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Ya ile Bulgaris- tngi~i:etir ~:~!;:n mü- , -
~narasında Komünist 

Sllok tezahürleri 0artİSİ 
~ ta~a.n: ASIM US 
~:~~et e\~eı Bul~ar Ba~c. Almanları arkadan 

1 

1' gı~:ariclyc Nazın Poııof vurmak ı"çı"n ~l Şler, burada ltnlya 
llıiin arı ne gerek 1talyan -

ıı-ıı 'e llSebetıerfnln hal \'C Garpta c oh 
ltl'I ~gerek umumi A \ nıpa e e 
llıj)aU~erinıle konuşmalarıla 
'rı l"dı. Son gelen IJul;,"llr açılmasın l 

~t ha Roma seyahati etrafın· 
~t~ıı neşriyatı ihtiva edi. ıslıyor 

.' halde Almanla BaL Loııdnı, 2 (.r\.A.) - BUyUk Brltnn. 
'-.,h)Or<lutannı ~l,ere.k Sov- ya komUnlst partıs umuml merkezi 
~ğı a karro;ı büylik bir har dUn akşam ne§I"etUğ'! bir beyannamr
'oııış11 :ırada Arnavutlukta ae garpte ikinci bir cephe teşkili, gU. 

araı lan İtall n ile Bulga. , nUn en kati ve mUbrem meselesi ol
. •- nıu arında konusııcakları duğunu bildirmektedir. 

"il ll'ı ~rek meseleler \'ar. • KomUnlıil partisinin tanınmııı azn ... 
ll \tra ese\elcrin ba ında Al- sından Pollitt. Londrada lng!llerenln 
~eıtdıı fından jandarma \':ızi· her tarafını tcınsll eden y'.lzden fazl!ı 

l'ı erine bırakılmı olan mümessilin önUndc söylediği bir nu • · ıtıı: ~rnntl eti i 1 gellr. AL tukta bilhassa demiştir ki· 
ı\lnı arbı onuna erinceye "En az fc>dakArlığt istilzam edecek 

ı ltaı'an siIUhı ile istilii olu- olan serf zııfer, bllvtlk Brltanyanm 
~t ~~ ile Bulgarlstana hir niha1 ve mu:ızzam bir gayret !lllrfet.. 
"tıı eın ıı.nd<" ı•al edilmiş Br.t· mesinl emrediyor. tstihsalata ve nak. 
llıüst nılctl bu iki memln. llyata mani her eııgcl. az•mle bcrta.. 

t erek ntesuli•·cti altın . 
~ •' raı edilmeli. ttt ki azami ve• im elde *'· 
~t b dllebllsln. Her iki tıırnfl8n lndlrlle 
tt'!ılrıııı11 enıni.rct bah ... ı ıııilncr cek çekiç ılnrbelcrl dUşmanın hurp 
~ askeri \ azifeleri cUnı- kudretini p:ırçalnmağa ve harp kabl-

olı1u~ k. 
•lt 

11 
gu lc;ln sc~nhute aft liyelinl nzaıtınnğa mecbur edece tır. 

lıı,.,11 rasınıJa asıl konasına Bazı kimseler, Kızılorduyu vazifcsinJ 
"te lı..~ tesadüf cdilemi~or. 1 yapmnktn yalnız bıraknbllccc~lni dll. 
~ in ~an • Bulgar mtina c. şUnUyorlnr. Hltlerln kuvvetini ı.stth

ııı:ın al ''e i tlkbali hakkın. faf etmemek l~ımt.!ır ve ırnıcr limit.. 
~ \e ~ll)aliita )Ol açan bir sizce mücadele etmedeu yıkılmıya • 

1 
kıı\'!!t'li ~omsuluk cdehtyıı- cakllr. 

~'Yıı 'CMldiğl görfilUyor. ---~:>----
tıı. llt• 8 
\i ~tli ul~ari tan Balkan _ 
~ lllenfaatıcrinc 'erilen 
)\ 

11
;n l'unanist.an ile l'u· 

~· ~ 11• P~ lıinc olduğunu btll 
~'lamın Auuıra ulhun : 

111"1;ttı dt'\"afDı halinde bu iki 
"'-'lı ~.daima kcndilr-ri için 

\b_ • h ır du mıın oht<'agıııı 
•~ dt ı~P eililor. Bu \ıızi. 
"'~U lal~an • Bulgar dostluk 

'/ 1 ~ltli~rlnin kun ctlcnıllril . 
k.. lloı:ası "•kı•·or ;"'llııı" . " " • 

~·ı ~lıı~;ndir ki, hnlyun Baş
"'"~ ini Roma nıUlfıkatlıı. 

~tııa\ ~~ sö~ ledlgl bir nutuk 

.Japonvanın 
görüsüre göre 

BEYNELMıLEL 
VAZıVET 

Yakında çok 
korkulu bir 
hal alacak 

Tok~o, 2 (A.A.) - O!ı. 
Tıcnret ve sanayi nazırı Amiral 

Sclzc Sakonjl gazc~ccilcr<> yııptığı be. 
yanalla beynelmilel vnzlyctln fcvka. 
l!de gergin olduğunu ve bir inflHık 
vukua getirmek için bir luvılcımm 

k!fi geleceğini söylemiştir 
(Ulğrr Japon huberlcrl 4 iıııcüdo) 

Macar 

Sovvet 
tebli v i ... 

131 ınci Alman 
tümeni 

Bozguna 
uğratıldı 

l\fosko\8, 2 <A.A.) - Bugün 
öğl(' üzeri n<'§l'cclilcn SovyN aske 
ri let?l'ğl: 

( Dcıırmn Sa. 4 ~il. -~ de) 

b lhlrlt•r frln tnJim, manrvra ve 
1 llfill harp )-ıpmııJda kalma) ıp, 
bir t.nmrtaıı d:ı knzıw:ı uğnıynn 

tuhtelbnblrlerden nasıl lnıı1ulm:ıl• 
mümkUn oldtığunn tnllm Ptmelc_ 
trdlrlrr Bunun için Da\ Is cih:ı:r.ı 

d<!ll<'D vasıtulnnn lrull!mıs tanını, 
hususi' urette Jı:ızırlanmı de.rln 
ve büyUk bir ha\·u:ıuıı lı;lndc iiğ-

rrıılyorlıır. 

l'ulmnkt resim bu hllo\ uzun dL 
blndeld t,aıılct.ın Da\1:1 kurtuluş 
t'lhnzlnrl) le fırl:ı:'I ıp uyun li7A'r!
ne çıkıuı 1ngllh: bnhriyPlllerlnl 
go k'rmt'lctedlr. l'ul urd:ı kendlh·. 
rlyl~ ı,nrşılıı.;an öğretm~ııterl çı_ 

ın,ın nasıl olduğu hııkkmdn krn
dilcrinc fikir vermektedir. 

liııı Ukta l>oım;u olan İtul. 
'I 'alıll<I garı tanın tıunclnıı soıırıı 
\ 1 •ttı~ dos1 luk münasebet le~ 
'\ ~t°'baıd lı "c mı mlllet ıırasm. 
~'rılııc \ .. e daha zl~'Bde ruhi bir 
~dar; ~l'Udc gctlrmck lüzu
~f ~lg ah etml tir. Huna mu. 
1~1 &tııS:: Ba i\ ekili Profl>siir 
~~'ıırıı lnfye \erdi~ ce\Dııta 
~il dl.' 1Arna, utJuldnki komsu. 
\.:.'~ışr: nıeınnunll et hl .. Jrrilc 
'-;;_~ket C hu konışulur,'lln Jld 
~ 1 11.ııırı'tasandukl do tlnk h.ıj:: 
"'ılt~ kıı,~rt•a kırılıırnıyncak ı;c 
'-ti~· llııı etıerıdireceğini ö~Jc-

llı'-'tt gar ın:ıthuatı da aynı 
'\ .. ll~t ~ lltıitalfutlar ~"117.!yor. 

tehi öi Dünkü yelken yarışları 
9 bin Sovyet M"ll Ş f. . . ki O E d 1 ~k ı..!;'ırıa e~alıatindcn on. , 

\~~t, l\ arı J;c<;mt'ıni;:o olmakla 
dl'ği ~ ~Pa harı• yaziyctinde 

( klık olmu tur. Bııl~:ır ı 

. / d ı 1 e ımızın çoca: an mer ve r a 
eszr ~=~~ °"~> İnönü Starbod'da birincilik kazandılar l>c,,anıı Sa. lJ sü. 6 da) 

J:ı ~üzde 1,?Ş karla_ C!Y~k~a~ı _s~B:_~ 
<l.ker mağazası müdii.rü ile 
ayakkabı dairesi şefi 

.,..evkif edild.i 

mıU:Liitünün tevkifhaneye gönderildiği sırada aZ,mnış iki resmi ,(Yazısı 4 de). 

1 , 11 • ul S ! Sı orları Ajanlığı 
tarafından tertip edilen mevsi· 
min üçüncü yelken tesvik yarış
Jarı c1 : ı l' loda koyunda büyük 
t .. tıza ı altında yap!lmıştır. 

But :.in : :r. ·lerc serbest o-
hın bu ı üs ... b:ıkalar yelkenıcile· 

:ıiz t~ afından geni şbir alaka 
ıle karşılanmış ve yarışlara muh 
,telif tip teknelerden 30 adet yel
kenli iştirak etmiştir . 
. Milll Şefimizin mahdumları 
Ömer ve Erdal lnönü de Star
bod yelken teknesi ile yarışlara 
iştirak etmişler ve büyük bir 
muvaffakıyet göstererek bu ~ı
nıfta birinciliği kazanmışlardır. 

(Devamı Sa. 4 sü. S de) 

Norvecte 
Orfi idare ilan 

edildi 
Londra, 2 (A.A-> - Stavemger 

rndyosunun bildirdiğine göre, Norveç. 
teki Alman kom!scri bUtUr. Norveçte 
fevkalde hnl ilan c';mlştlr. Bu suret.. 
le muayyen mmtakalarda veya bUtUn 
memlel>ette örfi İdare de unn celile. 
~ektir. 

ıxmıa;aı rıcı ı:' ııaedlnt aıukat:ıı 

5 
g 

~ Hazirandan itibaren toptanacaıt ku. E 
•\Afffl OIH1l:U<'UL41U KUTUI' 

ttAN1';:51 .. scrlslnden A~K UGHUNHA 

Yeni bir mey
dan muhare
besi başıadz 
Berlitı, 2 ( A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığmın teb
liği: 

Ukranyada Alman seri tcş~k
külleri derin bir sahada, düşman 
ric'at hatlarının içerisine gir
mişlerdir. Kiycfin cenubundan 
iki yüz elli kilometre mesafede 
bulunan mıntakada neticeleri 
kat'i olacak diğer bir muaz7.am 
meydan muharebesi cereyan et· 
mektedir-

( Devamı Sr lı sü. 3 de) 

lngiiizierin 
Harp ilan 
etmeder 

Petsamo
ya rr zu 

ingilAere 
irana 

nota verdi 
irandaki Alman

l ların çıkarllmasını 
ısuyor 

Tahran, 2 (A.A.) -
D.N.B. bildiriyor: 

Tahrandaki İngiliz el
çisi İranda bulunan Al
manların memleketten 
cıkarılmalarmı talep e
den bir notayı İran hari
ciye nezaretine tevdi ey
lemiştir . 

irandaki Alman 
bolluğu hakkı.nda 
Almanların 
ingıhzlere 
cevabı 

lSı:rliıı, 2 (A .. \ ) - Doyç<: Dtploma
K Und PoUU:ı Korrespondenz gnze • 
si, Almanların 1rnnda g\iya entrika. 

ır çevirdikler'.ne dair lnglllz propa. 
ındası son zamanlarda bUtUn dün

·aya yaydığı iddialan çok manidar ve 
ayanı C:lkkat bir lıfldlsc olarak tclAk
ı ebnektedlr. 
Gazete tr.gtllz hUkl'.lmetinln bu söz 

, Alman propagandasının mevcudly<' 
in! tsbat icln tran hUkQmetlne ikaı
ıa bulunduğunu tebarüz ettirerek §Un 
arı ll!lvo etmektedlr: 

lngltlz hariciye nazırının Avam ka. 
marasmdakl beya:ıatı esnasında, b 
tngUiT. lc§ebbiı ilnUn Sovyet hllkt\m • 
tiyle tam mutabık olarak yapıldığın 
söylemesi manidardır. lngillzlerin l 
randa bulunan birkaç Almanın fnalı. 
yetl hakkında yanlı~ haberler yayma 
için sarfcttlklcri gayret çok şUphc 
uyandıracak ınaniyettedir. Çünkll ln. 
glllz • Sovyet paktı bu gayreUerln 
esasını tc kil etmektedir Bu zaviye • 
den tetkik edildiği takdirde lngUlz 
mıınevrası ehemmiyet kesbctmektedir 
Şimdiki halde bUtUn meselenin ıu • 
tan ibaret olmasına rağmen. dikkatle 
tak!p edilmelidir. 
• tranm bu slyast mUdahaleye kar. 
ııı aksUltımell k!'tfi dereceae vazıhtır. 

İran dıyor kl: Bu haber!eri ~ıkaraıı
ınr ccnebtlerln herhangi gayrikanuni 
faaliyette bulunmalarına mani olan 
tran teşkilatım bilmiyorlar 

Afrika 
harbi 

(Yazısı ı, üncilk) 

aynen sunları yaz.maktadır: 
Bu alç;kça taarruz milletimi

zin Britanyaya ve harp gayele· 
rinc karşı olan son anla}•ışını da 
supürect>ktir. Çünkü milletlerin 
hün·iyeti için onlara arkadan 
hücum ederek mücadele edil 
mez.. 

Harici siyasetimiz bu suikas· 
tın memleketimizde doğurduğu 
ak ülamellerin en iyi ifade şek· 
lini bulması i~in bütün tedbir1e· 
ri alacaktır. 

Fın hallunda bUyük AimA°~F:Wikiönen 
· f" 1 d Konsoloslarının in la Uyan ff 1 . İngiliz bomhardıma-

---o-- nına dair beyanatı 
Ne\york, 2 (A.A.) - Röyter: 

Gazeteler ateş Mihver veya mihverin işgali al: 
1 tında bulunan memlekctlerdekı .. k . · · Birle:lk Arnel'ika konsoloslarilc pus uru yor memleketleıinc dönmüş olar. 

