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~aşveki-
"gi/iz bügük elçi
., 8ini kabul etti 
°'114 
Sa~ra,~2 (A.A.) - Ba§vekil Dr. Refik Say. 

he lt"Vekalette İngiltere Büyük Elçisi Sir 
lh le' katdıhull . Hugessen ile birli4te Lord 

1 ahul etmı~tir. 

Q:~ . kalınmış 
r gıı rnidir ? 

•· aıa.n · S -~ıeı.. · adri Ertem 
'lle , . 

• :.-0rrıı .. 1 muhat nıu akatı hala 
~ ~ aı.a etmekte. 

tııı~la 
ltlidk ~l ~ulıtiılif ı;afha
llltıtıteUr di 'e hu konu;:.

da Qf 8afhalnrdald in-
' ko Uhiın olması tabii 

ıı.~nıaıa 
ltr d ıı biı;,l'J.n en mühim nc-'e ........ s de Amerika -
tı .... ~o'Yet Ru )a a.rnsm· 
tr~ı. oı~:da l!)birliğini tak. 
t lıösıed: /~uz, eltin h"llze-
' ıı. \o A~g özlerden, 1n
..._raı;ltıcla erika ile So,yet. 
:~lt)f&ea leniden t<onul?ma· 

'
11 btJ.n./•'I hakkıııdaki lıa-
tlttıı anııl o ruz. 

~it..~ deq(!~~lanatı \'c mih\er 
.~ lıe CJin faali.)cti şlnı-

~ hla.ı bt r nedense ihmal e-
t, ~ll)a r faatiyetln bundan 

), lıı llıı '~ğı hl ini \ 'enDck· 

tıl!~lere :.:tin anlattığı ilk 
~~ So,}(!t :U Anıerika, Ame
~ et ltu . US.) a, 1ngiltere 
l!'ttı h arasındaki mü· 

~'t,g~ kaı ... kn\\etlendirtlmesi 
~ lt~ olduğudur. 
~~ ~ ıntı:ı1n İngiltere \C 
3tıı~ ~ afaa bakmımdan 
· ıı llıılJ.n. etnıesı geç kaJa 

ı.: ft11g 'tıı ~ 5 tbebi de aş JU'ır· 
.;"!luıh, t\Itn 1039 danbcri :SOV• 

~ ~'l'ı anya lehine bir hi· 
~ u 11'\ıı ı:•nııs \'e bu kara
~ teı 1• llı.ı bI 41 e kadar sadık 
"~ ~ı.ı"h. ~raflık dCHC!>inde 
'"' ~ın11a e İngiltere ve A
~~ "t ~titr hı hatta dosta.ne 

11. ""ııaıc le ~ınan zaman in 
A. " tehlikesini göstcr-
~l'i~ IJ 
~tt '~'Ilı ~:e 'aziyet aşaj(ı 
Ctn~lle •\mide idi. Fakat tn
~ 111 har erika arasındaki 
"-.~ cltıta hin ba§ladığı gün· 
1,ıı~ b~ı~ıkı daha ciddi bir 

~l\tıtık {' olduğunu kabul 
ı\nıe.{bı olurdu. ]Fakat 

~~ it:, nıudar ka ile lngiltcre 
~' ~kıtlsi aa he apları, iş· ~Ot ıltttt ğ0~~Z\clt ile Çörçil 
tlıt~ llllıai ruş1nelerdcn anla· 
~tliı- • ll bir sa.fha~ı • buJ. 
"·. Unun • 'ı ~e lUıhı oldukça 

~ lııt ~ı:n bi 
' ~ l\rııı • r ~mokrs>..,ı olma· 
~ ~ t<lk !;lif;; IUtınıefo nta.l edil· 
bıı 11(~0ltnal<Ja buluıuuaM bunda 

l lıitı ~i \ beraber .Anıerlka
ııı IKftu te sl~asi bünyesinin 

°'ıııe \el'ttıel(~l'dc iunll olduğu .. s r. _ 
~b litııkı hatta Amerikayı 

tt''tıı 111 ed e3~ck bir \W:h'eti 
~ laııt rı ,~;: tniifrlt iı:bi;liği 
~ tı~ llıda b ır: }'akat bunla· 
ttı.. ı:ı~ btr e~ıı 1!ibirliğini dall a 
l.ç'llıtı ;r but de yapmak taraf. 

4e Ilı lıtrllf llnduru gibi, Amc· 
~ .\ııı t\c.,1, kalnıasmı bthen · 
t'.'11 t~~L. ~~ur · 
hı11 l'ıt, ""<la ha • 
\~ ~ 11 Oılh rp tara.narları, Al

uzveltin 
AMERiKAN 

, MECLıSıNE 
BEYANNAME Si 

Yalın kılıca 
yal ın kıııçLa 

mukabele 
etmelı 

\'a~lngton, 22 (,\ .A.) - Ruzveltin 
dün kongreye Çörçil ile görUşmeleri 
hakkıdna göndermiş olduğu mesa3m 
metni, aşağıdadır: • 

"Birleşik devletler kongresine, 
Bir haftadan fazla oluyor ki, Brl • 

tanya ba§vckUI ile denizde bır çok 
mUznkerelerde bulundum. 

Britanya, Kanada ve Amerikan ge. 
mllerlnln ve mürettebatının emniyeti 

.fçin bunun evvelden habf'r verilmesi 
doğru olmazdı, Bu müzakereler neU • 
cesinde b&§VckUle reisicumhur tara • 
fmdan resmi bir deklArasyon yapıl • 
mı§tır. Kongreııin :maluma.ti olmaeı 

ve dosyalar için bu beya.ı:ı,ab zlkredl.. 
yorum.,, 

Mesajm bu kısmında 14 ağustos dek 
IArasyonunun metni verilmekte ve me 
saj şöyle devam etınektedir: 

(Devamı Sa. 4 sil. 5 d~J 

• 
icra Vekilleri 

Heyeti 
toplandı 

Ankara, 22 (A.A.) - Icra Ve. 
killeri Heyeti bugün saat 11 de 
Başvekil Doktor Refik Sayda. 
mm riyasetinde mutad toplantı· 
smı yapmıştır. 

Rusların 
uzakşark Baş
kumandanı 

Kurşuna 
dizilm iş 

Bcr7in. 2!2 (A.A.) - Bildiril· 
diğine göre, Uzakşarktaki Sov· 
yet orduları başkumandanı Gc. 
neral Bluher, G.P.U. tarafından 
kurşuna dizilmiştir. 

Halifaks 

Alman tebliği i .lAN 
Oca of ve Bire karşı on 

Gomel 
Zaptedild i 

Beyaz Rusya yahu
dileri kaçıyor 

Berlin, 22 ( A.A.) - Alman 
başkumandanlığının tebliği; 

Şarkta, seferin iki ay deva· 
mından sonra, Alman ordusu ve 
müttefiklen kuvvetlerini tamn.
miyle muhafaza etmiş oldukları 
halde düşman arazisinde çok ile. 
ride bulunmaktadırlar. Harekat 
biitün cephe üzerinde devam et· 
mektedir. 

Cenubi Ukrayna'da Dnieper U_ 
zerindeki son düşman üsleri sis· 
tematik bir surette alınmı!i ve 
dü.şma.na en aiır z.ayiat verdiril
miştir. 

Kief'in §İmali garbisinde düş
man Dnicper'in ötesine çekil· 
mektedir. 

Gomel 'in şarkındaki sahada 
mağ'lup edilen düşmanın takibi. 
ne devam olunmaktadır. 

Leningrat önündeki cephede 
ve Estonyada da kıtalarımız çar
pışarak ilerlemektedir. 

Finlandiya cephesinde, Lado
ga gölünün iki tarafında. hücum 
keza muvaffakıyetle tetevvüç et. 
miştir. 

Bir seri ağır mağlubiyetler 
neticesinde, Sovyet ordusu f ev
kaliı.de kanlı zayiat vermiştir. 
Seferin bidayetindenberi 1 mil_ 
yon 250 binden fazla esir alın· 
mış ve 14 bin tank ve 15 bin top 
ya iğtinam "-eya tahrip olunmuş
tur. 

Sovyet hava kuvvetleri ceman 
11.250 tayyare ka.Ybctmiştir. 

Bunlardan 5.633 ü yerde tah. 
rip edilmiş, diğerleri hava mu· 
harebelerinde veyahut hava da. 

(Devamı Sa. 4 sii. f de) 

olsa 
T ecavüze 

karşı 
koyacak 

ingiltereye cevap 
verildı 

Londra, 22 (A.A.) - lngıllz gazı:. 

telerinın diplomatik muharrirleri, bil. 
hassa tra.nın 1.oglliz • Rus tll§CbbUsle. 
rlne verdJği cevapla meşgul olmakta • 
dır. 

Dcyll Telgrafın diplomatik muhar. 
rlrl diyor ki: 

"İran cevabmın mahiyeti hakkında 
Tahrandak! İngiliz elçisinden ipUdat 
bir rapor almDll§tır. Lonı7raya selen 
bu rapor, İra.n eevabmırı İngiliz hU • 
kümeU tarafmdan şayar., memnun!. 
yet telfı.kki olunamıyacağını göster • 
mck~dir. 

öğrenildiğine göre, İran cevabının 
tam metni bugün Londraya vasıl o. 
lacak ve Tahrandaki İngiliz elçl.ııine 

yeni talimat gönderilmesi için İngiliz 
hariciyesi tarafından det'hal tetkik e. 
dilecek tir. 

Deyıt Ekprcs diyor ki: 
"İngiltere ve Rusya, 1000 Alman 

ajanının lrandan dıprı çıkanlm&81 

taleplerine ''hayır.,la cevı.p verilme • 
sini kabul edemezler. tr.ğer İranm 
tahriı1 cevabı şayanı meınnuniyet oı. 

mazsa, derhal yen! tedbirler alınacak. 
tır, şu cihet münakaşa ka.bul etmez 
bir tarzda taayyUn etml§tir ki, İran 
ortaşarkta be~incl kol azaaı olan ve 
traktakl kargaşa.lıklan c;rkara.n sabo. 
tajcı 2000 ilA 3000 Almar casuswıun 
umuml karargAhı glbi kullantlm&kta
dır • Bunlar, tranm bütun h&yaU mer 
kezlerine hücuma hazır bulunmakta. 
dırlar . ., 

(Deııam1 Sa . .& sil. 6 da > 

ı\ıı. ıl1ıtıla '<'r de, letkri ilo 
~"3\l111 lii< ısa.~aı:a~ıarını Pasifik 
~tı el l<apıanı Uenndcn ltıharen 
~ \ b de <ıtırı ası A \'ntpa "e Af· 
~ tfı. ~ı1::l<cı et i ihtimali kar .. ı. 
\' liıt \llıtri lllelctcdirler. Bun
~ ttq1 llıaıi , ka bir kıta de~· 

Bir harp tayyaresi ı ~ r. 
ile ingiltereve geldi ~~ 

Sov.11etlcrin afe§c verdikleri bcnzi11 depoları 

llıı~1 'c llct e iktısadi cihazdır. 
ıq_ :\t'lı bir ha:~ad! dhıız huıhıt 
~il~ \ e li<t Cdır. 
~\l)'e lı~lun~~~i raaıı) eti ile cl
t\ 1l4 11r:ırı A. er. !~ıı hakimi~·eti 
ııı ~- " llgııt .. ınerıkanın fiili bir 
~•ıı. ,,._t 1 --re,,,,. 

~·~ ( tnı "" 'e 00\ wt nus. e1n1 • • ~ 
\ l'tt U~tıı Cbı lıızımılır. A· 
ı~~I lıteı-ı t~~~t ''c' !etlerinin 
~~lıt dahı eh lıh(' .)anında bol· 

'lll tdit f'llly,,İ\nt • t 1.0. 1.a.• 
~~·'lta . 8 , sız e lll\I< I 

"<'N L t:o," ll 111nli ,.o iktısadi 
qaı· o, 11!!](' ) ~• Rus,·a bir 
f J) lialıtıkça ~ıerika 

eıa.... • 
... ı Ba. ~ Bil. 6 da ) 

!Jo11dra f2 ( A.A.) - Lord Ha. 
lifax bu sabah bir bombardıman 
Layyaresiylc l ngilterede bir hava 
meydanına gelmiştir. Lord Ha· 
lifax, Lord Lothian'ı büyük Br~
tanyanın Vaşington büyük elçı. 
Jiğ( vazifesinde istihlaf etti~in· 
den beri ilk defa olarak lORılte. 
reye gelmiş bulunuyor. 

Bundan birkaç zaman evvel 
Lord Halifax'm M. Çörçil ve 
hala mensup olduğu harp kabi· 
nesiyle görüşmelerde bulull;!l1~.sı 
için tedbir ler ahnn:tıştı . ~uyuk 
elci İngiliz • Amerıkan munase. 

(Devamı Sa. 4 sii. 4 de ) 

Genç kız ve kadınlar 
Beden terbiyesi mükellefiye

tinden istisna edildi 
Atıkara, !13 (l'ak-ıl) - Beden 

terbiyesi genel direktörlüğü be
den tel"biyesi mükellefiyet:ne ta· 
bi tutulan genç kadın ve kızların 
bu mükellefiyetinden istisna e. 

dilmderi hakkında bir karama. 
me hazırlanmıştır. Bu k~rna
rne Vekiller Heyetince tasdık e
dilmiştir. 

K'UPONLARIMIZ 
AŞK Uôtt.Ul\'DA romaounızuı ı..-uponlan dtlnktl 

Mymı.ız.da blttnf ttr. Fonnalanmız tıanrlanmaktadır . 
Tevzi &fuıb a~·nca tlAD edlleoektl.r. Olruyucula.runızm 

ilftft edllm~n miımcaat etmemelfırinl rica ederiz. 

--~~~--~----~~~--_J 

Sovyet tebliğı 
Büyük 
şiddette 

muharebeler 
devam ediyor 

Romanya 
sahillerinde 
Nakliye gemileri 

batırlldı 
Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet is.. 

tlhbarat bl.lrosunun dün akııam ne§ • 
rcttiği tebliğ: 

21 ağustos gUnü zarfında kıtalan • 
mız bütün cephe boyunca düşmanla 

muannldane harp etml§tir. Mulıare • 
beler, bllha.8sa Kingssep, Novogrod ve 
Gomeı ıati}cametlertnde '6tlD olmut • 
tur. Şiddetli ınuharebelerdezı sonra 

(Devamı Sa. 4 si'l. 5 d'l) 

Cumhurreis mız in 
ızmırlilere 

.. ı ... ~ il~!~~a~ıan·~·ı 
memnun edecek bır güzelllkte açıl
masından çok sevindik. Bu sebeple 
toplanmqı olan millctim!.zln Cumhu. 
riyct hükCımetf etrafında gösterdik· 
leri beraberlikten bahtiyarlık duyu. 
yoruz. SclAm ve sevgilerle teşekkür 
ederim. l!!~t fnoolı 

BAŞVEhİLt:\llZl~ TİCARE'I 

VEKİLİ.NE TELGUAl<'LARI 
İzmir 11 inci Enternasyonal Fua

rının elinizle açıldığı hakkındaki tE•. 
!iniz! aldım. Teııekkür cderl.m. Milli 
sanayilmlzin inkl§afma bUyUk hlz· 
metlerine phlt olduğumuz bu gU_ 
zel eseri hazırlayanlara muvattakJ
yetıer diler, İzmlrllierin hakkımda. 
kt astı duygularına slikranımı &?"Zc· 
derl.m. 

&,vekil Dr. RF.FIK SAYDAM 

Ruzvelt - Cörçil 
mülakatına karşı 

Mitler 
Musoıini 
mOIOkatı 
Lo.ndra, 22 (A.A.} - DaUy Telgraf 

gaze~si muhabirinin bi!dJrd.lğfne gö· 
re bir Bitler • Musolinl mnıakntı ya. 
pılacağı hakkında Stukholmda §ayla. 
Jar dolll§?Dakt.adır. 

Berlin Mahfilleri, bu mtilAkatı, Ruz 
veıt • ÇörçU g6rtl§mcs1ne bir ccvar 
telakki ctmcktedirJcr. 

Batırılan Bismarkın eş= 

Tirpiç denize 
indirildi 

fYa...""ISı 4 ımcuu 

Yapağı ihtikarı yapanlara 

2 şer sene sürgün 
cezası verildi 

Sokaklara muhtekirlerin ihbar edile
ceği telefon numaraları asılacak 

Ticaret Vekaleti, fiyat mura- ı 
kabe komisyonuna gönderdiği e. 
mirde ihtikü.rla mücadelenin mat 
lüp şekilde devamını bildirmiş. 
tir . Vekalet, bu maksatla ve 
muhtekirleri ihbar etmek istiyen 
vatandaşlara bir kolaylık olmak 
üzere ihtikirla mücadele eden 
daire ve makamların telefon nu· 
maralarmın şehrin görülebilecek 
yerlerine asılmasmı emretmek
tedir. 

Telefon numaraları iri harf· 
lerle tabedilecek, bunlar da so. 
kaklardaki ilan yerlerine veya 
elektr ik direklerine asılacaktır. 

Böylelikle, herhangi bir ihti. 
kar vakası karşısında kalan bir 
vat anda§ kolayca bulacağı tele· 
fon numaraları ile keyfiyeti ala
kadar makamlara ihbar edebile. 
cektir. 
Diğer traftan ihtikar ile mü. 

cadele teşkilatı olan fiyat mura. 
ka'be bürosuna yeniden memur· 
!ar verilme.si kararla.ştınlmıştır. 
Bu memurlar. birer. ikişer gel
mektedirler. 

tKlŞER SENE SÜRGON 
20 ton yapağıyı Sami adında 

bir fabrikatöre 81 kuruş yerine 
97,5 kuruştan satarak 3300 lira 
kadar gayri meşru kar temin e· 
den tacir İhsan ve Zeki Sarıbe. 
kir kardeşlerle ortakları Yorgi 
kaba.sakalın muhakemesi dün ne. 
ti celenrniştir. 

Mahkeme, muhtekirlerin su 
çunu sabit görm~ ve kendiler. 
ni 2 şer sene Yozgada sürgüne, 
beşer yüz lira da para cezası o
demiyc mahkfım etmiştir. Ayrı_ 
ca üzerinde ihtikar yapılan l 97 
balya yapağının da rnüsadercs 
kararlaştırılmıştır. 

DÜNKU!HBARLAR 
Halk tarafından yapılan ihtı 

kar ihbarları devam etmektedu 
Dün de 7 ihbar yapılmıştır. 1h 
barlar, madeni zincir ve çonn 
jartiyelerine aittir. 

BİR .MUHTEKİR YAKALAND' 
Şehremininde Denizaptal ca 

mii civarında Edirneli Şükrü a 
dmda birisi kilosu 168 kuruş o 
lan ayakkabı çivisini 8 liray· 
sattığından dolayı yakalanara1 

adliyeye verilmiştir. 

