu gtındenberl takip edilmekte olan 
U8Ul ve kaideler bundan böyle dnha 
esa.ıılı bir §ekllde ve daha fazla baa
sasiyeUe !cra olunacaktır. ~ cümle., 
de.n olarak perakendeci yarı toptancı 

\ e toptancı tatjrter nesdJJI'.__ ........ 
aureUyle mllnhasıran tauı.r
dan kontrol yapılacaktır. ~ 

Bu faturalar sadece bir :-' 
kik oıunnııyacak bir ~ 
rln malı aldığı veya aattıl' 
haldeki t.adrlere suçu ı.o-'., 
beklenebileceğinden müral'A 
lan araamda daha sıkı tılt 
yapılacaktı?'. Sa.tıcmın ta~ 
si ''e alıcmm da bunu :ııı 1" 
meııı mUketıeflyetıerlne ~ 
etmedikleri bUhıuısa araşw
zuunu teşkil edecektir. 

Dün qeceki yana•~ 
DUn gece Boyoğlundn l:<"'!ruzağa nıyet etmlııtlr. Ateş, onca!< tıd 

Boyacı çıkmazı aokağmda bir yangın mamiyle yandıktan son!'ll 1)11' 

olmuş ve iki ev tnınamlyle yanmıştır. bllml§tlr. Necmlnin evin:tl ~ 
Yangın Boyacı çıkma~ı okağında, d& Ba§R.ğızade ımba.nndıı ~ı 
bekçi İbrnhime alt kUçllk kulübeden nel oturmakta idi. Eşya t8 
çıkmış ve derhal, bitişiğindeki tapuda yanmıştır. 

memur Necmiye alt iki katlı eve ~ .. 

Japon hu
dudunda 

Rusya mühim 
tedbirler aldı 

Londra, 31 (A.A.) - B. B. C. : 
Amerika makamlan şarki Sihir 

~:ada Sovyet ordularmm Japonlara 
adetçe faik olduklarım bildJrmek· 
tedir. Bu sebeple Japonlar Hindi • 
çintden bir harekete kalkışırlars.'l 
muaz1.am gU~IUklerle kaI'!lılaşacak. 
!ardır. Japonyanm fazla karo ve 
havg, kuvveti olmadığından mUna • 
sip bir frrsat beklemeğe mecbur 
olacağı tahmin edilfyor, 

8ibfryada Rusların 40 fırka as 
kcri vardır. Japonyıuıın ise Man 
çurl ve Korede 14 fırkası mevcut· 
tur, Japonların umum tayyareleri 
yckünu 3600 dür, Bunların da bfi_ 
vük bl kısmı esk1 modeldir. Sov. 
yellerin ise UıakMrkla 2400 tay 
'll..t~si ıYirıllt'. ~et tffıSyar(tl ri· 

nln Vladivostoktan 700 mil kate • 
derek Japonyayı bombalaması 
milmkündilt'. Fakat bu oldukça güç 
bir iştir. 

Son haberlere gl5re, Japonlar 
Tiyençinden şimale doğru asker 
tahı;ıit ediyorlar. Müdafaa işlcrind"' 
çnlıştınlmak fizero 50 b!n Çin işçi· 

si s e ferber e()llmiştir. 

Amerika da 
benzin 

tahdidatı 
N evyor1..-, 31 (A.A.) - Ofi: 

1.vi malfımat almata olan ll)a· 
hafil. 1 eylill 1941 tarihinden 
itibaren şark hükfunetlerindc 

benzin sabşının vesika usulOne 
tii..bi tutulacağını beyan etmek· 
tedirler. Verilecek benzin mik· 

Afr ika 
harbi 
Bütün 

şiddetiJe 

devam edil 
Rorun, 31 (A.A,) ..... ltalysıı 

rı umumi kaııırg~ının 422 ıı 
tebliği: 

Şimali Afrikada Tolln11< 
de müııellllh tankı arla tak\'11',. 
oln dU.şman mlitı't'zelerı, tir• ,._ 
edllml§lerdlr. Alman batarYal' 
tahkem mevkideki te is3U bO 
mıı.n etml§tir. 

Blngaziye yapılan ve dUJ1114 

de me\-zuub(Lhs olan akm e,,. 
bir lngillz tayya.real denır.e 
tilr . 

Mlhvercllerin tayyareıerı. -.-. ... 
sahili .a.stklannda bir pelt'01 ~ 
be.tın1'u§lar ve bir vapura ~ 

• r~!te ~!Umra uğratnıışıardtr 
Şaı·kı Afrlko,.da Gondar t11111 ıl' 

da alyah gömlekliler ınutr~ 
mU.stemleke kıtaatı. cüret.1'• 
huruç hareketi yaparak d 

mevzilerine glrınlflerdir. ~ 
mukavemet etmek ıst.emı:&e 
ra icbar rdilmlş ve gerek m-' 
malzeme itibarile bUyUk zıı.l'ı-S' 
ml§tır. Bu &>il gilnl rde 
mııhallelı:ri bir takım ııava ıı. ııı' 
maruz kalmıııtır. Telefat Yo" 
glllz tayyarelerL dUn ög-Jedell 
Gagl!a.rlye hücum ctınlşlc .. dlf 
re dafi bat:ıryaıanmız. ı\VCI " 
!erin.in yardımllc stlratıc dU§1ll r 
şebblil!UnU akım bırakınışııırd' ı>' 
nız bir o..skerimlz telf,f oıınıJf' 

tan. otomobillerin mc~te 
göre, ihti>'açları ile ınUt 
olacaktır. 

Benzin satış mcrkeıll.'~ 
didata mü~a~hk ilk. ~4 
mak firere. ıkı hafta ıçırı~ 
de 12 saat kapalı katac3 

Tefrika numarası~ 29 
,.----------------..---------,--------------------·~ derseniz deyiniz, yeni bir §ehit nüvesi va~ 

de getiriliyor. Tıpkı merkezde olduğu-~ 
burada da iskele, meydan ve bir tekmı :r;,ı 
binalar yapılmıttır. Mahkumların bir kıt b" 
bu binalarda yatrp kalkıyorlar ve adanı~ 
taraflarında olan it yerlerine buradan 
kolaylıkla dağrlıyorlar. 

Mehmet de, öteki tarla eahipleri de sa· 
be.hleyin gün ışığı ile evlerinden çıkıp tarla 
lanna geldikleri zaman :bir gün evvel mev· 
cut olun kanallann kurumuş ve derenin bu 
kadar senelik yolunu değiştinniş olduğunu 
göruyorlar. Mesele meydanda. Fazla taliki· 
kata, soru turmağa lüzum yok, sular Hüse· 
yın ağanın topraklan üstünde güneş altında 
bir gümuş göl gibi parıldıyor. Kendisine ge· 
lip ''Bu ne iş, Hüseyin Ağa},. diye soranla· 
ra ihtiyar çiftçi biraz da kafa tutarak cevap 
veriyor : 

- Ulan bu arpa, buğday, yulaftan bı
kıp usanmadınız mı? l~te görüyorsunuz ki 
bu topraktan bir türlü esaslı bir mahsul alın
mıyor. Artık bu ziraatin çeşidini değiştire
lim! 

- Bu ne dernek Hüseyin Ağa, ziraatin 
qidini navıl değiştirelim} 

- Artık arpa, buğday, yulaf ekmiye-
IDn ! 

- Ya ne el·elim. Hüseyin Ağa? 
- Pirinç ekelim 1 
- Pirinç mi ekelim} 
- Evet. 
- Pirinç eulak, bataklık yer ister; bi-

zim kuru toprağımızda pirinç yetişir mi ya? 
- U1nn sersemler, i~te ben de onun 

için dereni,.. ğzmı tıkadım, suları kesip be
nim topmklara akıttım ya ... Bataklık olsun 
da pirinç ekeyim diye. •• 

Roman öM~ALD 
Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGIL 1 

Edebi 

ıı.. ........................................................................... . 
- iyi ama, Hüseyin Ağa, sen toprak

larım bataklık yapmağa çalışırken bizim tar 
laları büsbütün kurutacaksın; bu işden vaz
geç! 

-Olmaz! 
- Nasıl olmaz? B'u dere senin babanın 

malı mı} Ondan yalnız sen mi istifade ede
ceksin? Bizim tarlalar ne olacak? 

- Ben onu bunu bilmem: dere benim 
araziye akacak ! 

- Öyle §CY olur mu, Hiiseyin Ağa ... 
Sen akhm mı kaçırdın? Dere bütün köyün 
malı ... 

- Uzatmayın, dedik a ... Dere bizim 
topraklara akacak ! 

- Akmıyacak 1 
- Akacakl 
- Akmıyacakl.. 

Bir yanda Hüseyin ağa, çocuklan. kan
lan. kızlan, yaneımalan, bir vanda Mehmet 
ve komsuları söz dalaşı, küfiir, sille, tokat 
derken kazma. bel, tırmık gibi toprak eşele· 
meğc mahsus aletlerle biribirlerinin kafala
nnı, gözlerini, yüzlerini eşelemeğe başlıyor
lar. Sonunda §U kadar hafif. şu kadar ağn 
yaralı, bir de ölü var. Ölen Hüseyin Ağanın 

oğullarındl\n biri; öldüren de Mehmet. De· 
renin btitün köye ait olduğunu söyleyen, 
herkesin tarlasının bu sudan faydalanmasını 
istiyen Mehmet. 

O Mehmet ki durup dururken, hiç de 
fenalık etmek, kana girmek, adam öldürmek 
gibi şeyler hatırından geçmezken bir zırtapo
zun sivri akıllılığı yüzünden katil olmuştur 
ve şimdi lmralıda hala davasına sadakat gös
teriyor; suyun herkese ait oldu/?u, herkesin 
ondan faydalanması lazım geldiği yolunda· 
ki iddiasını sanki hala güdüyormus gibi sa
bah akşam beygirlerin sırtına vurduğu fıçı
ları getirip ayazma çe§mesinden dolduruyor 
ve götiirüp herkese, bağn yanıklara, susa
mışlara, yanmı§lara serinlik ve hayat clağr 
tıyor. 

15 
Mete mevkii denilen yer, lmralıda mer

keze nazaran adanın hemen hemen tam ar 
kasına gelir: merkezden mesafesi karadan 
araba ile bir saat, denizden motör1e yanm 
saattir. Adanm her yeri i~ sahası olarak ka· 
bul edilmiştir ve merkezden adanm her ta
rafına gidip gelmek güç oldu~ icin ikinci 
bir santral olmak üzere Mete adı verilen ypr· 
de yeni bir bsa1:., bir nahiye, bir nokta, ne 

_ Cezaevi müdürü gerçi her zaman g~ 
giindiiz adanın dört bucağını kanş kıt '1 
adım adım dolaşır; beklenmedik vakitte <f 
mulmadık yerden mahkumların karşısı11~1; 
kar; onların hayatını yakından takip d~ 
fakat ne olsa Mete mevkii, 1mralıda i .~· 
ayrı bir kaşaba gibi olduğu için buranın 1 ıft 
resine ilk zamanlarda inzibat amiri ll'l~h' 
edilmitti. O, burada yatıp kalkacak ve ~~ 
kumlann her eyinden mesul olacaktı. "r 
inzibat amiri, bir gün izin alıp lstanbul• ·tJ 
mi~ ve br daha dönmiyerck istifanarYl~~, 
göndermişti; bu suretle Mete mevkiinde 1 ı 
re açık kalınca cezaevi müdürü buranrf11-4' 
mirliğini mahkumların içinden seçtiği. 'l.f 
san Dalkıran'a verdi; yeni inzibat amirı ~ 
mil Çakar adaya tayin eclilip geldikten ~ 
ra vazife ona devredilecekti; fakat f( )I' 
Çakar'm kısa bir zamanda ortaya çıkarı ,( 
biliyetsizliği :ve bu ite olan ehliyetsizliği~ 
şısmda cezaevi müdürü onu merkezden -11~ 
bir yerde bir kac yüz mahkömla geceli ~: 
düzlü ba~ bırakmağı tehlikeli bu 
Hasan Dalkıra,n vazifesinde bırakıldı. . --" 

' (.O.•• ..,., 
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mnddeiu
tahkik&~ 

