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merikada 
dönen 

Ulh sözleri " 
Yazan: ASIM US 
ada cihan tarJhlnde dokuz 
askerle §lmdi)e kadar gö.. 

btiyuklü.kte bir mCJ dan 
besi cerel an ederken Ame-

alh t kllfine dair bir ha.. 
Bu haberin e\'\ eJkiJcr

ı bir noktası 'ar: Bu da 
bir çdk defa olduğu gi!ıi 
rd n \e ;!ahut cllgPr 

kaynakl rd n değil, 
doğrula Amerikanın 

lllalıafilindcn çıkmı' olması-

Yeni jcpon 
kabinesi 
kuruldu 

Hariciye nazırlığına 
getirilen 

ifade etti 
Tokyo, 18 ( A.A.J - Röyter: 
Yenı Japon hükfuneti Prens 

Konoyo tara!ından kunılımştur. 
Başvekil pre118 Konoya aynı 

zamanda adliye nazırdıdır. Aml-

Tokyo, f8 (A.A. )- Yeni Ja. 
pon kabinesinin diğer bası f11Jl.. 
}ardır: 

Münakale demiryollan Mu.ra. 
ta. İçtimai müavenet General 
Koizumi, Devlet nazırlan: Eski 
dahilıyc nazın Baron Hiramuna, 
General Suziki, eski adliye nazı
rı General Y aniagaji. 

( Devomt 8t1 . .. Bil. ~ de) 

Halifaksın 
nutku 

Hitler 
Sulh teklifleri 

yapacak 
fakat 

Bu teklifler ne olursa 
olsun katiyyen kabul 

edilmiyecektir 
(YtJ.."m .. üncüLe) 

Tek, çift taksi meselesi 
l(oordir.asyon kararı Vekiller 

Heyetine arzedildi 
~~ 18 (Vakıt) - Benzin heyetinin tuv:iblne arzedilmittlr. 
'Yatının tah d ne d · .. karar- Kararnarı•e ön~üzdeld hatta ao-
1'".aı t de tadilAt pilm3 ı, taksUc- nuna doğru neıredilecektlr. 
b ıı.İk Ç usu n k ldrrılarak Yapılan t 0 tldklerden anlqtldı • 
11.ıı.ı:in de b r gun m tazaman ğma göre bu kararla geçen 1eneye. 
ozı aları h kmdaki koor<linas. nazaran % 13 niabetinde bir ta • 

karan azırla.narak vekiller ııarruf temin edilmJltir. 

~-

• r. 

H4tt<"Of • 

17 temmuz 
günü mühim 
muharebeler 
olmuştur 

Kıtalanmızın cephe
deki vaziyetinde 

Mühim 
değişiklik 
olmadı 

96 Alman tayyaresi 
tahrip edildi 

fY lllNI 4 üncade) 

An karada 
iskenderundaki 
Fransız gemileri 

hakkında müzake
reler oluyor 

Vişi. 18 (A·A·) - İyi malQ· 
mat alan mahfiller, lslrendenın 
limanında demirli bulunan 12 
Fransız yardımcı gemiai hakkın. 
da Ankara.da müzakereler cere
yan etmekte olduğu teyit edili. 
yor. 

iyi maliımat alan Fransız mah· 
fillerince bu vapurların harp gc. 

Alman fevkalade 
tebliği 
--0--

Smolensk 
ışgal 2dıldi 

15 Hamrandan IUbaren toplanacak ku ~ 
poJlla.:.m beli 2~ adedine mukabl 

44 ••VAKiT OKUYUOULARI KUTUP 

RANl!:Sl., aerUıinden AŞK UGRUNDA 

Rnmormm S bUyUk forması hedıye edi rc ktlr .J 

_Vatandaş/ 
----------------.,_~-----------------. Tasarruf bonosu almak, hem senin 

he·m de yurdun menfaati icabıdır 

h~..!ı'!~d:~~~~i:t::ü. Herkes·ın kesesı·ne uygun bo-
yük muvaffak· yeti er 

8
. kaz:.'d' d nolar haz'nenin kefaletindedi 
ı r a un e fYa.ıt,n , ttOiiW) 

551 tayyare~ 210 
tank tahrip edildi 

---0--

Stalin hattının şarkında · 
100 kilometre ilerlendi 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman ordula.. 
n başkumanaanlı mm f vkalAde teb., 
illi: 

Çok kuvvetle tahkim edilmiş bulu. 
nan Stalln hattında Mohllef ne Vl
t bsk arasında açılan gedik Smo. 
lcnsk'in ötesine kadar genl§letilmi§Ur. 
DUşman tarafından muannldanc 

mUdafaa edilen Smolensk §Chrl 16 ha- 1 

zlranda zaptedilmlştlr. Şehri geri al
mak için dllşmanın yaptığı bUtUn te. 
ıebbl1al~r akim kalml§tır. 

1600 EstB 
Berlln, 18 (A.A.) - 17 Temmuzda, 

Petersburg istikametinde Uerllyen bir 
Alman te eklı:WU Pelpus gölü yakın. 
larında, Boııev klerin taarruzuna uğ
ramııtır. Kısa fakat çetin bir muha_ 
rebeden sonra Sovyetler bir çok ölU 
vennlıılerdlr. 115()() klııl de esir edil
miştir. 

Sonrad:ın mll§&hede edlldtfi Uzere, 
bunlar Almanlara kargı harbetmek 
p.rtile siyaııt ko a serlerin emrlle ha
pl.ııhanelerden çıkarılmI§tır 

1 BATARl' ~ TAHRİP ımtt..nt 
.BerllD, ıa. (AA.) - 17 Temmuzda 

Alman h-ıva kuvvetlen Smoıenk.ıı • 
Jlo kova demiryoluna karşı taarrm
Iarda bulunarak bu yolu mUteaddlt 

(Devamı Sa. 4 sü. 5 de) 

Maarif Vekilimiz dünkü umum müfettişler 

Maarif Vekilimizin tetkikleri 
Umum müfettişlerin iştira

ki le bir toplantı gapıldı 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

gehrimlıdekl tetkikl r.ine devam 
etmek n:udlir • 
Ulğilııde umum mtlfettielerin iştL 

rakilo bir toplantı yapmIŞttr. Bu 
toplantıda !kmale kalan talebele
ri hazırlama kurslarının teftiş işi 

·n 
ır. Bu tef 

lerd kurslarm vaziyeti gözden 
geçirileceği glbi önUmilzdeki <lera 
senesi ihtiyaçlan da tesbi t oluna.. 
caktır. 

Mezarda 1 milyon lira 
Dün Sürpagop mezarlığında bu 
definenin aranmasına daşlandı 

misi telAAkf ediliı> edilmiyeeeği 1Jn değerinde BeTvetin $0klı olduğı, rivayet e<Nen mezarın kam.aauıa 'lxujlanıyoJ' .. 
göriişfilnıekt.edir. Vapurların • • ı Sol<1~ d'i"finc hissedarların dan ôjnıi, Bağda amıesi ve definenin aalıiln Vartııhi 
kıbeti, meselesi hallinden sonra (YtJ..""tM ! ncide) 

taayyün edecekti~ ;;:----~:::::--==:=:::::::--::-;-------------------~-.---------------------
Günlerin Peşinden: 

Çiçek 
Bahçelerde dolaşırken, kırlar

da geU?rken gözlerimizi, gönülle· 
nmizi okşıyan, güzel re 1kleri ve 
nefis kokulariyle nıhlanmıza fe. 
rahlık veren çiçekler hayatta 
fırsat denen, fakat istifade için 
harekete lüzum göeteren imkS.11-
lann sembolüdür. Bahçelerde ve 
kırlarda ac;:an çiçeltter bir müd· 
det bu halde kalır, taravetlerini 
muhafaza eder. O zaman onları 
alıp koklamak lazımdır. Bırakı. 
lırsa birkaç gün içinde o gü7.el. 
Jikten, o kokulardan eeer kal-
maz. 

Şimali İrlanda 
AMERiKA HARBE 

GiRERSE 

istediğini yapacak 
Ne,'lork, 18 (A.A.) - D.N.B. 

Onited Press Belfastan bildiriyor 
Şimali İrlanda başvekili bir mil 

lalrat esua::ında Am rlkanm laar 
be '.>irI!'esinı talep etmiş ve ıunu 
ilave etntiştir: 
Ameıika harbe girdiği takdirde 

şimali İrlanda.da hareket serbea 
tisini eld edecek ve jstedliu; 
yapa.bilecektir. 

İşte etrafımızda zaman zaman 'Ye şuurru bir surette ~ 
lakendmuna iltica etmif olan F1t1mızlarsn on bin tonlıuk bir ~fırsat çi~leri de b(ıyledir. aıeomJer iatifade edebilİT· 

ımol t9m.ici... 'Onılan ancak vaktimJ aırınaJer' HASAN KUMCAYI 



v •••T'•• Akademi talebesinden ik 1 

KLOHDlll gencin kurban gittiOi kazanm 
Gen 1 
Franko 
diyor ki: 

._., MlUlt KeollllDID ~ ~ 
M1 .... 1nde blııal edlJeD 40S8 

·....-ı· oıensk muhakemesine başlandı ispanvoı 
lan ~ bonolan -- _. 
nlmllbr. 
v~ u.rrar bcıao

ıan almMle law memleket mil • 
dafaama yDbek bir allblannl 
&öatermit o1acülar, hem de ı.. 
la miktarda fatz alacakJardlr. BL 
milbıe mabsm olan baaolar cle"I • 
let badnılirtn kefaleti altmda -
cllr. Bttttln bankalarla IQbe ft L 
jamlarmda, mWI ıQaneo ldare81-
nln remıl aatli PleJerlDde, banka 
olımyaa yerlerde ise mal l&llıdlk -
larmda ahJ•rıaktadır. 

~uz-Sonat 
diplomaHaıi 

kiyeden seçerek 
memleketlerine 

dönüyorlar 
la (AA.) - D.N.B.: 

Jlllldlllerce t.,sd ...._... 
ao.,et ~ elçlaıl ft elcDlk 

baaDD atJedeA .......... 
.nllmııslardır B.,.c, ~ 

K tone cılftl'Jlldma 

rUlarma pemtftlr. 
...... JılGüola lıDıtlf .... 

ile elçtllk aaeauu9n ~ ...... 
hareket etml§lerdlr. BUDJar 

:ye gltmektecllr1er. 
tuat 8lyut 1IUllll1lltanma .. 

