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ı'azao: SADRl ERTEM 
J11 lSffiDAKt logtllz orduıu ko-

ınutıuu Ohlolek \"a:ı.!.es.lnden 

aıınw. Bir cephede kuma.ııdıuı deiı,. 
tlrrnc her wman 1)1 bir ıeklldc tef. 
•lr edilmez. Çok defa işler J.:öttl ~t. 
l.'.l ) o başl:ıdığı, anu edilen neticeler 
t-ldo eı!llnıedlğl :znıııanlnrda cepheler. 
ti Yüksek kumanda heyetlerlıode de. 
~ &meler olur. Bu harbin baııındıuıbe. 
rı bUyllk lrumandıuı heyetlerinde ya.. 
ı.ı:an dcilşmeler bu baki.katı bir kere 
Caba teyit etti, l\lelelA ltalyada de.. 
f:iltirllen kumandanlu mubııklıtak ki 
4.frlka \"C Arruı.\'utluk hareketleri Uo 
tı.lak;üı ldller. Ve \'tlı.lyet ltaiya lçlıo 
h!ıd bir de\Teye &elince kuID&Ddaıılar 
•urauo tPbdll edlllyorlardı. 

Pransada da a) Dl hali "6rdUk. 
l<Jıı.osac1a cephe vazlyett JditWetJııce 
Ga?lllen ~erlnl Veyganda ıerkettı. Al. 
bıan)"ada da böyle bir hAd.f.lo oldu. 
)1'011 Blra\çlp ku.mıı.ııd.n mevkilnden 
•l11ıw. 

~lltt~kler oephetiııde la bu de. 
~lıuneler ade~ daha ooktur.Şlmdl de 
~lt ırdakl ordunun kumandanı Ohln. 
1 k )erini genemi AJeksandr'e terke
clıyor. Müttefikler co~ralyanm ken. 
~rlne \'erditi vazlyet; ve ıarUıt prt. 
ların yarattığı psikolojik zaruretler 
l'liztı.::ıdcn kumanda beyetıerlnı slk .. k 
~bdııe mecbur oldular. Fllbaklkıı 
lııütteru:ıerıa arz üzerinde yayW.,. 
laıı o şcklldcdlr kl dU.şmanlan ta
>a!nıdnn J'tlpılıı.cak tİUcumlara beden. 
ltrı aı:ık bolonmaktnclır. 
~ geniş sah:ılara J'tlytluııt olma.. 

1111l neticesi mlltteflklerln ti.'Cavll:ze 
lıirndıklnn sahaya tıa,ka, mmt;aka • 
1-tdan kuV\·et çekmelerı \'C Lnlstyatt-
~ . 

dUşrnana bırnkmnlan olm111tur, 
~ill'tlk aabalııra yayılmış olmanın ya.. 
tattığı vaziyet mlltteflklerl dU,manm 
\arekettne uymaya lcbar etmııtır. 
biıenı:uıın ınlslyatıflne gUre hareket 
~t:k mecbıırlyetl lrumanda heyet. 
ltrıııı sık ır.ık değfstırcoek bir A.mll. 
4tr. Diğer tnr:ıftnn 1.nglltere olsun A. 
~ika olsun bUyUk kara kuvvetıerl. 
11
1 •ll!hlandırarak onlan bUytık mu. 

lıartbe1erc ıevkedecek tarllıf tartlara 
~ip d(''-lldirler. Do lkl vazlyetln de 

it ~ eyrl bafka eualara ıöre oL 
tıı tur. 

~lıaır4a bu lkl \'azlyet te toorllll 

' it ternııştır. Şimdiye kadar bir baY· 
tı ln&:1Uz kumandanını kadro harici 

lıtı · Belkı bundan SOıDra da bu de. 
~ler olacaktu. 

!ııı~lıınıekln gert alınması sebebi ber. 
ltıtı de li:lnlerneyo 6nUode cötıterdlğl 
~ kıı'Vernettlr. BllAklı bu muka\'e. 
~ lteıı ıonra Uerl)·e dofru l\lnır ara. 

11ı:.:de yapacafı hareketi tehir etmlı 
1 il blr kusOI' telAkkl edlleblllr. 

'tıt~lkaten Ohlnlck Elalemeyode. Ro. 

"eaı lctıı;etıer!nl tuttu. Komada h • 
'dert~enln sukutu gUn hattA •at 
tıy ele11 sayılıyordu. Roma tııkerıde. 
1ı~l"e ıtnnek huauıundıı eııtafııt}.ı 
ı.1 rlıl<ıar blle yapmııtı.Hatt,IL o kadar 
ı:ıı..:ı-zı D&hıılar ilk hamlede ıehtt 
' ille.o arasında bulunmak klıı Ro. 
ıı~t~rı buİusı surette tayyarelere -.ı. 
l:eıı.u <:ephenln Uerl hııtlar1ı11a kadar 
Ilı. ıı:ıerdı. lakenderlye ııukut etme. 
"'"- lnllttefikler itin bir kazançtır. 
>'tw t Ohlnlek ElAlf'meyo BoUnde 

·•ilde 
~re 8Dydıkca RoD\el ordu"unını 
bı.ı,: knsı her :?..-ı blr:ız daha artmak. 
,. Cllnau gUn .-=eçtlkçe r.orni!I or. 
t,'11e l&lah edilen Tobnık limanı nıı. 
lıı ~ı:enı tnlC\·lyeler nlm:ıktadır. Ay. 
"~•tc1a'"da bu durnkbma vesllesDe 
ltcı~1 tııun bir yUrU3 u .. yopınış olnn 
~~ rıı Otdusıı yorgunlul:tnn kurtul • 
'-tı, ı, 'Yor, nomf'I ordusunun tınl bol 
'lıtı t "tnıı-t; ve yrr.l~!'tı tl'rM1ııj 

~--ntnı \'t' rı::ı tı:r \':ı1!yet 

Baıklaa alt 
Son Atman TebUll 

BcrJ:in 20 (A.A.) - Almsn or
ô.uJa.rı başkuanandanlığınm tebliği : 

İngiliz Alr eJiluuı ve Kana dalı 
kıtalar dün Frmısanın Manş sahi
lıne 25 kiloımetre gcnlsligınde bir 
yere çıkarma teşebbtlsünde bulun
muşlıardrr. 

Bunu b:iyük deniz ve hava kuv
yetlerinin ve ika.raya çl!karılan tallk 
ların h.imayes.inde yapmıştır. Bu 
t.eşebbila Alınan kuvvetlerinden mu 
~kkep sahil muhafızlıan tarafın
dan püskürtUJmü.stUr. Düşmnn çok 
ağır myıcls.ra ~tı:r. ~ma. 
um 300 - 400 çık.arma ta§ıtı i~ 
karoya Çllka.rdlğı krtalar AL-nan baş 
kuııoondanbğmm ihtiyaçları:ı kul -
\anmaya lüzum kalmakgmı kısa bir 
mesafeden ya.prJa.n muharebelerde 
yoe edilmiş veya denize atılmıi
tır. 

Kanı.ya ~ı1aLrrlan 28 ta.nkm hep
si tahrip olunmuştur. Şimdiye ka 
dar 60 ı Kana.dalı subay olmak 
U2ere 1500 emir ayılmrfJtır. DUş 
man pek çok ölü brrakmışttr. Al
man lka.yıplan !se ö!U ve yaralı o
larak 400 den ibarettir. Sahildeki 
blitün üsleri topçu mevzilerini. 
telsiz tesislerini kıtalanmız elde 
bu1undurmuşı:ı.roır. Çrkımna hare 
ketinin devamını temin için a.çik 
denizde 35 nakliye ~isile ve 
pek ~olt sayıda !kru:vazör, torpito 
muhribi ve deVtiye gemilerüıin hi 
zn.'.lY.CSinde hazır ibuhmnn düşman 
kuvvetlerinin Wyük bir kısmı yok 
cdilı?iietir. 

