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laöal Aakarada 
Ankara, :w (AA.) - Re .•ııcumhur ismet tnönti bugün Ankaraya 

dön.mtişlcr ve Ankaı a. garm•:\:ı. B M. M-ac•·c;i Reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Doiı.tor R.tfık Saydnr, Vekiller, C. H. Partisi Genel Sekreteri 
ve Genel İd.ıre H t>yf"t! a.zaıa .. ı, Me!ıuslar, VekAietıer erkAnı ve milll mti• 
c sseı:eıer umum miı nlrleri ile mevki ve merkez kumandanları, emniyet 
d:relttörü ve garua \,ulunan l<ala.1ınlık bir halk kUtle.si tarafından se.. E 
lAmlanmıştır. f 

,..,,,, ................•....................... 

Fevkalade 
----------------! .... Alman 
tebliğleri ----·-

ilk günler~e alınan 
esir mıktarı 

40000 
2232 tank, 

4700 tayyare 
tahrip edildi 

'-----~ -------Berlln, 29 (A.A.) - Alman ordu· 
ıarı tıaşınımandanllğı Şark harekAtt 
hakkında, bugün birbiri ardınca aşa_ 
ğıdakl fevkalıtd1'! tebliğleri neşretmi~. 

~: f 
ı _ şarktaki tehlike tehdidine kar. 

şr harekete geçen Alman kuvvetleri, 

22 Haziran sa.babı saat 3 te düşman 
ı kuvvetlerinin muazzam ta.hşidatmm 

tam ::ırtasmdan ileri harekete geçmiş-

lerdir. 

_ Fhı Başlcumandanı 
Şafaktan itibaren Alman hava. filo-

ıarı Sovyet d~man Uzerıne akınlar 
oalindc taarruz etml§lerdir. DUşmanm 
adetçe kuvvetli üstUnlUğt.lne rağmen, 

ve General Ögvist ı1 

Mafeşal Manner
naym n emriyevm·s; 
"Düşmanla mütareke 

yapmıştık, şimdi 
nihayet buldu,, 

Surivede 
harekat 

AJman bava kuvvetleri, da.ha 22 ha. 

dan ı'tibaren '""rkta. bava. Ustür.. ziran ..-
ıUğün1 kazanmış ve Sovyet hava kuv-
vetlerini ezici bir hezimete ugra.tm1ş_ 1 

Yatnız havalarda cereyan eden 
trr. ta 
muharebeler esnasında, avcı yyare. 

. iz ve da!i bataryalarrmrz, 322 

K 1Z1Ş1 Yor ~:;et tayYaresi dti§Urmüşlerdir. 22 

1 

:aa.zıran e.~amma kadar, yerde tar. 
rip edilen tayYareler de beraber, Sov- 1 

B ı 
• •k • t hava kuvvetleri 1.811 tayyare kay 

Sta/i.n Rus tayyareci/erile 

5 Hazirandan iUbaren toplanaca.a ku. 

ponıa::-m her 25 adedine mukabil 

''\-'AKIT OKUYUCULARJ KtrTUP

HANESl,. serisinden AŞK UCRtP.lı"l>A 

Romanının 3 bUyUk forması hediye edilecektir. 

--~~~~~~~~~~~--1 

konuşuyor ve Alman tebliğlerine nazaran müthiş bir~ 
ıcğrayan S~'"'!fe! layı.J<lreleri .. ~~~~~--- Sovyet tebliği 

Minsk ve 
Luts 

Cephelerinde şiddetli 
bir harp devam ediyor 

---o-

Dört Alman 
taygarecisi 

Ruslara teslim olmuş 
--<>--

Esir Almanlar 
sarhoşmuş 

Moskova, :t9 (A.A.) - Sovyet is
tihbarat bürosu ta.ra!mda.D neşredilen 
lebliğ: 

Düsman 
Vatanımızı imha etmek, 
b!zi esaret altına almak 

eyru ıstı ametın• :tnıiştır. Aynı gün Alman hava kuv_ , 
ri aınız 35 tayyare kaybetmiştir. 

de Fransızlar vetle y(Devanıı Sa. 4 sü. 5 de) 

Büyük 
mukavemet 
gösteriyor 

ıngiliz askeri 
heyeti 

Tarihin . en ıniithi§ harbinin cer : yan ettiği .<?ahal.ırı gönte. 
ren h:nrıta .. Not: A_lm.an tebliği. geç vak"it verildi_(ji için harp sa
hası ışarotlenememı§tır. Bu mın takaları tebliğdeki isim1erlc ta· 

kip ede bilirs-iniz 

Düşmanın motörlU unsurları. 28/29 
gece!!i ve 29 saba.hı Minsk ve Lut.osk 
bölgelerinde nUfuz teşebbUslerine de. 
vaın etml§ler, fakat düşman tank ctı. 
zUtamlarma çok bilyük kayıplar kay. 
dettiren kıtalarımız tarafından heı 

yeıde geri pUskUrtillmUşlerdlr. 

istemişti 

inlandiyahlar beni 
takip ediniz 

Helsinki, ~9 ( A.A.) - Mare-
şal M.a.nnerheim bu sabah Fin 
askerlerine hitaben aşağıdaki 

·· ük eııri neşretmiştir: 

Kış h3I'bimiz elim bir sulhla 
• neticelenmiştir. Sulha rağmen 

emleketimiz rnütenıadire:n düc 
anın şakice tehtliuin~ ;ııan:~ 

kalmış ve ~E;ı.!r:m edilmı<?~i. Baı::: 
an_sıçt8n.Prı d~ı~an c'ı:>va'lll. 
ir sulll btememıştır. Aktedilı>n 
Ih bir mütarekeden baş1w bir 
y değildi. Bu mütareke de şiın

i nihayet bulmuştur. D~anı. 
ızı biliyo~unuz. Bu düşmannı, 
amızı, ıma.nrmızı, vatannnı -

imha etıneğe ve milletim.izi 
aret altına almağı istihdaf e • 

en emellerini de biliyorsunuz. 
imdi karşımIZ<l~ki ~ÜŞman ay • 
ı dü.5I11andır. ~ımdi hudutları • 

mrzı tehdit ~en .tehlike de aynı. 
dır. Ortad~ hıçbır sebep yokken 
:lüşman, şiddet kullanarak ma -
:;um halkımıza hücum etmiş ve 
memleketimizin üz.erine bomba • 
.ar atmıştır. Memleketin istik _ 
bali sizden hareket bekliyo,., Mil 
!etimizin düşmanına karşı :ıçı -
!an bu mukaddes h'll"be siz. be. 
rıi takip etmeğa davet ediyorum. 
!Dğer Finlandiyanm istikbalini. 
t.eınin etmek için kudr.;tiı Aiman 
::>rdularile silah arkarlaşirğı ya -

a~n parak düşman.a karşı ccsare•le 
bir haçlılar seferi aça'"sa.r:ız kalı. 

ağ'a raınanh .. rırnız mezarlannda tek. 
rar dirilecek ve yambaşımızchı 

~ hü ""'klardır. 

·a,. 
lıp., 

mu· 

h ırkadaşlarnn, beni ta -
nız. Kareli, ahalisi tekrar 
ryor. Finlandiyanm yeni . .... 

:..zı. çagırıyor. 

nki, :29 ( A.A.) - Milli 
J rat merkezı tarafından 
akşam saat 22 de bildirildi -

.,ınc göre, Sovyetler Birliğinin 
27 ve 28 hazirandaki hava faa -
liyeti, Laponyada ve Finlandiya. 
nm cenu:p ve şar'~ mıntakalarm-

liğ: 
OO) da bazr yerlere ve şimal vıe ~c~ _ 

nubu garbi sahilleri açrklarm · 
40 daki adalara küçük hava kuv -
aı. vetleri ta.rafından yapılan hü . 
dı... cumlara. inhisar etmiştir. Birkaç 

ev yrkılnı.rş, muhtelif kereste de 
tır. polan harap olmuş ve bazı or -
ten manlarda küc;ük yangınlar çık · 
ya mT ~t·r. Sivil halk arasında birkaç 

ka· yaralı vardır. 

Kudüs, 29 (A.A.) - .Askerl sözcll 
demiştir ki: 

- İngiliz ve Htir Fran.sız kuvvetıe
ri Suriyede Dinlenmeden üç haftadan. 
beri yaptıkları llerJ hareketi sonunda 
büyük bir mukavemetle karşxıa.şınış
lar ve Beyrut istikam tlnde anc:ık a.. 
ğir terakkiler elde etmişlerdir. :M.aa· 
mafih rnUttefikler Şam'ın 50 kilomet. 
re şimaıı §arkısinde ve Şam _ Hınnııs 
yolunun yarısında bulunan ve sevktıl. 
ceyıı ehemmiyeti olan Nebek şehrini 
lşgaı etmişlerdir. Humw, TrablUS, 
Şam, Halep demlryolları uzerinde a· 
nalıtar kıymeti olan bir şehirdir. 
Şanım 20 ki!ometre kadar şl.ınali 

garblsinde Cebeli Mezar silsilesi 00. 
yunca muharebe devam etmektedir. 
Burad:ı karşılıklı iki ordu sevkulceyşi 
ehemmıyetl olan tepeleri ele geçirmek 
veya mUda!aa etmek için ga.yret et. 
mcktedirler. 

Kahire, 29 (A.A.) - Suriyedelti 
mUttefik kuvvetleri, Tüemür'lin ıoo 
kilometre cenubu garbi.Sinde Saba Bi,, 

yı.rt •şgal "ltmişlerdir. 

Şam mmtakasr, müttefikler Cebeli 
Mazharın bir kısmmı işg<ıl etmişler~ 
dir. 

27 Haziranda, Saydanın 12 kllo. 
metre şimalı şarktsinde kı\in Şehiın 
Vemazbut zrıptedllmiş ve 14 kilometre 
ltada.r şimalde Saadiye ve Esseyer iş. 
gal olunmuştur. 

Macar tebliği 

Hudutta çar
pışma başladı , 

Budapeste, 29 (A.A.) - Macar ora 
dıısu Genel kurmaymııı tebliği: 

BJlıllııre gelen malümata. göre, Sov
yet bava kuvvetleri, 27 Haziran gU. 
nU, Nagybangor ve Tala.borfalvayı da 
bombareıman etmişlerdir. Bombalar 
hasarı mucip oımamıştır. 

Cumartesi gtınU, kıtalarımızla Sov. 
yet kıtaları arasında, hududun mUte
a.ddit nokta.smda. ateş teati edilmiştir. 
DU~anı takip eden kttalarrmız. mil. 
teaddıt noktadan hududu geçmiştir. 

Cevat Açıkalm 
l!Jdtme, • (VAllft') - Ha~ 

Vekaleti umumi kA.tip muavini CeY&t 
A.Q•.lUılm, bugün buraya. gelJıü§tır. 

Moskovada hara
retle karşllandı 

Heyete Almanyayı çok 
iyi tanıyan Gene.ral 

Mason da dahıl 
Moskova, 29 ( A.A.) .-:- Molo. 

t.of taraf ınd::ı.n dün Jngiliz heye. 
ti şerefine verilen resmi kabulde 
Cri 'le Molotof ~ !tonuş
ınU::.dır. tngiliz heyetının aza
ları Sovyet ordu, tl<?nanma ve 
hava ıcuvvetleri şe!lenl~ Alman. 
yaya. karŞI yaprlan mücadelede 
Sovyetler Birliğine Y.apJla~ en 
seri yardımları gö~ek ~re 
imdiden ıemasa gelmişlerdır. 

ş Lond ra, 29 (A.A·) - AJmanlar Rus 
ya muharebeleri ha.kkmda heyecan ıw 
yandıracak mahiyette beyanatta bu· 
ıuns.cıı.klarnu üç gllndenberl i!A.n edip 
du.rmakta.dı:rlar. Fakat şu ana kadar 
bu vaid yerine getirıım.emlştır. Şlmdi 
.Almanların Pazar~! gUnU halka fev. 
kala.de bir haber vermeleri beklenmek 

di Ge-•a Rus cephesinde devam e. 
te r. ·-den harekat bakkmda tatmJAt almak 
hususundaki müşkülft.ta binaen Alman 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de 

Romen cephesinde 
- - o-

Romen tayyare dafi 
topları 

135 Sovyet 
tayyaresi 
düşürdü 

--0--

Düşmanın bütün muka
bil hücumları tardedildi 

Moskova 
Torpido muhribi 

batırıldı 
Bükreş, 29 ( A.A.J - Alınan 

Romen cephesi umumi kararga. 
hrnm tebliği: 

Sovyet Rus ordularına karşı 
harekat Bukovjna dağlarından 

deniz kıyısına kadar devam et _ 
miştir. Alman ve Romen teşek. 
külleri her tarafta vazifelerini 
yapmışlardn·. Düşmanın bütiln 
mukaıbil hüc:um tc.,<:ebbüsleri ge· 

(Devamı Sa. 4 sii. 2 de) 

Dünkü milli küme maçları 
Besiktaş • Galatasaravla berabere kalarak 

Milli Kiime Şampiyonu oldu 

Fen~bahçe - lstanbulsporu 5 - O mağlup etti 

.ı1fJ. 1'ıUı:>f.'f.'DH 'f.?UDı.![ 

- Ya:&llf i blc:ıl ..arlfec1e -

Amerika, 
Avrupaya 

Asker 
göndermek 

istiyor 
N evyork, 29 (A. A.) - D. N. 

B. bildiriy<:>r: 
Vaşingtondan öğrenildiğine g~ 

re Amerika harbiye nazırı Stim • 
son mebusan meclisine gönderdiği 
mahrem bir tezkerede, bir buh • 
ran halinde dünyanın herhangi 
bir tarafına Amerikan ordusunun 
gönderilmesini mümkün kılacak 
bir kanunun kabulünü teklif et -
miştir. 

Söylendiğine göre Ruzvelt, har• 
biye nazrrını bu taleplerini tasvip 
etmiştir. 

Va.~ingt-0n, 29 (A. A.) - Balı
riye nezareti tarafından bildiri! ~ 
diğinP, göre, küçük bir bahriye 
silılhendaz müfrezesi Londraya 
hareket etmiştir. üç .subay ve 60 
askerden mürekkep olan bu müf .. 
'reze Amerikanın Lond.ra.dak.i rnuh 

(Devanı Sa. 4 :iii. 2 de) , 

Minsk ve lbronomiç bölgesinde, pl.ş. 
tar hrlill ıınsurlarl:ı. m.ısnk pcydası. 
na gayret eoon Alman piyadesi ile 
f2imdl §lddetll muharebeler cereyan ey 
lemektedlr. Kuvvetıerlmi.Z Alman p!. 
yadesine muvaffakiyetıe mukavemet 
etmekte, bir çok noktada mukabil 
hücumlarda bulunmakta ve dQ§mana 
ağır zayiat verdlnnektedlr. 

Lutsk bölgesinde, şiddetle mubare. 
beler devam etmektedir. Hava kuvvet 
terimiz, Alman tanklarma 3lddetti 
darbeler indirerek dilşmADm geriye 
püskUrtlllmesine geniş mikyasta yar. 
dun etmektedlr. Bu bölgede dUşm.anm 
kayıpları ve bizim kayrplarıtnrz ta.. 
vazzuh eylemektedir. Sovyet _ Fın 
hududundtı., dUşman, topçu ate§\ mO. 
zahereti ve bir çok taarruz! ke~ ha. 
reketlerine teşobbüs etmiştir. Bütün 
teşeb':>Usler püskürtillmilşttlr. Dtl§man 

(Devamı Sa. 4 sü. ... d,e) 

(Gördes) kasaba
sının heyelanı 

(!Sn!nlJI) U8.IJZ'BJI 6ı 'vs!ınlW 
Vall Faik Türel lsk4.n umum mUdi1ril 
Doktor Ce\•detle birlikte Gördese gi
dip gelmiştir. Orada kasabanm heye_ 
lA.n bölgesini gözden ~irnti§ler, ev. 
sız kalmaya mahköm olanlaryı hemen 
yerleşUrilmeierl için alınması 1cap 
eden tedbirleri kararlaştxrmışlardrr. 

Yeni edebi tefrikamız 

öM~AILD 
Mahkumlar Adasındaki esrarlı hayatı, insanlan 

cinayete kadar götüren ruh haletini ve binhir meraklı 
ın::ıcerayı, genç bir he~imin mücrimlerin ruhiyatı hak. 
kmdaki tetkiklerini, 3.sl.:;ınI, ıztırabmı, krsa bir tabir ile 
bütün bir inşanlık faci;sım güzel bir üslup, kuvvetli bir 
rr.üşahede ve ince b;: tahlil eseri olan bu romanda 
okuvacaksımz. 

Yarın başlryoruz 
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KiTAPLAR ARASıNDA 1 ----eden cepheye 
Muh rrlr ve avukat MUnim deler kıymetini anlamalı; ba f4. 

3.lusta!a bize çok değerli lbir e. ais vatanı korumak için en mu. 
"9er verdi : Cephe gerisinde. kaddes duygularla titriyerek, en 

9 161 sayfa f- ı 1 ciddi idea.Herle 
v çlnd b" ezcli Yazan: çalıemalıdır. 