Dört ihtikar suçlusu 
Adliyeye verildi 

Maznunlar balo elbisesi, çivi, kahve, 
naftalin üzerinde ihtikar yapmışlar 
Sultanlıamammda "Stok" ma

~~~ı sahibi Kenan, dün aııliye 
ıkincı ceza mahkemesi tarafın
dan tevkif olunm'Uftur. Okunan 
tahkikat ewakından anlaşıldığı. 
na göre, Kenan, kadınlara ait 
balo elbiaeei kuma.şlan üzerinde 
ihtikar yapmıştır. 

Bundan başka Balrkpv.arında 
Tahmis sokağında 11 numarada 
kahvcilik yapan Sükvas da fahiş 
fiyatla kahve satarken cürmü 
metbut halinde yakalı\nmış, a~ 

liye ikinci ceza mahkemesine ve. 
rilmişt.ir. 

Bundan OOŞ.a murakabe ko
misyonu, iki ihtikar suçlusunu 
adhyeye venni!"t.ir. Bunlar. 40 
kuruşluk yerli ayakkabı çivisini 
300 kuruşa satan Asmaaltında 
Yordan ve yerli naftalinin kilo
sunu 200 kuruşa satan Bakrrkö
yünde Ali Rızadır. En iyi cins 
oc.nebi malı naftalinin kilosu ise 
120 kunı§tur. 

Sumerbank Umum Müdürü geldi 

Devlet fabrikaları mümessilleri 
istanbulda bir toplantı yapacak 

İzmitte tet kikler yapan Sümer demir ve rciik fabrikalarının i~
Bank ı.mum müdürü Burhan leme vaziyetini tetkik edece~im. 
Zihni Samıs. dün öğleden sonra Müteakıben t ~t<'nbul2 donece
lzmitten şehrimize gelnııştir. U· ğim. tstan~ulda devlet pamuklt: 
mum müdür, şehrimize geldik· ve yünlü fabrika '!TUP mümes-
ten sonra doğrııc" S;imer Banka siHerinin iştirakiyle bir toplantı 
gitmiş ve idare heyetı toplantı· yaprlacaktır. Bu toplantıya j~ti
sma iştiralc etmiştir. rak etmek iizere bütün ,ı::rup mü• 

Bundan aonra gazetecil"rİ ka- messilleri İstanbuJa gelecektir .. 
qw edM umum müdiır. ~u izs- Ondan sonra !stanbulda 15 gün 
hatı vermiştir: kalarak tetkiklerde bulunaca· 

- Bugün öğleden s0!u~ ge'· ğun. İzmit kağıt fabrikaiarı nor
dim. İstanbulda iki ~n kaldık· ! mal şekilde çalışıyorlar. İkinci 
tan sonra Karabüke sı:idl'<eğim. kağıt fabrikasının biran ~VV' 
Orada ~ gün .;alarak Karabük ikmaline çalışılmaktadır.'' 

Bir boya muhtekiri tevkif edildi 
Polamatanm blr kflosunu (8) Ura. j ifadelcri arasında mUl:>ayenet görül. 

ya sattıll iddiaaiyle aaliye ikinci ceza mil~. Nellcedc Prodrorı10s: müddeiu_ 
mahkeme.ine Terilen boya teccan mumlnln talt>bl ne tevkif edllml§ ve 
Prodromoeun muhakemestn~ dUn ba.f yalancı şahadette bulundukları zanne. 
lamnıttır. Amme p.hitıerden Zeki dilen 11ç müdafaa şahidi hakkında da 
dlnlenmiş ve :ı:ıüdafaa şahidi olarak takibat yayılmak Uurc e\'rak mUdde,, 
da Hırlato, Karabet ve suçlunun te:r. lumumlllk mııknmma tevdi edl.lml§tlr. 
gAhtan Koço dlnlenmı~ıer. Bunlarm 

.200 kamyon lastiği 
Jt"eldi 

İskenderundn.n 200 iç ve dış 
kamyon lbtiği J!elmiştir. Bu 
lastikler. evvelce kabul edilen 
yüzde llir hadlerine yüzde beş 
il'l.vesiyle satılacaktır. Buna n<'• 
zaran bir d·ş lastiğin fiyatı 
178,5 liradır. 
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Haliç vapurlarının 
yeni forsu 

Haliç vapurlarının Denizvol· 
lanna devredildiği malQmdur. 
Haliç vapurlar ma, dün. Deniz. 
yollan umum müdürlü,..,öünün 
forsu takılmı~tır. 

Murakabe 
komisyonu 
Ayakkabılar i~iı1 kar 

haddi tesbit etti 
Fiyat murakabe komisyonu, 

dün, mutad toplantılarından bi· 
rini daha yapmıştır. 

Dünkü toplantıda komisyon, 
ayakkabı kar hadlerini tetkik et
miş ve evvelce verdiği kararda 
küçük bir değisiklik yaJ)lllıştır. 
Yeni karara göre Jastik ayakka· 
bı, çizme. ~son satrnlarmda yüz. 
de 25, tri~ antafora kadın ve er
kek ayakkabısı satı,,ıarında yüz
de 30, piyanta ve altı knucuklu 
ayakkabı satıı;larmda da vli:rde 
a5 kar haddi kabul edilmiştir. 

Bir Ekmeği 15 
kuruşa salmaktan 

suçlu 
3 Haziran tar:hinde bir kilo ekmeği 

on beş kuruştan satmak suçlyle asli_ 
ye cezd mahkeme~ sevkedllerek 
bir mUddettenberl muhakemesine ba. 
kılan Pangaltıda ekmekr1 Karabetin 
mtıhakemesine dUn devam edllmlş, 

dlnl<?nllcn şahitlerden Semiha ile Her. 
minanm ifadesi arasında mübayenet 
görülmüş ve bu ifadelerde Hermina_ 
nm ha klkaU ketmettlğl lddlıı.alyle 

hakkında takibat yapılması mUdde!. 
umumtlik.çe istenmlt ve evrak m!!d. 
delumumllik mRkamma iade edllmif, 
muhakeme 4 Ağustosa bırakılmıştır. 

üniversite terim 
heyeti 

Maarif Vekilinin 
reisliğinde toplandı 

Üniversite terim koordinasyon 
heyeti, dün. öğleden evvel Maa· 
rif Vekili Hasan Ali yücel'in re
isliğinde toplanmıştır. Bu top
lantıda üniversite t.erim i§leri 
görüşülmüştür. 

Diş tabiplerine kauçuk 
nasıl verilecek? 

Diş tabiblerine lazım olan ka· 
uçukların temini için yeni bir 
karar alınmıştır. Bu karara gö
re di~iler, diş tabibleri birliğine 
müracaat ederek ihtiyaçlarmı 
tesbit ettireceklerdir. 

Fiyat murakabe komisyonu. 
bu ihtiyaçları gö:r.önündc tuta· 
rak dişçilere kauçuk tevzi ede. 
cektir. 

- Fakat beyefendi, bareketL 
llİZ her eeyden evvel bir hakika. 
ti gizlemektir. Şüpheleri kendi 
üzerini7.e çevirmiş oluyorsunuz. 
Halbuki biz böyle bir şeyi düşün 
mek istemeyiz. Ne ya.palım ki 
gerek hidiseler ve gerekse i nci
nin ifadeleri, sizin susmuş olma -
nız tahkikatı arzumuz hilifma 
bafka taraflara çevirmek mecbu 
riyetini hiuettiriyor. 

VAZAH: l.f MAN AH IS"AL 
Hakkı sakindi .. Soğuk kanlı

lıkla cevap verdi: 
' - Hareketlerinime tamamiy. 

le serbestsiniz. Kimseye karşı 
hesap venniye bir mecburiyeti• 
niz yok. Kanunun emrett.iği ~l 
lan takipte geniş salihıyetiniz 
var. Bizlerae meselenin aydınlan. 
ması bakımından emirlerinir.ıe 
itaate borçluyuz. 

Bu zamana kadar oturduğu 
yerde hareketsiz duran ve sade
ce milddeiumtmıi ile Hakkıyı 
dinleyen Mahmut bey sM.e kanş 
mak zorunda kaldı : 

- Oğlum Hakkı, neler söylü
yorsun? .. Bu suretle bütün gil 
nahları mtUne almDJ oluyorsun· 

--~---ı Halbuki temizliğine, ·günabsızlı. 
ğına inanıyonnn. Yaradanıma i
nandığım kadar senin masuml• 
yetine de imanım var. 

Hakkı, Mahmut beyin müda· 
faasmı beklemiyordu. istemiyor 
du da: 

- Bırak baba .. Müddeiumu
milik tahkikatına devam etsin. 

YUridQ.. Müddeiumumiye 
doflnı yaklaştı. Ellerini göğsü U
sıerinde kawşturmuftu: 

- Anladığım& göre; delillerin 
Ulıerimde toplandıinu ve kanun 
emrine uymakhğmı 1lzmı geldi
ğini hatırlatmak imenıeiniz. Da. 

...._ -.X hava saye. ha önce ben de hazır olduiumu 
~- . aöylemek isterim· 

Doktor ayağa kalkmıştı: 
- Bu işte bir anlaıjllmamazlık 

bulunduğunu zan.ediyorum. Mah
mut beyin buyurdukları gibi bo
~a zan altında kalıyorsunuz .. 
Anladığıma göre ıhiı.dise yerine 
sizden önce gelmiş kimse yok. 
O halde ... 
Hakkı, doktorun sözünü kes 

ti: 
- O halde benim zan altına 

girmem gayet normaldir. 
Doktor yanlış anlaşıldığım 

hatırlattı: 
- O halde, hakikati de sizin 

bilmeniz ihtimali fazladır. Yok• 
sa sizi itham edecek değilim ve 
böyle bir şey düşünmüyorum. 

Müddeiumumi de bu fikirdey· 
di. Fakat kanunun emrettiği f or
maliteden ayrılması mesuliyeti 
mucip ola.bilirdi. Doktoru fikri· 
ne i§tirak etti: 

- Hadise verinde ilk olarak 
bulunmak ve ·katilin acele ile bt• 
raktığı veya düşürdüğü bıçağı 
sizin bulmuş olmanız ihtimali, 
Bayan lncinin de tam bu sırada 
odaya girmiş ıbuluımıası aleyibi. 
nize dönmek sebepJerini ve umi
ninf hazırlamış olabilir .. 
Hakkı fazla bir şey düşün· 

mek istemiyordu: 
- Bunlara nu.aran da kendi· 

mi müdafaa etmekliğim icabe-

der. diyeceksiniz: değil mi beye
fendi? .• 

Doktor atıldı : 
- Evet, çok doğru .. 
Mahmut bey de bunu bekli -

yordu: 
- Fena olmaz Hakkı oğlum .. 

Hakikatin bilinmesi lazım ... 
Hakkı hep!'ine lakayttı : 
- Şimdilik buna lüzum yok .. 

Gidebiliriz. ... 
Müddeiumumi bir tiirli.l hare

kete geçmek istemiyordu. O, bu· 
rada. ölünün başı ucunda bütün 
hakikati öğrenmek. kavramak 
ve vazifeyi pürüzsiİ7:vaprruş ol
mak icin çırpmıyordu: 

- Fakat ben vicdanen ilzüntü 
içinde kalacağım . 

Hakkı kapıya doğru yürUdu: 
- Vicdamıuzın duyacağı ü • 

zllntü, şüphelerim kadar acı o • 
lamaz. Hem öY!e bir şüphe ki 
kendim bile inanmak istemiyo • 
rum. 

Sözlerini bitirdiği zaman k~ 
pınm yanma varmıştı. İki polis 
memuru da harekete geçtiler· 
Bunlar önde, müddeiumumi ile 
doktor arkadan çıktılar. Dışarı
da ayak sesleri yavaş yavaş mer 
divenleri inivor ve sesi 2ittik~~ 
hafifleşiyordu. 

Mahmut bey olduğu yerden 
ayağa kalktı. Kendini şaşırmış-
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&Orlp dqllldtlllçe: 

Maddi ve manevi 
tok luk meselesi 

Çok adam vardır, ki süslü br vitrin h.rşısmda, iç acılarını 
f..I". keskınini duyar. İhtiyaciyle cebi na.~maaki uygun::;uzluk. onu 
tiı.ldctle müteesaı. eder. lhtiyacmm ~nhla~mı, sert bir irade 
. rcniyle zaptedemiyen'er, ergeç bu iç ağrısına uğrarlar. "İhtiyaç" 
ı le n.tirası biribirinden ayırmak gerektir. Baz !arı. ihtiraslarını 
htıy<:< saııdıklan icindir. ki betbaht olurlar. 

Eğ('r sağlam bir 2hlfı.kları da yoksa, iş sade bctbahtlıkta da 
kalm<.z. Yavaş yava.c; kirli bi:- yatağa saplrmrla.r. 

ömrümüz içinde cok deıa saadeti tatmak için. bir seyimiz· 
kny!:ıcdip bulmam•r lazımdır. Ne yaz:k. ki bunu da çabuk unu
turlıZ; az soı ra. r;ene gönlümüzü kara bulutlar kaplar. Saadctı 
yalnız parada. ~·almı para ile elde edilebilen geylerde arıyanlar, 
geı"Çfk saadetııı mana.:ı,u bilselerdi, böyle küçülmiycceklerdi. 

Kanuni Siile,·man. yeryüzü saltanatlarının en muhteşem tah· 
tınaa oturan bir hifüümdardı. Kalkışı, dünyayı zelzeleye verir. 
bır =~aretiyl" yer yı>rınden oynardı. • 

İşte o bilvı.ik kr.hraman. o olgun adam ve o değerli şairin 
ver.:ii~ı hüküm: 

Hallı ıqmdr. -muteber bır ms1ıe yok devlet· gibi, 
Olmaya devlet cihanda bir nefes 8'thhat qibi ..• 

Bu hükiim, gelisi {!ÜZt>l söylenmiş bir söz değildir. Süleyman, 
"Nakris" sancıiarırın korkunç ıstırapları icinde kıvranırken, 
bu mısral .. r , kaleminden dökülmüştü. H<:ı· kelimesi, ayrı ayrı 
acıdrr. Her birinde başka bir yesin n:ıbzı \'Uruyor. 

Dünyada 'a.niış düşünüşten kurtulamıyanlar, tokluk zevki
ne kavuş.amazlar. Çünkü ihtiyac ve ihtiras ufuk gibidir. Siz yii• 
rüyüp vükseldikçe. o uzar ve genişler. 

.. Manevi tokluk" u, şöyle bir tarafa bırakıyorum. Çünkü 
bu, iwlc kolay kolay kavuşulacak şeylerden değildir. Fakat maddi 
tıı.11.lu.ğı.. bir tuhaf anladığımız da s~ götürmez bir gerçektir: 
Karnın ister havyarla. ister uytınle dolmasından gelsm, 

nr-tice itibarivle tokluğun manası değişmez. Ne yazrk, ki bin ki· 
.ıiJ<' dokuz vUz ellisi, bu tokluklar arasında ayrılık olmadığını 
bilmez ve havyarla doyabilmek için. teraziye ha.ysiyc-t ve şerefini 
kor .. 

Ben. .mclikte işte bu frenli, dizginli ahlakın yerleşmesini 
~tiyorum.,.., Onİarı zilletten, bayağılıktan, küçüklüklerden kurta-
rarak en sağlanı çare budur. 

1 HAKKI SVHA G'SZG N 

1 GONDE N GONE 1 

Harp iktisadiyatının bir sırrı 
Annemin yamahk bahçesi 
SANDIK odasında bir ra• 

f m köşesinde duruyor