Krasnodar 
tahliye edildi 

Londra, 20 (A.A) - Rusların, 
Şlınall Kafknsyada Knısoodar şch• 
rinden çekilmesile Novorostsld li• 
manınıı karşı yeni bir tehdit baş· 
lamış ve tehlike ıırtmıştır. Staling
rııda karşı yapılmakla olan tanrruz, 
Alınanların büyük nrhlı kuvvcUeri· 
nin iştirakiyle şiddetlenmiştir. 
Dün sece yarısı Moskovada neşıc• 
dilen resmi tcbli~dc: "Dün Rus 
kıl:ılnrının Sl:ılinsr:ıdın şimali gar
blsiyle Krasnodar Ye plyatlgorsk 
mıntakalarında corpışlıklorı ve ! .. 
nnıcı soYaşl:ırdnn sonrrı Krnsnodar 
şehrinin lıoşollıldığ !bildirilmektedir 

Mollkova, 20 (.A.A.) - Sovyet öğle 
tebliğine yapılan ek, 

Kotelnlkovonun ıimal doğusUnda 

§iddetıı bir muharebe davam etmek.. 
tedlr. Burada Rualar tank ve piyade 
'.kuvvellerlle karşı rııarruzlara geçmiş 
terdir. Bir çek defalar elden ele geç.. 
mlı olan şimandlfer garı dolayıarın. 
da bUyUk bir muharebe olmaktadır. 

Kletskaya•nın cenup doğusunda Al. 
man birlikleri Don nehrini geçmıııer 
fııkat sonr:ı.dan imhn edllınlşlerdlr. 

Voronej çevresinde son gUnler zar. 
fında takrlben 15,500 .Alman esır alın
ını.,tır. 

herh:ılde mlltteflklerlıı lehine değlldlr. 
Oenl:ı m:maı;lle zRman mUtteflklr.. 

rtn lehine ç.'llışıyor. Fakat Mıııırdo 

akwl otuyor. 7,am11n Romelin ml\tf P.. 

1'1'cl ıılmu'J ::lbl cözilkllror, Ohlnh•k flf' 

~allb:ı bu yüzılen ycrı,ıden a)·ııldı, 

Bu haber Macaristanda 
büyük heyecan uyandırdı 

Budapej\#, 21) (A • .A.) - Rcsm! blr tebllğ, Saltanat naibi Amiral Hor. 
tir@ oğlu ve ultıır.at nalb \'ekili Etyeıı Hoıtlnin oark cephesinde telef oL 
du~unu bUcU:aıektedlr, 

Bu haber, Mnr.arl.standa bUyük blr heyecan uyaııdırm.ııtır. ÇülıkU ken. 
dlsl halk tantuıdnn çok sevllmekteydl. 

Brezilyada 
nümayişçiler 

•'Kahrolsun Alman 
ya,, diye bağırdılar 

Diyep 
baskını 

1 

ingilizve Alman kaynakları· 
nın verdikleri en son tafsilat 

1 Berlin, 20 (A.A.) - Alman ordula. 
1 rı ~kumandanlığı Dlyep dolnylo.rı. 

nıı. yapılnn .ln.gilJz asker çıkarma te • 
~ebbllsUnUo akamete uğııryw hak. 
kında şu yeni taf&llı1h vermekttdjr: 

Dlyep yakınlarında bulunan Almı:uı 
mUstnhl:em noktaları 19 at'Ustos ta. 
tak sölcerken, bir Alman kn!lleslnln 

açık den..::de dllfman!a. ._arpı§m~kt1& ül 
uı.:~unu ı;vrru:ı"ıcr..ıfr. Her vaki~ vu. 
ltubulan bu ha.d..eenln güze batan ta. 
rafı şu olnıu 1 tur: "Önemli mjktarda 
lnglllz uçağı birden bfre Manş deniz! 
kıyısı üzerlııde yere ı;UrUnUrceaıne 

uçmu:ııar ve Dlyep ~rl ite dc~e.y.~ 
ru:ıı toınb:ı.rclıman etıniş!crdlr. Bun • 
dıın .ııonra lııl.dlse!cr birb:tjni takip et
miııtlr. Haberdar edilmiş olan Almaa 
l uvvetıerı bataryalnrw ve saperıerln 
yanlarında mevzilerine yerleşirken 

lngl.liz kruvc.zör ve muhr!plerl.ııln o. 
büslerj şehrin ve p:li.jın Uzerine yağ". 
mağa başlamı:ıtır. Sunl ala arkasuıa 

gizlemniıı olan muhasarabotlar,, geri 
l;llcumbotlan ve bir çok dUşman ta. 

•. o,. r...: az sonra gözUltmU,tUr. Bwı-
1 lan Alman bataryaııı.rmın kesit ateşl 
j knrş1J3rn•!tır. Suuf sis sayesinde ln. 

giiizl.cr ı.araya \'armaya ve tank il• i pjyade kuvvetlerini çıkarmağa mu • 
ı·aftak olmu,ıardır. Dlyepde bu ııelı. 
r.in do~u \"e tatı.ııında tam beıı nol:ta.. 
dıı. dUL1man uker çıkormaga tcıebblls 
etmıınir. IYalJJız ikı no::tada karaya 
ayak hıısmağa mu\·attak olmuıtur. Ordu ve donanmada ızın.. 

ler tamamen kaldırıldı 

Vı,t, 20 (A.A.) - Brezilya gemile. 
!inin torplllenmealnc:len aoııra, Brezil. 
ya hllkQmetl btıtUn Brezilya cemile • 
rinln en yakın Brezilya llmanma. il· 
Uca etmelerjni 18temlıt1r. Ayııı za • 
manda orc:luda ve donanrn•4a bOtun 
lzinler kaldırıımıotır. 

Gelecek çarşa111:ha 
sabalıı ag tutulacak 

Dllşman tıı.nklan tank karşı koyma 
f'ngellerl karrıaında hareket dmeyt 
\"e şehre bo,ş yere ;tnneye uğr&§ır • 
tarl:en bir Alınan tank karıtı koyma 
topu tek başuıa, Diyep ıehrlnin fi • 
msUnde bir tepede tahrip ed.lJ..tıJJI o. 
lan 28 dUşman tankından t tıııu tmAa 
etm.i.~tlr. . 

!:.ıe~e:~> torp=~ Ay ıaat beşte arzın tam gllgellae gire. 
proteato için çarpmba ak§amı bQyUk cek ve bir ıaat bir dallllla sonra l!JJıaca ':C 
nUmayişler yapılmııtır. NQma11Kt • , Y 

Bir Alman batarya mev.:ı:U dolayla. 
rmda anudnne çarpışmalar cereyan 
•tm13tir. Kanadalıl:ı.r taattUzlan ... 
ııa.amda bataryaı:ıuı hemen &nilııe va.r. 
dıklarındıın bu toplarla. Uzerlerl.iıe &. 

te, etmek lmkıın..ız blr bale gı:ımı,. 
Ur. Bu mahalde dU,manm U&tUn ol • 
masma rağmen topçutarımur; geri çe. 
kllmemı,ıcrdit. GöğUs göğllse cereyan 
eden Çarplfm&larda .Alman11ll" aldık. 

ları piyade takviyeler! aayea1nc1e Ka.. 
nadaiıları mağlfıp ve imha etmlıı1er • 

ter, .Almlrnntea Aldanka talim gemL ı..tan\uı tı.ıılverllitesı raae.thanesin.. l eu.t 51 S8 dakika geçe, Aııtakya 6 
at mıırettebıı.tmd:uı blr grupu ııUma. den blldirjldlıtu. &'Öre &'Clecek çar • 71 fi dakika ıeçe, Ankara .u.at 6 yı 
Yit kafflc.slnin başına geçmjye dav.ıt pmba CUnt1 l:'Une, dolmadan enel 12 dakika geQe, l.stanbul •aat 6 yı 27 
etmiflerdir. NUma.Ylfçller "Kahrolsun 1 ay wtula.caktır. Yas aa&ti ltibarjle , dakika geçe, lzmlr aaat 6 yı 88 da. 
Almanya,, djye batırmıılardır. ııaat G ıe ay arzın tam gölgeme sir- klka geçe. Buna &'Öre memleketimlzf. 