TQrlr • 8"Jıet lmıladmda 

lcahamamda 
Ataturk gunu 

...... - .. u (AA.) - llbedl 

Soför H•san direksiyona i.nz olan sakatlık yü
zünden kazanın ol duğunu iddia ediyor 

Blr müddet evvel bir gece ya
r1111 Harbiyede feci bir otomobil 
kazuı olmut ve Huan admda bir 
goförtln idareamdelti otomobil 
tramvay durak yerinde belrllyen 
Kemal v19 Fuat admda ikl Akade
mi tal beaine çarparak kendilerini 
öldlbmliıl, otomobil içinde bulunan 
tof6rtlıı teysezadeal llnlverst te ta
lebesinden thaan da yaralanarak 
hastanede can venıüttl. 

Suçlu tof6r R ... diba Ddnci 
alır cesada birden fizla lıdamm 
ölümüne s bep olmak suçundan 
muhak m sin başlanmJııtttr. Şotö 
ya.kaland ğı zaman sarhoş oldu 
tunu, arkada oturan afabeyal ile 
kcına.furten kanam wlm buldu • 
tunu, tek numaralı tabllertn ça 
hltılı ıtın olmuma nlmen oto
mobllfnl 1'1ett:lflnl 16ylemeeine1 ralmen dGıı mahkıemede: 

- Sartıot delildlm. lotlllm bir 
tek bira tlfdfnden tbar&tU. Kua 
maldlleye birdenbire lm olan bJr 
Nrkatldt ytlstlnden oldu.,. dmılt 
Ur. 

kaç metre ileriye frrlam11 kaıılal' 
içinde yatıyordu. Şoför o anda ifa 
de veremlyecek derecede l&rbot
tu. Korna çallp çalmed.pu bllmi 
yonaın.,. 

kanı 
MiHVER ARKADAŞ -

LARININKINE 
KARIŞACAKTIR 

....... t, 18 (A.A.) - ı~ 
Amerika birlqlk dev!etlert ve bQJG)c 
Brltanya elçileri de bulUJldutu llal. 
de kordiplomatik taratmclaa dlDleai. 
hm bir nutukta ceaeraı l"n.Dko hu. 
bin pmdlye kadar olalı tnkip.fıarmm 
bir buJ•uam• :yeplDlfbr. 

ll'ranko Ruyad&D. Amerika bl"9fUl 
devletlerinden ve ablukadan bah......_ 
nık demlfUr ki: 

Raya mDttemder oephelltne PO • 
mek llıtıememlf, fakat bareket .r. 
but18int mubafaza etmete ve Dlbal 
ııafba için baarlanmafa ko)rullllUfıa 
tur. 

Amerl1can ıutuı feWletı kabul et. 
meblsln Avrupa kıtuma mQdabale)'i 
dllftlneme&. Amerika AhU1erl A.nu. 
pa devletleri tarafmdlln )'&l>daeak lılr 
taarrus teh!ikMlne manıs detlJdlr. 

Boııolann fiyatı da berkelrln 
keeeline göre telblt edilmJltir. 

Yani bir ltçl, bir mmıv, bir 
ttlcaar, emllk ...... bu fiyatlar -
dan keeembıe U)'l'Qll olanmı biç bir 
muameleye tabi olmadan aı.mur. 
Bono aatm almak DMd bir tonn.
Uteye tabi detllae halkamı& dw
retmelt veya vaaeıbade bedelini 
hertıanct bir ben1radaa milli piyan 
.., reaıf rlte9inden a1mü da h~ 
bir muameleye tabl clelildir. 

Boaolar, 5, 25, ıoo. 500 ve 1000 
l1nbk Jmp6rlerden mlrekkeptlr. 

Her kupllrden 3, e aybkla bir 
eenelik bonolar vardır. Yani 1 il. 
ra1ık bonodan 3 aylık, e ay1* ve 
bir senelik olmak Usere llç IMWt 
vardır. Diğer kuplrlerden ele aym 
euretle 8~ De9i meftattar. Baao-

Bundan 80Dra phit olarak Keb
met admda birili dbal•I ...... , tma 
lan~: 

- Kuayı yapan otcılDobl1 Har 
blyeye dolra. .. tarafa ,.ıpa ,._ 
pa yapa llratle ~ Birden
bire cllrefe t.oüdı. K01UP baktı 
.. ...... Wrlıll 4llrmle otcımolJIJ 
............ dlfer blrllıl de blr 

Dalla bir be} p.lıldin dhılenll • 
meafnden mnra mununun vekil 
Q alarak Hannm tevkJfhanede 
yatamıyaeat derecede basta oldu 
tunu. tahllye edilmealnl 18tem)f
tir. Mubakeme suçlunun muayene 
ettirtlmelll idil '-tka bir g(lne bı 
l'ÜilmJlf.D'. 

General i'ranko. barbln 1:11 bir ... 
llzerinden b&flamadJlmı. mtlttemde. 
rtn omı ka7betUlderbll ve Ruyaya 
karp açılan harbin netlce)'l detlfU~ 
mlyecıell ft ,abus Mllletıbı vllatlnl 
PDilleteblleoellDi 8Gytemlftlr. 
Oerıenl rranko .a.lerllle dnam e. 

derek demlftlr kl: 
Mezarda bir milyon llra 

Alman ordııdanluD Avnapa ve br1a. Sllrp AIOP mesarbimda bir 
UyanJıtm QGlc nan aJDUMIMberl milyon Unüık bir Mnet IÜl&)'aa 
ba1ded1ll 1ı1r barbe mııwıcJvı ... bir mear ..-mala lMıfl••uıtır. 
Nda. I'~ kaaJan mQawr ar Keeele hayli entereluldlr ve ta. 
kad•f1annmklM lı:&nlMütır. Ordu tanbalda .. ilk ruu ..... cleftae 
" l'alanjlann beraberoe mtıdafaa .. ara)'ICll&n hik&yellDe beaseme -lngiliz Nakı·ı Y8 terfi ettı·n·- decekJerl ~ mulradde. mektedir. BMı.e tudm': Vatrabl 
raıma o1u tma11111t111 ıeuar ...,., • lldmda bir mnneaı bdml Mledi -

k abinesinde len sıhhatmudurleri n& :::ar:-ı= ~ T f ı&n.WmUe btr definenin meftllt 

Değisi lik v=~~erl = Japonya ~~~.c::::: 

Ya llacak :-ı ~~:==at =ı:: Rusyayı mı:-~yeıe 1&-e vatnhbıbı ı. -
KOll7& mbat mMllrllibe, Yeni. • bul ook senp.u Düa uibim-

ı ..... <A.A.> _ ı-.wa mu. teblr hlktmet t.w bat A>W>- protesto ettı ~-=:,.~ .:;:::._·~ 
a.m: n&t Kırklarell ......... KırJr... ~ _. ..... ~ mit, lıe..u.t de ftldt 1"1-....,... ·--~~l Jarell 111ıı1111t •.CM•ll'tal·'IMll!ıl-1D1H'1111ı .... -.; ...,.. ı•• n• •• __. 
J&Pdacal'ml uıamn •ttlll ıu.mt wu. maıı Çana».Je dıhat mö l'ldakl llaberl ~. GI -c1.a.en-~. Meana 
wıu babMdeNk escOmle t07Je ele. ne, lçömal muavmet illeri dairem Japoapnm Koüon lılJtlll elcJU! kem•m!Ml!Ml dtln .. t ıı de ı.t-
lllllrtedlr: mMalJI ft iıotlmal ldlmetler fa • Japon dentat De KamQatklQ'ı çeviren lana.pır. 

Blfnldl bDlııllDette ... dlltfllrlil& bMI mllteha- BlW idil hlfm. clllniderba tebJIUll m&üa olualc Vatnbbdn ..,....... '°'9 
a. JaJIMIE. t1ıatww .,., &m. mbha ll1erl d*8ll rela mavin.. DAa dl , ... 1dlMIMtl ...._. ..,_ aanduka a111 J&ddllerinln omm
lardadlr Jd - ltlDlerde Aftlll kama. 1fllne Aydın ımhat m8dlJ1l ifa. J.t lllJrOIM&t .....,.de flddetle pro. larmda tlpb btr &il liW 8lrp A,. 
rumda Lltlba1 mwlelert llalrkmda • Klikten Bilecik mtıdllrltlllnıe. IOP mearlıima ptlrllmfl ve yor. ..-0 •tmlftlr. • 
....,_... .....,.. •ttlll m'ada Konya dıbat mtkllrll lllıllir eo.,.uebl bu t.ec1'1rt Japcıll dellls- p.ncı bahçemi ııe mesarllk arum-
lılr GQk mıelı •• bir moMwm•t ..,a Onbllgtıı Aydm 81bba.t mllcllrll alQlni ..,. meataaUerlld t.bdlt etmek daki duvarın 1 a)Wt Uerlıinde 
ı.tabe"t .....,.tlnbl UMlumı tavıdııo fOne naldedllmltlerdlr. Tancell tedlr. 2,5 metre bir derlııllie a&DW -
~ etnl'tr11r· llbbat mtldtlrtl J'erlt DeriqGs. tt- mUıt. Vatnablnln bU>uı eerve~ 

Dat Kuperba 18Ublıarat wre~ çllncO mut mbhat mtıfettili Oıl • So•__.. 'r,;,VfteÜnıın l&ndtlkten IOllra GlUnce, bu aeı' • 
c1m fllldl•Hll ~ ıcu. maa Teoman, Diyaıbeldr ldıbat ., ,,_ ,,__ vetln hemen berine gömWmtış_ 
J*'la .,........,.. laaleft 'blıp9ld1tll ,... mldUı1l NecmetUn OaDnUlrk. türlıçe nefriyatı J'abt vulyetlnde mearmdan 10 
J&mento buut lcMtlıl BnndaD Bra. Kutamonu llhhat mGd8rO. Hakin ~ 11 ( ) - Bm verilen adan ileriye bir tq dllrllme9bd 
ckadlr. Arkun, bhincl smıf mhbat mllf t malOmata ıGn SovyeUer blrlfli rad. llÖylcunlt Bu tq, bugtln meurm 

titl l'alk Yargiel birer derece ter- JO}an tlb'koe olarak .. t uo 19 80 bulunduğu yer;.a tayinine yara -

Süt Talimatnameai ft ettlrllmltlerdll'. 2UI de Dafl'lpt ıapmaktadaiar. nıqtır. 
811 ~tı kıA daJg• 26 meb'e, Vatruhinhı tbndlye kadar mttı. 

a......, 11 (V81at) - SütlerlD AS mahallerin Ye leTUllDlll ldıbt 
nevileri ft ft81flarmfD .at mannı- prt1anm 16llren lll1ladclel tali • 
Jıt.tmm s.tlb•Jlne n atlpDa mah matname balla Dıefl'8dllmlltl. 

arta c\&Jla 8'2 metre " usun dalga caat etmeyip te bugünlerde mil • 
ııı. ıi14- ım aetn bertDdell cSbı- racaat etm ıbıin sebebi, belediye. 
Jeme1t kabildir. ntn Sürp Agop mezalığmı apaıtı -

man )'Ç'WMı iclD Jdnp • 
Ozere buJnnmaıpndandır. 