Frnnkfurttaki Birle.5ik Amen1rn 
konsolosu Bedelker, şu beyanatta 
bulunmu!itur: 

llclsinlci. 2 ( A.A.) - D. N . B . 
Ajan Suunta Fin g~tesinin 

yazd ğına göre lngilizlerin Pet· 
samoya karşı yaptıkları taarruz 
Fin halkı arasında büyük bir in
fial uyandırmıştır. Habersiz ve 
harpilll.n edilmeksizin yapılan bu 
taarruz Britanyalılann Bolşe
viklerden pek çabuk ders aldık
larını ve devletler hukuku ile ni· 
zama karşı aynı ciirümleri irti
kap ettiklerini is'bat eder. Gare-

lngiliz tayyareleri Frankfurt 
ve havnlisinde bulunan kimya fa.b. 
rikalarrnı gitgide artan bir muvaf 
fakıyetlc bombardıman etmekte 
dlr. Almanlar arasında umumi bil' 
endişe vardır. Halkın cesareti kı
nlmış gibi göıiinüyor. Ben bunu 
söylemekle naziitikadma mensup 
olan Almanları değil, orta hant 
Almanları kastediyorum. 
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~,m ryolları 
'dun b ı r, 2625 kilo
'.':'.llillu,..<>Unda olan bu yol
ız Malezyasın..'11 idare 

rk ne ve Franmz Hindiçini
ıJC'r. 
am ı b hadan oğula geçen 

·ra ıdare eder. Bir devlet 
·e kral taraf mdan seçilen 
n t meclisi memleketi 
ı. S )'ant.!a as1·e;Jik hiz
buridır. Sıyam ordusu 

10 dan ibarettir. Bu fırka-
d n dokuzu ıüç kolordu te~l 

fJTkası milf:ltakildir. 
l • yesı birkaç gambot, 
< torpıdo ve bir iki hafif 

awrden mür .~lteptir. 

~ıynmm halı i çok knrış!ktrr. 
M~ (Z)ah ar, Bınnanlar, Hintli

r ve Çin'il :rın yanında Tai ır
kından ıl Sıymn1ılar bulun
ır ktadır Asıl Siyrunlılar lıısa 
bovlu, mütenasip vücudu, rey
tin renkli, kıvırcık saçlı, kara 
g ü kısa ve enli burunlu, el
m cık kemıkleri çıkık insanlar
dır 

Sıyam kıy ları ekseriyetle ka
ya 1 ':trr. Bu !kıyılara yakın ibir 
çok ad ar vardır. Siya.mm ildi
mı ha tı" ttiva iklimidir. Cenup 
la: ı . ·male nazaran daha sı
cak ve d:!ha nıkbctlidir. Y azm 
ya w ur g 'tiren rii7,gll.rlar, kışın 
ısekurnk ~arlar eeer. 

Sıyanıda bilhassa pirinç eki
lir. I a aıt topra dar ga t 
Mı ır t · , p31Duk ve ş ker ka
mı 1 d ) thtirilir. Omınnlann· 
m emm l surette sulanmıştır .. 
d n vi 60 b'n ton Tek ai:ra-
cı l'r, Malezya ynrnn ada· 
sına ya ın yer1crindc kau uk da 
yeti~irilir. Siyamda ~ıkan ma' 
den r kalay ile volfranı'dan i· 
ba,. ttiı-. 

Sı çok ~ ~.mand beri 
m .,• :ı bir devlettir. 1914 -
1918 r rb' nde Almanya ya harp 

. ti. 
rek m ·+tc ., lere iltihak 

Pt?zar !Pazartesi 
3 Ağu tos:4 A~stos 

1 
~b: 

H rr: DO 1 
Jtooeb: 10 
lln:Ir: Ol 

5.159 

JB.ıe> 

1'7.14 

22 il 
8.69 

ıt tw.ıın 

0.!G e.oo 9.1!8 

4.6'7 1s.ıo 4 f8 
8.61 !'7.11 8.S2 

1%. 20.21. 12.00 
1.4'7 22.09 

'7. " 4.01 
l.47 

'7.S 

İdrarını şişeye <loldurup 

adliyeye gelen ihtiyar 

Garip idd. a!arda 
bulunuyor 

Kendisinin eski Üsküdar imamla -
rından ve ytlz ellllikJel'dcn olduğunu 

söyllycn, 60 yaflnrmda o~ıln Tall\t 
adındn blr mCCZOp dUn elinde bir id

rar §I est tıcı adUycye gelml§ ve 
mUdd umumil ğe mUrnc:ınt ed rek 
lbrah!m ve EUırm adınc•;ı. lkl klşl • 
nJn kendisine bQvU yapUk'arnıı !Jd a. 
etmıour. 

lhtl r mrczııp gü 1 \klc tt kin dl
lcb lmlştır. 

Bavan Perizat 
Da verin düğünü 

DON TAI'SIM GAZi
NOSUNDA YAPILDI 

Muh rr r ark ıd s1 ırımızdan l.ııtruı

bul tnı!buııu Abidın Daverin kızı Pe. 
rızat l>avcrle Nusret M tayanın oğlu 
Zafer Metnyanın dUı_tilnterl d \n T k_ 
sim bel d ye g zlnosu alon! rında 
gUzid blr d:ıv UI huzunmd yo.pıı.. 

mıştır Top ntıdıı Vali ve b::l diye 
Reısl Lutr! Kırdar General Jı"ı:ıhrctUn 
Altay ishak Avnl, hrimlzdc bulu,. 
nan bir çok me lar v gazeteciler 
haı:ır bulunmu~larJır 

Dllğlln saat 16 dan yı;ı kadar ne. 
eli bir hava tçcris nd • devam etml{: 

tir. 
lkJ taratın lle ini tebrik ed .. r, me. 

sut çiftlere .ııaad Uer temenni ede~ 

Amerika cumhur . . . . 
r ıs muavınının 

nuı u 

Koydc aylarca suren kuraklıktan son· 
ra. susuzlul.tan bağrı avrulmuş, yanık bir 
kutle yalmayak ba~ı c:ı ık, toprağın üstünde 
ürünen bir sefalet rnan7.a.ram halinde ima
mın peşinde yui!ınur duasına çıkıyorlar. Bir 
zamandır oralarda yerleşmi§ ve bir küçük 
tar) yı c·kip biçmeğe başlamış olan bektaşi 
fakiri kal balığı görünce sorup i i öğreni
yo , duacılann arasına karışıyor ve gök yü

ne el açıp gözlerini diktiği zaman bir aya· 
de sessizce bulunduğu yere bir darp 

ışareti çizerek icınden Allahn : 
- Benimki de iste burası ..• Artık bü-

yuklüğünü göster! -
Diyor. Dua bitip kalabalık henüı da

rlmadan ufuktan knm bulutlar kara gülle 
ı r:öz .. ırn_>or, ahali kaçl§ıp damların altr 

ı0ınm="en ı; akit bulamadan şöyle geçici, 
· ddetli sağanak halinde çatır çntır do· 

lu y w yor ve diniyor. Birden sersemi yip 
n olduğunu anlarr,ak kin dışanya çıkan 

rl m riden bektasi fakiri rrı<>h ulün 
ı· de Her cstiW'ni, bicare başakların hü 

rztl!'lp için,ı ... boyunlarını büküp yer 
r'ldiğini 11öriiyor. Basmr gökyüzüne 

_____ __./ 

Muhabere malze- 1 Alma~ların şar~ · Ameril<B . 
. t l cephesınde buldugu icar ve iare~ I.~ 

mesı sa an ara MOhim "' 
Koordinasyon kararile be- evrak Sovvetlere ~ 

tatbik .1 Yan nameye tabi tutuluyor Bertin. ~ (A.A.) -D.N.B . edecek nı~ı · 
Bla.li.sU>k ile Baran0ı1fig arumdald 

Ani u.ro, (\ J{ITı - Bazı vi. le\'1ıo, humzu.sani manganez, gra· sahada bulunan 7.elvanm l§gall esıa.. ~ 
lfı.'"·et merkezl<'rinin muhabere mal fik, okı::Hen kaynak teli. k hi i d \'aşlnı;ton, 2 (A.A.) -

.z -.J sında Alman ıtaları şe r c varın a Ruzvelt, gautccller : ~ 
:r.emcsl satı ile ış~ ed ~ hakiki 3 - Beyanııamolere aşağıdaki ta7.e kaz.ılllll§ ve hcnllz tamamlle ör. ısıt P" 
ve hUkmi §ahıslar elind ki bir kı hu u t dercolunacaktır: tuıcmeml§ bir çukuı· bulmu§lardır. Bu So\'Yet Rusyanm icar ve , ~ 
sım muhabere mnlzl"meslnln be _ ı.. - Mevcut ma.Jr.emeni.rı ada- Qukur derhal muayene edilmiş vo kaç tundan isWadc eden ıneınlt. ~-' '~ 
ynnnıunc~c tabi tutulmasına mU - di, cinsi, miktan. mııkta olan SovyeUerln nıctıceıe mUhim ·amıdn olmadığını ve tJtJ eııııJP; ~11ııı 
tedair l oordin ,>on knrnn vekil • b. Beyanname.nin verildiği ta - vesikalar ve ha.ritalan gömrUkleri Sovyet Rusyaya da tatb11' il' teli 
terce t sd k edilmi tir. riht nerede bulundugu· ve sahibi. mlycceğlni oonUz bllmediğlJSI 

ı;örUlmUştUr. 
l - Milli korunma kanununun nln kim olduğu mıııur · 

. Sovyct ~ekkWlcrinc ait mUh1m c. Ruz.velt •unları ilA••c c·-'•tlt· ·'* 8 ı lnci m:ıddesinin ildnci fıkrası 4 - Beyannamelerin tetkikin • .., ·~ uP" Y 
"" mU"stL"nl.d"ll tic' nrcthnne VC"ll mlrn:ımelerdı..n başkaça Alman şehir- - Sov~·~t R•·syanm Bitlefl' ..ı ..ı. .. " ... ...- ., den sonm milli korunma kanunu- ıertııc alt birçok h11rıtaıar da bulun.. ,,.. ._ ı:oe., ~ 
ikamctgfıhl::ın Afyôn, Antalya, nun munddel 14 Uncu maddesinin muştur. rlu hııritalnr. cival'd:ıkl Sov riknda ~apııcağı harp maıze tııı• 
Anknra, Balıkesir, Bunıa, Çanak. \'erdiği salfıhil ete müsteniden yet tayyare meydanından gclm~tir. baya.atını ödemek kablii~ ·~ 
knle, Diyarbakır, Edime Erzurum iJu kanır hUkUınlcrl dairesinde be. 1940 llkbahannda Sovyct devlet mat. olması buna bir aôbcp ~ ~ .. 
EUw1•, Est.ı~ehlr. ]r"J. lst.anbul, ~an dilen mallara değer rt~-atı Reisicumhur lcar ve i~ ""~ 

6 ......, '"" " " ~asında baatırılnuştır ve Almanya • jtP"'~ hmlr. Kayseri, Konyn, Malatya verilerek sntın alınmak Uzcrc htl nun ahkAmı mucibince yeııl .~ nm çok içlerini bombalanacak Alman ısın 
Srunsun. eyhan, Sivas. Trabzon, kumct.çe el l:onulmuştur. §Chlrlerindekl hı>deflerl gBstcrlr mani rin vcr!lmest için vukubulıı.ıt ıl' 
vl!Ayetleri merkezlerinde bulu - 5 - DördUncil mndde mucibin- bak.kında hnlih&.zırd:ı Moskov~ 
nan ve C'llPrindc ikinci maddedn ce hUkfımct tarafından el konan jc dar l.şaretlef'! lht'va etmektedir. Rus ı M H H kt 'in 11

• 
"' o.jan.slarmm kC{!incri neticelerini bil- u:ınn · BfTY op n." ııK 

cins ve nevileri yazılı muhabeN' bu ma.lı; me bu karnı~n ncşrı tar\. Amcrikeya avdelln~n eV'f•1 

mah.<>m1!$I mevcut olan ve hunla • hi olan b Unden itib ren başka. diren resimler, formWler ve coğrafi Jcarar almıya~ını söyleıntştl' 
rın ııatışıle ıştl al l'dcn hakiki ve lnrın ı satılmayıp meı;kfır tarihten ve lktisa.dl malCUnat ile hava prUan 
hükmt her şahıs 1 bu kararın res· sonra hllkümete sntılmış sayılır. bu haritalara llAve edilmiştir. &v • 
mi gazetede inti an tarihinden itL Ancak ibcyannn.melerin tevdli için yellerin mUhlm gordUkleri hedefler, 
bnren on gUn uı.rfındn bu mRlz(' - vc-rlhıı' olan mchlin hilammdan kırmızı renkle çe.rçevclP.nmişUr. l55 
meyi 1bulunduğu \ilılyet \alil ğine ıtlbarcn on beş gUn zarfında ma • numar11»1 1.8.§ıyan Magdeburg bnrita_ 
aı;:ığıdn izah edilen ekild bir be hnlllıı en btlyilk mUlklye memunı amdn kllsS>ler ve lçtlınat mUesseseıer 
yannnmc ile bildirmeğe mecbur. bey n dilen malzemenin satm a- dcı kırmoo ile çovrilmişllr. 

dur. lmdığını tahriren c.shabına bildir • Alman mahfilleı1nde beyan olundu-
2 - Beyanname ile bildiı lmcsi mrdij;'i takdirde bu malzeme ser. ğuna göre bu haritalar, Almanyaya 

mecbur tutulan muhabı.>ro mslze best kalır. ırnrşı Bolş'!vlk'erin taarruz nlvetıe -
mes, unlnrdır: • 6 - Satın alınacak malzeme • rlnl lsbat eden vesikaları tamamla • 

Mnnyatolu t!tefon l _ 4 mili- nin fiyaUarr Milli Müdafaa Vekili maktadır. 
met:rc kutrunda bronz veya bakır nln bir mum ilinin de bu 13' fş-
tel. tlrakiyle mnh ili fiyat murftkabe 

1 . 3 numaralı izolatör· nlen komisyonlan tarafından tesblt o _ 
teli, potas kostik, kunı ptı, nnod lunur. 
bataryası, kömür çubuğu, tutya 

Lise ve orta okullara 

Parasız yatılı gireceklerin 
kayıt muamelesine başlandı 
Ankara ı (A.A-) Maarif v kUll-

gındcn te.bll~ edilmiştir: 

1 - Bu n 915 nuınarnh kanun 

yan yerlerd oı ta okul mUdUrlUkleri.. 
ne ve orta okul bulunnuyan yerlerd" 
maarif mUdUrlllklerlne mUl'llcaat et.. 

ingilterede 
Parlamento azasından 

bır.s ı tevKif edildi 
Loodru. 2 (<\ .,.\.) Pa.rUl.mentc 

azasmdau binbaşı Slr Herbcrt Paul 
Latham. askeri l.tanuna mugayir ha. 
reketto bulunduğundan ôolnyı tevkiJ 
cdllmı.ştır. Dı vunı harbe scvked!lc • 
~ktir. 

italya hükorneU 
· ı 

Amerikaya mukııb• 
tedbir alıyor 

Roma Z ( .A.J - Str.f l lll 

bllıt l rlyor: d'Jl 
Bı.rleşlk Amenka limanıarıt' ;' 

talyan gemilerinin salA.hı)'etts~ "I 
kemenln kararı oımaksızt11 111 
dahiplerine noktıılr.ıız..-ı.rır.rııı 1 uı /. 
mek fırmıtı \'erilmekslzln t:ıırıe~~ 
merikn babrıye komisyonu ı.ar-~ 
mU.sadcra edilmes:ı, Rüına ıı:ıa 

1 
~ 

nin mUtaleaaına göre. bU geın· ili 1 
terinin menafUnln ltor-.ınm&.81 1~~ 
talyan hUkOmetınln mukaOl'leb ~",/ 
tedbirlerine tevesııUI etcneınn• 
kılmaktadır. ,.fi"".. 
Öğrendiğine 1;öre. tıırıe~Jk -;;_ 

lm hUkümctı. hiçbir sebctı ,:öStf ~ 
elzln yapılan bu yeni h:ısıtıaııe ~ 
ketıere knrşı lt.ıüyao t>Uytl1' el "" 
vapt.ıgı protestolara kulak l\!I~ 
w. ___.,/. 