du. Renk renk, biçim biçim ku
maşlardan kesilmiş inoo, uzun 
küçük büyük birçok yünlü, İ• 
pekli kumaş parçalarını içine 
alan bohçası bile, böyl~ ufak 
parçaların göz göz biribirine 
eklenmesinden vücuda gelmiş 
dert köşe ve içi a!Jtarlı bir par
çaydı. Gecelik entırim:me, -
o ~an eı.tari giyerdik 
gömleğimizin dirseklerinde, ya• 
hut elbisemizde yırtık, ezile ve
ya büyücek bır sökül- görüldü
ğü vakit, annem hemen bu boh
çaya elini uzatırdı. 

Orada, her türlü tamire elve
r :şli renk ve biçimde parça bu
lunurdu. Hiç unutmam: bir ke
re evimiz bir yangın tehlikesi 
geçirmiş ve sonunda yanmış. 
Yangın, bize yaklaşıncaya ka· 

tı bil.ebütün .. Ne yapacağını, ne-1 
reye gideceğini bilemiyordu. 

Odanın içinde dolaştı. Kapı
ya doğru saldırdı. Döndü arka
sına baktı. Senihamn üstüne ör· 
tülü duran beyaz çarşaf çok kor
kunç bir manzara almıştı. Yal
nızlık bu ihtiyar ada.mı birden
bire yere yıkmıştı. Adeta inli• 
yordu. 

Kendi kendine konuşmıya ~ 
ladı: 

- lkı yavruya da yazık oldu .. 
Çolc yazık oldu .. 

İnciye döndü: 
- Haydi kızım, çıkalım. . Sen 

de odana git, biraz istirahat et .. 
Birkaç saat sonra yapılacak çok 
yorucu işlerimiz var .. 

İnci çıkı .. Mahmut bey halen 
odada idi. Söylenmesine devam 
etti: 

- Yazık oldu bu kardes]ere .. 
Kızımın günahsız ölümü, oğlu
mun lekesiz mahkQmiveti beni 
çılgına çevirecek. 

Ellerini basına götürdü. SaQ
larım parmaklariyle bi riki tarar 
gibi yaptı. Sonrn bir tutamını 
çekerek bar-ımı sarsmıya başla
dı: 

-Talihsiz kafa .. Sersem mah
lOk .• 

Gözlerinden hafif yaşlar akı• 
yordu. Yavaş yavaş bu yaşlar 
göz pmarlannda setıendi .. Çe~ 
si titredi. dudaktan gerildi. Bo-
iazı çukurlaştı, kabardı ve bir
denbire ht<;kınnıva başladı .. Se
nihanm U7.erine atıldı: 

- Yuvam vıkıldı.. Bahtım 
söndü artık .. . 

Hakkının tevkif edilişi muhi
tinde ~niş bir dedikodu mev• 
zttu oldu. Bilen bilmiyen, Hakkı. 
yı tanıyan, Sanihayı tanımıyan 
türlü ve çeşitli lAflar bulup bu
luşturuyorlardı. 

(Devamı var) 

dar, evden ta.~rdığnnız eşya a· 
rasmda, annemin bir merakı da 
"yamalık bohçası" nm çık1p 
çıkmadığını ara.~tırmaktı. Se· 
nelerin tasarruf iyle meydan<.. 
gelmiş olan o idrik hazınesinı 
hiç bir suretle feda edemiyor
du. 

ıt !" • • • • • • 

Geçenlerde, radyo t.avsiyelt" 
rini yerine getirmek maksadiy· 
le, biraz eskiyen ayakkabımı 
hemen bir tarafa atmayıp es· 
kiciye götürdüm; altına sağ
lamca bir pençe ve Ur.erine de 
demi>ier vurmasını istedim. 
Pazarlığım yapıyordum; içeri 
bir adam girdi ... Bizim eskiçi· 
nin komşusu im.iş. 

- Aaınan, dedi, bana küçü· 
cük bir yamalrk parça verir mi· 
sin? .. Vaktile elime ~en par
çr.ılarını biriktirmediğime esef 
ediyorum. Pek tazım. 

Eskici, yan tarafında, tepele
me. eski kösele ve deri parçala· 
riyle dolu olan bir kovayı işa• 
ret ederek: 

- Al bakalım, dedi. "Salda 
samanı, getir zan:anı" demiş
ler ... 

Derken bir de müşteri girdi. 
Orta yaşlı bir kadıncağız! ... Bu 
kadmın elinde bir çift ıskarpinle 
beraber, ne val'dı biliyor musu
nuz? F.ski bfr ayakka:bıdan sö
killmüş bir çüt de taban köse· 
lesi!.. 

- Bunları başka bir :ıskar· 
pinden çrkardım, diyordu: bu 
ıskarpinlere yama. yapacaksın. 

• .y.. 

Doğrusu halkımız. tasarruf 
sahasında ne gibi tedbirler al· 
mak Jazımgelirse, hepsini alı· 
yor. Radyodan, gazctelerd n 
her akıllı adamın dilinden din· 
leyip durduğumuz tutum ' c 
idare tavsiyelerini hakkivle \t· 
rine getiriyor. Fakat bütUn bı 
tavsiyelerin yerine gelmesi ı 
~in takip edilen vol, "annem· 
yamalık bohcast" na ve o. bol • 
çayı tedarikliyen idareli in., 
zihniyetine ne kadar u} gun dl'· 
şüyor. Yamalık bohcası dey· 
geçmivelim. Onda 1941 har 
iktısadivat•nm en büyük sırı 
rmdan biri ırizlidir. 

HiKMET MltN/R 

BUYUK MUSAMERE 
Hilal Gençlik Klübü 

Menfaatine 
San'et~r Mlluıyyen Senar ve 

Ark'Ml•flarmın Konaert 

Saz, Caz, Da.na ve Sürprizler. Suadıy 
Plljı Gazinosunda. 2 Ağustos 1941 

cumartesi gtlnU ak§llmı ••t 
22 den itibaren 



Norveçin garp 
kısmı 

boşaltılıyor 
BlR TEFSiRE GORE 

BURALARDA 
Almanlar askeri mües

seşeler vücuda 
getirecekler 

Londrn, sı (A.ı-\ ) - Norveç tel
graf ajansı bil ~lrlyor: 

Norveçln garp nahiyelerindeki Nor 
veçlllerin a!)I 7C CIZJI Old•nk tahliye 
edilınelcrl bizzat Kl.sliogıer1D prcıt. 

tcsto etmese 'la§lamı§ oıöµklıı.n bir 
dehşet ve kargaşalık tevlit ııtmi{ltlr. 

;Ber ,cD ve Hordıılanclın clvarmdo.. 
ki nnhlycntn K.sllng vaı~ı !ırkaaırun 
il.derler.ne gö:ıdennlı olduğµ bir ınck.. 
tupta .ne gıbl ınll§kW §eraıt fçlnde ça. 
ıışmağa mecbur kalmış olduğunu iz&b 
etmektedir, 

Berge'1 v.ııııaı diyor ki: JJArcııı.n,G"cr 

fiyordunun gebri olan Ulrikden ~000 
ki§! ı:ıkanlmıştır. Bundo.n başka La 
Kaevaag mıntakasında Qravdal komu 
nu da tabliye edilmiştir. Diğer tahli
yelere intizar edilmektedir. TıUıılyeıe. 
rin esbabı henUz ma!Qm değildir. 

Vali U .ve ediyor: 
Ecdadlannm topraklanndan kopa.. 

nJıp alman Norveçlılerill akstlUUııelle
rfnj size Wıvfr etmek lhtıyacmı hl...._ 
aetmlyorum, 

Norveç Telgraf ajanaı. bu mtınue
betıe §Öyle diyor: 

Bu vatışlcesıne tehclr!er, tşgallerl 
altında bulunan geniş topraklarda tay 
yare meydanlan ve l!llllr askerf mUea.. 
aıeacler vUcuda ~tınnek latlyen At. 
manıarm takip etmekte olduklan 81-
ya.seUn netlcelerlrllr. 

lngiliz tayyareleri 
Norveçte bir 

limana 
hücum ettiler 

Berlln aı (Rıub'o) - Alman bafku 
mandanlıtı tebligt: 

DUn, otmal buz denizinde bulwuuı 

bir lngllla tayyare gemis1nden uourıı. 
lan roUteaddlt İngiliz torpil tayyare. 
Jeri Norvec!n şimal Umanıanndan bL. 
rlne karıı taarnızda bullmmuılanhr. 
Taamı pUıktlrtQlmllftUr 28 lngllis 
ta~real dtljUrülmUıJtUr. 

Macarlar 
18 Soyvet flrkasınr 

püskürtlüler 
Lon{lra, 31 (Radyo) - DUıı 

gece neşredilen Macar tebliği: 
Macarlar Jitomirin cenubunda 

18 Sovyet fırliasmı ~i püskürt· 
mü~lerdir. Birkaç Sovyet fırkası 
muhasara edilmiştir. Sovyetle
rin bu cephe kumandanı mare
şal Bodyeni krtaatmm en mUhim 
kısmım Dlllveper nehrinin geri
sine çel'miştir . 

••• 
Rıulapeşte. 31 ( A.A.) - Erkl· 

nı harbiye son günle• zarfında 
vukubulan muharebelere dair hiç 
bir resmi tebliğ nesretmemiştir. 
Bununla beraher Macar tel~raf 
ajansmın aldığı habere göre 
Macar askeri son iki giin zarfın· 
da mühim muvaffakıvetler elde 
etmi.,.crtir. Mevkiini şiddetle mU
dafaa eden dü.cı:man tard ve ~rk 
istikametinde takip edilmiştir. 

Macar askeri. son va.ğmurlar
dan mütevellit güclUM1 yenmiş
tir. Kıtaat mUtemad!ven ilerle
mekted'r. n:r<:<>k esir. tank dafi 
topu, havan topu, otomobil ele 
ıtc~iri1mt ~tir. 

162 Amerikan 
taygareci 

İngiltere hes .. o na 
çalışmaktadır 

Loncha, 11 (A.A.) - Tayyare ima. 
Jltı nazın lııloore Brabazon. nıebua,. 

lardan blrlntn sorduğu blr suaıe ce. 
vap nrerek lnglllz hava nakliyatın.. 
da yardıQtcı sı!~U.)le çalı~an Ameri. 
kalı pllotlard&o bUyUk bir sitayişle 
bahletmJ~. Bugün 162 Amerikalı 
tayya • .ıcl me.akill' servisti! çalııJmak. 
tada'. Bunlarm .senelik maa~ıarı 1938 
Sterlln kad&rdJr. .AmerUta.n pllotıan 
İllglllzl rin verdiği kazanç vcrgtaiı:

d n muaf tutulmuştur 

lngiliz 
tayyareleri 

Almanya üzer 
ne elbise 

ves 1 kaları attda· 
Zürlh, sı (A.A.) - BambUTJ;(:I 

Tremdcnolntt gazetes!nc göre, lnı; • 
llZ tayyareıeri Almanya tızerine .e.ıbı. 
sc vesikalnn da atmışlnrdır. Bu vcsı
kalar, pek güzel taklld callmi§Ur. Bu 
gazetenin yazdığına g6re, bu sahte 
veslkalan kullaııanlar ağır hapis ce. 
2:a.sına ve hnttıı ötUnı cezasına çarpı. 
Jacaklardır. 

* * * ZDrlb, aı (A.A.) - Dle Tat gaze-
W81nln Berlin muhabirinin bildirdiği. 
ııe göre lnglllz tayyareleri, Munster 
~ebrl üzerinde dUn oabalı erkenden u. 
çarak et vcs!k!iı.lan atmıjlardır. 

Bu vesikalan o saatte sokakta bu.o 
ıunanlar toplanuıl:ırdır. Bundan evvel 
Almanyanın diğer bazı şehirlerine ._ 
tılaıı benzi:ı veslkalannı toplayarak 
buıl!arla benzin almağa muvaffak o. 
lan bir ı:ok klmaeler teVld! edllm!Jtlr. 
Şlmdi benzin tcvz!i, gayet aıkı bir 
kontrole tAbl tutuıınakta.mr. 

Muhabirin blldlrolğlne göre, bu ve. 
sikalar o kadar gUzel taklit edllmi.t'. 
tir ki, herkes tara!mdan bak!kt veBI_ 
kalıırdtuı kolay kolay tefrik edilmesi_ 
ne lmkAn yoktur. 

ingiltereye 
hücum 

Londra, Sl (A,A.) - Hava ve da. 
h1ll emniyet nezaretlerinin tebllA't: 

Dtln gece lngUtcre üzerinde dll§. 
man pekaz faaliyet ıöatermlfUr. lıı. 
gUterenln şarkında ve cenubt şarld. 
Binde bulunan b&zt yerlere bombalar 
atıbıufsa da lks edilen huar hafif. 
tir. lnaanca zayiat kaydedllmemi§Ur. 

• * * 
Lolldra, aı (A.A.) - Dlln ıece, ın_ 

gUl.a ~va ıwvveUerine mensup bom. 
btr.rdwan ta77arelerlD\n prp Alman. 
yasında bulunan hedeflere hUcuaı et. 
tikleri ö~Umlııtlr. 

Avustralya 
seferberliği 
genişletiyor 

81clney aı (A.A.) - Ordu nazın 
Spender, bugün aşagtdaki beyanatta 
bulwımU§lur. 

"Mille kıtaat.mm antrenman ilet • 

v!slerinin tevıll dolayuılle Avuatral. 
ya bundan böyle anavataıu müdafaa 
için s1lAb altında daün1 bir orduya 
malik ol~aktır. 

Spender, Avwıtralyannı işe yarıya. 
cak bUtUıı e!radmm sUraUe ıeCerber 
edUeblleceğini ve icabında buna te • 
veaaw oıunaca~ı i!Ave etmı,tır. 

* * * Siclney 81 (A.A.) - Harlclye nuı. 
n Sir Frederill Stevart. bugün Ja .. 
ponyada mukiı:c Avustralyalılara .A.. 
wıtraıyadakl Japor.lara yapılan mu
amelenin aynı ya.pılmaımu temin için 
.A.vuıtralyadaki Japon aetirl Tatau 
Kavi ile mtızakerelere gtn,ınlf oldQ... 
tunu beyan etmiştir. 

Sulh günleri 
• 

ıçın 

Müttefik devletier bir 
toplantı yapacaklar 

Londra, Sl (A.A.) - Avam Kama,. 
rasmcla kendisine bir l!Ual ııorulan M. 
:ıı:de-n. \'.Crdl,ğl cevapta, müttefik dev_ 
ıetıer hUkQmetıerinin yakmda umuaıt 
bir içtima akdedecoklerinl ve bu iı;tı.. 
mada. harp ıonra.aı mesclelerinln mU. 
zakereslne baııla.ııablleceğinl Unli.t et. 
tlğinl ııöylemlııtır. 

Ef ganistanda 
Alman aeyyahlannın 

akını altında 
Londra. 81 (A.A.) - Taymla!ıa dip_ 

ıomatik mubablrt yazıyor: 
lrana oldugu gibi Atganl.stana da 

Almanların çok bllyUk miktarda ıeı. 
dikleri müşahede edilmektedir. BU)'Qk 
Britanyanm Klblldeki elçbd Sir V1', 
yam Fraserntytler, Atganlatana akın 
eden Alman ''Teknlsye!! -.e mütcb!IJ'. 
sııılarmı,. tt"Şk'l ettikleri tHtllke hak. 
kında Afgan hUkQmetlnın dlkkat!Di 
ccıbctmlş1 1r. 

Rusyada bir 
polonya ordusu 

kurulacak 
f Baa tarafı l incide> 

.:~mmlyet at!edilmeırtcdtr. Bu m:ıha. 
fil, Sovyet Rwıyanm Almanya Ue 

Moskovaya 
Alman 

tayyareleri 
yaklaşamaGı 

.-'olonya arazlBlnln !§galine mnteanık JUOfiko\-a, 31 (A.A.) - Tas Aja.zı_ 
0111.rak akdı>tml§ olduğu itll!l.tları fes. sınm Llldirdlğlne gre, dUn akşam bir 
!ıetmes!, Polonya • Rusya mllnaacb:ı- 1 ı;:ok Alman tayyaresi :Moskovaya bir 