Rlyodöjaneyro, 20 (~) - NU. met• b&flzyacak saat 6 yı ı dakika zın eıı dotu bölgelerinde ay kamen 
maylıler dUn akpm ~hlrde geç vak. geçe göljreye tamamen dalmış buluna.. tutulmll§ iken batacak ve memleket!. 
te kadar devam etinll ve sonra halk caktır. Saat 1 yl 35 dakika geçeye mızın dker bölgelerinde tam tutulma 
grupları dafılmafa baglamııtır. Du • kadar ay arzm ıam gb1gealnln 1çlııde ı:ın ilk kı•mı da gl:SrUıecektlr. 

lda.hallı Alman kuvvetıerlnln kartı 
taarruzu tam bir muvatfaklyıte va.r. 

rwn dUnkU kadar gergin olmamakla kaıaca.ktır. Maamafih memleketimiz.. 
beraber ıtddet hareketleri yalnız ıah. de ay erken batacağından tutulma 
at t.qebbllsler halinde kalmıı ve o!a • sonuna kadar görülemtyecekttr. lııluh. 
gantlstü vahim bir mahjyet ıı:saterme telif ıehlrler lçin heıalan&n ayın b&.. 
ml§t,ir. tıt zamanlan ıunıardlr: "Erzurum 

Diyep tecrübes~ 

/
NGlLtZLER .. tecrtibe'•, Al. 

mlLl11ar "t.eoebblls" cllyorlar. 
Anda blr kelime farkı var. 
TecrUbe veya tetebbüs; demokra.al. 

ler bunu nlı;ılıı yaptılar! Maksat Al. 
manların blr radyu tst,a.syuounu ve 
buna benzer bir lkı ufak tNbinl yık. 
mal<tan ibaret olaaydı, bö)'le bir gaye 
itin l.ngU!s, Amcrlko.n, Kanada, Dö. 
golcu blrllklerlııln kombine ecıurueeı. 

ne, lngWzte.rın ftfratıle pek bU.ytlk 

bava kuvvetleri cönderilmealııe, 95 u. 
çak kaybedJlecek kadar cenıı ı;ıapta 
bir ha\•a muha.rebetllnt'I glrl~slue, 
bUyUk taıııt gemllerile, hUeumbotla • 
rlle, tanklarla, urhlı kuvvetlerJe ce . 
nl' bir cephe Uzerlode ihraca tetebbUs 
edilmesine 1Uzum yoktu. 

1nglli:zler bunun bir "iıtllA., teşeb. 
bllsU olmadığım söylUyorlar. Zaten 
bunun bir lstllıl tcıebbl.lsU olduğunu 

iddia edeıı de yoktur, 1.kıncı bir cephe 

11ı;ımağa lml!tın:ıktan maksat. ıUpheshı 
ne Frans:ıyı, ne de Belçikayı veya 
bqka bir yeri lıttllA etmek detu, AJ. 
manyanm baaına A\Tııpıının batısın. 

da bir bel4 aı;m:ıktır. onu doğudan 
batıya lm"\'\'et rel:meğe zorlamaktır. 

fstl.lA başkn, ikinci cephe bU&bUtUıı 

baıka ıeydlr. 
Amerlltalılar bu hareketin bir ikin. 

el eepbe tecrilbesl, btr baelangıç ol. 
dtığuno ~lzlenılyorlar. Böyle olunca 
''tecrübe,, ile "tc,ebblis,, arasında bir 
kelime fnrkı kaln-. ÇUnkU bu teerU. 
bı> muvaffak olsaydı, ~-anı de.rookra. 
etler Anuııa 1'1.)'.LIUlda bir köprılbası 

ra:ıan: BiR MUHARRiR 
kurabllselerdl, ellphetıls arkaawda.n 
daha bUyUk fhrap kuvveuerı &'elecek, 
tecrübe tefebbUI hallae ~recek, te. 
~llll de iklncl cıepbemn açllmaıue

netıceıcnecektt 

.Büyle olmadı. İhraç kuvvetleri Av
rupa kıyısında yarım glln blle dura. 
madılar ve 9 a:ıatte, rene kencll ıtt. 

rafla rlle atır kayıplar vererek ~kil. 
mefo mecbur oldular. 

Bu hareketin Moııkova görüşmele • 
rile doirudan doğruya alAlcıuıı oldu. 
tuna da 1Uphe yoktur. ÇilrçU MoJJıko. 
,·adan doner dünme1. bu t.etebbOııUn 

yapılmıun f'lbettc bir tesııdiU defli • 
dlr. Şlnıdı pel< iyi a.ııla~d.ıyor ki :Moıı. 
kova gUrllşmcalnde demokrasiler I· 
klncl cephe açmak ırm ellerfnden ge. 
leni yapacaklarnu vuııdctmlşlerdlr ve 
ellerinden de ~lmdUllc bu kadar gel • 
ml:ttlr • Amerlkalılono bu harekete 
l:;t1rak Ctuıf'lert Vf! bu barrketln lkln. 
<1 bir cephe tecrübesi olduğunu glzle. 
memeleri krıfl bir dellldlr. ıq~er mıı.k. 
sat lklncı bir t'ephe Ue hjç alllkaaı ol. 
mıy&ın btr ekın tecrUbealnden lb.Aret 
olsıı;\'dı, eskiden de iki dPfs yapdmı'f 
olan bu tecrübeleri tekrarlamaj;a ne 
JUz.Um vnrdı '! 

HııttA bu hareket, Uı;C..ı;u defa ya. 
pılaa bil' yoklama tecrübf!el bile olsa 
netice ay:ıııdır: Alllt8n mUdnfaasının 

pek ıUratll \'e 5lddet11 olduko bir ke.. 
re dalıa aulnşıldı. Artık demokra ller 
için ııltaJ ve tecrllbe de\•rcslnden ha. 
kll'1 hnrp ve ta"lrnız snfiınsı.n3 g~. 

mek uımaıu hilli ıelmcmlı mldlrP 

Bugünkü 
yangın 

mıştır. İngiliz ukerlerlnden öldUrW • 
memlş veya esir edilmemi§ olanlar 
ihraç gemilertne doğTu kaçmakta idi. 
PlAj ve deniz bUytık bir a&h& Uzerin.. 
de yanmakta olan taşıtlar, boUar gaa 
maskeleri, tablllJye s!mit!erf ve bir 
çok m.slze:ne llt! doluydu. Dllfman 

iki kişi muhtelif yerlerinden apwadığ'ı Alman telörgllleri &ıUnd• 
bırakılmlf birçok ağır mltr&1y6zı.r 

yandı 'Ve başka silAhlar görUlmekteydf. 
BugUn Karaköyae Fermenee!ler 1 Atlantik kıyııtındaki Alman mUd&.. 

