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Notaya müsait cevap 

Aman 
tebliöi 
2 AYLIK 
BLAlVÇO: 

Tank 14,000 
14,000 Top 

11,000 tayyare 
tahrip edildi 

A L IN A N 
ESiR 

K UPOJ' LARIMIZ 
AŞK UGJ~U~'DA roııuuıımttı;cı kuponları diinlQ.i 

eayımmla bltml!\tlr. Fonnalanrnız tınz.ırtıınmaktadır. 

Teni günü aynca Uıin edilecektir. Okuyucu mmzrn 
ılftn edllmadon müracaat etmemelo.rlnl rfoo ederiz. 

d ._ 

vermezse 

i ngiltere 
Şiddetl i ted
birler alacak 

1 m·ıvon 
200 bin 

Miihim roll6r oynıymı aqır bir tank ccplw!fC 

İran 
ordusunda 
Hazırhklar başladı 

lnıııdığı takdirde al:tkııdıır ikı 

(Devamı Sa. ı, sii. 2 de) 

an ya 
Boğucu ve deTİyi yakıcı 

Gaz mi 
kullar,acak? 
;uosko\·a, 21 (A.A. ) - Sovyet 

halkına ~azlere vesair kimya harp 
şekillenne kar§ı korunma talimi 
yaptınlmakt.adır. 

Bugün Pravda gazetesinde ı;ıı -
kan bir makalesinde fenni krtaat 
kumandanı general Melnikof diyor 
ki : 
Düşmnnm boğucu ve deriyi ya

kıcı gazler kullanmak niyetinde ol. 
duğunu bilmiyol' değiliz. Maama • 
fih gazlerle yapılan hücumlar. an
cak korunma vasıtalan bilinmedi
ği takdirde hakiki tehlike arze -
derler. Binaenaleyh her şehirde, 
köyde, fabrikada. çiftlikte ve ~ar
da gazlerle mücadele edecek hu· 
susi ekipler teşkil eylemek la
zundır • 

İsmail Hakkı 
Ceyhan 

Tramvay, Tünel Elek
t rik işletmeleri müdür .. 

lüğüne tayin edildi 

Yeni Mcmwi.n Miidiirii 
B. lsmm1 lla1c.7.."t 

(Yazısı 13 nı:ido) 

Ölü miktarı 
5 milyon 
Odesadaki 
kuvvetler 

imha edildi 
Bertin, 21 (A.A.) - Alman ordu. 

lan ba!'kumandanlığınuı tebliği: 

Cenubi Ukraynııda Ş. S. teşckkUlle· 

Sovvet 
tebli<ii 

Çek şiddetli 
muharebeler 

Devam ediyor 
Beri in 

bombardı
an edildi 

rt Dnlcper'ın mansabında Kerson li· Mosko\ a. 21 (A.A.) - Sovyet 
mnnmı ve endi.latri §Chrlnl alını§lar· lstihbamt bUrosu tarafmdal\ bu 
dır. 1 aban ncşrcrılcn harp t ligı: 

<Dcvanu Sa A sil. S de) (Deva.mı Sa. 4 8Ü. 1 dD) 

Hava Kurumu Reisi lstanbul MatJbuat miimcssil/erile birlikte 

Hava Kurumu Başkanı Şükrü Koçak 
dun gazetecilerle hasbihalde bulundu 

iNÖNÜ KAMPINDA 2000 
HAVACI GENÇ YETiŞiYOR 

Fransa 
Almanya ile bir sulh 
müzakeresi yapıyor 

--<>--

Sahil ve 
kara üsleri 
Al manyaya 

verilecek 
Harpten sonra Belçika
dan arazi ilhak edilecek, 

İtalya bir talepte 
bulunmıyacak 

JA)ndni, 21 (A.A. ) - Vişi res
mi kaynaklarından alman malfı -
mata istinaden Fransız hududun • 
da bir mahalden, müstakil Fransız 

(Yazısı 5 incide) 

ajansına verilen bir habere göre 
Vişi hüklimeti Alman makamlari
le halen bir sulh muahedesi mU
zakere etmektedir. 

Ve bu muahede mucibince Al
manya, Fransa ve Fransız Afrika. 
smdaki kara ve deniz üslerini kul· 
!anacaktır. 

Bu habere nazaran Almanlar 
bir an evvel bir sulh mukaddeme. 
si etrafında bir anlaşma akdede 
ceklerini ümit etmektedirler. 

I<~ransız üslerinin ödünç veril 
mesıne mukabil Alman işgal kruı
lan kısmen seri alınacaklar ve 
Fransada bırakılacak kıtalar lse 
dost bir memlekette gibi ve ha
len İtalyada ta tblk edilen şekilde 
kalacaklardır. Harpten sonra, Af
rikadaki lngiliz müstemlekeleri, 
ezcümle Nijer, Siyerra Leon, Al· 
tın sahilleri Frnnsrz milstomlcke 
imparatorluğuna ilhak edilecek 
ve bütün Fransız müstemleke im· 
pnralorluğu Fransa ve Almanya 

(Dcoonıı Scı. h sü. '3 de ) 

Kömür f iyatlan yükselmiyecek 
Kömür ·satış ve tevziine dair olan 
karar heyeti vekilece tasdik e · di 
Ankara, 21 (Vakıt) - Kokkö. 

mürunün tek elden ve tek fiyat
la satışından hasıl olan farklar, 
Ziraat Bankası nezdinde hususi 
bir fon hesabına alındığı ve Eti· 
bank emrine tahsis olunan iki 
yüz elli bin liralik mütedavil ser. 
maye ikraz ııekline tahvil oluna_ 
rak Türkiye kömür satış ve tev
zi müessesesine tahsisine müte
dair koordinasron kararı Heye· 
ti Vekilece tasdik edilmiştir. 

Diğer taraftan kömür fiyatla. 
rmın arttırılacağı hakkında ri. 
va.vetler dolaşmaktadır. Salahi-

yetli menbalardan verilen malu
mata nazaran ibu gibi rivayetler 
her türlü asıl ve esastan uzak
tır. Kömür müessesesi herke.sın 
kolaylıkla kömUr alali..tmesi içın 
yeni tedbirler almaktadır. Muh_ 
telif istihrnk mıntakalannda dE' _ 
Po vasıtalarının artt1rılacağı ve 
yeni depolar tesis olunacağı ha· 
ber verilmektedir. Bu suretle ko 
mür satışını tam bir disiplin i 
çinde ve hic bir buhran emare& 
göstermeden tanzim etmek m~ 
kün olacaktır. 

BENZiN iŞi TANZiM EDlDi 
Taksiler gü ade 4, kamyon
lar 6 şişe benzin alabilecek 

Par iste 
6.000 Yahudi 

Tevkif 
ed&lecek 
Almanlar, Vişiden 

memnun değil 
Para 21 (A.A .) - Bu sabah Fra~ 

sa zabit.ası ile mesai birliği yapan AL. 
mıın pollsl, on birinci belediye mm. 
takasmda. geniş bir harekete giriş • 
mlşttr. Metropoliten !Etasyonlarına 

giden bütün yolların ağızları zabıta 

memurıannın zarurl tahkikatı yapa
bilmelerine medar olmak üzere ablu. 

(Ynzı.sı S 1uncüds) 

Asker ailelerine 
yardım ıçin 

Nakil vasıtala
rına zamlar 

yapıldı 
Anl.-ara, 21 (\'akıt) - Asker a

ilelerındcn muhtaç olanlara yudmı 
edilmesi hakkmdnkj kanuna isti· 
ııadon glimrük resmine munzam 
belediye hissesine yüzde 50 v 
ı:ıehir hudutları haıicindcki mua~ -
yen tarifeli bilümum na.1kil vasıta
larının birinci ve ikinci mevki b1-
let bedellerine ytızde 3 zam ya
pılması hakkındaki kararname 
heyeti vekilcce tasdik olunmu;j· 
tur. 

ka altına alınm~t.ır. 1 
Bu hareketin hedefi, işbu belediye Seçme Karikatürler 

mmtakıısmın dört ma!ıalleslndc sakin --------=-·-~
olan altı b!.n yahudlyl tevki! etmek. 
U. Bu mahalleler şunlıırdıT. 

Folio .. Mertcourt, salnt Ambrolse, 
la Rqquete, snlnt Ma?buelte, 17 DA. 
50 yaşındaki bUtUn yahudller sorguya 
tutulmak üzere tevkıt edilmişlerdir. 
Londnı, 21 (A.A.) - A:fl: Pa.rlstcn 

bildir iliyor: 

Nazist Parls gazeteleri tekrar Vişi 
tiültOmotino hücum etmektedir. Bu 
gazetelerin bir çokları yeni adamlar 
meydana gelmediği takdirde mllll 
inkılAbm hiçbir zaman tahakkuk sa
hasına çıkarılamıyacıığını yazmakta.. 
dır. 

Gafenko siyasetten 
çekildi 

Riikl'e.5, 21 (A.A.) - D.N.B.: 
Neşredilen bir kararnameye göre 
Romanyanın Moskovadaki elçisi 
vazifesini jfa et.ırıı"i olan Gafenko, 
diplomatik hizmetlerden çekilmi5· 
tir. 

Lfüfcn bir kahine b-iletı 
VC1 ir mrniniz1. 

- Alman karikatürü -
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ocrya Sovyet RUS> anın As
ki bUtün topraklarına vcı ı. 

ı nıdır. Şun 1 taı afında şı· 
l buz denızı. şarkında Beh

oga.zı ve Japon denızi var. 
• Amuı n hri cenup hududu· 

;.ı:ı eder. 11 mılyon kilo. 
re olan bu topraklardn 11 

von nütu y ar. Sıberya te 
a dolu bır m m' kettir. Bu-

toprııkları reketli parça.. 
vardır. Sulak yaylalara ra t· 
ır. Çorak teplerden sonra 
k raları ba~lar. Kıyılan se. 
n 6 - 7 ııyı buzlarla örtülü 

ilerde ıklımi sakindir. İç 
:ırda bile birinciteşrinden 
a kadar d vıı.m eden kış 
o..,iuk geçer. Yalnız Japon 

.zindeki }Qyılarında su biraz 
zdır. Bu denizde en mu

lıman olan Vladivosto ene. 
ay b1.12ı>uz knlır. Siberynda 
et derecesi -51 ile +15 a-

d değişir. 
C' lık zamanında Sibeİ'ya ge. 

yeti re taksim edilmişti. 
burada Sovyetler birliği· 
l cumhuriyetler vardır. 

ovyct Rusya Siberyayı kıy
!ldirmck için QOk çalısmış_ 
Altın madenlerini i Jetmiş, 

kömüru havz:ılannı aç
k ~n, bal.ır, grafit, man. 

kıymetli Uışlar ve kaya· 
ıhrnç etmiye ba.şlamL5tır. 

1a cltı1en bui!dnyı on 
nrttırmıştır. Hnyvan ye· 

ve tereyağı yapan <t.J't. 
lrnmıuş, büyük gölllerde 

birlerde balıkçılığa başla
rklü lmyvanlnnn ,cvian. 

ı s"stcnrlen.dirmiş, 01"1Ilan
dan · 'fnde etmiştir. 