----------------------------, 
Müsabakamızda kazananlar 
VAKiT okuyucuları arasında açtığı-

mız müsabaka so~:\ erm iştir 
Kazananlann isimleri bugün 

beşinci aayfamızdadır. 



~ h l " -~BUigariar 
, 1 .... .1.l V t: aVaCl lgl Rusl8rdan yoz 

-VAKiT 28 AGUSTOS 1941 

So':'".e~ J st~~ 
Ai~a7ııB! 

=a-r·h---in-m-eş-hu-r ark cephesinde h§.kimiyet kura- çeviriyor 
~ft!J1asara arı Alman tayyareciliğinin iki ay. b ı· ı d ,. m ,. ? l~ ~ep!~r .. Butlk~!rol keyfi· j r)Qilizlerle 

Yarısı öla 
l k ·· 11ert o ma uJll u 111 dan fazla bir zamandanberi şark yetının .ıl.dA•ffilYe e uır münase.. 

cephesinde süren faal~yetinin beti olması ihtimali akla yakın m Üş tere k ··tJ 
2 .ooo.ooo zat• 

Cenubi Ukranyn.da hareket 
n Alman orduları Odesayı 
r t ederek muhasara altına 

tek hedefi, Sovyet Rusya tayya_ gelmektedir. Çünkü; son zaman. • h a reket 
reciliği üzerinde bir hakimiyet !ara kadar, mirver tayyarecili· Başta~b~~~ tah . 

edilmiş bir par~ 
arazı alddar 

11 I· r. Bu ıuiinasebet1e tarihin 
n2'ıcmdan bu~üne kadar 

'büyük muhasaraları yıl sı
ıy e }azıyoruz: 

kurabilmek gayretine bağlıdır. y ğinin şa.rk cephesinde bir bava ettiğ i iç in 
Ve bunun için de daha harekatın azan :, hakimiyet~ kurmak yolundaki 
başladığı ilk gündenberi gece ve Mütehassıs Tayyareci gayretleri, ancak taarruz ve iha- R ı d l 
gündüz. gerek cephe Ü7.crinde ve rcket ser1best.liğini ellerine alma- us arı os 
gerekse cephe gerilerindeki tay T. A. siyle tecelli etmiş bulunuyordu. 

rıhten evvelkı zamanların 
• muha~arnsı, tafsilatı büyük 

ırus'un lly·ada isimli desta
ında okudı.ı;:umuz dokuz sene 

"\ Truva muhasarasıdır. 

yare meydanlarına ve hava en- Hareket serbestliği bir !hava ha., 
düstrisine bombardıman taıu- kimiyeti demek değildi, fakat saymıyor 
ruzları ve baskınları yapıp dur. ri gibi, Alınan orduları karadan böyle bir üstünlüğün kunılmak 
maktadır. ve havadan Moskovaya karşı bir Ü7.Cre bulundut;"Unu işaretllyen. 

Alınan havacılığının muva.f. taarruz hazırlığına geçmiş bu- diletliği yerde taarruz etmek im. 
fak olduğu tabiye sistemlerinden kanlarına malik ibulunduran bir 
biri de, baskına uğrattığı tay- lumnaktadırlar. Ve bu hazırlığın avantajdı. İşte bu avantajın ha· 
yarecilikler üzerindeki krsa T.a başında, tayyare meydanlarının kimiyet şeklindeki 7nkişaf ı an
manlarda kurduğu hakimiyet o· en ileri hatlarda hazırlanacak cak havalardaki kontrol ile ve bu 
lnrak gö:ze carpmaktaydı. Fakat. düzlüklere nakledilmesi ve bu kontrolün elde bulundurulması 

::SOfya, %% (A.A.) - O !'11 ,.B. 

Hllkfllnet partisine mel!.rup mebua . 
!ardan Janet, (Dnes,J gazetesinde 
neşrettlği bir makalede. Bulgarista • 
nm Sovyet Rueyaya kar<;ı olan vazi.. 
yetinden bahsetmektedir. Janef şöyle 
diyor: 

50~ 
Mo!lko\-a, 2:! (A.A•) _. 

1 

barat dairesi reis ıııua#ıfl ııJ 
Tanhi zamanlann muhasara

r na gelınce: İran hükümdan 
· vus milattan 528 yıl evvel 

nin per-mbc gUnU blldir~ ~ 
v- anli\f .. 

minlerine göre, AUJ1 tfl ff 
ka~ı harpl~rlnln ilk lltl vt 
lki mil ona yakm zayltı' hrini muhasara ete ve 

rı surlarına yanaşabilmek L 
1' ırat nehrinin sularını Qe. 
ı 

Sovyet kızıl havacılığı bu defa. suretle l>İkccilerin yakın mesafe- ile izah edilebilir. 
hiç de evdeld hesaba uymıyan terden MoSkova üzerine tnarru
bir varlık göstererek, kat'i mu. ~ geçmeleri <:arelerini aramak. 

"Almanya ile Sovyet. Rusya ara -
smdakl mUnasebeUerde nıkubuıan de. 
ği§ikllk üzerine, Bulgartatan Sovyet. 
ıere k&.r§ı olan noktal rıazarmı d& de. 
ğtoUrmeğe mecbur kalmıfUr. ÇunkU 
Sovyetıerin Çörçil prenSiplerıne geç.. 
melerlle Sovyet Rusyanın entemasyo. 
nal vaziyetinde bir tahavvt!J otmu§tur. 

dlr. nbt" 
Bu ıkl mflyonun ~l< 

öIUdUr. dfl1f-t,(1 
P tyuk lskender milattan. 332 

~l e \•el Akdenizin Suriye kıyı· 
daki T':r şehrini muhasara 

._ lattan 212 yıl evvel Roma 
•'a Siraküze'nin etrafını sardı · 

Me~ur alim Arşimed bura. 
"4.ı di. Vatanım korumak için o 

anki ilmin harikalanm ys_ 
ttı. Homa gemiler!ni U?.aktan 

Y• tı, askerlerin U7.enne mancı 
• ..ı taşlar fırlattı . Fakat bu 
retler bir işe yaramadı, Ro · 
ılru sehri aldılar ve Arşime · 
mm il7.erine şekiller c;izerken 

mirduler. Alimin son sözü "Şe. 
erime dokunmaynuz" cümle. 
olmuştur. 
NL:,;beten daha yeni zamanla· 

-' . meşhur muhasaraları şunlar. 
..ıı'r: 

Haclı orduların l{udus muha
~rası (1099). 

İngiltere kralı Uçüncil Edvar. 
ill Kale muhasarası (1337>. 

1n~iliz1erin Orlean muhasarct.. 
ı (1429). Meshur Jan d'Ark or

du ıle Orleam muhasara eden 1n
ılızlerı kaçırarak şehri kurtar

mıştır. 

Fatıh Sultan Mehmcdin lstnn. 
bul muhasarası (1453) 

Kanuni Sultan Süleymanın 
·Rodos muhasarası (1522). 

Dördünciı Hanrinin Paris mu. 
hasara ·ı (1589 ve 1594). 

Kara Mustafa paşanın ilcincı 
ıyana muhasarası (1683). 

Bu muhasaralardan sonra , 
ol}oııun ilk muvaffakıyetinı> 

'd:m veren lmdlizlerin Tulun 
lı "rasını (1794), Türk - t n
,. - Fransız ordulannm Sivas. 

muhasarası (1854}. 

7 0 _ 71 Fransız - t\.lman mu· 
ac;ı sırasında 1strazburg, 

• Mec ve Paris muhasa. 
'• 

1 ı ı; 1877 Tilrk - Rus har
Plevne ve Kars muhasara· 

r ru, 1914 _ 1918 harbinde. 
YIQ:ıda Moboj ve Anvers mu. 

larivle Iraktaki KOtülam-
muhac:nrasını zikretmek 

-mdır. 

VAKiT 
Sizın gazeteniulir. HeT 
arzunuzu vaztnı2':, size 

ceı•ao verecektir 

vaffakıyet ümidiyle saldıran ha. ta imişlr .. 
sım tayyareciliğini durdurmuş Bu tebliğlerde de, hava kon. 
ve hatta umulan hakimiyeti kur· trôlünün Alman tayyarecilerinin 
mak gayretindeki fevkalbeşer e- elinde bulunduğu zib.-redilmekte· 
nerjiye mukabilede bulunmuş· a· 

ır. 

tur .. V~ denebilir ki; mihver tay_ Hava kontrolünün ne gibi bir 
yarecıliğinin en çok uğraştığı ve maksatla bildirildiği henüz ma
fakat en az netice alır gibi gör. 
düğü cephe, kızıl hava ordusuna 
karşı olan ağır hakimivet hava· 
sı teşkil etmektedir. 

İki aylık çete muharebelerin
den sonra neşredılen fevkalfi.dc 
resmi teblığlerde Sovyct tayyare 
zayiatının on bin tayyareye ya.
km bir rakamla faah edilmiş ol 
ması mihver tayyareciliğinın dL 
dişmcsini ve Sovyet havacılığı
nın da nasıl bir mukabele ve 
müdafaa müşkülatı ı;;sterdiğini 
açıkça meydana vurmaktadır. 
Demek oluyor kı: Alman tayya
reciliği §İmdiye kadar olduğu gi· 
bi diğer cephelere nazaran bir 
parca daha sert dar-Oeler vur. 
muş, biraz daha kesif hareket. 
lerde bulunmuştur. Buna karşı
lık da. on binlerle üade edilebi
len bir zarar önünde kIZil ha.va
cıhk enerjisi ve maneviyatından 
kaybctmiyerek didismesine de. 
vam edebilmiştir. Ve işte: bu 
kadar zayiat ve 'bu derece mUca. 
deleden sonradır ki; Sovyet tny· 
yareciliği Berline kadar akınlar 
vaparak, biiyük Britanva impa
ratorluk ha\>a kuvvetleriyle iş· 
birliği kurmak gayretini kaybet· 
memiştir. Böyte on bin tayya_. 
relik bir zayiattan sonra taar 
ruzi harekete e-eçebilmek i((in ya 
Sovyet havacılığının ordu ihti
yatlarını cepheve getirmiş olma. 
sına, yahut da herhangi bir mak. 
sat ve cephe için ayırmış bulun· 
duğu tayyare birliklerind"n bir 
kısmını çekmek zaruretinde kal
mış bulunduğuna hükmetmek i
caheder. Ne olursa olsun. Sovvet 
tayyareciliği, iki aylık bir mil. 
dafaa devresinden sonrn, tao.r. 
ru7.la mukabeleyi daha elvt-rişli 
ve kolay bir mildafaa si. temi o 
larak kabul ~tmiş bulunmakta
dır. 

Fakat 'iş bu kadarla kalmıyor. 
ve Sovyet tayyarecilerinin 'bü •ilk 
Britanvalı havacılarla Bertin iı. 
zerine -taarruz etmeleri mihveı·. 
ciliğe bir darbe vurmus o\mayor. 
Son gclen haberler ve Sovyet 
seflerinin tebliğlerde söyledikle-

Mühim kuvvetlerle 
Blücistandan 
• 
ır a 

lranda çok miktarda Nazi bu
lunduğuna dafr İngiltere tarafın
dan yapılan teşebmlse İran hü. 
kümeti henüz cevap vermemiş· 
tir. 

Amerikalıların idare
sinde tayyarecilik 

öğreniyor 

Şauglıay, 22 ( A.A.) - Çin 
mcnbalanndan alınan haberlere 
göre 120 Çin gönüllüsü Anıeıi. 
kan mütehassıslarnım idaresı 1 
altında tnyyarecilik talimi gör
mek üzere Çin hükumeti tarafın 
dan Manilayn ~önderilmişt~r . 
Bunlar tal,imleri bitince Çine dö. 
necekler ve Çin hava kmrvetle 
rine ıltihak edeceklerdir. 

Buna nazaran; Sovyet Rusya 
tebliğindeki kontrol üstünlüğü
nü şark cephesinde rnr mihver 
havn hakimiyetinin kendisi ola. 
rak ka:buf etmekliğini icabede • 
cc~tir. 

Esasen böyle bir U::;tünlük de 
mihverciler tarafından çoktan
dır beklemyordu. Geç kalmış 

olması, Sovyct kızıl hava ordu
~unun muvnffakıyeti addoluna· 
bilir. Bu hava üstünlüğünü ida. 
me ettirmek hususunda mihver 
ordusunun kamyonlarla petrol 
nakliyatı yaptığını ve Sovyet de. 
miryollanndan istifclde edemiye· 
rek büyük güçlüklere maruz kal
makta !bulunduklarını göWnüne· 
getirirsek. f;iddetli bir Sovyet 
mukabil taarruzunun havadan 
vapılması ve petrol ikmallerini 
durdurması, temin edildiği zan· 
nıru veren kontrol üsttinlüğünü 

ortadan kaldırmak fırsatını ka. 
zandırmıs olur. Bunun için de 
kızıl ordu havacılarının biraz da. 
ha fedakar c;arpışmasmı bekl~ye
biliriz. 

Ankara, ff (l'alcıt) - l<inni. 
yet t:eı1kilatı memur ve müstah· 
demlerinin kıyafet ve teQhizatı 
hakkındaki nizamnamenin bazı 
maddelerinin tadilillt! müteda~ 
kararname ile meriyete konul
muş olan nizamnamenin bel ke· 
mcrine ait hükmünün 30. 6 _ 942 
tarihine kadar tatbikinin tehir 
echlmcsi hakkmdnki kararname 
heveti vekilece tasdik edilmiş
tir. 

Hidrol'ün muamle 
verusı 

An7.ara, ff (VakıtJ ~tun· 
mele vergi i kanunu hlikümleri. 
ne tevfikan bir kararname ıle 
meriyete giren iptidai maddeler 
tenzfüi.t nishetlerini gösteren cet. 
velı> hidrotün ilave i ve bu ma· 
mul ıçin tenzilat nisbetini 18 o 
!arak kabulü hakkındaki karar
name Vekiller Heyetınce tasdik 
edilmiştir. 

Aynı zamanda Sovyet Rusya, BUJ .. 
gar mUli birliğine muzir olabileceği 

Umldlle Bulgar mUlet1ne kllr§ı mils • 
tekreh blr kin seferine ba~lamıştır. 

!<'o.kat. Bulg&ristsn aıdaıımlUlllftır, 
Bulgur hUkilmeU, Bulgar dOgmanlan • 
nm doatu olan ve Bulgarıatanda Bul. 
gar mUl1 birliğinin teS81 fÇin sarl'e .. 
dilen 8BU gayreUero k&T§ı gayri dos
tane hareketleri tqvlk ~D tngUte.. 
reye bUUln ruhu ve §UUru ile knrşı 

koymuı.ıtur. 

Bulgar milleU bütlln kalbi ile kah.. 
ramaıı Alman oruusunuıı barekAtmJ 
ve bUyük Alman relch'ının mücadele.. 
sini takip eylemiştir. 

Almanya. Bulgartatanı h&rp facia
ımıa iştlr&k etUrmekaizbı esaret altın. 
da bulunan topraklarını, garbi Trak. 
yayı, Dobrueayr ve gv.rp topraklan 
denen araziyi de Bulgarlara iade i?t.. 

ml§tlr. 
Janef, makalesıne §U sözlerle nlb:ı-

yet vermektedir: 
"Alman milletine karşı oorln bir 

minnettarlık hissi bcalemlyen tek bir 
Bıılgarıı:ı mevcut olması cal11 midir'! 

Meksika 

Lo7.ovekt, bu :ııusust& 

d r '' Bir o:dunun bu ka 8 

zarfında bu kadar zay'JI~• 8tl 
tarihte görlllmU§ mudOr 
mukabl\, Hltlf.lt", Sovyet 

11
,t; 

bir ktsnn ka:znnmıştır. ~ısı:~ 
zı ona hiçbir yiyecek ııııl 111~ 
mişlir. Bu arazi. yaJnTS 1' 11 
ve köylerle, berbaVB edl1:.t,
lardan ibarettir. eunda:ı1 ~ 
işgal edUm~ mıntakala r.td 
terine ve ahalinin kinine 
ma$!;a mecburdur. 

* .. • llfl"' ~ 
Bertin, z:t (.\.A.) - Jt. ~ ' 

harbi ba§lıyalı, tam Ud •Y 
lkJ ay, büyük eluıcrilıetın rD~ 
doğru çık&rmamış. fakatO.~ 
detlero varılmasını ııı 

ml§tır. ı I 
Alman askeri mahfiUet 110 

konferansında h<ınUZ ıcati 
ıınmamış olduğunu kabul~~ 
ler. Fakat son gu.ntcrde ~fi 
!!unun tecavüz kuv\•eti pt ' 

~tır· J mukavemeti lse a.zalıW e<Y• 
ay zaıfında elde edilen ııı~I 
man ordusuna, yeni bir ~ 
mUnakaga götürmez bir !• 

• ..nlJl\"I• mektedlr. Alman k&., •r 
1

öf1 
ne§redllen Rus kayıpısrı tdol-1'°; 
rnlyctıl değildir. BundaJl ıııtt" 
zlyete objektif olarak 1>3ll 

ço mUıbetUr. J'.. 
Maamafib bu bUAnÇO tr;:~ 

J apon alacaklarını bin be~u umumıyes• d ıPt 
bl:tküm verebilmek için .ıt eııl 5' 

bloke etmiyOT ' erkendir. Çlbtkü harb!D:A~y 
'fok,.,o. 22 (A.A.) - Otl~ beklemek U\zımdır. 
Meksika bUkQmeti. Mekısikadaki 

Japon alacakıa:-ırun bloke edileceği 

hakkında matbuattruı lnUşar eden 
haberlerin tekzibine 'l'oltyodakl elç111. 
ğtnl memur etmiştir. 

Bu münasebetle Meks1knda mukim 
Japonlarm Meksika hUkflmetl tarafm· 
dan hnsmane tezahürlere tAbl tutuı 

duklarına dnlr rlvayetlcr.n Meksika 
hariciye nllZın Padillunn. ablren vA.kl 
olan bcyanııtik tekzip edlımlş olduğu 
rtn hatırlatılma lttadrr. 

Fransız Nazırlar 
Meclisi toplandı 

\ 1 .. 1. 22 ( \. .A ) Ofı • 
Dllıı ~no.t on yedide \1ı"-cşaı Pele 

nln rlyııııetl altuıdu aazrrıar mecllı!11 

lçUına eunlşUr Mutat oınrak geçen 
cınnartesı gtlnU toplıınmuı llUmgc 
len nazırlar meclisi lçttnıaıru yapma 
ınış lmlunuyordu. 

ıııı"' 
:t- A vukatlarm mücriJTl tılşll 

takip edılirken denlr.c 11 ııc 
kurtnran zabıta mcmuruııa ıtf 
avukat car.adan kurtarıuııl' "'t 
harrl memuru adRıtı111<dll 
için. uğra~ırlar. . •it -. 