caddesinde 145 numaralı VasUe ait aç raa du,·arı muvaffaklyeUe ilk ımu • 
katlı binada bir yangı.ıı olmuı. Uçtln. hanını vermiştir . 
ctl kat tamamen yanmıştır. Londr3, 20 (A.A.) - Dlyep dolay. 
Burası zeytınyağı 'ile sabun deposu lannda cereyan etmiş o!an mubare • 

olarak kullanılıyordu. belerde Almanlo.r r;oo uçak kullan • 
Yangının bezjr ynğlarının anı o!a- mış1ardır. Bu batı Avrupada buhınaıı 

rak parlnmnsmdan çıktığı anla§Il • Alman hn\'a filosunun tamıdır, 1qL 
mııtır. ıjz h:ıva ku\'\·eUerı muhakkak olarak 

Bez!ryağının parlaması eıraamda 91 ve muhtemel olarak da 191 dllf • 
lşı:Ilerden Nlko \'e JYeksl ağır surette man uçıığl dll§UrmU§le~dtr. 
yıırnlanmışlar, Eeyogıu haııtnneslne (Baskıno att diğer ha.ber&er 
kaldırılmışlardır. lklnel aayfamızdadır) -----------

AT YARIŞLARI 
Bu haftaki koşulara hangi 

atlar girecek? 
At yart1larının yedinci hafta ko. 

11uıar1 öaUmUzdekf pıı:zar yapılacak -
tır. Bu h&ft:ı ko~lara iştirak edecek 
atl:ı.r şunlardır: 

BtBtNct KOŞU: 
Dört ve daha yukan ya§tnkl yerli 

yanmkan lngllizlcre mahsuıı, mesa • 
feaf: 2600 metre. 

l - Neriman, 2 -- Alceyıan, 3 -
Perihan, 
nuxcı ıwşu: 

lk! yaşında. İngiliz taylnrmn mah. 
ııa aatı§ koıuıu, mesafesi: ııoo met. 
re. 

ı Ren, 2 - Vido, 8 - Yıldırım. 4-

GUrsoy. 
'OÇ~OÜ KOŞU (Qeotllmeu ko,usu) 

Uç ve daha yukan ya~takl la.gtlt
at ve kısrnklara mahsus. :Mesafesi 
2400 metre. 

ı - Komısarj, '2 - Dandl, 8 -
ôzdemir, • - l{onca, 
DÖRDÜNCO JWŞU: 

üç ya,mdakl 11atkan Arap ukek 
ve dişi taylara mahsus, mesafesi 1200 
metre. 

ı - Hızır, 2 - Da bl 5 - Rind, 
4 - Can, :s - Ceyhun, & - Veclz.e, 
7 - Ferhat. 8 - CeylA.ıı, 9 - Koıar, 

BEŞt?\Ct KO., U: 
Dört \'e daha yukarı yaştaki Arap 

at ve lusral:!ara mahsus. Mesafesi : 
1800 metre. 

1 - Bora, 2 - Tarzan, 8 - Kunıt, 
of - B:ıhtiyar, ~ - l!urat, 1 - ~ 
met. 7 - Tarlıa.ıı. 

('itte bahisler: 
2.'. f.5 ınci >:o,,ular tt:rr~ 
tklll bahlsltr: 

2, 4, 5 lnc1 kofulardadır. 
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Lastik borudan su 
çe mek isteyince ... 

Za a h tü üflcü a'"' zına dolan sulardan 
boğulur gıbı olup bavıhnca, sabıkalı 

.sn1 il f ırs tı fevi etmemış ... 
ürmllmcşbut ııübetçlsl bulu.wın .c:e. ı GUrfütliye halk toplıınmı~ ve tll • 

~ nnhkeme i dıln geç v:ıklt ha)U tUncUnUn yerde lıa)gın yattığı göril. 
;:urlp bir hırsızlık hfl.dl!I061nln muba. IUnoe ovvelA, bmallln kendisini tın... 
keme ln.1 )aptı. yılttığı ı;e pamı;ı.."lı çnldığı saıuınu11sn 

Suçlu SJ l lanndıı, orta. boylu, tl:l., zavıılh Artla gUçlUkle ayıltllıncn, 
.e k hl) ıltb blr bıkahydı. Adı Ta. 1.endlsinJ İsmsllliı bayıtmıı.dığuu bo. 

lliı" oilu lsı dl. D:ıvııcı dıı Mah • nıdıuı ııu çokerkeıı boğulur gibi oldu
ınut~ 1>uculuk vo tUtlint..illllk yn. dııe,~u l!Ü.}lemlştJr. 
pruı ArUııdl. Bunun U~r}ne içinde 02 llı:ıı bu • 

OL."Uıı:uı falıklknt evrnkuıdıııı anl:ı. lııu:ı.n dlzdnn Artlne inde edilmiş ••e 
~ıldığwa gvre, blidlse !j(jyle t.'Cl'C.) an lsmııJI de cUrmUmeşhut mabkemesJ • 
etm}ş'tıl: , ı ne vcrllınl~tJr. 

l\1nlımütpn§A )Olnı..~dn. SUCU \'e 'l• .Y, '!> 
tütilncü dökk{wı bulunan Artln dUn, . ArHn mahkeme~e geldiğine pl50111n 
dü.ltkt.nwıı blrlco.ç darnacnna su ı;cıtlrt. İ dı. CUzdıınuu nlmıs \'e pıı.rıılanna 
mlltlr • .A:rlln bwılan, muslul•takl de. , lw.vu5mu tu. 
~·o. doı.turncııktır. Bunun lçln de - Benim bu adamdan bir dn\'IWI 

cıı kolny wml, l!i.&tlk borudur. Artın, 1 )oktur. Şliktlr kl, ı.urtulmuş, Ulmcml· 
Ulatll' boruyu almış, blr ucunu clamıı. vfmdlr,B ka ne fsteyeoeğhn All:ıhbuı 
CAııaUlD içine &Okmuş, d'"ığer UCWlU dn. 1 bal Wl y 
ıı.tzmn &:ötürm!l~Ulr, Suyu

1
çckecek vo ı Bandan e .:ıra bmıı.ll sorguya !)e. 

~ başlıı)ın n z.ında.ld ucuıru kildi. Suçlu, tıı.ııı:.mll~ lnltArılaydı: 

dil depoya ool>acaktır. 1 - Yoldan geçerken Artlnlıı ağ'an. 
I<'nkfu ~ suyu Uylc bir tuz.la • blr U&til• boru olduğunu, borudan 

çcl;nıls \"e su da nğzı;ıu. üylc bir ş!d. dıı. ~ gUrlll 1111 aktığını, nihayet 
detle hllcam ctınlı;tlr ki zn.ve.llı Ar. ~ılistn~'.1 ) ere düştUğilnU gUrllnce, 
tin bir lmyll su ) utmoı;ı, boğuıııcn.k ~'m'dım etmek Uz~re dilkklulD. girdim. 
ı;ilıl bir balo ı;clml;ıtlr. l&tlk boruru Art.ln b3yıldı. Bu \'azlyet luırııısmdn 
bir. tornla atr.ıııı \e krndlslııl do yere şaşırdon ve derh!ll lılr doktor cağır • 
frdat:ıralc dı.-bdcrurieğc 0011bnıı • ha. mnl• ürorc soknğo. frrlndmı. li'ııknt 

l ılnnvttr. bc!tçl beni pUrte~ş kcşnrken görlln. 
Bu mm.da caddoden Tahir oğfo l . ce, 5Uphelcnın1ş, ynkabdı. 

m:.11 geçmektedir. TütUncUnUn birden - Demel' hırsızlık )npmndın'l 
bire yere dUıterek debelendiğini vo - Hayır, 'bcylrn. 
blnı.z sonra da b:ı.:,,ldığıul gürUnce, - Pckl ellzdan ne diye elinde bu. 