Vat.ruhinin Ojeal ..smda bir 
kanleil ve JlraJlr De Apal 
dmda da itl ~ ftl'dlr. 
ele ...- temem•te ba. dll't 
... oluütlr. 

Belrtıata mılalpe ....... 

- etmekt.edr. Dla Wr arüa 
kar 8Mak Dd metnıe War 
..... olclulu lll'llda 1ılr ._ 
f'*I ..... 7eriM ...... 
taba &letlsle .... dini ... 
1ıea IODl'a: 

l.J =- ... ...,.ı ki tensfma bakıyor ve aiJan -parçalanac:laa 
a&ndalı çekip çıkarmaja uirafr1oıdu. Kur 
tuJdul r. Edebi 

roman RMR ALD 
Yazan: 

REFiK AHMET 
SEVENGJL 

pterince aenç hekim önce belrkwnn pf
leti 1aupamda aülümeemekten kendiaini .... 
madı; IOllrB kendilerini beklemekte olan 
müthit akibetten habeniz, emniyet içinde 
•lan enine boyuna kulaçlamakta olan irili 
ufakb t.hlrlamı talihi ile imenlarm mubcl
clerab arumdaki benzerliii düfUndü. 

Bir leDdal, ağın birimine bitiftirilmit 
ve lrapatıhrut olan iki ucunu •hile götürüp 
orada beklemekte olan balıkçılara tealim 
ebnİftİ. Ahmet Dündar, kıyıya hayli yak· 
latm" olan Anlan reİ8İn sandaL içinden bu 
manmrnvı tteyredivordu. Arblanna !.•lan 
lcukuletalı muşambalar gİ)'IDİf yalnı ayak a
dam) MhiM- kısmen suyun icinde arka 
srkava eli ·ım~ler. ağlara amlryorlar: yüzler 
ce kilnlulc ba1dc:1a dolu ağrr ioler mahkOm· 
lann eDerinde ya"' yava1t ilerliyerek aehile 
çıkıyor· ~ç hekimin adaya ilk sreldiii ge 
ee kuanlrfm içinden ifittiii o mütfüt, cul
guleli hallc:alı. alc:isli, anıa.dmaz ~riıltü • 
mahltarnlar bir ağızdan beitrarak binDirle· 
nne - daha doğrusu kendı kendilerine -
pyret veriyorlar! 

Dizlenne kadar denizin içinde, alır ip
lere urlmq mahJdimlar ayaklanyle kumla 
ra ca1allara tatlara dayanarak yan karan 
lık eadan geçmie gunlenn uabmı ve Rele 
ee · n kenclileri icin hazırladıiı meçhul Akf
bl-t1 vlçl6kle ft «iJrültü ile çekip c;ıkarma 
p çallfl)'Orlar gibiydi. Artık oldukça eahile 

yaJdatnut olan lflkh alamananm buralara 
kadar uzatbjl aydmlık. balıkçılann ruz 
garla yanmıt. zahmetle kavrulmut ve karar 
mış çehrelerine belU belirsiz eert bir hüvi· 
yet veriyordu. Ahmet Dündar, eski devir 
lerin kürek mahk6mlanm dütündu: büyük 
denizlerde büyük kadirplann yan karanlık 
anbarlan içinde arka arkaya aıralanmıt er 
tiklerden c:llfUlya uzatılımt kürekleri hava · 
yı. aydınlığı, gökyüzünü görmeden müte· 
madiyen çekmeie mahkGm olan eslc:i de· 
virlerin mücrimlerini hatırladı. Suç hk bir 
zaman cezımz bırakılnıanutbr. bD'8Jalmıyr 
cakbr da. . Fakat elbette gittikçe ceza daha 
insani bir hal alıyor. 

Aralan reİ8 balık avmı idare etmekle 
m~ul olduiu için eaia tola dile: bir eesle 
emirler veriyor ve içinde bulundulu an· 
dal hazan kıyıya yaklafıyor bazen uzakla
f!YOrdu Bu suretle doktor Ahmet Dünda· 
ra avın her 1afhumr ayn •J'l'I ve yalandan 
takip etınek im1cannu vnyordu. Tekrar 
qıklı alamanaya yPJ latmlflardı. Arkaların
dan sert bir see ıelcli · 

- Alarga .. eandal, ailara takılıyorsun! 
Anlan rei. bu hitap üzerine t.ini hıra· 

1c11r le sa".ı im i indeki genç mahkuma dön
dü azarladı: 

- Uyull"a Mehmet. . Aşıklığın 11rur 

deJi'' 
Mehmet kureklere Y8Plflftlf dikkat.. i· 

Saltılden mahkUmlann avuçlan İçİDcleD 
ıuzulür aibi daralarak çekilen ai hemen hr 
men suyun yüzüne gelmifti ve arta akıl
ları baflanna ıelmit olan'h-1.lrlar bütirle· 
rinı: çarparak te1At ve heyecan ile keçıpnr 
ğa, kurtulmağa ça)lfl)'Orlaıdr. 

Ahmet Dündar eandalm ~enanna cloi · 
ru ğilerek ve gözlerini dört açarM he,e
can ve uabiyetle bu manzarayi leJl9 ko 
yuldu Alamanadaki mahkumlar ıuc:Lm tq
nlnut ve yüzlerce kiloluk ajırlrkta eı1ran· 
diaman bir bohçaya benzeyen air Olta çapta 
bir anavnayı andıran balık~ b)'ljmm içine 
almaia uğıqıyorlardı. En IOD 1umm da 
sudan cekil~rek ai tamamen dunanmmı 
içine almmca biribirin,e ka~ Ye pUt 
olmuı vaziyetteki öraü)er atalandr, müthit 
bir çtrpmtı i inde kendilerini oradan oraya 
atmağa, hoplayıp zıplaznaia ve birillirleri
nin üetüne düserek tekrar havaya atlama te
tebbüalerine giripneie batladılar. 

Ahmet Dündar, hayatında bu kadar 
kuı.k mmalayrcı, Jiiıek ,.,.laya bir Çir" 

pmma eesi ititmemifti. Sudan ......_ 
yüzlerce, binlerce, belki yüz binlerce l.hk 
büyük alamananm i inde tepeleme Jlirlıwlf, 
ölmemek için t;Jıitliz ve bot m -- ..,.. 
fecliyordu. Yarım metrodan fala J'•wJi· 
ie 8IÇl'ayanlar vardı. telııw-nin w...mr 
na çarpıp eenemleyenler m daha hueket 
etmiyorlar ve pliba IX;ylece ... -... 
~ olUJWlaıdı 
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~ Türk tasarruf 
~ bonoları 
eıı lJq flzrbin 3 • 

c} b b t 1nni ikinci aymWıyız. 
~ ~ l,lr dünyayı kapfay:ın 
~biııcrı eral:?.rı ününde alınacak 
ılı:- l"Urki hazırJamııkfa gc~tl. l'Il· 

. t.aı.!e bugün hn.rbin drşmıla
~ gı; t ntesin nle\'lnl gÖ7.lcri. 
~bir :ek i!:ln hudutln.rımız
""!Udlt ç kilometre uz:ılda.5fllak 

\'tltı& 
~en ~ri dtınuuıı pencereleri. 
~ ııollnaı ginneJ.-tcdir. Ynngı
'" l' btr "'A- 2llmanlardn.1rine hcn-.-Cd -....uıtı ... 
l't\ ~ fıı;J gı yoktur. Alc\iıı ne. 

P.l'eeeğf '?'t'·ercceği, ncretlen sa
l liaırı r..ı İnlin miü l.iildür. 

• ~·~ lic~~lndo olan lıir dünys 
rJU :ı-ı Uyellle.tfn dinı harpten J,orum:ık 

ı tedbir , Yapn.c:ıkl rı 1 ek ccz. 
, '1 ıhına~bi haJ'fjllıya~ı, tedbir-

~ a~._ .... ı.11 ctnıcme'lrlir. llarıı·n <le-
~:ı. ~1'etttr. J\:unctli olrnal< 
~ t !i ~i olmnl., her 7~ 
~· ~ • k bu1ıun tclc !larosl
liı. ılatı.b ur.ıyet Türkiycsi iluı.rbin 
t\.~e rnı:srı t:'1dp ettiği milli bir
N:-'llll b . ~I siyaset d~mısmm 
~ l!f.nı Utun fiili bir mrct:t.c fd

~ tQ e'ktodır. :!' b~I hlllli bir siyaset sahibi tate; de,Icti iki şekilde kcn.. 
l ......_ ne tesbit eder: 
~ lcaıı .I:eyoelınilel münnsebctle
~' tıy l:ırı kendi sfynsi tclakkflo
ıı,.~e ed gun gelir. Sfynset dc,·Jctf 
d~Yct~nlerın bUyük ikfülar \'e 

e~ 1!\1.•tt ınt isbat eder. Fakat bir 
I' ~c ~ci siyasetJni sabit bir 

·u ) d~lltn milli bir prenslpo gü. 
a. t~ b ct.Umıelt imldlııım her 
·e' ~ lllli ... ~ tarz temln edemez. Jb-

~ıı ~~betlerin mumzencsl bo 
t l'ııebnı~ derhal milli slynsotıe 
~~ el Iniinnsebetıerin irtlba.. 

3 
lır, ~ Vn.ıfyct fec-n.at :ı.rı:etm ğo 

1 ıı:cıa ctekim hnrpsonrnsı dün
tal'İti ~lr Cok A\"nıpn. devletleri 

1 ~ b 'Y:ı.setıerini bu ckHdc 

1 tı ~c ~elınllel harici mUnru o-
1 t~ı .. 1\• gln.mn'kla. lktlfn. ctmi!'. 

Urı :.. et~kim buuun ccznsıiıı 
1 •• d ... 

el!', 1 uzUncyc y:ıkl!ı~ A \TO· 
eu ~anıstir 

lt ~ • 
el~ !liüstakil siyaset ıı.Jıtbi o-
1 b <'t dün~ n. siyasetinin icap. 

nb:ı. 1'8.ttığı gibi, harici 
~ ıu litın·c.tll d:ıhlli sh asctc 

\ r nı~"· Ve bu <lnhili sil~tin 
n.. 1 do kuneUI olmaktır 

1 -"" • 

111 
tıııı· n, .lm) bctmcycn, mlistn.kil 

1 :ı ıııııı 1 sıyaset budur. Türkiye. 