:(. İyi doktorlarının 11t1J~,rııı' 
vunan hastalar var: na.ttB ıtıl f" J 
tarafa n.cele UıUyorıarınıo t~i'i 2 
ııen tabipler ıie var: h1'1 ~)f 
lcri fcvkalAde saati telli~ ~ .J 
ur: maama.fib mutıariP1 

tJ ~ 
haıınde öldürmekle- en f'~J),. 
lardan binlercesinin yapıı. fi"' 
yaptıklarını okuyup dU~ 

oor 
T -..frika numarası: 50 

,-~----------------------··--------------------, 
Güneşin tamamen kaybolma~Jtl2l iJ 

ru sürülerin köye avdeti merasiını ~,;,{ 
Küçük çobanların civar otlaklarda ; 11 ı 
rıp besledikleri inekler, sığırlar bayı l1'f' 
şağıya doğru kuyruklarını azametle ~ ~ 
rak, gevi§ getirerek, kafalarını ~~ 

11
111' 

çevirip bakarak geliyor, girecekleri bı~· 
tanıyıp kapılann önünde duruyor ve ,~· 
rerek kapının açılmasını bekliyor. H~,_fıı 
ların boyunlarındaki çıngırakların et11ş1'' 
yaydıkları sesler, Ahmet Dündar~ ro tıt1'' 
tarda okuduğu mesut köy hayalinı h3 ~tıe' 
tryordu. Bu çıngırak sesleri köyün b3)cltıf1 

musikisidir; ak§amm toz pembe ıŞ: 1tıl 
kaybolduktan sonra gece, köylere ha} 

1 

- O senin nerede olduğunu biliyor 
mu) 

- Hayır, zannetmem... O beni Mu
danyada Merkez okulunda öğretmen diye 
L yor; orndan aynldığnnı nereden duya 
en~!.. 

Fatma öğretmen, muhaverenin bu nok· 
ma gelince hiddetlenip eomurtarak bahsi 

esmi ti. Bu kadar çocukça, bu kadar ser
mce aşk olur mu idi bu asırda) .. 

- Aradan biraz zaman geçince unu· 
ı•.,. '7İdersin... O zaten şimdiden lstanbulda 
"'' ce hayatına dalmıştır; kim bilir kim· 

1 rl düşüp kalkıyor şimdi... Bu kadar uy· 
rma bir i için rahatını bozma ... Unut, 
utl 

Diye nasihat etmiştf; fakat günler 
JIDİs ve Selma T umnıl unutmamıştı. 

F ntma öğretmen, Selmanın böyle bir
n .kaplıcanın kapısı önünde genç bir ada· 

.ı •·o •rtor Ahmet Dündar" diye kendisin" 
<li11 etmesi üzerine: "Bu kız pekala' bu 

la mektuplaşıyordu, davet etl\. adam 
"ı alkıp geldiT .. Benden saklarrakta nema· 

? ,, cliye kendi kendisin~ düsünmüş ve 
m nın oı;amimiyetsizliğint- 1 ızmıstı. 

Y <-i'l\-ekten eonra ne ha!l" ri varım J?Ör
··n,.] r diyerek genç kadn h <Tl'OC' t-,.lfe:Yi baıı: 

ktp nynlmak iste"icıi l-ıt>m hiddetin· 
hc-m nezaketinden ilc>rİ g liyordu; fa-

1 Edebi Da M c ~ A "· n ~EFl~
8

~~METI 
Roman 16 u ~ SEVENGIL 

................................................................................ ._. 
kat Selmanm yardım isteyen gözlerle yal· 
varışına dayanamamı , aradan geçen za· 
man içinde hiddeti de hafiflemiş olduğu 
için iki sevgilinin yanında suç ortağı gibi, 
emniyet memuru gibi, isimsiz bir hüviyet" 
le, fokat myhim bir vazife ile kalmağı ka· · 
bul etmişti. 

7 

Günes, ovayı baştanbaşa toz pcnbe bir 
ışık örtüsü ile sararak uzaklarda yavaş ya
vaş alcalryordu. Ahmet Dtindar, Selma T um· 
rul ve Fatma öğretmenle beraber Pınarcık 
köyti okulunun çiçekli bahçesinde tahta sı
ranın üstüne oturmuş, bu manzarayı seyre· 
derken üç ay önce kendisini uzun uzadıya 
meşgul etmiş olan bir ha n gurup manza· 
rasmr düşündü. 

lınmlıda vazife alıp da lstnnbuldan mo· 
törle ayrıld t akşam denizde oldukça uzun 
üren bir gurub eyretmişti: Güneş, ufukta 
boğazlanmış bir hayvan gibi etrafa kızıl 
kanlnr sararak ve ölmemeğe çalışarak dep · 
reşip duruyordu; Ahmet Dündar lmralıya 
yedi vüz katilin arasında çelışmağa giderken 

o akşam mutat ve basit tabiat hadisesinde 
böyle bir mahiyet tevehüm etmİ§ ve ürper
ti duymuştu; albuki bu ak~mki gurubdan 
dağılan tatlı bir rayiha vardı ki yavaş yavaş 
Ahmet Dündamı şammesini sanyordu: O· 
vanm m uzaklarında tarlalan , ağaçlıkları, 
bahçeleri ve sulan toz penbe bir renk örtü
sü ile sararak alçalan giineş sanki ufukta 
parçalanıyor ve etı:afa tob pembe güller da· 
ğılıyordu. 

Uzaktaki güneşten 'kopan ve toz pen· 
be bo lukta rüzgarla uçuşup rastgele isti· 
kametlere dağılan güller geliyor, önce Sel· 
ma T"\j.lnrulun yüzüne gozune surunuyor. 
saçının kıvnrnına takılıyor, kadının u fukta 
batmak iizere olan güneşten bir parÇa g.ibi 
duran penbe dudaklarına temas edi">r, son· 
ra başka bir rüzgar nıahlesi bu gülleri alıp 
Ahmet Dündarm avuçlarına atıyor. , 

Ahmet Dündar bu akşam. Pınarcık 
köyiinün tatlı gurubunu seyredericen hava
nın içinde Selma Tumrulu biitiin maddi ve 
manevi varlığı ile bir kızıl gül gibi avuçla
rının içine alıp dudaklarının tist iine yapış· 
tmnış, ince ve latif, rayihalı. lezzetli bir usa· 
reyi emiyor ve mestoluyor ~ idi. 

dan bu cmgıak seslerile birlikte iner. , 

Akşam yemeğinden sonra mehtal' gt 
zintisine cıktı lar. .;t 

7.annedilebilir ki günqin l:>att11311~~ 
ortalı~a k:\ranlığm çökmesile beraber ~:ı11if· 
cık köyii ıuzın üstünden silin ip çekı .;e 
yok olmuştur. Bahçeleri çitlerle yolda~ bİ 
biribirinden ayrılmış tek katlı köy evlerl ştı· 
rcr mezar sükunu içind~ uy.kuya dalt11~1~· 
bu evlerle heraber inııanlar, hAY"anlşr, tle' 
lar. bütün köy. bütün Anadolu bu saf\ 6ıt 
de bir ınetar hayatına kapanıyor. u~ se 
~essiz, hatta hıçkmk~ ve tikayetsiz bır '!' 
ce hayatı ki icinde ııanlı olan varlıkların f f· 
dığını iimit etmek biraz bo~ bir hayal 0 tJ 

(Deftmr .-.>: 
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Barbunya ın e~akende lcilos 18, 
oros ve tombul 21 duruştur 

Fiyat murakabe komısyonu, ' toptan kllosu 18, perakende k:lo. 
dün öğleden sonra vali muavini su 21 kurus olnrak tcsbıt C'dil· 
Ahmet Eınık'm :reisliği altında mic;tir. 
toPianmıştır. Sade yağlarında olduğu gıbı 

Bu toplantıda 'komisyon, kuru kuru fa ılya satışlarında da top 
fasulyelerden c:ah cinsi baricindc tancılar, verece! ierı faturalara 
kalanlara azami fiyat 'koymuş- malın men§ei v fiyatını. pera
tur. Bu karara göre kunı b-.r- kendeciler de malm üzerine ko_ 
'bunvn fasu1yesin;n toptan kılo- yacaklan etiketlere malın cinsi. 
su 15, perakende 18. Toros, Tom. ni ve fiyatını yazmıya mecbur 
bul, Fmar1t kuru fasulyelerinin ı tu'tulmuc-Jardrr. 

Oz kızma tecavüz 
ederken yakalandı 

Eyi.ipte 'Oturan Sabri adında 
bir işçi kalfası, yalnız oturduğu 
5z kI.ZJ ... :Tedimeye eV'\·elkı gece 
.zorla teca'VÜZ etmı:k istem i.<rt:ir. 

Genç .kıZ!n !eryadnu jşitcn 
komşular koşuşmuş ıve ~özleri 
dönmüş ba:bayı filmde Lnuvaffak 
olmadan yakalamışlardır. 

Gene kız Barsadaki annes;ne 
gönderilmiş ve Sabri mtiddeiu· 
mu.miliğe teslim olunmuştur. 

Bir kızla kardeşi 
pencereden düştüler 
Çengelköyünde. !s'kele cadde. 

sinde 21 numnmda oturan Rem· 
iinin lB ya§llldaki kızı 'Nuriye, 
dün 'kucağında 5 yaşındaki kar 
de§i DUrhayat o1duğu Jıaıae e
vin arkasında.ki pen.cereilen aşa. 
ğı düşmüştür. 

S metre yükseklikten yere dü-
6en Nuriye b~dan, kardeşi 
de kaşından yaralanmış, her iki
si de Nümune hastahanesine kn1-
aırihr11strr. ...... ~-o----

A 1 a c ak yüzünden 
1kavga 

Arap ~isinde t>turan Th
.san Sarı Me1ımet, Meıhmet a -
dındalrl arkadaşından bir lira a • 
lacağını istemiş, Mehmet para • 
NI vermedikten başka bir san -
dalya ile İhsanın ba5mı yarmış
tır. Mehmet yakalanmış, yaralı 
tedavi altına alınmıştır. 

Son y!Tilli dört saat zarfında 
muhtcrr semtlerde 28 köpek bL 
diiriilmil.,tilr. 

Alu~ Fiyab 
D~n bir H"' a ijye altınının fıi_ 

yatı 25 lira 5.> .kmımtu. KülQc 
altımn bir grnmının fiyatı ise 
339 kuru tu. 
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&~ini .ş şır.an hap 
Kt:mbriç rasatJınnesl elyevm 

mıi. ahecle ettlgimiz bir çok rn
hr.ı.plardan birinin hnttl tııbiisinden 
çıknuş olauğumı bildiriyor. Mez
Jtiır şahap seyrini §o.sırmı tır ve 
'kiireiarz ile mUsademn etmesin
den koıikulınaktruhr. Bu da had
siz .hesapsız :fe'lıkclJcri intru; ede
ookt.ir. 

ar 1 cina eli in 
muha emesine 

başlandı 
Bir nıüddcL çvvel. Kartalın 

Ba.Bıbüyük köyünde, Süreyyapa
şa çiftliği civarındaki derin bir 
çukurda boğazı telle sıkılmış bir 
ceset bulunmuş, yapılan tahki
kat sonUl'.füı lbımun Murat adın. 
da Rumdan dönme bir çobana 
ait o1duğu 'c koy muh"tan Mus.. 
tafa Oitfu'kün tesvikiyle !bra· 
him Gürler, Sabahattin Kurt .a
<lmda ih:i .çobanla .k, y bekçisi 
Halil tara'fmdan 01duriildüğü an
la.c:ıılmıştır. 

Yakalanan ve tevJrlf olunan 
maznunlarm muhakemesine diln 
ikinci ağır ceza malikcmesinde 
başlanmıştır. 

İbrahim hasta olduğundan ifa,. 
de verememiş, Sn:ba.'hnttin ise, 
kendilerini köy muhtarının 'tef}. 
:vik ettiğini söylerniıft,ir. 

Köy muhtarı Mustafa ~le bek
çi Halil tlsc 'kiılliyen ınltftr .ederelt 
İbrahim ve Sabahattinin kendi
lerine iftira ettiğini söylemişler. 
dfr. 

Neticede muhakeme, şahitle. 
rin celbi için ba~ bir gtine bı· 
ra kılmıştır. 

iki lo a 
cezalandırıldı 

Taksjmdeki Ankara ve Yr:ıldız 
"Qkili Jokantnlarmm. tasdik'i ta_ 
rifelerini bliyültii.p, asmafu' 'l 

görülmüş. salıipler.i ıceza.landırıL 
mıstır. ----o----

Genç bir amele .öldü 
Keme.ri:m~a oturan ve a. 

melelik yapan 17 yaşında Meh
met Ziyıı oğlu .Mustafa öztan 
evvelki gün kanımdan :ığır '}'ara
lı olarak bulunmuş ve kaldırıldı
ğı Cerrahpaşa ihaStaha.ncsinde 
de dün ölmüştür. 

Bileğini hamur 

makinesine kapbrdı 
~ktaşta 1mamzadc Hasan

paşafmnmda ~ışan Mustafa 
sağ bile2i.ni hamur makinesınc 
kaptn-mrş. yaralanarak Beyoğ. 
lu hastahanesine ka1dırılmL5tır. 

Pendikte dün bir ha.Jnıan sergisi açılm1*, birçok tfımtvan sahi'bine 
miilcaf at uerı?mistir. Resmimiz birinoiliği ka::mıarı bir ökil::ü 

Röste riyor ••• 

Fakat Mister Nilbon denen a.. 
dam bir şey bilmiyordu. Kendisi 
:Mister Esmoru aşnğı yukarı iki 
senedenberi görmemiş, hatta !bir 
gece evvelki radyo neşriyatını da 
i§itmemiş. Bunun üzerine onu 
daha fazla iz'aç etmeaik. T"3kin, 
ondan sonra uğradığımız i.iç yer
den daha, aşağı yulı:an aynı ce. 
vabı aldık. Bu üç kişiden ikisi. 
radyo ilanını işitmiıılcr, hayret 
etmişlerdi. 

~ ~;;:::::::::::=====:! 'Üçüncü adam, radyo ilanım i-
• §itmemişti. Kendisini de çoktan-
( 6flafl}oM.• dır görmemi§. Fakat bize birini 
~ (.~ sağlık verdi: 

•· - Voterdeyl'e uğrnyınız, di • 
\t~ yordu. Mister EF.rnor, ibu semte 
~~ada ihtikar ile geld1ği vakit, Voterdeyl1e uğrn-
""'d~bn.ücadele .madan gitmez.. Biribirlerlyle cıok 
\; sevisirler. Ona bir kere muhnk. 

~Jta; 1 ıyor? kak uğrayınız. 
tıt:~ ~r-~ h\i.kfunct kona#;rı ar- Oradan ayrıldıktan sonra, Mis· 

~e Stk..... ter Barnete sordum: 
Oltll}'u alt 48 numarada _ KimClir bu Votcrdcyl .. O da 

la CUla.rınıızcıan Vehbi 
., Yle dl".lnda.n nldıı;mtız mek muoevberatçı mı? 
•, .,, eıtiYor: - Hayır. dedi. Votc:rdeyl. an: 

~ ~t!krı.J'l tikacıdu·. Eski döşemeler, eskı 

1 ii,.,uı gı 1 
b~Ücadclo yalnız vazo, ta.bak, çanak ve saire üze. 

~ :n,& r ilYUk ljehirler için- rinde iş yapar. l\'asıl dldu da .kcn 
~itı~ ~.ılıt ~Ura.da her gün ıh- disini daha evvel hatırlamadım. 
~ "c . fil killerine rast - bilmiyorum. Dükkanı da baninı 
%ruı ~oı töre göre bilel't'lt mağazanm yambaşındaki sokak. 

~ tlbı h · ~snnrrn hf>psi ııöileş- ita.dır. 'Voterdeyl, ~lecck bir 
~ılıı.\ı Uıt~ .. _t edıyorlar. Kü - adamdır doğrusu. .Antikalarn 
(ı ~ a l?ı.1 t ~ ikayet için 1s- :mera'ldıdrr. Kitaba dü.~kündür. 

~ bu f':tın cd lim. Beledi- Aynı zamanda talbiiyntçıdn·: lba· 
~· Al 8 h clıseıerle eJiıko.dar hk avına çıkar ve saire. .. Garip 

~ '~ tı :ın1 ~la bır t.'\-tlen bir ki- bir adrunflrr "\-elhasıl. Dii.kkanı 
le ki eni girene 2-8 li- bazan aç1kt.ır; bazan kapalı .. 

~tı- Ul talanryor. lht:nmrla Gittiğimiz zamnn Voterdey-
lı ~ lnı ıı .:-ut l~ada d 1m Hn .Qükktınmı açık bulduk. Ken~ 

l~otıı actnr mıı.knmlıır- disi de içerdeydi. YaŞlıca. kalen_ 
z, der bir adama benziyordu. F.a. 

,. -
L 

Büyük, heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

6 İngilizceden Çeviren: H. MUNJR-=-
kat gözleri gayet parlaktı. Bizi 
gorUr görmez, derhal ayağa. 
kalktı ve Barnet'e doğru ilerli· 
yerek: 

- Niçin geldiğini.zi biliyorum. 
Esmor hakklnda malumatım var 
.mı yok mu; onu soracaksınız de
~ıl mi? Evet .. Mal(unabm var. 
Dun ,gece radyo ile l apılan ilU.nı 
okudum ve biraz evvel, Londra
da "Kambervel ve rÇa.ney yazı.. 
hanesı" ne bir mektup yazdım. 

Mister Bam.et burada sözü ke. 
screk: 

- Mister Kambcrvel kendisi
ni size takdim edeyim. Dün gece 
geldi; dedi. 

Ve beni, 'Voterdcyl ile tanış -
tırdı. 

Voterdevl elimi sıh"'tı ve: 
- Demek ki mesele 'bu kadar 

ciddi övle mi? dedi. Su halde si
ze l>azİ mali'ımat daha vereyim. 
Eısmor, bundan o'l, on ıbir giin 
evvel bana geldi. B'r saat knaar 
yanımda kaldı. Şondnn bundan 
çene çaldık. Gitti. Fakat nereye 
gitti~ni de bıliyorum. 

ıBen heyecanlanmıştım. Nihıt. 
yet müsbet tıir ham e.!de edebL 
lecck meılbaı !:r.ılmuatllk· Voter· 
deyi, heyecanımı farketmiş ola
t"ak kı, süratle anlatmıyn ba,.~a
dı: 

- Peytli Bric köyüne gitti; dL 
yordu. Niçin gittiğini bilmiyo. 
rum. Çün1~ü l>ir şey söylemedi. 
Sadece söz arasında Peytli Brice 
gitmek niyct1nde olduğunu ağ
zından kaçırdı. Saat G,26 treniy
le gideceğini de ilfı.ve etmisti . 
Doğrusunu isterseniz, ben de ni
çin oraya gittiğini sormadım. 