ı~ lı;er;ye dalmıştır. lunmuş 'o' 
Tmill, tt$ıncl1tu Jmrtermsk ~in - ••.• 

ı.lrğll, herbaugı blr vurgun için. - Söyleseıne, buna karşı ne diye. 
İşi de nı t gltnllıUr. TütUncU bo. cekııln? 

!tir.ırken ~'lrpıntBJlldan cebindeki ctız. ı lsmnU yutJ.-uııdu ve ııu şaheser te. 
tan~nı yeN <'!!lıUrmt)ştUr. lsmnn Jıe • vıı yolunu bull!u: 
rueJı cUzd!lru almllf ve hJc;ı bakmadan 1 - Cüzdan_ ctlzdıuı.. ,ey, belki ... 
olmJl'n fırla.nıı::ıvr. doL."tor p:lrtı. isterdi, de onıın için, al. 
ı:t!.kln nksl • tesııdttf, hmallln hu:ln 1 dlm, 

ukkAııd:m çıkıp kactığmı gören bir l Ncticedt> lısm:ıllln suçu bit gUrill. 
l;ekp.ı l?pbelemiıis '\-e ~lnden ko. . dli, aabkıı.sı cb gUzllnlinl\ ıılııınrnk 'H. 
raJı: 1.;endlslııl yıdi:ıl&mııthP. :Bekti ııy nıiiddotle hapis ooz.aıım:ı mnblcQm 
c:liul:liu bncıllln clln<'k'ıl almııı ve ktın edllmlıtU. 

illstnl döl,ı:Awı. ı;c~tlr. ADLİYE lllUHABIUt 

o t Is 
Lonclra, 20 (A.A.) - Ku~e ha., Bcrl•ıı, 20 (A.A.) - lnı;Uiz. Ame. 
·eUer umuml kararglllımm tebli-'t/ikllın .ııefeı1 ku,·vctlcrlnln, Avrupa kı. 

ı: tasım:ı yaptıkları ısuın. t~bbUsUnde, 

lJ1~-ep lıaakı:w hareketi ~da .11...:lman bat;komutanllğmm ,hususl teb 
Hl ngu»t-0.ıı sııb:ı.lu saa.c. 16 da ne,ııre.• Jtıtıide knydcd,ildltf gibi uğrodıkları 
~len \e Bu.3.t. 0-;lG to Frnnınzlarıı rn'1.; • Ml'ı.lwıli me.tftlbiyet h::ı.kkınd:ı, Alman 
yo ile blldlrilCll il?tıteb1Jğtm,izdclt1 .ııa: 'resmı lcaynakları a~daki hususlıı.n 
ı:.uıate rağmen,.Almııu propa.gan.dıı..- mll.§o.hode etınel:tedirler: 
sr, hare.keli, a,lıUjı aey~>n .kend~no. Cenup cophcsinln yıkılması kartıı -

kabir !a~oxl;~imckt'en acız smdB Stalln, 22 temmuzda Lon. 
1-a!arak, bu bııclnlıın, AlzıUDDlsr tımı... cır.ufa ve Va,şl.ııgtondı:ı. bUyilk elçllerl 
flnd3ıı önilne ge;;lliın blr 1StUa te,'f.lb., Mal.Akı ve Litvlno! vnı;ıta.ıılle İngfllz 
bü~ oldu~:ıu Kldla cıylc.maktcc.'lir,. ve A:meri..luın bUkQ.metıcrinden, ikinci 
Halbuki, hnrelid1;o. a t"dcn ~! cephenln dCThal açtlmrunnı ültimatom 
\'eUerln kUllt kımrurun )' gen~ ,ekllndc 1.st.emlştır. Bu Wtimıı.toınun 
gemilere alınması, evve ce tcsblt olu. 12 günlUk mühleti vardı. Esaacn hatır 
ntı.n .aaa.t ten altı dakik.n aonrıı. bn§la. ı rda4ır ki Nevyork radyosu, bu a.. 
mıo ve gene evvelce tespit edildiği tustost:ı. ••sovycUer blrllgi JıllkQmo. 
g\bj ilk çıhsı:mn. hareketinden 11 saat t1n1n l>irleDfü devletler ve İngiltere 
eonr:ı. aona ~tir. tUkQmctlcrinden dcrhı:ı.1 bir ikinci cep 

Kam ç:ı.ıpl§IIUllarmda birlr.aç tank lıerıin açılmaaıru resmen talep etmıa 
kaybedUınl§tir • .Aimo.n raporlar, mu • olduğunu,, a:ı.r1h surette teyit eyle • 
h3robenln çok Dl(ldl!tll cereyo.n ettı- m~tl. .Alğuat.oe aymm ılk günlerine 
gl.ı:ı.1 , .. Jld tııratm da, in.san kayıp. lngfl!z b:tşYeklli Çörçll, bu o:ırUar al. 
lıırmm pek :mub .amel aUNtte ağır tuıda, aleUceJe l{ahlrc ve Tnhro.n 
oldUc,~U göstcrmclcteWr. Ttım ta.fal. yolu ile YC ucakla Moskovayıı git -
ı t kı<vvcthırimizln hıgilterqye muva. mek zorunda. kolmıııtı. ÇUrçll, yıınm. 
€alatmdıı:ı evvel alma.mıytı.cAktır. da Ruzvcltln bir mUmessuı olduğu 

Bundan N'Velkl tebliği.mir.de bildir. halde, Stallne oah&an lklnei cephenin 
<liğimiz G toP.}uk bir :ıntarYnnın ve ku.rulmnmndnkl g11ç1Ukıerl anlatmak 

Ayda 600-700 lira kaz.anan 
Şoförler varmış! 

B UGON blrıı.z DOförlerden b6.h. 
ııedellm: 1stanbulun bir tllı'lll 

hallolunnııuyıuı meseleleri arnsmda 
şoförlerfn mtışterllerle ve blrbJrlerUP 
olan vaztyetlert vo.rdır ve belediye 
:ıaman zaman müracaatlar \'C§ikAYet.. 
ler üzeri.ne bU.D.larla ayrı ııyn me&gul 
olur, durur. 

Harpten evvel taltsl tahdldBh vnr. 
dı. Aylarca bt>Jedlyenln kapısını a.. 
şındınlılıır. Bırnkın J&t,enlldlkl kncbr 
ıırnba memlekete glrstn dediler. Milli 
Mınnayenln, dışarıya nkı)ı ltendllerjn1 
llgUendlrmJyordu. Belediye meclisi 
t.,ahdldntı knldırdı. Blrk~ ny lçlıule 

yüzlerce otomobil tnksl) e girdi. Bu 
sefer eski modelde arnbıı snhlpleri ve 
şoförleri: 

- l'eter artık, )wı.dık Allah .•• kn. 
payın c11mrtlk knpılıırını diye feryat 
ettllcr. Dc>ı:kc-.n efendlru bir ara ana 
hAtlıırda otobüs senislerl lhdıuı edll. 
dJ. Bu sefer eskisi olsun yenisi olsun 
bUtUn oton1obil sahipleri gtinlerce be
lediyenin baıı.3mııldıı.rındıı oturdular: 

- Mab,·olduk, blttlk. İşlemesin o. 
tobUsler dedllu. Eslq arııbnlıım doL 
roup. m~teri tnşıın:Uanna mlisııade 

ı tcdller. l'ıluvnlnl:ıı: edlldl Tnrife)1 
az boldular. Senelerce belediyeye o. 
lan pl!Jlkn bor~lurmı \rerme<lj!cr \'e 

l>öylellkle SMt>lcrce belediyeye aşağı 
) ukıı.rı her ııtedlklerlnı ynpt;ırdılnr. 