- Ne yapalım, tecelli, taksirat. .. Aln ı 
mızm yazısı böyle imiş! 



.. • .. :. ,-4• .. .: • ~ ...... 

Fabrika işçileri yeknec 
sak elbise· giyecekler. 

Genç kızı evde 
yalnız bulunca 

üzerine atıldı 
Karar ilk o~arak · Feshane fabrikasında- Enteline muvaffak 

olamayınca kızı 
bıçakladı ki ameleler üzerinde tatbik edHecek 

lzmitten şehrimize gelen Sü· ı tetkik etmiş ve bu kararın tat
~e~ank mnum müdürü Buriıan bikine Feshane f~kası işçile
~Ahıı.i, buradaki tetkiklerini bi- rinden ibaŞlamıştır. 
ti.rerek, dün, Karaibüke mütevec- Tuva§ yavaş bütün fabrika iş-
cihen şehrimizden ayrılmıştır. c;Ueri tek model et~se giyccek-

Burhan Zihni Kara:bükte üç lerdir. 
gün 'kaldıktan sonra tekrar şeh· Bu vaziyet yalnız ekonomi ba
rimiu dönecektir. O zam.-ın ibu- knnmdan. değil, aynr zamanda 
rada devlet fabrikaları .mümes- mam:ara iba.kmımdnn da iyi ola· 
sillerinin iştirakiyle bir toplantı caktır. 
yapılarak pamuklu ve yünlü Sümerbank idaresi, basma sa
fabrikalann ihtiyaçları ve faali· ~ için verdiği kararlarda 
yet şekilleri etrafında görüşüle- bu satışlardaki intizamsızlığı her 
cektir taraf etmiştir. Ala.kadarlar, bas-

Diğer taraftan Sümcrbank u- ma satışı vaziyetinden memnu· 
mum müdürlüğü işçilerin yek· niyet beyan etmektedirler. 
nasak elbise giymeleri işini de 

Yakında ekmekler tamamile 
buQ.daydan yapılacak 

• ..\nkaradan verilen bir habere 
göre hükfunet yeni bir kararla, 
şimdiye kadar yüzde 60 ı buğ
day, mütebakisi arpa olan ekmek 
~isini değiştirmek üzeredir. 
Yeni ekmeğin un halitası yüz
deyüz buğdaydan mürekkep ola
caktır. Buna nazaran ekmek, 
'bir müddet evvele gelinceye ka
dar yediğimiz şekilde çrkaca.k
tır. Ancak bu ekmeklerin rengi 
gene esmer olacaktır. 

Evvelce yapılan ekmeklerde 

kullamlan buğdaylar, değirmen
lerde mevcut hususi tertlıbatla 
üzcrlerindeki ince ıkabuiklar çı
karılarak ıbeyaz renkte un 'hali· 
ne getirilmekteydi. Bu defa, bu 
muameleden sarfı nazar edilecek
tir. Yüme yüz 'buğdaydan yapı
lacak olan bu ekmekler esmer 
olmakla beraber daha mugaddi 
olacaktır. 

Yeni kararın tatbikine, önU
müzdeki hafta içinde başlanma
sı l:uvveOe muhtemeldir. 

.------------------------------------------~----~ 

lstanbul mebusları 
Yakında Parti merke
zinde toplanacaklar 

"Uroguvay,, 
kaptanı 

Bir sene hapse 
mahkUmoldu 

1stanbul mebusları yakında l 
Cumhuriyet Halk Partisi lstan
bUI merkezinde bir \.OPl3ııtt "Yt.
pacaklardır. Bu toplantıda me· 
buslarm halkla temas etmeleri
ne ait program teSbit edilecek, 
geçen yıl tesbit edilen dilekl~ 
hangileri yapıldığı da işaret edi
lecektir. 

Geçen lklnunusani aymda, 
Bulgaristanın Vama limanında 
:YWtlediği Mü.sevi mulhacırlarla 
Ak.denize giden, Oruguay bandı
ralı Salvodon yelkenlisi Silivri 
açıklarında fırtınaya tutularak 
kayalara bindinni şve parçalana
rak .batmıştı. 

Kandilli rasathanesinde 
yeni tesisat 

Kandilli rasathanesinin mrk
natı~ dairesine yeni tesisat ila
ve edilmiştir. Bu suretle Kandil
li rasathanesi tam manasiyle 
Balkan devletleri arasında en 
mükemmel bir rasathane halini 
almu~tır. 

-41-

- Hiç kimseden çekinmeden, 
korkmadan, kine, hasede kapıl• 
madan gördüklerini, duydu.klarr• 
nı ve bildiklerini doğru olarak. 
yalandan uzak, menfaattan aza. 
de hakikati olduğu gibi söyliy~ 
ceğine namusun üzerine yemin 
eder misin?. 

Kazadan sonra 203 musevi ile 
3 sıhhiye memurunun ölümüne 
sebebiyet vennek euçundan ya
kalanarak ikinci ağır ceza mah
kemesine verilen yelkenlinin 
kaptanı Viktor Yuvanidisin dUn 
muhakemesi bitirilmiş ve 1 sene 
müddetle hapse, 100 lira da para 
cez.asma mah:kfim edilmiştir. 

Ü:.küdarda, Tabaklar mahalle
sinde, Sayın sakakta 17 numara
da Sadullah adında birisi otur
maktadır. Sadullclun 20 yaŞa· 
rında Saniye adında gü?,el bir de 
Jcızı vaııdır . 

Sadullahla karısı dün sabah 
bir yere gitmek üzere evden ay
rılmışlar ve Jnzları Saniyeyi ev
de lbıraknu§lardır. Ayrıca evde 
Sadullahll\vanında çalışan Re
cep oğlu Ahmet Ali adında biri
si de :bulunmaktadır. 

Ahmet Ali, evde Saniyeden 
başka kimsenin ıkalınadığmı gö
rünce, gözleri dönmüş ve yukarı 
:kata çııkarak ortalığı süpürmek
te olan Saniyenin ii7.erine saldır
:ın.I§tır. 

Genç ltız neye uğradığını şa
§lrnuş ve Ahmet Alinin savlet
le.rine canla başla karşı koymıya 
başlamıştır. Ahmet Ali genç kı· 
zın her şeye rakmen mutavaat 
etmiycceğini anlayınca cebinden 
blcağmı sıyırmış ve: 

- Ya !benim olumun, yahut 
da ölürsün! demiştir. 

San.iye lbu tehdide de alduma
nuş ve elleriyle. trrna.klariyle 
Ahmet Alinin tecavüzlerini önle
miştir. Bunun üzerine büsbütün 
kuduran Ahmet Ali bıçağı genç 
kızın vücuduna rastgele daldırıp 
çı:karmıya başlamıştır. 

Nihayet Saniye kanlar içinde 
baygın bir hale gelmiş ve yere 
yıkılmıştn-. 

Ahmet Ali bu vaziyette ibile 
kötü maksadına erişmek için tek 
rar saldırmışsa da maksadına 
muvaffak olamadan gürültü}'e 
yetişenler tarafından yakalan· 
mrştır. 
Sal'J~ır yaralı bir halde 

Nümune hastahanesine kaldırıl
mış, Ahmet Ati yakalanmıştır. 
Tahkikata Üsküdar müddeiur.m· 
mt muavirilerinıde nOrhan Ha
mami elkoymuştur. 
Bir bakkal dükkanı bir 

hafta kapanacak 
Harbiyede bakkafük yapan 

Misak .çiviciyan adında birisi, 
geçenlerde Q.ükkfuuna gelen bir 
müşteriye 50 gram helvayı 6 ku
ru.~a satmış, yakalanmıştır. 

Bu suretle helvanın kilosunu 
120 kuruşa. getirmiş bulunan 
Misak Çiviciyan dün asliye ikin· 
ci ceza mahkemesi tarafından 
25 lira ağır ara ve bir hafta 
müddetle de diikkanınm kaptıl
rnası cezasına malıkfıın edil~ 
tir. 

İnci kızardı. Yeminin a.ltmda 
eziliyormuş gibi oldu. Kendini 
topladı: 

VAZAH: 1.EMANAHIS"AL 

- Yemin ederim. 
Hakim yerine oturdu. Salon· 

dn.kiler oturmuşlardı. Hakkı is. 
kcmlesine adeta çöktü. O kadar 
balsimi. Üç gündür sakaliarı da 
uzamış, büsbütün avurtları çe. 
l.iik, gözlen yuvalarından uğra· 
mış bir manzara almıştı. Hakim 
P.trafma bakındıktan sonra lnci· 
ye dönaii: 

- O hald.!, Bayan Senihamn 
ölümü hakkında bildiklerini ve 
gördüklerini anl:-t kızım. 

lnci düşündü. Aradan geçen 
gi.inlerin unutturdn.ıfu hatıraları
m toparlamıya ~alıştı. Geçen 
hadiseleri, ne Hakkı beyi inciti· 
cck şekilde, ne de ölenin hatır2-
sına saygısızlık gösterecek .nbi 
anlatmış olmaktan çekiniyordu .. 
O bildiklerini ve gördüklerini, 
yalansız, riyasız hakime söyle
mek istiyordu. 

- Efendim.. diye başladı .. 

bepten dolayı canının srkılın.ış 
olduğuna hükmettim. Kaya bey 
de hannnm yanındaydı. 

Biraz sonra Hakkı bey odas·· 
na çekildi. Seniha hanımla ko. 
nuşma.k istediğini ve fırsat bu· 
lunca kendisini görmesini istedi. 
Bunu Seniha hanıma söylemek il· 
zere salona inerlcen kapı ~alındı. 
Gittim, baktım. Seniha hannnın 
pederi Mahmut beydi. Seyahat. 
ten dönüyordu. Yorgundu. 

Salonda misafirlerin bulundu· 
ğunu öğrenince odasına çıktı .. 
Kimseye gelişinden bahsetme· 
mekliğimi. misafirler gittikten 
sonra kızı ite konuşmak istediği· 
ni söy!edi. Salondaki misafirleri 
sordu. 

İnci bir iki nefes aldı. Bir Hak· 
kı beye. bir de dinleyiciler ara
sında bulunan Mahmut beye doğ
ru b<tktı. 

niha hanım Hakkı beyiın yanına 
çıktı. Birara yukarı çıkıyordum. 
Hanımın odasından yüksek ses
ler ve sert münaka.~ar işitili· 
yordu. Hanunla bey arasında bir 
iki defa bu §ekilde münakaşalar 
olmuştu. TesadUf beni tam bu 
sıralarda meydana çıkarır ve or
talığı süt liman ederdim. Bu se
ferki münakaşa. fizerine de öyle 
yaptnn. Ve odaya girdim. Fakat 
hayret ettim ve dona kaldım .. 
Çi"nk"'I l u ..... 

lnci kısa bir tereddüt devre· 
si geçirdi. Kafasının içinde SÖ7.. 
lerini ölçüye vurduğu ve netice
sinin ne olabileeeği hakkında bir 
karar vcrmiyc çalıştığı br.lli olu
yordu. Nihayet devam etti: 

- Çünkü; Hakkı beyin elinde 
kara saplr bir bı~ak vardı. Se· 
nilıa hanımı tehdit ediyordu. 

3 - VAKiT 3 AGUSTOS lD:U 

IHr1p -antioııçe: 

"Şehitlik,, te bir facia 
TÜRK mezarl.rJdarı süssüz, fakat iheyjb2tli<iir. Taş kavıik

~arın, ıbiçim ibiçim kitabelerin, hemen hepsini birer yosun 
tabaJcası?le ~aplI görürsiinüz. Hükümdar ve .. ultan türloelerin~..n 
başka hıç ibır yerde merlllf;r gootcrişine, şamdan ve avi..zaeroen 
dökülen billur ü.rperişJcrinc ı astlamnaz. 

Böyle olmakla beraber, onları dolduran servi mahşeri, başhba
şma mezarlıklarımıza uhrevi hır !büyüklük vair. Servilerin ba5ka 
ağaçlara benzemıycn bir halı varrur. Rüzgar, onlara yay gibi sürü-
nür; .. gölgelikleri, demin ve heyecanlı bır fısıltı basar. 

OEim fikı:inın en olgun hnli, bende, onlardan geçerken maya
Jamr. Çoh kere bu l :ıbıi güzelliği ve mana derinliğini yıkık ib.İP du· 
vardan atlıyan 1ccçıi.cr ve saygISIZ ~obanlar 'bozar. 

1stanbulda ilk düzgün '!'ürk mezarlığı Edir.nıe!kapıdaki Şehit
likle, Şislideki nsri mcz.-ırlıktır. 

Dilnya niım:tınc karsı tok doğan ve kanı:ksamış ölen "mis
tik" ler, ahret ktlmlannı :mermerle donatmayı liL.-umsuz sa.yarlar. 

Karacaahmet'lc J{araköy Katolik mezarlığı arasındaki ölçül
mez !ark bundan doğuyor. 

Son zamanlarda, ölüye de, diriye olduğu giıbi, madde payı 
ayır.!luya başladık. 

Arada sırada bir dostu toprağa vermek için. Şehitliğe gittıK
Ç• ', orada gördüğüm güzellik ve düzenden hol"laıurım. Saha parça
lara ayrılmış, araları nsfaıtln döı]enınü tir. Kapının tam karşısın
d::ı!d muhteşem çeşme mermer ve yaldız panltılarl:ı. gözleri din
lendhir. Her mcvsııude başka türlü çiÇôkler açan ta.Nılan vardır· 
Genç <:imeıılerde körpe bir yesillik dalgaJanll'. Günden güne artan 
bir itina ile bahılan bu mezarlık. da meğer, saygısızların tecavü-
zünden lmrtulamıyormuş. 

Diin "Vakıt'' da çrkan şikftyet mc'ktubu !bunu gösteriyor. 
Pazarları bır tnkım kadınlar küçücük çoculariyle oraya gidi .. 

~ orl:ır. Çizil mi~ c:en ilcr ve çiçek tarhları arasmd:ı. zift.lcniyorlar, 
vayı.•ıp oturuyorlarmış. Şikayet e~hibinin an1atı..ı .,ma göre, bazı 
soysuz anneler, çocuklarını mezarlar arnsm:la çişe bile tutu
yorlarmış. 

En iptidai msanlık duygusu, lböyle çir!dn bir iharokete izin 
vermez. Orada ~ıepımizin birer sc\'gilisi "~rr. Şchitlerse, ibütün 
milletiı~ evliitlarıdırlar. Onların dinlcndilclcri toprnklar mukaddes
tir. Gfinüllerimiz, o mihraba. dönerek vectli ibadetlere dalar. Şu 
halde bu kadar c;ırkin hareketler nasıl reva Görülüyor? 

Milyonluk kalabalıklar i<}inde birkaç soysuz ~rkabilir. Falli:at 
bu sovsuzlara, edebsizlik!crini yapmn.k fırsatı verilmez. Beik~iler 
bu gibileri hemen ıkovmalı ve kaıakollamnız dn. bu türlü suçlara 
ka~. kayıtsız 'kalmamalıdır. 