- Orada bir.is.inin yamnda.ka. 
lacağından filan bahsetmedi mi? 
Yahut, kendisıni orada lbiri.sinin 
ibc.klediğinc dair bir i5arettc bu. 
lunmndı mı? 

- Flnyır .. Size söylediğim söz· 
Jerden başka hiç bir şey söyle
medi. lsterserriz ne dediğini ay
nen tekrar edeyim: "Seninle 
Pcytli Bric'de ne gii7.el :bir gim 
ı:eçirmimik, değil :mi Voterdeyl? 
Bu akşam, orayn saat 6,25 tre_ 
niyl gidiyorum." ıste bütün de. 
dıkleri bundan ibaret. Fazla bir 
tek kelime bile söylemedi. Ben 
de sual sormadım. • 1ihayct. be· 
nim üstüme .ne vazif-c? 

Voterdcyl'in dükkU.nından ay
Tıhrken Bam et: 

- !şte, diyordu, nibayct bır 
ipucu -ele geçirdiniz. Zanneöer

m, bunun üzerine doğruca 
'.Brlce gıdersinlz. 

- Şimdi bir tren varsa. derhal 
hareket ederim. Fakat bu yrr 
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Dünku gaz•Jtckrdt! "~iıkri.ı l oça!. ' ın, wnit dolu bir br} _ 
nalı cıktı. Bu, bır konuşma değil, adeta. bir müjde vcrirmr. "lr _ 
niı ' ve "Etimesut" da binlc..rce genç Türk 1 ar~ılmm }etiştiğ'ı 
öğrenmek. hele thugünierdc. gerçekten gönüllere ferah vcrcC\: 
bir :nı:..,"\tu oldu. 

HJ39 harbi patlam~dal:. havacılık, gok gibi bulutlu bir şeyd 
Hephn!z böyle bir kuvw.tin varlığını biliyor; fakat tesirinin dw 
ccs•ni kestiremiyorduk. 

'Çin" ae, "lspnnya" da gerçi bu 8.letin tecrübelerı yapılmı 
ır.uhart-bedeki payı b:raz anlaşılJr gıbi olınu~u . .Amma ıj:!'ene 1>ıl 
.gimız eksikti. 

ı::ii1ıirler gerılerck ihtiyat ve satır bağlarını kopardıktan so 
Ta, F<>lonyaya akın batlayınca, hava siliı.hlarmrn kor.kunç ku 
veti, ıruhlar üstüne çiğ gib; düştü. \Kıtlcleri, 1stınkfimları. eara:ı. 
lan, darülfünun\nn, laboratuvar ve hastnhaneleriyle koskoca. , 
hirler, birkaç saa!: içinde tuzla buz olunca. "tepeden inme" belan 
ne dı.mck olduğu anla§}ldı. 

Almanya, ''Rur" da ba§hyan ilk hücum adımım atarken, a 
kasındaki bu kuvvete dayanıyordu. Danziğ davasına, meşhu 
Koridora, "Anşlos'' lura, "lskodn" 1ar yurduna tanrrum giri ·il r 
ker. hHmle, gücünü gene hunlardan almıştı. 

BE;lçikada ha.va ve kara kuvvetlerinin i. birli~. lbir devlet! 
on beş günde ortadan ka1kmnsrna yol act.ı. Fransayı da Almaı 
'tayyareleri yıktı. 

Balkandaki mi.ızafferiyeti kazanan tayyaredir. lnıftliZle 
ağzından dinledik: 

- Eğer yüz Horikatmuz daha olsaydı, Mora kurtarıl lli:rdi 
Hükmünü onlar ,-crdileı. 
:iki bin dört yüz ltllometrclik muazzam topraklar üstüIX: · 

Battıktan. Karad~nize kadar ıızanan cephede mrinci rol, gen. 
tayyarcınindir. 

A'la:ienizdc zırhlı f!lolnn onlar dağıttı. Atlantikte de den.1 ı 
tıları onlar beslivor. Tnyym-e kuvveti, :tarihlerin lboyun e-id 
bir f, rman o1muş';ı.ü'. 

Biz ki vatan aşkım canımızdan iIBt.ün tutar, :)erci ve namu. 
sumuz ~nda füriJip dirilip tekrar ölmek istiyen bir millct.i 
lst.ikla'in, bayrairın, yurdun, doğdu~muz, lbüvüdüğiimUz yerlerm 
di\smnn ayağından uzak 'kalınası için kuvvetli bir hava .. ~rd~ 
beslemek ZMundayız . .Bı ~ün i~e bu ordunun \:arlık mujd 
a1ma:ıt1a seviniyoruz. 

RAIQQ SUHA GEZGiN 

f GONDEN G ON E 1 

AY.AKKABIL.A!Ullıtl bo. 
yatmıya. girmiştim. iBir 

genç 1mdın ayaldn.r.mra sarıldı. 
Derhal çektim. 

- Estağfurullah efendim, 
dedim. N münasebet! 

Genç kadın ayaklınnru: "tut
makta ısrar ed1yordu. 

Meğer boyacılardan biriy
mis .. 
Doğrusunu söyliyeyim mi?. 

Ben, biraz da eski hayatı !bilen, 
tanıyan nesilden olmakla bera_ 
her, kadınlara kunduralarını 
çıkartan ve ayaklarım.tuzlu sn 
banyosuna 'koyduranlardan de. 
ğilim, onlara bu kadar aşağılık 
hizmetleri gördürmiye .gönlüm 
hiç bir zaman razı olmamıştır. 

O sebeple, ayakknplarmıı da., 
bir kadına boyatmn·n lıir türlü 
ısınamıyorwn. 

Derhal yerimi ~eğiştirdim ve 
bir l1em.cinsim'in talmn,ya ına 
ayağımı koydum, işimi onn 
gardürdüm. 

Evet.. stanbulda iki üç yer-

nerededir! Buradan .hayli uzak 
mı? 

- On 'bcs, yirmi 'kilometre ka. 
dar birmesafe .. Peytli Bric dedi. 
ğimiz yer, Niderdeyl bölgesi i -
cnidodir. Harikulade güzcl ta -
bil manzaraları vardır. 'l'rene ge
lince, Mt111edersern, 12,2.1 de bir 
tane var. Şimdi saat on ikiyi bır 
kaç dnkika geÇ'iyor. Buyurun, is_ 
tasy<>na beraber gidelim. Fakat 
müsaade ederseniz bir sual sora. 
yım, Peytli Brice gittiğiniz za· 
mnn ne yapacaksınız? 

- Yapılacak bir şey '\'31': :Doğ 
ruca mahalli polise gitmek .. Ay
nı .zamanda 'Mister Bsmor, P.e ·t
li Bric istasyonuna ne suretle 
geldiği, orada kiminle buluştuğu 
hakkında tahkikat 1 apacağım 
ki, en nıüskül cihet de burasıdır. 
Belki de hiç bir şey elde .edemi_ 
yeceğim. Bununla 'beraber ... 

Henüz sozümü bitirmemiştim 
Jd, gazotcdi c;ocuklardnn biri "L 
kinci tabi!'' diye, haykıra baykı
rn vanrmdan ;:;eçiyordu. 

Gazetenin üzerinde büviik 
harflerle bir ~en bnhsedili
yordu 

Gazeteyi aldım \'C fiU • ntırları 
okudum: 
MIDLBlt1UR cJVARINn1 1JlR 

CESET BULUNDU 
BiR CiNAYET OLMASI."·;A 

IHTlMAL l'ERlL/l'OR 

KISI~l U. 

Mister Barnet ile, aynı baş1ıfı 
benimle beraber olnımuştu. Ga
zete. biraz taf flM a11 veriyor ve 
diyordu ki: 

(D(Wtmı 1ınr) 

1 

de tesaduf ccbyorum. Kadın -
'l'ukk.tbı boyacılan -peyda o • 
muş. 

Bir b~kasmın ayakka'J)lnrmı 
boyarlarl{en dikkat 'Cttim. H 
ae :kadınlara mahsus b'r z:ırn__ 
'fct ve temizlikle bu ıı;i 'Y~ 
lnr. '.Hcle lbiri. elleri!"e el5 \ 
g ·çircrek 11~ r kit, bı b:>y~:vo . 

Htilbı.iki Tfumn olan. '•Z!?h" 
gaz ma kesi'' dır. O wz toprn 
ireri ındc akşnma kadar ca. 
fırça mık rop yutnn uyakk 
boyacilarının kafunma aa. 
1.cğine de ncımalryız. 

HlK!trEr 

Eskişehir Haberleri: 

orsut· ça ının 
emiz enmesine 

aş andı 
Seker f brik ı ameİ"-
1 erinin ücreti arttırıldı 
l~o.lkischir, (llo asi) - Vali m 

o.vinimiz Cavit Kınay mahsule 
koyma jşlerinde va::if.e alan m 
murlnrm nasıl çalı§tıklnrını bl 
koylere kadar giderek ynk 
tetkık cttiktf'n sonra .d~ 

* * * 
Geçen sene t~arak blr 

lerin yıkılmasına seb"p o an 
suk caymın ~al ~ temizl 
bnfillınınu:tır. 

* * * 
~ylül bıdny etindi.' çn.lr;:::'l 

lııışlıyac.ak olan vck r fahri 
işçı ka~ dmn haşla.nmı tır. ' 
n ı n)Bl pahahlı~u gı.iz iınUP 
lan ~eker fabrıkası e.n s , ' 
re nisbetl daha ytiksek ycvnı1 • 
vermeye knrnr vcrmrntir. 

* ~ * 
Pazar gunu hulkevı salon•m 

Kaı:ikıı.turıst Cemal Nadirin 
katıir sc> ısi açılını ır. H'•\ 
ragbe t g wen bu sergi h ı;u ı 

ytlzl rC'e halk tarafından zı) arc 
ediliyor. Sl rgi bır lrnft ı de\ n.m o· 
dcccktir. 

Daıma lıalkın mentaa 
tim dii!:ünüT. 'her ayı· 
s nda en çme vazıl , 

neşreder 
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Sovvetlerin veni 
bir rnüttefiki 
Ya~ u 

lngiliz 
"' . 

generalının 

raporu 
ı..on'dra, 22 (A.A.) - ".Anna

üat,. adı:eıi makalesınde şoyle yı:ı.
zıyor: 

Ne Sav~ et ve ne de Almnıı teb
liğlerı son 24 saat zarfında cep
hede hlssedilir he"rkıngi bir değl
lklik olduğunu bildirm.yor. Fa

kat her iki tebliğ de muharebe!~ 
rhı gece gilndilz fasılasız devam 
ettiğini knbul ediyor. 

Almn.nlıır mutat boru ve trruı
pet sesleri 

1

nra.smdı:ı. yeni b:r sırı:ı. 
iddialarda bulunuyor \'" muazzam 
rakamlnr bildirerek s.ı) r:;ız intan 
ve malzemen· n harp h ırlci edil -
diklerini söylüyu ar. Bu muvaf -
f kiyeller h.ıl.Yu. 1.ı ~öylencbile -

clı: tPk bir ş y \ıtr<:ı o da §11 • 

ur: Eğer 1bu rsl vıJar do-ru ise 
ovvcllerln hayı et vcrC'c. dere
d~ büylik membalara m li'· ol -

mafandrr. Zira her ttırnfta .ı>lnıa.n 
an önlemekte Ve onlara kt>ndi 
ecliklC'r d ırbelerdcn d ha ra~ııı 

obna.s:ı bile hi<: değilse o n"ı::.bt.:.te 
darbeler nidirmckte dcvtını edi -
:YDrlar. Fakat bu rahamlarm haki
katle mUnas€betlerlnin pek nz ol
duğu a.şikardır. Bunlar, Alman -

ada bllhassa ~cvk ve cesareti ar
ınruı.k VC' ~eni bir idin cnnlan· 
masmı temın ct.m<:>k maks~dılc bil 
dirilen rakamlardır. 

E:.ıgün ~c>len en kıymetli habc,r 
)io~},o\"ad la llritnnyn askeri ho -
yetinin reisi general Mı:ı.cfarlan'ın 
raporudur. Cephenin Smolensk 
JDJ11taknsmt ziyaret Pd en ve bir 
Sovyet fırkası tarafmd ... n yapılan 
mvva.ffakıyeW bir hUcumda haztt 
bulunan general Sovyct hava kuv
vetlerinin ordunun diğer kısımla -
rile yaptığı çok müessir i.şbirHğin 
den bahsetmektedir. Bu ~alındet,. 
tamamile bitaraftrr ve buna iti -
mat edilebilir. 

General Macfnrln.n'm raporun -
da çok mnnalr diğer bir nokta da.
ha vardır ki o da. Smolensk mmta
kumda yağmur ynğd.ğı Ve gene
ralin bindiği otomobilin bil" gece 
bereketsiz kaldığıdır. Yağmurun 
tesiri mahalli ve geçici olmuşsa da 
ba mevsim.de fllddetll bir yağmur, 
muta.t yai:"lllurfar mevsiminin yak
laQbğnıı gösterir. Yağmur hiç 5üp 
hesiz Sovyetler Birliği için çok iyi 
karşılanacak bir müttefiktir. Çün 
kil Alman ordulannm alelAcele 
kurduklan uzun muvasala hatla -
ımı ciddi surette müş1riil:1ta uğ
ratacaktir. 

Moskova 
konfe
ransı 

Eylüde 
toplanacak 

-0--

500.000 Polonyalı 
lngiltere hesabına 

techiz edilecek 
l(<J§ington, ~2 ( A.A..) - Siyn· 

at mahfillcrcle bildirildiğine gö. 
re. ln,..criliz - SoYyet _ Amerikan 
mueransı eylül bidayetin.do 
Jıloskovada toplanacaktır. Top
lantının ibangi gün vukubulacağı 
lfp edilmemiştir. 

Konferansa iştirak edecek o· 
lan Amerikan heyetinin hangi 
yoldan gideceği de gizli tutul 
maktadır. Diğer taraftnn söylen 
diğin.e göre, Ruslar tn.rafmda.n 
sıeıbest bırakılan 500 bin Polon· 
yalı tng=Jtere hesabına teçhiz e
cWeoektir. 

Titp iç denize 
ınuiri 

Londra, 213 ( A.A.) - Royter: 
Zannedildiğine göre geçen!cr· 

de batırılmış olan Bismark suu. 
fma mensup Alman "Tırp ltz'' 
mrhlısmın inşaatı bitmiştır. ls
mi g'*11 zırhlı Bnltrk denizinde 
tecrilbeler yapmaktadır. 

"Tirp ltz'' in Baltıkta.lci Rus 
llllanlarmm bombardımanına i >
tlrak ettiii veya hizmete alındı. 
iı hakkındaki haberler burada 
teeyyüt ebncmiştir. 

Aman 
tebliöi 

jDahiliya ve Adfife i~a!etinde ·yeruuen Sovvet 
1 ~nkara. 88 ~!!ik~ 2~a:a!ıanmŞrr. l~~~h~ ~' 

(Ba~ tarafı 1 incfde), ye Veldleti kaymakamlar, mek· Adliye Veka.teti de ha.kimler kıtaıanmız Gomeli tab.IJye etmi~ler. 
fi bataryaları tarafından düşü- tupçular. arasında yeniden bazı arasında.aynı şekilde lbir liste ha· dir. 
rülmiiştür. Bundan baslm düş- değişiklik yapılmasına karar ve. zırlamaktadır. Henn.z tamamlanmıyan maıtımata 
man mühim endüstri mıntakala.. rilıniş. Bu husustaki projen:n göre 20 ağustosta hava muharebele. 
rmm ve iptidai maddelerin ele .::.:.:=::.:...~_:_----------------------ı rl esnasında 21 Alman tayyareal dOJU 

~;!=i~~;~ külliyetli kayıplar Sovyetler Amerika ile =~ın:· B!zim zayiatımız 12 tay. 

1ngilterenin şark salıilinde ha- 20 ağustos gUnU öğleden sonra Moa 1 _______ _ 

va kuvvetleri dün gece bom'ba F. I d, ·ıyaya bu··yu··k Japonya kova clvarmda o.vcılarnmz evvelce 
ile ıki\Jngiliz !jİlebini hasara uğ. ın an blldirildJği gibi s değil, G .Alman tay. 
ratmı. !ardır. da yares1 dllşUrmU~terdlr. 

!ngilız hava kuvvetlerinin dün bif hücuma arasın 
Man eh sahih üzerine yaptığı 

1 
di~fosko\-a, 22 (A.A.) - Voroşi-

rü mı t o;;cbbüsleri de akim kal· hazırlanıyor Deniz münaka arı !ofun hitabesinden sonra Lenlıı.-mıştır. Avcılarımız ve hava da- grnt ha.kiki bir kale halini aJmıır 
fi bataryalan 26 ve bahriye top_ durdu tır. Eli silah tutan kadın crlcek 
çusu üç düşman tayyaresi dü· He'l8in1~. f2 (A.A.) - D.N.B., herkl"'s cepheye gitmiştir. 
şürmllştür. "Uusi Suomi'' gazetesi şöyie Evleri teker teker mildafaa. et-

Bir bahriye baraj kırıcı gemi. yazıyor: Tokyo, 22 (A.A.) -- D.N'.B.: mek lizere tahrip taburlan teşkll 
si A.tlantik sahilinde bir İngiliz Sovyetierin büyük tayyare 1 Hükumet namına beyanatta edilmiştir. 
tayyares: düııürmüştür. meydanlarında yapılan hazırlık. bulunmıya mezun şahsiyet, Ja- l\loskova, 22 (A.A.> - Bu sa... 