Vaktaki harp roşl:ı.dı. Tu nuıı. \ ıuıı. 
t,ıWırı u.z:ıldı. Şoforl•'rlu yruılll1' \"arıt. 
mıu. oldu. Dlrel•sb on batında, tııkııl 
)erinde beklemeytp nmuml meydnn. 
lnrda, l•üprtı Uzcrlndc, cnddelerdc, C\'. 

vclcc mllşterı avl:ımayu. çıktw &oför
ler l nnlnnnıı. ya.klaştw mUştcrilcre 
naz ve istiğna ile cehap verm~e, ha~. 
t4 ce\'Dp \>emıek t,enez.r.lllllnde blle bu 
ıunlllGlnııya b:lfladıln.r. Artık mU~te. 
rner bin dereden su gcttrerek. morlı3.. 
met <lıM:nnrln.rma do mwırak, tehdit 
ederek otomol:Ulerden ıstıfu.de ,cdebf. 
llyorln.rdı. Derken benzin t.abdldatı 

oldu, benrln fl~atı u.rttı. Bııy ıofür. 
Lr gene beledil mln kapıımıı qmdır. 
may IJa&ladılar: 

- Benzin nrttı el&, puça gelmiyor 
dn, ) ğ yok d:ı ••• belediye zum yaptı 
\e bu zam bu&fuı oldu''ll gibi üç defn 
il.ive suretllo yüzde 76 e çiknnldı. 

- Eh!... dodjk arlık, rnlııı.t ~t 

otomo~ bubbWrlz. Fakat ne gezer!.. 
lmnm gene üilul#lrll okuyor, No bele. 
diyenin ııllMı:ı sökmek tehdidi, ne rı. 
.ca. mllliı fa ı·~ .Btr 
otomobile bllha!Jm &'eocleyliı t,aksl 
hcaabllo blncblllnıoııl:r. bhılııl7. bnkıı. • 
lı.ın! 

Zıı.bıt..'\ memuru ~rıp b19sentz 
bile ııoför slz.l b:r i:llometrc gUt;Urllp 
memur olmıyan bir )"ere geldi mı ar. 
kasına dünUp seslenJyor: 

- Benz.ln blttf, bıln ! .. 
ZeıWnln bitip b!tmed.lğinl geoele. 

) in n:uııl kontrol edeb}llrılnlz, hem 
!X>yle bir harekete ~bbUs etseniz 
bile &Jıı lnıllrdllrlen sonm Jmçıp git
mesine nıısıl manı olablllrslıılz Y 

Şehrin kenar semtıerfnde gecele • 
)in tek blr otomobil yoktur. Hep 1 
içkili yerlerin clvu.rıniin gözleri dün • 
:muıı, paranın hesıı.bını bOtmlyccek de. 
recede SIU'lıot mllşterllerl beklemek -
tec)ir, 
~n glln blr şofor ıı)dn 600 • 700 

lfra knmndıfmı söylUyorılu. Kendisi. 
büyük bir mUesselt'IDln sııhlbinl her. 
gllıı CU;, Ukdcrcle guttırtlp getırmck 

l~n seferini 25 liraya uyuı;mu!J. Bu 
mll&tertyl ~ötilrüp getirdikten sonra. 
16 llnıyn bulduğu lm~aııınk benr.lnI de 
dçpoounn doldurup a\'n ~ıkıyormuıt! 

Şoförlerlu mlletert götlirmc.ınek ~ 
buldultl.vı numaraları bura.ya ııım • 
lnmıı.ııın stıtunum müsait değil! 

Ancak, cnm.lyot nltmcı ııubc mu • 
dürlUjilnllıı. bu f 1 bir yoluna koym:ı. 
sı Jçtn dnhn. kesin kararlar alm:ısınr 
tt"mennl ederim. 

l'el'ta Ragıp ONEN 

blr ccpb8ı(el1gm tahribinden bn§lm, Uzorc. 12 atuetosta Kremline var • Duvarı kaplıyan gözlerlın blrtnden 
bir u.ça.'k di~.stllSr ve bir uça~ llU§Ur. Fakat t•l<'plerinde devnrola blr ııdrcs kitabı çıkardı, (E) b.ıırtt 
savar l.ıba.~cypa 'da t.Qllnp eıın.ını,tır. ı.na.r edon Stalinl umaa muvaffak o. sırı:ı.sında Uç uıne EdlatQD vardı. Bun. 
Dtışpıruın ~ b.yıp.Janı&rı be§. fam;Klll,7tır. Bunun llzerine ÇörçU ln. lardıın birincisi, l\ferı Edlson, dulda, 
ka, ınr akında rıiUhim stı.yıda kıtalar gllteroyc dönUnee, oskert komutanla. lklnclsl, Çarı Edlson, bir maldne ta.. 
ktıllııntlmMt ve lwmlılne:Jı.aNıkAtta a. rm aleyhteki fiklrkırlnc nı.ğmen, mu. nılrcllilydl, ve ulluı.yct sonııncusu, Frc 
ğrr toobi:taUn nnı.tı ve i&Umııli balı1a. va!!aklye~lzllğe uğnyan 1.StilO. teşeb derfk Edlston bir post. mUveu.11 ld.I 
ıertııde hayaU ebem'!it;iY1 ~ tocrttbe • btlsUnll emret:ı:n.f!ıtlr. "Pekl, banlanlan hanglsı yardımına 
ıer elde edllm~r. "Yeni tank lmraya o muhtaç1',. 
çıknrma deniz v::ısrtala.rımu:, bugün A '-•aJ "Hlc birisi, hiç ohna.u:ı. müvezı.J. 
!it doc{a olnnı.k kullo.ıubmştır. VDSaua- • para dağıtnn bir mllve7.Zl olsaydı!., 
~lliZ bava klıvvo&lorlnln wtdn avaz6r8 battı "Demek kl tcnln fikrlnoo bu esru. 

ccn11Sl.crlne mcnwp uça.klAnn dil§ _ rooglz !lr. F..dlst-On zengin ve :yUkaek 
~tll mQWaa.Inrmn k.araı Jı1cılbana, 20 (A.A.) - Avusturıılya tabe.luıhua mensup bir zat." 

ı.xt:ııarmıızm kar.aya çtkmM•nr tre.s. ~etık umum% .lro.rarl?Ahı, Kamber- "Mııhakko.k,, Kols cllndeltl o(lres 
teld!yen §1dd&-tli'faal,f~tl knyd<ıdil • rn Avusturalya kPUvaz!SrllnUn Salo. klt.Almu maaanın Usttınc koydu; •'Mr. 