1
t bJr i 'c mUstnl.iI siyaseti böy. 

ır ?tıenbadnn kU\"rnt nlıwJ:-
~ 
ıı~ dlyonız ki Jdmsenln fopm. 

~ozu.n·· )1, bir 1 uz yok. Fa.kat kim c-
"'ı , <nrıs \atan t.oprağı verme._ 
lıtıı e ınilu istiltliıldcn fcdııkfırlık 

etıncliz. 
l' lııı 
~"it ~:ıvnnm yegiıne mulıafm 

~1Jıt1~1Uettnin milli birlik anı 
~~rı, .nüyülc l\lillet Meclisinin: 
"il u ,. ctın. ımm Şefin realist Rö.. 
cl~let.ıo lnıwctll orduc1ur. Türk 
~~ te bugünlcü Jınrbi bu zaviye. 
l:ı ~ "1ıiıı bu Şartlar içinde bir sükfın 
~~~Uısı halinde rnütalea ed~ 

1 
l~ 1r, 

it, tıi?ı ~ün~anm her tnrafıru tür
~ kt u, cıns, cin t:ız)'iklerl ile 
'lı 1€.'~dir. Uu tazyikler bizim 
'il lqt'<I ctto de 1<emlinı Jıi ettir. 
'tita lr. 

~ı, ~et. yollarının Jaıpnnmı~ ol
b l'rtı111 arıcten gelen istilısnlfı.t mlk 
d~İnJ RUılma: ı, lıul:isa tfonret 
ııı,ı.. 11 Şeldinl tebdil etmesi, 

lııl lir lıUtcesfnde ~irini göster. 
~ ti • liarbin en !mnı.ktcrist.fk 
'1ıı ~ı;ıasrnrıarm çoğnlıp gclirlc
}~1111 ntı:-;ıc1rr. Iln tesir bizde de 
ita hı gostenntştir. ımm müd:ı-
~~ l'ıı~1nctıcr1 her {erde bü)'lik 
ı '"· l!tı arn lhtJynç göstcrmelrte
~lltp e rna.srnflan laı~ılamak için 

1, ~€.' kononıtsi, hnrJ> maliyesi ye
t li?I :ı n uller bulnıustor. 
~ t!ilııe !IUIJcr her memleketin bUn
l ~ile' tarihi karakterine göre 
;'l b~lıtıcı-tcdir. \'crgtlrrc zn.m, 
~1.'1 tahc1ıt, Mlhsnll fozlala~ 
il~, b' dalılJi lstlkrnzlar ynpmn'k, 
ttııtit11:r trnn 'i.>. Dizde l'İ)n..<ıada 
llata l on \'licude getirecek olan 
llıUrlle :ı.."lntaktan mn:ıdıı. usullere 

ı!tı~ıat 7.artıretf Jıncıd olmuştur. 
~"'ıtıa.,11 do ınllU müdafaa için, 
U latb· Çok ehven btr 1 tilmız usu
lltı ~< olunmaktadır. 
l ........ uretıo \-atantlas: 

~' 01a!cm p:ı.ra mı faizle is1et
<>.tııett k, ihcm de milli müdBfna. 
lt ne Ynrdon etml5 olacaktır 

taııcıa;- ;rııs:ı.rrur yapabilen va: 
flt 1) ... cUnc1cki tasarruf bonola.n

ıı .. lSf.('(J• w..ı rctt 11::• z mnn ~ine kirh b1r 
01 "nl~ l."llllnnmnh lmkfi.nma malik 

rı:ı il'. 

'illıt fla- na tasa.mır bonofan kil· 
t. !\/~:ıtarı: dn ihtiva etmekte. 

r ~ ik tasarruf s:ı.htplerl, kü-

nhhiltlerc girişmişti. 

9 ihtikar maznunu dünl A liye eki i . . ./. . Avrupada, geçen yıl ltalyanm 
Yaı>tığmı, §imdi asyadn Japonya 
yapn1_ak üzeredir. Bclçikn ezilip 
de agı~ muharebe silindiri, Fran. 
sız topraklarına saldrrınc:ıya ka
dar, sess,z, hareketsiz duran 1taL 
yada bazı kaynaşmct~r olmuş ve 
Fransa, bir ~öküş snllanı ıylc yı
kıhnr'.I., Mussolini me~hur nutku. 
nu sövlemlşti. 

''Matsuoka" nm 'bizzat Stal'n 
tnrafmdan buselerle Ub'U'rlan ·, 
bu anlaşmanın değerine şahittir, 

1''ckat Stalin hattının gerilerin 
d.Uşen, ibüyük bir çevirme hareketi 
ynpmağa başlıyan Alınan or.'hJa.. 
n, Japonyada. da bir zafer kazan· 
mıııa benziyor. 

d'
. ·ıd· ımra ıya g; ı a ' yeye ve r 1 1 Bir müddcttcnberi şehrımızdc 

tetkiklerde bulunan Adlıy< Ve. 
"Ifonoye" htikllnıctl istl!a et . 

n:ıiştir. J a.ponya, eski diplomnsiyo 
sadık kalarak, bil' tanhhüdiln ç!ğ • 
nenmcsin1, müteahhitlere yükle -
medi. Onlarr, bir istifa his:ırmm 
arkasına aldı. 

Ç k k 
kili Hasan .Menemencıo~lu dün 

a ma cdarda Sünbüllü handa bir =~::~~1~ed1m~~rıe~:~ ~: . . b t 1 d ne hareket etmiştir. 
curmümeş U yapı 1 Vekile müddeiumumilik baş· 

muavını Hayri Kösebey, adliye - Hava kara, d niz km.-vctleri 
ilerı 1 l~mn\'lt' biten bu nutkun üs~ 
tiindf'n bir seneden çok zama.n 
geçti. 

On gün evvel, Ruslar, anlan 
katl kararlanru lıildinneğo d.ıvct 
ot~lcrdi. Buna henüz ce\'np gel
mediyse, bu istüayı çok geniş ma. 
nalı bir cevap gibi kabul edebi
liriz. 

Fiyat murakabe komisyonu, 
dün, fevkalade bir toplantı aktet. 
mişir. 

Komisyon, bu toplantıda 48 
ihtikar dosyası üzer. de çalışmış 
ve tahkikat bitip de suçu sabit 
görülcnleıi adliveyc vermiştir. 

Dün, ihtikar suçundan ?.dliyc
ye verilenler şunlnrdır: 

Mercanda A vndis 
karından>. 

(yaldız ihti- doktoru Enver Karan ve Hikmet 
Tümer ile gazetecıler refakat et. 
mcktedir. SÜNBl1LLÔ HANDAKİ 

CÜRMÜ MF..ŞHUT 
Dün Çakmakçılardn, Sünbüllü 

handa 8 numaralı manifatura de. 
posunda bir ihtikfır cürmü meş. 
.budu yapılmıştır. 

Bir gecC' hnralı cez.a evinde 
kalınacak ve nğlebi ihtımal bu. 
gün öğleden sonra ceza evinin 
motörleri ile Mudanyaya gidile
rek sehrimire dönülecektir.• 

1talyn, bir yığın hidiselerlc kar 
şılaşu. So;naliyl, Hab ~istaıu kay: 
bett:. Arnavutluk dn•11arında me.d 
di, manevi büyük k:ıy ıplara uğra.. 
dı. Libya ordusu, bugün Hinois
tandadır. 

Galatacla ].,oto Seleks Crönt. 
gen filmi ihtikanndan, Kapalı. 
çarşıda gözfükçü ve saatçı Agop 
Bardik (traş makinesi ihtikfmn. 
dan), Kapnlıçarşıda Nesim (53 
kurusluk basmavı 80 kuruşa sat. 
tığından), Gala tada Perezelis
Iawıki {kurşun kalem uclarınm 
10 kuruşa satılan tüpiinü 20 ku. 
ruşa sattıjhndan). Zindankapı 
caddesinde Yorda:ı oğlu Todori 
(ayakkabı dvisi VP ko.dm ökGe. 
si ihtikii.rından>. Kapalı çarşıda 
Yc.şuva <dikiş iğnesi ihtikarın
dan), Çarşıkapıd:ı Ar~aJ: ile · 

w Yapı!an tahkikattan anlaşıldL 
gına srore burada ticaretle me.c;· 
gul olan Muharrem Sucukn 25 
t?P Nazilli basması saklamış ve 
fıyatların 'J)ahahlaşmasmı bekli. 
yerek g•.!len müştf>rilern: 

- Basma kalmadı! demi ye 
ba.ş!arnıştrr. · 

Nihayet dün fiyat murakabe 
kontrolörleri tarafından ma~a. 
.zada vapılan arama sonunda 25 
top ba ma olduğu gibi ibulunmuş 
ve Muharrem Sucuka yakalana
rak cürmü meşhut ikinci nsliyE> 
mahkemesine verilmiştir. 

Amonva fiyatları 
etkik ediliyor 

Fiyatı yükseltenler 
adliyeye verilecek 
Buz dolaplarında kullanılan 

amonyak fiyatlarının yüksel.nıiye 
başladığı vaki şikayetlerden an. 
faşılm~tır. Fiyat murakabe bü
rosu, şimdi, amonyak fiyatlarını 
teUdk ettirnıekte<lir. Yapılan ilk 
tetkiklerde evvelce 4.0 • 50 kuru. 
şa sahlan a.monyaklarm 4 • 5 li
raya kadar yüseldiği görülmüş. 
tür. Suçlular, adliyeye verilecek. 
tir. 

Bugün, harbin ana çizo'isi, nt. 
lantlktı>n değil, "Dinyester,, kıyı
larından geçiyor. Dünkü Alman 
tebliği bu nna çizgi üstünde dokuz 
~i!yon ask<>rin carp~ma.kta oldu _ 
gunu bildiriyordu. 

İşte tam bu snada, Janon ka.. 
Lincsinin istifnsrnı duyduk, r.us 
- Alman muharebesi daha 11k 
başladı~ günlerde Jnponynnm ne 
yapacağı mesc>le!'i, zilıinlcrde bir 
düğümdü. Üçlü paktın hükllmriuı 
b~r uzvu olan Japonya, Asyada ge
nış emeller sahibidir. Fnkat yine 
aynı Japonya, mihv<>r taahhütle
ri ve .As:;a ihtirnslarlle te7.at te13-
kil eden bir muahede daha imz~ 
lnmış. Ruslara karşı da bazı ta-

"Bertin" le "Tokyo, nun nnl s· 
tığına ve karar verdiğine artık 
ı:Uphe edilemez.. Hele istifa lçtL 
mama ''Matımoka" nın iştirak et
memesi, kararı evinde jmzn. et
mos.i, son tereddütleri de ortadan 
knldırncak kadar kuvvetli bir ve. 
sikndrr. 

Belld yarm, balki do bugün Rus 
ya, ~:ırktan da hücuma uğraırulk 

tehl'kcsi karşısında bulunuyor. 
Şark cephesinde ıron ihtiyo.Uamu 