Tllrk hame • Sülıule Nihôl Bunlıın öire • 
nin ak Uan ....... nip bilmek bizi 

lııldurdura.n bir safhasını (Çanak- yurda baflar, bize yurdu ~vdi -
T~Je harbini) anlatan arkadaşı - rir. Yurdu kurtarmak lçın can 

1 pıız, 1914 seferl>erlik illnrnda verenleri unutmamak. onların a
A~n ., t ı be iken "htiyat zabiti cıklı Jıatırasma saygı duymak, 
sablar orduya koşmU14, tcrtıınbu. milli borçlann en bUyUitldUr. 
orıa ved gil erinin hem haz·n, 
tıötıem ıır u man~:ır !!mı, TUrk 
19~ \: n d ygumı kaf'fl-
hallmda i yl k fcrağatlni: SU • 
Rı.ıveyı, kanalı ve ç .. l yolcuh.ğunun 
CY~ ıı gu 'erin; niha,·~t. Türk 
\cılGsker·,in o e~"'İz Ç:ı.nakkale mil· 
raldafa ını g'":z"'n -ne not ederek 
Kaa 0 t 1 levhalar halinde ya.pt 

MR.Zi. ma.zilerin eerefli hatıra· 
tarı, her milletin göğsünü ~r. 
la kabartan ,eydlr. Şehrıameler, 
kalevalar, ensitler, ilyadlar, odL 
aeter bütün o milletlerin oerefll 
mazilerini anlattığı için, onlan 
yine öyle olmıya, cedleri gibi yük 
eelmeye teevik etı:ni§tir. 

Hataylı memurlar mu-

al~~t;!~':.;mı- Aılantik nıevdan 
Hakkında Uç kanun h b . 
IAyihası Meclise 171U are CSl 
AD~~~!~~rıldlğ ... ,.,,. ingillereyi istila teşebbosonden önce Amerikan yardımını~~ 

~Ukı:r~ :::ı,,a;.n ::ı·: durdurmak mihvarcilerin işini kolaylaş.ırabilir.. ::p 
meeelelcr hakkında Uç kanun llyi. 941 baharmdıı bqlıyacaıt bil· tavzif ederek adanın c;ok uzak!Ü p 
haaı hazırlaml§, meclise .eevkct- dirilen bQyUk Britanya adam ia- larmdan kafileleri karşllamaktı1cr 
mittir. til 4 

•--"-'··
11-ünUn geri kalmuı Yazan : ve emniyet tedbirlerinı ı"hma Şundi ali.kalı enclimenler ta""°" ~ --..~ı.lUUD • 

na sebep, hazırlıklarm ikmal e. • etmGmektedir. la 
~~ndan tetkik ~: dır.t;. olan ıa!: dilmemiş olmasıdır. E«er İngil- Mül.ı.a..ı. T ayyarecı 1 tila işini kolayl~k ça goz 
... yihalardı.n ranara tere Imaratoriuk havacılan T A relere 'man ."'Yal'eC u~ bAc ~n)' Tunua ve Cezayir ba.nkastlc ma.- lin • • wı_, ,... ..... hl 
halll alraat lıe.nluunnm halka Jpo- Manş sahilini boydan boya e • vurmakta olsun, İn iltere ha a 0 

de bulunduran Almanyanm 1i • cılıılı da. kendlJeri için bayattf' 
tek ve saire mukabili, yaptığı ik- manlarmdaki istila buırlıklamu kıymeti olan Atlantik YOllarım 
.ruata dairdir. bombardıman etmemiş olaalardı, tikimi pmi miktarmm flç misli himayeeini ve müdafaasını u ~~ 

Bu ikrazatta Fransızlar, verilen bı'ldı'n"ı....n za---;:ıa bü••n1P Bri - zayı'at verdırmektedlr ?Ju'1a in . ı. u 
h 4"2 k b' (dinarı altn;ı) rı:: nll:1.lıu '~ m.m m• ıadile taarruza g""mıı 

er " uruşu ır tanyaya doinı akına başlamış zimam edecek bir hava kafih~•· b vul ı lA ..... 
addederek bu yolda senet almış - bulunurdu. Bilh·-.. bu tııamız ise bu ayiatı liıJülf Britanya '~~ l'ettedirler. stı liman nin 

pe~hr. 

lek ..... b"" .:n. h . ti" 

lardır. Fnınaıı altın a.yarmda ka.- - ,,.,._ yakınlannda. ka ._.11 _.-. 8l'U1Dda denls t.ezgihlan et 
Destanlar, ceaarct ve Umlt kay bul edilen bu dinar! altmı:n;n Surl- daha ziyade kolaylık arzetmeai a'°d.'ll k rabil L~ ç ~UDU .. nm mevcuıdi:vetile ve bllhass•d 

naklandır. Tarihlerın, hakikJ ye tarafından baaılması derpl• e- noktasından havadan tevcih e - ııe · 1a fıil " ır. unu esa~ denizaltı yapan teraanelcriı e 
22 -== en t vwı. usn!'tıye , 
y~;ep de m · 'alaa hat! nnda as.. 