Şimali Afrikada Alman savaş lar ve diğer bütün hazırlama ted.. l yonvanın rehin olarak yabancı- bahki Sovyct tebliği: 
tayyareleri Sidibarrani civannda birleri bolşeviklerin Finlandiya- !arı- Japonyad:ı alıko:rmayı hiç 

21
, 

22 
nE;'UStos gecesi, ~

iki ikinci sınıf İngiliz kruvazörü- ya taarruz niyetinde olduklarım 

1 

bir vakit hatırına ı::-etirmediğini mız bütfuı cephe boyunca ve bil-
nii muvaffakıyetle bombalamış· göstermektedir. söylemiş ve demiştir ki: hassa Kingiscp, Novgorod ve Go-
lardır. Bu ikinci müdafaa harbimizde Birkaç gün evvel Presideut mel ısüknmetlcrinde büyük şid-
Tobruı'Ya çıkarılmakta olankrtalar asırlardan.beri bizi tazyik eden 

1 

Coolisge vapuri.rle Amerikaya dctte muharebeler vermişlerdir. 
ve malzeme ürerine her çapta an'anevi düşınanmııza karşı aç· dönmek aı-.ımsunu ızhar eden kor Moskova.. 22 (A.A.) _ Resmen 
bombalar atılmış ve hava rnuha. tığı mücadelede dünyanın en diplomatiğe mensup 22 AmerL bildirildiğine naza.rnn Sovyot bonı 
rebclerinde üç lngiHz tayyaresi büyük askeri devleti ile birlikte kalı Şanghay'dan ilk hareket e. ba tayyareleri birlbirini takibe _ 
düşüıillmıiştür. · hareket ettiğimiooen dolayı keıı- dccek vapurla gideceklerdir. den Uç de,lriye taarruzunda. Ro • 
Düşman ne gündüz ne gece Al· dimizi mesut addedebiliriz. Deniz nakliyatn.m tamamiyle manya sabili açıklarında bir Al· 

m.ın toprakları ii7.crinde u~ma_ durması ve iki memleket arasın- man nakliye gemi kafilesini hezi-
ıştı da halihazır münasebetlerinden 

m r. R ı t mete uğratmI§lardır. lleynz Rusyadald Yahudiler u zve doğan diğer meseleler hakkında Ukraynaya takviye kıtaatı taşr-
lmçıyor umumi müzakereler yapılmasına yan bu gemilerden hiç değilse iki-

Roma, 22 (A.A.) - Ofi: •1 tah • lüzum vardır. Halen JaJ>Qnya ile a: batırılmT<I, bir Ü"'~ncUsü ate"e .. 
··-• .... A .... 1 19. mı yon sısat · A ·k d d d ... ..,, "'w ~ Sera. gnzetesiniıı hus~ mu.ıuı.u cenubı merı a arasın a a e- verilmiş ve diğerleri de hasara. 

ri Minskten bildiriyor: istedi niz münalmifitı mevcut değildir. uğratılmıştır. 
Yüzde kırk dördü ynlıudi olmak Vaşington, !t (li.A.) _ M. Japonya ile Amerika arasında ------------

üzc>re 300.000 nüfusu own .,Beyaz Ruzvelt kongreden 19 milyon doğru posta iıılemcdiğinden pos_ 
Rusya merkezini bUUin halk ter- dolarlık munzam tahsisat ~ ta mürsclatı Şanghay yoluyla 
ketmiştir. Şehir tnyyare ve toP • miştir. Bu para ile dö..+ sahı1 temin edilmektedir. 
lnrm atcşile baştan başa tahrip •. ,. d 
cdılmi<=tir. Ricat eden Ruslar her muhafaza. gemisi ve Groenlan 

,, ve civarındaki sularda kullanıl 
§Cl i ynkmı.5lardır. Tunçtan yapıl- mak üzere bir buz kıraıı gemisi 
ı " Munı:zcm Lenin heykeli de 
rl('\T I;m tır. Ül§a edilecektir. 

Odesa - Dünkerk davas ı 

iki taraf, bu mese
Oçakof zapt.edildi 

Berlin, 22 (A.A.) - D.N.B. a
;jansmm öğrendiğine göre Bolşc
v.ilrkler tarafmdruı hnfif deniz Bir· 
l.ti:.leri için bir Us haline konulan 
Oçakof kalesi zaptcdilmiştil". Bu 
kaleyi evvelce Yunıınistanda da 
muvnffakıyet kazanmış olan bir 
Alman tümeni ele geçirmiştir. 

Bulgar :Ajansının 
tekzibi 

~ le hakkında ne diyor 

Odcsa yeİıiclen bombardnnan 

Meriç vadisinde 
ilalyann yok 

~ Londta, ::2 (A.A.),.- Birçok alAme. 
te bakılmıa, garbl Ukraynadakl Al • 
man taarruzu nihayete eımemlpe de 
bunun yavqladığt aııla§ı!maktadır. 

edileli 
Berlln, 22 (A.A.) - D.N.B. 

Alman propagandnaı artık dU,ma. 
nm Dinyeperin öte tarafında takip 
edildiğinden babsetmeği nazarı dlkka

Solya, 2ı (A.A.) - !Bulgar Ajansı U Gomel bölgcsl ve Uç Rus DUnkerki 
blldlriyor: 

bildiriyor: 
Alınan savaş tayyareleri yeni .. 

den Odesa limanına taamız et • 
mlşlerdir. 

15.000 tonluk bir vapur batml
mıştı. Gemilere binmek üzere sı 
kI safla?" halinde Rus askerlerinin 
bekleştiği rıhtımlara müteaddit 
bomba dUşmUştur. Bolşevikler kan 
lı zayjatn uğramış ve pek çok harp 
malzcmes1 tnhrlp edilmiştir. 

Gomcl :ı:aptc<lildl 
Bcrlin, 22 (A.A.) - D.N.B. a

;jcınsı bildiriyor: 
Askeri harekat teşcbbUsilnün 

ne derece Alman bnşkumandanlı
ğnım elinde olduğunu Alman res
mi tebliğleri o.çık bir surette gös
termektedir. 
Almanların mütt.PJiklcrile bir -

likte Sovyet mevzilerini nasıl 
muntazam bir surette ele geçir -
melcte olduklnrmı cephenin her 
mmtakasmdan gelmekte olan ha
berler inkar götürmez bir tarzda 
)sbat etmektedir. 

Nlkolafeytn cenubunda bulunan Ker 
ııon ne, l{aradentzde, Dnleperin man.. 
sabma bAk1m olan Oçrokov kalesi zap 
tcdilnı!§Ur. 

ruiyter Ajarun, ltalya.n ıataıan Ye 

ttaıyan genelkurmay subayıarmm 
Meriç vadl3inde tetkikat yapmak 11. 
zere halen cenubi Bulgsnatanda bu,, 
lunduklannı blldlrml§tlr. 

Bulgar Ajanaı bu gibi haberleri 
katı surette tekzıöe mezundur. 

Muhtemel olarak asker oldukları 

zannedilen blr grup ttalya genel 
"Brannlk,, gençlik tqkllltı ocağmda 
bulunmaktadır. 

Bir Rus generali 
esir edildi 

Roma, 22 ( A.A.) - Stefani a
jansı, cenubi Ukrayna cephesinde 
Sovyet zrrhlı kolordu kumandan
larından general Skolof'un esir e
dildiğini, merkez cephesinde Rus
ların taarruzlarda bulunduklarını 
fakat bu taarruzların da tardOOil
diğini bildirmektedir. 

Yine Stefani ajansına göre, Din 
yepel" nehrinin şmma doğru iler 
lcınek hazırlıkları devam etmek· 
tedir. Bu barekAt yap:ılırkcn, diğer taraf. 

tan Almy Derleylşi Korstaden §imali ' 

(inrktye görUtUlmU~tUr. Bu muazzam Amerikada askerlik 
cephenin cenup mmtakaemdıı. vuku,. 

bulan mllthlg Gomel meydan mu hare- 18 k 1 d 
besinde, Almanlar mUhim bir mıına.. aya Çt arı 1 
ltalO.t merkezi olan Gomell ele geçir~ 

ml§lcrcllr. llydepark, 22 ( A.A.) - M. 
Cephenin §imal mınt.ııkasında Nov. Ruzvclt askerlik müddetini 18 

gorod, Kinglssep ve Narvanm zaptı ay uzatan emirnameyi imzala. 
Alman tanrruzuna İlmen ve Pelpus mıştır. 

gölleri arasındaki mmtakada son de- Bu emirname asker lik müdde
l"Cce mUhlm hareket noktaları ve 1ls- tinin temdidi kanununu meriyeto 
ler temin ctmL,ur. Pelps gölUnlln şar. koymaktadır. Maamafih 12 ay 
kında "·e gıı.rbmcla nerliyen Alman kr. hizmet görmüş olan askerler, 
taları ıırasmda Narva ~mt.ııkasında milli müdafaa menfaatleri mü· 
frtıb:ıt teessüs etmiş olduğundan Es- sait olursa, terhiı; edilebilecek. 
tonyanın şimalinde geri kıılan kısmı !erdir. 
ela dUşmsn pek yakmd:ı temJzleneceıc.. !============== 
tlr. 

Dil m.ının mı:annld mukavemctino 
ve Almruı 11erleyf3ln1 t1hemmiyetll 
surette gllçl:.-gtırmekte o:an fena ara. 
zlye rnıımcn cephenin Lutiln mmta,. 
lmlarmd:ı. Alınruı kuvvetleri ilerlemek· 
tcdir. Alman Uerleyl§inl lıAlA durdura 
bitmek Omldlle SovyeUer son kuvvet. 
lcrint de mUtemıı.dlycn harbe soku. 
yorlar 

27 1'AYYARE TABRlP 
EDtLDl 

Berll.n, 22 (A.A.) - D.N.B.: 
Alı:nan s:ı.vq tayyareleri, dUn Le. 

n!ngradm cenubunda bir bava meyda,, 
nına hücum ederek 27 Sovyet tayya· 
resini yerde t.ııhrip etmislercllr. Ayni 
mmtakada demlryollannıt ve demir. 
yolu teslsatına her nevi çapta bom,. 

balar aWmı~ ve ehemmtyetlt 
bata sebebiyet verilınlgtir. 

Berlln, 22 (A.A,) - D.N.B.: 
Alman kıtaıan, Narvada cereyan 

~en muharebelerde altı b!n esir at· 
mıglar ve 10 Sovyet tankı, 21 top, 24 
m!tralyöz, 4.00 bomba topu tahrip et. 
mlşlerdir. Bu muharebelerde Sovyet 
kuvvetlerine kanlı zaylac verdlrllmJş. 
tlr. 

Ber:lln, 2% (A.A,) - D.N.B.: 
DnleperOpetrovsk mmtak&amda, Al 

man tayyareleri diln dtıvman yUrUyU~ 
kollarma. garlar& ve dt'miryollarm& 
karşı hareklta devam etmişlerdir. 

Çerkassl'de kıştalat' aynca muvat .. 
takiyeUI bir surette bombardıman e· 
dllmiGUr. 

olan Odesa. Tall!n ve Ladoga g!S!UnUn 
§imali ~arklslnde bulunan bölge llzc. 
rfne cclbctmektedJr. 

Askeri mahfillerde but;Un bfldlrll • 
diğine göre Rus cepbesLı<leki ,·aziyet 
evvelki günlere nazaran daha vuzuh • 
.ıruz gBrUnllyor. Muhakkak ki böyle 
bir tesirin bir sebebi de Alman men. 
batarmdıın gelen ve blrıbırini nakzo • 
den haberlerdir. 

Mosko\.'B, 22 (A.A.) - Röyter mu.. 
habirlnln bir sual!ne CCVhben ::>ov .. 
yet sözcilBU Lozovski. Od(sanın ne bir 
DUnkerlc ne bir Tobrut: olmadığını 

söylemiş ve deml§Ur ki: 
Odesa, bu harbin en c:ol'. hatırda 

kalacak en çetin mubarchclerlmlen bl 
rldlr. 

Almanya 
Cenubi Amerika konso
losluklarını çıkarıyor 
Santiyago, fi ( A .A.) - Ş!li: 
Resmen bildirildiğine ~öre, 

Almanya, cenubi Amerika lati!1 
devletlerinden işgal altmdakı 
topraklarda bulunan konsolos
luklarının geri çekilmesini talep 
etmişt~r. 

Dö Gol 
K ahir-ede 

Kahire 22 (A.A.) - General dö Gol 
uUn Su:-lye ve LObnand:ı yapmış ol
duğu seyahatten Kahlreyc dönmUştUr. 

Halitaks ingilterede 
( Baı tarafı 1 lnC'id~J 

betlerinin muhtelif cepheleri hak 
kında bir rapor yapacaktır. Bun
dan başka Londradaki meslek. 
druılarına Amerikada yaptığı son 
seyahat hakkında izahat verece· 
ği de tahmin edilmektedir. 

Londra, 22 (A.A.J - lngilte. 
reye varmış olan Vaşi~gtonda~i 
İngiliz büyük elçisi Lord Halı
fax ~azetelere şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

Ingilterede iki üç hafta kal_ 
mak niyetindeyim. İngiltereye 
dör.müş olduğumdan ve burada 
!birkaç hafta kalacağımdan dola· 
yı çok memnunum. Herkesle te. 
masa gelebileceğim ve buradaki 
vaziyeti öğreneceğimi ümit ede
rim." 

Lord Halifax muvasalatında 
Lady Halüax tarafından karşı
lanmJllır., 

Ruzveltin 
beyannamesi 

(Baa tarah 1 incide)ı 
"Kongre ve reisicumhur gimdiye 

kadar icar ve iare kanunu ile §arkta 
ve garpta diktatörlUklere kat'§J harp 
eden demokrasilere yardım mDl1 S!ya.. 
setin! kabul etml§ olduklarmdan bcı 
toplantılarda yapılan askeri ve babrt 
g<Srtlşmeler, bu yardımm mQesstrllğl. 
nl lnklp! etUrerek sarlb. bazı karar. 
lar temin etmiştir. 

Bundan bll§ka. ba§vekll ve ben, Sov. 
yeller birliği ile, keodüdne modem 
dUnyanm başlıca mUtocnv1z1. Alman 
ya • tanifmdan yapııan tnamıza kar. 
§ı milda!aasmda yanımı edebllmek 
için konferanslar akdetmek 07.ere ted 
birler almaktayız. 

Nihayet prensiplerin beyanı, bu zıı.. • n 
manda, bizim medeniyetimiz için ara.. 1 r a .l1J 
nılmağa değer bir hede! teşkil eder. rt&"' 
Bu dektft.ra.syon o kad:u ac;ıkbr ki, (Baş taraft. 1 1 

nanzizm ile bir uzlnşmA veya n.azlz. Deyll Hcraıd diyor ki: ı:ııcl' ',J 
ıne yenilmiş bir çok mllleUer tlzerln- MUttclıklcr!n trnn haltli ~ 
de b!i.klmlyct temin ederek blr dUnya e:ı.klıı.n önUmU.ı:dekl tedbir; ,_J 
sulhline mütemayil olduğ•J otomatik o. tt ifşa edilemez. Yalnt1l şut ~ ~ 
lnrnk k.ıbul ed!lmeden, cı-klD.rıısyonun Ildır ki bu tcab1r, seri \'C il~ 
hiç bir cs:ı.sımı muhalctct cd!lemez. ur. Eğer İrar. harekete ~ tJ',J 
Böyle tı!.r sJ:h muhak.'<al.: ki, nıızJznıe ınıtına c.ıcrsc, lngt!!zlcriJJ ıra~ 
nefes almRsı • oruusunuo nc!cs al - vaziyctı olduı:;'U gibi b fi 
ruam • içın ve kontrolllnu Avrupa. muhtemel <:eğildir. ./ 
Asya ve hattA ~mcriknll ynnm kü- Vıı.,lnı,'1on, 22 ( \.J\J bıJDl J 
·resınc bile teşmll etmek gaycsllc yr- Ameriknıı njanslntill~al'i 
ni bir ııarbc Iw.zırlanmuı için bir lfi.. ğine göre. Vnşington tcl:I ft 

1 
tut te. kll eder. elçisi Muhammet Şaye~,-O;t~ ~ 

Benim için, oazı :ıUkOmeUnln söz climhur Ruz\•cltle g ofll<Jf ~ 
\'O yazısının knUyen muteber olma • eonm şu beyanatta bul~li~ 
dığı Uzı;ırine nazan dikY.!ltl bir kere "İran, her nereden g ıs!> t 
dnha cclbetıneğe beliti de ıilUyııç yol,. sln, ve lıattii b~t> on . n tec' 
tur. Belki de benim için. l>u prcnslp de olsa, herhnn"i bır t 
beyanının dünyanın dl.."ll hllrrlyct \'~ k:ır<ır ltoyecaktır, ~ 
b:ısm hürriyeti 1hUyııeın. da tazam.. Elcı 1:-anda bir AJIT'tıll ıı.ııt/r 
mun ettiğini hatırlamak ta ıUzuın.. kolu~un m?vcut oldu: 1'1l~ 
suzdur. tckzıp etmış \'e lran beJl 1 

Blidlril~n prensipler mucibince teş- Almnn miktnrmrn tnkıi 
kl!Atıandınlmı§ blr dtlnyunıo h.içblr duğunu söylemiııtir, ı;fil': 
cemiyeti tahakkuk etttrrueğe uğraş. Elçi şunlan iiave etın 9e:~ 
tığımız ~uUak hUrr!yeUn unsurları İki senedenberi Alnl~eıı":'; 
olan bu hllrrıyetıere malik olmadan larına hiç bir vize ve }ti bi' 
yaşıyamayız. Iranda blltün ecnebiler sı t,ad~~;' 

V · gt o'.l (A A ) _ !\1 zaret altında bulunmalt ... ~lf 
a~·u on. .."' · · · · 1 b·ta rı ~ ı .,. ,.-

1., l~ ·ıı· r.n demokratlar ranm, 1 rn ıgın ıııe 
"uzve ~.mı 1

• gl! ç . .. • eylemesi kom§ularunızlll s.JS!il-
kongı~~ne bır ı:ıc~::ı.J .. ~ondere ati icabından olduğuna it Jl'.JJ.· 
rek ezcumle demıştır kı · Nl'.'vyorı:, 22 (.\ .. A,) - :D ".Al 

Yalın kılıca, yalın _kılıçla mu. Unıtcd Pres3'!n r.ondts~~ 
kabele etmek gercktır. D~mo~· blr habere göre Atıantil< .t'Juı JI ı 
rat müdafaası, mütecavızler~n 1 tran me.sel<'si Ruzveıue ~oıııı 
kullandıkları "asıtal~rl.~ t~.mı~ smda esaslı bl:' surette gv-- A• 
edilmek lfi.zımdır. Buyuk hurrı- tn ,,,,-~ 
yetleri. kara kuvvetlerin hile~ ~uzvcıt. ıranın Atı:nıını~rd1111 ~ 
muna kar§ı bu vasıtalarla mu 1 1 • 1 anm sovyeuer ~ 
d f d W• K kuvvetle enmcs 'e r ~ tf' 

a aa .c ecegız. ara.. • için bır Translt yo1u halttı' ~.il 
rin istıbdadı altında, ~un esarete 

0 
ta 8 ktaki ln~ )C1J 'Y. 

düşer ve 500 sen~. ge:ıler. ;eın ~ir .. ~ol menbaı ~ ....ı-'· 
Okyanuslarm otesınde, Okya- "ıma hpc daki .,._ ..... ,ıı ;/.r 

1 .. nı sı usuının u10"' nuslarda ve Okyam~ arın uzc ını§tıı'· 
rinde müthiş bir mücadele cere_ zarını tamamiyle anlat nı~ ;1 
, tın kted'r Bu mücadelenin ünlted Prcss, tngll.tz ~ ,._ 

) an e e 1 
• d h b' h ı te ır•eıt ,.. ~ r.eticcsi hara'biyet ve yakın za- er al .r arc te geç ı~ 

rnanlar tarihinde misli göriilme. lunduğuna kan! oldukıarınB _,.,; 

dik bir boğaZl~adır. mektedJr. ın 01u~~ 
Kuvvete karşı kuvvet kullan- Elde edllcn. mue._zza tee# pı11' 

malıdır. Beşer hiirriyetinin. mü· yeUer, Bolşevızme ttar§I n!b&l -..Alf 
dllfaaları, tahribe tahriple, öl. cephenin muhakkak oıa:rı ~P"..ıJf 
dürmiye öldürmekle mukabelP. n1n temlnabdır. Bu zıuer eıl,~ 
etmek şıkkından başkasım ~~ ya sulh ve emniyet t.eıııın tıır ;,r_' 
mezler. Blnne.naıeyh FinlAndJya sotı u ---" 
Hayasızca fetihler peşinde ko. ret sarfetmeğe hazırdır. ~e~, 