• Çok ~ IJI!l_Ude bir hava mazı adalan çarpıamalannda b&ttrğı. Edlston yn çok zengin, yahut dA mes. 
nwtiarebcsl de gelitJm~r. Şjmdlye Dr reısmen bildirmektedir. leğl veYl' mevkii dolnyıslle b1rblrlcrl. 
l~ aılma.D raporlara göre, ~ Knmberra knıva.z!SrU Avusturalyıı j nln emellerfnln t,aluı.kkııkuna ımuıl 

rtmb;1n dll,şll~rinin Cl.lamda. 72 doııanmnmmn kaybettiği en büyük olan bir uamsı,, 
d~ uc;ağlnm d~rtıımUt.ı old$ gemidir. Gone duvnrdakl kitap gözlerine ynk 
t •t ecmhı:1§ttr. Yl1zdcn fazla ba§lta Me!bum, 20 (A.A.) - Bahriye na. laııtı ve "Kim nerede <ıturuyor,. Wmll 
ıl!Iı;;!*iım~u~ do. muhtemel olarak zın h:ıtan I{anberra kruvazöı1indekl diğer bir adres ldt bmı ~ıkn.rdı. Bir 
~ vc)'Wıut ~- knyıplarm 10 ölU, 74 kayıp ve 109 müddet ldtnbm yaııraltlıı.raıı lmrıt· 

trtııiı:j ır. uhtJİi! servislerden 95 u. yaralıdan lbıı.rct olduğunu, gemi mu. tırdı. Anlıu1ılan bu cferkJ tnharri)nt 
ı:a.tı:mız !lmftptrr. Fc.kat 21 av pilotu. rottebatınm da 816 Jdclden mürekkep mUsbet bir şekilde natlcclenmlştl ld. 
ıııuı ktrrtubiluştur. Ve saDJJ.dığınıı. g6- bulunduğunu s!Sylcmlııtır. Kayıplar bJrdeıı gözlerı p:ırlııılı: 

re soımı:d&n befka pilotıarIDUZin d~ j arruımda 10 u ölU o~ llzere 20 ıu. "Dinle, Krlstoter, dedi, Aleksnndr 
da kul'tuıautu anlııplııca'ktD' bay nrdlr. ı Edlston, emeklı mllstemleke ordusu 
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23 Ağustos Pazar günü V akıt okuyucuları için tertip 
edüen büyük kır ve mehtap gezintisi olacaktır 

\'akıt gezlDtlsl mevıdmln en güzol, neşeli \'e en nezih ııezlnt.Jsl ola. · 
t".Uktır. Çünkü: Gezlnt:Yl' 1 t.Jrnk edecek olanl:ır hususi bir \'3purlı:ı. \'e 
guyet nıha.t olarak ulmtli.)t' kadar İitanbllllulann gürmedJkt Boğn:mıı en 
güzel ycrLoe, Çubuldudaki Hldlv'ln korusu ve sıım.) um gideceklerdir. 
l\lırnaı1 tar7.ı, lınşmetı hnrlkulAde olnıı bu samy, 1s1anbul glbl gll:ı.el bir 
tabiat pıı.rÇMU.Dın en gtl.zel yerine kurulmuştur, 1ı;ttı bu gUzel salın, ıs 
A~s Pamr gUnU Vnkıt okuyueulıı.rma tnhıls cdllecektlr. Geilntlde saz, 

cax ve Beyoğlu lmlkevl fettt)Vııl gurupu buhııın"'!ikbr, 

Festival gurupu, rnllll Erzurum oyunllln, lnlıı.ı lıalkıı.n oyunlan, Ku. 
ra.denlz oyıı.ııları \'C l'l!ybd• oyunlnn gösterecektir. Altı genç klz milli 
kıyafetleri;> ıc zcybclı: oyunlan gü terooelt \'e davetlller saat 2% ye kııdıır 
lıurada cğl~eoeklerdlr. Zengin bir blifedc belediye ~rUelerl llzorlııdcn 

yiyecek ,.e lçtıcek bulunacal<tır. 

i 
QtıbukludBn husuııi \'11.pur en·elfı kUprllye, ıonr M.ıırmanıya nçııo.rak 

t>nenln en g\ı:ıel meht,l\bııu seyrettJreceli:tlr. Vnpur Modn \le Kadıköytıne 
de uğradıktnn eourn tekrar Boğaza. donecel<. yolcular \-ana lskelclcrlne 
bırııka.cakpı. 

OT 
Ş!rketı Hayri enin ":'1 ı/unın.rnlı vapuru Pnır.nr gllnü 911.bıW ıssat 8,15 

de kiiprllden b:ırekt.1; ~eoolrtlr. Davetlilerin bu ııııatta bu]unnıal!ln IA. 
zımılır. Ge:ı:ntl3e ıste)enle: çocuklarmı da getlrebllooeklerdlr. Aıı<.nk 10 
ya&m«bn bUyUk çocukl:tr fçln bilet alm:ık ınumdır. 
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KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

VARU61N1.Zf TE i~ EDER 
l, 

-« 
J.4E~ · AVIN BIRiND~ PARANIN· rAtZl·VtRIUQ 

TÜRK·TİCARET· BANKASl·A· 

Devlet Meteoroloji isleri umum müdürlüğünden: 

l - Umum mUdUrlUğ1\mUZdc mevcut dört adet l~S pus dingil mesntell 
oaacye biri otobUa dığcr \lçU de paneı tipi olmak üzere yo.ptırılacıı.k 
olan d!Srt adet knruscrı kapıılı zar! usulllc eksUtmeyc konulmuştur 

2 - 4 adot .k.'uı.ıserln n.uhrunmen bedeli 10 bin lira o!up llk teminat ':' 
lirıı.dır. 

S - lık teml!ıat kıır6ılıf,t La.kit veyu nakit yerine knlm hUkQmetÇe kabul 
edilen UJıv!llerıe bonolar komisyonca kabul edllc.mlycceğlnden bun. 
ların m:ı.ımUdUrlUklerlne yattrılarak ıılınacak makbuzların komiL 
yona Jbmzı. 

4 - lhaleal Sl nğuatoa pw:art;e.si gUnU 83at 15 te .Ankarada Yenişehir KJ. 
zııırmak sokak No. 40 dıı Devlet .Meteoroloji l§leri umum mUdUrlUğU 
blnıı.sm.tla toplanacak satmaıına komlsyonu tarn!ından yapılacaktır. 

IS - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2,3 llncU maddclcrjnde yazılı vasıf. 
lan hn.t.z olma.lan. 

6 - Şartnameler mezk1:1r mUdilrlUt;-Un levazım müdUrlUğUnde panuıız o. 
lıı.ro.k verlleceğ.i 119.n olunur. (8702) 

RA E s 
2 lngilizccden çeıJiren : VEHIP TAYLAN 

albayı, avam ;kamnrıuımda altı ay krı. 
d3r muh:ıtnzaldlr pa.rt.lsjnln mU:ne:ısl 
U olarak bulunmuıı, Setlvortdnl•l 
Trııral&"ıır kulUb ilnUn asli nzMı, b.ıılen 
sruılbJ bulu.ndu{,'U Nortolk at.osunda 
ynpmııktn ... 

''Ondan bafka hiçbir .Edlston kltı:ı.p 
ta yar.ılı deifl mi\' 

"Hayır!,, 

"Pekı ama, mektup Lonclnıda. pos. 
tayıı verllnıJ,, Setlvortdn deı;-u • ., 

Kols zarfı dll&UnceU bir tın'Irln çe. 
vfrdl 

''Bu ıtmdllJk h11dlaeyl doğiştJnnez. 
Rclkl albo.yuı bir mlııat1rl '\-ıırdı, ve 
belki de bu misafir Norfolk rıto wı • 
do. gnyrl t,ı:ı.b}t bir fCyler gördU ve 
Londnıya avdetinde bu mektubu yaz. 
dt . ., 

"Bu be.nr,o pcl; şayanı lcııbul bir 
tez; dcğll \'n.zlyct dediğin glbı ol 
saydı, me\"ZUulınhıı ınlsnfirln gelip 
senı blz.zat &'Önneı!ıııdo hlt'blr mahzur 

yoktu. Bu oarıı.rcnglz mektubu ronı.nn 
tik bir dilşUncerJn mnhsuıu olarul• 
teltıldd etmekten kendimi bir türlü 
aJıuuıyorum," 

Bir müddet dll§ünccye daluuş gibi 
öııllno baktı, onrıı birden tcluron ku. 
ltıklığmı luıldırdı ve bir numıırıı çe • 
Virdi 