l.rer erim ·,, rı ıJ bir hayat ge • 

7•'rdi"""'i. muharebe zamıınf."'lda 
Jenizden. g 1 ten, toprafhn a' tm· 

~~~ üst"ı '~:ı att-ş, demir yııru rke~ a rimiz"n metanet ve 
CPI 'rahramanlığını, o badirenin i. 
~-inde ya.şıya.n muharririn alzm, 

;lb1an ı itm's "'Tilamızdır. 
beri Cephe ~ri inde. yürUyUşte, i. 
ıer, et zamanlarında geçirilen 
ramnahnımiyetler, acıklı hatıralar· 
ket Jan eonra. mt'>h nir, istiraltat 
<PL n ra sıra ehı e dönıd~ za. 
taa m arda o atefj, c~hennem dün. 
19.<>yaqile buradak'lrrin kayıt.s-z 
19.ı:iunyası arasındakt tezadlan ve 
Pe,ıbıınlar ır"'~ mıd ki derin duy • 
yun rular.ru büyük bir kudretle an. 
yanabyor. 
ıra.sı O · U harp meydanmm bı
KilzJ'akt ~ ı p ı a kcrlerle. aynı 
ruz:vat t ~fu Ustiiıvle yaşıyan 
kllsQı 'n1 r·n·n ııh haya. 

:mı, her b.ri olmez b=rer tarih 
B~ lan h d' lerin büyük bir par. 
H l sonra ~ile sarsılarak 

. 
ır il tin f'OCUklan, ayakla

rın te'Tlrn~nı her mer. 
n 1 binlerce Türk genci • 

· e ~"Uf!\ıruldulrta.n eonra 
lıir tPmel halirıOO bi~ kal 

nı; o kanlı tonra<ia naaıJ bin. 
ce a m l·ard~in. eı;ıln, yav. 

nlı gözyru 'an krınpn11 
u b'lerek on.un dtınyalar 
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vakal ef k 1 "' ditirdi. lıyan tnliltere. havacılarmı ve kudretil taiın 1 arın aa.ne ile ıınttın dı • dllm pe de, böyle bir altın dar- Son •.. n ... lerde Alman ordulan bılham. denis ta· ... --nı.ıs.a .. : e yapm11 o an baz.eh. 
ğı o devirlerde yazılan bu eser- bedllmediği için sembolik bir m.a.- J;...... u-~ auu limanlarda lidcletli bombardnnar 
lerin içinden haktk!lti ayırıp bul· hlyette Jcalmıetrr. 35 milyon Fran başkumandıı.nhğmm ilfl'al albn· ı ı taarrusJanna. hedef tutulmuşturt'o' 
maya çrıbşırken; btrçoklarnnızm sız frangı mukabilinde Hataydul da.ki sahilleri gemtlş olmuı ve ı• r 1 anda Burada gUdllJen nye: Atlantii'r 
yaşadığı yıllar i~lnde yaptığımızı Franaıa hukuk ve menafii demem bu arada; İngi!terenin istillıı reeydan muharebesinde vazife cı 
sava~larm akıllan durduran ha. leketlmlac intikal ettiği fçln Tu- hareketine bqlamak zamanmm lacak denizaltı cep gemilerinır 
trralıın karıısında, bile bile yine J:WI Cezalr ve mahalli ziraat ban- geldi~ini ve kati mulıareNnin Kend·ın·ı müdafaaya jnpatını durdunna.Jı:, hi~ııla\ rJ( 

"acaba hansfsi hakikat?" diye kal~rmın alacakları <la maliyemize ·pek uzkalıırda olmadıiını söyle. sıfll'I. indırmek veya yak aşt1r 
dilşQndU.~lmt\% anlar oluyor. intikal etmfştlr. Maliye veklletl miş bulunmuı, Atlantik meydan k • mak otmuttur. ııd 
Türk milletinin pek yakın birer tanı!mdan hazırlanm·ı olan bu ka- muhar®eslnin ıiddetle~ arar vardı Görillil}or ki; .Atlantik mey 
hakikat olan e!sa.nev!, destani nun llyihaaile alacaklar TUrkiye bir ipret olarak göeterilebilir. dan muharebesinin ıtddeti vms 
kahramanlıklıın, o kadar hayali Cumhur!,> ti ziraat ban.kasmn. dev ÇünkQ; Alman istll~ının bat .. Dalııll.a.18 (A.A.) - De Valen, dtln netice Or.erlndekl te.irt kal"§rlrk 
andıracak gibi, harlkulAdedir... rcdilmektcdlr. Ancak hUkCUnet, lamasından önce, A:nıerikan yar Clara Kontlutuada lllnnW.W bir au. tı olarak ikı Ct'l)heden ınkişaf f' 

"A.ekero gldllt" bunu hangi 
Tilrk çocuğu heyecanla düşiln -
mez? 

"Aakere Pliı!" hanci Türk a
rıasmda, hangi Türk kızmda mu
kaddes, acıklı, gururlu tedailer 
yapmaz? 

Bu millet, bqtanbe.p. asker 
oğlu. ulrer km, asker torunu • 
dur. Elevgili Anadolumuz. uır • 
larca ~dip de dönmlyenterln ya. 
~ile mlamqtır. Bu toprağın 
UstUnde milyonlarca ana, dön • 
miyen yavnmunwı acıane gözle. 
rinden kanlı yqlar akıt.Irken, o. 
nun ~terdiif kahramanlık hı. 
zile de ~tl gururla kabart.. 
DlJI, öiilmnüttllr. 

Bu toprakta anafor yurdu ko
nıyaca.k uker yetiştirmek için 
doğunnut: ~ar kendini bu 
)'UJ'da lrurben bllmletir. 

Baştanl>a.,a. bir facianın ve blr 
eesf• zaferin bUUln anlarmı gö
rOp ~an o zamanki zabit ar. 
kadA.Şanız MUnim M\18tafa, bizi 
bu hakikatlere en aamlmaz bir 
iman halinde inandırıyor. 

Kendlal de o kahramanlık gün 
lerirıin bir kahramanı olan arka. 
daşımm tebrik ederken: kıymet. 
ll eserinin her Türk evinin kitap 
rafmda ... n u.tl aıra<la yer alma • 
smı: her Türk ana ve babaaınm 
QOCUluna bu millt facia ve zafer 
h:lcAvesinl öğretip bellatmeeini 
dileriz. 

Kılıcrm slbl ben de tanmmaz bir 
telde sfrd1m. lıdmizden de kan 
damlıyor. Bir si1n bqımda &&fer 
oelerığlle una döndUtum vakit 
ömrbnde bir karınca öldilrmem'ı • 
ken iki buGUk aydanberl JQJZ dal
larda ıezen ve hj,ç tanmıadığı, tim 
cllye kadar adlannı bilf' işltmeditli 
tn.a.n.ıan Jreseıı ve kestikçe kanlı 
bb- zevk duyan bu yırtJCJ adamı il• 
caba naaıl kareılıyacaluım ?. B~rl 
Takdire gidip c!a: 

- Bani a1z1n Fikret yok mu, 
dese, o fhndl ManiA dağlamıcn 
bir çete relaldir!. 

ŞUpheetz arkadaşım, bu 6tı söy 
liyenln cin.n"tl'le hl ~ederdi. Eoo 
vet, b!r çete rehı vlm; ve hu rl
Yı&.Set, dünyadaki b tun ri _,_ lt'
rin en haklısı, en n uudur; bu 
rlyuet bana çok büyük bir 
ada.mı b"rgilnrıdır. O adam oka
dar bliyUk idi kJ ıu anda varhğı
m · dolduran azameti yanında kl· 
inat bir zerre glbJ kalıyor. 

HUkOmran oldulum bu karlı 
p.bjkalarda ne posta. ne telgraf, 
var Meflrftre; iki buçuk aydanbe
ıi bizden haber alamadığın için 
muztar.ip mıa·n? Yine ıabahları 
dı;.f .. eğinde · lu kahve içiyor 
musun! GUrl f) .. bada desti doldu
ran kızlar yine kayabqı aöylUyor
lar mı! 

Ş.lmdl ıemalardan blzl muraka
be eden muhterem pederlm!z ıe
nlıı yanındıı ve annenin yanında: 

- Civar Rum köyleri sllA.hlao· 
dı, dağlara çıktı, lfanlsada adam 
Yok mu?. Irzmım, namu-ıımuzu 
!?!Udafaa etmek tr.tn ne zamıına 
kadar tUrbelerd n medet umaca
la?. 

Diye hayk.ırd1tı vakit ben senin 
blll6r bir heykel gibi erlyeeeğlni 
aımetmlRtim. Sana o t!ıhıur;-ıül 

lı,ransızla'r, devrinde mezldir, dnnım durdurmak ve aekteye tuk lllSyUyerek lrlandaana tebdil aL mektedir. tn ıltere havacılığı t 

bankalara borçla.nım11 olan Hatay- uğı-atmak mihverc;ıertn itini ko- tuıda bulunduğuna lfaret etmlf ve ea arruzla, ist1lıı hazırlıklarını ')ni 
lı vatandqlara bir kolaylık olmak laylaştirablllr. Amerikan yar • cümle demiıUr Jd: b ı arada bılhassa ehemmi) d 
ilsere. bunlann 115 eene mUddeile dımı ne derece fazla olarak Brf.. - Her nereden geline geıatn her. verdiği Kiel denizaltı te7.gahlartlld 
takalUcndlrilmrsine karar vermif tanya adalanna. ~rkan1aıbllirae, b&Dgt bir bOcuma Irl&DdaJJ mUdafaa nı bombardım n ederek m kaa )O 

tir. Geçmiş ve gelecek taksitler buraya ka.rtı olacak herhangi bir etmeli ahdettik. Bu. bltaratııpwa dma varmakta acele gö.?termek 
yüzde Uç falze tabi olacaktır. Bir hare'tet de o derece tı.lttın bir mu bakımmd&D bir vazifedir. tedir. Alman havf.cıhJh ise. bıa 
dlnar1 alt.mm multa.bll llyilıanın kabeleye ve müdafaaya marwr den1za1tı tef«lhlannı mUdafaı 
konllfulduğu muhtelif eneUmeuler-- kalacaktll". ffte bu sebeı>le iıtili De vaı .... dlllleJIGIJ•"'"' be1'e il&. ederken öteyandan da ~ilte~ 
de 7 Ura Uzerlnden beaaplanmI§· yı bir gUJı olsun ileri almak veya reket etmenin kendi mcntaatlert leabı ve bıJhııssa Lavacıhk ~IFatınıt· 
sa da, bUtçe encümeni bunu 15 buna imk~n görülmedi~ takdir - ı>ldugucu ve qunn k:ı.dar memleke. 'iddetli altınlar tevclh ederek 1" 
Tilrk llra.s olarak teEblt etmlıltir. de, A !antik yotne akmakta o • tin mtıdalaa edlleeelfnde ldnıaentrı kendi lnşaatmm hırpala mama n 
Bu bwıuatııld kanun llyiha.aı ih- 'a Arrı~r an vardımm.m m~ ştıpbe ecıemt:yecettnt llatrrl•tm ••bu 1111 ir" ça' cım t:ıdrr. Atlanti il 
tlsas encUmeni olm:ı.sı lw!eblle sını dei?iştirmek ve kurutmak dtışUncı-n'n yalnız btlkQm"t n Bi...aıM-t meydan mu areJl ine İ! · va iL 

• raat enclimeninde tekrar görU • mecburiyeti b~&rterebilfr... olınadlful aynı 11&manda bOttlD par- kın sahillerd n hava natıık İfJ i 
ıilldUkten sonra umum! heyete İngiliz ıınavatan bava filosu tflertn •e lialkm aynı ttklrd oldu,tu. tirak edttıek .,mln ve saman e 
verilecektir. tarafından l.8till hazrrlıldarmm nu herkeala blldlllnl ııöylemif " nı. bazırlnmaktadırlar. ın 

fkhıcl lAyiba, Hat.ayda açıkta aksatılması, bR.va taa.rruzlarmm bayet .a.tertnı '811• blUrınlftlr: Atlantik meyda muha!":be :k 
kalan memurlar hakkmdadır. Ge· yilllde yüz haeıla vemıemif olma - Her geçen g1ln tebllkMin mem. sinde esu rol donaıuıı• ve ~ 

8 
w 

rek Oemanlı idaresinde gerek sı ve bılhassa. bunların yan·(ıapn leketlmlzl daba gok tebdlt etuıtnı nanmanın tayyare g~ilerinde\ ' 
Franem ,zamanmda, gerAlme Ha - da m~hvercfler için en bUyUk tıeh ~örtıyonız.. Henb vakit ~en ba ki havalanacak tayyare er\ oynıvo.t 

.Uk4a•t lolnde JU1ID ...... tedblrlerl ..__ Don . li tay c!eıvleU sırasında vazife almış Jike olan Amerikan ytrdımmm eakı.u-. anmanm enış mık 
memurlardan hiı.len a.ı;ııtta bulu - tıfgiltereye gelm~ bqlamış bu. ~ıı •• mUdatu. p!AıWırınt buır- ya!;h olacak muvaffakıyetı ~ç' 
nanlara birer tamıfnat verilerek lunması Alman kumanda makam lam.,. davet ederim. QOnktl hal'eUtıf nmda hav:ıcılıınn YcU"drmı. ka11 . 
alakalannm kee!lmeei J>u liyiha ile la.rmı her gün bir parça daha dU geçmek için hücumun bl emıtnJd ol. bir zafer olara'!c kavded'1eh' e 1 

derpiş ediliyor. ı §{inceye sokır-ıktaclır. muun belltenek lnnettlr. cektir. M: hakkak olan bir eo 

tJı;HncU l!yfha da Hatayda mu- Atlanttk deni• hatt>mfn d· var ki; o da denizaltı emilerin 
aııhnııı: \apmış olanlar hakk·nda- dwceği gn.ve. ~ıtereye oıan yar ı·s·•eç hU .. Omelı·nı·n karşy en mr,. sir i Ahın tayyar t 
dır. Bunlardan bir kısmı ya.l'dımcı dımı mUfkUllta uirat.ınak ve ak· 1 i\ ola k meydanda bulumnasıdIJn 
Mretmen olarak alnmııştr. Bu ı&.. satnı:ıktır. Almanya bu lfi cep hh d Bir n.izaltı g~id ba!l.krn vıı~ r 
yiha asır öğretmenlik · ldarmı 

1 

deniz gemilerilo yapacağım um • f88 U Ü bilir. Fakat tayva.reci'ilt Atlantt 
kendiler!n vermektedir. Bu hu- maktad1r. Nitekim Amerikan tik meydan muharebe1erinde V\ 
sustaki llyll.ha da Maarif enen- bahriye nezaretinin btr nutkun • Stoldom : • (A.A.) - lnec; zlfedar ed lecek olurlarsa. den 
meninden çıkmıştır. da tesadüf edilen bir cltmle bu hllktmeti danlmarka Ue tlnlandl· zaltılarmm n.ıı~caklan tek ~il 

Atlan k harbinin pek de ufak ~m menfaatlerini ıovyetler bir kına. havacrJar b;rka<: bukmb 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

- işte Fikret.. Çetenlz1n M -
rincl numarası!, Dedin, çalıtJnıs 
ve bizi dllşUnmeylniz ... 

Sonra lklm!zl ~e !kendi elinle ... 

• 
Hep ecnın için y~'Onmı lrfef-

kOr ; ay ışığında kııraladığrm u 
sllJk kelimeleri bilmem o!cuyabll• 
cc!t nıi'tln?. 0·1n ~ğ!e U6til yarmı 
b1raknnşt.1n; birdenbire bn.'Jkma 
ui!re.dık ve vulfcmizl yaptık. 

On iki klşiydil r. Kudunnug gi
bi üstUmUze atı·dılar.. Pehlivan 
M hmet, ci..ıden pehlivanca döğüş
t ve geçit ba§mı tut nı.k huır • 
lar.mruura için b e vak1t kazandır 
dı. Sonra ... L6kln bu bldiseler a2 .. 
nl incitir cllye korku) oruın. msı
aUmde ve kollarmı ıı, artık bana 
zarar veımJyen b 3 } ııra var; hep 
alnl, o knra k&§lt ve esmtt ytlzlU 
oba kızları yıkadı, ba#'ad1. Bun• 
dan sonra onları sevec3flz, defJI 
mi Mdklire?. 

Sana po:I r r.ıb:ln •ahadetlnl 
yaz:imı ve bu gaı ;> mektubu HU.
seyln il& yolladrm. Iillaeytn ıerçt 

clWı kullanamıyor; Wdn rum 
cayı blr rahip kadar bWyor vf' 
şeytan zelW.slle çok ite yarıyor. 
Henilz dönllp ge!medi; bununla 
;;ıcra.b:?r seni bulduğwuı ve Plln<!en 
geldiil ka.dar &llrat ve emnJyetı.
blal de bul&cainıa emlnlm. • 

tedlr. B~hrlye nazın diyor ki: mf3nfaatlerlnf de flDlandlya ltaı· Bliyült Britıuıyaya istill te 

1 

mıkyastıı olmadığını g&Jtennek Uil nezdinde, 10vyetlcr birllli cevap verebileceklerdir. 11 

Alman denizıı.ltrlan ve lrol'8&n l(e ya ve romanya hOktmetıerl ner oe-bbüsU ook Yakm ise. AtlanUo 
milerinin faaliyeti, İngiltere ve dinde tenuıil etr.lelf amul etm]f· mevdan muharebes"nin ıiddet r 
Amerika t.ezfclhlarmm inp et • tir. lenmesi de daha yakmdır. z 

Y•zan: HAYDAf A1.M6111 
landı; eğer MaıUaa hlll yerinde 
dunıyo. 5a ve ınlnarelerinde rtızel 
sesli mllezz'nler hlll ezan oku
yorsa onun himayesi altmda bu .. 
lundufundandır. Çok yara almıg. 
tı; adalitı aru nda Qç kurtun vu 
dı; fakat yine bepimldn önllnde 
yUrilyor ve heplınladen leabetll 
n1pn alıyordu. ~lb aötu
çarpıştığımız gUıı kalbinden vu
ruldu; haydutlan bitirinceye ka• 
dar onun yal'dımnıa koşamadık. 
G&UnU son de!a aotılı zaman ba
§1 dızimdc ve dudaklarmı ellerin
de idi: pehlivan Mehmet olmuay 
dt beni k&l'fısmda aöremlyecektl. 
Ya.lnrs IU 83zlert aöyledl: 

- Ell'Jdmı ana -emanet; dlf
man denJze d&Ulmedea lrmmm 
verdiği kılıcı kınına koyma. .. Y .. 
mlıı et.. 

En mukaddelı 91')'1er tbertDI, 
Allahm blrlltlne, DmDunm& " 
aonln bqma yemln ettim. Ve 19-
minlmJ aana karii tebv ecUJo. 
rom KetkOre ... 

ÖldUfO yere g&ndOm Ye be • 
rfne bir n1fan koydum; 1ana mil· 
1W olduğum gl1D slder bulunm.. .. 
Bu mUllbua yine ah!OMU llUJ'UD. 
la doldurdu.. NerelerdeBtn ve -. 
ıılsm ?. Umit ediyorum ki lllae .. 
y1ıı bana aeDJıı ltlyetladen •it 
de ptlrecek; belki de bir mek • 
tu ... Sizden ayrdd lan receden-

değilim... Bir siWı, d6rt alık.. Anla.dm rıı1 
- n - efem" •• 

Bllaeylıı f1d nevi malftmat retfr - Anladnn. 
dl; blzfmk7 " lyiltrmfı Ye Mani - - Onlanıı arasnıdan bir .,; 
HDID ötcatnde btrı.tnde Yun.a.u!r- gelecek: Maıılaa?.. ul'l.dlye, di1 
larm relmealnde.n bah.edillyol'o ye ~. All.ad:n mı 
IDU§. Şlmd'ye kadar etrafta mun.. tem?. 
taz:un kıta görmedik; dövüştUfQ- - Anladım. 
nılls d41fman hep yerlilerdi. Yu • Çimenlerin üzerine halka olu~ 
nan cephe.uıJn nere!e'l'de bulu· oturduk, b 'rer çubuk içtik; aon'1 
duğunu tabıntn edemiyorum. Ali Efeııln elçial gittl Efradmt 

Yine o gUn ak§&m esanmdan yatırdım, ben de Jnlme çekil~ 
aoııra Ali Ji}feden bir adam geldJ.. Yarm gece hareket -edeceflm. 
jtnt llSylediler. Taht edlnd ğim ...... ı 
taflJl Uzerlne oturdum; maiyeti • Sevgili Ke&6re, bana verdi 
mi iki tara.funa dizen pehlivan k&irtJa.rdan yabm dart t&bal 
M-ebmede: kaldı. Actııtı. mukadderatmı ~ 

- All Efe kardetlmlzin elç al• nihayete mi eriyor? Benlls .itler 
nl retlrinlz ! .. mebdelndeyjs. Öyle 1&nryorum ıl 

Emrini verdim. Blraa IODJ'& ka.lbmı •rre zorre hmlrin dal 
1 çifte mavzerli ve ça.p z tl§e.kllkli Iaıma, t8l1anna, Nflarma, bO 

bir zeybek, p hliva.nm deWetiyle tanlar.Da uc;ılmq n dllfman 1 

gelcll; elimi öptU ve efenin mek- yaldan onu çlfnedaoe hicranını 
tubunu takdir etti. Ete bu mek. bile nrmedltt tılr acı can e 
t~und-, muntesam Yunan aür..... kaftlU)"OI', Mektubumu okurlre: 
lerınln Manisa Userine yllrilmek- · hlo aflamamıpm; ben Iee pedeı 
to olduklartnı yamyor. Ve claPuk mJzfn &lllmUnU Y&znuttmı ve m 
kuvvetlerin kendi idareebıde bir. yul) bir coeuklutJa AD& gualo.ı' 
let111elerlni tavalye ediYordu. Yal mı aalabnJt ve yaralanmı aa 
mz bula delfl. bu hava.lJde sese• IDJftım. Yarın rece mOtterek 
blltlln Tllrk çetelerine haber yol- Jl.Jmbln açt iı yeni bir yola ay\ 
1amıt ve t!mf'n hepelııden muv... buaca.fıs. Senin yqadığın yeri 
fakat cen.bı alnuıttı. Elçiye: re teh&etlm etmek Jateycn ırz 

- Ere kardeoe ook JM"l&m aısr nanıua dltmanlarlle ~ıqac:aan:u 
~e, dedim. lllrfıı nerede bulup.ca• belki bir tabur, belirt b r trrbd\ 
gımm b dlmıemte. lar. .ll'üat ne oı_... olaun; m 

Usun bıyıklarm.r Od eliyle bir• dem ki Mantoya, ıenln lt:tl 
den çe:tlp b4•kerek cev P rdl: suya, teneftUI ett.lifn havay 

- Öyle teYler kl~ yuıimas gez1Jlffn, efl~ 781'1ere, lrq 
efem. nuıtufuıı Ye ıevdfllıı ubı 1 

- Do~ ... r.bt keramet • • lara kutectlyorlar. Ah 1'1ru 
Jalbl de dellJta. 'ha tahamm"' K~-· 

Daft'Udl, bula yall!qtı Snt -. ~ .......... 
dlsfnl ,ere llo)tdu; bu vuİ:vette Bl18en bd hali dallarda ne b 
atzı ntapnm binamda balUllu. IJtr hllr, u kadar mlllıtakll. 
YQl'da. YaftlO& decll ki: tadar tabiatla berüerb.. BeJ 

_ AJadaim ~ Çoban s&ılllmtln lcJlnde ~ 
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ıonya tarassud 
mevkiinde 

Şüphe ve ıman 
.~~-So:..: ı::,,w...~ Zincirli kuyu -Mıaslak Kahve 

Bugün herkese 
Davuı ıa inanmamış adamm elınd en 

kavva parçası haline iner. ''Taş end ' d n "l 

ı~~s==~== asfaltında feci kaza 
m kalkan mti'mınle~ kırgın çöll · buz d 

dağıtllıyJr 
ı aştıran imandır. Ruh arda bu 
..!er titrer, ta.b la.!' ;) ar yo!l r aş 

"' moha.riptlr. .fspuaya gö· 
•' r.e Allah sevg ·• ne kul aşkı kök sal b r. 

:~:~~!0~~vr::~~~~e~== Sovyet konsoloslug~ unun otomobili 
tokuduğu tı smılı a k kum ma da o har k 
..n~tır. VilA.yet kaıbve tevzi lfstesiııl, u

mumt nüfus say:mında teebit edi- 1 
ıen ev ve aile kayıtlarına göre tan 
ziJn etmiş ve alaka.darlara bildir
miştir. 

Şüphe, bu in le nr cı n11rdan hankul 
k,ü pal..u imza koyan bazı 

~l<'rk::a:cı::· =tı!~~ birisine çarparak beynini parçaladı 
gtlve gııbi !l:irer. Kar. d ıc kemır r. K 
solar. Gergin )ğrw ~ r ıbdirir. Art , 

ıaııon>a henüz 1ıarp meycıa. Otomobil 1.ende .. g"' e yuvarlandı, anför de 
zehirle dolmu . düny 'I bır renk m:ıh ri 

Kahve bu sabahlan itibaren 
halka dağıtı a başlanacaktır. 
Herkes memurlı>rın nezareti altın
da mllhUr. run; kl'6ek"ğıtl rmda 
olmak tiz :re 25a r gram kahve 
alabilecektir. 

b~.ı·mu t r H r · b r itan t ""'"'L•<.Uu 
a gözlllmıedi. "f-

'>nl'a bu harp kaııtlBDlda iki agır yaralı 
at.ele ile bağlıdır. Bbtnclsl ~ Dün Zincirlikuyu ile Maslak Otomobil mütıhiş siıratinin bir 

h ya an 21eVkten e r k ln az. Seven gn"• ,,,.,,.,,,.. 
itimalı!ızluhn ol in du üren odur. canı 

t;ff, Udncld .Jeponya ile So\· arasındaki asfaltta feci bır oto • denbire frenlenmesi neticesinde 
a.nuımda 'mn1•nen M ko· mob 1 kazası olmuş, birisi çok a. yan tarafa doğru kaymış ve y-dn 1 rlrafJık maabedesldlr. ,Jar.on. ~~~. Uzere iki kişi yaralan. daki Mııdekl rden birisine dev • 

lcre bir m hr p k r derın man ar vere 
le ~n fena du) gul rı akset 'rir. Yıllarca yan 
bınbır çile i e biri d k du lan tıl ı 

ıi pakt mucllıinee So\') <'ti r •&&.19...... rilmiştir. Bu arada şoför Milanof y k 11
.rnz ohnadığma göre 'e mu- • Yapılan tahkikatta anlaşıldı • da muhtelü yerlerinden yaralan eşı•f1 o··v ren 

pacavrala.şır. Ha" ukı da.ha dün onu kendi g 
yorlardı. Ne kadar m A a ız olursa olsun, bir t 
her- şe) ı bel t - yeter. 

n ııin nıhu tedafilll yageleri b ~ıare.. , kaza şöyle cereyan et. nuştır. 
1 etUğfne göre .Japoa)a bu .......,........ Kaza sonunda kaf tası par-. ı d b" k Aşk gibi, haya ın en kuvvetli varlığır.da · 

.•.cıe hllkümlerine göre So\• .. Sovyet konsolosluğuna a:t 333 çalanarak beyni meydana çıkan yo un a ır aza 
rır "ya aleyhine harbe ~ plika numaralı hususi otomobil ve Tahtakalede oturduğu anla • 

na netıceler verırse, mille rin hayatmd • 
lıklardan ne fac'alar d ğacağmı artrk siz d .. 

Bu~n y r yiız'inde, tariıbin hi ibir <'.a rm 
a~oehlll' değildir. diln. ~~ .~ Zincirlikuyuvu sılan Hüseyin ifade veremez bir Bir adam tren altında 
uti<o\-a bltaraf1.& mmlaedesl- ~çıp.. uyukdereye dğru büyük 1 halde Si lı Çocuk hastanesino kalarak parçalandı 

hır kanRıklık var. Mılyonlarca genç adam hu utl 
yor. Mil) onlarca. çocuk, kadın ve ihtiyar da gerilerd arma 
yağan kızgın demir doluları altında parçalanıyor. B tün bu hai.. 
lede b~ rolu oynryan yir.e !fÜ'fil r. 

titre fse Japonya SoVJet Bu- bır suratle yol alma~a bMlamış, kaldırılmıştır. Huseyın koma ha Evvelki gtın Kü \lk<:ekmeceden 
,.. -

1 
hareWta bitaraf bu sırada yol üzerınde bir ad8.1JI linde bulunmakta ve hayatından doğru gelmekte olan posta treni 

nır . ı~ iiD, ba saniye he· la ka.rşı!"' .mıştır. pek Umit gorillmemektedır. Bakırkoy ile Y~flkoy arasındaki 
la\ rJOn bu karanndan t"AY• ~omobıl şoförii Rus tehaalı Şofor Milanof tedavi altına köprülerden biıistnde;ı gc~erken, 
1r 1Udlr. Henüz So\yet _ Ja• Mıla~f, stız:a!.i birder.:b1re ke"#'. alınmL,, kaza etrafında müddet • Musta.fa admda ir yok:u trenin 

lldudullda silah pıatlpwn•t- ~ış !e b~tun " ~uc M hmet umumilik tahkikata ba§lanmıe yavaı gitmesinden istifade ede-

Beyaz yn n Jı dı diplomatlar. kulaktan kulağa fmıldaşı:rlz 
Sırla bulutlu mulakatlar yaparlar. Dedikodular canlanır. 
k ranlıöı ortalığı basar. Bu karanlıkta binbirlerini kaybedenler 
<'Ok ~meden ton alevlerinin, vatan ~armm fışkıırttıir 
kanlı avdmlıkta bıribirlerine saldmrlar. Y oglu Hu yın adı 1daki c arn· tır. rek yere atlamJştir. 

vılh hariciye nazın Eden.in çarpmıştır. Fakat Mustafa muvazenesini 
rlrk gibi mua.hcdelerln bekllJ~ ka)'bettiğjnden ayaklan teeerlek-

ttıdS:'Y°;~ ==ğtl m:.: Başmemuru tokatlıyan Roza ~~y~~=yıve =- ı 
,ini mua.hedelerln ~e\eıd üzerine tren durdurulmut ve Mus. 

Ainı şeffaflaştıracak, zmiı en geçenl . beynin karanllfm. 
d:ın kurtararak içımizi olduğu gi'b okl.t-.s> bir keşfe muhtaeız. 
1nsanlık. acaba bu büyük iyiliğe ı ' ·n eliyle kavupcak" 
'·Süphe" siz ruh saadetin ilk prtını yal:al3llllŞ demektir. 

,i;:ın~:r~~ü~c!n~ıa;e=. Vekillari dünkü muhakemesı·nde deıı· ::r~kur:=~!~ aı::::t!~ 
a .Mıya ne bekliyor ki belllb MUddeiumunıtlik ve jandanna 

E'K ginılemlş buıunuvor! ol d ~ · ı · SU dUI bidise etrafında ta1ı1r0rata beşla.. 
, bfa CC\"ap ~erme.< için ılapoA• ugunu 1 erı r er JIUIUr. 

aı sarkta neler hıtedlilal ve 
terıi meSclelerl hallehm'k mec- H~liadada oturan RÔZ3 a. rup ~ iyioe farkede • lhtiyllr bir kadınla 
tın tinde olduğunu ~ öaliH dmda bır kadı!'l· ge '~rde 3a mediğini söylemişitr. küçük bir çocuk 
ek Jaznndır. nmda bir zeytın yağı tenekesi lki tane avukat tutan Roza • 

a nya muharip olduğu tak• olduğu halde V< :>ura inm. S, ıs. nm her iki vekili de birer birer D Ü şere k B u haftaki "Karikatür" 
nti ilk ı, olarak Sovyetlcrln A· kel ye çıkarl«-n isk le baş memu 8ÖıZ alarak, müekkillerinin bq 

a iL ile milnaset...t tesis etmr ru .~an. teneke için bilet kes- memur Osınana tokat vurma • yaralandılar ki res=~~-
ı· ... Ame-'1·- ---.. ··ile ~-"- me:c ısteyince hiddetlenerek lren dıklarmı k~ · ,~~Pt 
: ... ıer:1n .. ::::.. ,,ol_.m•:;., ..J::.::; disini tokatlamıştı. ' ... uuııı vapurdan c;ı • hal anlaeılrYor sanmm. tJstad 
...,, ,., .._ -----~.....- km~ Osmanm yanına .-1erek Amavow+ır~ - ......... _ R--'-=- ___ , 

merı.ııa Cumluırrelfıl Raneü Vazife halinde memura baka. haşm bır tavırla: .. ~ ... ~.7--- Ayaıııma Us.. _.___.. aıw.auı en IWWldll ve 
ı..- kanm Sovyet Rusyaya Vb- ret suçundan hakkında tanzim til sokağmda oturan 60 Yllla - ~ w...~bolle=, bir~ ~? 
·~- ok ,._.... __ _.. _ _.ı --'- olunan zabıtla h · :-. Hani ......_eken'n biletı' •. de • rmda M\8tafa km Hanife dün -.-aıwa. A.&UMU• 
-. ..,_., '-- e Y-- emen curmümeş - ucu bir atı erinin "Tllrk . Alman doatluk ~ a mu blldJrdlifne .....,... h.ut birinci asliye (.'e7.a. mahkeme digıni ve Rozayı yakasından ya- . 1 .~ binerlteın muva - balı" .madta1ı bir teneke dolusu 

1 
~ı sahası h r eeyden evvel ame verilen Roza. sorgusu so . kalıyarak tartakladığını, Roa. • JIBIM!8JN ..... rek yere dili • petekten. bir pa.nrµLk bal alıp 

ık 1\.-ıe ~rc,an ~tlr. nunda tevkif olunmuş ve ınuha. nm.da .kurtulmak ıçin ç:ı.balama- m~y·ar , __ ... ____ ._'"" --.:ı- .. .ıı:...... --' .. ++ .. .-;.~bil esna· ;J.' te _. keme8i dlmktl «iine bJrakıbıufb ı uzenne cimin kazara meınu • AölW:llln aUAuı. l:llJllMAJIU4 Gf>6UM ~u ........ ....,. .. 

kafC: nok~ Japonn. lı;bl Dün devam olunan duruşma. nıtı;~ne iaabet ettjfini iddia salde ~~~'T~~-~bal. da..:_ nı. baJdkaten _..___! 
. ı o hıllr: da Janet adında bir kadın şahit etm'9"er ve: _....._..., .-ı "Ua&t -3uu9 
1 e flu harııtc ha\a lnl\'vetle- olarak d'nl nilmı , memtırla n~ 'C'- dlnlmJştır. dediği görülüyor. c-e .l\oU" - ı:A':>a.sen Roza sı'nirlı' ••e aktl Bundan 1.. .. ..1. .. Clbalide otu a-'--- ba1mm ._ ~tıla o 
r·ın m h bir rol oynı)'1M'Ak- zacaknmRoza.nmünak!aQn ettı'klerı'nı·, an • 1 , , ·~ • ~"' vu...,. . _... hasta ığma müptela bir kadın • ran Mustafanm -4 yaşındaki of· lan aMbsr, sırf tat vermektir. 
rat tıerin "' rk .,.,~<'8l bugthlkU' ___ ın_O_s_m_.,_n_a_to_k_ııt_v_u_- d~. Ufak tef-ek şeylerle sinirle. ıu Yılmaz da bah~i Yilnk Bal, kamı doyurmaz. Ancak 
rdıtnınt kası il<." alikasız olarak ~ Japonya sen<-le..OOnbcrl ta- mr, k~ n 1 n geçerek bili.hara duvar üzerinde oynarken dUş _ insana ağız tadı verir... Türk 
l>',·r ınü t ha kuvveti teıkll •nur ettJğl Asya emperyalb- çok ~~an olduğu işler yapar. mfiş, Cerrabpaşa hastanesine kal sözllniln bu kadar tatlı olması 

lan,ıe ir. Bu müdal• lnn'\etl- mini tallakkuk ttlrmek itzere eh- Kendisının Ttbb1 l\dlide mı.i.şa. - dınlmıştır. da. Ankara gibi mraazzam bir 
e vı ıı--11 .. __ hede altına alınm ını iıtiUW'\ruz'' ş be D ''kovan" da en lezzetli be.im i&-· ı mcı.I uli uru iş aredir. -•P 8&11anDda yer tutS«'-1.'.dır. de ;.,ı rd J~ U ye avet 
den tayyare<'lliği ba sabada ne Şarki As:vavı nüfuzu altına almak, m'94e r. 8eflll1at .AMerUk ŞahıM'nclea: tibsal edilmesinden ileri geliyor 
ba{i)et, ne d<" kryflyyet ltlba· keyfiyeti da n. a hulya"ım ta• Net'cede m:ı.lıkeme. vekillenn aı2 DA 382 ihtiyat .1ak&Uardan. •· desek, hata etmeyiz. 

kmhk dikkat ı raUp bir kav,-et hakkuk ettlnnt k flrnellnf.' dl•ı,e- bu iddiasının doğru olup olma _ katlık dereceslııin tayini ve aynı za· 1 Merkezı Ankara olan bütün 
lir. t'ek lr. IBponva su d!t.! l•<a.da ıtiln· dığmın teebiti için Rozanın Tıb manda 941 ihtiyat yoklamaaı için mil. TUrkıye, gerçekten bir kovan 

te- Co ~afi \azlyt"t ,........ ya harbinin ~rk me\' •• tınde lı.tlk- bı adltce muayene ine karar ver racaaf etmıyenl riD biran evvel §Ube,, ve bizler yorulmak bilmiyen 
antio, yet ar zislnden lcalkaoall baH 1tözlemektedir. miş ve nmhakemeyı başka bir ye mtıracaatı&n ehemmiyeUe U&n faalıyetimizle birer ~ışkan a.. 
detl'e-ler Japon mamarelerlaf Od SADRJ ERTEM güne bırakmıştır. olunur. nyı temsil ediyoruz. Türkiye 

. ;.r.arflnda tahrip edelJlleet'ale- ==============:::::;:=============::::;:::::;:::::;:::::;:===================dc Japon tayprelerl So,.. 
m'ladOrelerinl bUJablJııaek ~ 

aç günlük sefer ,.,...·hn 
eder. Şu halde kloGk ada· 

r 98~eılllde mUt.ek1811 bir ntlfm 
dflhJlnı lhth"a eden Japon a
~ hiYtik t.ehlllreye marudu. 

1- Amerika Ue .ıapcm,a •· 
la harp zuhur ettiği takdlr-

1uH'IOb donaemaın pulftkde 30 
0 n 1dlometrellk bir abada 
~ e gezmek m~buriyetlnde 

il', oonanmanm Mldeee 
ve benzin ihtiyacı esuen 

· ~ "7Jyed sarsılmış oha .Japon. 
rdJ D bftytlk yükler ytlldemek-

a}l()Dyanm bua m•bNI halJe. 
ifl~ği )'aAJD • eleJerl ftl'dır. 

1Lkın meeelelerln ea mtlhiml 
dal meselesldlr. Sellelenleahert 

bolavasma angaje olmattar. 
' :ıeselesbıl mıM kolayea llal· 
anm:a- için lıltvaflıiı terdh et. 
evin ınllmkttndlr. Çin meee._... 
~~~ Aı- - Sovyet 