HAii.Kl SÜHA GEZGiN 

Hava postaları yarın başhyor 
İstanbul • Ankıı.ra _ Ada.na ara· 

emda başlıyacak olma hava sefer. 
teri etra.fmdaki bUtlin hazırlıklar 
nihayete ermiştir. 

Yarın ilk tayyare saat 8,40 ta 
eehr:imizden kalkacak ve 10,40 da 
Ankaraya varacaktır. O gün 15,25 
de Ankarado.n kalkacak tayyare 
de 17,25 de lstanbulda bulunacak· 
tır. . 

Ankarada.n 15,30 d::ı. kalkan tay
yare 17,{5 de Adanaya varnc:ı.k, 
8.10 da Adana.dan lınreket eden 

Bir fırıncıya yıldırım 
cezası verilecek 

Belediye reis muavini Liitfi 
Aksoy, Adaların belediye faali
yetı etraf mda tetkiklerde bulun· 
muştur. Bilhassa ekmek ve fran- , 
cala vaziyeti esaslı surette göz- 1 

den geçirilmiştir. 
Pişkin ekmek ve iyi francala 

imal ctmivcn fırıncı Yani Yan1a
lidi hakkİnda yıldırım eczası ve
rilmiştir. 
Heybelı adanın bozulmu.~ olan 

rıhtımları da tamir edileoektir. 

lnci kendini toparladı. Hrufr 
me döndüğü zaman gözlerinin 
yaşlanmış olduğu görülüyordu .. 
Titrek ve biraz da ağlar sesle 
cevap verdi: 

- Tamamiyle değilse bile aş..ı.· 
ğı yukarı bir şeyler söyliyebili. 
riın ... 

Ha.kim izahat verdi: 
- Söyliyeccğin sözler Hn.kkı 

beyin aleyhinde veya lehinde o
labilir. ve .. diğin namus sözünü 
hatırla .. Etraflı ve makul düşün 
Elinden geldiği kadar ve lıafız.'l.· 
nın toparlayışı nispetinde haki
kate uygun olanını söyle kızım .. 
Seni dinliyoruz. .. 

lnci, tek kelime yalan söylt>. 
miyordu: 

- Hemen hemen şöyle söylü
yordu, diyebilirim.. "Hareketle
rinde innt edecek olursan haya· 
tına kastetmiş olursun Saniha .. " 
ve elindeki bıçağı büfe üzerinde. 
ki tabaktı duran elmalardan b · -
ri üzerine atarak sapladı. Hırsla 
çıkıp gitti.. 

Hakiın, İncinin bazı noktalan 
unutmuş olduğunu düşünerek: 

- Daha başka bir şeyler söy· 
lemedi mi? 

lnci gözlerini küçülterek oo
kışlanru tavanın bir ko~esine 
sapladı. Dilnşüdü.. Habrlıyamı. 
yordu: 

Hiıkiın tekrarladı: 

tnyya.rc de 10,45 de Ankara.ya ine 
cektir. 

Hnva seferleri yolcu tarifcsin. 
de büyük bir ucuzluk göze çarp. 
maktadır. lstantul • Ankara arası 
y:ı.lntz gitme 17 lirn, gitme gelme 
30 lirndır. 

Ankara ile Adn.n:ı. nrsn.mda nynı 
uekildedir. 

İstanbul • Ankdl'a • Adana n.ra. 
smdn.ki l ava h:ıttmda seyahat 
~dccck o. lar yalnız gitme 28, 
gitme gelme 50 lira vereceklerdir. 

l';zar gününden mfüı.da her giın 
ınnntaznman ) ap·Ineak olan hava 
seferlerinden posta idaresi de is· 
tlfade edecek, mektup ve ga.z~tc • 
ler tayyare ile gönderJebilecektir. 

Bir kapıcı 
tev~~ if edildi 
Kiracılardan birinin 
yüzüğünü çalıp başka 
bir kirac•ya satmış! 
BcyoğlunJ..ı As:malımı.. cıt• c 

''Cemil" ap:ır ~anında kapıcı 
Yu:::.tıI oğlun ~ t, geçenlerde a
partrman kiracı arından Yanin.in 
cvdü bulunmamasından istifade 
c<lcr ... k dairesine girm.i~. 500 li
ra kı) mctındn bir elmas yüzüğü· 
nü <'almıştır. 

Sait, lııIU.hırn bu yüziiğü ay
ıu apartıman.J.a kiı acı bulunan 
Semra admdn bir kadına 250 li
ra.ya satmış, buna mukabil 250 
lirnlı';: bir senet almıştır. 

Fa.kat Yani, i. in farkına var
mış ve yapJan tahkikat sonun.da 
iş ıı.u r.ıdarnk Sait ile hın:ızlı , 
malı b'lerc!c alan Semra yaka
lanmış. dün de adliyeye verilmiş
lerdir. 

Sorgu hikımlifinde sorguya 
~nl n S it tc\ ·i fed'lmi~, Sem· 
ramn nıuhahemcsinin gayri mev
kuf cereyanına k:ı.rar verilerek 
serb3St brrakılmıştır. 

Altın Fiyatı 
' 

Altı fiyatları dün biraz dnlıa 
dü,,.mü tür. Dii.n, bir altının fi
yatı 25 lira 90 kuru~tu. 

jvırmı vı evvelkı Vakııl 
a Ağust~ 9%1 Bundan bir buçuk ay kadar ön· 

cevdi, bir akşam köşkte hanmım ve beyin arlca.daşlan toplanmış
lar eğleniyorlardı Bir ara Ha.kkı 
bey i~ri girdi. Etrafta bir i·ki 
konuştu ve ne oldu bilmiyorum, 
birdenbire ayağa kalktı. Seniha 
hanmıa doğru yürüdü. Hareket
leri sinirliy<U. Asaıbt olduğu belli 
oluyordu. Konuşması biraz sert
ti. Farkında olımaW.ğım bir se-

- Sözlerimde bir yanlışlık 
yok ya!. demek istiyordu. 

Devam etti: 
- Mahmut beyi odasına yel'9 

leştirdikten sonra salona dön· 
düm. Mahmut beyin geldiğini ve 
kendisiyle Hakkı beyin konuş
mak istediğini hatn-lattmı. Se
niha hanım sakinleşti. Bahası· 
nm geılmiş olmasına çok sevindi. 
Biraz sonra misafirler gitti. Se-

Sustu .. Hekkmm oturduğu ta. 
rafa baktı. Hakkı kırnılda~r.adan 
dinliyor ve gözlerim ycrde:ı a -
yırmıyordu. lnci bu sessiz otu -
ruşa dalmış, neşeli, ~akra.k, dur 
rnadan konuşan bu 3.damm çök. 
müş varlığına elinde olmıyarak 
acID.!ll ıştL. 

- Seniha hanım ne dedı? 
İnci, tereddütsüz cevap verdi: 
- Hayret içindeydi. E~;asen 

bir şey söyliyccok lıaldc değildi .. 
Kendisine Mahmut beyin görü~
di. Yarım saat kadar konuftu. 
nız duyduklarımı kimseye söyle· 
memekliğimi tenbih etti. 

Türkçe Hutbe 
Bor kazıı. md:ı Ut mııyi mahalliycr.!n 

mt!racaıı.tı ve mUftU1Uğll!1 mUsandc ! 
Uzcrine hutbe! şerife Türkçeye çe\•r'. 
Jerek Cuma. UilLll Pr.şa camll gcrifın. 
de bir ccmml:;:ı!tr huzur!yle kmıet '"' 
orduMuzun muz t criyct-ı kııt'lyesi 

ı;:... Gua edilmiştir. 

Hakim İnciyi daldığı ll'M'.den 
geri çevirdi: 

- Hakkı bey neler '3Öylüycr
du, hatırlıyabilir misin? 

Hakim soruyordu: 
- Peki kızım.. Sonra odaya 

kim girdi, ne yaptı, sen odada 
mıydın?.- (Devam1 var) 



On gUndenberi 
Sov .. et tebliğlerinde 

• • 
ısmı 

qecen 
şehirler 
Berlinden 

bildir ldiğıne 
•• gore 

Çoktan 
alınmıs 

Berli11, 1 ( A.AJ - Malkova
nın a8erf tebl~ OD gikıden 
b8rl ı. aynı mevki llim1erine 
ı.adüf edilmektedir. 

.B.'nin öğrendijfine ~. 
bu mevkiler, bir müddet· 
Alman itgali altında bu-

l••h*tadlr· 'l'us'm haberlerin
dit tekrarlanan bu islmler, Ho
•aev, Nt'\'el, &nolensk 'ft Zi· 
tıamir'dir. Bütün bn yerler, da
ha tmlrnus ortal&rmda Alman· 
l8r taı.ımda.D aptelUmiftir. 

Bil lllmleriıl aydmuı da P.. 
f4ih' ti nmıt tebliifıerde tliıiılerin eesıba ile hlt ..c 
JllJltur. .,.,.. 0!'4hdanma ln
lt1r.amı lrwraıeunda dQnyayı al-

Vişideki Ame
rikan sefiri 

Almanlara üs 
veriımemesı k;tn 

Fransa hOktmal 
nezdınde teşab
bosla bulunuyor 
....... 1 (&A.) - Aft: 
lllıleilt Ammbma ..... Mk6" 

lııiıetl aenlJıı elek! M6t .Amlral Le
*Jldn Ottıo ,üetp te!trrretmı 
lıılmll cılank M= ... P-.a ..... 
-- ba ..... ki psetelerJa mtlta. 
aaJanaı tfllldl ............ ıbli -
.. Leüy, .............. Amiral 
DukndM Fr8w denle lelerinl
• llltlerla emrine ~ ._eda teminat elıle etmek u.. -- ........... ~ .. •• 
Amerika yaaiden * işgal aiti 
--., 1 (A.A.) - Loındra nı4 

mf.ı•- l&'e, Biıllıtlt Aınedka 
.... Ttlnklecb1d ... "de
... 1111 IW l'flllDeD. WaJ etmlttk. 

BIRVATIST ANDA 
NOFUS BASINA 
120 aram ekmek 

veriliyor 
....., 1 (A.4.) - Aft: 
Jlllra sinde Yelik& mukabilin • 

• ~te olllll ekmek mlktan ........ 
v.metll hlklmeti 
Maden ihracabnı 

menetti 
~ • (A.A.) - Oft: 
~ Ndleeler ıaa.tılle Ve

ıltt'bna lliıtomet1, hm\111 ma.ude 
_ ... _, dtlıtlr, lıaJm, aleadl7am 

::t.ıe•--··· .......... tlmıGms men. 

VA«lrA 
'ABONE 

OWNVZ 

Saoık Surıye 
Komiseri 

General Dentz'in 
kararğAhında 

Gizli 
dosyalar 
mevdana 

cıktı 
Mloılra. ı (A.A.) - Hür Fran

wla.r umum! kararg8.bı, müttefik. 
kıtalar Surlyeyı işgal ettikleri 
sırada General Dent.zin umumt 
karargilunda doeyalarla ele geçL 
riJen glzJI <>vraktan haa parçalan 
negretmlşti'r. 

Aynı mnhiyettc birçok talimat 
meyanında J1'! ta.ne~! d!kkati cel • 
betmektedir. Her ikisi de Vl§i 
harbiye uezareti mUtar ke dairt- -
afnden gelmektedır. Bu eenen n 
J !'i kfncikA.nun tarihi olan bir ta -

ı söyle demektedir: 

AllDaa ve İtalyan mütareke kQ. 
miayQDlarmm müaadeaiyle l'raıı. 
m sa* Afriblma iııaan ve mal· 
semece takYi1e g&tderilndt wya 
g6nderibn81ctedlr. Fakat Alman 
k~:an Encliçinl m.iidataa• ~ 
c;la lwa .,. ·aı-eee ~ 
g&ıdftmemMe ... etmektedir. 

IJeıaen.l DeAtle hitap eden ve 
m fQbat tar1ı1t yaı btr .., -.. 
ra1d .... npor ~yle demekte • 
dlr: 

Alman mütareke Jromisycımı bl 
1( .. bn.rmdlla lıllberür etme • 
mllttr. Bu bıv ıanı:tiDM llad&
pskar ft1a Pn._dan Blndiçbd. 
Ye bma ve maJsemeee takviye 
~ mendl1ndıttlr. 

DJ1er pn btr raporla ela Vlll 
Oeunl Dentse fUDU bfldlnnelr· 
Wr: 