kufüı.ndığı söylenen RWJyn, bir ar
ka vuruşunu nasıl ka.t"§ıhyn.cnk? 
Bunu, mütehassıslar dilşiinsiln. 
Fakat kuvvetli bir donanmanın 
ynrdmım:ı dayrı.nan Jnponyuyu k r 
şı Çank::ı.yşeklc yn.p.:acak bir itti .. 
fa.km da pek fnvdalr olnc::ı :1 umu
lamaz. Muhnkknk olan şu, ki Sc.v .. 
yetler yer yüzilnde çok tehlike. 
li dakiknlnr geçlıiyor!ar. 

$eker fabri!<asında 
hazırlıklar 

Yeni sene pancar mahsulünün 
idrfıki yakln..şm~ olmasına binn.. 
en Alpullu şeker fabrıkasmda. 
şimdiden hazırlıklara başlnmnış. 
trr. Kampanya hu.. ay sonuna 
dğonı faaliyete geçecektir. 

Dahiliye Vekili vila
yette meşgul oldu 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak dün vilayette 
m~ olmuştur. Vekil, asker ai. 
lelerine ynpılan yardım ir-ıi etra. 
fmdn. alakadarlardan izahat al
mıştır. 

Buz bayilerinin sayısı 
artırılıy·or 

Sıeaklarm artmnsı dolayısiy. 
le buz sat~lan fazlalaşmıştır. 

Belediye buz müteahhidiyle 
yaptığı temaslar neticesinde buz 
bayilerinin sayısını arttırmıya 
karar vermiştir. Buz fazla çık.. 
ması için ica.bed.cn amonyak ka
fi miktardn mevcut olduğundan 
ihtiyaca göre buz çıkanlacak. 
tır. 

tirmcnin manasını filli bir urettc 
idrak edeceklerdir. 

l\Uktarı 2.j mill ondan ib:ırct o. 
fan tas:ımıf bonol:ırmın pek !iı :s. 
bir 7.nmanılıt sahlac:ı,-ınıı kani lın
Junuyoru:r., 

ikmal kurslarına 
devam eden talebeler 
İkmale kalan talebeyi hazırla. 

mak üzere muhtelif kaz.llarda a. 
çılan orta tedrisat talebelerino 
mahsus ikmal kursları faaliyeti. 
ne cevam etmektedir. 

Tutulan istatistiklere nazarnn 
liselere 2293, ortalara 44f>2, hu
susi lise ve orta. okullar h.-ursla. 
rma 731, sanat okulu kursıanna 
281, cC'nebi ekalliyet 231 ta.lepe 
devam etmektedir. 

İskenderun Limanının 
teşkilatı takviye edildi 

Jskenderun liman.ınm teşkilat 
kadrosunun takviyesine karar 
verilmiştir. Bu mruksatla :::clni
mizden tahmil ve tahliye işlenll
de çalımnak üzere J 50 kişilik bir 
kafile !skc.nd:e.rumı. gönaerilmİt<j. 
tir. 

Raltkı Süb~ GC?.ı,rin 

Maliye Meslek olculuna 
talebe alınacak GONDEN GONE 

Maliye meslek okullarına li t 

~re orta okul mezunu talebe nim. 
masına karar verilmiştir. Talebe 
okulda tedrisat yaparken avnı 
zamanda ayda 31 lira da ücret 
alncaktır. 

Maslak yoluna istika- G ökten her :r:aman melfı.ike 
met levhaları konacak inmez ya .. Bnznn ecytruı.. 

Ma.Slak yolundn vuku bulan 1ar dn akın edebilir. Yirminci ns-
ka.zaları azaltmak üzere belediye rm ikinci bilyük muJıarebe dcv-
önleyicl tedbirler almıya k::ır<>r rinln, §eytnnırın da pa.ro§UtçU.. 
vermiş, bu yol üzerinde bazı ye. lerd1r. 
nilikler yalllllIŞtır. ParnşütçUicrc !kaıQI o kadnr 

Bu yenilikler polis 6 ncı şube iyi hazırln.nmışız ki, dünkU njons 
müdürlüğü tarnfmdan tesbit e- hnberlerlnin birisinde okuduğu. 
dilmiştir. Yolların bütün etrafına muz gibi, El(Lzığda, sporcu kıyn-
istikamet levhnlan asılacaktır.. fcti ile gezen beden terıbiycsi 

• s e 
mek Jcunıazhğmn dn sapıyorlır 

Bu bakımdan --değil böl l 
sporcularm- dağ b::ı.şında be~ 
vemsfye ile gezintiye çıkmL5 n-~
rak sahiplerinin bile pa.raşütr 
znnm ile geri çevrildiğini i:;it 
cek olsak memnun oluruz. 

Ve sonra ..• 
Pa.raşfitça olmadıklarmr o • 

öğrenmekle, bir kere Wı.ha sevın 
mck l.5:mn gelir. 

İnşaat sahiplerine Motörli.i vesait bum.dan azami 30 mlikelleflerlni, bir kazadnn öte. 
kilometre süratle geçebilecekler- kine geçince, paraşütçü znnm ile 1 

Illm\IET ~1n 

çimento verilecek dir. Aynı :r.amandn 'beyaz amıc.. yakalamral H-vi tıeri-ı ı:... 8• 
J 

,..,.. ... ar. u ye !il gv.... ır posta memuru 
n,şaatı noksan kalan lbina sa_ ların Ü?.erine beynelmilel işaret. tenncleri üzerine bıra.kmaYJP, 11.s- hı~ ld 

hiplerine tevzi edilmek iirere çi· ler de konacaktır. telik mesut makamlnrn haber sal. ma Kum O U 
mento gelmiştir. Tevziat hazrr. Gülhane Stajyerleri mışlnr, tntmin edici cevn.p gel- Galata posta ve telgraf me.. 
)anan talimatnameye göre dağı. .... l dllcten sonra koyuvermI.5ıer. murlarmdan Hilanet Gürkan 
tılacakır. Her bina sahibi. bir çagırı ıyor muhtelif tö.rilılerde, posta lhavn: 
müfredat listesi tanzim ederek Gülhane tatbikat mektep ve Bu h8disc, bir bakıma teşhis lelerinde tahrifat yaparak 55 lira. 
çimentoyu buna göre alacaktır. kliniği mensupları ile bu sene hatası gibi görunür.:ıe de, knlbl- zimmetine geçirmiş, tnh.kikat oo.. 

çıknn nıuvazznf stajiyerlerin gö. mizi müsterih edecek yegU.ne nunda yalmlanarak ikinci ağır 
Altın Fiyatı rülen lüzum ürerine 19-7-941 mesut hatadır. Çünkü hll.d!selcre ceza mahkemesine veril.misti. 

Altın fiyatlan yükselmiye cumartesi giinil sa:bahleyin bebe. inan olmuyor; gökten inen Dünkü muhakemesi sonunda 
!başlamıştır. Dün bir altının fi- meh~' hastahaneye müracaatları ''şeytanlar", indikleri toprağın 2 sene 1 ay müddetle lbapsc ko. 
yatı 25 lira 30 kuruş idi. ilfuı olunur. fnsanlarmm ktyafetine bUrUn.. nulmasına ve 6 ay da memuriyet 

==================================================================================== tenmahnımbıra.kilmasmalrarnr 
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- Beni dah:ı. f azl:ı. kıskansa 
ne iyi? .. 

Şimdi Seniha da Hak-kıya: 
- Kıskançlık mı? .. 
Diye sorduğu zaman yan göz. 

le Hakkının yüzüne balrmıştL Bu 
ibakış Hakkının kıskandığım a.. 
lay mevzuu olarak ele almış bu
lunduğundan değil, daha ziyade 
ibu sözün Hakkı üzerindeki tesi· 
rini gözden kaçırmamak isteyi.. 
şindcndi. 

Hakkı da Senihanm tam da.. 
manna bastığını hissetti: 

- Pek iyi bilmiyorum. 
Scnihn nynı hic:;ler altındaydı. 
- Şimdiye ltadar olmıyan bir 

şey .. Bu da yeni çıktı galiba .. 
Hakkı daha sakin konu§lllıya 

iba§lamıştı artık: 
- Kıskanmanın eski veya ye. 

nisi olmnz Seniha.. Seven a· 
dem kıskanır .• I<ıskanmak eşine, 
yuvasm:ı bağlı olan her erkeğin, 
ve her kadının hakkıdır. Yoksa 
yanlış bir düşünce ile kıskanmak 
şüphe etmek değildir .. 

Seniha da böyle bir cevap bek. 
liyordu: 

- Bunu, ısrar etmeden kabul 
edeceğim .. Fakat Kayayı kıskan. 
mak için ne gibi basit sebepler 
göstereceksin. onu merak ediyo· 
rum .. 
Hakkı tekrar asa'bileşmemiye 

çalışıyordu: 
- Onu bana soracaj'.;'111a ken. 

din bulmıya çalışırsan daha iyi 
edersin.. Çünkü .... 

Sözünün burasında sustu. Se
nihayı bir merak aldı. Krskan. 
mryn bir sebep vardı ve Hakkı 
söylemekten çekiniyordu. Mutla
ka anlrunalıydı: 

1 ' ~ ...... • .......... - • 

YAZAH: l..EMAHAHIS"At 
' -

Hakkı söyliyecekti: 
- Ç"nkü' u ••• 
Gene söyliyemedi, Bu hal Se· 

nihnyı güldürecekti .• 
- Demek ki söyliycceğinden 

kendin de şilphe ediyorsun .. Bu 
sebepledir ki sözünün arkasını 
getirmekte büyük bir tereddüde 
düşüyornun. 

Sesine bir tatlı ahenk vererek 
yalvarır gibi söyledi: 

- Susma, söyle .. Daha dürüst 
hareket etmiş olacağım hatırla 
Hakkı .. 
Hakkı hrıla tercddfüt içindey. 