_reoesanın at yardmn var-
~1Cibıkü Abmaıa ile Sov,.et 
,,} muharip ........ P mld

tablatUe ~ Çine 
eaııdlla.n y~ 1ıılr tewakkaf 

ay f ~eçireoektlr. h • la-
\ ·~in bir lluançtır. 

yerı,_, btitilD Dttle•llll'e rai· 
ırz ~;yama detW .......... 

d zaraıtlettlrece Od tut • \Jcuk edene ,.,_,..,. _. ;.,:f?: ., .. gimaek ....... 

avay~lardua lıld, So~etleda 
~lr -.fer hr -, ve,.at 
~ ihdmall IDfieat ..... 

_.!!da ......,_ DthMp 
lnte yer tatmuı atbakfta 

b ~ .Japoeyayı Urlıe ... 
~ Bltlmal ~ 

Seı 91feıtaı1em dyacle Mil lllr 
l'ltamıyete •fn=• .. n ......... 

.. lhtlnwl ·>·ttü ..... 

-9-
Elif b!rdenbire sarardı. Bey

ninden vurulmuşa döndü. Sa. 
~aklarını ter b tı. U"'•duğu tttk 
lif, beklemniyen bir hadise mey
dana getiriyordu. ( mitleri bir 
anda baltalandı. Söyliyeceğiııi 
şaşırdı. Gözleri odanın içinde 
bir döndil. Etraf kararır gibi ol. 
du. Kendini güç tuttu.. Kekeli· 
Yordu: • 

- Ne? .. Ne dediniz hanıme. 
f endiciğim. 

- Ne diyeceğim ayol! .. ldah· 
mut bey oğlumuza ... 

- Evet, anladım, sonra .. Son. 
ra. .. 

- Mahmut bey oğlumuıza uy· 
gun, 'namuslu. vicdanlı bir tue
cl:k bul, buluştur, dedim .. Bunda 
PIBca.k ne var ki.. 

- Hayır .. Şaşıracak bir teY 
yok. Fakat .... 

- Ba)'dl. haydi. Nazlamrıa .. 
Fakatı, makatı yok bunun ister. 
sen pekAl6 bulur, yaparsın. Naz
lanma.. Bak sana söyliyeyim .. 
Kırk yılda b'r iıpm dUşttl sana .. 
F,ğer yüzUsttl bırakır veya atla. 
tırsan bunun hesabını kat kat 
.oramn senden .. Haberin olsun .. 
Ben bir işe elimi koydum mu ar
kasını becermeliyim mutlaka. 

Elif bir de tehdit edilmift,i. 
Blltün ümitleri biranda suya dUf 
tülden sonra bu şekil9e it yap. 
mıya mecbur tutulmatı da caba· 
aydı. Hacmineye atelirken ayak
lanm.Jş olan kuhmclar şimdi blla
bfitiin sıkıştırmışlardı. Fazla er 
turamadı, Haeminenin elini ö • 
perek çıktı. gitti. 

Vakit oldukça ilerlemişti. Baş
Jadıiı işi tavına getinnek isti. 
yen Hacmine yeldirmesini Sirtı· 
na geçirdi, yazmasını baıpna ört
tü ve Mahmut beyin 'bahçe kapı. 

V.AZAN ! 11 MAN AH IS"Al 

sından geçerek yürüdü. 
Mahmut bey kızı Senihamn 

sUdüntı içirmiş uyutmuş. bir ne. 
fes almak içın bahçeye çıkıyor
du. Mor salkımların gölgelediği 
çardak altmı çok seviyordu. Boş 
vakitlerini burada geçiriyor sa· 
hahları guetesini burada oku. 
yordu. 

Hacmineyi göriince Mahmut 
bey koştu.elini öptü. Batnını 
sordu. Çardak altındaki hasır 
koltuklara karşılıklı oturdular. 
Birer sigara yakblar. 

Hacmine lafı uzatmadan ve 
maksadını dolaştırmadan anlat· 
mıya karar vermişti. Mahmut 
beye döndü: 

- Ojhım .. Şunun IUf38IDda 
aeni tamyalı bir ild BtY oldu, ol· 
madJ. l'altat Allah bilir ya. ken
di ÇOCU)darımdan daha ook sev
dim. Her hususta müJremmel bir 
insan olarak tamdım 

- Teeekkür ederim, validecl. 
fim. Teveccühlerin.iz efendim. 

- Şimdi bunları bırak da be. 
ni dinle Mahmut bey .. Senin bu 
halin hiç de hoşuma gitmiyor .. 
Koskoca köşk içinde yalnız, bir 
ufak QOCUkla hayata küskün Jra· 
hşın beni de iizll.yor. Hayatta 
her şey olur. H r felaket ve ıs
tın.p biz insanlar içindir. Fakat 

bunlar arasında bo~çlu olduğu. 
muz birçok ba~lantılar vardır. 

Sustu .. Mah,!llut beyin yüzüne 
baktı. Başladıgı sözlerin ne gi-bı 
bir tesır yap11.cagmı anlamak ıs. 
tıyordu. Halbuki Mahmut beyın 
ne bakışlarmda w- ne de ren· 
ginde hiç bir başkalık yoktu. 0, 
gayet sakın sözUn son taraflarını 
bekliyor ve dinli\ ordu. Hacmine 
devam etti : 

- Ha, atta : n ez.. 
Evet. bir evin kadını aradan çe
kilirse bu büyO:k bir facıa teşkil 
eder. Omm hatıralarına hUrmet 
ederek yaşamaık da bir teseelli o
lur. Fa.._ltat her gun yer: bir ha. 
yat bekliven, her an dıkkatli bir 
bakım isti~n altı, yedi aylık bir 
yavrunun ortada bulunuşu sizin 
gibi bir babaya bazı mecburiyet· 
ler · iikler. 

- Ne gibi mecburiyetler e -
fendim .. 

- Bı rana §dkatim hiç bir 
sevgi telafi edemez. Bu muhak· 
kak. Fakat ona. ana sevgisine 
cpk yakm olabilecek bir kadının 
sevgiai de böyle bir f!l8bi için 
mutlaka lizmıdır. 

-Yani! .. 
- Yani. demek istiyorum ki 

kendiniz için olmasa bile. orta 
yerde duran, bocalıyan bu masu. 

mun sevgisi ve hayatı için evlen
miye mecbursunuz. 