Almla lııwntaıoıuı Hindlçbal mil 
..__ .... - t;Od6 .. ~ .. 
a&derllmeWııl reddedlYot'. Biı red 
lıllh- ba atltemlekeye, haJell 
llaıttücle balaan Beana tanue 
~~~ Amerikan mamulltı 
~~ altUr. 

Afrika 
harbi 

Kalllre, ! (A.4.) - Ortaprk
takl hciUa ı.au kuvvetlen umu.. 
'Dil karargAbmm dtln akt•mJd teh. 
llği: 

Sirenaikte, 1ncWz hava luınet· 
leriDe meuup aiu' boıııhrimıaa 
tanueleri aı temmuz cec.ı Bin 
a-l Umanma htıcum ederek mUte
eclcllt yaDl'Dllar çdwmJl)ardır. 

Y ...... biri 80 Jdlometre. 
• bir meMtedea ~tür. 
Dlğer İ.ngiUz bombardmıan tay. 
~ de Guala ve BaıdiayI 
l:ıeaılmdJmaD etmilJerd!r. A.Merl 
1ıarablar araamda müteaddit in -
t1Wdar kaydedJJmill;ir. 

TnıblwıprP.a, hıclllı tayyare -
leıi pereen'be gbtl Z11U&ya htlc:am 
ederek yerde duran Savola 79 tL 
pinde mDteaddlt tanaıeleit mlt • 
raq&ı at'E!tbıe tutm ..... ardlr. Ta7 • 
yareluden biri atete vedlmek eu 
reWe talrrlp edllmle, dlter tayya. 
reler de hasara uğratdımlbr. 

lngWz bomba.rd1mlm taJ)'&l'ele -
ri, Sicıil;ylıda M f iN lhnJnında 

buhmaa '""""n padlerJnl dOD 
mvntfaıa,.tle bamıbardmıan et • 
mJtlerdir. 

Ba bareketlere ittlrlk eden btl 
tb ~ llledDe da. • 
mtllleNlr. 

Japonya 
Felemenk Hindi•tamn • 

dan alacaiı petrolü 
albnla öc:liy.ecek 

TokJo, 2 (A..\.) .... Oflı 
Dünldl kalılM ttt......., mau,. 

nuın Onra .ı.,..,. J'elemeak Bin 
AllataJmdaD ..... petıGHl altm tedia 
~ ile M17eG1lbd lıeJaft etmlfUr. 
Naaır ~ llbdlılam .._ .... 
l'llllll petral Dlalıa ... 1.-. fellıett1kled 
lıalrmc1lı tar! cılul ... .,.tlerln .... 
o1ınadJ#Dıı JaıtlJ9DI ..... .,semte ,,. 
tabt Japon aı ... Mew • Mo1ee .._ 
.... 1ıuelılle dokrta ~t laldm 
olmadllmcla lıımnm altmla ,...... , 
aı'uftıtt oldafaml Mw etma,llı. 

Alman tebliği 
(B~ tarafı ı mcidcJ 

Smolinak'in şarkmda Sovyet 
tümenlerini saran ccnıber d<ıha 
ziyade dazalm.ı§tir. Dün ~ece, .. \!
man .avq tayyareleri, Moskovs· 
daki ia§e ~. askeri he
deflere ve yukarı Vol n ık· c:.c·· 
nubi Ukranyadalrl mühı ı1 d 'mır 
yolu m11nakallt ın rk • '" n~· 
muvat.fakıyetJi httcuın rt~ le · 
dir. 

İngiltereye kaJ'l1 yapı! 
<'ad.efede Alman hava kuvvet!~ri 
dün gece şarkf lskoçya sahilleri 
açtklannda. biri petı'Ol gemisi 
olmak tızero on altı bin tonluk 
iki dll!yman ticaret gemisini ba
tırnuşlardır. 

Macar tebliği 
Bıldope§te. 2 (A.A.) - Macar 

orduları baş lrumandanbğmm 
tebliği: 

Macar otduları temmuz ayı
nın son haftası eenasmda Bug 
nehri boyunca cereyan eden mu· 
harebelere ;ııuvaffakıyetle iati
ra.ketmişlerdir. Motörlil clbrü
tamlarımu: adetc;e faik olan ve 
anudane bir surette dövüşen Sov 
yet kuvvet' rine ağır 11.yiat ver
dirmişlerdir-

Hava kuvvetlerimiz k&ra kuv
vetlerimizle ifbirliği yaparak 
bombalarla çok müessir httcum
Jania IJulaDm.ullarcl. Sovyet 
kıtalarmm aımıdane IJir SUNtte 

~ÜI olmalanıa nimen -
ylatmım nillletıell baOftir. 

DilflDIJl tanfmda p ...... 
taıda 61A vardır. BaftlElt • 
ımıel>ince clevuD. etlllettedir. 

••• 8.,.,.., 1 (A.A.·)-Oft: 
Fau11ms ce1e9an eda _.... 

reJ»e)er MnU1Dcla Macmr mo
t&fll kuvvetleri a.g nellrinin 
ıarbmd& Savyt latıa1anm mal
IQp ederek nehrin şimalt IU'ld 
yakaama. doiru ıN*flrtmfiller-
dtr. Macar llblterl dm. tıbı 
eelr ~- 'Og l!kJvyet &"f"' 

r•es tia 'll•• r••ıı 
Yelken yarışları 

fBoetorafll~ 
)(tiA1da1lr p lıeyecantı 

olmue. ıNib ... prpdar ıamfm
da en yilmek yelkencllerimmm 
olan l'enaz. Budwı. Natim w 
Mahmut arllllDda çSifmeler 
~ takip edllmlttlr· Yarllla
rm teknik neticeleri fUDfaıd!r: 

Şarvl aı!Mı tekneler: 
ı - Fe~ (Demirapor) 1.11, 

«; 2 - ~edim CG. S.); 3 -
Samim (G. s.>. 
Staıbod sudı tekneler: 
l - ömer İnönll ve Erval tn

öntl 1.11,2~ 2-Tank (F· B.) . 
Ka.yabola emıfı tekneler: 
1 - Hikmet (Anadolu) 1.40.6 

2 - Naai (Liman gençlik lrulü-
bü). 

15 ıtk lıo1e mmfı tftneler: 
ı - Halim ı.ıs: 2 - Apc:ıstol 

CF. B.); 3 - Melih (Deniz ldü· 
bü) . 

Ollmpya bole nmfı t.mne&er: 
1 - lt%W (Q. s.> 1.29,'8; 2 -

Tacettin (F. 8.) : 3 - Mesut 
CG. S.). 

Yat mııfl t.elmelet": 
1 - Avni (G. S.) ı.26.U. 
~ 80l1l'& su 

Sporlan AjaıUj! tarafından de
reee bananlara bavrak - ıild 
mü~.Jan wrilımitltir. 

K.azlıeeıme Beden 
Terbiyesi Kltibiinün 
Jcaclm mükellefleri 

Becı. tati.ye8l tat.bal ..... 
ei ~ mhly-1 blrl8llk falr 
rikalan .-ı;1lk 1ül1bl idare he1'8-
u tetkldertnl ibitlrerek dilD Da • 
vutpqa erkek orta mektel>i Wı • 
çeıtiGcle klip relll K&bmut Cell -
giçbı bir nutldle bclm ~
terin taUID1edne bttlaıp11tır. 

B6lgedea tayin edUeıı Gfertaea 
Nbhet ve llulraddea mQkelleıfter. 
le bir lıeaMlba'kl• eoma talimle. 
re Jttirlk eclenler1 iki Jmm& ayır • 
mlllar 1ılr bıım IPOl'lf. lllelPl: . 
Iurk-, ... k-. JW't. ınMata ... 
ası tallımlerl rl*'llltr. 

IOllp ~ ,.,,tljl teHtl1 
kabul etmt.Jen im' tabrtlra Jt•\Jrnı. 
da da sabıt t1ıtalarak bllmıl ..... 
cmeleye te'telilll ec.UJmf:ttlr. 

Japon 
harp 

gemileri 
Hind içini 
sularında 

T ~:;;:J1 2 (il.A.) - N.ışi Nişi 
~ unbwı. Del)l'ettiği bir telgraf 
h.iberine göre J&pa11 aMeri be
yeti reisiyle, HinWçintdeki l'ran 
SIZ komutanı araBJDd& yapılan 
anlaşmıya göre Japon harp ıe
milerınden bir Cılo, puartB sa
bahı ve öğleden sonra Japon 
bayrağım çekerek Hindiçinfd*i 
Kamran koyundaki denis Usaüne 
resmen Kirmietir. 

Japon yanın 
görUşUne Aöre 

Tok)'o, 2 (A.,A.) - Ofl: 
DDDldl kabine .lgtlnımc:la mall;re 

nazın: o.ura, .JapoaJ& Felemenk HIA. 
di&anından gelen petroJU aıtm tedi-
7at ile ödeyecetmı °be)'all etmi§Ur. 
Nazır ,Felemenk Hl'idllıt'"' me•m. 
larınm petrol mukaftlM!DI fflllıettik.. 
leri hakkmd& pyi olan. ri)'&vetlıeıta 
dotru olmadı#ml kat.lyetle bı&h e)'leot 
mi§ ve fakat Japon ataca1darmm 1:ılo. 
ke edllmul hueblle dolarla ~ 
1mUıu olmadJlmd8n bmlua aU:ml& 
;yapıma• llUUNU oldul- Mft et_ 
llilfUJ'. .._. ~ 

• • • 
8-Q, 1 (AA.) - a.o,ter: 
Japon namı ~ teJS4 et. 

tlldıU'i gibi, J'apon --1 JnıınetlertDID 
DırMI dnam ederkea ..... ~ 
t! de .on ~ ......- tUamGall. 
Jrendlel• terk edDea K-•lwıo ... ı.. 
aruUeriDJD lfplbae umsa--. 
4Jr. 

HhUtiClDl umuml ftJllıl cma...,. 
seıen ·rcıuuıs KIDl'dül .AJaaa 1111ı
Jtık elçilijt mtlDlan Dr. Jllılder Dl 
elQlllk erkADmdaJi Dgbd ...-l 1111,. 

ntfAb~~ 
* • 

'1'elQo. 1 (AA.) - D.N .B.: .. 
B1CQn toplanaD _...... meollD.. 

de maliye num Opa. Bll'lıellk ı.. 
ID8dk& ve Brttuıa ~ 
la Japoll aJ,acalrlUI Blolııe ecll1tdrta 
...ad mail ~ lala .,.. ••• 

1ktJat Nuan llallllDA lama J'a.. 
pcıa tıcarett tızertadekl aldu.rtDe • 
mu et.mtt. Am1ral ToJGdlı. da J~ 
,.,. Jrarp ,..pılaa Ultmadl lıaıtıla 
cUplomatlk DeUoeledladea lıı'n'-'lf.. 
ur . 

Mançukod.aki Japon 
prnizonu 
TAKVlYE 
EDIUYOR 

Lont1nı, 1 ( A.A.J - Lcmara 
salahiyetli mallfilleri Japonya
daa Mançukoya k61li:relli ask~ 
llf!Vlkiyat ya.pıklıft haldrmda hıç 
Mr ma1tmat ~ M&
amafih Korca yolu ile ·'-' eev
'kiyat yw:pddıil w diler bam b
alamı da Japon denizinden ~ 
Jlıedildikleri tannedllmektedir· 

Gecen hafta baı!lladıfı t&
min edilen bu -*i7&t eenman
da ne kadar bir kuvvet c&ıdertl· 
~ ma16m clelHM de. Ka:D!:*o
daki apo ga~ '*9i'Ye 
edı1diği sanılmaktadır. 

Sovyat tebliği 
(Bu ,.,.,. ı ,......, 

Smoleıwk .,.....,....1Dda cereyaa eden..,.._......,.. em•• 
da kM1wcla lata1an 131 tnc1 Al -
man piıJtıde ...,kat balpJi& ulratm...,.. dlD pce muhuebeler 
Smolemık, Nawl, Vlıc.ür ı.taa ... 
met:tnde deftl& etmlttlr. CePa• • 
nin dlier WBr""et 'ft YJcelerla" 
de mlbim ldcl*' dellllk1Pr oJma • 
JIUIQr. 

Kara kunetlerile ltl*till )'& • 
pu Rua t&y)Welll'i ...... 
miılı cbtltamlan, plJade n...t • 
1ed w top m8Vllllerine cladallıR 
~. .......1 (A.I..) - .uı: 

Aft'nln 8'olıllıı0lm1clekl ........ 
_.,_.,..,. IJwlmm -atem·oı 
Jd~clalrarı MNtlln. 
porlarda artık 1ıu ~ 

• ............. 1raU ---· ..-.et 
.. .......... allat ı.ıtK"Ddt 111• ..... 
1-ı lılldb '1 Mı •I\ AJm.a Jnfl,. 
~ •11 , ...... d .. .... 
........... _, • "'it. ........ ... ... 
• 

Bakar maoazası mü 
ihtikArdan tevkif e 
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llYOa Diiil MOIUR ı_--_-..._11_~_,;-_n_;;_,_ar_.f / !' '!!ışlar m~n!!s!htile :_ 

CiZELER DOKTORU ~$~~ 27 senelik cokey Şan-

ahi· 
idi .. 

'1CAR 
ei Ali Kırbotlu ile ~ BticW. d 1 1 ~ 

a~~f~€:~ or ne er an atıyor. 
ottu Çukur ııokak No. 32 de iplik f&b_ Bu hafta okuyuculanma y&n§ 8 k• 
rika.ııı ustalarından Hali1 Bele ~ Fat. yerlerin.in en sempatik almaların- ,. r a r d eş a . o d 
ma Muştu, Ahmet G6kmet ile Naciye dan biri ve cokeylerin muhakkak • v r • a 
li'ıral, Kasımpaşa, Söğtltözll No. 19 en soğukkanhsı olan Şandoru ta· 

yi ... 

da Seyyar satıcı Yaae! Zilbermana ile nıtacağmı. 8 k 
Le&, Taksim Ölçek sokak No. 70 te Şandor aalen Macardır ve yarış. o z u rt 
KUrkçU Ohanc.ıı Keştşotıu ile Ankine, çılığa da Macarlatanda başlamış_ • • • . . . . . . 

xı 

Glodeobu.rg'un en meşhur ka. 
dm hastalıkları miiteh888lal pro
fesör Mayer ölüm istatistiğini 
ne bir Yana. ne de diğer yana bi
raz olsun inhiraf ettirmiyen us. 
ta doktorlardan idi. 

Taksim Çöp!Uk çe,me No. 23 te to!ör tır. Yirmi yediaenellk bir mazisi • ~ 
Mehmet Ş&klr ne Kalyopi, Taksim val'dır. Bugiln memleketi.m'zde 
Boetan. ııokak No. ıı de kapıcı Ali bulunan ecnebi cokeyler jçinde bil
.PUiat Ue Re!iye Eylb&l, Kuımp&f&. hassa at bakımı ve tedaviai ilf> 
İplikçi fırm No. 117 de odacı Hu.eyin meşhurdur. En büyük hWIUllfyet 
Şendur ile Tenzile Bingöl, Beyoğlu lerinden biri de atlan öa evlldı 
&ıucı ~ı aokak No. 9 d& eababl &"ibi ısevmesidJ.r, 

·emH\kten Aleundr FWpi~ ile Ar Memleketimize gellneeye kadar 
men Belgin, Şl§li Hoca ııanmr ııokak Avrup&nm birçok llatelerinde mu. 
No. 83 te Deni.& üıttetmeni Şemaet. v&ffakıyeUi y&nl}lar yapml§ ve 
tın Erostlnegol ile Zi§an KumUJ, Ka. 1937 de Türlı:iyeye gelmiş.. haya 
sımpaşa Bedii Camı maJı. No. 15 te lı oldukça enteresan. Bilhassa tcc 
emlA.k sahlbı Azız Bayraktar ile Saa., rlibesi tllphe götllrmez. 
det Çokun, TakBim, YenJka!a eokak Kendiaile şöyle kon.U§tum: 
No. 6 da Torcanı Kevark Varlryan Ue - At.çılığa ne .zaman ba.şlad 

mz? tsmııro Aram, Kuımpap, Bedri Ca. 
mi sokak, No. 1~1 de ka!ıveci Nusret - 19U de Macaristanda atçı 
Atabay ile Meryem, Galata LWeci- lığa başladım. O zaman henüz OD 