·ı Hakkı 
Ceyhan 

r nldıgmuza göre belediye 
m mUdilni B. İsmail Hakkı 
an tramvny, tünel, elektrik 

leri zat içleri mUdürlllğüne 
edılın tir. Belediyenin gene: 

an efleıinden olan Bay 
Hakkı Ceyhan bulur ığu 

ı h kkile başarmış ve bu 
kvndislni ft.mlrlerlne sev· 

• ba- ıdnrecidir. İsmail Hakkı 
b lediyenln umuru huku

dn, beledi~ e •f rketler 
lıgınde. istunlak mUdürlü
l-ulunın~. :ıruı.aswa mm ya. 
:;:on defa levazım müdürlil-

f )in edilmtşti. 
dı~ enın ve halkın hukuku • 
k tl r nezdinde korumak 

lı gundüzlü çalrş~'l gibı 
önU, Kee3ta, Beynzrt is imlAk 
~ ndıı da aynı enerji 111" 

:nı: lıt. 

1 k durlist, ve ç::ılışlmn bir 
olan İsmail Hakkının, yeni 
nl de hakkile başarocağm..ı. 

. KPndıs i tC'bnf: ~dC'r, mıt 
ı et dllel'iz.. 

. 
Otomobıller urtık tek ve çıft 

nwnaralar.n gore i lemekt n kur· 
tuldu. Fakat knç gündür, benzin 
<lepolurmm önkrrndc d'zılmış 
otonıobıl gbruyoruz. Buı ıar no. 
bet bcklıyorlar. Bcnzın alacak· 
lar. Bcnzın yo-. mu? Var. Fakat 
fazla kaznnı:: hırsı ılt her soför 
daha. <:<>"· daha f zla benzı al 
mak istıyor. Fc zla bcnzmi olan 
~iık k fıvatln başkasına atı~or 
böyl r b r b nzm spckUla 'onu 
baalıyor. 

Ah bu ın anlar ve bu hırs! 
Bvvelkı sab h Tah.s&mdcn bır 

'dolmuş" yupmıık ıstedım. Dol· 
muşun hcı halde ne olduğunu 
bılirsıniz. Muayyen bır mesafe· 
ye gıtmek uzere dert. be ki i 
bir olurlar. ve yol parasını "er. 
fane'' iıe veı irler. Llikin, Taksim 
:ıc Eınınoniı arası. taksı ile yet· 
miş kuruş kadaı yazdığı ve bele. 
dıyeçc kabul odılmiş tarife mu 
cibince adam başın· 15 kuruş 
verilme ı ıcabettığı halde. Şo 
forler. hc.r ne<len . bu miktaı ı 
20 kw uşa cıkannı !ardır. bır se. 
neye vakmdır, böyle alınıyor., 
Yani beş ki~lık bır otomobil Tak 
sim ile FJmınonu arasında 100 
kuruş alıt, vc::uı kişilik ise 140 
kuruş alır. 

Evet. dun sabalı Taksmdcn 
dolmuş yapmak istedim. Ut.kin 
otomobıller benz.ın deposunun 
etrafını bır vılan g:bı sarnuşlar
dr. gelen kuyruğa giriyor. benzi. 
nı alan baştan cıkıyordu. Bu es· 
nada bit "yılan otomobil'' gcldı. 
"Yılan otomobıı" tabirim ben kc· 
sık burunlu "Fiat" otomobilleri 
iç:n kullanırım. lnce, uzun, al 
çak ve kUçuk olan bu otomobil· 
ler iclerine ıstife konulmu.<ı altı 
kişı alıyorlar ve bana böylece 
hasım halınde bir yılan ıntıbat. 
m v ri~ or. Hultı.sa "Yıl,m otomo 
bil'' geldi, içinden ejdE>rha gıbi 
bır delikanlı şofor fnlndı. Mak-
adı çabuk benzin almak için sı. 

raya kuyruktan değil, bastan gir 
mekti. 

Söyle lbir yokladı. Otekı şofor· 
lcr kendı inden d a az ejd rha 
değ.illcrd . Baktı, ol ı)acak; 
o zaman benim gıbı dolmuş bek. 
liyen müsterılere döndü: 

Gid rim nma gorü)orsunuz 
ya, bcnzın yok.. Adam ba~ına 
yirmi be C'r h'Uı uş verirseniz gö 
türüriim. 

Dedi. Ben derhal hır dim B:r
kac kişi de 

- Ne ) apaltm. veı ırız. 
Diye b•ndıler. İki kı bınme 

di ve ne hakla b yle fıvatı arttır
dığun ~rdular. B.zim şoföı : 

- NC' vapalım. benzin yok! .. 
Sizi bıraktıktan onra boş donP. 
ceğim. 

Taı'Zınd "agız" v.marak knlk 
tı. Yolda anlatıyoıdu· 

- \ğa ycı ~im .. \'ali h dün 
geı.:e uyumadım. Suadiyeye git
tim.- Orada bir motordl'n ikı te. 
neke benzin aldc:ıktım. T€ncke 
başın iki !ıra fazla .st >dı, ver
dim, amma gene nazlı:ındı. bu sa. 
bah gel, dedi. • e ) aparsın? .. Siz I 
be~ kuru fazla ' rmissiniz ne 
çık r?. 

1 
Arkada oturan m~tcrilerden 

biri soforc hak h.di. Bir ba .1 a-, 
Edebi 

Roman 

• 

A ar 
Saat ile gitmıyen bir 

otomobilin numarasını 
da veriyorum: 2579 

Yazan: 

Fi E DiL 

FERi ö DE 
Rad o y·· zün en 
birısi 1 omşusunu 

öldürdü 
Evvelkı nk m I<'erikoyündc bir 

Clllayct işlenmis, aynı pan.siyonda 
oturnn ikl k şi knvı;n ('dcrek birlsi 
tabanca. ile öldUrUlmllştUr. 

Yaka I<'criköyunde Türkb ) so
kağında, Hankli) n adında biı isi. -
nin pansi~onunda cereyan etmı~ 

Ur. 
Buın.da otw an J<'uat ve M z. 

har adınd:ı ıki kı ı her nedPnse 
bir türlü g çwcmektedirler. Fuat 
rad~ o meraklısı olduğundan, Mnz 
ihar kendisini taciz içm bir usu. 
buhnu.c; ve Fuat tam radyosunu a 
çıp njanslnn dniletkc>n o, odasınıı 
çekilerek prize iki tel sokmnk 
suretile parazit yapıp aj111U11 d n-. 
letmC'mC'g baı:lam tır. 

Ba hnl nıha\ et Fuadın canın:ı 
lak etmi Vf> ~V\ elki nkşam Mcız
harm od ına blrdeııbiı <' gtdPr< k 
kendisini cUrmU meshut halinde 
yaknla.nm'I kavı:;nya başlnmışttr. 

Fuat b r hayli söylenmiş ve o· 
dasınrı. ı:ekllml~Ur. Mazhar bu söz
lcrme sıkrldığından o da arkasın
dan ötekinin odasına g tmiR ~ 

- B nn ne yapabilirsin Y mı" 
ılelnıRtır. 

Bu "i.ı1.deıı miın kn tazC'lcm -
mIB ve ronund Fuat t.ab:ı.nr;eın 
c k rek M.aLharı öldllr.ınfu Ur. 

Fuat bakk n ki tnhkıkat cür
mü meshut kanununa görf" ~iirli
hilınilş ve kntll dUn de öğleden 
sonra adliyC\e ecvkcdilerek birin
ci agır c za mahkc>mPslnde muha. 
kPme olunmuştur. 

Katilin 448 mel maddeye göre 
tecziyesi lstcnoyordu. Kendisi 
mahkPmcde şunları söylc>miştir: 

- Münnku adan sonra beni o
dama k dar takip elti Kcnd sini 
korkutmak mcık adıle tnbnncamı 
rckt m, knzaro patladı ... 

Fuat mnhkl'med bazı gny1 i tabıi 
hallerdP bulunduğundan mahke -
mE>. k nd lnın kli vazi) etinden 
Upheleıun ş ve tabibi adliye mu

av n ~ttirilmesi iç.ın duru mnyı 
ba~ka bır gUnc lıırnkm tır. 

A iT 
Daıma halkın menlaa
tinı düşünür, her sayı
sında en eçme vaz;ılar 

nesreder 

an oto
r ! 

sı, kalkarken suali soran zatı 
kastederek: 

- Herif ~aliba cüvmü meşhut 
vaptıracaktı ! 

Dedi. Hak veren müşteri: 
Na ıl yaptırabilir, dire sor. 

du, bizim malü.matımı.za miira· 
caat edecekler değil mi. biz de 
virmı b kuruş vermedik, der. 
dik .... 

Hal ve tavrından ve bilhassa 
buşekilde hareket tasavvurunda 
bulunuşundan her halde ibtikfır 
suçu ile mahkemeye gitmiş veya 
böyle bir vaziyete namzet oldu· 
"ğı.ı anlasılan 'bu 1.atm, hilkfunetin 
halkı kontröle davet edişinin ari. 
fesinde hepimizi yalancılığa da· 
vet edişi beni coşturdu. Şoföre: 

Sen, dedim, bir dolandırıcı. 
hk yaptığının· farkında mısın ... 

Şoför şaşkın bir halde yüzüme 
bakarken ilave ettim: 

- E•ct .. Her gün :(vnı me:;afe 
i~in adcım ba~ın~ yirmi kuruş a· 
iıyorsun. beş kişi olduğumuz 
icin 100 kuruş eder. Halbuki 
müşteri gelip taks1bec:abiyl~ git... 
sc 68 kurıış alacaksın. Bu kafi 
değılmi;; gibi. benzin fiyatı da 
artmamışken v 'benzin de mev· 
cut olduğu halde, şimdi 125 ku. 
ru17 almak istiyorsun. BW1dan a · 
l<l dolandıncıhk olur mu? 

Sonra yalan yer" şn ha det oden 
zata: 

- Siz de, ded:im, bu hareketi 
tasvip eder va.ziyGt takınıyorsu. 
nuz, yakışır mı? 

Peygamberane bir eda ile söy
lediğim bu söZlcre itiraz eden ol. 
madı. 'Maamafih otomobildeki 
müşterilerin gözlerinde "ammıı 
da ukru· •• diyen bir mana var· 
dı. İşte bu satırları onun -için ya_ 
zıyorum. I !ayır, ukalalık etmi· 
yorum. Sadece bir ihtikara ma. 
ni o!mıya c:-alışıyorum. 

Çün1m herhangi şekilde ihti
kiırn knrşı harekete geçmek bir 
ukalalık değild:r. çok akıtane biı· 
harekettir. 

• 
Bu satıı lnrı gazeteye getirmek 

U1..cre di.ın sa.hah gene Taksim.. 
den "dolll'luş" a binmek imedim 
Hem!:in deposunun etrafı gene 
otomobil doluydu. 

"Dolmuş ıskelesi" nde bulunan 
otomobile vardım: 

- Beyim. benzin yok.. Adam 
ba ma otuz kurus verirseniz gb· 
türürüm. 