- Fakat düşilnün ki ben ha. 
yattan büyük bir sille yedim. A • 
cılarmı öyle kolayca unutulacak 
şeyler değil. Karıma karşı olan 
sevgim ve onun bana gösterdiği 
şefkat ve bağlılık olmasaydı, 
batı! ara yerde devamlı bir ge. 
çimsiz.li:k duYJtUSU bWunsaydı, 
belki 900uğumu da düşünerek 
onun hatıraları arasmdan iyileri· 
ni fenalariyle çarpıştırır ve u. 
nuturdum. Halbuki bugün.. Hiç 
de böyle bir vaziyette değilım .. 
Siz benim yerimde olsaydınız.. 

- Haklısınız Maıhmut bey .. 
S!.zin } ennızde o saydnn. belln 
evlenmezdim. fakat bır de Seni
ha gibı çocuğum bulunsaydı, hJÇ 
tereddüt etmezdim. 

- Bunu çok düşünmem il. 
zmı. 

- Ben de sı" ~ derhal cevaı> 
b 1 • r d d'm . Veyahut, 
şu kadın ta.nıdığımızdır, sevim
lidir, temzıdir ev enm, tek if nd 
bulunmadım Mahmut bey . Ça. 
buk karar verilebileceğini sanmı
yorum. Fakat ufak bir niyet kL 
fi gel cek GöreQekıiniz ki ha· 
yatta daha çok zaman gWecek 
ve eğlenecek fırsatlar bulundu. 
ğumı anhyacaksmız. 

- Alakanıza teşekkür ederim 
efendim. Sırası gelince bu dü· 
filncenbıi batırltyacabm. t:flfl'I. 
ginizı ve teveccWıünUzil unutmı
yacağmı. 

- Her fırsatta yardımmml 
kop.cağım ofhmı. Vakıa yaşım 
gençler kadar çevik ve çabuk ol. 
mama ma.niee de gQcümün yet
tiklerini yapacağım. 

- Tetekkir ederim.. 

(Devanı•,,.., 

HAKKI BIJHA GEZGiN 

GO NE 1 
BALI 

bugilnki1 mevknne arı gibi ça 
lışınasile varabıldi 

Fakat, dilny en lıezlııetıı 
ağız tadını vücude getiren 
"anlar'', yuvalarmı bozmak 
teyenleri göıilnce, elbette kl 
kacaldardır. 

HiKMET MONI 

Define bulan 
Edirneli arabacı 
Altınlan latanbulda 
bozdurup bozdurup 
yerken yakalandı 

Edirned ki evınd , duvarm 
de bulduğu büyük d-hoavl 
hnkfllnete haber vermeJen. hal' 
camağa b lıy 
Ali işin haber al 
yakalanaca sır 

Aliyi şiddet 
ta dün kendisini To 
deki Sotlnnin kahv 
çirmiştir, 

Allnln üzerinde 600 1 
lil'a bulunmuştur. Kendisin:bı 
duğu altınları, Balıkpazarmda bir 
sarrafa bozdurdugu anJapJm11m 

24 saatlik beleclV'e 
cezalan 

Son yirmi dört saa arfmda 
gehrimlzd , bel diye DizamJarma 
ri&yct etmiyen 39 , t.ruıwa 
lardan atlıyan 8 Jdfi, seyrtJeefer 
talimatDame&JlF a kın harekette 
bulunan 14 şoför ve 8 ara.bacr 
zaland.mlmıştir. 

Aynca muht ftrmlarda 
.adet eksik <tartılı ekm k bulun 
muş, bunlar milsadere o unarak 
sahipl ıddetıe ceza 
tır. 

rrC9nvıLE 
~v .. 

> 
:ıııı: 
c .... 

Pazartesi 
30 azır. 1 

VakiUel v ... 11~ 

:-- uı 8." UI 
Olfe U.17 UI u.tt 
lkbull 17.18 UI ıt.U 
Ak1111D IM5 U.OI iMi 
'!'..... 1.• ... 
~ 8.lt LU 



Romangatla 

Bir 
intikam 

yıl 
d6nOmD 
Hudutlar 
yeniden 

kurulacak 
...... (.LA.) - Bea.ra1>7& De 

.._. BUJroWMwım Boıtevikler ta.re. 
~ papmm yıl d&ıtlmtl mllnue 
~ hAtaD peeteler, Romen ordusu. 
-....,. ~ anan.tana balfL 
-* Dımıe buJmulnl» bu Yillyetler 
bat' wte- IU eolt maMle•er neset. 
mettedlr. 

eerttnde 
dolaşan 

bir haber: 

Sovgetler, 
lanklara 

SDvarl ile 
abtmıs 

....., • fA.A.) - ·-taa ~ 
ballcı ... ..ı.rt büJandıa ftCIJıeOell 
~em,..... ...._...tattı. 

zar etm.ıttedlr. Bq1ba 1llllWlll Jraruo 
ıAımr ba 18bmJ1ı1ı1a cıeYap wıeaek 
mretlla bamd tıebUller D111119tmell ... .,,....ktdP. 

Jlump;. IDtlaren BcnJeC bat ku an. 
tl8DIJlmm. .evlmlce;n b*Jnmmdaa 181> 

tılJ faıblt batalar a.tmd&D -- dll. 
........ .....,.......... lılS.al Ol8nk çok 

.... cl1kkat cıimak u.re '* .AJtnaa 
tanJI. tllmanl• karp Ruıılal'lll ıaP1DJ1 
..... Men ..... llbar1 bDıcmD1l l1ert sa;. 
~ 8umm JleUcetd - ~bit 
.ıanıll. IMltDll KUaJI Wmen1Dlll. malı· 
..,._ -Unda lreDdlDl ~ 
._mm _..,.. Jaanetlerl 'IHQ.u. 
- ÇOlt tayyarelerlnl ~ llaft.o 
ıarma g&ıdermtft fakat utracıık1arJ .............................. 
..... tMertbe- dlbtll" tpt& 

Amerika Amt,aya 
asker g6n*'1nek 

~tiyar 

td 1ıllllıllltı --··· ___ ,._._ ,.. ...... " .... 
.. alllet .. .Ye .. ,Uf 1tf. 

ı....tr.dald. .Amedla blıolım 
ook rWemfl aJdulimdlm' w e.,. 
im* bir Uld8' ~ .. 
matn...m orada bir mtıddet 1a1 
mam ll:ımDgeieeetta-. llBffwt ay .. 
Dl _ ..... PllllD bali!ilWl'Al • 

Japuak --~ lnbllde tc* olan eıctmt ıımanwfinaa '9 ....... ~ 
Rl•ı cepbesiade 

(IJu tmft z,,...,,. 
ıi pMlltmlm1lttftr. Tmla delta. 
.. Urelr.tt Jıllt deftlD et • 
mett.nr. 

2-.am-.aw•mallw 
~ .,, t t d't lııitu8ı• ida' 
hank&ta - taarrud tte ibM'8 • lerine devam et.mil ve .._,., 
UıSerma faikir-tini teyide mu , 
1'8ffak oın-.ır. IXilman Ya. 
a 8-k.,. Galata w Köttenn 
~ birJw; bolllılıa Ucu.
mu ,..-.. w sivil halk bomlıılt
,...,. .,. mitalyk at.tine fll • ta...._ ... Y.MMfiil, lwıar • -- •. ,.Wıdir. • ıwtr • ..................... .... ~ ...... ..,, .. 
muftffü nk ıretar .. Falllıt aı -
ldla Jawr °"'""'ır. 8'm .._. 
... bava ...... ebeltı:inde -,... ........ ,,.... .,. 
h&vada dafi bataryaları tarafın. 
.. olmak tlılse tatrlJen l35 
SovJet Rm tayyan!Bl imlıa edil -
mı.&. a tanaremm bJrptır. 

3 - 26 hui:nmda w ... 
apJdaımda 1:ki Sovyet torpido 
JDtduti ~-~o -
va" torpido Dlumi>i. batınhmıt 
ve dfivf ndıt.emel olarak ha -

--~· 
' - ~ .-.Wtııtte lU 

ı.c llOpl'ü ,,. cltanala ....at-
-- tndİrlllif flDt lıuiıllınri •· lerillMlredUwWılr~ 

La•• • (.&..&.) - ~O. 
l&rllta ~ ... Dl1dlaleder 

haikmda eaulı ..-..ı JQktar • .u. 
manlarm llmü ~ ....... 
llMd9rlalD - .. ,.,.,,, ... ,,_ ..... -
.adi gtıaeltlllılll .. ....,. .. _. 
fılldJet ...... ..,.. ... ( kll ... 
Nm•••rm. ...... wnDllS • rt 

7 

b 
oe motörltl latalumı QOk v"P'llra lıa 

Sovyet tebliği Sovvet 
halkı 

Bütün tehi~ televizyon 
ve fotoirar makiaele
l'İlıi lıiilmmete YeriFor 
......... (.&.A.). - Koüovadall 

'Ctntted Prela'e blldlrllcuttııe gGre Satı. 
J9t. htUlametl. balla eDerJDdeld t.1*, 
televlılJoD ve. tetotraı &letıerbıi hO,,. 
kametıa t..Um •tmete davet etmJftlr. 

ingi&z askeri ha
yali loskovada 

• fBaa tarafı ı incfdeJ 
lana bekleaigı muvat.;aJdyeuerm ma. 
hlY9UDl Ye fUDlUlOllfl taıuntn etmek 
ook IJOçtflr. Şimdllik herkea intizar 
ballnde liu!wımaktadır. Her balde 
Rue Alman barelc&tmm bulmıdutu 
YUlr9tı tMvtr edMek mllh1m Jıa'ber. 

- ....... bahta -- .... ktlr. !Qıu. 
~ tcliı ~ beklemek ........ 

a&adfcn Qrlpp&'m 1:ı1r tacwa ıae,., 
tl U... l*Wdie KC>llllnap. mawaaaıat 

eWil dtlD ö~. KUphttler 

-- ftn M kllllılll! okfDA'uım qre 
mw _ _.,•lıltflDl lılbal> •tmlt-
ltldlP. ..,... dlıllll llldmaa aensraı 
118-~ llılf -=rlrda 
Bdf39rle.8tt5 mDltae ellınk lubmm .. 
"Bllllt et•wm•ı ,......,. tıetldlt d.. 
.... .................... JIFllda-
~ - ....... AJıma lllılllll ..me. 
l'fııll • 1311- ..... -. ...... ,,. 
l'llldan biri olarak telAk1d .,m......,... 
cnr. 

ır....,.. .... lllP ..... .&...aıtur, 
Ja1ı VCllllSdlz. 8'ı lllba7 da lloeko. 
ftda atqem11tterllk et:mltth'· 

Am1ra1' .._ Ulır ~ lldam ve 
c.dbm7 • .,.Uedlot ........ M:xı•ler 
olag Dalldlm eneDd 'ftlmlfelerbılıı hep. 
miada ....... , ..... ., .. ıwk 

IUretlle temaJb etadflerdlr. .... ..,. ... .., .......... . 
an _..tlld ............ ;lila911a 

~ dtfıpaa lllnıJıııl!ıl .. - ~ .... ~., .......... -. 
slltıılıHıldlr ......... Jııııtla.1' 7 7 .. 
u malik WJılftdupa ~ 

- hmllld\mdlald .......... ee:. -------------etmate ~ maltida'I' ..... 
lllllllr."l mOdafaa lçta b8Jft ~ 
- Mltatmett.tldk ... tan•6ıd 
d9 ...... fdldedDe tdrlpkll' .. 
..... J'&t'PaJrtMır. $tıımı•n;ra amıı:a.
..... tılddetU ram IJomtıar"'"....,_ 
JbQDdell Bllbell- tıftebntfl11', .... 
atideki petrol Jr:uyulan Kwr laft 
kuvvetlertala -.ııa ili n 7 

1 tefld1 
etmekfedllo .... ~ ,.._ 
WdaI fnctDs mmetlDe ~ fda 
lllJaCfe tttmat tvDdn etmelttıedflo ..... 
dl tıoprdJUI a.rtadıl tıdlDUll9 .... 
Jlafua .~ olan ltU9 ..... ~ 
vetleri 4Dprıanii pwsm •kıla _. 
cn,meırtecUr. 

---.... ""' 5 ıllllf.. 1
111"L na munCanman devam etmek.tecUr. 

Çörgt!1D 1'eyımatuı4& IA1' etUlt JOUtt.. 
kallm tatbikatı netbıll ~ ln'St. 
Uz tayyare!~ &ım.......,. _,..... 
karp yaptığı llarpte .,...... -
hayat! 11oktal&r tePll 8dell ,.ıu. 
kal'§r ge~ ıı pazar rectld hilc1mB 191' 
miflerdlr. ~ımpıattıerııı IDtlbaaa göN, 
Alnumlarm Ru ceıpbMl!tde UlrMll&. 
lan tanrare •Jiatı bt11tlk Bdt&DJ8,. 
nm hava UsttınlfllQntl tahmfa edD6 
tlndm enet etde etmMbd tada edil
ceJdlP. Ba"f'Mlllk ••)Mlıla'ı.rlDdell iL 
rtDID teıgrafma göre 21 Haziranda Al 

... - tsnueı• tasma -- ııa 
cUJidWi ......,.,. 1ııll,uk DJiata 
'11'•11 111..-. Alma ._.,. lulne&ı-. 
rln1a MyD .. ıa.ns prkta m..
cıldtıla cllletle ,...... •""MIP .... 
dDe sODtt.Ds .-ıaa ,. ... 11 lmktınl 
btld oı.calds. o.... ldlnm1aD 
llalDlmdlm--- -- ...,. • t-......... ,..,..,.._ ................. . 
..... yapıla1I hklJım a. ..... . 

mub&rebe kruvuOrllntbı .- • Jaa
- aıramuıma ... ...,.. ftl'lllltUı'. 
fılcl1llıl9 Almla ı..a mnet3eltııııla 
Od eepııe,9 dllllma• Gsel1Jae blılll 
olan wıst,.ıta ..- ....,..,. ...,._ 
de3'9 cahpnakt ..... ı.....,. ...,. .. 1 
ftGerl bu ..,.. dlll"- llttDlte 
claba ll4dlt.tl aıı l ı r tDdlneefıtlır. 

Bolşnik esirler 
Btn'lin, !9 (A.A.) - D. N. B. 
~ 

Boltmk eııil1erim ,.. er.. 
ler, Romen • ı laıtıJnıWd .... 
JOftfar& ........ BollWft - • 
kerleıia*l ~ ..-.a le Jnıt 

• ~ • <A.A.> - ltemaen 
""• llılltawi ...... ~ ........ ook, 
....... tiJlju~~. 
Diler tatlııba 11t .bdrev Dd:ıcau da 
da. ucane um'IJllaa ~-

• İIJteaCed.ve, 19 (A.A.) - 1>6§. 
mazı tanareterl Cumart.eet geceel, İli. 
~ ~ bDcam •tznlller. 
dlr. Haar ellemmt;:reta!zck. .&1arm 
pfak1a nlha19te erın1tt1r. 

• Koskon, it (A.A.) - Boıryetler 
Blrlltl De han arumdak1 mDDuebet.. 
ler dOıat.aDe olmakta de"8l ..,.. •• 
D&ell8l91'I trana bl'll .,..,.. teldt. 
le:rbae dalt' AJrnan!&rm ~ 
~ teıml1'lt bile ..... Jı*lur. 

Mea•ud hir nleame 

... tı.t ·····r ~-.....,,... ..._.. ........... ... ,.. ..................... ....,. .. 
1ıeb ~ 

edı1mft ~- Bil .. -
kerler, teprlllr ı ıs.,._ ketm L 
niforma gip ,,...__ Baulaam 

... Dt il.' & __.. NMl mun.. 
....._ iM: tte devam etnıi;tlr. DUm. 

~-..ıi"4•:ıl,ıtiiiı•&· --~&lii'ır ~· mmı.tm -.,lat ver. 

....... SaiyfMer ..... As 
ıa l• ı 1ı 1, Ilı• lrl&M 'f'e 
TM' 1 ıı «n, _.. "' ....ı 
:=a...,wı ..... 