hendek sokak No. 8' te marangoz dört yaşındaydım. İte yeni başla. 
Saim Topçular iltl Pakize Yıldız, E. ıruştun ki altı aenellk bil· kuntrat 
min alyanak ııe Ayşe Gürz, Galata ile Almanyaya çal.şt.ırma cokey 

olarak gittim. Dört eene Almanya 
Cicin çıkmaSl No. 6 da memur nlyazl da kaldık.tan tekrar Maca 
Tekcan ile Şefika Şenyurt, Şfıtll Ha. ristana dö :re. 1920 bda . 
WkArgazi cad. No. 310/ 6 da M. umu. memleteu!de kald.... .!:,., ya ~ 
ml Sedat Nalçacı ~le Semahat Özen, 1 rJŞ -00ke · olarak ~ a it 
Haaköy Hacıoğlu, Humbaracı sokak tim yı yay g • 

No. 76, işç! Neşet Yıldınm ile Sıdıka ş°andor sustu. Tercümej halin 1 
Yeliş, Şl.şlı Bozkurt cadoe.ııt No. 192 verirken bir hataya düşm ek · 
oto boyacıaı Yoelp Pbrlbilovlç ile Fo. çjn dtltünmeğe ve bot tlve:'e h~ 
tini Panayot.. TakBlnı, Tarlaba§l so. saplamağa bqladı: 

kak No. • te KUzlayen Talıaln Tunç. - 1920 Romanya gitti. Üç se 
aee ile Sıdıka Dunıer, Beyoğlu Tonl. ne kaldı ben Motesya yaşındn 
tom mahallellf Cicim sok&k No. 20 cifi "tti sonra gı .•. 
Amele :Mehmet Yaprak ile Müveddet Ve kelimelerin yerini bir türlu 
Pulat, Kaaımp&f&, Karakol 90kak No. bulamıyarak anlatmağa b&§ladr: 

Çok eski mazisi ve birçok tec
rübeleri esoaamda birçok doğum 
l~rda hazır bulunmuş. yüzlerce, 
binlerce selinm doiduiunu ve 
gene binlerce dehanın, kabiliye. 
tin doğar d<>imaz öldüğünü ör
müş, dünyaya insanların n!mı, 
nereden ve ne suretle akın ettik
lerine , ve nasıl 8e88izce toparla. 
mp gittiklerine tahit olmuştu.. 
o asrın bil"90k &!imlerinin gec;eıı 
aarm filimJerine. onlarm icraa· 
tına nasıl küstüklerini ~örmüt 
ve bir neslin difer bir evvel.ki 
neslin faaliyetini hiç bir aman 
beğenmedifi ve daUna tenkit et
tiği .netioeeine vaıml§tı. Artık 
bir talebenin bir imtihan ko. 
misyonu önünde kekelediği keli
melerin yarının esas prensipleri 
olacağına inanıyordu. Fakat ay
nı zamanda bir fikrin, bir düşü. 
nüşün, bir inanışın doğrudan 
doğnıya bir li.h?.ede t:.erkedile
mlyeceği gibi yeni bir fikrin de 
bir lMı~e. bir hamlede mat o
luna.mryacaima da inananlard8.Jl 
idi. Çilnkü yeni Relen doiru bir 
fikir, bir diiftl~. muhakkak 
beraberinde birçok ~ranlışlar, 
~alar getirir ve değişen, kay 
bolan birçok fikirler de muhak
kak beraberlerinde biTçok haki· 
katleri silrWder.. işte profeeör 
Mayer bu yanhflddarm yerleş
mesini ve öteki hakikatlerin kay. 
bolmasmı istemiyenlerdendf . 

5 te amele Mehmet ne Dellpina, Şifll _ Romanyada Uç sene Matezya 
Oemanbey Şair N!i,'lr aokak No. 6 da alurlarmda çalıştım, )'al'J!J cokeyli 
bankacı S. 8&blr Beki ile Vlıoclan JCr. ğl yaptım, 80llJ'a da General Prenll 
san, Hasköy Deflrmen 90kak No. Morozinin yanında tam on 1}ç ee. 
12/l i§çi Murat EryUel ile Vedia özel, ne kaldım. 

Cokey .Şart<lor çok seudiği BOZKURT'u ıle bet'Gber. 

GNlıdQjM uMUlllf bir mey
dandan 1907 de Nobel mükifa
tmı kar.anmış olan Glotenburglu 
bir i.limin heykelini kaldırmayı 
düşündüğü zaman bunun bir 
mahzuru olup olmıyacağmı pro. 
feeör lılayere sormuş. profesör 
Ma)'el' de bu adamm nazariyele· 
ri artık Mdmil olduiu H;in hey· 
kelinin meydandan bir maiaza_ 
ya kaldmlmasının doğru olaca· 
ğuu, anca.k elli sene sonra gele
cek olan DıeBlin kendisine bir 
mürşit payesi vereceğiden hey. 
kel tamamen arçalanıp eritilme· 

mesini tavsiye etmişti. 

r Dt:'l,omt uar) 

(Ba~tarafı dUnkü .!ayıda) 
zımdı. Sabahtan akşama kadar 
tralada pestilim çıkıyordu. Bu
nun için bebenin sabahtan kir_ 
lettiği bezler pis pis koktuğu 
halde akşama kadar altında ka· 
hyor, temizlemfye vakit bulamı. 
yordum. Karı, bu bezleri bana 
temizJetmekle benden gizli gizli 
intikam alıyordu sanki! .. 

Bunu. ben bezleri yıkarken. 
gözlerinin altından aevinc;le bana 
bakışından seziyordum. 

Dediğim g:bi, bunu anladık
tan sonra onu çocuiuy)a uğraş 
tırmanın bir yolunu aramıya 
başladım. Bunu da buldum. Ar
tık bebe ile hiç uğraşmamıva 
karar vermiştim. Evde bir bebe 
yokmuş ~bi davranacaktım. Bu 
suretle erkeklik haysiyetimi de 
kurtaracağımı dUşUnUyordum. 

lşte efendim, felAket de boo. 
dan sonra oldu: Orak biçme za
manıydı. Sıcak' ortalıif kasıp 
kavuruyordu. Sabahleyin ytl. 
zOmde boncuk boncuk ter:~rle 
yataktan kalktığmı vakit, kan
mm çocuğa memesini verdikten 
aoııra onu evin önündeki sondur. 
maya bırakarak orağmı kaptığı 
gibi tarlaya ~ttiğini ~ördüm. 
Ben karanını yerine getirmive 
umettiğtmin ikinci günüydü .. 
Birinci gOn nasılsa hain, bebesi 
le bira uiraPr ~üşttt-

Çoaılu, yör.ünde ~e ı. 
nek bulutlariyle orada oturup 
dUfllnOr ve bana bakar görünce 
bUtOn kazımı beynime çıktı. Yav 
rucabza acıyacağmı yerde daha 
QOk lmdmı ve orainnı kapınca 
tarlanın JÜUD11 tuttum. .. " 

Kamnpap. Plfmanlye 80kak No. M Romanyada iken birçok beynel. 
te Seyyar aabcı 8Weyman Sellin ne ı milel yarJtlar, handikaplar kazan· 
l'lrdevs özen, Kaamıpaşa Pap. Ha- dmı, mania kolularmda umumiyet 
san No. 28 de amele Ahmet ile Ana, le blrinclli#i muıhalua ettim. 
şı,u, FerahnAk 110kak No. 9 da ara. 1936 da Prens Morozinin iki ah 
bacı Ahmet özer lHı Fitret O~ıer, ile Yunaıüstana gittbn ve daima 
Beyc«to Tekkuyu aokak No. 11 de birinclllkler aldım. Avdetimde ta_ 
Kutucu, Seramta ile llerak&. Kaamı. tlrahat için memleketime geçtim, 
pap. Dereboyu No. 10 d& K•klnl-t A. işte 0 zaman Romanyada bulunan 
Hamdi Var ile Havva Dotan. Taka1Dı Akif Bey beni çağırttı ve 1937 se_ 
SakWlğacı cad. No. l5l de Pastacı nesinde Markiz iSimli hayvanı da 
Vebro Papuotıu ile Aııastaalyo llen. beraberimize alarak A1ı:if Beyle 
cafaa, YenJçarıı cad. No. 31/3 Ma. beraber T\J.rlrlyeye geldik. Bir ka{: 
rangom Kostantln Papadopul09 ile Ki. ay Akif Beyle çalıştık.tan eonra 
ven RIÇlpir, Galata Okçumua" Cad. Akif Bey beni Atıf EBenbel'e dev 
No. ıı de ltçı Yorgt lıliatfllioğlu Va- retti. o zaman Atıf Beyin Talu, 
sUtkt Hrl8orlonl, Galata Kireç kapw Baylan, Meram gibi gttsel hayvan
No. 22 da Amele Salih Golman ile lan vardı. Atif Beyle Uç eene ça. 
Zebra, Ta1ra1m Lamartln cad. No. 40 l11Jtlm. Ve bir eene evvel Ahmet 
da llUteahhlt K. Şemat Akgtln lle lir. A taman'm yanma geçtim. 
bal Soyman, Beyotlu llefl'Utlyet cad. - !l'Urldyede bO.yük yanşlar ka 
No. 2•9 da Doktor 8. Nu.tıet Diri.iev zandmn: mı! 
ile Zinnur ugur, ' - Reisicumhur ve Gut koşwm 

hariç olmak üzere birçok bUyflk 
handikaplar kazandım. 

- Yarış kazanmak için nelere 
dikkat edersiniz? 

- Atın tabiatına göre hareket 
etmek lizımdır. Bazı hayvan ön -
den kagım•k •ter, bunlarm ıbir ım 
w lnat.çı olur. Yarıp ütiyen ver 
mealer. Bazıları da Y&l"JII arka • 
dan takip ederek sonralan öne 
geçer. 

- Bisde yelifen safkan İngiliz 
atları balrh>da ne dillUnüyorsu -
nu? 

- Mııbakka.k ki her sene da 
ha gUael taylar geliyor. Bugün i
çin Kranm ve Romans en kuvvetli 
yerli İngille atlarıdır. Yeni yeti 
ıen hayvanların daha bilyflk kuv 
vet göstermeleri kuvvetle muh 
temeldir. 

- Ya.nnık.anlarm vaziyeti na -
sıldır? 

- Tilrkiyedeki yarımkanlar 

Evlat katili 
Baktım; Mehmedin kara ku•·u 

yüzünde ter damlaları birikmiş
ti. Pantalonunun cebinden ~ıkar. 
dıif fevkalade kirli mendiliyle 
onları sildikten sonra: 

.. _ Evet, diye devam etti, e· 
vin köşesini dönerken bebenin 
yüzüne bir daha baktım. Ne ai. 
hyor, ne gülüyordu. Yalnız u
mudu kaybolmuş gözlerle gözle. 
rimin içine bakıyordu. Son defa 
sineklerini kovup, keskin sabah 
giln01inden korunmak ister gi.bı 
gözlerini uğuşturduğu esnada 
ben de köşeyi döndüm. Bu pi~ 
kandan akşama iyi bir intikam 
alacainnı dütünüy()J'dum. Köşe. 
vi döndükten sonra gördüğüm 
bir şeyi daha hatırladım. Çocuk 
hem altına pialooıiş, hem de işe
mişti. Bezleri ıpıslaktı. Yüz adım 
gittikten sonra icimin sızladığı 
m duydum. Dönüp zavallı yavru_ 
cuitı ~ağıma aktmı, tarlava 
götürmek için bir müddet durak. 
ladan. Bana bUyük adam gıöi 
bakan o gözler yüreğime işle· 
mişti. Kanmm ~ptıklarını ha. 
tırlayınca bundan cabucak vaz. 
geçtim. 

Tarlaya vardıiun .zaman ka
nm eğilmiş ,ekin bi~iyordu. Hiç 
yüzüme bakmadı. Ben d~ onun 
yam başmda ekin biçmi>~ bq
ladım. Dönüp de bir kerecik .ıl. 
sun "çocuk Derde, çocuk ııe ol. 
du ?" demedi. Onun bu halin<.! o 
kadar iQerledim ki elimdekı o
ralda boynunu uçuraaım geldi. 
Fakat, ben ömrümde tavuk KIS-

. adam deiilim· 
mı= doiru ribıdr Jub~eden 
eamiye balladı. Sanki eam yeli 

emyordu.Hava dayanılır gibi de. 
ğildi. insanın apl§ aralarından 
yüzünden şarıl şanl ter akıyor 
du. Havada kugm bir toz yağ
muru da vardı. hısan, yanıbe
şında.ki ekinlerle birlikte ateş aa
lacaiıru sanıyordu. Ama. icöyE1 
kenı dayanıklı oiur. ~m. mal'J 
dınlemez,. Biz de biçmıy~ devam 
ettik. Tarla kuşlarım. serçelerı 
ağtzlarmı açmış eolut· görünce 
hep bobe aklıma geldi. Jurdu 
Kac: kere koşup zavallıcığı ku
cağıma almak istedım. Karımın 
ifrit gibi suratı bu hteğimi ön· 
ledi. Alnındaki terleri peşt11ma· 
lmm etekleriyfe silerek dev karı
;ı gibi yorulmadan buğday biçi· 
yordu. Kızgın topraia alnma:ın . 
burnunun ucundan iri. knpkara 
wr tanelerinin düştüğilnll "oı-U
yordum. 
Akşam üstü hır köpeı, gibı 

yorgun eve döndük. O, hızlı hızlı 
benden önde yüıilyordu. Ne ge· 
riye, ne de etrafına bakıy·.>idu. 

içimden: ''Su bebenin b<l~ına 
bir iş gelse de şundan bir ~ al
sam!" di)'e bir düşünce gelip ge
lip geçiyordu. 

Sonra da, yavrucuğun başına 
bır iş gelir diye içim hopluyor, 
hep onun sabahki o büyük adam 
gibi Umitsiz bakıtlarla ~zleri
min ta içine bakan gözlerini. si
nek bulutlan kalkıp inen küçü
mencik ağzım. bumunu habrlr 
yordum. 
İçime büyük bir acı çökmüetü· 

Tuhaf değil mi? Ben yaşıma ge
lecek işleri daima önceden duy
muşumdur. Durup dururken içi
me doiar K&nmm ıut.ımı.rm! 

geçmek için çabalamak istiyor. 
dwn. Fakat, o kadar yorgundum 
ki, eve ilk önce o sonra ben var
drk. 

Ben köşeyi dönüp eve yaklaş
tığım vakit tüyler ürpertıci bir 
kadın çığlığı işittim. Bu, o ka. 
dar vahşi bir ağlayıştı ki kan
mın olduğunu birdenbire anlıya· 
mad·m. Sondurmada eğilmiş, 
sarsıla sarsıla hıçkırdığını gör. 
meseydim buna hiç bir vakit ı -
nanmazdım. 

- Eyvahlar olsun, uşaklar, 
yetif;in. bebemi öldürdü. Uşağı· 
mm kanına girdi herif! .. 

Dive bir di~i kurt gibi uluyor. 
du ... 
Taş kesilmiştim. Beş dakika 

ıçinde bütün köy halkı baş·mıza 