di: 
- Şüp~e veya tereddütten 

susmuş değilim. Söyliyeceğim 
SÖzün dehşetinden çekiniyorum. 

Bu söz Senihayı yerinden sıç. 
rattı. Ayağa kalkmıştı. Göğsü 
sık srk inip, kalkıyor, yüzü renk
ten renge girirordu. Dudakları. 
nın kırnuzılığı pcnbel~ti, titre 
miyc başladı .• Hakkının sözleri· 
ne bir türlü inanamıyordu. Yii. 
rlidü ve Hakkının ka.rşrsında 
durdu: 

- lştc şimdi söylemekliğiıı 
f2.r7.0ldu. 

Ellerini göğsU üzerinde kavu& 
turdu ve bekledi: 

daydı. Bunu dü?.eltmek l!ı.zımdı .. 
Yoksa umulduğundan çok daha 
büyük bir hadisenin 1ılınası, bir 
fırtınanın kopması mukn.dderdi. 

- Bilmiyor musun? .. Bu ada
mın girdiği 11e- ev bakkıntla müt 
lıiş dedikodular cereyan eder.Bu 
dedikodulann önünE: gcı:ebilme. 
ıniz için Kavanm bu salonlara 
girıpemesi lazımdır. 

Seniha h:ıyr~tle kan§ık aım· 
biyet ic:inde: 

- Ya; <lemck öyle?.. Uhnı 
bilmiyen birkaç kişinin söyliye. 
ccği iki çift saçma için bir dost 
kaybedilir mi? .. 
Hakkının sesi yumu0amıştı: 
- Hangi dost Seniha.. Bir 

Donjuvan dersen daha doğru laf 
etmiş o'acaksm., 

Senihanın gözleri karaı mıya 
başlamıştı: 

- İşte burada ayrılıyoruz be
yim .. Kaya bey hiç de bildiğin 
~~ düşündüğün gibi bir genç de. 
gıl... 

Hakkı daha makul olmıya 
çalışıyordu: 

- Benim bildiğire hana. senin 
bildiğin sana kalsın. Herkesin 
düşünüşüne ırörc bir karar ver. 
memiz icabediyor. 

- Rıza Kayanın bu evden u. verilmiştir. 
zaklaştırılması.. Portsaide kahve geleli 

Seniharun düşünüşleri aksıne !skenderun:ı gelen 10 bin çu.., 
olarak böyle bir .şeyi yapmak is- val kahve ticaret ofisi hesabına 
temiyeceği meydanda idi. Kaya.. satın almnnştır. 
nın fena ibir oocuk olmadığında · RiyD dö Janeyrodan yola çr 
ısrar edeceği de muhakkaktı. kanlan 43 bin çuval kahve de 

- Demek oluyor ki fena ni. Portsaide gelmiştir Gelen ve 
yetli olanlann kanaatlerini biraz gelecek olan kahvelerle memle. 
daha sağlamlamak, onların çc.. ketin birsenelik kahve ihtiyaCI 
nelerini biraz daha harekete ge.. temin edil.mi.s olınaktadır. Bu hrı.
tirrnck için, iyi düşünüşlü ve ni- le ua:.w-an 1942 senesinin teıın. .. 
lemi?.e karşı sonsuz bir hürmet muz ayma kadar olan kahve ib.. 
besliycn kıymetli bir arka<la.sı tiyacı tama.miyle mmin edil. 
~a n·ı deceğiz?.. miştir. 
Hakkının ~..nihaya daho. ya. -~----------

km bulunmak ürere bir iki adım 
attığı görüldü .• Uzandı. Hafifçe 
omuz başından tuttu, ok..r.adı: 

- Bu, lfizrm, yavrucuğunl. 

Yirmi yıl evvelki Vakı j 
Hakkının yumuşadığını görün. 19 Temmuz 021 

ce Seniha sertll'şmel: lüzurnunu Amerikada sigara içen 
hissetti.· Fakat bu şekil hareke. kad nlar 
tin çok defa .muvaffak olmasına Amerika Parllı.mcııtosu tı.zıuımd n 
karşılık, bazı kereler de bir c.r. Mlsu:r Conson vaşlnı;tonda Dk defa 
k~i çileden çıkarabileceğini u· nıcnen t1ltU:ı içen kadmlardan 25 ve 
nutmuş gibiydi. İtiraz etmiş ol. so:ırnki dc!nlar için ıınr bl.r clgnrnd!lil 
mak için söyldi: 500 lira nakdt cczn nlmmasma dair 

- B~nce hiç lüzumu olm:ıyn.n, parlAmcntoya bir l.Ayfha..1 kanunlyy 
bir tedbir varsa. o da basit dil. tevdi ctmlsUr. 
şüncelilerin arzularını l erine ge.. ::::===::====:;====::; 
tirmek ltaygusiylc blı· dost kay. ,-

Cumarte. Pazar 
19 Tem. 20 Tem. 

betmcktir. 
Hakkı merak etti: 
- Yani ..• 
Seniha aynı sertlik ve ta.hak· 

kfünle devam etti: 
- Gayet basit .. Bir ::ı.y sonra 

eYlenmemizin dönüm yılı.. O ge. 
ce mükellef bir çay vereceğim .. 
Ve müsaadenizle ilk telefonu da 
Kaya beye edeceğim.. !{ayn. be. 
yin meclisimizde bulunuşu bizim 
için bir şeref olacaktır. 
Hakkının ba§ı döner gibi ol

du: 

O<mı.!ıhır 21 Cem.Ahır 25 
Hızu: 75 llıur: 76 

VoldUer \' ua tı Ezaru 
GUncçln 
""" .,., 5.48 9.0:> 

öğto ıs.:n f.42 
ll.:lndi 17.IS 8.40 
Akpm 20.38 12.00 

2%.M 

Vaaa1 

5.44 

18.20 
1'7.18 
20,87 
%t.!S 

t;ı.an! 

9.0G 

4.42 

12.00 
ı.• j lan ne hem mllli mlldn

~uııe~tine, ynrdmılnr<lıı. bulu _ 
er, hc.ı:u de para birik • 

- Neye sustun Hakkı.. De. 
vam etsene .• Çünkü 1.. 

- Haydi seni dinliyorum. 
Hakkı lnrdığI potun farkın. 

Seniha bu karnrı merak etti: 
- O karar ne ola.bilir ki.? 

, - Ya ben istomezsem .. 
(Devamı -vaiJ. 

Yııt.sı 

ımsa.ı 

J.50 
~ S.M 

uı 1 
Ci,56 



SOVYETLERIN BERLiN ELÇiSI 

• O~k!lVB 1 }:!~aret Vekaletinin !eb!f 
ldırıvor: Memleket dahilinde merc,mek 

Avustralya bahriye 
nazınnuı 

Komünizm 
ve ingiliz -Sovyet 
dostluğu hakkında 

bir nutku 

Ankaratlan taggare il.e 
Mosko'llaga hareket etti 
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fllllmelr mtlmldtg dellJdlr. Kal1bD 
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Jan 1almS to&ıtuar w pnlıılDdecl 
kar~ a&ftlll De taanGD 
eder. QsteNt)r JDlll&aJralarda p. 
hlrlerde mQat•bJtk 1lJ&tlan aırıca 

IJdacl tıDada ..... .....aana ... 
paba. Jcatıımulyıe taantın eder. 

ı - 'l'llku*. eaulan ftlOlunan 
ııyatıar J'8lll amdea temls mercL 
metm çuvaım .... l&&lf ~ 
olup, merdmelbı diler nevllıerl lılrlıı. 

el .f!!ında - ~tıa mat.ulbea 
mata4 ıı,.t faddarlm atN ~ 
ollmal'. 

8 - .ller tld1I meıolmefla aıa. 
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d uaml •bf lb'&tıan 7UJraı'daJrl tık 
ralar JdlkDmledM ıtn mflııaDtg ~ 
murakabe ~ t.ttlılt edlle
rek Uoaıet vek&letble bl1dll'Slectk n 
1t.1D1 amanda UAD olmıacaktv. 

' - Jltnlamdtol -- •tıı a.. 
J&tlarum& Jıeap)Mm•Mtdl laırUf ko., 

mur1armm IO i!!U'Ume ft1a -..1dde 7U
varlatdmur iii11tafııkbt. 

a - Bil .....ae 1111a edDeoek ~ 
llAdleriDdla berbe"ll 'lr ....alt ıu.. 
Ja ıı,.ı tem•tne ....... lalklgnda 
mDJ! korunma kammanUD ld'Jsftnı'!er\. 
netevmwı ~ IMN n. 
DUDI teJrt!ıettı lıaluDulNlldlr. 

alaq. U (.&.4..) - A\'U8tral.. 
1& bahriye nazın Hughd Wr nut. 
kunda Sovyetıer Blrllllndm bah· 
aederek tG>'le demJtt;lr: 

""Bu kuvvetli mWetl kendi tan
tnn•ı g6naetle blilt;bıanm. 8cw 
JIMJer BtrUil 1üim mllttealdmJs. 
dlr. Ve ondan aefret ederek .,. 
Befretıerini • ....,. icraatla 1f&: 
.. edenler ıa dattıırıclı 1ı1ıtJk Bri 
tan,_ doetlan dejildlr. 

Bapee bil auretıe lll -.. 
11mıtd ao. tantmdaa QNlllD
ba gUıLtl Aftltnlyaya llUl"9UÜI.. 
tmdan eoara yapıldıjJ blldil'lleıı 
bir beyanata cevap vermll olaıw. 
0.-'ua 1U .ıldeıl 116yledfit bll2 

dirilmekte leli: 
"Rm h.USOm•tn al..tem!Dd•, 

.... Dllll cllkt&t&iUiUDderı dMa 
l7I olduiama !Nineden. kiQük Mr 
eblltyet mtet-. olınak Uzere, 
İngiltereıda ller w.tmda IMOet 
edilmektedir." 

er.,. l&ılerinln. Jmhıt mıllledll-
tUilni ~ ~ bulım 
nıuttw • 

Cı'Oll c1l7or kl: 
Çörçtıtn mutdeld bmftnlwzı 
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bil. Buııu mUMbp !D9nU1l 11p
mak istemem. :r.bt ÇGrçllhı to
mUnl.zme bıll olu hattı hareket! 
ne matab* oJ4u1mmı IGylemek 
lltertm.. . ---.1:._ __ 
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6 Rus t yyaresi 
duşordu 
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18 .,. 17 tenınınwrda 81 ~ •• 