''Allo, Harrl! Sen muhı:ı.fnzııknrlar 
partlsl.ııln ıı.uısı olmak luuıebllo b:uıa 
lıerlınlde eski mebuslıırınızdıı.n albay 
Edlston bnkkmdıı nuılümnt ,·orebl • 
llrsln!,, 

Bir mUddet mikrofonda ıcclm bir 
erkek se ı ı,ıtildl, sonra KolB tllJek. 
1'Ur <.-dip tclclonu lmp:Wlı. 
Arkndn,ım ~ok d~Uncclı görU.OU • 

yordu. ••lr.lnl galiba bulduk,, dly~ mı. 
rıld:ındı. "Z<'ngln, geçbıı.:Jl:t. bir nlblly. 
Hu~ suz ve kavgacı. Ancıılı: nlt~ ııy 

doruhte ettik' mebuııluktnn bundun 
bir sene C\''\'el birdenbire 1 tlfa et • 
wfa ve huıuıi p.tosuna tıekllınl,, l\lüıo 

E KiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Ha kupona eklenerek "')oaıerue<lCO.ıı. 

t= a.Tam:ı ve Lt 'erıııe Ulinları t:n Soo 
Oaklkad:ı paraııu neşreclllooektlr. L 
IAnlnrıo pzeıecıe görl\ICIUğU t"kUde 
ol.ınıısıııa ıtlkknt edUmeU41ı. &vl.m. 
me teldlfl ıroaı:ı~reo olıu7ucuıaruı 

o.ıahfuz kalmak Uz.ere Mrllt aıırı:aı-. 

rlnl blldlrm~ert ı.nz.undu. 

I f ve iı çi arı yanlar: 
Yüksek lktısal ve Tıcııret mel..

tebine devam eden riyaziye ve in• 
giliu:esi kuvvelli bir ~enç tnliltle 
bütün gün '1c ders senesi içinde 
oğleden sonral:ırı herhangi bir nıüt.'s 
scsede çahşmıık veya f tenllen yere 
gllmek suretiyle ingillzce \•e riya• 
z.iye dersi \'cnnek f~temcktecllr. 

(OR • DA Y) rtınlziııe müracaat. 

A.lclırınuı 
Aşağlda ttinftlert yaab ota. • • 

ııuyucu.ıanma;m a6llllanDıa l(\Utw 

mektuplan ~ (pıu.M. 
ıan bazlç) tıer;uzt •babıao oıı.,yc 

ucıa.r " uat lT 4sı 'IOlll'a ~ 
lan. 
(A.G.) (Birsen) '(Bir 1.k.lncl) (Değer) 
(Detirmen) (Dokumacı) (E. 25 N,)1 

(E.N,S.) (F .D.K.) '(l. S. Serbest) 
(824 I.N,) (lklz gW} o(l.D. 26), 
(Kaynak) (Kıı.roln) (M.E. 49) 
(M. 16) (N.C.D,) (Ok) (85.45) (Plrnye) 
(Pul) (Saznlm1) (Sahire) (15 Tulay) 
iTtlrkAn) (Üzgün) (Yuvam ve Eifm)ı 
(Zümrüt) (11 Z.0') 

Param var i§ arıyorum 
lflok mevkilerde bakkal ve ıUttın. 

ctı veyahut baııkn blr dllkk!ncılılct;n 
'sermnye koyup birlikte çalışmak 
surcttle ortnkbk etmek ynhut bu 
glbl 15 ve başka berlınngl snnnt ve 
41 veyahut dllltkJl.n ı;nhlple.r{n1n pn. 
rayıı thtıyaçlıı.n vnnıa kendilerine 
sıığlnm blr oekle bağlımıak pıtlle 
6dllnç p:ıro verip yıınlnnudn mllna. 
8fp bir Ueretle çalııııp p&rama ta1z. 
almamak 1lzere ~131D3k da isterim. 
Veyn:Jıut l,Iek bir dllkldln devren 
satın ııınink bu &'lbl ıs salı ipleri vnr. 
ııa Bakırköy Fltekhano caddesi SO 
N o. lı haneye hemen mtı.racaat. 

(16980) 

ZA Yl - J?e.rtevnlyal lltıcsini.n 10 
w:ıcu amıfmdan aldığmı belge kflğldt. 
mı .z:ıyj ettjm. YeDJmıl alaaıtmJdan 

eskisinin hllkmU yoktur. 
Fatih - Snrnçbanebofı Kendir ao. 

kak 19 uuaınrada ömor Oktem 
(1698) 

Beya.zıt SEl\lJrtA 1LDENlZ ' 

BIÇKt DiKiŞ YURDU 
Kayıtlara baılanmıpır. : ' 

Şubeye davet 
F'atlh aslı:erllk 5UbCiılndenı 

Aşağıda Jılmlcrl yazılJ subaylnrm 
n.cele ııubem,izc mUracaatlan: 

HUsnll Oğ, Nuri (49449) P. Te#JD,, 
Niyazi Oğ. Kadir (44178) P. Teğm., 
AbdUlkadlr Oğ. Kemal (49679) P. 
Teğm, Emin Oğ. Cıı!er (49422) P. 
'foğm., KAm11 Oğ. Hlll (40086) P. 
Teğm,, Enver Oğ. Samim (49603) P. 

'l'cğm,, Ahmet Oğ, Nusret (49778): 
P. Teğm .. Mustafa Oğ. Faruk(17017) 
P. Teğm. laman Oğ. Şeııt (883-176> 
P. Teğm., Tevfik Oğ. Fettah {411l85) 
P. Teğm., Hakkı Oğ, Taltlt (150590) 
Top. Teğm. Mustafa Oğ. Abmet 
( 46145) Top. Tcğm., İbrahim Oğ. 

Muharrem (50453) Top t<'ğm., Ali o:. 
MUkrim (50550) Top. Teğm, Hilmi 
Oğ. Nurullah 507 40 ötçm Teğm. 

temlcko zabltncılığı ml'Sl'letcrınde 

mlitebııs~ısnns. U:r;un müddet !Unl:ıf 
yıınmadıı ı,ı:ıda bulunmuş \8 ııonr1' 

ıııhhl acbeblcrden dola), askeri hl~ 

nıet ten lstlfıı ını \'crınlı. llarrlıılP 

tn ,·ır ettiğine glSre ldmseye hakkın• 
d:1. dll UndUklerlni )iizllne söylernt•"· 
ten ccl•lııml;rcn, ndıılet mefbuıı:ııı11:l 

l.\detıı tapuııuı bir znt. Onun t.ııhtıtt· 

ruıı böyle oluşu, belkı do buglln n:ı)"' 
tının tehlikede,_,, 

Sözllnll gillllmslyerek ke tını: uı;:ı• 
na bu tehlikeyi ihbar eden meç"nl 
zat daha zlyode mufassal ms.JQnıııt 
' ernıcdlltQO enin için yardımına lı •"· 
ınok mocburlyetı me\'zuubı:ı.luı olamııı

Şu h:ılde l'Bhııt rah t Dartmura f?fı11P 
orndıı. b:llıklarb m gul olnblllnln ·" 

Gallb3 söylediklerimi duymnmı,1 1 

bile, Elleri ıırlm&nıb, odanın fçfıı ıe 
blı: ııfQ.Cı, blr yuknn dolaşıyordu. ,c 
ııynğ'llc yoluna cıktın man.llerl fti.)' r
llu. Bö~ le bir mlttldct dol~t.ıktan 11

110 

ra gene telelona ıs..'lrıldı. 

Tel fona söyfolillıl~rlnden Norf ıı: 
ş:lt uyl.ıı. J(onuşıruık ı {C'dl.ğlni polil • 
dım. 

(De\·amı \8r) 