Ddesa 
harb·nin 

Ortaya attığı 
h kikat 

Uerllu, ~l (A.A.) - D.N.B. ııin sn. 
ltıhlyeU.ar aııker1 mcmlY.llardıın dUn. 
kil tcbll,gde ilflve olarak öğrcnildığ

nc görc,Ukrayııadald muharebeler hnk 
kında son lll gUn zarfmü neşrcdil n 
aalteri haberlere umuml bir bakış, bu 
kadar a§lltlr bir surett3 hezimete 
uğrauıan Sovyetıcrln b•ı mmtakada 
Polonya umumi va.lillğinc bir tazyik 
yapmak {lz(lrc bol i.echlzatlı tcısckkUı. 
lere malik olduklarını göstermektedir. 

Htıd!scl<>r hUll'lst\ edllı!cek olur 
§imdiye kadar Ukraynad cer yan e. 
den muhnrebcl"rdc Alman kuvvcUerl 
2500 d n fazla tnnk ve 8700 den fn:r.lo 
top imha veya iğtinam etml lcrdlr. 

So"'Ycllerin, ordula.n ve b1lbıuısa 

zırslı kuvvetleri teknik bakımdan dUn 
yanın en lyl tccblz edilmiş ordusu ol. 
mam }çin çok ihtimam ve bUyUk bir 
gnyrct enrfcttııderl moJOmdur. Fakat 
tecrllbc, bu gibi mod"m ırllllhlııra yal 
nız malik olmak klıfi gclnıediğinl. fn. 
kat bunları kullanmasın: da bilmek 
lcnp ettiğini göstermiştir. 

AJmnn askerl tebliği Sovyet ıruv. 

vetlcrlnln uıtro.dığı kanlı ve ehemmi. 
yetil zayiatı mütemadiyen tebarllz 
ctlirnı~Ur. Sovyctlerln Alman kıta • 
lanntı terkctUklerl esi'!'le>rle ölUlcrin 
adedi hcl!llp c<:llecck olunsa, o zmnn 
yalnız mo.ızome değil, bUyUk mllrtnrda 
insanın da Alman ileri hıırckcUerlnl 

durdurm ğa muvaffak otmadığı gö • 

rilnllr. 
Alman askeri, bUUin cepbelcrdo oı. 

duğu gibi §ark cephesinde de hamm. 
!arından mUn kaş kabul etmez US • 
tUnlllğUnU gtıs•ermJş ve §8.!'k cephe
sinde de kendi.s!nc karşı kCJymak ıstı. 
yen tnsan ltlltıelcrlDe ht\Jum olmuş • 

tur. 
AJmnn yüksek kumand.RB1 da So\. 

ycUerinklnden Ustun o' :uğunu ııark 
C"epheslndc göstermı,ştir.Gn.rbt Ukra.y. 
nanın terki. buııun ıslkl\r bir delılidır 

Ukrayna seferinden alman dcnıl r 
bunlardır Bu dersler, Sovyct ceph • 
sinin diğer mınta'knlanncla da fnsıln • 
ııır. ve rrUtt'msıll btr ırurl!tt" teyit edi. 

lec<'ktlr. 

Meşhur bir orofesörü 
Sovyet elçiliğine 

tayin etti 
Dedi. Saat ile gidip gitrniyece. Londro, ·~ı (A. .) _ Profesör 

ğini sordum. Gidemiyoocğini Stanislav Kot un Polonynnın Sov
sövledi. vetler Blrlıgi hiikiımctl nezdinde 

Bu otomobilin numarası 2579 büyUk elçiliğe tayin C'dıldiği bildi-
duı · .. . . . . . rllmcktedr. Polon) n klivlü part.ı · 

l\.~ukuleınemızı .!şıte~ bı.r başka l'Jlin lideri 1 tnden olrııı profesör 
şof?r. dolmuş muş.terılcrıni aldı, • l<rnkovi iinıvr . İti' inde Jnkm ?.a 
getırdı. 1n~rken, bıw: . manlıır tnrlh v Ok f•ırd iinivcr-

- Ah. dı~ord ı,w~n P.armn~ bır sitesinin fııhrı pl'OfesörUdür. Lon· 
o}mn~ lştc m;slegı ~ylelerı re dındnkl Polonya kabin sinde dn· 
zıl edıvorlar. Ne ~ap,llım. bılive nazırı bulunU\\)rdu Polon 

Evet, mesleklerine bağlı cid yn dııhılive nezaretine Vf' pıofe 
den dürüst şoförler var. I..ftkin sori.ln :>P~n<' b:ı v kil ı:nu "'rıl ~·n 
bunların sayıları µek mahdut. , nlelav Nıkolaye' c tnyın cdllmış 
Bernm a ıl hnyr~timi mucıp olan 1 tir. 
nokta. halk ile hoş ge<;inmek, • :f. * 
halkı korumak, ona taraftar ol· ı.ondrıı, 21 < \,A.) - l.ondru 
mak ic:ı.beden bu sanatın. en mer 1 rad) osunun b ldırdiğino göre Rov
hameb iz spekülanorlcr gibi ihti 1 ) C>t •uıkeri makamlıı.rile Polonya 
kar taraftan olmaları ve bunu a. kerl heyetinin gn} ı'( tleı 1 saye 
tatbik etmeleridir. sinde Sovyet Birliğinde te kil e • 

FiKRET AIJIL dilmPkt olan Polonya ordmmun 

Boşb ğaı ve 
propaganda 
B~rıne kırk defa: .e}\ 
- Sen delisin.. d il 

çıldırtnuya klifi ımi dll 
Bu darbı mesel. bır~ı-or 

pngandayı ıza.h etrll1~ısf 
Zaten propaganda ya.P~5 ' t 
lan ve uydurma da '! ~ev 
edile edile herhangi bı~ t 
gun kabul ettirilir k ·ık t 
dirler. Fakat avdın bak )tSb 
ı:ıısmda akıl ve iz'anIIl ~ ~ 
demiyeceği şeyleri ~dufışd / 
havsalanın almıyacagt ;;.nJ 
asrında yaşamamıza rn,.. 
m anı güldürüyor. it 

Fe) lezofun dediği ı:-ıb!c oıd 
göründüğü gı'bi olmalı ' 
gibi görünmeli. d 
Çiınkü zaman, yaıanlll ıı 

yu pek çabuk ve bütün ~~~ 
ile ortaya koyar. Faldt~s o 
ga.rmtir. Yalan ve uyd?,,,r 
oyalayıcı bir gıdo. ol~1:;ı:ı 

Büyük Fredrik bır ~~ 
hinde bir hicviye )azıldıu}d~ 
muş. Derhal aslını ~ b rııl'· 
Sonra bir kitapGI çagırn 

- Şunu al ve bastır .. 
- Aman şevketrocn.b·;,pel' ~ 
- Neden .. Sayesinde 'f 

ra kazanırsın. j>o6,a 11 

Propaganda biraz ~ ıır 
ğaz in.sanlara benzer· _J 
burdur. #' 
- Adamın biri nerede ı,oıı 
birini buldu mu: fi ti, 

- Ben hacca gidcr§C rıı.e'I 
oldu. böyle oldı.1 .. dhe h\, 
anclırmış. Dinliyenler 
usanmışlar ve bir gün= rııfl 

- Aman şu mendeb\l ı)-e' 
nuşma::;m'l mevdan vcrfil 
demiler 1~ Boş boğazın hazır b\ c 
ır mecliste kar. "'I tatbl eıı 

lcr. Bin l fı bitirıncc he:ıtfll 
ru başlıyor. son kelune 11' 
uçiinw atılıvormu J3ı~9 
at dE>vnm ed n kor tı 
haçtan ·bahsedemi"• b 11,ı' 
küt diye duşilp bayt1n1aı ,.r 

Telfüıa ducımii ler. su ı; 
güç halle ayıltarak: 

- A.man rok -ıüktir. 
böyle, demişler. 

Boş boğaz gözlerın 
gül\.ımsıyerck: ı . ö . 

- Mernk etme\ ınız. ~ 
Bır scy değıl. Ben 111tc 
ken de bir defa böyle~ 

/\il' Ali 

LONDRADA 5~1' 
Vesikaya binıY0 

bl olı.ı.calıtır 

1'011 .ay\' ı ı " 
1 ·' .ktı 1 çuı 1 o 

ı avlar a Ut rı 't .d r bO~ r 
c ktır H •t.alıı< bllb l ın ır;ı 

sında tnhrıbat yapnm~-.. ~~nı~ft\f•A 
ıeıin sUtU btlsbUt~~ 

}'O• 
kurulması llcrlenıekted r. ııcC· 
askeri mnhflllcrinin Cıkrı ~ t 
partl olın ak 4 lliı 6 Potorı) 1 r. 
meninin tr kilatı tnınaırı L 
bulunmaktndır. ~ 

~
- Kızım, aklını başına topla ... 0° 'fı 

- llr 

öMRAlbU SEVENGIL 

torlnr para kazanıp apartıman yapmagil et: 
raşırlar: öyle köy hocası ile filan evlen?1 tı 
ler; onlar zengin kızı, Beyoğlu, N1;1'"' 
tası, Biiyükada, Suad.iye dilberi ararlar 

F atma ogrebncn bir kere Selma T um 
lun yuzüne, bir kere de Ahmet Dündara 

tı, iki inde de çaresizlik içinden kalmış 
m elerin peri!lan manzarası vardı; sanki 

ba a kalırlarsa eski ciddiyet ve -.esmıyetı 
rt k muhafazaya devam edememekten kor 
uyor gibi idiler. Fatma öğretmen söylene· 
k tekrar yerine oturdu: 

Yazan: 'ı 
REFlK AHMET 

.r:::::IDll~l!lm::mlE:ır..: .. :i:ll~--m:ll--Elll.l .... m:ll ....... lal ..... ll:D ............................... .. Demisti. Selma T umrul: 

- ltahi çocuklar ... Amma da toy şey
nni siniz! 

Ahmet Dündar fena halde utandı: Sel· 
a T umrul duymamazlığa geldi. Köyü er. 
ği ba ka zamana bıraktılar ve Fatma öğ

retm nin nezareti altında aile'lerinin henüz 
şba a kalmalanna izin vermediği on sekiz 

n dokuz yaşlarında iki genç nişanlı gibı, 
Mön z man gözleri bin'biTlerine t sadüf 
nce utanıp önlerine ba rak dereden te· 

n konuşmağa devam et tler. 

6 

- Anam yok, babam yok .. Gayri ak
rabadan ne olacak~ .. Böyle daha rahat .. N~ 
kimseye ben yiik olurum, ne de kimse ba· 
na vük olsun ! 

Diyor. ileri hamleleri, yeni neşriyatı, 
pedagoji bahislerini filan takip eden, fikir 
hayatı ile' alakalı bir insana benzemiyor. Sr 
ra öğretmeni. Vaktiyle na ılsa muallim mek
tebini bitirmiş, mesleğt" girmiş, o zamandan· 
:.>eri bin kurus, bin be yüz kur~ , iki bin 
kurus, iki bin iki yiiz elli kuru , filan deyip 
mantı dere..·elnini takip ede ede sürl.ip gidi
yor. Hocalık ettiği mekteplerde çocuklar 
kendi ini sever; ki tarz ders okuhır, arada 
ir kulak çeker, yarı s rdya, yarı talebenin 
omuzuna cetvel indirir, tf'hdit eder, bağmp 
ça w mr: fokat simdıye kadar kimseyi sınıf· 
ta bıraktı~ i itilmemi tir. 