• ını 1920 den sonra imza edilmiıı olan 

1
1 hUcum teşe-bbUstlnde bulunmu11 lı9e de 

muahedename lle bu harpten evvclkl I dti§mnn tayyarelerlnden hiç biri Mos.. 
arazi stattlstlnlln teşkil etmekte oı. kovaya kadar gclmeğe muvaffak ola. 
duklıı.rı eski kanunu esasa irca etmek mamıştır. 

tedir. BlltUn tayyareler '.Moskovadan uzak 

Polonya • RUBya dlplomaal mllna. 
seb~tlcrinln derhal iadesi, Polonya 
harp airlcrl ile siyasi mevkufların 

serbest bırakılm&St, Ru.ayada hflklmi
yetine Sb.hip bir Polonya ordusu vUcu 
da geUrtlmesı, bflttın bunlar iki mem. 
leket araamdakl mUna.sebetlerin .ur. 
atle normalleşmesine medar olacak. 
tır. 

bir mesafede Sovyet gece avcılan ve 
hava d1fi topları tarafınd:ın boz,."Una 
uğratııınqıtır. Bir Alman tayyare.si 
dUşl\rUlmU,tUr. Rus hava kuvveUerl 
zayiata uğramamlf}tır. 

Baltık ta 
Polonyanın hQkUmranlık hakkının 

Sovyet Rusya taratmdan tanaımB.81 Bir gemi kafilesi dört 
ve bunun Poıonya ve İngiltere bUkQ.. I Sovyet muhribi tarafın-
rMtlerl arasında teati edilml' olan b ... ld 
notalarla te4ıyyüt etmeal ve lnglliz :no- dan ozguna ugra tı ı 
tuında İng'.Jterenin Rl18ya Ue Polon. Moslcova, !1 (A.A.) - Tas Ajan_ 
ya menafilnl ihlAl edecek hiçbir taab. emn göre, Baltık denizinde muhrip ve 
hUde ginnem14 olduğuna dair Polonya torpil gemilerinin himayesi &Itında 
ya teminat verilmesi ve lnglltereniıı ııeyrUsefer ed1m bir dü§man geml kn• 
1939 da Polonya a.razl.slniıı kuvvet l.e- filesi dört Sovyet muhnbi tarafından 
tımall lle tak9lm1nden mllteveılit hlç. bozguna uğratılmlştrr. Tank ve piya. 
blr arazi değlftkllğlni tanımaması, de askeri ne ytlklU bUyUk bir mavna 
bütün bunlar Pclonyanın prktaki a. b&tınlmı!jtır. MUsademe esnasında bir 
ruillnln hukuk! ve lfyaai vazlyetiııl Sovyot gemisi hıı.ııara uğramıpa da 
temin etmekte ve Polonya bU~mett. dU§man hDcumu tard eden diğer Sov _ 
ne bundan 90nra mesalalnJ Hltıerln yet gemfierlniıı vUcuda getirdikleri 
Almanyaama kal'§l mücadeleye has. bir duman perdesinin. himayesi altın. 
retmtk l.mkA.nmı bab§eylemektedir. da. UssUne avdet edebllmiştlr. 

* * * 
Londra, Sl (A.A.) - Hariciye na. 

sırı Eden. dtln Avam kamarasında, 

alkI§lıır ve yqa ıealerl arasında Po_ 
lonya. Sovyet anıaomasmm imzalan. 
dığmı blldlrml§ ve bu münasebetle bir 
nutuk irad .cterek ezcümle f6yle de. 
mı,Ur: 

- Bu tarihl hld!M, m'lfterek dtl§. 
aana kal'fX yapılaa harpte Polonya 
Ue Sovyetıer arasındaki mllatakbel fi 
birliğine sağlam temeller atmaktadıl'. 
Bu iUbaria. müşterek dava uğrunda 
JuymeW blr lıazanç teık.ll eden anl&§
aıa, bUtUn dost meınlekeUerde ve bil. 
hassa lngillz imparatorluğu meml~ 

keUerine harareUe kartılanacaktır ... 

Eden. Polonya • Sovyet anla§maaı.. 
ıım lınaumı mllteakip General Si,. 
konkl'y. bir nota tevdi etmi§ oldu. 
tunu 81Syleml§ ve notanm metnini o. 
kuınU§tur. 

MezkQr notada ıöyıe denllmektedlr: 

"Sovyet _Polonya anla§mumm bu_ 
Jt1n imza edilmiş olması mUnuebe. 
We stze ıunu beyan etmek isterim ki., 
lngtllz bUktllneti, mUtt.ebld krallık ile 
Polonya arasında aktedilmi§ bulunan 
25 Ağustos 1939 tarihli k&r§ılıklı yar 
dım muahede& bt.l.kümlerille tevfikan, 
Polonya ile Sovyetıer birliği arum_ 
dakl mllnallebetıere mUtedatr olarak 
Sovyetler Birlltl btlkftmeUne kal'fl 
biç bir teahhUde girmi§ değilim. Size 
ııunu da temin etmek ı.sterim ki, lngi. 
Uz bUMmeU, 1939 yılından beri Po. 
ıonyada yapılan arazi deği§lkllklerinl 
tannnaınaktadır. 

Bundan sonra Eden, General Si. 
korski'.ıı.t.ıı kendl.a1ne verm~ olduıu 
cevabi notayı okumuştur. Bu notada 
ezcümle §6yle deıılllyor: 

ispanyada 
Uzun müddettenberi 

takip edilen 

Komünistler 
tevkif edildi 
Baroelone, 81 (A.A.) - D.N.B.: 

Barcelone zabıtrurr, uzun mUddet. 
tenberl aranmakta olan bir çok ko. 
m\tnisti, nihayet tevkif etmeğe mu. 
vaffak olmuştur. Bunların arasında 

komünist mahktımıardau Mıınuel G!. 
ros da bUlunnıaktadır. Dahil1 harbin 
ba§ladığI .ıııradıı. M&drld baplahan<'-. 
.ıılnde bulunan l4anuel Gros'yu komu. 
nlstler tabliye etmb1lerdl. O zamanki 
komUnlst hükQmcU tarafından halk 
mahkemesi reisliğinde tayin edilen 
sabık mabkQm, 30 dan fazla idam kıı.. 
ran vermişti. Bundan başka pek çok 
kimseler de mllll lkldeler beslcdikıe_ 
rlnden dolayı Gros'un emrtle zindan. 
lara aWınıştı. 

Romanyanın Nankin se· 
firi itimatnamesini 

verdi 
Nankin, ~ 1(A.A.) - Ofi: 
Romanyanm Nankin hUkOme· 

ti ne2'Jdindeki ilk elriBİ general 
Georges Bagulemo, itimatname
sini reisicumhura takdim etmiş
tir. General, aynı zamanda .Tu-· 
pon ve Mançuko hükOmetleri 
nezdinde de memleketini temsil 
etmektedir. 

"Zatı devıctıerinln 30 Temmuz 1941 
tarlhll mektubun . ıttıla kesbetmekle 
babUyar olan Polonya bUkt\meti, 1n. 
gillz hükQmetlnln 1939 danberi Polon_ 
yada yapılan arazi tebeddUlô.tını ta_ 
nımıyacağına mlltedair beyanatından 
mütcvellld samlmt memnunlyet!ni 1.ta. rirkPn Avam ka.rn.a.rasınm Polonya 
deye mUsaraat eder. Bu görU§, Polon- Sovyet a~laşma.smm akdind.en do
ya bU~metinln nokta! nazarına da layı her ~l tarafın da tcbn,:C_e rıa
ta a ile tevafuk etmektt'dir. Fllha. yan oldugunu kabul edecegınden 
ki: ;olonya bUkftmeti, vaktile 1ngi. emin bulunduğunu söylemiştir. 
ıız hUkQmcUni haberdar etmlş otctuğU t Mlitemmim bazı suallere cevaıı 
veçblle, bu harbln baştangıcındanbe.rl 1: veren Eden, metinlerini okum~ 
Polonya topraklarında yapılan her olduğu notaların hudutlara miltc
hangt bir değl§ikllğ'l asla tanımaauş nllik olarak İngiliz hUkümeti ta -
bulunmaktadır... rafından verilmiş herhangi bir ga· 

Eden, beyanatına devam ede- rant:f tazammun etmediğini beyan 
rek lnglliz hUkümetinln umumi et.nuş.tir. . _ 
noktai nazarının başvekil tarafın· İşçı memuslard~ Smit, soz a-
dan 5 eylül 1940 tarihinde Avam larak şöyle demiştir: 
Kamaras:nda yapılan beyanatla Sovyetler Birliğinde büyük bir 
izah edil:ıni§ bulunduğunu batır- Polonya ordusu bulunuyor. Eden, 
ıatmmbr. Çijrçil. bahis mevzuu o- b~ı ordunun azami silratle teehizi 
lan nutkunda lngiliz hli.kı1meti- kin her şeyi yapa.cağnu söyliye
nln harp esnasmda yapılacak ara bilir mi? 
zi dE'ğişikliklerini alilkadar taraf- Eden, bu sözlere kam şu eeva.. 
lıinn serbestçe ifade edilmiş riza- bı v~tlr: 
lan olmadıkça tannnıyacağmı bil- Bu iş, sovyet hilkfunetine teret-
dirmişti. tüp eder. Fakat bUttln müzakere-

Polonya ile diğer Avnıpa mem- ler esnasında, Sovyetler Birliğin
leketlerinbı müstakbel hudutlan - deki Poll)tlya ordusnunun sQratte 
na gelince. Eden, bu hususta da tcchiz ed;lmcslnin müşterek dava 
ba!f"Cldlin mevzuubahlıl nutkunu :için pek bliyük bir kıymet ifade 
battrbtmL~t!l'. Ettiği da.iina gözöntir.':!3 tu~~1:nq-

Hariclye ~ .w.ıerini blt1- t~. 

Yıldırım 
harbi 

Siper harbine mi 
intikal etti 

Londn., 81 (A.A.) - Rwı cepbesl.n. 
den gelen ba.berlere göre, yıldtrıın 

harbi muharebe hattmm bllyt.l.k bir 
kısmı bOyunca yer.ini siper harbine 
tcrkctmektedlr. 

Dally E~res'ln Moskovadaki busu. 
sı muhabirine gôre, Smolcnsk nımta. 
kası bir istisna tc,,kll etmektedir. Bu 
mmtakacla mUııfertt tank birlikleri 
bazı yerlerde llerllyebllmekte, fakat 
Jerhıı.l bunlıı.rın 1rtibatlan kesilmekte 
ve bu birlikler mabvcdllmektedlr. 

Başlangrçta bu gibi b!rHkler, iaşe 
nolumnı yUzttnden zaafa uğramazdaıı 
önce takviye edilebilmekte ldl. Fakat 
şimdi, Kızıl ordunll!l ma:ııirane takti
ği sayesinde bu gibi teııebbllsler he., 
men m:ır uman akamete uğraWmak. 
tadır. Şimdl böyle bir sergUzc~te at. 
lan birlikler bnkikl blr fnt!bar teşeb. 
bUsUnde bulunuyor demektir. 

Alman 
tebliQi 

Berlin, .411 ( A.A.) - Alman 
orduları başkumandanlığı tebli· 
ği: 

Alman teşekkülleri Ukranya• 
da. mağlup edilen Rus ordularını 
takip ederek derin bir sahada 
aüşmanm ricat hatlarının içerı· 
sine girmişlerdir. 

Smolensk'in şarkında düşma· 
nı ihata etmiş olan Alman çen
beri gittikçe daralmaktadır. 

Estonyada harp teşekkülleri
miz duşmanı şımale doğru püs· 
kürtmtişlerdir. 

Diln g~ Alman savaş tayya
releri Moskovadaki askeri hedef· 
leri ve Orel demiryolu münaka .. 
lat merikezini müessir bir suret
te bombardnnan etmişlerdir, 

Alman denizaltıları Atlantikte 
bozguna uğratılan kafilenin ge
ri kalan gemiierini takip eder~ 
24 bin tonluk beş ticart gcmısı 
batırmışlardır. Bu suretle den~ 
altılarmıızm harekatı neticesin.. 
de di.işmana verdirilen zayiat 
miktarı 140.500 tona çıkanlmış.. 
tır. 

tngiltereye karşı yapılan mU· 
cadele esnasında Alman hava 
kuvvetleri Lo Vesteft'in şarkın
da buyuk bir ticaret gemisine 
bombalar isabet ettirerek bu g~ 
mivi hasara uğratmışlardır. 

Dün gece İngilterenin batı - ce
nup ve doğu - cenup mıntakal~ 
rmda bulunan tayyare meydanla 
nna da hava taarruzları yapıl· 
mıştır. 

Takriben 40 İngiliz tayyaresi 
şimal buz denizinde seyrüsefer 
eden bir tayyare gemisinden ha
reket ederek Kirkenes limanına 
hücum etmek teşebbüsünde bu• 
lunmuşlarsa da. bu teşebbüs a· 
kim kalmıştır. 

Bu hücum esnasında vuku bu
lan hava mti.barebelerinde düş
man 23 tanare kaybetmiştir . 

5 İngiliz tayyar<'Si hava dafi 
toplanınız tarafından düşürül
m Uştür. Alman koyu üzerinde 
Alman avc,lan 8 J ngiliz bomba~ 
dnnan tayyaresinden 5 ini dü· 
şürmüşlerdir. Donanma topçu
lan 2 düşman tayyaresi. bir 
AlmM mayn tarama gemic;i de 1 
İngiliz av tayyaresini tahrip et_ 
mişlerdir. 

Dün gece İngiliz tayyareleri 
garbi Almanyadaki be.zJ yerlere 
infilak ve yangın bombaları at
mışlardır. Siviller arasında ölü 
ve yaralı vardır. 

Stoklıolm, 31 ( A.A.) - Ofi: 
Sovyet cephesinden bildirildi .. 

ğine göre, muhariplerin anlat
makta oldu.klan şeyler, vaktile 
Smolensk'in Almanlar tarafın
dan zaptı hikayesinin neden iba· 
ret olduğu hakkında bir fikir 
vermektedir. Saat 10 da şehir, 
mutaarrızlarm elindeydi. 3 sa.at 
sokak muharebeleri 9Cllla erme
mişti. Şehrin şimalinde Sovyet 
lataları, kijprilleri berhava et
miş olduklan Dnieper nehri ke
narlannda taha!llrihı etmişlerdi .. 

Alman tayyare dafi batarya• 
lan, saat ı:2 ye dOğru ~malden 
şehre girmişlerdir. Alınan ba
taryalal'I, Rmılarm ağır' toJ»ları• 
mn endahtları arasında şehrin 
harap olmuş tanklarla, ölmüş 
beygirlerle dolu olan ~ ;ki tara
fın da tt'bancnlarının ve mitra1

-

yözleriııin SQll kurşunlarnu atan 

Çunkitıı 
( Ba~ ıaroff !., 

bardımanı 7 saat surı:ıı~ 
defler, cok şiddetle ınU~ 
tir. Ayrıca bir bcnzill 
barut d('posu da t>erba\19 

* * .. "" Vaelngton, sı (A>) JI 
nezaretl, TuUla adında 
topçekerinln Çunkillg 
ponlarm yaptığı bir b&.,. 
ıınaa Jnpon bombalarllil 
mış olduğunu bttdırınf.Ştlt' -·•·''"""" 

Amerikan gcm11ılnde 
at olmamıştır. Japon ış ı 
çekerin Uzerlne muteadd~ 
atmışlarsa da gemiıı!Jl 