,...a tabrlp edflmı,tJr. AJm ıw. 
ladmda bla 2" taJ'l'&N llaJtıeWlr. 

..... D (A.A.) - D.X.a 111a-. 

Gene~ Si~orski Yeni Japon kabinesi 
diyor kı: <B• ıara11 1 ~ 

IAlllı9tU ~ .. Pd'llW 
.... Ltııau'Uıı llP1lllde bandald -
-- cıldılla - .. e'ır= ........ mlJtlr. ,ı_.,_ ._ en ...,_. 
cle9tro1el'l ile ·'IAUa.. ...,. .......... 
dlele ........ ...--o&ı ztre 
dır. 

R il 1 k Devlet nuırbima tayin Mil• uaya e an atma general SlJIU)d, p14n mecUli ıe. 
istiyorum hiifini ulıdeeinde muh&far.a et.. 

Hitlerizmle 
anlaşmıya 

imkan yoktur 

mekteclir. 
Kaı.tnemn diier bqlrea .-kl. 

m yedeiini ımahafua ediJorlar. 
• • tt 

Tollıyo. 18 ( A..A..J - Yeni Ja· 
pan hariCba namı Amiral Toyo. 
ela, ibu akşam beyanatta buluna. 
rat, vat.lfeelni asbr olarak ifa 
etmek azminde ol,d1lfumı eöyJe. 
mittir. 

Nazır, aa.terine ~ de
miştir ki: 
"U~ pakt ..._ edfldiff ftkit 

bahriye nezareti mtlsteşarbim. 
da bulundufmndan w.zlyetterı 
tamamen haberdar idim. 

Japonyanm vul'8ti delilmi
,eceJrtir," 

• • • 
'l'elrı-. il (A.A.) - Yeal ı.,_ 

blılDlll 'buCllD Dk __ ,..._.., J&P-

lllJlbr. 11 dakika ..... lıa Dk Jou. 
madan 8Dllra bqvekl1 p,_ ~ 

m. 1ılr be,...ıta ---- mate. 
mad1yen nbam.U artan cltlD1& Ya&. 
J9tlDe brp Jrormak a- 1dlkOnM. 
ua tMlılt •wat battı lw'eketta c0a. 
etle .,. .araue tahakkuk etUrlbDall 
•• lltlDI ftltlkta ...... ten.at J&P.. 
mata umetmlf oldulmm 915Jleadlıt 
tir, 

Ap.l amanda barbl19 ııamrr Ge. 
uraı 'l'o,. ... ........,. llUll'I amini 
Oibftt mlftıenk 1ılr de1duuJm 
nepederek llatp ...... blkame. 
te tam ve mutlak lılr mtvtır.a. "'-
111DID&ll taallhllt ........ w ..... 
... "1MI ıaattı ~ ........ 
dlllld 'blldlmdflerdll. 

JCabbwdn .... ......,....-... ti-.- • 

'l'emllt..ıa ,.,.o ....... --
~-

~ •ıVllerta ...... 
pdur 1d, Llau'Ull fllaliltde lcırtlMı.. 
Aımenıan ldllllUe ao mllll stıat 

~· 
~-.... 11 (AA.) - Be111....,._ 

m;iol. mmtakumda 17 Temmullda 
J1P1Ja tembıltldıe 'lllllına ....,_ u. 
kerl em~. 

ili 'l'AJIJt TAl!lllp ..... 

lledlıl, J8(A.A.)-1T Tem.mu sa. 
Dil aoo c1esı fU1a taım auva ec1rra 1ı1r 
SoYJet mrlıll tegekJdlll ~ 
gl...Unde .A1maa taıı\ıarue Jrutdlf
.,.ur. !>erJla1 flddetıl muban1:ıe lılf.. 
)UDlf Ye kıla bir M•lndl BoftettJt. 
Jer 210 taıık Jm,Jt>etmtflVdlr. DllV 
Jmmı da kaçarken vurıılmuftm'. 

BerU.a, il (AA-) - D.H.B.: 
AlmaD latalaft Unhadlla llovyet 

JatlllnDa .. 1'fl1la taamus ft 
ı.-ınpaı JOlu lltlrlllde klalk bir 
f8bria lgpll _, ....... lıll' mllll a. 
.,. mlJdm, muıtard& ......... Go 
1ıbl ellr AJmuıarm tll8t ...,....... 

--., U (A.A.) - D.X.a, Ajmm 
aüed YU17et bıü1rmda aJ11at.JeU1 
JDaldllleıdlll aldlll fil maıtmatı wr-
me1rtecllr: 

Jlalıaıelıeler, 8tllla .............. 
da bu&n 100 ~ paea ... 
rlDUkte ılddetıe d9ftDl etmekttcllr. 

Bu mubarebelerı ... llfertnlıa 111.. 
~Unde Juıdllt tftlhkAm Jaatwaua 
JU'dmUm1 m•t.ealdp OIN1D 9da 
lllUlllUe1:ıele bellaemtktedlr. 

zutdl ttgeJrJdlllerlD lıaglln lbat.ejllı 
lledeGeıe dalra ınltemadtJWD o.ter. 
.. cmlan taklP edm ~ .,. mtılr 
Jdltlıtlerl 8"Jet ......... ..,.. ...... 
ıuaaea ft ........... atfü e&.. 
........... Bu CllllOtamtU'ı ..... .... 
Jtorıktlll. Bil ........ 1111111& ,.... 
ld, 8owJll\ llllllr&ftmetl .... flrlıat 
.. ..mü ,,,,,........... 'l'ek 1* ==========::1, .... - ........ ~ 
•lf •••• .... .,.. .,.. ıı.d """' 
lılall f11e pek ,.. ... .... ... 

-. la>Jll •k@ll!!!.'!!-!!M~l 
1'.We 

Halff aksın nutku 

VAl(I 



11 lla DiBi aw 

UCiZELER DOKTORU 
11 iYazan. 
~1 PırıcRıu· 1 ifürkçeai: 
-- MUZAFFER ACAR 
~ a 33 
ıt ~ ~ bir kemancı. 18.de kuvvetlerin mevcudiyetine 

ıçin ail O?lı.UZUna başını inananla.rdan, dördüricü Lud'u 
~ ıengı e Ytıvasını terke. arıyanlardan, ikinci bir görüşe 
edebilirslıl~enç kızlara. tesa.. malik olanlardan ve altıncı hi~ 

~l>ef· ~iş oldu- sin mevcudiyetine inananlardan 
;fı UhaJcenıen~rın mporJarını değilim .• 
~'<: 1 o~u~·n bütün sa.fa. Sana ihanetini hissettim, gibi 

,. z ~at so n ~nra..... boş sözler söyliyoo-.k değilim .. 
_, llifelıj k nra Jı?.el ile Teo- Hayır, hissetmiş değilim, ihanet 

t>tlal"dı. }{ ış bah<'E.'sinden dö. hissedilirse hataya düşülür, ben 
altına Uşlar başlarını kn- de senin bana ihanet etti~ni his. 

.. r. '.l'eod sa~Janıılar, uyu _ setmedim, fakat gördüm. 
Uddet. or ıle Grandüşcs Boynunda siyah da üzerinde 

ı;~ · Yarı ~tak Incmleket ne. beyaz ve kırmIZI beneklE>r bulu 
u.Yiik k~ın bir halde ya_ nan bir gravat vardı değıl mi? .. 
ılar. Jiz ~ler önünde du_ lşte gece yarısı bu gravatın tam 

'8a lier ~ıza~at verdi: dökümü üzerinde dört beyaz ve 
Jıcı ~ .buııı hı: t~nesini OOş kırmızı benek varoı. Halbu· 
t'lrı erın öl~z.~ Bılsenız ke. ki sabaha karşı saat dörtte yata. 

rı Y.. Unu görmek ne ğmııza geldi~niz zaman dUğü. 
t mün üzerinde beş beyaz ve üç 
~:.. a=ı • . . • kırmızı benek bulunuyordu. bun 

\llJ~ ~fi 1 seniz kelebeklerin lar gravatın sökülüp takıldığına 
• lilıı.rı ~ek n~ hazin şey... veya gevşetilip sıkıldığına del~. 
f.0111arıa Ye gonderdim, an_ lct eder. Ne yapmış olduğunuzu 

tı cı.~. !eti d~(!Şgul olacak. Be- kat'i surette söyliyemem.. Ben 
k "'lik b" n<:'kahat devrinde buseleri Jizel gibi metre ile ölç-\, nu ..... nlır kıza verdim." w k '1l "' t mem •• Eğer dün gece onun oy. 
·t~~i f:ıo~~u~a kimden? nuna girmemişsen gireceksin de. 

i,..-' i Ogll'lldan. mektir. Eğer a§Iğl oldunsa, O 
~ lPer f . zaman daha iyi.. Çünkü ben Ji. 
a girtıi . 1trıyerck soğuk zelin tabiatini bilirim: Bir daha 
ld\ı. cu· ~<>rstanm altında yüz vermireceği erkeğe ilk ge

a_ra ıııd !leş Öwkaliptü ağaç:. oeden kendini verir. 
l)· an doguyordu. Judi Judi Olper, sigarasını tablıya 
Rleyın bastırdı, sonra Teodor Zuifelde 

~~ tııb: !~.ı~uhak.kak kalkmış dönerek: 
"• ~"lan ' .. decıı. Bankalar - Haydi, şimdi ha.na sarıl ve 
t •tı Pilin ~un gece kaybetti-
ı" ~d 1\ do'·t.o~ı almalıyım. Fa.kat uyDedu .... 

11 .ru m. !. 
d U)·or nt<U{emmel rx>-

~" 1 ~ t-....J· • Hanedanın b " t·· oııa~ ~<\Jı on " . u u,.n 
~ lık~lte.. ~n g~erobılecegi 
"'ııı rı Sonra er )ızel on sene 
~ ise .~~la çocuk do. 

ı+e tı:ı. ~ore ~kıla~ı. esasiye ka. 
~~··· laht Yıgenierinin e

l'? Ck.i, l>r 
,_, ··

0 
en buna ne dL 

"'ilkti hiç d.. . 
~ e eğer ~flUnmüyor bile .. 
dl h:e~e~ b t diğerlerinin ~ 

t
n~<llıınaan unun ka~iyen kerı.. 
1 hır. B olnıadıgına emin 
• ba~ışı:'1dan birkaç hnfta 

~ ra~ılan ~rş o_l~uğu para-
. ltıırıde bır kilısenin açılış 

b.'~ lsııann av~etinde Gran. 
~ nııq l\1a~l tıcaret heyetin. 

r,._ l'a }.~kalanı llSilzadesinin ku
~\'a hi ı <:ok r~ı . 
:,; ~etli? rnuthış bir facia 

b• l'lt 
!I' asaie~la.. Mareşal bil-

i lll ta?tıa e <Xiadan cıktı ve 
İ".~ h~ Olan nını iyi hesap ede. 
;f; k1tf4ılı b~~tokol şefini bu 
f. ;<! Yal>tı u, sonra Cin hem 
~ o~~esin;n~k kadar para

hııa:~ına • .. em de aldaW. 
u ~e he . ınuteessir olarak 