ı:ıan muzlim devletlerin hezimeti yolundan bn§ka bir yol g-!S tD' r 
ancak, Amerikayı h arbe girmek. dJr ve haltlkatcn de ba§kG. 1'11' 
ten alıkoyabilir. tur, 



~ lhta DEBi ROMAN 

~~ZELER DOKTORU Atletizm·n inkişafı için 
fjltıcR.ı; • • :Türkçesi: 

~ ~ MUZAFFER ACAR Şehrimizde pazartesi günü 
'rzu·r 62 b 

~apth~eıd 0 te1e do··nd •. w.. ı w 
1r toplantı yapılacak 'Uırw;-"'1 önulld ugu ve yastıgının altından çok kıy. ' 

~""'tli İki .. 71 ~arsonun metli penbe incilertlen yapılmı§ 
ilden kIŞ.ilık bir spor bir kolye çıkararak Mime ver· Beden Terbiyesi umum nıUdür- giray, Şekip Etem, Tevfik Böke, 

Kıt0 Oldu~ Ya!ızle~ çıkar. miş ve Teodor Zuifelde de: lüğü atlctJun federas.)onundn.n: Ünvan Tayfuroğlu, Vıldan Aşir, 
~~~~il~ gordu. _ Ne yapayım, bunu taksim Umum mUdiirlükçe hazırlanan Vedat Abut, Vamık Gezen, Zek. 

htrl'o!:du. ~ hareketıne ne· etmeme imle.an yok, onun için müsabaka, ajanlar ve merkez ha- Gökışık, Zclki Yumuk. 
~ı· k0pelc. Yaklarımn di· tekmil kolyeyi Mime vereceğim. kem komftesı talimatnameleri üze· Konferans ve tatbikat için ev· 
"'t:ı~- ı>laka!e.riHyordu. o. Halbuki ben bunu torunumun rinde müzakerelerde bulunmak velce lstanbula gelmiş olan Bölge 

_:''lllın . ında Flemenk boynuna geçirmeyi ne kadar ar. ve atletizm sporunun memleketi. atletizm ajanları da toplantıda bu-
~ Ololll()bi~~tleri \'ardı. zu ederdim. Ne yazık ki bu zev· mizde daha ziyade terakki ve in- lunacaklardır. 
'~ı b' Mıın'e aitti ki duyamadrm. kiıia.fmı temin edecek ist.i§ari ka- Basketbol turnuvası 
~~ o~~~z ile Valter Demi~ ve sonra Mime dönerek rarlar vermek Uzcrc aşağıdaki zcı. lstanbul bölge,..) Ra.."1'etbol ajan. 
~ ~ .ıuım, babası şunlan ilave etmi§ti: vatrn huzuru iJe bJr toplantı ya- lığından: 
be a~rnl~etinde dol. - Mim, bu işi artık benim na· pılması kararla§tınlm:ştır. ı - BUtUn Teşe-kküllere açık 

rıı l'aber u .~osterince o· mnna sen yaparsın.. 25 Ağustos 1941 pazartesi gün il olan ajanlık basketbol açık bava 
~ ve A:v Balı adasın<laıı Mim yirmi lbeş yaşında. güzel saat 16 da Taksimde Sırascrviler. turnuvasına 24 -8-94.1 pazar 
ın; ~aın. ~paya gelmişti. . ~özlü, uzun kirpikii, esme,r. hat.. de Beden terbiyesi İstanbul böl- gilnU Burgaz ndıısındn başlana
% dikih:n· <irk~ Yatağrnm ta zeytin renkli fevkalfulc biı gesl binasında yapılacak bu top - caktır. 
~lçjlQı efra~ş garıp bir aile. kızdı. Avrupalı babasından ince- lan~ı iç n bir müddet evvel gön- 2 - Birinci Maç: Snat 17,30 
ı 1,f'~atter 1' toplarunıştı. lik, nezaket, zeka almış, annesin. d.enlen davetl.yelerini herhangi da, 
~ lr.r to arn otuz sene den de temiz, mütevazı bir lisan. bır sebeple henüz alamam~ bulu· Sa11 kırmızı (G. S.) kasırga. 

br Yeni b" Prak üzerinde arabesk bir fantezi ve müsiki nan ~evatın muayyen saatte teı:- lkincı maç: Saat 18,30 da Kw--
~l'\ret lr ev kurmak v zevki tevarüs etmi~ti. l ıiflerı rıca olunur. tuluş Beyoğluspor. 

. llıJe ~arını:ık için mem Beş öğleden föaret olan vo (Ahmet F'etgeri Aşenl. Dr. Ad 3 - Saha komiseri Bay Bilek-
~ ~lata vasını. terketrn!ş tanbur. zil, ~onk gibi İptidai a· nan Hun, Agopyan, Ali Besim, A· <lir. 
~ır ~v g~t.ınış. hakika· !etlerle çalınan aşl.darı .alevlendi öıl Giray, Besim (KUçük), Burhan Bisiklet yarışı geri 

t. '"-11k dUn~a urmuş ve ye_ ren şeytanların bıle hıddetlerini Felek. Bchzat (Borsadan), Cezmı bırakıldı 
.~l'a Ya ıreti:rtmiş· tt>skin eden bu musikiye Mim hiı; Şahinglrny, Deveci, Ekrem (fü. lstaubul bülg<'si bisiklet ajanlı-

d' da Ölü k yabancı değildi. Hu memleketiı~ lii.l), f~rcm RU§lü, Füruzan Te· ğından: 
rv-_ _. ... lu~Yaya ; ~n iki ayrı ik. bütün genç kızları en müthiş ca. kil Feridun Dirimtekin, HUsa- Evvelce 24-8-1941 tarihin. 

~nın be en oğlu ile kı- navarlara bile meydan okuyacak ' meddin Giireli, lrfan Şnhinbaş, 11- de ~ apılncağı ilan olunnn 42 kilo
t k llnu i~ ucunda gör. kuvvette<lirlcr. Bizim memleket· hami Polnter, Jcıle Taylan, H:erıın metrelik bisiklet yarışının görü -
~ 1 'l'~o ar. etmişti. O ]erimizde çocuklar ev\'ern ev, sarı nukey, Mübeccel Argun, Musa len lüzum üzerine 7. 9. 941 tari -
%1.rı ÖIUınr ~Uif!1d ile l\lim ra köpek ve sonra asker resmi Kazım, Mehmet Ali (200), Mesut hine tehl'r edildiği ve gün ve saa

~tıı · İhtiy dos~l!inde tanış- vapmakla resme knn?ı o•an h<Jveıı (fzınirden), Nahit, Neriman Te- tinin avnca ilan edileceği tebl ğ 
\ tkı1 1kı mu: ~!fl<f. ö!Urken lerini gösterirler. Halbuki Ca. kil, Dr. Nureddin Savcı, Nazmi Til- olunur. 
Oilil)ı.~Uftu~vb· kısım ha. vah küçilk kızlar evvela bir hay.. fekçl, Neşet (Bnlıkesirdan), Ne· Atletizm birinlilikle-

lindcn b' rakmı~. nn· tiut. bir canavar resmi vapnra.. jat Kadri, Nejat (Gilİıeş), Naili rinde vazife a lanlar 

~llıaı 
_ırlkAaçRdakika

1
c\·· hislcıini, düı::Uniişlormi a•ılatı:- 1 Moraıı, Ömer Bcs'm Koşnlay, Re-

.~- lar. Cavah heykeltraşlar hitl bir ı cep Ognn, Rauf (100), Semih Türk çağırılıyor 
zaman devlet reislerinin. vekili\!. do~an, Selim (Galamsaray), Sait Beden terbiyesi umum müdür • 
rin veya ~eneralleri hevkelleri· Darga, Salt Odyak, Şinasi Şnhin- IUğU atletizm federasyonundan: 

Ciı..~ ni ·apmazlar. Onların tercih et. 23, 24. 8. 941 tarihinde yapıla· 
i., "<.(! SaJ.~.... • eak Türkiye atletizm Blrlnc liklo-~ , lııı....ı_~dan 2881~1 tikleri hc\·keller daıma cana\'aı-

1 ıı.:.· .... ı._ ~ rinde vrutife almalan r ca edilen 
-~ ... '~lıii.... a.l_tnakta olduğum !arı veva haydutları temsil eder. 

·oı "'"ll 1 1 1 ~ 1 · aşağıda adları ~·azılı zevatın cu-"- :tlıh;~u ıeın kııllandıg-ını Ba i kadın arı güze göeüs er. 7 .. -..ıı ,_ martesi glinü saa ı 1 ve pazar ,,t»._,. ro~;;. "aYbet.,-. y•Anl· TIİ SaklamJVa lfr1.t1m ~Örmeden J·~"ll .... .,, ...... "' · gilnU snat 15,30 dan evvel Fencr-
o tur llldan Psitisinin gezerler. Holanda hükOmctı krı. 23 8 1941 bahçe stadyomuna teşrifleri rica 

tllııtl:t ~ h._ dmları kapanmıvn. <>rtünnıiyc • • olunur: Bı:uıhakem Unvan Tayfur, 
~;..-et.ın<'n miltt"laıidi teşvık eden mi vonerkrin adayn 7.3.'i Hafif 19.415 SOlo miısabnka doktoru, Dr. Nureddin 

• (SG !?irmesini mc!letmiştir. Çünkii ıırograrn rkılnr R:ıvcı, merasim amiri: llhnmi Po. 
1111 t ı:ı ._ * 990 mi vonerlerin bu faaliyeti. scy· 1.1:; , Jan" 211.1;; füıd~o 

~"art~ * later, Hareket 8.mlri Semih Türk 
b~~llııaıı ;; .. İstanbul şube- ~·:rıann addayE_rağ~tleryni a - ıu>o nnm Oazetesı doğan, hareket katibi Şevket Ak· 
• ;"'n r n -.

1
99 sayılı tatfar- c..a.ı.tmıtMa ır.. ~ "tır IDIS.Y ne · program l0.45 mıtulnıu tn1ny, spor komiserleri Adil Giray 

lılitutnust;maı eylediğim Bali nda.,'i'Da ~irmi~ . muhal\ ıs.ıın '.T!iırk<:e r;;arkılıır Fllruzıın Tekil, Mtıaa K znn, Ha. 

\ 
• ~'rıtırıı.c,,, ta.}i ettim. Yt!- kak gfr.li bir hüviyet ve saht~ bir plAklnr :.?J.Oo 7.Iı·.ınt gopyan, Alı Rıza Sôzeriı'.lp, Cemil 

:ı. :ı. ~11,>; .. ğ llldan eskisinin pasaportla ginniştir JS,4ö \janı;ı Tnk,·lml Uzunoğlu, Va.rl.'1 hakemleri F krct 

1 
t ı\11 " 1111 bildir.rim. Bali kadınlarının bu şekıldıı 14.oo K0-rnul• 21 •111 nııııe~ici Kocabeklr, Sait Odyak, Kerim 

c tı- (36"97) çıplak ge1.mclerin<lc Mç de şeh- progTam lstt•klerl Bilkey, Cevdet Korman, Jale Tay-
; le ı * ., " voti tahrik eden bir hal yoktur. ıf.4'\ TUrl•~·e :n.ıo GUııUıı lan, Cemal Venç, kronometl"ecilcr: 
; 672 t 111d<>n 25 12 936 Bali kadınlarının bn hnli güzel pl!ıklıır m (·lell'ri Nazmi Tüfekçi,. Tahir Düzgör, Ka 
1llı ~ aa.~·ııı t d·. · · ve tabiidir. Bir giln Balili iki 15.00 ll:ıntı hal•kmd:ı mil Ocak, M.itat Gültekin, Rıza 

~h tı h·~~isilli :~a~~de;~ genç kız ba..~larında muz ve yeni Müziği konuı.mıı !?aray, Kemnl Seçkin, atma komi-
th "11~11 ~oktur. dünya yemişi ~cpetleri ve üzerle. 18.03 cırt•ı fasıl 21.M Ji\nlon serleri: Lfltfi Ötğün, İsmail Dik-

~ıı \ •11 1ıt rinde elbise olarak içte ve dışta ıs.so 81'r~t orkestr,ıısı men, Sudı Aziz, Hazun Ôf:'lilen, 
l•1i14~:n :),)7 ınımurnh valnızca belden diz kapakları ü· ıo daklku .Z2 °0 A,Janıı Salih Erhan, atlama hakemleri: 

1 • • <3G992) ?.erine kadar inen ıt>ir etek oldu. 18.10 Cn7 ıu; :-:nıon Sadık Ceylan, lbrahlm Sevin, Ya· 
~ it ta * gu halde ıiizgiırh bir havada BU rn.so \J:ıns orlu>Strnsı 1 ımmi. Skyndiris, Hayati Özgan, 

111lda11
1 htı Nisanta§ı Er li adasının bıivük caddelerinden -------------- diğer hakemler: Klopştak Ale'!ts, 

ille 1 nlcıı.;..- 316 No · · b' b'" H ıtı.•. S Ş k t v- ·-k ~tuh · nı za\ı t'':" birinde ilerlerken bırden ıre u· a lU\ an, ev e> .ı.oru , •• sın 
t 11 ıta11 e tım. yenisiro yük bir seyyah kiit.lesiyle karşı. ~ cumer tesil Pazar Cüneyt, Mitat Şahin. 

lı ~il ~~kisinin hükmü !aşmışlar ve reyyahların derhal 
• ~t ' <3&J91) ı.;özJükleri takarak yiyecek gi· > 2) Ağus. 24 Ağus. 

S bi kendilerine baktıklarını. hat. ~ 
l\ı ~11 • atıs Hanı ta bır kısmının fotoğraf makıne- c:ı 

-..ıııı .., terin~ üzerlerbe Gevirtliklcrini ı-
~ '" ıuı-a ~örünce bu güzel kızlardan biri j 

l~·ıı: 29 
Hızır: ı Hl I 

Ş:ıb:ın: 1 
Hızır: lO

ı 

<i lU(•rn l .. 1 rk d ·c ltanun ur uj;."Und::.n: taaccun e a a aımm: 
•nee unun 26 ncı mad· - Ne ~arip insanlar .. Acaba, ~ ııklUeı \ aıwı?t tı:zun 

~ ' rı 1 .... ~~!tafaza nll na n- yeni dünya yemişi ile muz gür· 
ıı lırıu ıgata rağmen te- memişler mi? 

~rı~ llYasın~a C'dilcn ifl ka· Dire sormuş ve ba.c;lnrındaki 
iltı~ ıı satılma ına ka· sepeti düffiirmemek idn rüzgarın 

t t: iı{ı ta olduğundan satış hav:ıya u~urduğu ttcklc.rini top_ 
'ıt~ Uıı1ı:u~hlııe nıwmdif cu· lnmnk 7.,.ıhmetinc bile katlanma· 
1 ,,~ l'trıa ıı ar Bat pazarında dan ·ollarına devam l'tmi~lerdi 

11 11 bcd~ 1sa.t11acnktır. Tek- (Dt'fıamı rıır} 
~ 7{i llluhnnımen kıv-

ClOnı•..,ln 

d"' .. 
Öğlo 
fülııdl 
Akşnnı 

l'at ı 

lnııs.:ıı. 

6.lil ıo.20 C.19 10.28 
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Ui 

5.19 IS.16 5.20 

9.05 l':'.02 U.06 
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l 'TANBUI. ROR 
22 '8/9U 1'"1l'ATLARı 

Londrıı ı Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 125.5275 
Mndrtd 100 Pcz La 12.29 
Stokholm ıoo İsveç Kr. 50.75 

1-;..;flAl\I 'e TAHVll.A 7 

~' 7 934 Sn·a Brzur.un l 20.J 2 
"'o 7 934 Sıvas ~Erzurum 

2 ili\ 7 20.30 
Merkrz Banltası 125.-

S - VA.KIT !S AOUSTOS 19'1 

Müsabakamızın neticeleri 
Vııkıt daimi okuyuculan arasında 

açtığımız mUsabaka sona ermiş, gelen 
cevaplar trumif edilmiştir. 

Şabln Reis romanını tnkip edecek 
esere vereceA'lnuz Jsfmler hakkında 
gelen reyler tasnlt' edllml.ştir. 

Rey alan üılmlerl yaz•:ı;oruz: 
ölmez Reis: öDi 
Şllhiıı ltt>i in Oğlu: &86 

.\l.:deııl7. Kı.rıınrıı: 421 

'furk Jiorsarıı: 882 
Bu suretle l 86 okuyucumuzun , ... 

UrAk ettiği mUsabakada ''Ötmez Re. 
ise,, rey veren 697 okuyucumuz ara_ 
smda hediye alanlnr şunlardır: 

Birer senelik V akıt 
abonesi kazananlar 

1 - Hcılll - Balıkesir hususi mu
hasebe tahstıdnrı. 

2 - Fuat Tavı;anlı Fevzlpaşn 

okulu başmuaılln 1 

Altı aylık \l akıt 
abonesi kaza11anlar 

1 - Zeki - lstnnbul 1'elc!on mer. 
ı{ezlnde. 

2 - NcclA - Sultanahmct Binb1r_ 
cllrck meydanı İuJtbey apa~ 
manı. 

8 - İsmail Hakkı Aksaray KU. 
çUk Ldnga sokak numara 8 
mütekait yUzba§ı, 

4 - Eskışehlr Slvrlhlsı.r caddcsf 
25 berbcr. 

V ç aylık Vakit 
abonesi kazananlar 

1 - Seniha - BilyUk lAnga Hisar 
dibi, Kasap Mehmet sokak 
numara 7. 

2 - HUıırunettln - tzmit Hacı Ha_ 
san mahalles! Yeni hamam sokak nu
marn 6, S - Mebrure - Kadıköy, 

Uzunhafız sokak numara 17, 4 - Şev. 

ket - Boyacıköy, 5 - Adile - Be. 
yazıt Bakırcılar Mercan yokuşu nu
mara 17, 6 - Necdet - Eskı,,ehlr le,. 
vazım ft.mlrliğlnde; 7 - Ragıp - .Ar._ 
kara Bendclcresi Polatlı bahçesi nu
mara 'i', 8 Şevki - Beyoğlu polis 
merkcZi mUrctttıbatmdan. 9 - Ferit • 
Marpuççu Nişan numara ı, 10 - BI. 
can - Adapazarı Uzunçal'§ıda mani. 
faturacı, 11 - Rıza - 1stanbul güm.. 
ı1lklcrl, ı:lre.at mUcadela bll§ teknJs_ 
yeni, 12 Leman - Buı haniye vari.o 
dat mcmunı kızı, 18 - Rıdvan -
Bakkal Bekir sokak numara 6, 1' -
Adnan - Kadıköy Ccıvlzl.k, GUncşll 