güvertesi hafitçe h3S8 .... .A 
Bombalar Tutilanm nıotD'".
dalınr ta.hrlp ettiği gibi ;,-1' 
rindekl bnzı Aletler! de 

Rus askerleri bulunaD 
rinden geçmişlerdir. 
rinde bataryalar, iki~ 
lar ve Rus mevzilerinI ·tıet 
man etmek üzere vaZlı ~. 
lardTr. Bu esnada 
Dnieper Uzerindeki k5P:.A. 
mir etmiye uğraşryori!ll":. 
man piyadeleri, lastildf41 
)ara atlıyarak gece ııw .-.... ,,.. 
s1ralarda dü.,aıanm ın 
ni kırrmya. muvaffak 
dır. Dnieper köprüleri. tr 
miş ve Alrn!?.n fırk::ıl~rJ 

i0 lertl; 
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,./,~: ITGrkçeıi: 
CRJLLJ llVZAFFER ACAR 
~ 43 
~ llalınıya baştadığı faydalı ohnan için birçok davet· 

• di..i:' •Y_nı l&haıyetler ler, 1*litler alıram. 
·~~ anlaşama.. Bu gibi asil düşünilflerin, hüs 

~..., ,~n huırlar ve nü niyetle ( !) ıiritilen tetel>bın-
la i:_~ al aeyrini bu- lerin eeam yddur. BiWtie tak
~ f~erin te- d.ir olunur, fakat adi 11ereerilik· 
~ kalan ter - ler kanun ~ cezayı 
Jiaei: hatvurciuklan müstA"IWndir. Ne yapalım. ceza-

lttıraıc rhal onW:m nı çelkecebin.. 
~ eder, top ı • Bu gekilde twn•mtn deiieen 

llQal arı kapatır ve hislerin tesiri altında memleke
ıeç · ed~ fabrika· ti idare eden Jiselifl tahtmday· 

~ tı ~rdı.. ~ fa~ ken kendisini pek emniyette hi~ 
~iki ........ ~ırdiğinden setmediii açıkça görWmektedir. 

'1.SS 1 laıtit 
p&rtıalar 

7.45 Ajans 
8.M Jlaftf 

pa~alar 

8.:W E1'1n ııa11tı 

ıı.as Kanwık 
ııarkdar 

12.fr. Ajanı. 

JS.00 Kal"llJık 
prtular 

ıa.ış Kal'l)Jk 

Pf'OlrNm 
18.0S ,Faed heyeti 
llUO SerbfJSt 

10 dakika 
18.-10 Svtng 

kuarteti 
19.00 Konuıu. 

Jktısut 

aatl 
19.16 s,ını 

kuarteti 

llt.SO \ J:u"ı 
19.4~ Karı ık 

şarkılar 

.zo.u Rad,.vo 

gR7A'tfıı.i 

20.!i> Solo 
.. rkılar 

~ı.oo zıraat 

Takvimi 
21.10 T"mtıll 
l2.00 Salon 

orkfl!<lfraıııı 

.e:!.SO Ajan!! 
22.45 Salon 

orke&trıt8ı 

• Turnedt>.JI Oönt:n Şe!\ıı tıy lroııu 

arUstıerl Beııikta,r, halkevı soayal 
yardmı §Ul>P.si mentaatıM bu ayın 
8 !nde Bcşı.ktaşta ı.tıe bahçeainde bir 
temsil vPrec klerdir TP.mıdld tDadu 
oynanacaktır. 

• Belediye ımar lıılerl u UdOrlUgü. 
Be1ikta1ta Abbasağa parkı karşısın. 

daki ad11Yt on parça.ya ayınnl§, bura. 
da lll§a cdllı>cck binaların kat ve mı. 
mar1 tarzını te.sbit etmı,tir. Binalar 
ikişer ve dordıer katlı ola<'.aklardır. 

• VilAyet .seferberlik müdilrlilğüııe 
tayın edilen KAzım dUn v zlfeaine 
başlamı tır. 

• Beylerbeyinde bir bt-lecUye tahsil 

şubeai açılac&kbr. Hazırlıklarn ba 
lıınm!ftır. 
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Bugünkü Harpte Kadın: 

'Ol h RP 
SANAYiiNDE Ç~LIŞIYOR 

~ ~ıa ~çmeden Evvel -1...-...1 
hl.:.; . relır kendi · c:e at caılUIUl&n numara· 
~~ toP fabrik 1 sını lan arumda bir kadının tel fi· 
~e&inı .a an· 7.erinde aa:adalyada otumıaaı var 

~hl rıca c- dı.. işte Ji7.el kendisini bu 
~-:ol'~ ~ı.ne bi k canbaz kadmlara benzetiyordu .. 
~ ~i g\inij ak; e:e Başka devletlerde krallar kaybe-

Cuma icumartesif 
1 Ağustos~2 Ağusto~ 

• Geçenlerde vefat eden maruf göz 
doktorlarımızdan Ziya Gl1nUn ııerve. 

tını ttnh•erslteye bagışladığı ma lüm. ı 

dur. Servetin ne auretııı tevzi edile. 
ceğtni kararlaştırmak Uzefl b\r te'sis 
h eyeti ayrılml§tır. Heyet öntımOzdekt 
Pazarteııi gtlntı İstanbul Üniversite. 
sinde topıanacaktır. c1r...-;,eıini veremim~ dilen büyük bir harp sonunda 

~ıı,llllce bo Y megıleketten kovulur ve ancak 
llt tiitUn rç ~ bul· baŞka bir büyük devletin te'liri 

ı..._ ınlusarını ·ı ·-"' t b" ~ .... be· bük" • t ~ka ellere terket· ı e ve,. ..... u ır UQ,l. ı_ • .unlC 
tfılcj_90k ınizeı taklit edil· S<m;Unda tekrar mevkı ıktıdar~ 

lllobiinta tik gelır, tahtına çıkar. Halbukı 
~ tla:ra aat:;.ı ;n 8 Jizelin tahtı, tacı. kendisinin ve
~ ~Yordu a ça- ya milletinin bir kapri~ine bağlı 

8rın elden· c;:ıkması bulunuyordu. lş~ler hazan J{f°-
~üteeaair etmezdi zel bir hareketi i(}in kendisine 

koUekai · dost oluyor, bu.an da iktisadi 

- Hıur: u / Haur: 89 
ltoı-eb: •• R4'Ct'lb: )4 

.... Um .. _ .. Dallı "-' ........ , 
Utl114'ifh 
.. 3.54 ıt.21 5.66 9,28 

ÖA'le 13.!0 t.6% 111.%0 4.M 
ikindi 11.16 ~48 17.18 8.49 
Akpm 10.28 il.Ot ıo.ı1 1%.0I 
Yaff11 22.19 1.60 22.17 1.49 
_ıa-k 3.61 7.28 3.6! 7.26 

aJA.~~Yük P&ral · yon sebeplerden dolayı dU,,.,,an ke-
~rı bu takJ~ mu siliyorlardı. 1 
~t birkaç ~t. mo. Kü.c;ilk memurlar kanlarının 
~ Ve altı ~ ıçınde ve kızlarının kıllkançlr.klarına a· 

erikabya satı=a Jet olarak bütün mecmua kapak• 
ı.~- ._._,a \armı süsliyen bil'QOk güzel ka· 
~ ~1 bUVUk bır ~ 1 dının Glotenburg tahtında otur~ 
....:!~~I salonuna Y 

1 
masma hoş bir nazarla bakmı

~-aeı;nı 't.ot>lardı. ;:: rorlardı. tn iy~l çok .. kuvve~li 
dost olarak intihap ve koket olan Jızel bUtun artıs-

. lllUharrirler bir id- tik hareketler: "çok müsait dav· 
defne dalından ta- ranıyordu. Butun se~t rer~ 
• kalemini merak· samlar ~dotenburgda bı~. ser~p 

b"ı~ nıütevazı, hatta açm~ . ımklnmı bulabihrlerdi, 
t~ olanlardı musıkışınaslara konser aaloftlan 
~t YaPlnış: mua} • hatiplere ~ül'llU veri;ctt. Gl~r: b."' ın.._olan, hayatı mun- burg '.her ınsanm bütün h~rr:
~ .... 11aızanı gayeler ui- yetlennden azami derecede ıati-

• onı 'alltyanJan da tef· fade edebileoeii bir memleketti .. 
~ d ... ~ da cesaret ve. Glotenburg kapılarından her J?iin 
~a onlaman ac:ık-- sıra sıra. kervan kervan artıst
~Yı muvafık ~ !er, reEamlar, fakirler. sihtrba1-
uq kiınSeİerin cemi- lar, medyumlar ve daha türlü in

teıtkn eden valan- sanJar geçerdi. Jizel bunların 
IQükenııneı bir ~b- meşhurlannı sarayına kabul c· 
~ fikir!~re ~ip der, f&:l baktırır, istikbal hakkın-
~ teslitn ed .. ·rd.. da fikır sorardı. . 

ere ka~1 Ja büvUk Bir gün kocuı Martelın aklır.· 
~ı. iSIU erır. her dan geçenleri bilen bir fakire 

~Yatta · kaianJarJ altın bir sigara tabakası hediye 
.., bt; ea:nı art koşar- etmiş \'e bu hediyeyi verirken: 
• ...- h'Yır 88.hıbinin na- .. Mareşal gibi bir r.atm beyninde 
~~e verılmekle e· bir fikir bulup bunu okuyabil· 

btbıtu\rnaaına taraftar- mek hakikaten bir meseledir ve de';i i.çi.n bir cadde- b~ ~ediye çok küçüktür." dc
ttınlmesını do,l- mıştı. 

~enı bir cadde acıl· Jizelin haftada bir defa cer-
n ~ ıtöYle du unur· rahi kısınma devam etmekte o1

• 

~ hıç bir 7.:m an acc-- duJlu hastahanede bir R"Ün tale-SUr· lehnı büyüme· belerin Zuifeldden bahsettiklerini 
Qı.....~ hekhyrbilirler Bu duydu. yanlarına sokulduğu Z!'• 
ı.;-.~burg caddeleri.hen man yüzlerinin biraz bozulduğu· 

lln lllUhataza etmiştir. nu da bis~tt!. fakat buna rağ
ınucriınlerı hakki.}"" men ac:ık bır hsanla: 

"- l'?rıa<tı • --1· I 1 lıH•trmr ,)QT) 
·.:: adt .. Jnna. an~ 

1',;,..'"ttilcr ~urmu meşhut· 
~laıı ır~~· kanunun 
i~ e . eğil, basıt ku· 

tı Ji:1iine kanaRt ge· 
l 1t aleni sarhoşluk 

~ıalarını arttır- Bundan oinlerce yıl önce. Anadolu 
'lbı yaylannın bcrckeUI ve bol ormanlı 

lbevcut 
1 

bir köteainde bir Türk beyı y&§&rmış 
Qı ~ına o ndııyank bır Adll ve merhametli olan bu soylu ba_ °" ~ar . un artı fiil yirmi dört, yirmi bq y&flarmda :,an hır gUı h~pse uzun boylu Suna gibi. geni§ omuzlu 
dllat dil:~~ ·ız en- 1 Hergül mla&JI san saçlı gUne§ ren. 

Uckat ceva1
"'' zarn~n, gindc, al yanaklı nar çiçeği benzerin. 

~ bı vermı.,· de, gtıçlU kuvvetli arslan yaratılqmdıı 
ı._ dolan..1- 1 k k'l 1 ve soyca soylu bftbuı gibi bir de of. .... -. '4.lrıcı ı ~e ı · 

•
11r lbıtAa-~·-l . l lu varmı, .. "e ~erı en 

lııı~~ en nazik olanıdır O TUrk beyinin bu yavuz oğlu Tan-
::;ttıg~ ~Uçun ne? Her-: ' jo; kır atının Ul'tUnde ,ahlanan başı. 
~I .~r }ardım kartı nı. dağla.şan omuzuna d&yaml§ ve ka_ 
lfab~ Cezanı hak et· ra kayalardan ör1110 f8hriD kapı.ın

llon guniıne k<:· dıın bir sabah dolu dizgin çıkml§ . O 
)\"'1 · 8u hususta sana her aabab gtln qannadan ,ehlrden 

"- lr ~ bulunamam. uukl&flr. alqam k&ranlıklan çöker. 
~ söyliyeyim ken yine ,ehre dönermı,. 

1181.:1-,. çıktıktan sonra Gözlerin gönoı aynaaı oldufUnu bl. 
ıi.~ dolandıncılık· ı.enıer ve ln&nanlar. TallJOllun yeşil 

-..qak istiyorsan benekli kutane söZterlnde karalara 
b biJ. tek başına hare- bUrUnmtl§ arzular cörtlrlennlf. 

'~a.~iyet, yah.u~ söylendittne gön bu acı Tanjollun 
...., f~ b-~· Derhal ıkı yUreğlne bundan &lb yıl öııce çök
'-'""" h.:.. "'•'IBllf müdür. .. .......... 
~ve bir hlldnı mtlf ve bir •YSilbıiD JO)uDa -· 
~·~ - k•-' , . bqmı yine O MYsfll kurtarddrtan aon., 

'b,._ .._ ani ıışıne ka 
~ takdirde mev- ra daha çok at-.lamif.. 8evsi8i • 
b .... _ L a-.-1 o ..J r& 98\'da olmUf, daf'd1 derman.IJS kal.. 
r ~auaer ı._,n 
~ ""P'aınak keyf"ı- iDii.· 

~. hetıı de tehlike- TaııJo o lb atmı d&ba OOk matı. 
~ı.~akikaten ortada muzıayor, kJJ'bacmı daha IU&fms w. 

-ne nıevcutsa ora- ruyor, kalbi daha hn'Çm gırpmıyor.. 
'at •• altından yatakla· m111 .• ÇQnldl ber abalı bu vakiUer 

'""ll!l bile kimse seni Tanjo saaw kyQnlln gurbet çepıeel,. 

1 ~atu bir şey söy ne çoktan ~ bulunurmQf.. 8-J 
it ~Vle teşebbüsler- abab gOneı nerede iae c!otacak. Bu. 
ıa., dutun şayi olur perl81nl btllJalar dtpnDdan seçen 
~r ceınıyetlerine ,.,ıca1an aalarlrn bulacakmlf . Ken-

BORSA 
- lstanou 3·7-IM& -

...,Er"LC:R 
ı dlıPrWı 

100 Uoıaı 

lQO l"re 
, .. Unıl 

t• laYAçn ....... 

... "°"• 

... ISelp ........... ,..,..._ ... ..,....,.. 
··~& ..... ......... ... ,.... ......... 
ıeo a.ı 
tOO iM.ar 

tOO f91 
190 laveç Kl'Oflll ......... 

129.0326 

11.N 

... 
S0.'11 

Altın: 16.16 

l!:SBAM VE TABVb.AT 

o.manh Bank. 
lllMe -~rı 
TaA' iye halin&> ttitün 
Rf>JI ~lrketl 
fflıJIM'! 'M"Rf'ltlf'rl. 0.66 

Acele satılık Araa 
KRrtaı Maltepelliude KuruÇ9fllle 

ıtevkllnue Bafdat caddealnde 2 dakl. 
ita aıP.aafede M4 metre ll)Ural>b&ı ar
sa acaıe olarak satılılcln' Tallpleriıı 

Valut gazeteaınde Adnar llvctmtıe 

m tlrs en a tıert. 

disi de kaÇ zamandır vaımnl şaıma.. 
mışken bııgtln eeyta.nın kahnna raat. 
layasıca uykuya aldanm1' Eğer atı 

daha hızlı ko1Jma.zsa Superisine ye~ 
mlyecckmlş .. Atının kulağına efil. 

ırJı: 

- İylllk Tanrısı yardımcın olıun .. 
Reni çabuk ulaştır .• 

Demiş •. Kır at dağlan .sarsan bir 
ıeale kışnemlş, başı göklere çarpacak 
gibi ljahlanmış ve dolu dizg-in yol al. 
mata başlamış. Ufuklardan bu kiş

nemeye ses gelmiş.. Tanjo dilşUnU. 
yormUf: 

- BugUn ıırtık Superlsine uıaşaca_ 
ğım. Elincreıı blr bardak BU içeceğim 

Qöntıı baıJlanmı dökeceğim.. GUne~ 

hakkı için aevtyoru:n, rllzglrlann ok· 
1}8Y1fmdan kıskanıyorum. d~lenıen 

11.yaklannm altına toprak gibi aere. 
ylm ırönıumu .. diye . 

Atı gittikçe hızlanmış Nihayet 
çqmentn ilet 1*fındakl yamaca ulat
mq .. Kıuağmı bır zeytin oalına bağ. 
l&mlf.. Superi11ne dotnı yUrilmtlf . 
Ayak 1UiDi duyan dilber Gurbet çeı. 