Alman 
tebliği 

mlflerdlr. A.lmaa JdlmımJ9n IJll 

deatıoyer, b1r torpido - lıılr dentsa.W 
tıyı batırmqlal'dlr. 

l1ııt So9J'et 1'198troJa'l taı:aımdlUl 
~ Jrartı ~ t.amm. .. 
~ ahl1 la&taeyalan ~ 
alda 'tıa&ktlnlmllbl· ... l* ~ 
baNnn ....... ~ •fıro;pe6. 
lertadla biri 1-bava oblWf ~ .... 
atbatle. ,..,.,., •• 

t-•~ .411D1AUad' 
acelllelan KoYJIO'DUD ~ llııt 
gtlndenbel'l devam etme1d:ıt ofu .._ 
ldt lllrteak -ıua~ ... 
ferle 'bıltlrm1llerdU. Bil' ook MU »-
ıar tııııh'bdt • lmlla ........... , 29 a 
- attr tipten olmak ... - Sat'-
,. tlQ1Ft, llO clla-fula - 181 ıeıce 

.W.O'bll tatmam---· 

t -



rihten: ____ ....., ____ Artırma ve eksiltme J 

kanununa bir mad-
tikam harbi d .1 d 1 :günkü motör harbınde ge. e 1 ave e r iyor 
nokta tarihi ehemmiyetini Hükümet, artırma ve eksiltme 

JJfua. ediyor: Ceoaret. Yanı 
kuvveti. Buna. bir de in.ti kanun.una muvakkat bir fıkra ek-

t dlissi ilive edilirse harp şek- lemcğe karar vermfl ve ibu hlll\11-
ı .. .utün ~- · • ta bir kanun lAyihuı hazırhyarak 
uıu. vv,...ı.ı;ıır, insan motö Meclise sevketm.i§tb-. 

olur. Tarihte böyle 
c!Pin pek çok n:isalini görü Kanun IA.yihasmda verilen iza-

• Yalnız Ô7.demir Osman· hata göre eklenmesi üstenen fık-
• ra §udur: 

m harbı tarihin iıbret dolu 1939 Avrupa haminin devam 

aıoı~S:~f~i lma.nı ·Kuli Han ettiği milddet ~inde ecnebi menı
br. kişilik bir ordu ile Şa.bu Jeketlerden satm aL"J18.Cak her tür 

zırkkınları.nda Siliatire Sancak lil eşya ve levazım, artırma ve 
eksiltme ve ihale kanunu ile. mu

taJ\'akubu büyük bir mağlıi • hasebe! unıuntiye kanunu hüküm-
~ uğr<> .. mıstı. !erinin tatbiki ka.bU olmryan hal. 
çok değerli kumanda..TJ.lar, lerde, ait olduğu vckAletin teklif J.rpte öldürülmüş, bınlerce !erde, ait olduğu vekaletin teklifi 
• kılıçtan geçirilmişti. ve Maliye Vekaletinin miltaıeaaı 

b ll!I mağlUbiyeti haber a -- alınmak uzere Heyeti Vekilece tea 
enıir Osnıruı Pa.c;a Der • bit edJlecck esaslar dairetsinde mil 

n bütün ordusile yola ~Ik bayaa edilecC'ktir. Kanunun mu • 
· ir ~IBmda.ki sahrada 
'ne ür. gün l>Pl'jt resmi yap cip sebepler 19.yiJ'ıasında aynen 

~ ... -:r • şöyle denilı:ıektedir: 
~;tan sonra Samur nehri ke- "Ecnebi meıınelkctlerden yapı· 
" g ldi ve yoluna devam et lacak mUbayatta firmalar tarafoı
fldf dan kendi memleltetlerinıie cari o
Kil!lu. srıağlubiyetin int''camı • lan kanun Iıükümlerıne görı." t.ı;:k. 

nk icin durmadan yUri1 - llflcr dermiyar edılmen:te ve bu 
\ tr-' lifler ara3ın<la 2490 snyıJı art-

_;ıan Pqa, vaJ•tile bu dağ • ... k ·ıtme ve ihal" • ı 81 17aruce çetinliklerle pençeleş ... rma, e 81 
" ıcanun 

re, <laima galip aelıniş, TUrk hükümleri tafüık edilerı•ed.iği gi:.,; 
.., taah.QUt bedellerinin buyük bh· 

run yüzünü ağartmiŞtr. Ya kıammm peşin olarak ;stenmesl 
da!yin mağl()biyeti bü,iik ve &vana olarak verile<:Pk m<>ba· 

}l< iöi. Asker, Osman Paşa_ u· '·-"'il t minat verilme 
m~ a:lt:tticn bı"r irJtkar.ıı alma. ge mu.....,,, c me -

ı ,.... al d 10"0 .say:lı m• • ascbei umu • 
dıuniyeceğini çok iyi bili • mi) 11 ku.'1Unli un 83 üncu madde
;ier~res o:ıun galip gelece si hUkmilnc muhalif bnlunaıa.kta-

if,eremindi. dır E"'-va ve mazlemcye olan "İd· 
m ••• "'" ., ~etil ihtiyacnnrz nazarı i'•:ıra alt-

d,mun m, harbi tariht~ rak mevcut ,kanun hükümlerinin 
l'\r ıstlanr.ı.n muharebe! den- ahvali }ıaur:ınm devam ettiği mUd 

Vl"I dete münhasır k"'llmak şartiyle ta. 
atlsmı. Pa..,~ merkez uman - dili zaruri görülmüştür. 
~ almı• t ı. S?.ğ kolu Sıvas 

haflerl.ri Hr •·dar Paşa. sol ko. 
~ef e;evı<' ... OP' i Cafer Pa.f?a i. 
ta~ eao. l· • lran ordusun.un 
ma rkezıie !marn J{uli Han, sağ 
yetf'·h n nn tem Ha:ı. sol ce • 
ku J , • O ' :ı,n-1 ı cır'(} u ~ ı_ın dan 
işuJn'l ::m Burh::ın t'n bulu 
yyJOrdı 

Tudsr o.mı.an Paşa otuz 
iır eçetin harplerde kendL 

§U~ yoj.şlık yapan yağrz atma 
llğ\mişttl'a~ız at, kaç kere onu 
bu 1bUyt tehlikelerden kurtar -
saıı., keisine sayısız defalar, 

~idem at ka.zandrrmıştı. O. 
deıt içi~umand:ın, yağız atına 
bl• haıe binmemi. Efsanavi 

rke:ıı \utt atfedilen ata bu harp 
p e~<d bindiğini görenler: 
n s<- Kıulacağız! diye sevini • 
akrlard 

·~~ 
ine, BlitUJ gti.n silren boğuşma, 

l> tUrJ30na ermiyordu. Her 
ta~a kızrşml§, her ild ta . 

of da :ıa susamış giıbi dövü • 
ift: rordAkŞMn oldu, hava ka. • 

tctdı. izler. düşmanı JtÖ~mi • 
ha~ ıe geldi_, fakat şakırda • 

aen kı sesleri bo§luklarda. hL 
korflÇ akis!E'r crkanyordu. 
- pşaleler yakılsın! 

~u ~r. her Ud ordunun i~ 
ıeı de\landr. Biraz .onra ge • 
Jinttanlığmda. binlerce me. 

111 e :ın 8.ver gölg-elerini dev 
,7oo ff:I halinde dolaştnnağa 
ali81tll· Kan ve alev kmnIZilığı 

25 b~:ple sarmaş dolaş oldu. 
1 arp, tarihte ''Meşale sa • 

dir. diye anılıyor. 
kay~· kollar yoruluncaya, gırt 
. bur artık kavga yaygaralan 
Tl.T~a.ca.k bir hale gelinceye 
· ~ dövfü:ıüldii. Sa:bah ağardı • 
da lkrt, özdemir, ordusunun 
~ ~iş olduğunu anladı. 
·bılr ~ 13 ma}'lS harbi bundan 

l başladı. 
•%'1• n:!krnan P~ as'kerlerinden 

rma rccsinin yaralanml§ olduğu-
ull'• pı Ü. • •• 
~ılar, her zamanın gıbı · 

~ Su!" diye inlivecek yerele: 
'" Biz ölüf>ruz. S~n intika • 
· :zı al, 

tep6'e yalvardılar. 
111 dAJn değil yaralıi.:ı.-:, s'ğları 

>rkutnn:yr rdu art.:~ Binler. 
er, bı~·~birin! çiğniyerek 

c etti. 
u t\in bir orduyu esir aldık 

!evinen lmam Kuli Han, ne 
11a ğım pşırmıştı. İran SÜ • 

Barr ri çala ltrrbaç. ~a mah • 
acmağa başladı. Fakat, bu 
~ btle arkadan yetişenlerin 
JA.· kı~lan altında can ver. 

aa Jerı kurtulamadılar. 
pımJ bin esir alınmıştı. Binlerce 

~-""'1rayı doldurnıuştu. İki de. 
lJU:k tehlike geçiren özde • 
pldusu, bir çok zayiat ver . 
~ aonra bu zaferi nıhayet 
~- Diişmıuı <lrdu.crundan 

. a ~lanJar dailann anlmda kay 
~ C>.demlrin askerleri, ö • 

#l'lladaeları ldn büyl1k bir 
, "" pl)tdar. Bu ehram yedi 

t~-·-- yUz dÜlm&D bqır.dan ku i.J111t11. N. L 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

pazardan batka, her gUn 
()öLEDEN SONRA 

Taksim, Kamer Palas 
1 nci kat 

( 
Telefon: 4981S 

Sa!ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Ma+,_.aaat 

Umum n~riv:ıtı idare eden: 
!>..efik Ahmet Seur.mıil 

Gazinonun salonu ağzına. ka. 
dar dolmuştu. Bir aralık içeriye 
bir çift girdi. Güçbela bir masa 
bularak oturabildiler. Adam. 
otuz yaşl~ görünüyordu; 
yanakları krdcırmw idi. smaıati 
yerinde ve l ayatında.n memnun 
olan bir aıdama benziyordu. Ka
d:m lre!!ıdisinden cbha gençti ; ve 
güz'.etdi. Kabarık., .göğsile ~ 
endamı bir erkegı cezebetmege 
kifayet ed ,,rdi. Konuşma tarzın· 
dan taşralı olduk lan anlaşılıyor· 
du. Adam, vaktile Parise gelmis. 
ti. Fakat karısı ilk defa olarak 
ayak basıyordu. 
Konuşarak bir taknn llrojele 

rt bahis mevzu:u yapıyorlardı. 
Erkek, ikide birde üstünlüğünii 
gösteren hareketlerle konuşarak 
kararlar veriyordu. Ve kendi dü 
slincesinin dogru olacağını ileri 
sürüyordu. Kadın. bu vaziy~ti 
hoş göriiyor ve miiC'.J.dele~e g! -
ri meği asla aklından geçırmı • 
yordu. Fakat, böylece hareket 
etmekten de USB.JlıÇ geldiği vü -
zilnden kolayca anlaşılıyordu. 

Adam, ertesi günün programı. 
m• hazırlamakla meşgul olduğu 
bir sıra.da, karıst, sör.e karıp. -
rak: 

- Bak; dedi, bu adam beni 
ne kadar derinden süzüyor? .• 

Hakikat.en karşı tarafta otu -
ran sarışın ve gayet şık giyin
miş yakışıklı bir delikanlı ara -
da sırada tebessümle yüzünü ka 
dmdan tarafa çeviriyordu. 

- Ne garip şey!. Bu vaziyet.. 
te ne il.mit edebilir?. 

Diye kadın, kocasına sordu: 
VaJttile Pariste tahsil et.mit <>• 

tan kocası, karısının bu saf dü
şüncesine insaf eder mahiyetta 
hafü<:e gülümsiyerek: 

- Kocalannm yanında bile 
diğer erkeklerle kur yapmumı 
bilen kadınlar dünya yüzUnde u 
değildir. 

-Hayn" .•• Buna inanayım ır:u? 
Kadm, lrocannm bu sözlenne 
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Açıkgöz bir hırsız 

Yakalanacağını 
anlayınca 

Hiç değilse bir kat elbise 
çalayım demiş 

Sala.haddin ad:nda bir sabıkalı 
hırsız,. geçenlerde Yenikapıda otu. 
ran Avni ad:ııda blrisbıin evine 
girmiş, eşyaları toplayıp k&A;;&rken 
civardaki gasinolarda oturanlar 
tarafından görülmil§tilr. Sa.lihat
tin böylece yakala.na.cağını anla,. 
yınca, es.dece Av:Unin bir ka.t el· 
bisesini koltuğuna sxkıştırarak ~ 
mağa başlamış, fa1ta.t kısa, bir ko1 
valamadan eonl'8. ya:kayt ele ver
m'ştlr. 

Hemen cürmü meı,!ıut blrln.ci 
asli ve ceza. mahkemesine verilen 
açık göz hırsız, dün bitirilen mu
hakemeei sonunda 2 sene 4 ay 
mUddetle hapse mahkum ve he
men tevkif olumnuştur. 

Bevoğlu Halk Sineması 
BııJIİD mat!ne 11 de, Secle 8 de 1 

ı..üytUl ftlm birden: 
l - Ali Baba • Harun Beflt Tlirk~.e 
z - Franken3t:ıynm Nl,anlıw. 

s - '.l'alıenca Kanunu (Kovboy). 

R~t Rı"zd Tiyatrosu 
ı 'J'emDIUZ Sah tl'sküdar Dotançd.al'da 

- BOBSITtL-
VodvU (S) Perde 

Hailde Pll}kln Temalllere lştlrik 

ecıooektlr. 

ZAYl 
Al&Y 192, Tabur 2, b610k altıda.Dl 

930 yılında alnıqı olduğum aakerllk 
terhW tezkeremi k&ybetUm. Yentsini 
çık&Neatım. 

B8pll' ııa...,,m All Kefal kl)ibl· 

den Futet •tuı1aı'ın4ba SllleT· 
man oMu Ferşet. 

\)ek fazla. a.lfilı:a. göstermişti. 
Adam sözlerine devam etti: 
- Llkin böyle olmasma rağ 

men bu işin bir~k şekilleri var
dır. Ve kurnaz bir koca krınsma 
yapılacak bu kaıbil en kQçUk ha. 
tayı farketınekte asli. gtiçlük 
<:ekmez. Elverir ki açıkögz ol -
sun. Mesela ben, kaf§ımda ~u
rum ve ::::eninle kur yapmak ıs~
yen herhangi bir donjua.nI? bu. 
tün gayretlerini çürUtebılecek 
bir vaziyetteyl.m . 

Adam. bu sözleri talaffuz e • 
<lerken gayet gururlu ~lr tavır 
takmıyordu. Kadın, istı~~yı .'!-n 
dır:.n şeytani bir tebesfıüm gos
tererek mırıldandı: 

- Demek karşım;ia oturan 
şu yakışıklı delikanlı i~e tanış -
mak amısunu göst:ermış olsam .. 
Sen buna mani olacaksın· 

- Pek tabii olarak evet!. 
Güzel kadın ellerini çırparak: 
_ Acaba tecrlibe etıarn nasıl 

olur? .. 
_ Aklından r.orun mu var? 
_Şaka o1suın diye söyledim 

acanım ... 
- Saçma eözlere IO:zwn yok! 
Kadm, bllyilk bir neşe içinde 

ceva.p verdi: _. 
- Maksat eğleımıek degıl 

mi? Seninle bir baıhse girişel~ .. 
Eğer kay'bederlelll sana yeni bır 
av tüfeti almm. Eğer ~ kaza. 
nııısam.. Birn evvel goriip ~~ 
aeyrine doyamaciıbm pantantif1 
bana aln'Sln. 

Adam omuzlarmI silkerek: 
- B~ akşam sende bir gayri 

taıbiilik var, dedi. 
- Canım, Parlse ilk olarak 

geliyorum. Böylece bir kocanın 
kansına işaret edildiğini nasıl 
anlad·ima pek fazla merak edi.· 
yorum. 

Adam, bn ille ihtisas eahibi ol 
duğunu gösterebilmek iqin çıka 
gelen bu fınattan istifade etme
ği karar altına aldı. Hem de Pa. 
n.te taleıbeli!k hayatlnda yaeadı-
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Dünkü milli küme maçları 
Beşiktaş Galatasarayla perabere kalarak 

milli kume şampiyonu oldu 
Fenerbahçe lstanbulsporu 5 - O mağlup etti 

Milli küme maı: !arına dün rmda. ılri.ikmen galip gelme ihti -
Feneı;bahçe stadında kala:balı.k melleri bu maçm ehemmiyetini 
bir seyirci kütlesi önünde de - bir kat daha artırmıştı. Galata • 
vam edildi. lstan.'1.>ulspor Fe?er: saray lbugün Beşiktaşı mağlf:p 
bahçeye nazaran futbol kalıtcsı edebilseydi milli küme şampiyon 
itibarile pek düşük lbir oyun çı - luğunu alma ümitleri her zaman 
kararak 5-0 giıbi mühim bir için mevcuttu. Fakat siyah be • 
farkla mağlup oldu. Galatasa . ) azlılar dünkü beraberlikle lbu 
ray da Beşiktaş gibi kuvvetli ihtimalleri silip süpürdü ve milli 
rakibine zaman zam.an üstün oy küme şampiyonluğuna da. hiç 
naınasma rağm.en ibirçok fırsat· yenilmeden muvaffa.kıyetten mu 
larm heba olmasından galibiye. vaffakıyete koşarak ulaştı. 
te kavuşamadı ve sahadan 1-J MAÇLARIN TAFSiLATI: 
berabere ayrıldı. .F'ENERBAHÇE 5 

San kırmızılıların Ankarada. lSTANBUSPOR O 
ki bErabere neticelcıı~-. maçla. İlk karşılaşmayı Fenerbahçe 

Dünkü yüzme müsabakalan 
Buyuklerde Galatasaray kUçUklerde 

Beykoz kazandı 
İatanbul eu eporları ajanlığı la

l'afmdan tertip edilen mevsimin 
ikinci yUzmc ya.rışlan dün Moda 
yüzme havuzunda bUyük bir inti
zam altında yapılmıştır. 