sokak numarn 7, 15 - Saib - Bursa 
Sedt>a,şı Çelebi sokak numara 2, 16-
Salt Arscver - Bergaınada fotoğraf. 
çı 17 - Fethiye Akışık 1stallatik 
umutfi :nıuliurıur,.-u 11eşnyat §Ubesinde, 
ıa Burhan Işıl - Beyoğlu Finızağa 

numara 31, 19 Kadr: Yılmaz -
Beyc;ığlu Prcmeci sokak 20 - Al1 KU§ 
- A§Bğ'ı Hasan Basri mahallesi Ka,. 
rakulakçı camii sokak numara 25, 
21 Meliha Erim - Beylerbeyi Ab
dullahağa mahallesi, 22 - Refik -
Fatih Kıztaşı Ege apartmanı, Diı ta. 
blbl, 23 - Ha:ıan Fikret - Giresun, 
Avukat, 24 - Mcrdol Bebek 1nşJ. 
rab sokak numara 8, 25 - Bedri Şe
nol - Kıuıımpaşa. 26 - Muhll.s Ô7-

sny Çamlıca. 

Birer aylık V akıt 
abonesi 

ı Hakkı - Kasımpa§n Yahya,_ 
kemal nıahall~I. orta mektep sokak 
numara 13. 2 Zahide - Kızıltop. 

rak orta mektep m ·aıllmlerlnden, 
3 - Mllnlr Galata Mumt.ııne sokak 
numara 109, 4 Hakkı Burhaniye 
ziraat banka ı ihracat mutemedi, 
5 - LQtf!yo? Aksı:ı.ıay KUçilk Lan,. 
ga KUrkçU paşa camii sokak 13 nu_ 
marada. 6 - Sl\JcymRll Tnnın - Suı. 
tanahmet Bl.nblrdlrek, 7 - Refik -
DarUşıınraka lisem sırı:ı1 9, numara 
ıos. s - FahretUn - DUzce, Dikici. 
ler caddesi, 9 - Mllbeccel - SUlcy_ 
maniye Şifahane soknk numara 5 te, 

10 - SUheyıll - Adapazarı 'Ulus cad
desi, 11 - Fevzi - Galata İnhisaı1ar 
umum müdUrlUğü tekaüt sandığı: me. 
muru, 12 - Hasan - Erzurum, GUr_ 
cU kuyusu polis karakolu kar'§ısında 
kunduracı, ıs - Fabna Emel - şı~u. 
14 - AY§e Mendersll- Kadıköy Ycl
dcğirmcnl, 15 - Mehmet Yurtsever -
Eskişehir 16 Fethi - .Adapaı;a. 

nndıı. komlayoncu, ı 7 - Fikriye Edip 
- Sarıyer, ıs - Hadi - Aksara;ı. 

Sorgucu sokak 12, 19 - İsmail - Es 
kişehlr lstacyon tevzi memuru, 20 • 
MUnlr SU!eyman - Fatih, Nişanca 

21 - Bedriye TüzUn - Amavutkö,> 
22 - Fikret Azat Ye,,Uköy Şev
keUye llscs!. 23 - Rauf - Slrkcc 
gUmrUğOnde manifesto memuru. 24 -
Ml18a. oğlu - Beşiktaş, 25 - Burhan 
Uçar - lzınlr, Karşıyak& 26 - Ba. 
yan Cemlle - Bil;ı.ilkadu Nizam cad. 
desi, 27 - Cemal Ferit - Kurtuluş 
2~ MUmlne Aras - Beykoz, 29 
NtyazJ Cal\er • Kütahya, 30 - Nı-
ha t Deriner Üsküdar iskele cadd 
si, 31 - Şevket - Kadıköy Hanım 

kızı 25, 82 - A 1'"1li Arcan - Fındıklı 

Setbaşı, 33 Hikmet At~ - Sa. 
malya. - 34 Faik - Eyüp Uçşc-
h!Uer Medrese sokak, 35 - :Memduh 
- Kartal, 36 Şazivc Gellntckln 
Rami, 37 Enver - Be§lkta§ tmm_ 
vay atölyesinde tcS\1yecl, 38 - Ta. 
hlr - Devlet Dcın\ryollan işletme u
mum mUdUrlUvU hasılat servis me. 
muru. 89 - Fevzi Sun Çankırı P 
T. T. t vzi memuru Karabacak eliyle, 
to - Ali - Knyabal çP.t-şı kavaklar 
sokak 14. 

100 kuruşluk kitap 
kazananlar 

l - Nuriye - Fatih Çarpmba 
caddesi 57, 2 - Recep Ergiray -
Merdlvenköy, 8 - lsmaU - Vefa :Mol 
in Şemsettin sokak 5, 4 - Balarkôy 
Behire sokak 9, 5 Reşat - Balıkc_ 

alr Gömecc Armut P T. T. merkez 
şefi 

75 kuruşluk kitap 
kazananlar 

6 - Nejad Gen - &yazıt Çar§ı. 

kcıpı Sinekli Medrese sokak SUcda 
7 - Nejad Gömer - Soma, 8 Minı.. 

Ci - Ka.ragümrUk KUrkçWer eadd 
sı H6, 9 - Kemal Arif Gedlkpaşa 

hamam caddesi 25, 10 - l' ethl 
Hasköy SUtlüce Şnklr Remzi fabrika. 
sında makine UUnlrclsL 

60 kuruşluk kitap 
kazananlar 

11 - DUrUh - Sultanhamam, Raa 
han, 12 - Sırrı, Üsküdar lhsaniy 
Emin Paşa sokak, ıa - Siha - Fatih 
Fcvzlpaşa caddesi, 14 - Sadi - Be. 
ı;lkta§ Yıldız sokak 56, ııs - Şahane • 
Beşiktaş Kıbçall Asariye caddesi 12 

40 kuruşluk kitap 
kazananlar 

16 - İzzet Can - Ercnköy Etem 
efendi caddesi 117, 17 - IAmbo 
mıdıköy Moda caddesi 112, 18 - :ı._ 

t.an'bul Merkez pastahanesi telaiz mc. 
munı, 19 - Le n - Sirkeci üçdirek. 
lJ hancb I> numaralı yru:ı!ıancde, 20 -
Nagll • Aksaray Nalıncı sokak 41. 
21 - Kenan - Sult.anahmet Akbıyık 
caddesi 27, 22 - Seyfi - Yeldeğirmc 

ni Uzunhatız sokak 109, 2S - :Mlll:ey_ 
yen - ~iball lnhisarla.r fabrlkaaı mu
hasebe memurJarmdan, 2~ - Önkaya 
- Tnrlabaşı Bozcaada 9 26 - Yako 
- İstanbul A§irefendl c.ıdde8l num.a. 

1 • i.nJ bulm d "- t ·k 
1 ı artt• a rı;ı a • 

r 8 nı l'nıa 2- !l-941 
• ~ l'oJt a~aatte V(> aynı mıı.· 
"' ··ı ı 1 • llıtn lh • ti) ıı. lıı na ale cdıle· MAZUR 

ra l, 26 - Ahmet - Ü&kUdar Solak 
slnan mabnlkısl Bağlı bahçe aokak 2. 
27 - Hakkı - Kadıköy moda cadde_ 
si Dumlupınar sokağı, 2S - Kemal -
UskUd.ar lmrabor Allpata sokağı 28, 
29 - Rıza. - Beyaz Erguvan cadde.. 
s! 14, 30 - Mehmet GUmUr ~.Ada 
Tepeköy, 81 - Necdet - Taksim Bak 
raç sokak 29, 32 -- Fethi - Kabataş 

lzzet Paşa yakası , 83 - İbrahim -
Türkall mahallesi Ihlamuı dere cad. 
desi 122, 34 - Suphi - Bakırkö~ 

7Aıytlnllk Pancar sokak 4l. 35 - Ra 
mi Vural Beşiktaş hayvan hasta. 
hanesinde. 

tı ~ 0 r.: tnaııaı~lanınrın giln ve 
·~ lln llıc. •tnde hazır bulu • 

o Utıuı nıuruna müracaat-
Qtı (36998) 

~ l'!ttıııı C7ı 
bıııu 111 d. 
I> llıı: lll'diiı•c·iı 1 
• r <'rn mC'Jnur-.. 9 ;ı 

~ llıb C\'lilrn .. • 
ıı il c .sıne karar verl-

{ıııtl'o ilk ır. rot ına rknlı ve al· 
t at'ttı \c ~ın ak 1 !n pikafı ha
~t ~a.ııı ;oronun birinci a
~ 1130 f ede-> 911 tarihi
'). \ı* <la el' il _Pazart('SI gtinli 

1l 'tar ~o lunda Kalyon
' ı;. ll!:lılar lı: "1 cadde i 226 

'1tı bı.ı:ı- d; ve kı~·metinln 
t İ'llııtıı,n 1 sure te ıklncl 
1 ıı.dur ın 28--S-911 ta· 

"" Pd ıı "18 baı vn n Perşembe gtl-
nur saattp vapılaca-

~ ~ 
'• " ~ı· l~ı. Ar-IJ,., ,ı ,{' · •1 ! .\1 ns 

.. , ·~ r 1' A /( /7 
t. """"l ,fat1ma~ 
'-tfıl Veı, ıdare ~~ • <4 Jı ._.,..en: 

rıırt Seı..•engı1 

Havan I<'aiu domates dolmasını 
pek ~everdi, Bu sebzenin ilk çrk
tığt günden !!On gUııUnc kadar her 
hafta iki üc; defa dolmasını ya
oard:. 

- Doğrusu domates dolmn.cımı 
hiç bir yeml'ğc değişmem. Birer 
kor yığınınıı benzeyen bu lezzetli 
ve hasiyetli nesneyi mideme in· 
dirmcdikçc karnımın doyduğunu 
anlrunam. derdi. 
Muhataplaruıdnn Pkseriya tas -

dik görürdü: 
- Sabiden övlcdlr. MUbarck, 

yaz gelince bUttİıı st' rnlarn. çe~ t 
çe~lt kılıklarla kurulur. Domnte>s 
salatruıı hangi afiR ortak olmaz ki. 

Bayan Falzenin bir derdi vardı: 
Her znman istediği gibi domates 
bulamıyordu. Ya cok olgun, yahut 
kilelik, yahut da fazla büyük ve 
§ekilsizdi. Yuvarlak, sap tarafla
rı yeşilimsi. etli ve hafif kırmızı 
domate bulduğu gUnler; bn'yağı 
"mal bulmu~ mığribi gibi., ~evi
nirdi. 

Bayan Faize duldu. tki odalı bir 
evciği ilP bankada. ona her ay o
tuz lira getirebilen parası hulun· 

maktaydı. Ölen kocasını çıldırası
ya srvd"ği içın şimdiye kadnr azız 
ölüsünün lıatırasma hürmet et
mekte. ha~al olan eski demlerin 
lezzetinin d!mnğmda kalan kınn
tılarilo n" unmaktaydr. 

Günleri biribirine benzemekle 
beraber hiç <le ı-ıikayetçi değild . 
Bu muttarit hayata nl~ıştı. Ög
leye kadar ev i lC'rini görür, do· 
matcsini pişirir .. sonra komşularn 
misafirliğe gidC'r, bazı günler de 
ı·oman okurdu. Onu üzen ye-gii.ne 
§ey; -dediğim gı'bi- ı)i doma
tes bulamnmasrydı. Bunu temin 
rtınek ıçin bazan e\•ıne c;<>k uzak 
olan bostana kadar giderdi. Bnhc;1-
van, Faizeyi görUnce sırıbr: 

- Gel bakalnn Fazanım ! Bes
belli yine domates 1 tecen? sozle· 
rile karşılardı. 

- Ah Ferhat ağac·ğım sorma 
Başka derdim ne zaten .. \.1Unynda 
yokluğuna katlnnruruyncağnn bır 
§CY vnrss, o da domates dolmaaı. 

- Sen üzülme Fnzanım .. Senin 
tstedln doman olsun. En kı)aklan· 
m seçer, toplarım sana. 

Ferhat ağa küçük sepeti alır, 

bahçeye dnlnr, cıddon güzel, "kı
yak" domatt"slcrle dolduru'r. Gcti
rirdı. 

B )an Faize, sap kenarları hn. 
fıf yeşilden başlıyarak ağaçlar a· 
ıasından kaybolan günesin hasıl 
ettif,'i gurubdaki renk kaynaşma 
sile dibe doğru allaşan yuvarlak 
domatl'slcri, sevip, okşayarak ge .. 
nis dıpli, fermuarlı kumaş çanta
s·na istif eder, a~'Zlnın kenarında
ki. -b:r türlü mani olnmadığı . 
ıslakları sile sile C\ine gelirdi. 

Bir yaz, srcaklar o kadar fnzla 
olmuştu kt ... Bnlıc;elerdo domnte'> 
kökC'ıılc> rı, t opraktaıı ist P.diklcriniıı 
ondcı bır ni bile alamadığı için da 
rılm~lar. ynpraklarını dokmüşler· · 
di. Ozerindl'kı meyvalar. "gava
na" denilen domates mukallidine 
benzemi lerdi 

B:ıyan Faizenin sıkıntısından ba
rıma ncrr la'r gırmişti. Manavlard:ı 

b r tek dolmrılık domates bulamı
yor, hPftanın ilQ gUnU bostanı boy 
luyordu. Kaldırnnsız yolların beş 
parmak kalınlıı;'Illdaki tozlan ~por 
iskarpinlerinin arasına doluyor. 
her hafta bir çorap atıyordu. B<ı· 

ya parası veıme-kten bütçesi ol
dukça snrsrlmıştı. Her eve dönüş
te yıkanması icap edi)•or, böyleco 
bir çok kömiır parası haı eıyor, su 
ücreti ödüyordu. Her gördüğüne: 

- Halim harap kardcşım ! do
mates derdınden ülüyoı um. d'
\'Ordu. 

Bu, temmuz 1.ıaşlarından ağus
tos ortalarına kadnr devam etli. 
Tombulluğu)J::ı bir çok kadınların 
hasetlik hislerini t-ıhrık eden gene> 
dul kırk derc.c!'i bararPtlc gün
ler~e nBbet gcçirmiı; gibi süzıil
ın!lştü. 

Bu. böyle surcmezdı. B r hal ça
resi bulmak lazımdı. Çareyi, Ba
~ an Fniz, ile bernbe>r samimi dost
tan da arıyordu. 

Nihayet bulurunuştu. 
~çıvan Ferhat Ağayla dulu 

<>vlendirmJıjler<lı. 

- Beni affet Nacicını -Naci a. 
ll'n kocasının ad. emin ol! Ben 
J<'erhndla değil, domatesle evlen· 
dim. d ; P eski kocasının asık yUz
liı havaluıe özürll.'r dileyordu. 

~e\ ltt>t nll~isl'I 

OKUl'U<'t'LAHIMIZD~ B1R iti \ . 

Müsabakada. kazannıı okuyucular. 
mızın derhal saıih adı-eslerini bildir. 
melrrlni rlcn ederiz. Bazı adresler ,;a 

zıh olmadığnıd:ın abone! rl açık adn:• 
teri g. luıccye kndar gördcrllcmlyr 
cektJr 

Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURl BELLER 

•'•IR ''-' HUJJ iL\ ~1ALIKl .. AJU 
nltara Uadd 1 No. 'U 

\lıtnJene ııaatkrl: ı ı> ten ttlbaren 

GOZ HEKIMI 
Dr. Murat R. Avdın 

Jlf'J oJi'lıı Pamı!ıldtapı. tmam 90kalr 
No. 2. Tel: UliGıl 



2S A(iUSTOS 1941 

<{açüli Tasarruf hesapları 1941 ikramiye planı 
~ELER. ~ Şubat, 2 Mayıs J Ağustos. S [klnciteşrln 

tarlhlerlnde yapılır. 

1941 lkramlyelerı 
1 adet 2000 L.lık - 2000.--Lln ~ 2~ . - 2000.- • 
1 • 760 • -ı~.- ~ 100 . -s~.- • 
1 • 1000 . - 8000.- 1(1) • ~ . - 4000.- • 
• 600 . - 2000.- ~00 20 - 6000.- . 

l E MN
2

1YET SANDIGI iLANL ARI 1 
Ta ksitli emlak satışı sekiz senede 

~( 8,5 faizle ödenir 

SEl\ITI 
Js~üdar Tavaşı H'{s;>nı.ğa mahall<:dnde eski Bak. 
(&! Bal.çavııı. y<'nı tnaciye Mcsc.11 ıokağında eskt 
il yeni ::.7 NoJı 

ct~s• 

Ev 

Muhamm('n 
kıymeti 

400 

Beyoğlunda Çukur mahollede Sak:zağacı Halepli Evin 1/2 2250 
ok&ğında eski 75,22 yeni 73 No.l!. hlssesı 

Balat KasımgOnanl ~eni HacıkssımgUnanl mahal· 
lesi, eski yeni &ultl'n<,t:şmes! sok&ğında en cııki Ev 1800 
57 eııkl 51 yeni 51 No.iı. 

ı - Artı~rma 29 E 941 tarilılrıc dü§en Cuma günU yapılarllk ve 14 ten 
l6 ya kadar devam cdN.Cktir. 

ihale artl.rma .ôonunda en yllksek bedel verene yapılır. 

2 - Arttırmaya gırmek lçi:ı muhammen kıymetin yUzdr t:S fi nleht'• 
tlnde ı><'Y akçesi yatırmak lllzımdır. 

8 - Arttırma ·lCd<!llnln dörtl" bıri peşin , geri kalanı sekiz senede sekiz 
ınWıavı taksitte ödenir. Taksitler ylızde 8,5 falze tAbidlr. 

f - Taksitler o~nlnceye ltıı ·~e.r gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotek!! k:ı.Iır. 

15 - Binaiarın Ct>toğr&fları Sandık dahilindeki satış salonunda teşhir olu. 
ucakt.ır. Fazla t.afauat almak lı;tn salona müracaat edilir. 

Emlak almak ve satmak İstiyenler : 
Istanbulun her rı...mtınde her çeflt emlak almak ve satmak için en kısa 

,al aatış salonumuzu ziyarettir. 
İstenildiği takdirde satılığa koııan emlllk mukabilinde ne miktar borç 

\'er.i!ecctt tayin edile!ek alAkadarlarıı bildirilir Bunun için lkl lira ücret 

a1mır 
Tethtr Ucretl: Bir Jıradan aşağ olmamak llzere Uç ay !çin bin lirada on 

iki J:ıuçuk kuruştur. Nf' satıcıdan ne de alıcıdan başka bir Ucre, alınmaz. 

(7075l 

Satıhk köknar tomru 
.... 

ve çam u 
Devlet Orman işletmesi Bolu Revit Amirli-

iV • " .,n en: 
% 7.'l mın-akkot &her MS bının 

tetit No. A«k't MS DS Ct NSt muhamfn('n !)('deli l4'mfna t 
Llrn Kıınış l~lra Kunı, 

l 185~ 1032 649 Köknar 12 06 933 94 
85 18 574 Çam 13 36 ıs 61 