- Doh fazlasını öğrenip de ne ola· 
caklnrL Bunl r kü iık k~ba çocuğu .. Bu· 
radan kıp iiniversitf'ye gimıeyecekler ya ... 
O k dar Vt>t' ir 1 

Der· l"kin bu .. o k dar·• ın ifade ettiği 
~t"V h rı ..,ek azalır. qıkı bir vol 1 mada m· 
nıftaki b it ·n t leb nın bir qr-nr- f'} ha ohı
ınMmr icap ettiı ecek derecede azalır; fakat 

Fatma öğretmen kalenderdir, bunu da kafi 
bulur. 

Fatma öğretmen eşine dostuna, arka· 
daslanna iyilik etmekten hoşlanır: Selma 
T umrul ile Mudanya merkez okulundan ta· 
nışryortar; Selma Tumnıl hastalanıp latan· 
bula hastaney,e gittiği zaman hayli üzülmüş· 
tü; kız iyileşip gelince onun Pınarcık gibj 
havadar trır köye nakli işi ile Fatma öğret
men m gul oldu; maarif müfettişlerinden, 
büyüklerden, hatrrlr kim elerden tanıdıkla 
rma mektup1ar yazdı: nakli temin etti: ya.! 
gelıp tatil ol nca da kallrtı, tatili geçirmek ve 
Selma Tumnıt ile arkadaşlık etmek üzere 
Pınarcık Jro -ıae geldi. Buraya geldi geleli 
Selma T umrufilan gece giindiiz bu doktor 
Ahmet Dündar hikayesini dinliyor. 

Istanbulun filUnca hastaha.n inde bir 
ay $>.ima T umnıla gözii gibi bnkan bekar 
bir he1dm vamuş; şöyle gençmis, böyle gü· 
zelmi • öyl temiyeli. böyle sevimli, öyle 
d ğerli im· ... ~ nezaketi, ya aktllılığı, ya 
mal\ımatı ..• 

F utma n ~" T umruldan 
bl.M'Mn Ql'll9 ~ iti biwden 
kestiipa~ 

. ıı··· 
:_ Bu öylesi değil, I· atm'l cigretl'J'le 

Göreceksin, bu beni alacak 1 
Diye cevap vermişti. • d'ııit 
- Kız,yoksa hastnhnnedf' işi, pişır .1 ,)e 

mı} Aranızda ne geçti, ne olup bitti, so) 
bakayım} hİ 

- Hiç bir ey, Fatma öğretme~· tr~ 
bir şey ... sevişmeğe, evlenmeğc dair ~ır 

1
, .. 

kelime bile konuşmadık ..• Sana öyledıı1'1 hİ 
gayet ciddi bir gr.nç bu... Hiç bir şe)'• 
bir ey konu madık. . bİ' 

- Sen delisin öyle ise, kız... 1 lıç d 11 
şey konuşmadınız da r.ni alacağını nere 
biliyorsun} ,, ... t 

1 •. f'-
- çim be11i aldatmnz. Fatm 0 ,.y 

men ... O da beni seviyor her halde ... Bı d . 
söylemedi ama aynlırken bir bakısı \cır !·· 

Görmeliydin; sen de acırdın halimizr-... 
1 

- Ayrıldıktan sonra mf'ktupla,ı;tıt'I 
ba "? m1, rı. b 
- A ... Hayır, ne. münaseben . Bu_ I' 

zimki öyle senin bildiğin evgilcrden d , 
Mektup yazmak mı L 1e müna ebt>t ! S 'ı 
di hala hastahanede mı, değil mi, onu b. 

bi~ 
{Devamı var) 



sap hatası yaptığını, adli hatala. 

22.8.1941 
7.18 HatU 
~r 

'J.45 Ajans 
8.00 llaflf 

~J" 
8.30 Evin saati 

ıı.ss Kal'llflk 
rmm yalnı7.ca yirmi olduğunu Mkılar 
kabul cdeeektir. Bizim meslek· 12.tG AJan 
te müşteri üzerinde m uvaffak o JS.00 Kan ık 
labilmek için evvela lb.ir tek doğ: &arkılın 
ru söz söyleyip tamamen ona te· ı s.ıfl Ka.r!§ık 

19.00 fktı 
Saati 

JD.16 Svtng 
Kuarteti 

19.30 Ajans 
J9.4G Türle 

Mtmğt 

%fU5 Rndyo 
Gazctes'I 

%0.41' Solo 
Şarkılar 

21.00 Zlrant 
sır etmek lazımdır. Sonra yirmi p rogram 
tane hatalı söz söylemiş olc;an bi. R.os FnıuI he~ctı 
le o bu GÖZleri kendi istediği şek· R.80 ~rtx>ııt 10 
le 6okacak ve muhakkak sözü daktkn 
müze hak verecektir. En inan: ıs.fo Radyo 

TakYlml 
21.10 'l'El\lstı. 

maz in5anlar bile bizim. t esirimiz 
altında kalabilir. Bir sihirbaza, 
bir falcıya müracaat eden iki ki· 
şlye aynı cevaplar verilebilir, 
çünkü biri iç.in söylenen bÖZlcr, 
diğeri için de 'bir hakikattir. Ben 
müddeiumumiye, siz musikiden 

1.evk alırsınız. allaha da inanır. 
smız, dediğim zaman. o kendi 
kendine düşünmüş ve nefsimizi 
aldatmak daima en birinci zaafı· 
mrz olduğu için kendisini halci. 
katen bir mu ikişinas ve kuvvet
li bir dindar hissetmiştir. 

s ving 
l\ıııutr.ti 

22.00 ~alon 

Orkt-stmsı 

2!.SO Ajans 
22.45 Salon 

orkCbtnuıı 

Cuma ~cumartesi 
22 Ağus. J 23 Ağus. 

Ut.'<Xllı: 28 1 JW<:ep: .211 
Hızır: 1119 Hı7Jr: no 

Artık müddeiumumi karıs~yle d"" .... 
beraber kiliseye gitse \"Cya ıs- Oğlo ıs.17 5.18 ıs.16 G.J9 

6.li 6.18 10.20 10.18 

tıkla askerlikten hatıra kalan lklııdı 11.os 9.0.> ı':'.02 9.05 
bir mar§ı calsa, kendio:ini mu· Akşnm JD.ô8 12.00 19.57 12.00 
hakkak deha sahibi bır mu iki· \ "nt ' %1.89 ı.89 21.87 1.39 
şinas Z8.l).Jledccektir. inNık ı .25 ı-ı.:n 4.27 s.so 

- Güzel, diye Grandüşeı; ka_ 
bul etti. Bütün bunların basit bir 
zeka meselesinden fazla bir şey y eni Neşriyat : 
olmadığını kabul edeyim, fakat 
ortada daha mühim bir hnl var.. • 
Müddeiumuminin hakikaten ba· Dil Bahislerı 
şı ağrırormuş ve sen tedavi et- Dil ve ttırih coğrafya fakültesi 1 
tikten beş dakika sonra hic; blr Türk dili doçenti Dr. Tahs!a Han
şevi kalmamrş. Bunun mUhim o. guoğlu muhtelif dıl meseleleri 
Jan tnrafı bir kere teşhisin, son- hııklcıııdn yazdığı yazılaııı "D.1 ba
ra da derhal tedavi edebilmen.. hisleri,. adı altında bir araya top
Bunu nasıl izah edebilirsin ki? !ayarak küçük bir kitap halinde 

neşretmiştir. \'akıt matbaasında 
Teodor Zuifeld Jr{llmekten ka. lıasrlnn bu eseı Vakıt kitapcvi ta-

tılıyordu: rafından tevzi edilmektedir. 
- Ne safiyet. ne safiyet, de· Müellif burada dil işlerimize ait 

di. Bunu izah etmekten daha ba- en ehemmiyetli Uç meseleyi ele 
sit ne olabilir? Ben müddeiumu. nlarıık ilmi esaslarn göre sistem. 
minin yanına girmek Ü?.ere ıkapı· leştlrmektedlr: ı) Gramer mese~ 
nm önüne gelciiğim zama müba. les!, 2) 1mıa meselesi, ::1) Türkçc
şir orada yoktu. Fakat biraz son· de kelime teşkili. Birinci bahiste 
ra mUddciumuminin odasından gramer tedrisatının malıly~ti izah 
çıktı.Elinde_ bir .~a~ak dolusu ı~p~~efh ~ra X~t;lş 8r werinJl4 
u vnl'dı. h~er mud0eıu~1un1i sü".- telifi yolwıda yapılan recrubelcr 

sarnLŞ' .olsaydı ·a sufu upz: . •cy.a .r,öuİen geçirilmckt ve yeni Tilrk 
yanında alakoyardı. Halbukı bnr ı~rame'rinin ilmi prensipleri vnzo • 
daktan an~ak _:l>i~ kase iç~k ~a- ı ıunmnktadır. Bir senedenbcı i okuı 
dar su cksılmıştı. Sonra ıçerıye larımızdaki gramer dersleıine e
e;irdiğim zaman mliddeiumumi. saı- olan ve grameJ" kongrc>si tara
nin mantollu lbfr şekeri ağzında fından, yeniden ~ azrlnc.'lk okul 
~evirmekte olduğunu hissettim r.ramerlmi için ilmi bir ı ehber o

.ııte derhal müddeiumuminin nez- Jarnk knbul edilen, "Ana hallarile 
leden mütevellit bir ha~ ağrısı ı · li!".k grameri'" nin müelMi bu :-n 
oldugunu anladım . Bir kaşe on z:larındn gramcrimizın hali ve is. 
dakikada tesir eder. Müddeiu· tikhali hokkındakl nokta! nazar 
mumi--kaşeyi vutalı be dakika ı ııını orta)a koyuyor. 
olmuştu. ben de be dnkika ron- tınla mı>selesıne ait yazılar yaz 
ra baş ağrısının zail olacağım ile imlfi., söz ılc yazı \ P ~ nzı !' 
sövledim. :Nasıl bunda kehanet ~ıve arasındaki mUnasetıetl, rı t R

var mı? •ılı etlikten son'ra hngi ııktl mı•. 

Grandüşes kolunu Zuifcldin mızdoJd nnnrşhıin sebeplerini tah 
bovnuna doluyarak baş•m göğ ü 111 etmekte ve ilmi prflnsiplerdcn 
üzerine <;ekti \'e: hareket ederek bır imla pı ojsi vii

- Seni kuı:şuna dizdirmevi ne ı·ude getir lmcsi liizumu iizerinde 
kadar istPrdim .. dedi. durmaktadır. 

r Dcıı<t m1 11nr) 'I'UrkçedP kelime teşkıli bahsın~ 

- Uuııkii ~ ıd:uı Denını -
Bu gllzel rüyayı kaytwtmcmck için, 
çocuk ar. ladığı gözlerini ııcmcn kapı.. 
yor, hem sıkı sıkı Fal•at tallı IK' 

kulağında: 

- Kcftelıor, baı:n <l .. ı.mış, ıllyor. 
O zaman çocuk ~lır<'Bınln bllyük 

bir korku !le burkulduğımıı du~ uyor 
Bab{l. ya giderse. Baba lumdlslnl ha. 
klkııten darıldı znnncder dı gıdcrP. 