Havanın müsait olması yüzün
den klüpler tarafından geniş bir 
al8.ka ile kargılanan bu müsaba
kalara 92 aporcu gibi lbilyilk bir 
yUzUcü gnpu iştirak etmiştir. 

Çok heyecanlı ıbir şekilde ge
çen müsabakalarda iyi dereceler 
elde edilmiş ve 100 metre .kuıba
ğatama yüzme.:o Galatasaraydan 
Yusuf 1.24 lle yeni bir TUrkiye 
rekoru yapmıştır. 

Küçükler ve büyükler olmak il· 
.zere iki smıf yü%Ucli arasında ya
pılan milsaıbakalann bUyükler kıs 
mmda Galatasaray 75 puvanla 
birinci, Beykoz 57 puvanla ikin
ci, Fenerbahçe 13 le li!:Uncü, Be
Plrteı & puvanla dördllneii olmuş
lardır. 

KUçllkler anumıda yapılan mU· 
saıba.kalarda da BEtyk<11: 77 puvan 
i e birinci, Galatasaray 65 puvan
la ilı:inc1, Be-şik:taş 28 puvanla il
çilncU olmuşlardır. 

M'Usa.bakalarm teknik netice -
lerint sırasile bildiriyoruz: 

ı oo MlJ'bCst küçükler: 
1 - Saıbahattin (G.S) 1.lfi.3; 

2 - Nejat (Beykoz). 
100 metre büyükler: 
1 - Ali (Fener.bahçe) 1.9.1; 

2 - Vedat (Beykoz). 
100 metre kurbağalama küçük· 

ler: 
1 - Tarık (G.S) 1.38.2; 2 -

Ahmet (Beykoz), 
100 m. kurbağa.lama büyti.kler: 
1- Yusuf (G.S) 1.24 Yeni Tür 

kiye rekoru; 2 - İsmail (Bey. 
koz). 

100 metre., sırtüstü ktiçiikler~ 
1 - Necati (Beşiktaş) 1.33.4; 

2 - Zeki (Beykoz). 
100 met.re sırtii9til büyiikler: 
1 - Muat (Beykoz) 1.29.4; 2 

Kemal (Beykoz). 
200 serbest kliçtllıler: 
1-Bedri (Beykoa) 3.4.3; 2-

Tuğrul (Beykoz). 
400 serbeııt büyilkler: 
ı - lbra.him (Beykoz) 6J5; 2 

- Sa.dall&lı (G.S.) 4 100 bay· 
.rak ktlçttkler: 

1 - Beykorz takımr 5.!1.S; t -
Galatasaray takımı. 

1 - Bekir (G.S) 81; ! - 7J. 
- Sadullah (G.S.) 

Gazinoda 
Çeviren: 

ğı mtıstesna. günleri tekrar ya • 
şzyabileookti. 

Şöyle cevap verdi: 
- Merakına hayret ediyorum. 

doğru.su. Pariste bir kadınla ko 
nuşmak gayet basit bir şeydir. 
Mese!a kadm çantasmdan bir 
kağıt parçası, bir kart veva her 
hangi bir d ·· ·· ·· Bö... 1 eşya uşurur. y.ece 
erkekle kadın kolayca bu1uşaıb.i
lirler. Fakat kadının kocası a. 
çrkgöz olursa... Kansını yalnız 
bırakmaz; ve geçerken kağıdı 
yerden alır. 

Kadın, kocasının d~i\nce tar 
zım beğcnmiyerek: 

- Bu usul de pek i-ptidai bir 
şey olsa gerek. Diye cevap \erdi. 

-Veyahut konwmak istedi • 
ği adamın onun işitebileceği bir 
tama: "Bu akşam Holiwt ba
ra gideceğiz" der. 

Fakat gene kocası kıımb bir 
adamsa, karısını Komedi Fran . 
seze götünnekte bir an bile te -
reddüt etmez 

Sözlerine devam ederek: 
- Nihayet başka bir usul da. 

ha vardır. Her ecl'lence yerind'l 
ka.dmlarm tuvaletlerini tazele· 
yebilmeleri için hueust salonlar 
vardır. Kadm yerinden kalkar 
kalkmaz. adam da kendisini ta • 
kip eder; ve konuşurlar. Bu va· 
ziyet gayet tehlikelidir. Böyl~ 
bir hal karsısında bir erkek der~ 
hal o akşain. karI8Dll seyahate 
çikarınası lbmıdır. 

Kadın, adamın bu dfttilncesi • 
ni beğenir gibi oldu; ve şu sözle. 
ri söyledi: 

- Doğru düşUniiyorsun, vo 
bir donjua.n,m tatbik edeceği her 
uısule de bir çare düşünmü.şaUn. 

- Pek tabi! olarak erkek olan 
bir kimse kendisini müdafaa e • 
debilmek için elzem olan çare ~ 
leri bilm"5i lazımdır. 

Tam bu esnada, sarışın vıe ya. 
1uşıklı genç kadına içten gelen 
bir nazar atfetti. 

Bilmem nastl oldu. Arası çok 

Cevat Tevfik ENSON 
geçmeden karı koca harp va.zi • 
yetinden bahis açtılar. Ve buza 
manda tankların oynadığı ehem. 
miyetli rol başlıca mevzuu teş -
kil etti. Bir aralık, adam hafta • 
lık mecmualan istedi. Mecmua. 
lann sayfalarmı çevirerek baş . 
başa harp resimlerini göm.en ıte. 
çi ri yorlardı. 

GUzel kadın, birdenbire kah ·
kahalarla gülmeğe başladı; ve: 

- Karşnnızda oturan delika.n 
lmm ismi Marsel, dedi. 

Adam, hayretler içinde otur • 
duğu yerden kalktı: 

- Demek onu tanıyordun? 
- Hayır, hiçbir r.aman; isnU 

Mal'SE'!l Gabyondur. 
- NeredE'n biliyorsun? 

- Persiye caddesinde otunı -
yor. 

- Benimle alay mı ediyor • 
sun? 

- 133 numarada. 
- Saçmalama. 
- Bodnmı katmh. oturuyor. 
- Çok rica ederim. 
- Sağ tarafta. 
Kadın, bu muammalı cilmle • 

leri sarfederken fevkali.de n~U 
idi. Halbuki, kocası o nisbette 
müteessir ve r.ıütehayyjr bulu • 
nuıyordu. Ga.ıeri dönmüştü. Tek 
rar etti: 

- Demek onu t~rsun? 
- Ne kadar ~. koca . 

cığmı. Güzel delikanlı biraz ev
vel, önUmüfr.de duran resimli mec 
muayı gözden geçiriyordu. Say. 
fanın kenanna bir şeyler yazdr..· 
ğım görünce, mevzuu değ~ire • 
rck sana harpten baJısetm~ 
başlcıinn; w sen C:e garsondan 
resimli mecmuaları istemeğe 
mecbur oldun. Şimdi anladın ya. 
Bir kadmm, kocasmm yanında 
hoşuna gittiği bir genele tanışıp 
konuoabilmesi M;:in senin bilme -
~ ve akıl ve hayalinden geç. 
mi~ birçok muller vardır. 
KocaeJğmı bana ibir pantantif 

borçlusun. 

ile İstanbulspor takımları yaptı.. 
lar . 
TAKIMLAR: 

Fenerbohçe: Cihat_ Muammer, 
.Jfı ra.t _ Aydm, Ali Rıza, Omcr. 
Kadri, Naci, Naim. Niyazi Rebii 

lstan"bulspor: Fikret • Sefer, 
Riiştü. - Muzaffer, Tarık Cel6,l • 
Hayri, Süleı..rman, Ka.dlr, Faruk, 
ismet. 

Hakem: Halit Galip. 
1stanibulspor oyuna çok gay -

retli ~adı. Sarı laci-rert kale -
de ara sıra tehlike belirmeğe 
muvaffak olan san siyahlı for. 
vetler bir iki müsait vaziyete 
girdilerse de aceleleri yüzünden 
netice alamadılar. 

Yavaş yavaş hızlanarak gay. 
retini artıran Feneıt>alıçe forve.. 
ti kaçan bir iki müsait fırsattan 
eonnı. Niyazi kale önünde Naim
den aldığı pasta Fenerin ilk p 
lünll ya.ptı. 

Bu sayı san siyalıh1an bir' 
hayli gevşetti. Bun.dan istifade 
eden san 18.civertliler oyunda ba. 
riz ıbir üstünlük teminine muvaf 
fak oldular. Rebiinin orta.ama gi1 
zel bir kafa konduran Kadri i. 
kinci, hemen biraz sonra da Na. 
im üçüncü golleri atmağa mu -
vaffak oldular. Devre bu şekil -
de 3-0 Fenerin lehine bitti. 

:bcinci devre Fen.erbahçe ta -
mamiyle hikiım oynadı. MağlQ • 
biyeti kaibul eden san siyahlılar 
ist ~ariz oynuyorlardı. Bu arada 
!stanbulspordan sırasile, Muzaf. 
fer ve Faruğun sakatlaJltll"81k sa.. 
hayı terketmeleri Feneıi>ahçenin 
büsbtitiln işini kolaylaştırdı. Na
ci dördüncü ve Rebii de beşinci 
golleri atmağa muvaffak oldu • 
lar. Maç bu şekilde 5-0 san ıa 
civerdin üstünlüğü ile bitti. 
BEŞİKTAŞ 1 
GALATASARAY 1, 

lkinci karşılaşmayı Btışiktaş. 
la Galatasaray takmıları yaptı . 
tar. 
TAKIMLAR: 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Ya_ 
tmz, Hüsnü • Rifat, Holü, Hüse 
yin • Şakir, Hakkı, lbrahim_ Se. 
ref, Şükrü. 

Ga7.ata8aray: Osman - 7'anik, 
Adnan • Musa. Em•er, Salim _ 
Salahattin, Bii.'lent, Halı1, El}fak, 
Mehmet Ali. 

Hakem Ahmet Adem. 
Bu maç büyük bir hızla başla

dı. Ve san kırmızı forvetler üs -
tünlüğü elde etmekte gecikme -
diler. Mehmet Alinin açıktan 
sürdüğü topu mükemmel bir gl1. 
te tahvil etmesi Beşiktaşa kor. 
kulu anlar geçirtti. Top kale di 
reklerini yalryarak awdu mmla
dı. Mukabil taarruza. geçen liyalı 
beyazlılar san larmm kalede 
pek müessir olamadılar. Fakat 
Galatasaray kalesinin k~ -
smdan istifade eden Hakla Be • 
şiktaşa sayı kazandmnakta ge • 
cikmedi. 

Bu golle hızlarını artıran si • 
yah beyazlılar bir müddet Gala
tasaray kalesine iyice yerleşme -
ğe muvaffak oldular. Fakat Fa
ruk ve Adnanm yerinde milda. 
ha1e1eri ibirook tehlikeleri önle _ 
di. Bu arada Besil':ta.s kalesini 
yoklamağa muvaffak olna Gala · 
tasarav forvetleri de müeasir o.. 
lamadılar. 
Ayağında top bulunnuyan :i~u 

saya kasdt bir tekme konduraıı 
$erefi hakem oyundna çıkardı. 
Bu vaziyet siyah beyaz tak~nı 
bir hayli sarstı. Hemen üç da. • 
kika sonra da Salinı pek sert oy. 
nadı~ aym şeltilde taltif e. 
dildi. 

Birinci devre bu şekilde 1--0 
Beaiktaşm galibiyeti ile bitti. 

İkinci devreye her iki takmı 
da onar ki~i ile çıktılar. Şerefin 
eksikliğini 7.lDllla zaman hiese 
den siyah 'beyazlı!ar temldııll oy 
nıyarak bir sıfniık galibiıyetl el 
!erin.den kaçırmamağa çal1'I)'O 
Iardı. Zaman, zaman parlayarı 
Glatasaraylılar Beşiktaş kalesin
de tehlikeler yaratırken Şükrü • 
nün ortaladığı topu kapan Hak.. 
kt uç metreden dışan atıyordu. 
Hemen biraz sonra parlayan sa
n kırmızılılar bUtün kuvvetle ... 
rılP siyah beyaz kaleye yftklendL 
ler. Mehmet Alinin uzaldardaır 
savurduitu top blechıin bırls 
hatasından Beşiktq kalesine gir 
di ve takımlar 90ll M'='• ~ 
ra'bere oldum. ' 



-" dlı 

.•• iT 30 llAZtRAN 1941 

Hayriye Lisesi MüdUrlUğUnden: 
ı.uıe, 0Tta ve tık Okul t11.ebclli içlıı 16 Temmuada hqlıyacak olan 

tatil lkmal kurslarına işUrAk etmek iatfyen talebenin Pazartelli ve Per. 

ıembe gUnlE:ri ıırıa~ \9) dan (l2:; ye kadar mektep ldarealne mnracaat 

ederek lalmlerini kaydettirmelen !Azım:br. Kayıt l§i 10 Temmuz Pet'feml» 

gtınü saat ll2) ye Jıadar devnm edecektir. 

.................................................................. ~ 
Deniz Levazım ıatm alma 

komlıyoaa Hblan 
90 metre demir boru 75 1D/m kutur 
6 adet demir d!nıek 75 .. 
6 adet swua valf 15 .. 

50 metr43 demi:" boru 50 .. 
10 adet demir dirsek 50 " .. 
1 adet de.mir UçJU dJreek l50 

" .. 
2 adet sWlla valf 50 " .. 

DO metre demir boru 100 . .. 
6 adet de::rılr dlrııek 100 • a adet demir üçfü dlraek 100 .. .. 
1 adet Uçlll valf ıwıdıfı 100 .. .. 
1 adet IUIOa valf 100 . • 

30 metre demir bonı 126 .. .. 
4 adet demir dinıek 126 .. .. 
8 adet demir UçlU direek 126 

" .. 
1 adet demir dortıU dlraelı 126 .. • 
1 adet sWlll valf 126 " • 
l adet kurbağa tulumba 4 No. 
2 adet sWlll valf 150 m/m kutur 

200 metre demir boru 4 pualuk 
lbtQacumz olan :llJlarda ya?.ılı 20 kalem mUhteut ctıuı ınalzemenln 

1.T.Hl Sel! gtlnl' aı.t lf te Kuılıı{oqada bulunan Deniz Levazım Satmaıma 
lı:mal8;Jolıwıda pazarJıfı yapılacaktr. lsteklUerln beW &'Un ve aatte mez. 
k6r laıaaiQonda bulunmalan IJl.rı c1unur. (5240.) 

.v.•• 
ıoo tane batarya d04Ultl 

l200 k!'o ksreo 
8 tane tahta 400~ 
l adet teımoampem.etre tAmfrL 
1 adet cıvalı teın"lye edici t&mlri. 
2 adet c<ırtum ~:aığı 15 a/m kutur 

16 adet c.11macana ell~r Jdloluk 
30 adet cef.ı !eııerl ampuJO. 

16 metre Spiral tıo, ':1ml amv.ıın 30 mim iç kutruDda aekber 
:::rıetre,ık Ud parça olaca!<tır. 

.1 adet h.akOt' iç kutru 8,15 ~ kutru 4,5 boyu H 8/m. rekor 
IJOllU d~ kutru 7,fS ı.ç kuttu 8 ve pnJfl!lf 3,ıs ıvıa 

1 adet hortum afızlı 
l(ı mett'8 bez hortum ifbtı rekora uyacak 

10 metre Spiral :Jort um •ıs mim Jg kutrunda onbe§er metrelik 
&ıtı pRıça olacak. 

fht!yacmuz olan yukarda yr .. zıu 1B kalem mUhteut c!na malsemeııtn 
2.7 .kl Carl&mba gtlnU aaat 15 20 cSa Kammpqada bUlunan denis levazım 
atın alma komlayo:ıunt'a pu&rl•ğı yapılacaktn- lsteklqertn mezkar gtın ve 
aatte adı POeD k:ımia.1'Jlla mU':"Br.aatJan 1Jb olunur. o(W3) 

ao 
IO 
20 
ao 

••• .. 
Kilo Kalay~ 

• JdUÇ9 
• Nlf&'iır 
• Tuznıbu 

a .. Pamuk 
ııs • Bam levha 
1 .. BaJar çtvlal 
1 .. Kaynak 

20 QJft FJrd®dO 
45 Adet Blok gargaaı batkur ' 
e " Zfnctr klUdJ 
8 ,. KDlt 99 .zincir 
ı Levha 2 mim kutrunda Oo!nt 

10 Kilo 15 m/m ilk kfSlele 
200 .. tçı tem Oo!ntllk .ıa.tJk 1 112 ve 2 mim 

30 ,. " ., Kılmger ltllıdı 1 1/2 ve m/m 
9 KetN Alıcı alpt'&) hortum 

lllU::vacmıar olan )'Ukarda ıı kalem muhtelif ctn.e m&lzemenüı 2.7.Hl 
'OU'lembr gUna saat H de IC&a.'.mpq&da Der&la Levazım Satın alma komtr 
ıammda pu&rlıtı '1&pLacaktlr. ı.teklflertn be1ll st1zı ve aaatte mezlror ko. 
~ mtlracaatıan Illn olu.aur. (UM) 

1Lm1ılUI tanhi: um. - Sermayem: ıoo.000.000 Tilrk Urla 
Sube ve Ajam adedi: 265. 