ınainden blJIQr bardafmı doldUrmUf. 
bqmı çevirmeden ııealenıniı: 

- Bir bardak su içmeden geçme 
yolcu.. Bu kaynaktan sulanmauan 
balnmdakl ateş e!Snmiyecek sanıyo. 
rum, demif .. 

Bir bufu kadar zayıf parmakların 
We kadar ince Dileklerin taııdığı 

bard&l't. kılmg k&bu.al tutmata alq. 
mıı avucuna alan Tanjo oqaml§ .. Bir 
hayal kadar kıvrak periye aokulmuş 

Doldur blr daha, demtı. Bat. 
rmd&kl atet IÖUUn ~ gönlUmO tu. 

• İstanbul ve Ankara bukuk fa.küt_ 
telerlnin talımatnamesıni blrı~tırmek 
UMre blr koml.Byon teşkil edUmJı§tlr. 

Komisyon, İstanbul UnJversltesi rek
törü Cemtı Bllselln relsllğindedlr. 

• OOn Araba vapuru iakeleslnde 
araba sılrücUst\ Mehmet ile Fethi, 
zar atarak kumar oynarlarken yaka.. 
lanm..ıar ve diln ibirlnci suıh ceza 
mahkemesine ver!lerek birer gün hep_ 

1 1e birer Ura da para ceu.mıa mah. 
k!lm edilmişlerdir. 

Bevoila Halit Sineması 
Bugiia MatüN! ı ı,ao da, (ecıf! 8,30 

da 8 büştlk film Wrdea: 

l - Klat Kontun otlu. Macera. 
1 - Kan adaam f'JU'&n. Borl 

Karlof. 

1 - Yeraltı w. -'ılr 
Kovboylar. 

VEDADURFI 
Yaz Temıilleri 

lla Alqılım n....... _..... o : 
KA.Jft! •• 

~RADY0-1 
20 Liradan 100 Liıua 

kadar 
H.ad10 makine Ye pargaıan &llJO-
rua. Bomk. barda. ~ po9&ll. 
ııaaeoe mObtlrltl, torba IOIDde dabt 

A Aezk ...... tafwDAt.11 mell 1 
taıpıa guetembda Saar 

ı-.mslM yamua. 

GOZ MUTEHASSISI 
Semai Tarllu 
Puarduı aqaa, ..... 

OOLSDlllN 80NU 

Tahım, Kamer Pala. 
I nci hal 1 'hlefemı '9111 ·------

Tayııare ımlllôtında çalışan kad n .. 

Milli müdafaa bakımından 
kadına düşen vazife geçen bü
,·Uk harbin son aenelerinde na
zarı dikkate alınmıştı. Daha 
1915 senesmde her memlekette, 
R"örillen lüzum uzerine istihbarat 
ve levazimat dairelerinde istih
damlan için teşkilat yapılmıştı. 
Tabii o vakit çok gPC; ) apılmış 
olan bu teşkili.bn pek büvük bir 
faydası olmamıştı. 

Fakat bugünku harpte kadın· 
!arın ve kızların milll müdafaa 
işlerinde kullanılmaları için da· 
ha va f mikyasta te§kilit yapıl
mış ve harp başhyalıdanberi yüz 
binlerce kadınlar eskiden erkek· 
!erin yaptrkları ışleri görmiye 
başlamışlardır. Tarihi vesikalar
dan aldığımız rnalfunata göre ka. 
dınlar, pek eSki harplerde de 
mühim roııer oynamışlar ve mem 
leketin müdafaası için her türlü 
fedakarlığı yaparak erkeklerden 
hiç de geri kalmamışlardı. 

Zaten sulh zamanında da ka· 
dmlar. erkeklerin yapamıyacak
lan işleri gömıek hususunda bü
yük bir maharet ve istidat sahi
bidirler . 

Bir harp devam ettikçe sanayi 
imali.tının da artması liznnge
lir. Bunu temin için de bu gibi 
imalitla meegul olan fabrikala. 
rm hiç durmadan çahfmalan i
cabeder. Harp 88hasma giden 
bu erkeklerin yerine kadmlan 
çal1'brmak suretiyle fabrikalar 
mütemadiyen işliyebilmektedir. 

Eskiden yalnız ev işleriyle 
me§gll} olan kadmlar, şhndi, si· 
!Mı !abrikalannda, karışık ma. 
kineter başmda, kontrol işlerinde 
çalışarak kendileri için bir şeref 
olan vatan müdafaasına iştirak 
ediyorlar. 

Bir taraftan erkekler cephede 
ateş içinde nefislerini feda eder
lerken diğer taraftan da makine
lerin, çekiçlerin gürültUsü, toz, 
duman içinde, kadınlar büyük 
bir gayret ve dikkatle fabrika· 
larda. miles8eSelerde çalışıyor
lar .. 

Hiç bir kadın bu gıl>i vazife-

den ürlnn mektooır. Zaten yapa
cakları ışi kendilerine kolayla,
tırmak için lftzım gelen tedabir 
alınmış ve teşkilat yapılmı§ttr • 
Bu teşkılit meyanında. iş öi
retmek, çalışılacak fabrikalarm 
şekli, işçilikten elde edeceli 
menfaat ve işçiler, anaiar hak
kında yapılan sosyal kanunlar, 
bu sahada büyük neticeler ve mu 
vaffakıyetler elde etmek için ka
dını teşci eden &miller olmuş
tur. 

Fakat kadın ıçm sevilen bu «i· 
bi işlerde, ziraat ve ev İ§leri ta
dını da.ha ziyade ala.kadar eden 
sahalarda nazarı tibara almınl!t
tır. Kendileri için güç olan ve 
kendilerine hiç yakışmıyan ağır 
fabrika işlerinde kullanılmaları 
hiç düşüniılır.emiştir. 

Nüfus artırmak sıyaseti bakı. 
rnından bazı tedbirler almmJŞ 
ve bu suretle çocuk sahibi olan 
kadınlar için kanunlar tanzim o
lunm uştur. 

Kadm \"e erkek yalnız sulJı za
manında değil . aynı zamanda 
harpte de biribirinin arkadşı ol
muşlar ve öyle kalacaklardır. 

Trb tahsil eden kırlar askeri 
srhh1 teşkiH\tında çalışmak ibe
re büyük arzu besledikleri gibı. 
barut imalatında ve hat.ti ~ 
yare fabrikasında da çallf&Jl pei< 
çok kadınlar mevcuttur. 

Oepbe ~risinde posta mil'ftlSıo 
~ıliği yapan kadın, mühimmat 
fabrika.c;mda, tayyare imalltm
da. montaj işlerinde, tenrimat 
dairelerinde fevkalade lbir rol 
oyna.maktadır. Fa.brikalmla ve 
calıştddan mUeseeeelerde yatak, 
istirahat daireleri ve hattı ban
~o odaları da yapılmak suretiy!e 
işçi kadmlann istirahatlan da 
temin edilmiş bulunduğundan 
buralarda çalışan kadınlar, bQ. 
yUk bir zevkte vazifelerine sam· 
mı~ bulunuyorlar. 

VAK 11 

BiR ANDIN MASALI 
.JUetede çıJCan DOCDD ,_ .. 
rulmlertn buJndnl ~ 

ıUIONS l'AIUJl'Dll 
lllemleket .. _ .... 

tuşturayım. G6nlt1mdek\ alev copun 
diye bir defa yllztlnü göster bu yol. 
cuya .. lnan otaun ki, çok uzaklardan 
geld!m. Tanrı şahit ki eteğine yUz 
.Urrm!ğe. 

Su perta1 yavaş yavaş dönmüş. Sol. 

gun yllzUnUn bir tatlı hUznO V&rmlf .• 
Gozlert uykusuzluktan mahmurlaş. 

cıım. Gördtığllmdeıı dona kaldım .. 
Yirmi yaglarmda bir gene;. belki de 
tılkeDiD en gtlzell, en yavuzu idi bu .. 
Saldan aoıcıan duydum .. Bir çekem«-. 
m..Ukt.en fitnelemııter bu yabancıyı .• 
Tuak kurmutl&r bu kl.maaiM.. YU. 
retun koptu, ıözlerlm oyuJdu sandım, 

o kadar acıdım hani.. 

mif 8&nılırmış. Tanjo bu kızı yakın. • Yine o alqam meydana vardım. 
dan görünce §&§ırnııı. . Yoluna can Nöbetçiyi saraydan gönderdiğim ye. 
bağlayacağı ve kendini zlnclrdıen kur. mek içindeki UA.çla uyutmuıtum. B:ıg 
taran Şefkati tanımış .. Ama kendini lannı kmıUm zavallının Kaçırdım O. 

adamakıllı kandıramaml§. Pert kzıı nu.. Sonradan babam t><ma aordu. 
bardağı bir daha usatmq: Ben de w hakk:na and içtim: 

İnandım yeminine kudretli asıı. 
zadem, demiş .. Bu gt17.el yt1zU atir. 

dUrmem eteğime .. Şu Su baklana an. 
don olmasaydı çevirmezdim aeııl ~ 

zakıara... Hem yazıktır gençliğin 

tıarcama, arkandan ağ1anır yıllarca . 

TaııJo daha çok sokulmut kıza : 

Ağlayacak kim.lem yok gOzel. 
Ölllme can atardım aflayanım oı. 
saydı •. 

Kız cevap vennif: 
- Bahtına kllame aaıızadem Be. 

nim kadar derdin yoktur tnan .. 
Tanjo g1lselin yanı bafma dlldlml§ .. 

Neteel ne!ealne kanpca1l obDUf.. 
- Anlat derdlni, lııandır beDl. d• 

mi§ .. 

Gllml kD derin bir iç ~kmlf, baş,. 
ıamıı anlatmaya: 

Görmedım bilmiyorum.. diye 
Meğer88 grömUıler ben! Yabancı. 

vı da çok kovalamıılar Bu auyun 
hakkmı demekllğinı için yedi yıl su 
dağıtacakmıtım .. Altı yıldır and ödU. 
yorum. Daha bir yılım vn Geçen se. 
ne ö~n babamın kızı olduğunu gfüı_ 

termeliylm, andımı tutmalıyım. 

Tanjoııwı g özleri parlam11;.. Perl 
kızına sanlarak göğsllne t-asbrml§: 
I İşte benim. demi§ Sana aevgf. 

mi aunmata gelml§Um öı\lmden dt 
kurtarmu eıılrlnlm artık 

S\ı periai de bunu umar gibi olmU§ .• 
Tanjonun boynuna earılml§.· Ürkek 
bakl§l&rını değtfttrml§ birdenbire .. 

- Altı yıldır özleıntftlm beni vu. 
ranı, bir gtın karşıma çıkamak diye 
de lurmamıttım tnannnı dedi. 

lciDde ... 
tllJbll • 111 ... 
• Qllll .. .. • 
fi •yh.11 11(1 ... • 
• J1IWI 900 1111 • 
rartıeden B&llwı BtrUtt ICID 

ayda otuz IUllUf dOfO.lllr. l'o9ta 
Dlrllğtne gtrmiyeD JVier'e &Jd9 
vetmif oeşer kurut ummedllts. 

Abone uydau td.ldlıea mütap 
ve telgr&t Ucrettnl abone pvaa. 
aın poeta veya banka Ue 70llama 
Ocrettnl idare kandt Gzertne abr. 
l'8rld,.ua .... podlı _,._... 

"A.IU'ra ..... ,...... 
4dr'e9 deA"fıUrme DcnU 16 Kq. 

llAllt l)t.JKl:'ft.&l&I 

ııcaret ut.ıııarmm euıum • •· 
cın eoncıaıı IUbareu l1&D •Jfala· 
rmda tO. aç •ytaJ&rda 60 ..,.., 
ı1ördllDcO aaytada l; UdDca " 
lçüncUde Z; Dlrtnclde t; 1ıaf11Jı 
nm ıtumeoe o llradlr. 

BöyUk; OOk devamb llUf8ll, 
-enk.JI Ulln verenlere ayn ayn ID
ıtrmeler yapuır. Ke8ml lllAlaraı 
i&Dtim aatın 50 kUl'Uftur. 

neart Maldyetıe CHauJu 
RUclUI llADJu 

131ı defa ıw. uu aeıuı OCt. De 
3etuı ao. dftrt elet.. 71 " -
ıeraaı 150 kuruştur. 

Sünnet düğünü 
yapacaklara 

Hokkabaz, ltukla, n tarihi karqll 
Ben de Mnln ıtbl ulldlm bir 

zamanlar, demiş .. Bir duydum, aç ka. 
lan birisi hmnzlık :raparken yak&laDıo 
ınq.. Babam erteaı gtlntt Ce9UIDJ ,,._ 

recekmlş . Şehrin meydanmda bmn. 

zm kOlu kesD~kmlıtı . U11ydaııa var. 

Bir yıl ıonra ım!ş. GönU. KöyUnUn monolok, vapur eğlencelerine ve mQ. 
Gurbet çeşmeli başma bir gtlm lş tas 8&rnerelere dah i g ider, Yorgancı cıtlıl 
bırakılmış.. Bu t.asm üstünde fU ya_ Ye arkadqı Fındık Ha.ta 
zılar varmq AdrN: btanbral 111...,... JOlmlıı 

"Yedi yıl sUrnu bir anuın acw., r alt 1-fmda. P8* ve melftJf&f 
LEMAN AHISKAL ınatuMı· o. it. Tftefon: 21Mt7 
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l 
hafta';(i oşularda 

s hang. atlarındır ? 
göz ıılan atlar l\araııfil '" Ro
ınanstır. 

Reşincı lm'u (Büyiikııda kottusu 
.. Handikap"): . 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

191::41 TAH1HINDEN İTİBAREN 

1 - Kend' mesafeslı•c mUnl.ns.:- olmak Uzcre Avrupa hattında ve "Erzı:. 
rum Hu:ıu• bat:ar, Oll .• ıç,, bUtlln ı.ıebe.Ke Uzerindcki lstıısyonlnrm her hangi 
blrinJcn CD ÇO~ ~co atlo.ı:netr<-1• ; btr Jusım d:ıhlllndc ::ncKtep bulunan dlğc_ 
rlne ayni gtlndt gidip lönecel> tı...i'!rcye mahsus D.D./109 No.Iı aylık abor
man !nrt!·\n tar.fesi. 

2 - Sınai ztra. ve tıcari 'lı'ı•sscselcrin dalmf l~çi'erlnın en çol{ 30 k!. 
ıometrcllk kısım :lahlllnıw yap:ıcaluıuı aylık aeyahaUerinf' mahsus D.D./114 

ilıaa.! edilnıışUı. 

-------------·ı·ursiye camaarıyetı I 
ZıRAAT BANKAS., 

KurUJu.~ tanhl. 1888. - ::ıermayesı. lUU.UUü,lXX. furK 
:)ube ve A1ans adedl: 265. 

Zırai ut zıcari 0

't1 rıtvı hrırıl<n mutımt1PIP1i. 
P~ t>lrlktlrenJett tH.1400 Ura lkrıı.mtyl! vtırt)·or· 

At yarışlarının dördür.c.ti hafta 
ko ulan pazar gıinü Veliefc lide 
yıı.pıl:ı.cnktır. Ko ularn fazla alın 
işt rnki meraklılar arasında he,, e
can ve merakı her halde artıra
caktır. Bu haftaki koşular uzun 
mes.,,fcli oUuğu için müşterek ba
hl ç ri oldu...ça d('rin bir düşünce 
ye sevketse yr:r iir. ŞimdiY" -.ı
dar dalına 1600. ıso:ı nihayet 
2000 metrelerde gördüğümüz fa
voriler acaba 2400 metrede aynı 
neticeleri alacaklar mıdır? Oku
yucularım za her hafta olduğu gi
bi bu uzun mesnfelerJe de favori
ierı tanıtmağa çalışacağız. Baka
lım şans hangi atlara gülecek. 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

saf kan Arap at ve k·sraklara 
mahsus. lkrnmiyesı 3CO lira, me
safesi 2400 metre. 