Bu fıkrldeffetmek lı;l:ı gUIUmııcmeğ 

Çalışıyor. 

Yan taraftan Urmalayıcı, fııkııt rı_ 

h•nktar bir kndm t;esl !!<•llyor. 
Vah b!ı1ci 'Irn, ne kadar znyıtıa. 

mışsın. Samı hiç mı bakınsıJıl::ı.r cani· 
kom? 

zayıf başını sesin gcldlğl t&rn t ı;: • 
vlrm k için kı=ndlnı zorlamıyor, Ba_ 
basına gUlllmsUyor Baba tombul \C 

kısa pnrmnl:lı <'ileriyle kemikleşen 
ktiçUk e ıert tutuyor. 

- Seni burııya yalırdıktan 15 gUn 
sonrn. mUhlm bir ıı1 için ıı.nncnll3 Pe> • 
teye kadar gllt:k. Ve ancıık bir hnl 
ta C\'\"CI dönebildik Aına bilsen Rız..ı 
bir dakıkanııır. seni annw.d:m gcçmf. 
yordu. Hcltl annenin. Her görılUğU 
delikanlıyı sana benzetir. Hastahane. 
den de muntı:.zrıman iyi bnbcrınl alı
yorduk. 

Susuyor. Ve <;ocuguo görmediği lılr 

köşe)i işaretle, 
-1 Bak. diyor Sana neıcr getirdik 

13ıslklct, at, raket., nagant marka bir 
tabanca, ve bir ot.omobl ı~cncrıerl 

bile vaı. 400 llı nyıı alınıp okakta gc 
zllenler kadar bUytlk dcğltsc 'rap o. 
ıa~ıro 

GUIU)Or Kebk halan öyle bol, öy. 
le kuvvetli ki. Hasta. kulıtklarının o. 
cıdığını hlsscdıyor, Ama ~UIUmstlyor 
13ebıı~ı kızdırmaktan v onu tekrar 
knybctmckt n korku)cır Dal'!lak ba" 
yatağa gil!yor. 

Hediyelerini görmek ister mi 
sin'! 

Ç0t>uk dalma f;llll\ms'lyor ve su u. 
yor. B:ıba fl<'Sinl biraz yl.k cltcrck 

- Bir §CY lst r misin? diye t krar. 
Iıyor. 

O ?.aman hll8tn a~zmı nraııyor tı

ıldar gibi, eve! diyor. 
Sen! onlara gösteı llo.;k isterim. 

Bııb::ı. gilltıyor çocuk gözler! buğu 
ıu buğulu mırılcııınıyor. 

Hcp"l beni klms siz zannediyor. 
du. Scnı onlara göstcrmı>k ıstcrim 

Şl~man ndıım: 
- Peki, diyor. Peki tnknt başka 

zannın. 

O zıım&.n ıınııta, can çekişen bir aıı. 
nın önUk vızıllısı gibi h zin bir ton. 
in n(;lamağa başlıyor. 

Ş!mdl. şinıdı lııUynrum. 

,Bıba medet umar glhJ doktora ba 
kıyor. Beyazlı hayal yııklıışıyor ço. 
cuğuıı 3 kurşunK!M4'm kıılınlr~ındakl 
bllrğ'lnl tutuyor. YUzU asılr ve sinirli. 
Kumkuru bir seı;lc 

Mademki tsUyor, b:.rnz olsun o. 
nunıa kovuşlardan blrıne gidin, diyor 

Hasta canlanml§ g.bldlr 
Onn tekerlekli b1r lsk• mlcye otuı

tuyorlar. l'uru b caklnnna kıymrtll 
bir tirtu koyuyorını. Botııın yanında 

çocuk zayınıkt.nn bUsbl\• Un kUctılen 

eliyle bnbasrnın cllnlt\•tuyor. Kafile 
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Hava K urumu Başkanı Şükrü Koçak d ün 
gazetecilerle hasbihalde bulundu 

kam • 
ınon 

•• •• 

av acı genç 
İstanbullular 11 ayda Hava 
Kurumuna 839000 lira 

teberru ettiler 
Şehrimizde ıbulunan Hava Ku

rumu Başkam Şükrü Koçak, dün 
Hava Kurumunun lstanbul mer. 
kezinde gazetecilerle samimi bir 
hasbihaldc lbulunmu~, lfava Ku
rumuna yapılan teberrulardan, 
Kurumun çalışmalarından bah
sederek demiştir ki: 

Bu toplantı vesilesiyle ve her 
şeyden evvel, Hava Kurumuna 
yaptığı kıymetli yardımlardan 
doiayı muhterem tstnnbui halkı. 
na I lava Kurumunun minnet ve 
şükranının arzına tavassutı.ınuzu 
ıica etmek ist!yorum. 

İstanbullular ron on bir buçuk 
ay zarfında Hava Kurumuna 839 
bin ktisür lira yardımda bulun
muş. böylece büyUk havacılık 
davamıza karşı şayanı takdir 
yüksek bir anlayış göstermiştir. 
Hadiseler milletimizin civanmert.
liğ!ni tahrik etmekte. milli me
seleleri takdirde eşsiz olan bil. 
ylik milletimiz, hava kurumunun 
yardımına koşmak ihtiyacını m
tan bir şiddetle, kuvvetle duy 
maktadır. 

Türk Hava Kurumunun baş~ 
kanı olarak benim, İstanbul hal. 
kına - tcşe1ı:ki.ir vazifemi yeri· 
ne getird~kten sonra - söyliyc
bileceğim söz, Kurumun, halkın 
gösterdiği nnlayışa lii.yık bir su
retle. çalısmakta. olduğuna iti. 
matta devam etmesi dileğımden 
ibarettir. Hnva Kurumu teskila· 
tı. en küçilk bir menfa:ıt da1ıi 
beklcmek~zin vazife gören ve 
bizzat halkı temsil eden idare he
vcllcri. Türk milletinin (büyük 
bir havacılığa malik olmak) ide· 
ilini tahakkuk ettirmek için fe_ 
ragelle ·e t:m!f1fır 'f'edakftrl rkr?ı.J
hııvlıı çalışmaktadırlar. 

Hava Kurumunun mcsa~si bu 
mesainın havacılık bakımmdaı1 

gelince burada Türk dilinin bün
yesi tnhlil edilmiş, kelımelerimi
zin teşkil kalıpları gösterilmiş ve 
dilimizin bu milli ink.1:af. yabnncr 
kelimelerden temizlenme devrinde 
bu teşkil vası~larmdan nasıl isti
fade edilebileceği meydana konul
muRtur. Aynı kısnndn kelimeleri • 
ml?Jn c>stetiği vp kc>lıme yapısm
d:ı. ana dili duygusuırnn rohi hak· 
kmda çok yeni ve dikkate değer 
bir bahis 'a. iır. 

Dil işlerimizi prensıplere bnğln 
mak ~olunda bir deneme mahiye 
tinde' olan bu esC'ri okuyucuian 
mrza tnıısiy NC'rlz. 

arzettiği unıuıui vaziyet hakkın 
da maltlmat vermeden önce şu 
n<>h1.ayı bilhassa tobartlz ettir
mek isterim. Düne kadar yalnız 
hava ordumuzun bir harp esna_ 
smda muhtaç olacağı ihtiyat ha· 
va ordu unu meydana getirmek 
yolunda tecelli eden hizmetimiz, 
artık hava ordusunun eşhası ili
tiyacmı karşılamak gayesiyle de 
birleşel'\!k daha lbüyük.J>ir kıy
met ve inkişaf kazanmış bulun_ 
maktadır. 

INôNtJ KAMPINDA 
fWIJO GENÇ ÇALIŞll'OR 

Hnva ordusu kadrosunda der
hal vazife almak ıstiyenler için 
Kurumumuzun tesis ettiği (Ha· 
va Gedikli Hazırlama Yuvası) 
havacılığımıza büyük hizmetler 
ifa etmek yolundadır. Geçen yıl 
~azetcci arkadaşlar, !nönUnde 
kanatlanmak, uçmak aşkile top· 
lanmış binden fazla Türk <:ocuğu 
ile karşılaştılar. Bu yıl aynı tn. 
önii kampı iki misli genci bağrı. 
na basmış, Hnva Kurumu da bu 
suretle iki binden fazla gence e
mek vermek lbahtivarlığmn kc. • 
vuşmuştur. 

Temin edilecek uçucu personel 
savı>:mda had ve hudut kabul et_ 
m'iyen bir arkadaşınız olarak, bu 
vegile ile şunu da söylemek iste· 
rim ld Hava Kurumu. her şeyin 
başı ve başlangıcı olan planörcü 
lükte olduğu kadar motör:lü tay 
varecilik sanatmdn da aynı de. 
recede büyük miktarlar üzerinde 
çahşmal· için ~ereken tedbirleri 
almaktan ~eri kalmamaktadır. 

PA RA$0TÇV LÜ K 
()ALIŞMALAR! 

Etime ut'da devamlı surette 
çalışmakta olan motörlü tayya· 
re mektc'bimizin bugilnkü randı· 
manı bile esasenhepimizin mem
nuniyetini kazanacak kadar ileri 
VE' vüksck bir derecededir . 

Gene bu miinasebetten istif~ 
de ederek ve b:r sırrı faşetmek 
sizin şunu da tebarilz ettfrmell 
vim ki Hava Kurumunun para · 
Şutciilük bakımından mesai ı 
kndi--inden istenilmifl olandan 
çok üstün bır derecede ınkisaf 
etmektedir. 

Yetişt:rdiğimiz paraşUtçiılcriT'I 
ayrı avrı fcrticr halinde veva 
toplu olarak hic' bir m~mleketın 
kinden geri olmadıklarını, bilak'" 
birçok noktalardn onlardan vnı:
sek kıymette olduklanm kuvvet· 

engin Çocu1 
Yazan : Feride Ozpay 

tam odnd n çıl ark n hllsta kö~de 

klıı;ük bir d ğ tl'sklı enen paket yı 
ğınlaıı.m 1 •ret edıyoı. 

- Onlnn da alın. 
Baha, ıınıwtıerl ıa~ıyıır. bndcmcler 

ve çocu(:'uıı telccrlcklı arı:ı basr koğ\lş. 

ıardnn birlne dnlıyorlar. Ynnlnnnde 
bir dcıktor d.ı var Kogıı, uzunlnmaaı. 

nn, 20 kadaı yataklı 'blr eaıon. Bir an 
bütün vataklnrdakl küçül\ bıışlnr me. 
rakln garip k trıleyc uzanıyor. Çocuk 
S Uncu kııryoınnın önUr.de duruyor. 
12 ya 1 nnda kadar gUrbUz, esmer 
hır oğlanın katnsmı oir Karpuz gıbi 
Çlp evre sarmışlar. Zengin çocuk ona 
gUIUnuı ycrek <'Skı bir aoı;ta bakar 
gibi bakıyor Ve: 

- Sen va lınnnın oğlu Alisin d gil 
mi d yor Bnk bu dıı bcn!m babam. 
Bab m da oıomobil kullımır. Hem .sn 
na da bir ntomobll g1:Unnlş. 