952 55 

2 1~42 S!l3 143 Köknar 12 00 844 02 

33 16 927 Çam 13 36 16 96 

860 9~ 

1 - Rcvlrimlzln :Karacasu • Demirciler deposunda yııkart1:ı her bırinln 
nızaaında mlltdar c!ns. adet. muh"mmen bedel \'e muvakkat t"minatı yazılı 
köknar ve çam tomur ·ı..kları açık arttırm::ı ile satılar.aktır. 

2 - TomnıYJı;.r 4,10 V<' 8,20 metr<' boylarında olup hacım kabukauz orta 
kutur L?. rınden lıcsapl ıl'mıştır. 

3 - Satı 2 P 94' tarihine mııeadif Salı gllnll sant 16 da t.nşlar ve her 
lstılin ııatışın mülcaklr> numa ra sın.site dığcr IJıUflcrln satışına geçilir. 

4 - Tomnıklara alt -wtış tartnames! Ankra orman umum mlldürHlğü ile 
Boıu . İstanbul An ... :ıra. tzmır 'Jr 1ın çevırgc mudurllıklerl ve Adapazarı or. 
man bölg<' ~<'fl .ğındc r-crUlebıllr. 

5 lst •k!llcrln : :1941 Salı günü saat l 6 da Bol uda Revir A.mlrliğlne 
mUracıı.at·arı (7324 ı 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü U&nlan 

<insi Mlkdar• Muhammen beMll i lk teminat 
Bulgur 4000 kılo 22 kuruş 66- tira 

Gureba Haııtahane!!'ne 941 ınalı senesi iç n !Uzumu olan yukarda mlk· 
dan ynzılı bulgura .atı>kl çıkmadıs;mdan pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

2.9 941 ISRlı ~nU saa l lf> le lst.a..,b:ı' Vakıflar BaşmlldtlrlUğil t.inuında top. 
ıanan komlsyonW. :.aı-.Jacaktır. E;ıartnamcsı Levazım kalemınde gorlılcbilir. 

t7421) 

1 

ANA - ttK - OB'llA - da; 

E~keke BOGAZiÇİ liSELEAi y;~.~: 
Ama,utköy ıramvay cı.ddM : Çlöelara1'M 

K.ayıd 1çı.n Der ı;•lll 10 dan 11 ye kada r mekt.be mttracaat edüebtllr. 
Derslere 2~ EylUJde ba§lanacaktır. İlteyenlere tarifname gönderilir. 

rtıefon : 36 - 210 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 

9S8/6tUI' 
Mahcuz oiup 2004 numara.ı tanuna tevfikan para.ya çevr ilmeaine ka.. 

rar verilen ve tamıı.nıu.ın 2686 ıır ıı kıymet takdir olunR" Blıyilkadada Ma· 
d!:n mahalle.ııinde ltayden Tepek~y. mahallen cami Tep • ğında klin 188 
ada ve 24 parsel esk" 20 yeni 40 ve numarataj 3 sayılı nı ... akkam ve evsafı 

unıum!ye \'esairesl ı.şa~ıda yazıtı bal.çeli bir evin 20 hısse itibarile 9 hiııaesi 
açık arttırmaya vazed·imiş olup 15.9.941 tarihine müsadif P azarteal günü 
saat 1d ten 16 ya kncar dairemi?. ıe birinci açık arttırması icr a ve arttırma 
bndcJI mtzkur ga: r · meııkule tal~dlr olunan kıymetten satılığa çıltarılan mev· 
zuubahiıs hisseye müsip kıymetin yl.lzde 75 ınl buldugu ve rüçhanı haiz ala. 
cakı .ıarm nlac2ğır.ı itfa eylediği surette en çok arttıran uhdeı:lne ihale olu 
nacaktır. Aksi t.alcdird~ son arttıraı.ın teahhüdil bAki kalmak uzere arttır. 
mı ıo gl.in mi.irldctıe Le"l.dit oluım·a~ 25.9,941 gUnUnc tcsadl.if eden Perşembe 
gün•J yınc oııırem'zde ve aynı >Mtte yapılacak olan ikinci açık arttırmaıım. 
da arttır:ııa bedeli rüçhanı ha!z V::s.caklıların alacağı mikdarı bulmak ve pa. 
raya ~vrilır.e nmsarifinl itfa eylemek oartiyle en fazla a,.ttırıın üstünde bı· 

rakıirı.caktır. S~tı11 peşm para ilf'.dir. Arttırmaya girmek istlyrnler takdir 
edilen kıymetten satıııa vazedilen mezk\ır hisseye mtislp kıymF<tln yUzde 7 
hn~uğu n~betinıjc pey akçesi V':!ya millt bir bankanın temlna• mektubunu 
vermeleri lkUza eder. Hakları tapu sicllleıile sabit olmıyan ipotekli alacak· 
ıııarla diğer alAkadar ır.nn ve irti!nk hakkı sahiplerinin bu haklarına ve hu. 
su!ıile fai~ ve masnrlfc dhir vuk•ıbulrı.cak iddialarını !IA.m tarihinden ltlbaren 
on b<!ş gün zart nda t.vrakı mUsbltelcrilc birlikte dairemize bildlrmcleri ıa. . 

7.lmdır. Aka! hıudt. Jıak1arı tapu s .elllerlle sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından harlı; ';alırlar. datr~a çıkarılan mczklır ~ayrl rnenkul hisse· 
slnln nefsinden dcığan l"·ırikmiş bllc~nıle vergi milkcllcfiyeti ile dcllMiyc rcıı. 
ml b:ırçlu~'ll ait olmak üzere satı§ bedelinden tenzil olunur. 20 ;;,melik vakıf 

taviz bedeli ulıcıya alt.liı . 
t;\'SAFI u;ın .i\-lll'E VE SAtHEsl : 
Me:ı:kur gayr! nıt>::l<ulUn zcmı:ı kat lx'clen duvan klrgir, ılahlll ak.samı 

ve 1.Jırlnci katı nh~ap, ~ki katlı snğ tarafında yangın duvarı me,•cuttur. 
Arsanın zemın! ı;n~h· maildir. Bahçenin etrafı kısmen duvar üzerine kti. 

mes teli ne talıdit C! füml§tlr. 
ZJ:MtN K AT: 
Zemin ahşap döşc ınt>ll t>ahc;eye kapısı olan b!r oda aync!I. zemini toprak 

tavnnsu:, ı;ııvasız bahc;f'~t: kapısı o!an diğer bir oda, zemıni toprak kömUrlük 
ve mutbağtn aıt·nı!a ı-aınıçtır. 

n11:t~t:! KA'I' • 
Bahı;er.ln erka tnrafınclaki set Ü2'.erlnde bir kaç basamakla <::Ikılır. Etrafı 

can•ck· n zemini ~lnı doşeli sah:ınlı1t olan bir mozayik baeamakla glrılen ze· 
m lnl r<'n'kll çini dö~c·me!I bir taş. ık li~erine birinin önUnde zcmınl çlnko de. 
şeli etrafı ıığan i: nrku:..ıklu balk onu olan Uç oda. ve zemini ka:-osıman kır. 
mızı çl'li mliltız .ı::al . ı-ıı bit ve t'!'lgt.h aıtınd<l ı;arnıcı olan mutbak ve bura. 
can g~ .. ilen mozayik .a~ lr helA ol••p antredeki camekiı.!la kapısı vardır. 

BAll('t: : Zrrn•r.. ıathı mail o:up bir kısmı çimento bölme ıle tarhlara 
aynlmıştır. Blr l;lic;es nd'? Adi n u.~Jı beden duvarı Ustu saç örtU'il Adl ha rçla 
yapılmış !ır:n •ınrdır. Fvın yan;l.ı C:uvarının harici saçla kaplıdıı Üstli Mar. 
ellya klremldı orlti!Uc.ür Bahı;;e e.yni, şeftali, incir • .,.i~nc glbl meyvalı m -
moza. lcy!Cı.k, gHI ~ibl ç•cckli a!\'aı;?:ı vardır. İçinde borçlu ailesi oturmaktadır 

llUDPDt' : Kadm.tro planı gltidlr. 
.MF.S \ U '\S! : lır.:um sııhıısı ~92 M . murabbaı olup bunc\,.n i7 M m". 

raht>At iki katlı bl::a 10 M . m111·0Nı111 camekllıı ve hela ve UI M murabbaı 

!ırın geri . kalan: ba!\çc d.r 
Gayri menkul k< r'4!sıne ih ıle olunan kimse derhal veya vt>rilen mtihıet 

ll~dc parayı 'ı:-rm"U" ihale fesh.,,ur.arak kendisinden e\•vel er ytıksek. ol. 
ma~a veya tuı11nıı•nnzsa tel<r:ır ve 7 gün müddetle arık arttırmaya çıka· 
rılarak uhdesine lhııle c.lunur V • lkı ihale arasındaki fark ve geC1fn günler 
için % 5 ten hesap oıt•r.acak raız ve diğer masarlfat ayrıca hUkme hacet 
kalması ınemu:-lyetmıi:tr" eski t•llı ~dan tahsil olunur. 

nah l fazla •nalCırr.&• almak i'!tiyenler 18 8 .941 tarihinden itibaren dıı. ' · 
remizde açık asriı hu ı..ncurulacıı. 1< arttırma şartnamesine ve ll38/ l'i498 numa. 
rnlı dosyasına mı!rac.u lla icap er!rn bilcümle malfımatı almış olacakları gibi 
göster ler1 ııUr 'ndc ı ıt..rmaya l~l.lrAk edenler bunları tamamen tl~rennı i" ve 
kahııı ftmlş ıtd H ıtltıır ohına,.-ıgı ilan olunur. l36D!l5) 

"Vakıt,, Kitabevinin yen. 
neşriyatından bazıları 

( 

H"rkf' kemli 111.y:ıtrnı Y&f&! - HikAyeleT - B&KtR 

SHK' l\U S 'J 
~ .. ı 84.'V İ.)'Orum - Roman - lifl KHAN HU RÇAK 
2fl 0.-rıoU- u a1:eter.Uk - '" t!:Bd ALTUG 
i. ı~dlıoı l\leb'Ul'&ıt 1~77 ılD.1 •• HAKKI fAIUK US 
lklincü ~Ultl\ll """ ı.ooln !ool\ru.f'1 DUğünU - Rh .. '11 URA~ 
Krndl kf'ndlnı> 1 Ul\11 kPlln ıt 11• r.gretlcl - l<'ranı.ıZ<~ kttatı 

Kı>nd ııı·ndin• 10\JO Kl'll ı• J!' ?ğrettcJ - Alman~ kıtah 

KenıJ ! kendıDl' IUOll kf' linıe 1.- ·ıjretıel - tnglllz.'e kltab• 
\ıtkerl Kamu& - ~ALAH.1uı ı:ııı.. KIP 
Ha:ra.ı ını bu - H.Gman - "IA S AN RASİM mı 

l sta nbul Belediyesi ilanları 

Tahmin 8. tık T. 

2Sl5,77 ltl3 ll\ l<.&dıköytinrla Osmanağa 

570.00 42 j(J 

Fiyat 

~o 

3(1 

z~ 

soo 
'41 

!.'\() 

!~ 

;?.i{I 

tMl 
~ 

T11hmın bPdrllerl ~le ilk teminat mıkdarları yukarda yazılı ıki parça nn· I 
kaz satılmak UZ<-re ıı~r: ayrı <ı<; :c arttırmaya konulmu~tur. Şartnameleri 

Zabıt ve Muamelat ~iı'ou rlüğti knlenıindc görlılcbllir. lhaıc 2 !UHl Sair l:'ilnü 
saat l ı de Daimi Enctlmcnde yapıiacaktır Taliplerin ilk km nat makbuz 
veya nıektuplar.yle :ha:e günü muayyen saatte Dalmt Enctimenrte bu. 
\Jnmalım. (7109) 

ı 1 i nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
E 

ı - Son akdolunan anlaşm-ı ı•.ucibincc AJmanyadan da getırtilrb!lece~i 
ve pa2'ariıkla alınacağı evvelce lilm edilmiş olan ( 133) kalem malzemeden 
ınlihim bir kısmı ıctn henüz tcl<ilf alınmadığından bu işın pazsrlık müddelı 
t"trı lıt edılmişt!r 

:..ı - Bu maız,.mcnlr müfredııt lıstesile şartnameleri Kabataşta Levazım 
şııbesı.ıdekl atını kom•t:yonuncla falı ve Cumadan gayrı her gün öğleden 

sonra ı;ordl 0bılır. 

KIZILAY CEMiY 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

k 
.. .,.,, 

latanbul Kızılay Satıt deposunda çalışma u ~ 

hanla 75 lira ücretle 3 Sitajiyer memur abıı• 

ŞERAiT: ~' 
ı - Tkare Vt' dl~ lltıe mMUno veyahut en az üç .ene 

b pllf olmak. 
ı - 36 yaşını kcavüz etmemi~ olmak. 
S - Abvall ıııhblyeei mütıaıt olmak. ~ 
4 - Nöfus tttJıP,rf'"l, arhhst "'poru, mektep diploma ~ ,1' 

meııl. t:ü11nlthal varaklteı Vf' val'98 Bont!lervhılertıliJI 
90retlert. 

s - Kf'ndls lnl ıanıyanlardu Ü!: kf~inin lslnı ve adr~ıerl-

iMTiHAN MEVZUU : 

- T!cnri nıuhaııebe, 
2 - Ticari bf'Sllp , J 
S - Tlirk lyo ıkt.~df cofr!l.fyaıı . 

4 - Nazari i ktiııılld. 

5 - Muhabnat VI' Kaligrafi ~ ... •' İmtihan tı.t~nbnl Slrk~i Kızday hanmd:ı Kn:ılaY ,_., ı ~ 
Direktötli\ğünde f;/ 9/ 911 tarihine müsadlf Cuma gUnU ., 
icra r.dilf'N'ğlndıın tallp le r ln vrMlkle birlikte mezkfL (Ülle 

ra<'aa~ınr. 

TOKAT BELEDiYESiNDEN: ,_ 
Tokat mf'zbabası lı;l.ı! 50 lira UcTetle emekli veteriner araııtfl•:""' 

tip clanlarııı Tokat ı eh.cıy<'hine rrı!ıracaatıarı ilAn olunur. 

levazım 

ııarıcı asker 
amır ıgmde11 ~erde~ 
ıutaatı IAn ar 1 

•stanbu 

------------------------------------ ııJ 
MUhte!if nakliyat yaptırılacaktır Tahmin bedeli 15,00o ur-

nalı 1125 liradır. Paı:aılıkla cksiltmesı 25.7.941 gllnil saat 16 ~.tıS'· 
askeri şube bln:ıı:.ında askeri satın nlma komisyonunda yapıl•~ (~ 
lerin b<::Jll vakitte ı>o:.1:.ı:ıyona g•llr.ıeıeri. (295) 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
dürlüğünden : 

Kllo8tl 
'('U.,,,,. 

ctsst Mil.tarı Fl~atı ~ 
Yulaf 846692 9 

1620' ,. 

Arpa 241655 9 ,11'8 

M'üeaaesentlz ::a~vanat.i tçın yıı'karda mUfredatı yazılı iki ~ I 
yc.min~ U.Up çrknuı.dı~ı:n~ U;ı.nı;.t de!a. Wilbneye konuımu§tur· ,; 

E,;; .ltmc: l EylQl wtl ta.nh1xe teaadUf eden Pazarteıi gtıııD'fl4' 
çiftlik müdürlük bln'ıF.mda yapılacaktır. Muvakkat ıemlnat tf-,.,,:J 
Şartname 7150 kuruş n ·~kabl!in .., t{ftllk muhasebeslndnn verlJif . 

11
, 

ları bir saat evvel ırr misyona veriımesl. P ostada vaki gecl~e,1o"/ 
edilmez ~ 

lstanbul Defterdarlığından: ,;_ 
Aı;ıkolu tebllğ :nemurlukla. ı için lise Vt! or ta mektep ırıe"'11111 ~ 

'.<ekler arl'IS•rd~ <tslulle devam erı~nlerle 19 yaşından kUçilk ve Sb ~ 'J 
bi yUk o•ıınıaı kabul e"Umezler. \ 1 .9 941 tar ihlne mUaadlf Pal& cteıt' 
saat !4 dl? tstenbul Orıı,·erıı!tesi J!'l hukuk fakültesi derıstaneterlll 
mllıı:abakıı imtihanı "._ r.-ıtacaktır. .,;r ~ 

tmtılınna ıtlrme!t .~UyPnlerb &şağıda yazılı vesikalar hA.rıııJell ~ 
ıl<' 29 ~ .(H 1 tarihine mfil!8.dl! Cıırr.ıı günü saat 17 ye kadar sıcU ıJf· ( 
hiızat mılrnc&at "derek fotoğra!lı kalJul kartı almaları nan olııJI 

, 
1 - 1'ahsl ,•ezlkası 

) Bı.. iki vt?sika imtihanı kazanaııl•rd" 
J'i-

............................. ~ 
Turklye tiaauıarıyett 

ZıRAAT BANKASI 
t\.urwu.~ ~rı.tu . 1~. - ::ıe .mayesı 100 Ü(J(),U(X; rur~ ~ 

Sut>t ve A.ıam adedi : 265. 
Zırat ve tıcari ·.,,., ıwvı ,.,f1'1 110 ,,,uamtltlm. 

Para ll'7tJıtl.renleft al.llOO l1n ikramiye ""7• 

. --.,..., 8&nkamnd8 ırambarab ... OJbarm ca.al'TUI - - .... •-:;:;--
~ lUaa auJUDADJan 19Md1 • ~ •O kUeceJI lfur'a 0. 

p1.1u ıon ÜD'&ID1,JW datrtll•e11ktu. fi' 
• adf'O ı.ooo llnlm ı.oecı •ıra ıoc lded se t1ra'* :=: . 
• • ... • ..... • .. • il • _ ..... 
1 • !M • t.111 • I• • M • .....-

&G • lO'J • &.OOI • ,JP 
OIKKA T : Beapıarmd&JC oaraıar bir MM (Cfpde ~ ~ ,.11 

2Qfmlyeıllen ıkram1Je Q&ktıfl t&kdlrde "' JO razıutylP ,,.ı-0~ 
K e{4 · : U Mart. U l-lazlran U lllJ10l. U BirtnclklDUI' 

nn•:ie yapılJr. 

S - Talıpterin l't2.rı~ 7,5 tenııratıanle birlıktc hu husuııtakı tekJinerUı ı••••••••••••••••••••••••••ı ...... 
l~.9.9U gününe kadar mezkCır koınısyona tevdi etmelen. (7356) 