Zirai '" tıcart .,,, Mııı banko _.,...,.,._ 
...... ~ llUIOO .... lll:naQıe ....,.. 

' 

..,... l:Jıtn• .. ,.._ &WDoara&ı .. ouıana &aaurm ...,." ...... "" • u 
• ana llahmuıJara llMdt • dara ~kfleoels lnlr'a a. ~ 

-- ı• UD'am1J'e ~lrtır. 
t .... l.OIO llnldı t.ICMI lll'a lOG 9dlıd Si 11n1* UOO .. .. - . ..... . .. ....... . 
• • iM • ..... • ı• .......... . 

• • llO > ...,.. • 

~T: ~ oaraıar tıb _.. içinde • llndaD ...,. 
......,..... ~ Qllıtlt'J C&lldiı'da Ilı IO falllall71e ftrllemJrtJr 
ır.• ·-"= U Kart. ıı RazlraJl u HıJIOL ıı Blrmelklınm tuaaı. rlDde._ ,.,mr. 

l--;;'1anbı Levazım ıtmır 1911t1en ıeruen 
L aarıcı asker kıtaab ılAn.ar• 

.!)00,000 kilo •ıtır eti kapalı saıııa ekalltme)'e ııonmU§tur. lbaleal 7.7.94• 
Pazarteaı gOnU aaat 145 da Kankıa a.llkerl atm aıma u~uncta yapua. 
caktır. Taliplerin kanuni vMIJra'arlı! teklif mektuplarmı ihale saatinden bir 
aat evvel koınlayoDa veımelerL ııuıv.tn bedeli 10<•.000 lira. ilk temıııatı 62&< 
liradır. JC\'af ve ıartn&ıne81 koil!.iJOllda g6r1llllr. (11.G - '889) .... 

Apllda JU1lı mevadm k.ı.1•\ı lllU'1l& ebiltmelerl 8ankamlfta Aüerl 
Sabn .Alma Komlıııyt·ııcnda 12. ı Hl Cmnarte.ı gODO hlzaJanııda yazılı aaaı. 
l8t'de yapılacaktn'. Ta·:}lıerin ~-ıt veeUcalarlyle teklif mektuplarmı lhalı

aaatıermden blr aaat evvel kom~ vermelerL 
ciNBl IJlaJe lıllktan Tutan 'l'emlnat.ı 

Kemtır nakJL 
Kök odun. 
Gu yafL 

.... KDo Lira Ura 
10 1,000,000 26,000 
11 6,000,000 90,000 
12 90,000 11,100 

*** 

1930 
1130 
J68a 

(115 - 3081) 

.Aşağıda yanlı mevadm kapal zarfla ekalltmelerl Sankam11ta aakert 
eatm alma komlyacmw.aa 8.7.KJ. ı:w.o aaat 16 de yapll&Caktır Talipler1D 
kaıwJ:l vealkaınlle tek tf mekturıanm Uıale saatinden blı aaat evvel kom1r 
yona wrmelet'I. Sade l&lı ve aığr.' etı kUçük p&rtiler hallDde ayn ayn taJlp. 
lere verllel.lllr. j 

otNst Jllktan Fiyatı Teminat.. 

Sığır eti. 
Bsae yatz. 
Ot. 

kUo lmnlt u ... 
792.000 24 10 7154 
170,000 ı35 13 063 

1,880,000 .... (129) 
4,910 

(4938) 

Seheı klloau 40 hJrltftan ~ ı,O."'O ld1o mfn' eti puarlı.kla aatuı aunacak. 
tıı. liıalest 14.7.941 Porarteal &Jı:.t saat 16 da ()Dırtuda Aakeı1 Satm alma 
lmLıJeyouunda yapılacaktır. KaU ı.emtnatı 1920 liradır Evsaf ve f&rtn&meaı 

••• 
llomlçonda görillOr. 'fa~plerln b-111 vakitte koımlayona gelmeleri 1 

(171 - 5107) 1 

Beher kilosuna 30 kUJ'Uf tabr.ıi"l edilen 144.000 ktıo ıntrr eU kapab zarfla 
ekslltme,.ı lconmUftW' bıaı..t 12 7.Ml CUmartest g11n0 saat 11 de tzmlrde 
LY. A.mtrllA'f auıa &% a komlsYonunda yapılacaktır. Tutan 43,200 lira ilk 
teminat. B24C liradır. J:vaat " A&rtnameal komısyonda görtı ıır. ~ Uplerilı 
bnunl V" .. atlraJarlle telraf mektup1"TIDJ lha.e aaaUnden bir saat evveı komla. 
yona wncelert. (171 - 15111) l 

••• 
2400 ton bufday l.ıl'dmJacakt!r Paprldda ekailtmeal 1.7.941 Salı gilnO 

, ........ 
& 
-

T. iŞ BANKASI 
Kiiçüı. Tasarruf hesapları 1JU1 ikramive 

Kl!:ŞlDELER • • Şubat. 2 Mayıs, ı Atuatoa. a lkiDCl 
tarihlerinde YılPlbr. 

saat 1• de Oellbol•Jda ealrerl atı.tatma ko'lllayonunda yapılacaktll'. Tahmin 1 
bedeli 18.000 lfra. Ulr teminab lut!O 1.Tadır. ıı:vaat ve prtnamesl Ankara, t.. I 
tanbul IH. AmtrltkJe1'1 eatm a1me. k~oıılaruıda da görWllr. Tal!plerilı 
bolll Yakltt.e koml8y0na gelmeleri. (1'8 - 4951) 

• • • l 
Af&tut& yaın:ı 10ıfmeler &çık t-kalltme O. mOtea.ııhlt nam ve heabına 

aatm almacaktır. Ta' .p.ertn 7.7.Hl Paaarteei gODO aaat 11 de Ankarada M.1-----------------
K. V. SatmaJmıı kom~onund& 'Jlı'ı.•nmalan. İlk tembıab 1248 1lra 715 kut'Ufo 
tur Evsaf w prtnameal komla.J'UQfJa gMIGr. 

<mıi'SL Beberbda fiyatı 
1anttm 

Toduk dl1fznuL 4 dellldL 

06JDJek ... ppka " dellkJ1. 
Kaput dotmeal. 
Ceket dQfmeat. 

••• 

l,000,000 
I00,000 
150,000 
130,000 

27 
2f 
49 
49 

(117 - '891) 

2MJO tan lrul'u ot aJmacalrtı~. JCap&b urfla eluDtmUI H.7.Hl Pazarteaı 
ıonu saat 16 da ÇanakkaJede Mker! atm •ıma komtsymıunda yapılacaktır 
1'91 ctheC askeriyeye alt Oldutu takdirde tahmin bedell 168,CIOO ilk teminatı 
9680 .ura te1 mtıteahhfde alt olduğu takdit'de tahmin bedeli 182.000 Ura, l1lı 

teminatı 10,3&0 Uradır. JC\'af n tartD&mul komleyond& görWDr Tallplerilı 
llell1 vaidttıe kanmıı waUıaaJrlle t.klif dıeırtuplanm komlayona ihale saa. 
tinden bir aaat evvel koıCÜIJ'Oll& •r.melert. (167 - !5083) 

••• 
Bef9fne talJJnln '!CLJen ttyau 2l.U5 lira olan llatealııde cln.s ve mlktat'" 

lan yuın H kalem ve•erlner ttç 13.7.Hl Sah trtıııU saat ıı de Ankarada 
il. il. V. Satın aJma lromiayor.uncıa pazarlııda atm alınacaktır lstekUlet'fD 
1118 llra 7ıs kurut katı temlnatlarl)'ie be11l saatte komı.,ona gelmeleri. 

(189 - !5085) 

••• 
Afalıda fiyatları yuıJı malse!N'lerden 206 pr adet aJmacaktır. Tallp

ler'.n blaat veya mektupla PolaUıda Gamlaon komutanlıtma mOracaat.ıan. 
.lıleakQr malzemekl'ID *» Atuat.>11 Hl gODDDe kadar teaUm1 §&l'ltır. 

TallmlD lledell 
ı:ra 

43 
115 

8 
12 

IS 

'° ıs 

115 
115 --

:uıo .... 

Bir ceket, iki pantalo: 
Çlzme. 
Kundura. 
POt'tatlf karyola. 
K&tra. 
Sırma kemer. 
Ka)'lf kemer. 
Jılanevra 8&11~ 
Bat tanı,. 

<199 - 1520&) 

1000 &det bOyUk semer lalw.ı-ti ile 1000 &det ~k. eemer SakeleU ve 
.000 adet 9Mra mahtM' pazariı.cla •tm aımacaktır. Semer lakeleUetlnln 
,,.,,..aın mubammtıa badeli 286 ft aak& ınahfeslnbı beher çtftlnlıı muham.. 
IMll ~tı 4M kuruıtur. lhaJesl 4 '1.9(]. Cuma gtınU saat 10 da Ankat'ada Lv. 
AmlrJ!t! n.bn alma 1u mlsyoııunJ&. yapll&caktır. Evaat ve numuneleri ko. 
llllayoııda sörOlo-. T1ti~lerbı beU ftkitte tıemlnatlariyle komisyona sel· 
melerL (218) (15263) .... 

3000 taD odmı kapalı artı& eksiltmeye koıımuotur. İhaleel 21. 7 .Hl gtıntı 
1a&t 145 da Karata uıu.rt aatm alma komt1ya11uııda yapılacaktır. Tahm!n 
bedell 40.000 Ura Dk teminatı 3000 liradır. Taliplerin kanan! veatkaJarfle tek. 
lif mektupl&nm lb8.Je aaatlnden biJ' aat evvel komlayona 'Nl'lllelerl. JDvaf 
ve prtnamUI kom~aa g6rtUUr. (20'1) (15217) 

••• 
Beıuı.r metnatne 111 kunlf ftyat tabmlu edllea 30,000 metre mahruU 

Q&dır bul ka:>&lı '8f'fla eUUtıneye kODJDUftıır. !baı.t 11.T.141 Çarwa.mb& 
ıtıDU aaat ıı,ao da .A.Jılrarad& u . M. v. Satm Alma komisyonunda yapıla· 
caktır. Bfta~ ve prtıaameal 200 ~urup komJayondaD almır. Taltplerbı ka. 
Dmd YelllraJaılla teklif ~l1'ntll !bale a&tlndeD bit' aat evvel k~ 
::voaa nrmeJerL c201 - nem 

• • • 
Beber D"Atruiae tabmiD edUelı fi,atı 119 kurut ol&ll 300,000 metre arka 

canta besi pual'lıkla eJraUtme,. ko&m'Qfbır. lhaJeat 4.7.Hl euma gtmO aat 
ıo.ao da .Aııkarada • K. v. Saıan alma komisyonunda ,apılacaktır. ıw.ooo 
metnden .at oJm•mak 1IW .Qn ~ tekJltlcr de kabul edilir. Evaaf ve 
11rtnamHt 1190 kUJ'Uf& komiQoad&n abmr. Tdplerln tekJJ! edecekleri m1k.. 
tar a.rtndell kanuni temtnatıartıe 1ıelll 'ft.ldtte kom18yona plmcleri. 

<N) (152615) 

••• 
1040 ten kuru ot a!macaldlt'. Kapelı Drft& .UOtmeal 12.f.lb gQnU Aat 

:U ele .A.rdüaoı!- ukerl atm al. .. .r.a Jr.omı.,ammda yapılacalrtır. Talunln bo· 
deli JJl,200 Ura, ilk temlDatl 1181 Jlradır. ltnat .. p.rtumeal kom1QoDda 
sermar. 'l'allplerba ~ ..,,...,.., t.eldlf .-1111aras 111a1e .. tlDdaa 

Devlet Denizyolları işlet 
umum müdürlüğQ illnlar 

30 Hazirandan 7 Temmuza kadar muhte 
' 

lara kalkacai< vaptarlann ialmleri, kal 

ve ıaatlP-ri ve kalkacalrlan nhbm 
Kara'.lenlıı. Hattına - ~..., 12 de (OıGDe1m), Pwwembe 1J de ( 

16 da 'CmnhUJ'iYe~I. tW&la Rabhmp taa 
8-rtm Hattın. - Salı llt de (Ç&Dllldra1e), Cnm...,. 11 ele ( 

Sirkeci nh~ 
bınlt Hattına - Salı ! de (&ı)')'U) Perwembe 1 dl (Olpn) 

nhtımıı:<!Bn. 

AluclAn)& Uattau11 - Pazar, puutt'sf. Salı IUIO de, Çartamb& 
Cuma 16 ı'a (Sual. Cu.'D&rtasl 1' de (llarallu). 
1ekmll Muc.aııya s,.!Jı&tlJ.ıan Galata l'lahnamm Karalıdll 
yana§JI' ve a)'lll m,aM.\ata lraaladar. 

Bandırma hattına - ıa.zaıı.at, Çarıamba. C....ı de { 
nhtımm&D. Alhc& Çıirpmba " ~ 20 
Tophane ~tmıı.nd~ 

K11rablga HattallA - Salt ve CWn1' 19 el& llbnlll). Tophane 
tmroz Hattuıa - PaMr 9 da ( Ol&en>· Topnaııe Rıbtmımdan. 
Çanakkalt- bAve Patıtul - Pet'!ılemb.ı 9 da ISeY)'ar). Tophane 
Ayvabk llattma~ ça,.ramb& 16 de <Buna). Cumarteıl1 16 de 

Sirkeci RL1LJIDIDdılD. 
tmdr Blrlat>: SQrat - i'as&I' 11 d" (l&mlr). Galata ftabtrnnndan 
hmlr tkiacl Sürat - Peqembe 13 de lTu'lıaıı). Galata Rdı 
NOT : Vapur ~fcrlPri ba"kn'd• ber ttb1tl n='Qewt ....,. 

ralan Ja&ıh .t.c.eateıermdEdeB ~. 
Ga;ata Baı Acenteliı\1 - Gal.ila nlıtımı, Ltmanıar lJmum 

Kl11'1T.11&1i B!ua altmdL. 
Galat.s Şube Acentelll! - Gala\ft nhtmaı, Kıntalta LlmRn 

Rel8llll 'blDul .at.da. 
Sirkeci Şube .\r,.oıt•Jflf - Bl .. KN:i. Tolcu 8aıcmu 

Devlet Oemiryollan ve 
ı,tetme Umum idaresi 
• • • • .. . .. 11 , w.l.0001 1 ;oa 01aıı Taia'ltıeıı ~ mi 

115.7.l&U Salı giınt &aa~ 115 de kap:ılı zart uaultl ile Anbrada l 
,Ja. atm aJıııacaktır. 

Bu tp g!rmek iaUyenlerln l ~~) liralık muvakkat teminat 
tayin ettıtı vt'ılkaian ve tekilflor;nı &1DJ gtıD .. t 1f de 
R~lallğine vermeleı1 lhmıdır. 

Şartnamele" (J 50 ı l!ı.:rup. ADiuua, ı..... .........,. ve Bay 
llC11:1rinde 1&tıımaktadır. 

T oekapı Malteı>eıia cleW Sabn AJm 
yonundan: 

ı _ EU1 bin liralık ayaktaoı aJtu Y8J& aıaır .U cibeti 
tıereceğl ,_rc:e tes1a e,.ı:tcek bası .. ıııama ..........._. teaHm 
arllkıa •atın aıınacaktır 

2 - llıaJeal 2.7.941 Çarpın">• gQDtl -t 1l da Topkapı -
Aekert Llae blnaamda alkert eataa elDi& ..._...,.... 

" prtnamu' her gllu mezkdr \c111...,_.. 18r119r • 
1 - 'l'emtııab a.U~ ut 71SOO liradır • 
4 - latek!ller ih~ aunn ayaktan vqa ulıra masbılı.ballllıd4 

Jarmdan her birine ayrı ayn fly&lt.klif eclıllıllSrlll'. Ve UJ1UD 
ld!lecektlr. 

bir •at enet komı.,oDa vermeı..rs. '(IOI) 

,. • * 
Bch8t' metreatne tamma ed1:. ılpt:I lfıt 1ıl6llt olu ıaı 

Gabardin kunıq kapalı adla mt\ew•nsp ıum'lfıll• 
taı.:.:.ıa gtbıO SMt 11 de Ankarach JI JI. V. 8atm alma 

lacaktır. .IJna,f .. prlJt&lllMll - lrUWf& 1ıomlQallılılll 
mı l!radır. Taupıerm kaalllll .. lmJ&rtle te1ıl&s-1lı:llıf1Srmf 
den 'bir .. ı Wftl ~ 'ftl1Delıllt. 