Bab hayrcue doktora bakıyor 

Doktor ba~ını yeisle ve\ a kinle baokn 
tarafa çevlrlvor. Çocuk bu sefer ba. 

bnsınu dönllyor. 
Baba, AUy! bir o~omob!l çlğnt. 

mış. Aıka ına takılmış ta Şlmd' ken. 
Jl:ıln bir otomoblll oıunca artık ba~ 
k otomobftlcrin rosamaJ{Jarma ıı;ra. 

rnaz değil mi? Babn susuyor Şiş. 

man omuzla-• görUnm y~n kudrellı 

hır elin yumruğiylc czflm~ gibi ç~ 
kUk duruyor Koro oğl n tc~ekkllr 
t ·in gnllbU htı ~eyler mınidanıyor 

Onu dııymuyorl!U, bUyUk paketi bıra 
kıp k flle başka bir Jta,.yoıaya doğru 
gidiyor. ~arışın ve koı. baştan başa 

aıı;ılı bır çocuğı.m önünde duruyorlar. 
Hasta: 

- Bıı b<'l<çln n o~•t lhs:ın dhor 
Ağaçtan dUşmUş 

Sonra oğlana dönerek muzaitcr bir 
eda ile lwnuşuyor 

Bıı.b&m da ter C' hır ızlnrı 6!.. 
dUrcbllır. Tıpkı scnın t.ab n gıbi 
Sonra kUı,;ilk kafaııroı nı yarak lllvc ı 

ediyor: 
Sana bir btslkı L gdlrmlş Bl lk 

ıetı de o yatağın n rm 

nu tu 
Çok iyi h r çocukt ı Onu hıç r. _ 

rıınız ıuıtnmııdık •~ 1 .ım olılu:'"rt. 

dar sev m dik 
KUçUlt knfılc s ız u k 

rıdora do~ .. u 11llz\llll\'or 

o 
r 

le iddin cdec k vaziyette bulunu· 
yoruz. 

MEHTEPLERDEl(/ 
ÇALIŞMALAR 

Hava Kurumunun, istikbalin 
b:zdcn istiyecegi on binler, hat 
tfı yüz bınlcr havacılık persone. 
lını haz rl mak için orta okullar
da kendini gösteren rnesnisi ma 
lümunuzdur. Çocuklara havacı. 
hk bilgi i ve ilişiği uc:mak hcvc 
si vermek için el ı i natlcrinde 
model ta) yareler yaptırtılmak
tadır. Kurum bu maksatla el işı 
öğretmenlerine Maarif V ekfilcli 
nin de tensibiyle, IUzumlu olan 
malfımatı vennek üzere zaman 
zaman kurslar nqtırmakta, kurs 
!arın ve mekteplerdeki derslerin 
malzeme ıhtiyacını karşılamak. 
tadır. Başlı başınn büyük bir 
mevzu olan bu işin alakanızı cel
bedecek kadar mühim olduğuna 
kaırlim. 

Muhterem ba.şvekılimizin yük 
sek ta.svipleriyle hava endüstri· 
mizin ihtiyaç gösterdiği mühen_ 
disleri yetiştirmek ü~re yüksek 
mühendis meh-tebinde ve teknik 
okulda havacılık şubeleri açılına· 
smm kararlaştığı malfundur. Ha 
va Kurumunu. Büyük Başvekili· 
mizin ''Hava. Endüstrimizi her 
bakımdan müstakil bir hale ulas· 
tırmak" gayes!nin tahakkulm

1 
yo_ 

lunda vazife almış olmakla en 
büyük fahir ve gururu duymak
tadır. Büyüklerimizin Hava Ku
rumuna karşı gösterdikleri ibu i· 
ti mat ve alaka) a layık olmak ibi. 
zım için kat'i bir !borçtur. 

Bu itibarla Hava Kurumu, hü. 
kumccmizin vendiği vazüeleri 
dünya şartlarının sertliğine rağ
men. ba.cıarmak için hiç bir ga) -
ret \"C fedakarlıktan çekinmemek 
azmiyle hnklı olarak övünmekte 
dir. (Olmaz) denenleri tahak. 
kuk ettirmek kararh le ~lışmak 
tayız. Tayyare ve motör endüst
rimize kuvvet ve irtıklal vennek 
~çin milli mnl?.Cmevi kıymetlen
dirmek. bu mesainin i tediği 
personeli yetiştirmek. bir sıra 
yeni tcsi !er meydana getirmek 
volundayız. 

MILU ŞEF/.\' iRŞATLAR! 
Büyük Milli Şefimiz "Uçmak 

yaşamak şartlarından biri ol. 
muştur.'' bu) urdukları zaman. 
dunyn, ılık bir sulh hayatı ya.Şa. 
makta idi. Huı:;in dünyayı kana 
boyr.mnkta olduğunu gördüğü 
nıuz h1dise:ler Buyi.ık Milli .Şefı· 
mJ:r.in bu kana:ı.tini i bat ve teyit 
etti. 

Tayyarecıl.k Jendi~ zaman 
p.ot kadar Türk muhendisinin ve 
san'Eıtkarının milli malzeme il<' 
kend· fabrikamızda yaptığı tav. 
, areyı ve motorU de kastediyo 
ruz.'' db e Milli Şefin bu emirle· 
r:ni ycrıne getirmek, bu doğru 
görüş! rinin icaplannı tahakkuk 

•ettirmek hepimiz icin milli bir 
vazifedir. 

Butan diınyayı tamamen saı 
mak istıdudı •le her giln biraz 
daha ı:r.dd tini nrttırnn harpte 
dar dilnva sartlanna rağmen bU 
yük hır halk hart eti halinde ibtı 
işleri neye mal olursa olsun mut. 
laırn tahakkuk mecburiyetimiz 
açıktır. Havarıhk sahns~nda\; 
me~a mize daha buyuJ, bır hı?. 
ve kuvvet verebilmek i~ın an1ı 
v rıları daha ı!E>niı:ı b·r bl~idc 
tece lı d ce'. buyUk ve d~vaml 

; · -:nı> il tıv ('var ır. 

B vzuu d"'b ·~ i ''<' daha 
~en taı .tl r · · .ı iv r~ ~ .. i t!.k~~ -
ıım:z·n. topr 1< t ter ügumuzun 

ı 11 - nun daha 
ı b r w vvare<>ıliğt 

t na b ğ ı olduğunu 
tt• ~ · uı ivet 

nnterl tahdıdı 
' '"fık:ın tl'kaUdo 

m .um yırmi 

' ~sile ''E 
at ı:.olu tnra-

, n kwmetli PflC' 

la bır c:ok etütlC' ı 
tC'd'r Oku\ucı•'a • 
rderiz. 
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.Ilı varışları Grize!, 
Bu hafta hangi atlar kazanacak S ag lam 

jB ·:::n:::u-.nmmmt:.=m::ax·==·' 
:; l-..\.GALOGLU ÇİFTESARA'l"LA.n 1 
• BARÇES1NllP: 

1 

re 22 ağustoa cuma akşamı '· 

; MONtR NURETTtN 1 
At yarışlarmm 7. ci hana ko

tuları pazar gunu Veliefendide 
ynpılacaktrr. Her hafta olduğu gi
bi bu pazarki koşulara da çok at 
ka.ydedilmiştir. Bilhas&a şimdiye 
kcdar hiç koşu kaza.nmaml§ iki 
~~ı İngiliz tayları ara.smdaki sa
tıs kO§usu çok enteresandır. 

1800 metre üzerinde yaprlacak 
b lyük Arap atları arasındaki han. 
d kap da calibi dikkattir. Çünkü 
bı koşuya f avori olan Sava, Boz· 
k M"t, Mihrülcan g ibi atlar girme
ırektc ve daima en kabadayısı an
c;:Jc pifu;e olabilen dokuz ikinci sı
ııf at girmektedir. 

Bu &c bcpten hepeinden bir sür
p:iz beklenebilir. Bu hafta da yi· 
ne Uç ikili. iki çifte bir de üçlü 
b3his vardır. 

lktli bahisler: 1-3- 5 inci ko
ştilarda, 

Çifte bahisler: 2-3; 4-5 inci 
koşular üzerinde, 

'Oçlü bahis: 3_._5 inci kO§u
lar üzerindedir, 
Yanşlarm programını ve tah -

mınlcrimizi apğı(ia bulacaksınız: 

Birinci koşu (Handikap) 
Üç.y~da saf kan Arap erkek 

ı-c d!p taylara mahsus. İkramiye. 
ıl 255 lira, mcsafeei 1200 mct
rr. 

J - Tanan (F. \'oral) l'ıklet 
88 ki.o. 

:: - ~like (P. Halhn) ~ıklet 
16 ~lo. 

;; - GWgeç (F. Atlı) 
16 J( ' , 

ıklet 

1 
- Ktmıt (Ş. Kırgöl) ,.ıkJet 

ıf~ k&; 
5 - Sü.leyk (S. Börleoonc) 

uldet 46 kUo. 
Bu koşu üzerinde nazarı dikkati 

ce!b~~n taylar bermutat ge~en 
haftaki handi!kapm galibi Tarzan-
1& Melikctülhava.dır. Maamafih 
diğer taylardan herhangi birinin 
ete eürprizi beklenebilir. Favori : 
Tarzaıı, Melikedir. 

İldncıi kO§U: 
Dört Ye daha yukan ya!\ta ve 

kaza.nçlan yekiınu 1000 lirayı dol
durmıyan yerli yarnn kan İngiliı 
at ve kmraklara mahsus. tlcrami· 
J'Cf!İ 225 lira, meMfeBi 1600 m. 

1 - Oe.töur (Ta.Jit Atcaıı) sık· 
let 60 kilo. 

2 - Neriman (Hüseyin Kuru) 
'<ıklet 56,!S kilo. 

3 - Cemile CM. Gömü:;) rldet 
:;6,5 kilo. 

Bu kO§unun favoriei Neriman
r!Jr. 

V~iincii k~ (Satış k~usu) 
tlu yaşındaki yerli saf kan İn

gtlfa erkek ve dişi taylara mah
SU8tur. İkramiyeei 400 lira, mesa· 
fesi 1100 metre. 

1 - Cengiz ( Asnn 
ll1tctet 56 kilo. 

Çırpan) 

' 2 - Yavuz (K. Yrkthnaı) ı.,ık. 
Jet 56 kilo. 

3 - Saron (Yusuf Vıı) ~ıklet 
M.5 kilo. 

4 - Pardon (Fahri Ath) sık
let ~,.5 kilo. 

5 - Bomba (S. Kar&OMDan) 
Nklet 50 ktlo. 

Yukanda da bildirdiğimiz gibi 
~ün e.n enteresan koşuau bu
.tur dinbiliriz ki bütüR i§tirak 
l!deoek taylarda kazanç şansı var
ctir. 

lffl.rdtincü koşu (Centilmen ko
..-U 

O'~ ve daha yukan yaştaki saf 
Jıatn İngiliz at ve lusraJı:lara mah
llUB. İkramiyeei 300 lira, me8afesi 
:MOO metre. 

1 - Komkarj (Dr. Seferof) 
~ddet 72 kilo. 

2 - Da,ndf (llMen Alalcut) ~nk 
let '72 ldlo. 

3 - Kanutfll (A, Atman) ~k
let. 66 ldJo. 