~~~ 1 

lşc;ı kartları ~imcilik Kırıkka e ve !:zmir L!ttt~yonlanndan satılacaktır. 
Mezkur tarlht~n ·lı arcn D.D./'i:> ıı..r~.ıı ve 1.12.935 tarihli D D./109 No.lı 1 

tari!elcr .t..gved'lmı-:;tir Fazıa ta.l.ııJ lı t için tstnsyon,ınra mUrncant edilmesi. il 

Yalnız bu hafta Uç!U bahiste 
daha pratik bir oynama şekli bu
lunmuştur. Üçlü bahsin birinci ve 
ikinci koşularında aynen çifte ba
h:ste olduğu gibi numaralı bilet
ler almneak bu şekilde ikl koşunun 
da birincileri tayin olunduktan 
sonra bu biletler Uçlii bahsin son 
koşusunda knzanmnsı ihtimali o
lan atm bileti ile üçlü bahis gişe
sinden tcbdH edllee"!.ttir. Koşula
ra yıne saat 16 da başlanacaktır. 

Bu hafta üç ik li, "kf çifte ve 
bir de Uçlli bahis vardır. 

İkili bahisler: 1-3-5 inci ko
ı:ıulardadır. 

Çifte ba.hhıler: 2--3; 4-5 inci 
koşular üzerindedir. 

ÜçlU bahis: 3-4-5 inci koşu
lardadır. 

Koşuların proğrnm ve tahminle
rini aşağıda bulacaksınız: 

Birinci lm~u (Satı~ ko~m;u): 

Dört ve dalın yukarı yaştaki saf 
kan Arap ııt ve kısraklara mah
sustur. İkramiyesi 190 lira, mesa
fesi 2000 metre. 

1 - Ancze (il. l\lutlo) sıklet 
64. 

2 - Budak (A. Erturhan) sık
let 58. 

8 - Kısmet (T. lUuzaffer) sık
let 58. · 

4 - Taraın (A. Aynagöz) sık
let 5-1,5. 

5 - Bnsrıı (l\I. Çelebi) sıklet 

52. 
Beş atın lstJrnl> ettiği bu ko'7U

da en göz alnn atlar Buclak ve 
Anczedlr. Fakat ll:ısrn da ihmale 
gelmez. Farnrllcr: Budnl• ve .~· 
neze. 

ikinci koşu (Çamlıca koşm;u): 

D rt ve daha yul•ıın .. ·a,."'1:ıkl 
yeri _)nrun hıın 1n~lllz nt \e kıs
raldnr ma'ı us. Jıcrnmi)Csi 510 
lira, mes:ıfcsi 2100 metre. 

1 - Bora (R Ua) nl) sılo'let 

66. 
2 - Bozkurt (N. l\crday) ıJc

let M. 
S - Mihrican (S. f\l<son> sık

let 60. 
4 - K:ırakuı: (il. l\lutlu) sık· 

let 51. 
5 

50. 
6 

49. 

lsık (N. Tcmiıer) ~ıktet 

Simrl (ls. Kü!:ük) sıklet 

7 - Scvfın (!'1. Turgut) sıklet 
48. 

8 - Ça~lur (A. Erturhan) 

1 
sı'ldet 46. • 

Bu koşu da çok heyecanlı g~e
cektlr. Burada en göz alan atlar 
tnbü Bora. Bozkurt, M hricandır. 
Birincilik tiçUndcn birinden belr· 
lene bilir. 

Çifte, tek ve üçlü bnhislerde at 1 
sın.bibi (eküri) vardır. 

1 Triatlon ve Pentatlon 
müsabakaları 

tstanbul atleti.mı ajanlığından: 
10 ağustos 1941 pazar günü sa

at 10 da Kadıköyde Fenerbahçe 
stadında Tr atlon ve pentatlon 
birinciliği yapılacaktır. 

Bayanlar: 100 M. gülle. uzun. 
K. IV: ıoo M. Gülle. uzun. 

(4974 -- 6501) 1 
------

BABAESKi BELEDIYESIND?.N: · ı 
Traıi}'anın kc..kl!k l!<•kuıu ÇaVl,.l&.n yemyeşil ve geni, meraları, tertemiz 

ve ly! ı:u ıırllc her yer•1~r. Usttın JY..•:ukta ve gUzell!l;tc hay~rın yı>tıııtıren bir 
yer oldıığ'ınu bUtlJn dtır.ya bilir. 

12 Ağustob 1941 ne nc;ılacnk ve dbrt gün sürecek olan Bab:ıcqkl Hayvan 
ve Emtia Parnyırı bu vtızelllğln biricik meşhe:-idlr. 1 

Batacsk! Pan:ıyır naa her lzı seye uygun fiyatta emtia ve her işe yarar 
hayvarı bulmak :n:ırıı:tı.\nnUr. 1 

TUccar!nrımıza. cclcplcrlm'z.'.l, canbazlarrmıza va esnaflarımıza bu pane. 
yıra ge!mcyı ftıır.a: Ptm<-mclerinı tavsiye ederiz. (61~8) 

"Vakıt,, Kitabevin·n yeni 
neşriyatından bazı a ı 

Herkp· kemli ıınyııtmı yn~r - Hlktıyeler - nım:tR 

SJ ru.ı K UN'J 
Seni ~vi~·orwn - Roman - Hl'RHAN BURÇAK 
20 Dersu· GozetCl'J.lk - St:BlL ALTUa 
r.ıc<"llııı Mcb"uııan 1~77 • .:.l!).~ - llAIUU .fAKIK US 
CçUncü ~ultan :llt'lumıdln ı;sıı"' .. ~t Düğünü - HJL!lıt UHAN 
Keııtli kendine 1000 kelime •Je l;ğrctlcJ - fl'rnn!lı:r.ca klt.."ıb 

Kenuı lH•ııdinı 1000 kPllmc ile 'jğretlci - Almanca kitabı 
l\.end' kendine 1000 kı•llme Ur öğretici - tngillU!e kitabı 
.\.ııkerı liunıuıı - ~A LAH.\'ı 1 J~ KİP 
Hnynt mı bu - Rcman - HASAN lıAStlU US 

Fıyatı 

lO 
50 
25 

800 
80 

250 
2:;0 
250 
260 

:IO 

K. III: Uzun. Cirit. 200 M. Disk. 
800 M. 

K. I: Uzun. Cirit. Disk 1500 m. 
p 

İştirak edecek atletler Fcner
bnhçe stadında saat 9.30 behema
hal hazır bulunmalan elzemdir. 
Aksi takdirde müsabakaya girmek 
hakkını kaybedcrl..~r. 

Program muc"bince 3-8-941 
ta.rl.hinde yapılması Hi.zmıgelen 
müsabaka gl:irlllen !Uzum tlzerlne 
kaldınlmrştrr. 