toplandı. Herkes. gözleri açık 
''cennetE' uçan'' bebeve acı} arak 
bakıvordu. 

İşte, ben, bu yüzden beş sene 
ceza yedim. Kadmm bütün akra
baları aleyhimde şahitlik ettiler. 
Çocuğu benim öldürdüftüme ye
min ettiler. Halbuki bebenin bey 
nini güneş kaynatmıştı. O giln. 
kü sam yeli, o uğursuz srcak .. 
Bunu kime anlattt"!'"D? 

Ben içerı düşelı üç yılı geci 
yor. Karımın ba~a birisinden 
şimdı bir c;ocuğu daha varmış .. " 

Mehmet, kirli mendilı~ le aJ
nmı tekrar kuruladı ve: 

Benden evvel çıkacaksın, 
Bana bir iş bul da şehirlerde ka. 
tayım. Art•k köye gitmek iste
~!eledi. 

M- A. Yalrınkııım 

fevkalade kuvvetlid.ir. Prens Ha _ 
!im ve Karaosman ahırlannda ye 
t..ışcn yarımkanlar normalin ~ 
üstündedir. 

- Arab atlan haltlunda ne dil 
şünUyorsunuz? 

- Bozkurt, Sava, Mihrican ve 
Bora bisdekf Al'9b atlaıının en kuv 
veWleridir. Bwılardaıı Boalı:urtu 
yalmı mesafelerde hiçbir at g~
mes. 

- Gelecek sene Ga&i Jwtusuıw 
kopcak olan bu aeneki ildli tayla. 
rm en kuvvetlilerı hangileridir? 

- Gazi .ko§usu ~ecet eene 
Karabiberle Cavit Beyin •tı ara -
sında paylişılacak. Karabiber çok 
milkemmeJ bir tay, fakat bir kıl 
geçmeai, biraz istirahat etmelli. 
bilyilmesl lAz.ım. O zaman hem la. 
sa hem de uzun mesafelerde ko -
şan mükemmel bir hayvan olacak. 

- Tilrkiyede daha ne kadar 
ıaman kalmağı dlleilAüyorswıus? 

- TUrkiyeden gitmeği dilşUn 
müyorum ki.. Burasını pek çok 
sevdim. Tilrkiyeden gitmek delil. 
mümkiln olduğu kadar umu a 
man kalmak istiyorum. 

- Tiırklyede en ook hanct atı 
seviyorsunuz? 

Bu sualim üzerine Şandonın göz 
leri panldadı. Her halde ı be_ 
yecana getiren bir ıey vaı ı . 

- Hepsini çok seviyonım, de
di. Hatta KOIJU kazannuyanlan bL 
le ... Fakat en çok sevdiilm Boı 
kurttur. Bozkurtu çocuğum gibi 
severim. 

Bozkurttan bahaede1"ken o lı:a. 
aar heyecanlanıyordu lı:i, hayret 
ettim. Gözleri panldıyor, g6j81 
kabarıp ini) or, lisanı zayıf okluia 
için derdini hak.kiyle anlatamı -
yor, elıni uzatıyor işaretler ,..._ 
yor ve çetrefil şlvcsile: 

- Bozkurt benim çocuk, ve a 
hibi iistteğmen llıı'1yazi Kurtay da 
kardeş gibi bil' arkadaş.. diYol'~ 
At bana bırakmış, ben ona çocuk 
nasıl öylr bakıyorum. Beni kaç ya. 
rış kazanıyôr, biç zorlamıyor Boz
kurt.. O kendi kazanıyor yarJfl. 

B~e ıkramiye değil, Bmkurt lL 
zım. 

- Bari bu kadar sevd"ğiniz Boz 
kurt hn.ss:ıs bir at mıdır?. 

- lnsan ıbidir. Seyis bıralı:ıl'; 
hayd" gıt bul Şandoru .. der. O ge 
lır knlabalık idnde beni bulur, ba_ 
şını omuzuma silrer. Fakat zaval
lının şimdi sanlık haataı·ğı var. 
Bu s ne profesör Tevfik Hoca hu 
tahğını çabuk keşfetti. Şimdi te • 
davı edı) oruz. Yakında bJ9bir ıe· 
yl kalmıyncak. 

MUZl\Ft~ 

VAKiT 
Sizın gG%etenddir. Her 
OJ'Zunu.zu vazrnıs. "'~• 

ceı.'ap vere':e k ı, 
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1 Haftalik Radyo Programı 11 
l'A1.Aıt: 3.8.1911 118,30 Scrbe8t 10 dakika, 18.40 MUz.lk 

8.30 Program ve memleket saat e.. ince saz faslı, 19.00 Konutıma (Dert. 
yarı, 8.33 Müzik: Hafif program (Pi.) lc§mc saaUı, 19.15 lIUzik: Radyo caz 
.45 AjaM haberleri, 9.00 MUzlk: Ha_ l ve Tango orkesırnsı programının ı. 

rıt mllzik ve ma:-şlar (Pi.) 9 .30 Evin kinci k • .ınıı. 19.SO Memleket saat o. 
saaU, 12.30 Program ve memleket yan ve Ajans haberleri, 19.45 Müzik 
saat ayan 12,33 Müzik! Saz eserleri, Dünya garkılan, 20.15 Radyo gazete-
12.4!'i Ajans haberleri, ıı oo Müzik: si, 20.45 ~11.ızik: Soıo ıı~ulular, 21 00 
Şarkı, türkü Vt> oyun havaları. 13.30 1 Ziraat takvimi ve toprıı.K mahsulleri j 
Kon~ma (Dcrcoen - Tepeden), 13.45 borsası, 2· O Müzik: som §arkılar 
Müzik: Radyo salon orkestram (Viyo. program ı.• .. klncı kısmı, 21.25 Ko_. 
lonlııt N celp Aşkın). 1 .00 Program nuşma ( SaL .kı\rlarımız konuşuyor). 

ve memleket sant ayarı, 18.03 Mllz.ik: 21.40 Müzik: Senfonik program tPl.), 
Radyo caz orkestraeı (İbrahim OzgUr 22,30 Memleket saat aynrı, Ajans 
ve Ateş Böcekleri ı . 10 00 Müzik: Ka_ haberleri, 22.45 MUzlk: DanB mUzlğı 
rl§Jk garkılar, 19.30 Memlek ~ saat (Pi.), 22.&5 23.00 Yarınki program 
ayan ve Ajans haberleri 19.45 Mt'- ve kapanış 
ıı:lk: Meşhur Viyolonistler IPI.), 20.00 Cl ~l.\: 8.8.1911 
Konuşma (Yurt saati), 2~.15 Müzik: 7.30 Program ve memleket saat o. 
Solo şarkılar. 21.0C Zıraaı tnkvlml yarı, 7.33 Müzik: Hanf i>Qrçalar (Pi.) 
ve toprak mahsulleri borsam, 21.10: 7.45 Ajans haberleri, 8.00 MUzlk: Ha. 
MUzlk: Fasıl programı, 21.40 lstan_ fif parçalar programının devamı (Pl,) 
bul at yanşlannm neUcelerl. 21.50: 8.80/ .45 Evin saati, 12.3t' PrOgr&{D 
Mandolin takımı - Sadık Talu ve ar ve memleket saat ayarı, 12.33 Muzık 
kada,ıan, 22 15 MUzik ' Dans mllzlğİ Fasıl ııarkılıırı. 12.45 Ajans habcrıerf. 
(Pl.), 22.80 Memleket saat ayan ve 13.00 MUzik: Fasıl şarlnları progra. 
Ajana haberleri, 22.45 Ajans spor ser. mmm ikinci kısmı, 13.15/H.00 MUz~ıt 
vilııl, 2%.55/23.00 Yarınki program ve Kara,,ık program (Pi), lS.CO Program 
kapanı'" ve memleket snat ayarı, lS.03 Müzik 

PAZARTE ı: 4.8.1941 Kanııık ııo.rkı ve tUrkU1er, 18.30 Ser. 
7.30 Program ve memleket saat a. best 10 dakika, ıs 40 Mütll:: Rnclyo 

yan. 7.33 M!lzlk: Hafif parçalar (Pi.) Svfng kuarteti (!, ôzgUr vr Ateş Ba. 
7.45 Ajana haberleri, 8.00 Müzik: ceklerl). 19.00 Konuşma (lktısat sa. 1 
Ha.fit pan;alar programmm devamı ati), 19.15 Müzik: Radyo Svlng ku. 
(Pl.), 8.30/8.4~ Evin Hali, 12.30 arteU programının ı .. .n:ıl kısmı, 19.30 
Program ve memleket saat ayarı, Memleket saat nyarı ve Ajans haber. 
12.33 Müzik: Fasıl prkıları, 12.45: 1 leri, 19.45 MU.Zlk: Fam! heyeti. 20.15 
Ajana haberleri, 13.00 Fasıl prkıları 1 Radyo gazetesi, 20.45 MUzlk: Solo 
programmm devamı, 13.15/14.00 Mll. rsarkılar, 21.00 Ziraat takvimi ve top. 
zik: Kart§Ik program (Pl.), 18.00 rak mahsulleri borsası. 21.10 Temsll, 
Program ve memleket sa.at ayan, 22.00 MUzlk: Radyo salon orkestrası 
18.03 MU:rJk: Cazband (Pi.), 18.30 (Viyol,pnlst Necip Aşkını. 22.30 Mem 
Serbest 10 dakika, 18.40 MUzik: Tan... ıcket saat ayarı, Ajans haberleri, 
go ve Rumbalar, (Pi.), lG.00 Kon'U§. 22.45 Müzik: Radyo salon orkestrası 
ma (Mehmedln saati), 19.15 Mllzlk: programının ikinci kısmı, 22.55/23.00 
Köy havalan, 19.30 Memleket saat Yarmkl program ve kapanış. 
ayarı ve Ajans haberleri, 19.45 MUzlk Cl1 IARTE~l : 9.8.1911 
fa91l heyeti, 20.15 Radyo gaZ()tesl, 7.SO Program ve memleket saat a. 
20.45 MUzik: Bir halk tllrküsU 6ğtt. yarı, 7.38 MUzlk: Hafif program (Pi.) 

nlyoruz. (Geçen haftaların tUrkUlc_ 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Müzik: Ha
nnden), 21.00 Ziraat takvimi ve Top. fit programın devamı (Pi.). 8.30/8.45 
rak malıaullcr1 bor:ıaa1, 21 10 MUz.lk: Evin saaU, 13.30 Program \"e mcmle. 
Solo şarkılar, 21.2!'i Konuf]Tna (Hoş- ket saat ayarı, 13,33 MG~lk; Türkçe 
beş), 21.45 Mllzik: Senfonik mUzik; plAJ<lar, 13,45 Ajans haberleri, 14.00 
(Pl.) , 22.30 Memleket saat ayarı, A. MUzik: Karışık program (Pi.), 14.45 
jans haberleri, 22.45 MilzJk: Dans Müzik: Türkçe plfıklar programınm 

mUzlği (Pi.), 22.55/23.0(l Yarmkl ikinci kısmı. 15.00/15.SO MUzlk: Daruı 
program ve kapanı§. müziği (Pi.), 18.00 Program ve mem. 

SALI: 6.8.19-tl leket ııaat ayarı, 18.03 MUzik: Fasıl 
7.SO Program ve memleket saat a. heyeti, 18.30 Scrbent 10 dakika, 18.40 

yan, 7.33 Müzik: &lif program ıPI.) MUzlk: Radyo caz orkcstnun (tbra-
7.45 Ajaruı haberleri, 8.00 Müzik: Sen. blm ÖzgOr ve Ateş Böct>klcri), 19.00 
fonik mO.Zik (PL), 8.30/8.45 Evin sa. Konu§ma, 19.15 Müzik : P.adyo cıız 
atı. 12.30 Program ve memleket saat 
ayan, 12.33 Müzik: Türkçe ptAklar, 
12.45 Ajana haberleri, 13.00 M!lzlk; 
Türkçe plAldar progra.mmm oovamı, 
13.15/14.00 MUzlk: Karl§ık program 
(Pi.), 18.00 Program ve memleket sa. 
at ayarı, 18.03 MUzlk: Radyo salon 
orkestrası (Viyolonist Necip Agkın), 
18.30 Serbest 10 dakika ı .40 MUzlk 
Radyo salon orkestrası programmm 
devamı, 19.00 KonU§ma (Yuva saati), 
19.15 MUzik: Radyo salon orkestram 
programının son kısmı , 19 30 Memıe. 

orkestrası programının ikinci kısmı, 
l9.80 Memleket saat ayarı ve Ajans 
ha.berlerl, 19.45 MUzlk: Piyasa şarkı. 
l&l".ı, 20.15 Radyo gazctesı 20.45 Mil.. 
zik: Solo garkılar, 21.00 Ziraat takvt_ 
mi ve toprak mahsulleri borsası, 21.10 
Müzik: Dinleyici lstcklerl 21.40 Kc. 
nuşma (Günün meseleleri) . 21.!>5 Mü
zik: Radyo, salon orkestrası ( Viyolo. 
nlst Necip Aşk.n) , 22.30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri, 22.45 
Müzik: Radyo salon orkestrası prog. 
ramının ikinci kıamı, 22 r,~123.00 Yo. 

ket saat ayan ve AjaM haberler!, rınki program ve kaponıe. 
19.45 Mllz.lk: Muhtelif ııarkılar, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 MUzlk: Opera Askerlik ilanı 
potpurileri (Pi.), 21.00 Ziraat takvl. ~ik~ A kerllk Şubeıılndcn: 
mi ve toprak mahsulleri borsası. 21,10 337 doğumluların ve bunlarla mu". 
Ktlzlk: Saz eserleri, 21.30 Konuoma, meleye tAbl olanların son yoklams.lıl. 
21.45 MUzik: BUyllk fasıl, 22.30 Mem. rı devam etmektedir. Bu yoklumal • 
Jeket aaat ayarı, Ajans haberleri, rın Ağustos nlhaycUnc kndar yapıl • 

1 
22,45 M!lzlk: Cazband (Pi.), 22.55/ ca~ı evvelce verilen Ufından biliniyor 1 
23.00: Yarınki program ve kapanı1'. ise oo bu doğumluların ellerindeki nO. 

ÇARŞ MB : 6.8.i9U fus hüviyet cüZdanls.rı ile biran evvel 
7.30 Program ve memleket saılt B• ııubcmlze müracaat. etmeleri ve yok. ' 

)'&rl, 7.33 MUzlk: Hafif parçalar (Pi.) lamaya gclmiyenlerln yoldam kaç • 
T.45 AjaM haberleri, 8.00 Müzik: Ha. ğı ad edılerek hakkında kanuni mu:ı. 
tft parçalar programının dt'vamı (Pi.) mele tatbik edileceği tekrar fllı.n 

8.30/8.45 Evin saati, 12 30 Program 1 olunur. 
ve memleket saat ayarı, 1233 Mllzik: ---------------
Solo f&?'kılar, 12.45 Ajans haberleri, V EDAD U RFJ 
13.00 MUzlk: Solo §arkıtar programı. Tiyatrosu 
nm devamı, 18.15/14.00 MUzik: Ka. Ru Akşam U~.}lcrb<'.)lndl' 

:rJfJk program (Pi.), 18.00 Program BtR OOKTOIW • \Aztu; 

Te memleket saat aya.rı, l~.03 MUzlk: 
Dana mUziğ'i (Pl.) 18.15 Serbest 10 
dakika, 18.25 Konll§ma (Dış polltlka 
b&diaeleri), 18.45 Çocuk saati, 19.30 
Memleket aaat ayarı, ve Ajana ha. 