4 - Gonea (A. Atm&n) -.ıklet 
62,5 JdJo. 

5 - Rol (S. Karaotıman) 'lk· 
let ô9 kilo. 

Centnmen koşularında en ziya
de nazarı dılclı:ate alaıacak mese· 
le binicidir. Bu koşuda Komiııarja 
doktor Seferof, Dandiye Salt Ak-
1?n, Karanfil veya Goncaya Oz -

demır Atman, Roi'ya da A. Atçı 
oinecektir. 

Fa\'oriler Dandi ve Karanfil • 
dlr. 

Besinciko)u (Handikap) 
Dört ve daha yukarı yaııtaki 

saf kan arap at ve kısraklara mah 
sustur. İkramiyesi 190 lıra. me.sa· 
fesi 1800 metre. 

1 - Bora (Rifat Baysal) ık
let 68 kilo. 
2- Işık (N. Temi1.cr) ... ,ı.ıct 

62 kilo. 
3 - SC\ im VIII. (l~f. Turgut) 

!oolklct 60 kilo. 
4 - Slmri O. Kü~ük) ~ıklet 

.36 kilo. 
.> - 1.'omur<'uk (D. (iiinday) 

ı".-let .)5 kilo. 
6 - Tuna (1. Hakkı Tck~·c) 

ıklet .)3 kilo. 
7 - Kısmet (Muzaffer) ı,ıklct 

52 kilo. 
8 - \'ıldırmı (8. 1 ıl) .,rıdet 

.)() kilo. 
9 - Budak (.\. t.:rturhan) ık· 

~t 18 kilo. 
Günün en enteresırn koşuların

dan birı de budur. Bu arada fa
vori~rj tayin biraz güç tür. Fa kat 
en ziyade kuvvetli görünen a tlar 
Bora, Işıktır. Maamarih diğerle
rinden de bir sürpriz beklenebilir. 

----<>-----
İstanbul Kürek . 
şampıyonası 

Su sporlan ajanlığından: 
Bölgemiz kürek §ampiyonası 

24-8- 941 pazar ~ünü Samat -
ya sahilinde yapılacaktır. Yarış -
!ara tam saat 14 de başlanacak -
tır. Bu mi.ısa.bakaya llsans iyc ol· 
mıyan hiç bir sporcr giremez. 
Baş hakem Rıza Suerl , hakem 
Bekir Macur, Efdal Noğan, İsmail 
Dalyancı. Nedim Ulbatur. Bedri 
Koray, Nedim Özgen, Arif Spo
rel, Nuri Bosut, saha komise ri lb
rahim Kelle. 

llan 
&-yoğlu Tapu SlrJI Muhnfı7lığından: 
Beyoğlunda Ferıköy bir inci kısım 

mahalleıılnde Rum Kl!scıJ arkasında 

eski (29) kapı No.lı gayrimf'flk111Un 
maliki Andou oğlu Fethnllahın < 2!lO) 
eeneıılnde vefattıe kansı l"lroııunı ile 
çocuğu Fılomine ve. FJloınlnenin daW 
1229 senesinde vefatile veraseti ço· 
cukları Terereze Erklr ı1t ttaıya t <'. 
beaamdan diğer kızı Marf Barbarlça_ 
yı terk ettiğinden bahisle verese nıı. 

mına intikal ve senet.sızden namları· 
na teselli letenildiğindeı> 6.9.9U tari. 
bine mUsadi! Cumartesi günü sııat on 
birde mahalllnde tahkikdt yapılacak. 
hr. Bu taşıtsız mal lızcr!.Lde bir gCUıa 
tasarruf iddiasında. bulunanlar var ise 
•ıllerindekl tasarruf veslkalarUe mu-
11.yyen günde mabatlindl! bulunacak 
Qlan memurumuza ve yahut daha mu· 
ks.ddcm Sultanahmette Beyoğlu Tııpu 

sicil muhafızlığına müracaatıan lilzu. 
mu ilAn olunur. 18.S.fHl <36986) 

* Ji. $ 

Be.) otlu l'apu sicil ~luhafır.lı~ıııııan: 
Beyoğlunda Feriköy blrlncl kısım 

mahallesinin Rum kliseııi arkıı sı so_ 
kağmda eski (24) kapı No.h gayri. 
menkultin maliki Andon oğlu Fcthul· 
lahm (2901 seneııindc vt"t'atile karısı 

Furusunl ile çocukları Filomıne ve 
Filom.lnenln dahi 1929 senesinde vcfo. 
tile veraseti çocuklar> ter<'ze Efklı.r 

ile İtalya tebeasmdan Mıtrl Bıırbart. 
çayı terk ettiğinden ba'IJ!slc verese 
namına intikal muam~leBı talep edrı.. ı 
miıı ise de bu gaynmem:..ıltin tapuda 
kaydı olmadığmdan senetsi1. tasarru· 
fat bUkUmlerine göre muamelesinin 
yapılmuına ıuzum göruımu, ve bu 
sebeple de 6,9.941 tarihlne mtisadlt 
Cumartesi gUnU aaat on bir buçukta 
mahallinde tahkikat yapılacağından 

bu tıışıt!ız mal Uzerinde bir suna ta. 
sarnıf iddiasında buluna.nlar var ise 
ellerinde bulunan tasarruf vesikaları. 
le birlikte muayyen gün ve saatte mıı. 

hallinde bulunacak olan mt-murumuzn 
veyahut d:ıha eY\'el Suıtanahmette 

tapu dairesinde Beyoğlu tapu sicil 
muhnfıı;Jığma mtlracaaUarı lüzumu 
lifin olunur. 18.8.9tl (369851 

Y iiksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
KtJrumumuz okur' arı için •qa~ıc;a mlkdarı yazılı kumaşlar T:caret oda. 

eı::.Jan atman ını.:hamrıcen bedeılı1r U:ıerınden kapalı zarf uıoulilc ihalesı 

yapılacaktır. 

2 - İhale tı.ll,l94l gunu saat ı • de yapılacaktır. 
3 - Muvakka• teuunat ytlz:<l• i,5 tur. 
4 - Şartnameyi sıormek v~ anha fazla izahat almak 1.sUycnlerin dal. 

re mUdUrıtlğllne mUratatı.URrı. {5722) {73~) 

Ctz.-·st Mlktuı !\fuhaınmen ~l Fi. 
F..rkek paltoluk kum&§ S7ıı metre G30 
Erkek ~lbl.sellk kuma§ 1100 metre 6Hi 
Kız tayyörltik kumaş 110 metre 620 
Kız: mantoluk kumaş 3() metre 730 

TOKAT BELEDiYESiNDEN: 

Tutarı 

2362,50 
6765,00 
1240,00 

219,00 

10,586,M 

ve iştahh t 
1 

cii •• 

Çoc:uklarmı;;ı 1.:iiçiiktcıı SA. 
NIN di§ 11ıaCj# WllL ku.llanmı 
;.•a, SAN iN diş macunu ılc 
günde ilç defa dişlcrinı fırça· 

lamıya alışt ımıız. Giirbi'~ 
yctişnıele1 i11i temin et miş 
olurs111ıuz. 

c.czahar.elerde ouyUK ıtriyat 

mağazalarında bl!ll.!Ilur. 

i ve arkadavıan, ayrıca (32) kişilik 
büy ü k re\•U heyeti her yer 55 Kr. i Meşrubat dulıil 

n::x.-=::=::::ı::=:::;::::;:::.-::.:::.-:n:: 

l ı PLAR 
1 

İstanbul 4 llncU şubeden aldığım j 
31/15i 0:: numaralı ikamet tezker em! 
zayi ettim. Yenısinl alacağımdan cs· ı 
kls nin hUkmU yoktu r . 

Bt•)oghı Trı rlııbn,.ınd.ı 6 ııunı."lrı . 

d a Di~oni l'.i l\Jurkopungt. (8!iD80 ) 1 . :(. . 
İstanbul 411 ııcı ilk okulmıdan !J2S- 1 

929 ı::cncsindc aldığım şahadetnameml 

zayi cltım. Yrnlsınl a laca~ımdan cıı_ 

kıscnın hükmü ;>oktur. 
Fatih : Çır"ır cadde&' S o. 18 el<' 
Sabahattin ::;oııta~. (86251) 

* :f. * 
l!l36 - l!J37 d('rs yılınciı< Çapa Kız 

Öğretmen okulunun tiçıll'\cu sınıfından 
almış olduğum tıısdıknan•('yi kaybct
tım. Ycnıslni alacağımdan eskisinin j 
hUkmU yoktur. .Nebiye ~e, engll 

:t- ı;: 

31/13512 •ayılı ıkame• 

(36284) 

tezkrremı 

zııyl cttım. 'irnı ın çıkarıltğ ı ından I 
csk sinın hükııılı \·o ,tur. 

Yoğu11 lıı trh<'.nsmıl :rn Loi :'.\tnlovtc; 1 

Raşit Rıza Ti\'alrosu 
Bu Akşam ı;;cn~·olda: 

iırtiık - KomC'd' 8 PerıJC' -
llali ıle J'lr;; l.tıı blrllkt~. 

8a!ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer . V AKIT J',Jatbna,.<ı 

Umum 'leşrivatı idare eden: 
~Pf ik Ah m.et Sevenoı1 

Devlet Demiryolları ve Limanlara İşletme 
Umum idC\resi ilanları 

Muhıt.mnıt'n '>ej a l]5.9J0 l lir olan Manyatolu ..clefon ve Santralları 
210.19 i Pf'rşcmbe gUr.1~ saat J 'Jı.. da kapalı zart usulü Ue A;ıkarada idar e 
binasında satın o.ı:n raktır. 

Bu f~c gırmck .l!tı_yenlcrln (l.~96.:!5 J liral ık mu\·akkat tem inat ile ka. 
nunun tııyın l'Jltiğ. • E:E-llmları ve t<.l· Jflerlni ayni gün saat 14.30 s ka da r Ko. 
misyon Ro:ılf liğinc verr..• d eri ı lizımc:ır . 

Şart.nameler ı.ıa::-aı ..2 oınrak Anka rada MalzP.me l)alrealnden H ydar. 
p~nda Tcscllüın ve ..:ie\'k Şcfıbt1:1drn dağıtılacaktır. (7020) 

lstanbul Fiyat Mürnkabe komisyonundan: 
96. •ı. lı İlan : ~-aı ı,.~uğı M.)ııtları Şu Şekilde T-e!iiblt Eıtilml~tir: 

OlX:::-t Toptan 
Blrıncl nevi Urfa 160 

J 'ı rahPnde 

178 
170 Dıyarbak ır 

" " 
grımı~ Kıı ra ve 
Ardahan 

n Eıimcmlş l\:ara 
Ardahan 

" 
Trabzon 

152,ll 

14 'i 

120 

120 

162 
134 

134 

1·opta1ıcılar ,·erecekleri faturr·ora ynğ'ın mcnşcını ve pt'rakrndecller de 
ydğın llzcı Ul<' kuyn<'aiciı:::r1 ctıkP.LJ N:' !ıı.turadak ı menı;cı \'e P"rakendc !atış 

fiyaı.mı y:ızacalclıın!ır. (73ı)t) .. :(.. 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
{17 No.lı ilfin: Mı.lısbPre maı .... me ve vasıtaları i<'ln ncyıınnn.me vermiş 

olanlar bu malzomc·~r...ıı maliyet h~s&plannı gö .. terir evrakı mü.,blte ile be· 
raber en geç 2e c: !!H ~aat 12 Y• katlar fıyat murakabe bjrosur:o m!lracaat. 
ıa~ı ,.hemmiyctlc tııln <·uııur. (i382) , 

·ı rklye " 
ZıRAAT 

t\.urulU~ tanhJ 1888. - :)ermayesı HX.. oıx,.UUL J urk 
~ube ve AJam adedi : 2tib 

Z11ai ve tıcari '• er nevı banka m11amttPlm. 
Pan blrlkttrenlr.ır' !14 .1100 flr. •kTılnılv' .,..r1vnr 

Lır~a 

.a.ra3• t:SanKu moa ıı:wnDaraJI ·• Qıtııanıa ı.a.sa.rnu n~ ~-· şı: 

6Cı i1raaı bUlun.anlara een~ • :2eta ·• d lecek kur'a nr &p.ğ1<1ıık:' 
e>lAnB g-Ort' lkra.miye CU\ğttılacıııt•tır . 