YIPLAR 
; 

SanJb! o,duğum (123~ :r~ :-\6')8 çift 
yük arahalBrırun p.nkahı"m! zayi et
tim. Çalıştırmıyııcağrmdan tıllkmU oı_ 
madığı llAn oluL•ır. 

-...-.ı.- .J6· 
~I 

Anlat Bıuıka.sml'.!a rumt•aralı "P lhtıarstı ta.88rnıt oe ~-" -~ ~ 
:1() ı1ra.: ouJunıınııı.rs 9cne<21! 4 :1era nklJeceh kur·a Ut afllğl 

ı;ıana gôre ıkran:.ıye dllğ'ıtılac11 l·t:r. ~ 

• MJt'd ı.ooo ııratık a.oo<ı ıın 100 woo ~o unııı" 0;,ııoe 
• • wcı • ı.ooo • ı.zc • 'o • ,;of 
t • MO • l,O<MI • lllO • 20 • 

10 • 10;) • 4.00() • 

OlKKA'l Hesapıannaakı oaralar bir seııe tc;tnde ~ 11rsd: 
111.şnuyen.ıert JlramJyı ;ıKug- t~ıuiir~ % le tazıasıylf' .,e 

K..:~ I -: ll Mart. ll tiazıran u l!:IIQL il BirinclkfU!uıı 
t';nıJe va pılrr 

,, fi 

1 
ıstanbu Levazım etnıır ıgınden 

ıarıcı asker ,utaatı ıan ar 

~ ... 
~ı..ıı' 

Polatlıda muhamm•r. kc~ıı "'i"nel. 232,914 ıtra 49 Kuru f' 
k.ıpalı zartlü ckslltmeye konm .•.::.t ıJı lbalesl ıı ." 941 Cumarte.S: tf 
11 de Anlmrnan M M . V. Sa~·n c.mr. komlsyonunaa yapııacııl'td 
uıinatı !2,b9<\ Ura 75 <\i.lruştur Ş1rt::ıımesl 1165 kunı~a Ko:nlSY0r. !O' 

. ~d rallp'ı?rln. bclL FaattPn bır saat cıvvp: kanuni ves!ka;artle t" geı 

ıını konı!s~ ona ver mel !·ı. ı ı,59 • 

Bakırköy Maimü,dürlüğünden : 
.Mııhınutbey n:ı!l'ye.unde K'5.v ll·ınde Rumlardan metrUltcn 11

(! 

tnhri!' ve 35,~7 nıım:ır{>ttıJ No. vı; ı:.o lira muhammen kıyınctl· 
ittlsallndc 18 tahrir ve 84/36 ot•:>'Prataj No ve 120 'ira 01ul1 ~ ıt 
mP.tll llükk!ın blrnUzavt-ac satılqc •ktı_r. Talip olanla:-ın yüzde ~ıı 
lxıdelint- d"llr makbuz veya m<'kllıtilıı ihale g!lnU olan 18.8.941 111 ,.~ 
kırkiiy Malm11ı!Ur'tığ•'rııff' mllu.:ı.ı:{nl komisyona mUracantııırı 1 

(64 

1 - Olgıı. (l\I. Çelebi) ıklet 62. 
2 - Cesur (A. Atcan) sıklet 

58. 

Kasımpaşa :Bıı:tnım yul Hliklm 
olml• 2S :So. da Atınıct oğlu 

Musa. (367.18) 

* ı:: * 1 

~~ ..... } 
.\1AJ:l\JAH.\ USSÜ H\.HHI t: SA'l'l:'liALl\tA liOl\flS\'Ol"l' 

~ıı ! rahmini fiyatı l'utnrı Kar'ı ft•ıııııt 3 
51,5. 

Cemile (GUmUs) ... ıklct 

·L - Neriman <N. Kuru) ::.ık

let 54,5. 
Bu uzun mesafeli ynnm kan 

koşusunun fnvor1si Cesurdur. Fa· 
kat Olga dn ihmal olunmamalıdır. 

'üçüncü koşu (Göksu koııu u): 

İki yaşındaki yerli saf kan 1n
giltz erkek ve di 1 taylara mah
sus. İkramiyesi 850 lira·, mesaf<..si 
1200 metre 

1 - Karabiber (A. Atman) 
sıldct 56. 

2 - Çoban kızı ($. Temel) 
sıklet 54,5. 

Emniyet direktör!Uğilndcn aldığnn 

ikam<?:. tezkeremı zayi attım. Yenlsl. j 
ni alııcağımdan esklsinln hUkmU 
yoktur. 

Beylrnz: SUtçti ı:;nır yanında ar. 
nanıt tııb sından Mersin oğlu 
Sabri Korkoı:ı7- (86782) 

ı;c * * 
Ticaret llsesı birinci sınıf 1568 No. 

lı tasdiknamemi zayi elml.f olduğum 
cihetle, yenisini alacağım eskisinin 
muteber olmad•ğını bildiririm. 

Nlgftr Özer (8678lS) 

* * * 

T. tŞ BANKASI 

Erzurum Ilıca nahlyeslnaen aldığım 
nU!us kAğldnnı ve Sankamı:ş 2S inci 
alıı.y b!r!ncl tab'.lr:; HncU bölUkten al_ 
dığım askerlik tezxerem! zayi ettim 8 - Demet (P. Slmsaroğlu) 

sıl 'et 54,5. Yenisini alacağımdan esk!slnln hUk-
4 - Uuket (F. lmsııroğlu) f,.. 

Kilçük Tasarrul hesapları 1941 ikramive planı I· 
1 Jet 54,5. 

Dört tkili tayın i.:ıtirak ettiği bu 
ko u belki yine b'r sürprizle neti
celen bilir. Fakat favori Çobıın 
kızı, Karnbiberdir. Aynı mesafe. 
de bu iki at bir'birler·n ancak bir 
boyun farkla vurabllmlşlerclir. 
Mnamafih bu iki tayın çekişmes n· 
den istifade eden demetle Buket 
de sürpr'z yapalı'" • •• 

DörduncU ko u (Boğaziçi koşu
su): 

mu yoktur. 
Topbııne: ıra kıısupluı 10 numa. 
ralı kııh\ed" Erzurıımun llı<'n na . 
bl)C ine merbut Zııvoıı• kliyUndc.n 
Tatar uğullıırınd:ın Süleyman oğ
hı llull! Tntur. 828 doğumlu. 

* * "• ... 
(36740 

Bakırköy knzası Mahmutbey nah!_ 
yc•!nde tik okul 5 inci sır:ıftan aldı_ 

(;'im tasdiknamemi zayi ettim Yen· 
Bini aıacağtmdan eskl11!nin ııUkmU 

yoktur. 
Üç ve daha yul:ar ya:;;takı saf l\Iıimln oğllt H:ılll J ırıt (tlü747 J 

kan İnci lız at ve ısınklııra mah- '-------------

• 

li.b:ŞID.ELEH • ' Şubat, 2 Mayıs J Ağustos. 8 lkincıtc§ruı 
taı'.lhJerlnde y:ı.pllır 

ı ti kra 
ı ıı.cıet 2000 L..lık ı:: 2000.-l..lra 
a 750 ıı::: ırıoo.-

' • 1000 "" 8000.-
, 500 - .. 2000.-

e.er 
250 • - 2000.- • 

• 100 • 
50 • 
20 • 

• 35U0.- • 
c: 4000.-
., 6000.- • 

-------====--1 
tLAN 

Beyoğlu Vakıflar MU1'l:-1Uğ ln•l-'n 
almakta olduğumuz muagımıza alt 
cOzdanıarımızı ve tntbfü mllhUrlerf. 

Operatör Doktor 

ORHAN 
Cağaloğlu Sıhlıat Yurdu 

sus. İkramiyesi 850 lira, mcı:afesı 1 
2400 metre. 1 

1 - l omlsarj (I>r. Sefcrof) 
sıklC't 62. 

2 - Damli (H. Alakus) sıklet 
62. 

\'ocuı.ı lll'kirn' 

Ahmet Akhoyunlv 
fnltc;lrn Tnllmnaılf' P&ln~ So. ı 

p:17..nrd!ın nuıadn bergün saat 15 
wn sonra. Telefon 10127 

1 nızi zayi ettik. Yenisini çıkaracağı. 
nızdnn esklslnln hUkmU yoktur. 

(lamlkcblr nıUezzlnl Ocm:ıl, Cn-

Erkek kadın ve coçuklara 
ait her nevı ameliyatlar 

3 - Kıırnnfll (A. Atman) sık· 
lrt 56. 

4 - Ilon:nns (P. Halim) 'iti;. 

let ~4,5. 
5 - Ablme Puro (P. Halim) 

sıklC't .>-1. 
1 - lfonro (A. Atnı:ın) •ıklct 

~.6. 
'f - l\IL<; (F. Atl11 f.det 52,5. 

Olş rahibi 

Nuri Avfian 

Hııl'!<ll 'olm' Rn" No 1 

1 

GUnfin on hcycc:-:ıh l;o. u u bu ı 
dur. A &ğı yulmrı c'>se 1 1 aynı , 
ku\'\ ctt<ı ol"n hu utlil .n çe! · .mc'ii ~u.~mıU:~ii:ii:l~Glii&;IUlmlZ:miiiliımmi 
elılden g;.iLel olacaktır. Fnknt ~ıı 

rnlkeblr mlle:r..zlnl Hnyrl, Sn.haf 
Mu llhlttln mUr.zzlnl \'chbl, ili\• 

0imJ cami! mUezzlni Tuh!ılrı, $!'. 

haf !llııhlttln mUe7ılnl llaMn. 
{86734) 

rürk l..aboruntl:ır Kunımundaıı: 

Kurumun yıllık topldnlısı 2.8.941 
Cumartesi gUnll sl'lat 15 de Şehremini 
Halkevi konferans saloııunda vapıla. 
cağından kayıtlı A.zanın gelmeleri r1. 
ca olunur. 

İdrar yolınrı gbz kulak burun 
has•.aıık ve aıne l)'alıar ne doğum. 

"karaciğer mldt bn ·<ı.-ık hasta 
tarını kabuJ edeı F!y&tları ucuz 
temiz ve cnemmlyeU' hastanedir 

ft>ıt'fon: 281GG 

Sa!ıibi: ASIM US 
Basıldığ"ı yer VAKl'I' MaföuaSt 

Umul"" n!'<lrivatı ;dare eden: 
Refik Ahmet SevP.n'lil 

CİNSİ Kllo'lu Ktırıış ~n. Lira Krş. Llrn f':· 
Toz şeker 109.989 48 19 53003 70 7050 

50.000 48 19 2409!') 00 3614 t~ 

,rı 
, - Yuknrca c.lns ve mlkdllrt ,-ıızılı toz şeker ayrı avrı pıı.t 

tın aımacrktır. 40 
tfi .. 

:! - Pazar•ıklnrı 4 Ağustos 94! Pazartesi gUnU saat 15 ve 
m!~t.e Ter:mn~ kapısınrtekl komı'lyon blnasınd:ı yapılacaktır. ~ 

\{ 9 
3 - Pazarlığa f.~t!rllk edece:, tc.ı.llpıerln bu ışlerle ilgili oıdJ ıı!I'' 

tl~arct V"Slkalarile ,..,·ilkte yunnH'n hizalarında gösterilen .eı 1~ 
be!ll gUn Ve! Ea:ılte ltı)mlsyon ba•wnn1ığına vermeleri U!n o unııı 

Jtl~ 
T ophapı Mal tepe Satınalma K omisyonıJ11 

l - ıl'O) ton IZcyUn yat;ıı rııızarhklB satın alınacaktır 

oodclf 270CC llrarlır. 

' 2 - Hususi ~artlar ve evıtaf 'Topkapı • Mnıtepe Askerı gatrı' 
nılııyonu;oda g<irl:ıeı ilir. 

3 - PBzarlılt 4 -.[Hl Paza-tıR~ gUnU saııt 10 da 
yapılacaktır 

4. - İ6te!dllerln •stti temi:ı'l.tbıriyle blrlıkte meuO.ı 

cnbt"ıı.t'l. 

Seyhan vilayetı Daimi Encümeninaen: 
ııııl' 

1-· Adana_ Kozan yolunun 16+700- 43+700 km: .erı artı!" ıll' 
ve im.alAtr Eınaıye ın§eatı (2939b) 1.ırıı Uurlnclcn Ka:>alı ı;nrf usu 
meye ko:ıulır.uştur. / 

Jl 
2 - r:ks.ltme 14 1) N ı tarilıı.ıc mUsadıf Perşcmoe glınu s~l _,ı 

yet daimi c-nı:l!mtnlndc yapılaca~ıı:..1sn kapalı zarflar en geç ııu 9 •{İ 
'Bant evvcl:r- ltad.ar <;r.at onda 1)•1 cn~Umf?ll reisliğine ver!lmlş oııı~ 0 • ıı;f 

3 - tsteklllcr bu ~e alt ke.:fl!•ıamc ve şartnameleri ı;örnıeı< 
ınU~l\rlUğUne mliracaat edebillrte~. ~ 

4 - İ3lel:JllenL ,2204) lira • 3~•) ı<uruıı muvakkat teminat ve.el' 
ehlıyct ves!kası elma1t Uzcre ou iş! yupabilcccklerine. dair bOr'"ş(!t 
ticaret ve ı:anayl odası vesikaıa ··ıı., iki adet fotoğra.tlarm; ve r.ı ) 
bir adet {8> kuruşluk damga, bir adet cıı kuru§luk uçak pulunu~ 
lklnci ınaddede yazıl? ihale gUnUnı:u.:ı Uç gün evvel dllekçclerillf' 
sıırctlie v!ldyete mUra1.v.atlan ıtızınıon. ıJ1 

5 - Postıı ile g6nccrllecek n.l'llttupların dı.ş zarfı mWıUr mu!Jl
11 

kapatılacaktır. 16j40ı; Po~tada o.acslt ı:ec.tkmeter Kat>ıJ! edilmez. ~ 

HAVA GEDtKLt NAMZETLERINe 
fle1il<l; naır.zctıerir.c'en 336 v: 8~E doğumlulardan evraklartrt1 1ııo 

mııı olen!A,. 2.S.941 ('ıı.martes1 gWıU saat 8 seluzde kurumda ~·~d) 
ıınn olunur. ı(6t"" 