~rleri, 19.45 MU.Zlk: Kadtnlar faslı, 

20.15 Radyo snzetest. 20.45 MUzlk: 

l'lyeıı 8 l'erdc 
1 

Bevnilu ii:"ıJ;s;neması 1 
Kııb-Un MatinP 11,SO d gece 8.SO 

da 8 bil)ük film blrd n: 
1 - Klnğ Konğun o~lu. M~r.ra. 

t - Kara 1!d:ının eıınırı. Boriıı 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarrul hesapları "1941 ikramive planı 

1 

KEŞlDELEH • Şubat, 2 Mayı.'I ı Ag-wıtos. s lklnı:tı.cartn 
tarihlerinde y:ıpılır 

ı 41 kram 
ı adet 2000 L..lık .,. 2000.-Lirs 
, 750 .. 1500.-

1 • 1000 - 8000.-

• 500 • - 2000.-

eıerı 

• 

250 • 
100 

50 • 
20 • 

- 2000.- • 
- 3500.-
- 4000.- • 
= 6000.-·-ll!B-

latanbul Belediyesi ılanları 1 
'J'ah. Hı d. ilk Tt•nı. 

10440,0'.l 

11871),00 

699';,00 

5455,00 

6216,16 

7 S,00 

f90.00 

~chlr <!Öp • • n.n denize dökDlmesl lglnde kullanılmak 
Ozerc Uç "·~· mllddetle klrıılo.nacnk ruıgart 13 mavna 
ı1c S adet crta kayık. 
Daı Ulllcczc mUcssesc 1 ıçln dcfatcn teslim edllınek 
l•z re almnc •k pirinç, kunı fasulye, mı:-rclmek. kuru. 
llz.llm, aa.ç . nohut, v kuru b my 

524,63 Dı:rUUlcezc mu J için de ten tcsl.m edılmck 

409.13 

466,21 

üzere alın~ n'( 3500 ldlo zcytıny.ığı ve 000 kilo sabun. 
Bant atfily..,sındc yapılmakta oııın çöp arabalarının 
!ırıollnde kullanılmak Uz.ere aıınacak çidenc kalaB, ta. 
hu ve kol:l~acı. 
!Ik okullar i\;ln alınacak 290475 kilo kcsılm~ gllrı;en 
oc.unu. 

Tahmin ~d Her! ili' ilk te:wnat m kdarları yukarda yazıtı 1 lcr ayrı 

ayrı kapalı zarf usu ı!c ckslltm,•y, konulmuşttır Şartnameleri zabıt \'c mu. 
nmelM mUdürl l~U knl'nılndc gonllcbllır. lhsle ıs 8 9 U Pnzartcsı gllnü saat 
15 de Daimi Encllmı..'1do yapıla::<ıl lır Tnliplcnn .l't teminat mal<buz v<'yn 
mektupları, knntmcn lbrı..zı laz tıl g kn ,;esalk ve mavna ve kayık kiralan
ması .şl:-ıdcn (;'nyrl 1 !C'J için 911 yılınn alt Tıcaret Odası V<' lkalarlle 2490 
numaralı kanunun tı..ı .ıntı çevr~:ıındc hazırlay acnldnrı t kllf mektup! ırını 
lhale glın 1 sarıl l4 de ı·ndnr d ı.mi C'ncilmcpe \"ermclcrı lı\zımdır. (60> 2) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa-
tınalma Komisyonundan : j 

1 - Merkez ve mıiihııknt :11lı ltıbdemini ıçın o.çık ek Ulm ııc numune. 
sine tcvfıknn l<unııışı cJ:ııremiz •f n ,;erllınck üzere (1621 takım clbısc ve 
kasket cliktlr.lccektlr. • 

Bılcllmlc oikı hrcı dikicıy ,11t olmalt 
tahmin b deli 12 iırad n 1914 hr'l<'ır 

şnrlilc IX' r t ı,ım n dikın<' 

2 - Bu eksiıtmey nıt 

aluıır 

3 - F.ksıltmc 1 !• At;'U3los ı.ı ı • Salı glınlı s ıı t 16 ;,ı c e Gaı t ı d Kıı ı. 

muslaf •J•a a r.okıığı:ıt. mez'nır merkez satınalmn komi \Onu ı ı :ıo. 
pılacaktır. 

4 Mu\akkat t mlnnt pıı "'tı.,ı 145 lira O kuru tur 
5 - B•ı işe ·~lrt> .. el 1 nn 11141 sencsı Ticaret Od 

lerı "' terzi olma.an • ttır. 

Diş Muny<'nchunesl 

Ar s od.mos Vasııyadıs 
l'orlab v: Caddesi No.: 230 

Rirlncı 1'9t 

Kayıp Aranıyor 

UN ALAN 
CağaLoğlu Sıhhat Yurdu 

Erltek kadm VE> -.oçuklara 
ait he· nevı amelıyatlar 

Bir halk tUrkQsü öğren.iyOl'UZ: ıCcçen 
battalann tUrkUlerlndcD) 21.00 Zira. 
at takvimi ve toprak mahsulleri bor
saaı, 21.10 :MUzik: Solo şarKılar, 21.25 
Müzik: Operetlerden seçme parçalar 
{Pi.), 22.10 Müzik: Solo şarkılar 

programmm ikinci kısmı, :!2.SO Mem_ 
leket saat ayan. Ajans haberleri, 
22.45 MUzlk: Cazband •Pı.), 22.55/ 
23.00 Yarınki program ve. kapanrg. 

Kıırlof. 

3 - Yt>ntllı ('ı;ntrı. 'ilOll')or 
KoV~)lıır, 

L\cele satılık Arsa 
Knrt.Aı Maıtcpcst'1de Kunır;pşme 

Mevkllnc.e Bağdat caddesinde 2 dakl. 

Sürmeneli Mimar Mu lafa ErtUrkü 
arayonım. Kendisi bu 11 mı gördı.ığü 
veya onu bil nler okudu ki ıı ı t ,d r
dc Hayd:ırp ı n Yollama memurıu. 

ğunda amcasının o4 lu Dursun Zurnn. 
cıya ınalfımat vermC'lerı ıic ı edil· 
mektC'dir. 

İdrar yol.an ı;oz, kwak nurun 
has•aıık ve ınt- ıyatıar- ile doğum 
'mlllcığer mıdc on ~ k nasta 

H \oğlu 8 lloeU Sulh Hu! uk lfıl. 
l<lınllğlnı.h ıı : 

PEH EMBE: i.3 19-U 

7.30 Program ve memleket saat a. 
yan. 7.33 MUzlk: Hafif program (Pi.) 
7.45 Ajana haberleri, .oo MUzlk : Ha. 
fit programın devamı (Pi.). S.30/ .45 
Evin saati, 12.30 Program ve memle. 1 
ket saat ayan, 12.33 Müzik: Saz eser. , 
leri, 12.45 Ajat:11 haberleri. 13.00 MU. 
zlk: H&tlt tUrkUler, 13.Hi/14.00 MU. 
z11l: Kan~1l program (Pi.). 18.00 
Program w memleket saat ayan. 
J8.03 Mllzlk: Radyo caz Vf' tango or. 
keatruı (1. Özgür ve Ate§ Böcekleri) 

ka nw atede 544 metre murabbaı ar
sa aeaıe olarak 'latıltktır Tallpler'.n 
Vakıt gazetesinde Adnar Evclmlğe 

mUr8cnatıcrı 

GOZ MUfEH~SSISI 
Kemal Tarkan 

PazArdan ne.şita ııeı ~ 
001 .... UEN ı;ONKA 

1 akaım. Kame,. Palas 

ZAYi 
İstanbul birinci fırka 3 üncU alay 

Wlllk 7 den aldığım askerllk tezkere. 
mi ?.ay! ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hüknıU yoktur. 

l'ıığlmıı:uıı fı"ermcne<"ller 12 nu_ 
nııırada i\hmet ojthı llh. l nr-
boluhı. 825 doğumlu. (36820) 

Raşit lZa T; vatrosu 
l nci kat Ru \ k nm Jlakırkö) l\lllU) dide: 

reJe-toa: , 9318 - Rlr füıılc l!ızrm - Konwdl 3 Perde 

·------------' HALİDE PİŞKİN birlikte 

9U 1383 

lstanbul Posta, TC'lgraf \'C Telefon 
MüdllrlUğü tarafından Harbiyede, 
Teşvlkıyede, Çınar sokak 26 No lı 
Apartmanın 1 inci dııiresınde ın\ıkını ı 
C mal Er\'Ura ııle:ıhlne aç•ı n alacak 
davasının muhakem inJ !Ilı.nen y • 1 

pılan t b'i ta rağmen gelmc;I iniz. 
c! n gıyap kara,.ının 10 gUn mllddcUe 
ılfınen tcbll ine karar vcrflmlş oldu_ 
(;'Undan ınuhak me gUnU oian 14 .9n 
ıınat 10 da mnhkcmnye g lmen!z, nk. 
1 takJırd gıynbımzd:ı k r r verıl • j 

c ki gıyap k rnn makamına kaim ol. 
mnk üzere iltuı olunur. 

İLE SABAH, ÖGLE VE 
Der yemekten sonra Jiindo üç dda muntaıamaD 

diılerinlzi hrçalayum. 

BABAESKi BELEDiYESiNDEN: 
T:-ak)anın kt.kl!k ..:<'kuıu çnvırl&.rı yemyeşıl ve geniş merala!~ 

\<l iyi !Ular!lc her ycrCt.n ustun oo•:uktn ve güzellfi;tc hayvan )'t 

yer oldıığ'ınu blılOn dtm~·a bilir. 
12 Ağusto:. 1041 de sçılacıık V\> dbrt ı;Un sürecek ~ıan Bnb11 

ve ırmtiıı Pıırayırı bu uzelliğln biricik meşhe~ldlr. 
Babacsk! Pıın:ıyıı nan her I>• scyr uygun fiyatta emtia \'C btr 

hayvan bulm:ıl' mUrıli<ündür 
Tüccarlarınııza c leplerim ~ c nbazlarımıza ve csnaflarııll~&l 

yıra ı:;e!meyı lhma: f'tmemclcrir 1 tavsiye ederiz. l 

l stanbul Haııa Mıntaka Depo Amirlığİ,J 
1 - 112 kalem e;lektrlk mııl7rmesl alınacaktır. 
2 -- Kati teminatı ~07 llra1 r. Bu teminatı Bakırl,öy mal rntl \ 

yatırılarak makhıız!lc ~rlikte ı.t c 041 Perşembe gtlnU sant 14 dt 
hava mıntnkn el( p:> r.mı •!iği sa• •n o.ima komisyonunda bulunmaları~ 

3 Bakırky rnal mlldUrHlf,tlndeı. alınacak 177 kuru:ıluk ı:tı81') 
knbll'nde evl!af Jislesl \'e:-ıllr. 164' 

Levazım a.mır 19mdefl 
ıarıcı dSl<er <ıtaarı ıan ar 1 

ıstanbu 

-------------------------------------------~ A~ ığıua yaz;Jı nl(vadın açı' O;?~:slltmeıert 14 U41 pel'Fıı:ı 
hizıılarınuo yazılı saatlt"rde l<~.s :.şct.irdc askeri ııat:n aıma ıı:l)lll 
yap.ıacnktır Tullplcrl:: belli vcı. tlLtı:. l'omlsyona gelmeleri. 

CJn 1 ~llktarı J enıınatı 
l{IJo Llrtt 

Silt 20,000 217 50 
Yoğurt 20,000 37~ 

*** -Aşağıda yq.zı:ı m<;vadm kapau zarfla ekslltmelerl hlzalarındll 'i' 
aat .e nıahallerd •ki esker1 satl" alma komıs~onlannda yapııacal' 

tiplerin kanuni '"csikcılarlle tr •• lif mektuplarını lhnıe ııaatıerındeı> 
cv.,cı ı,onılsyona \'l'rmclrrl. ~vd'•l ve şartnameleri alt olduğU kOXI> 
da görUIUr 
OlN l ~til•t:ırı ]'ııturı 

Kilo Llnı 

Sığır eti 322 000 128.~0C 
Koyun eti. 19,GOO ll,iGC! 

fr.lllillll tT 

lJru 
0660 

thıılc OtinU 

6/8/0U 16 Çorlu. 
Çanakl<ll 

!{uru ot. 2. 5 .500 142.92~ 

~aman. l.944 OOC 48.6CC 
Çam od•ınu 065 000 2 95C 
Meşe odunu 2 O ~ OOC '70 75• 

822 
~06 

Ş510 

2172 
478A 

8 ... , 

6 .. " 
6., ,, 

16 
10) 
16) isken 1 rU11' 

8 .. " 
~ " ., 

16.3J Erzunı ı. 

16 ErzU"Ufll. 

Koyun t>ti. 0.000 56.00 4200) 
8375) 

6/ ou 16 ) 
Sığır eU. 110.000 45,00C .. ,, .. 11 ) Bur a. 

<40ı 1104!S) 

• lf * 
Aşağılla vazıh ııe\'adın kao .. : zarfla ckııiltmclert nızaı ırıııdll 

gllr.. saat ve mahullt'rd~kl ask "i :ıı:.tm alma komlsycnlnnnda yııP1 ' 
Talı;ılcrln kanun vcslkaıarile "İtil' mektuplarını h lf- ~:ıatl!rııı 
saat evvel alt olduğıı "':>misyon v rmeleri. 
Clmd likt lr• liıtJırı l'Pnılııııtı 

Sığır ('lj 

Sade )ağı 
Arpa 

ı~ Ilı ı.ı m 1.1 rıı 
200.00l u0.000 :m;o ı~ on 14 sıtı"' 

Odun 
Kuru ot 
Sade ydğl 
Kuı u ot 
S de ya ı 

mıru ot 
C:::ım ıı 

l{uru ...,t 

~ ~r ll 
Sarn'ID 

P8l lPS 

Kuru n~fl n 

Bulgur 
Kuru ( ı il.} 

Pirınç 

46,00( 63,000 4725 Hi •• .. 16 131ll 
l ,000.00( 120.000 9000 H , ., 11 Biti 

ıs " " u mtJ"' 
ı• .. .. ı5 e•tt ~ ~ 

2.000.001 30,000 :.!250 
600,00ı 

19 [)Q( 

5CO OOf 
39. 0( 

500,00ı 

1'.iOOOOl 
r.oo ooo 
200 OOf 
662 00( 

3 000 

2 8.000 
'04,0(lt 
ı:ıoooı 

32.~f\( 

24,000 

15.000 
0450 

15,000 
20000 
rn.ooo 
o 000 

23,170 

,c: oı::o 

~9 000 
15 ..!7fi 

1 00 
22!\1 uO 19 " ., 10 Ard~ 
1125 21 .. " 11 ,.rd~ 
37 3 i5 111 " ,. t:;i Ard il" 
1125 21 " " 17 _..rcııı 

"'OO t6 o eıtı1' ı., .. " il 
1125 ,n ., ,, 15 Mdll 
3750 ıı .. .. 1e ,. cyo 
1738 13 • " 16,J( ııı#~ 

(;\!' 

34«12 ~4 

3021 l4 ., .. 

2106 20 ., .. 
22ı2 .>o 14 

1145.Gb ı 

"Vakıt,, Kitabevının yenı 
neşriyatından bazıları 

tO,.P 

H •rk• kl'nı:I ~'l '.'ltını ;)ıı,<i!' - Hlkfıycıcr - BEKIH 
SITKJ KUN'.J 

:; ııl St•\i~orum - !tomar. - UUHHA~ UUHÇAK 
211 llı•r,.lf (.uırtrrl a, - ~trJ.~11. ALl' l t. 
0•Jt'< 11 ... Ml'lı'u~uıı ı-77 •• ~!).· HAKKI l'AhlK U8 
l \,lııı~u "'ıılııı.n llı•hnıl'din ı-;11111 •• •1 l>Uğllnü - HlLMt UR 
l\fıadı krıııliıw ı 000 kelime • ıe ı,:-rrllcl - Fmn ıu.a kit.alı 

l\••ncı ıo•od•lh 1000 kelim ıır ?ğrctlcl - Alrruıııcıı kitabı 

lu•ıuı kı•nıliıı0 1 UO<ı krliıııe ı,p öğrt'tkl - lngilluc kltnb• 
\ kf'TI ll.anıuı. - ~Al.AH \'J':11' Klt> 
llıı~R! UI• bu - R<man ~A AN HA lı\1 u 

_.,,,,. 

Devlet Deniz Y olJarı İşletme Umum 
Müdürlüğü lranları 

Yörükali Plaj ve Adalar - Anadolu 
zikzak seferleri e 

YUrU'< ıll Plı1J Adalar Bostancı - Mnltep Zlltznk scJctl 1 
2 5.911 Cumarte!>lndrıı !tıbarcn tar1!e mucibince b:ı lanncnklır. ~ 

Sahibi: ASIM US Basıldı~ı yer. VAKiT Mat~ 
Umum neşriyatı idare eden: ı>..efi'k Ahmet Sevengil 