• MlecJ ı.ooc 1.l.raıı.11 • .OOO ıın ıoo '-«iM 110 11nı1ıır s.ooo ıın 

• • ~ • ı.ooo • uc • «ı • &.soc 

• • • 
• • 

l,000 • 

~ooa • 
188 • • a.ıoc 

DiKKAT· BeM:ıınrmdak:ı paralar blr sene içinde ~ l.lnı.daıı t.Şa 

tUfmlyenJere iramJyt c:ıktıg": C&kdirde 1ft :.O tazlastylt verllecf:k•ı 

K~· · ,.: ·u Mart. u ffaziran u l!.'!'Ql. ıı B1rlndkAnuıı tarlhl~ 
L":" ll' yapılıT. 

T. 1Ş BANKASJ ~ 
K üçüh T asarrul hesapları 1941 ikratf'l;~tr.t' 

KESlDELER . • Şubat, 2 Mayıs J ACUstos, B lldDçtt • 

tarl.hlertnde y:ıp•ln' 

9 ı &ıkra iye eri 
ı adet 2000 LJık = 2000.- Ura :ı • 250 • 
J 

• • • 
750 ıı::: 1500.- sıı • 100 • 

1000 -= sooo.- . olQ • 50 .. 
500 . .. 2000.- ~00 20 -

apı ve ar ti ıer na11ı 

Nafıa Veka:e ır~den: 
~ 

l - I .'ıs:ıtnıeyc ,;oı.1ııan ııı . .t. nlmrn AtatUrk Usc.ııı konfeti! fP) 
yaptırılacak ı;aoıı ı.o.ıd~, &ahne pc:c!cs!, ahşap doşeme ve sille 
tılı: razı ıslc.rcJır. H: •• u t.edell 21J•l.L0 00 lııadır. \ıt 

2 Eics.ltme t.l 9 941 ~rşerı >.:ı gunu saat 15 de r-;aJıS " 
Vl' lıt.a:- 1 teri clcfi.llme, komlsyvn•ı odasında kapalı zarf uııuııte ) 

:i Eks.ıtnıP v: ... k. ve '>Utı'l mUt ferrı evrak :;2 elli ı1' 
mukabıllnde yapı -.c !Maı işlen rımJiğuıden alınabilir. 

4 - };kıı!ltmcyc l:n:bilmek .çın lsteklllerln 1545,75 bin te~ ~v 
lira yctmi~ bc>ş l:uru ıui'. muvan .... t teminat vermeleri ve Naf•5 

bl! ış :çın alınır .ş .ıh ı~ tt vesika..,. ıbraz etmeleri lli.zımdır. İ§b:; ıJÇ 
mak Uzcre lsteltlııcıin eksiltme W..ihJndcn (tatil günleri harto> ııil' 
bır uıti..la tle 'cktılctc müracaat et.nelcrı ve dlleltçelcrl.nc en .ı ı 
hu ·~" benzer lli.OUU liralık bir ı.ş " ptıklarına dııir işi yııptır'11 

nıınmış vc.ıik& rı:ıptotmı>.f:rt ıazıı.tdır l f"' 
5 - İstek! ler .cıt ıf mektuplannı ıhalo gl!nll oıan ıı.9 ~ ı:ıı 

~llnü aa 14 d<' "adar ı;kslltnıc kom syonu relelığıne makbut 

v ::-m en ı zımdır A.•--- ,,.,,oı l (A 
r oııtııoa o nc:ık <' .KmC'ler ı- 1'>ul e~bf 

Baldı.esir- ll4emlel·et Hastahanesi Ba.~t(J 
tinden : 

ı - Eksııtmc.ye hW•Ulan .ş . .. ı ıı,941 taril:ıınde eksıııınefr ;,JI' 
haı;J ıstC'l.l.s. ç:l,mnd. ınd n ı .u .... Jetı on gUn uznlıhın 3700 ıırıı 
del • C'Zı:, nlfit \' • w •,mun maız nesidir. J~ d' 

2 - EJ,s.ıtme .!2." ~n tartl u.~ ı·astıayan lJuma günu ı;3at 
m.ıl':ısmmda n Jt d.kll D..ılmı en .ımcn huzuı unda yapılaca~ur eıf>" 

3 Ek ı!tnı ~c rıım k :ı ıyırıkr ytıı:d..., 7,5 nlsoetinde t c il 
yatır Jıkıarınu d ır ı ..ı• k' m lt'up ırile vlla;ı;ct daimt encUll'lcPıJl ıııı 
'llamalt ve .ııı csın· ~'•'l mek ısti)eı:'crlu de Balıkesir melllıclı~~ıııı' 

sil lzmır ve İst.ınlJUI 8uınaL mllJGrlükterine milracaatıarı ılAn O• ~ 

1'1' 
Çatalca Kazası Noterliği Yüksek Malı~" 

lstanrulda Kumku; cıa Is.<" ç.:ı kömür tarlc. SUlc)DltıJl ~" 
wrrı.:ındruı 1\:ııc KalaL • oğlu M .... ·ta.u Yaıçın namında bıı ı.sını ~sl' r/ 
ter )Okmuış glbı ı:('n.;ık!aıcıı uzak ILt'~afc~e 100 kllometrcd<.ll l)ul ııo 
)ere bir mHb:ıaJı 11.ıhsnııla ve ,ala hı) eti hnricl bulunan ısuııı deli 
dt'n !llrısı ıle lıcrnlıcr l; oytlmuze , ııoaı goncıcrmiş ve b:nı cviW.il' t-tJ 
:-alt ' nrnfım.ı· n .-;u• ... yn an l•"il,rı Kı:ı.ncnla saıılhlyeti vasıa ııc 0 

t >"' 
mc V('rmC'l,lığını •. •l\koııcr. B a •h. kendılcrine benim ı:ıu scrıC)4"ıJ~ • dll .. 
mtıc;tcmırrcn \"C bilı.. u hıta vluli umı..nııllğ'ıml yapan lstıır.bul rııe~ 
hl Ya\·erclır. Ba~ku • tkıle ihtı:;rı::un yoktur. Ve vekalet vc~ştı•' 
Bcnı kandırmak ıçın l!c a\'Ukııt I-inhl Yaveri de g-"t'rccek tdıı< '{C 

lacc, olduğu için ı;Etıre ı cdık dı> i.eı ıyi ama. oana Halil :ia\·.:~ 11 , ' 
den zarar c!'Chr d"ytıı. e Mustafa \ u1c;;ın notcrıo beraber Ha:! ııd ' 
r ı.lcn koı·l>ma onlurdar· gelecek zıtraı ı SUlcyman Fıkrı KaPC11 e 

at B-
1 oylccc Lıın'l bir ruıı;..,.ı: dal<tılo .ı.:...ıs1 ile bır kliğ'It vererek 1.!t JJI 
retıle yukarda c1rzc tti[:.m sal!ı.'t·yP.tı vaıııaıı ve aharları te'•ıt116e ıl 
havi wkaletı ve nıUndı>ı<.catını eı IJmaı.lığım ve bllmedığlın b11' ~el> 
.u ynnı mUhürlettıı·oıler. Bcnllı1bbylı> Sillcyman Fikr! Kanc&l8 tJl , 
mck _lıtıyacıı-ı oımudığı bcdıhl ık•·u Süleyman Film Kanc.ıl :ııı ı:etl,111 
bcnım hulrnkumu hlhoı Jnn muh!ltılZ" eden ve kurtaran avult111 ı.ıı-' 
aleyhime tahrik c.ttırmck ve bu ~•ll!tlc aradakı ıhtllilftan kCJ1dt

5 
p1t t 

§alı.sıyc tcrnın Ptrıl<'k ve beni set<ıi(.te düşürmek içın yapttrdığl ıf>'e?' 
t.a ka b' r fi/ <ıc~.ldır. Gt·ruk kencıı::•n. ve gerek aharlan te"·J<11e ı;ılıetl 
&;unu a ııc ak sonrnı..aıı dğı cndi6int ıçın tayin etmiş old ğU \·c.ııJI I' 
g,;ıek avukat oıııun ve strck av:.ıı...ı.t olmasın her kim oiurSO. 0~ &"' 

oıo 
beraber C'timtcslnl tızlettım. Ve ou rr.uameledcn do?nyı yapmış ıııııl 
kını 1 ler \ arı;? onları-tı1 kabul ctrıun. ÇUnkU beni aldaıtııar "" ıı1ıll9 
layı aof,ıı.n b lcunıle La aı ve ziyaı •• ıırımı kendisıne alt oıı:ca~ ııı ıı:,J 
Uzcre işbu azilnamc ti.:~ nlisba a"l ibaret oıan azilnameden ı:ıır ıv·., 
mumaileyh Slllcymnu l· .kri Kan ·aı.ı. ve bir nüshasının A.nknT8ıi/J r,'1' 
klLlc~tne tebllğır.• cııgcr ııOshnsın.n '" lstanbulda mtinıcşir Val" ıU 
ncşr ve ilanını ve bir rtehasınırı da tarnfıma it.asını ve niısbııl si (/ 
dııırt!i ııiiyı·;r.rım!c htfz nı tulcp v~ ıstıda eylerim. l'tıl 

\dre!<o : Çatal<'a lm.r.D sınııı Klırtava:mıaı Pıııarcu ko.) tinde 1i ııı;ll f A 
N o. : 415 ~,~ 

Tokat m~zbabası l~U: M Ura Ucretle emekli ' 'etcriner aranmaktadır. Ta. 
bp olanlarm Tokat •-eJt.cıyehme mtıra.caaUan ilAn o1Wlur. (7880) 

B~ş nüshadan 'baret olan ;şb,ı protesto dairede saklı nUsb.B)'l'ıd' I' 
mııkla blrinln Ankıırada Ziraat VektucUnc, diğer birinin l{uınit9~rl' 
tllccan ~füleymıın J<'iKri ÇangalK ve dlğ<'r bir nüshasının vaıdtı f" •••••••••••••••••••••••••••••••! ııeşredılmek Uzere wtı· iğ olunur. 941 yılı .Ağustos ayının 21 ne ·O 
t"lınO. ÇATALÔ~ 1li 