~ ~~Cli Cu°tı~eti önünde on 
r.tı iç~"Dernekn kf?ÖYlenıiş oldu_ 

.Si "e 'Yaptıkı t Allah bile o
lla be bu Sôzı aı:mı unutmuş.'' 

. ~ı-· ı:rıyle büyük bir 
ita.~ ıt1i~u IDnı ~issederek bü. 
'l'~li oldeçtı. Eskisinden 
D . J r da u. 
lııla.r Udinin' serın <;arşaf ın üze.. 
-:ıu:}a lı~:n1a uzandı. Yor 
t lldı oı avanta koku. 

~t J>er devam ediyor. 
h-ald~I · 
it ~I atııış1~ Jızeı tarafından 
) ~~ton (~ Alsibyadı. Sok· 
Na~n. l\or atun). Roşf u. r da. ~Yon gi~Yb. "~?l~r. hat~ 

l'tıı arıları 1 
Uyijk adamla· 

llı b 0ldukı:ı ...... tarafından alda. 
Ulur -~ı d .. ·· aıq . hatta UŞünerek te. 

ttı;.~1 •. hiç oltn bu büyük a· 
• <lda~ için aısn bu cihetten 
flıl{!rı l'rılaı,n ~vk .bıle duyardı. 
talltı:ılt id 1 ensı de kendile
'1irı~ ını iö a ~rkeklerle alda. 
J~i ... l?nURierdi. Jizele 

lta.rq oıPer 
-..... J~dı, Yak~tu. Knlh.1:1, bir 

lslrtt alıele geı· 1 ve devamla: 
~~taııaı-ıa'.n~- dedi. o ko
l aldat Çolt dalıdegıl bilakis ma· 

-..... ~~or.. a akıllı olanlar. 
Jl.ldi nra-;ı 
: ti.rıi~ 
....., 11 ek kibri ti söndür-
\/ •Y,l~. 

'tr~ 1'~~ ~ni_nle ... 
Ptıı ltaeı:lı, S\ink~ ıddiaya cevap 
~8..rn ~ış "~ !Udi eliyle ağ. 

...... s~•tol'd lclkayt bir sesle 
r'ee cı~litehir 
ltı~, cırt 8aat ır nıisin bana bu 
bil·e· Sııs .. Rı·~başa ne yap. 
~a: ~~~n hakk51k &nleri söyle 
<">l'Jııı ,•'e Ya t 1.!1 Yok. Şimdi 
tı ?" ~-.. veifa~ ıgun17.1 7.annedi. 
~"" s~~- sualler ~ Yapa'biliriz 

rıa. . ~ G rma .. Sen bu 
ll•ptj~lrdin, sa1:nd~.şesin koy. 

'fa, ben ka d~n de söyle
endırnde f cvka. 

. • 
IX 

Sabahın ilk saatlerinden öğle.. 
ye kadar Teodor, bin bir endişe 
ile dolu bir uyku uyudu. Vatcl 
taraf mdan hazırlanmış olan mü. 
tenev\i ve ağır yemekler, Jizel 
ile yaptığı uzun müHUcat. Judi 
tarafından ihanet.inin veya iha.. 
net ihtimalinin keşfedilmiş ol
masr. bankalar kapanmadan ev. 
vel kalkıp. para almıya. söz ver. 
miş bulunmnsr ve nihayet başı. 
na vunıluyonnuş ~bi mutttastl 
beyninin içinde öten yeknasak 
da:rbeler uykusunu harap etmiş .• 
Bütün bu düşünce1ere bu gürül
tülere gözlerinin bütün isyanına 
rağmen bir tUrlU kendinden ge. 
çip şöyle derin bir uykuya dala. 
maınıştr. O zaman Teodor Zui. 
feld yan uyum~~ bir vaziyetre 
olup uyuıyamamanın, yun uya· 
ruk bir vaziyette bulunup tama. 
men uyana.mamanın. içten gelen 
bir se9e uyarak uyarunak, kalk. 
mak isterken, göz kapaklarını 
bile açacak kuvveti bulamama. 
nm ve bir ayağını karyoladan dı 
şarr :ı.tat"kcn ötekini ~rükliye. 
memenin ibütün ıstırabını duydu. 

(Devamı 1'tır J 

- Baş tarafı dünkü .,'llUIZda -
kiline karar verildi. Bu komite evve. 
14. malmUdürUne giderek Allahm em
ri ve Peygamberimizin kavliyle kızı. 
nı Yıldmm Hocaya tsUyeook, onlar. 
dan muvı:ıfakat cevabı alırsa. izdiva
cının karıırlııştığını ve kendlslne iti. 
mln hayat arkadaşı olarak intihap e. 
dildiğini Hocaya. tebliğ edecekti. 

Bu karann icrasına. hemen başlan.. 
dı. Komite hıırcket ctU. Kasaba, de. 
dlğim gibi, zaten ufacık bir yer. Bir 
başından öbür ba§ına on dıı.ldkada 
mUkemmelen varılır. Biz dı:ınıatlı:ı ka., 
yınpcdertn muhtemel cevapııı.n hak
kındaki tahminlerimizi blUmıcden 
komite twılıı.n gülcr"k içeri girdiler. 
Anl&§ılıyordu ki, muva.Uakiyet var. 

MalmildUrll müderris gibi Altm, tel'· 
biyeli, dindar bir zatn. kıZmı memnu. 
niyetle vereceğini söylem!§ ve komi
teyi izaz ve ikro.mla göndcmıl§; her
halde bayo.nm da bu konuşmayı kapı 
arkasından dinlediğine kuVVCUc bU. 
kUm olunablllr. 

Çunkü yatsıdan sonra bir ka~ kişi .. 
tik Adeta resmt gibi bir hcyeUn mal • 
mUdUrUnUn evine gitmeıı! alemde hal
terden değildi. Komite buradan Ç!• 

kınca artık meseleye hallcd!lmlg na. 
zarlyle bakarak mllderrise uğramış. 

umumun karannı tebliğ etml§tır. Yıl
dırnn Hoca heyetin bu tebliğine kar• 
§l luıyret ve şaşkınlık g6stermeml§ ve 
hattA mutad tebcssUmünU bile esirge. 
memlş, çok ciddi ve mahcup b1r genç 
tavriyle: 

- Anam da siz bo.bnm da sız. Na
sıl isterseniz öyle yapınız.,, dan ba.,ka 
bir şey söylemem!§. 

Bizim olmuş bitmiş gibi baktığımız 
bu işe kaymakam bir itiraz fırlattı. 
Diyordu ki: 

. - ., -...._,..--~~ ............. .. Tütün ikramiyeleri 
tevzii 

- VA.KIT 19 TEMMUZ 1941 

Yarışlar Münasebetile: ~:'cf?,!<lftif;~~, 
19.7.1941 

·us earu 19.00 Konu nuı 
program 19.llS Oıız 

7.45 Ajaml orkest.rnsı 

8.00 Raftf 19.SO Ajans 

Ocküda.r askerlik 6Ubesindcn: 
Üsküdar askerlik şubesinde ka 

yıtlı ve deTe<:e üzerinden harp ma
lOIU subay ve erat ile şehit yetim_ 
lerlne 941 mali yılı beyiye ikra
miyesinin tevziatına 22 Temmuz 
941 salı gilnünden itıöaren aşağı
da yazılı tarih ve günlerde as_ 
kerUk şubesinde başlanncaktır. İz· 
diham ve karı,.'flkhğı mucip olma
mak üzero istihkak sahiplerinin 
gilnünde müracaat etmeleri ve 
i.}ice kağıt üzerine çıkarılmış dört 
adet vesika. fotoğrafı ikramiye 
tevzi cüzdnnı resmi senet ve ra. 
porlarını ve nüfus hü\iyet cilzdan
lannı da birlikte getirmeleri ilan 
olunur. 

, istanbulda at y r şç ı ğmm 
geçirdiği safhalar 

program 
UO Evin eaatı 

ıa.ss Türkçe 
pllklar 

ıa.4ti AJan• 
u.oo :&lyueticum 

19.46 l\leydn.JJ 

Faslı 

.ıo.ııs Radyo 
ga.y.etesl 

20.45 Sn:r. 
eserleri 

ilk koşular Kadıköyden içerenköyüne 
giden yolda yapılırd1. .. 

bur b&ndosu 21.00 ~Jmat 
H.45 Türlere 

plAklar 

JCi.00 0anA 
müziği 

18.0!l Kımştk 
11arlnl:ır 

llt80 Memleket 
postası 

18 . .tO Car. 
orkMtraBJ 

Tak\'fmt 
ıı.ıo Dln1~1cl 

istekler! 
21.IO Günün 

m""rlrlerl 
21.55 Snlon 

OTkr.sfrnsı 

22.80 Ajans 
U.45 Salon 

orkP.fötmıu 

Şehit yetimlerine 22 temmuz 41 
!!alı ve 24 temmuz '41 perşembe · 
günleri. 

Subaylara 29 temmuz 941 salı. 
Erata 21 temmuz 941 perşembe. 

VAKiT 

COZ MÜTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan başka. bt'r gtııı 

OGLEDEN SONRA 

Sizın gazeteniz.dir. Her 
arzunuzu yazınız, size 

cevap verecektir 

Taksım, KameT Palas 
1 nci kat 

Telefon: •9318 

1 
Deniz Levazım satın alma 

komisyonu llinları ----1 - Tahmlıı ecillen bedeli 62 700 lira oıan 100 ton sabımun SO Temmuz 
941 Çarşamba g\)nU saat ııs to k.ıIAlı zartla eksiltmesi yapılacakbr. 

2 - tık tf'minatı n885 llra olup eartnamesi her gUn 26t kuruJJ muıca.. 
lıiJJ.nde komisyondan eımablllr. 

s - lsteklllerin 2'90 sayılı kanunda yr.zılı vesikatnn muhtevi taıızim 
edecekleri kapalı tekllt ınektupla~ını belll gün ve saatten bir aaat evveline 
kadar Ka:nmpa§ada buluııan lloın!eyon başkanlığına makbuz mukabllindo 
vermeleri, (5656) 

ır. •• 
8 adet tlrcn balatası 

~00 ., Balata pe~ln çivlst 
8 ,. :Makruı yapı ağı muhtelif 
' .. Maka.I k3.v'..slenmes1 
4 ., Makas takozu döklııno ve imaıi 
ı " Radyo nnten ttunirl 

2 " P1tı.k& kaynağı 
ı •. ön ding4.11 U.bd!ll komple 
2 " YatUMör ka:ı;ş 
2 " Klakson esWQsyon tebdili 

50 ,, Muhtelif c~v•ta 
J .. Direksiyon kutusu komple, burç ve rollm&nlan tebdili 
fi ,. Buji 
] •• PllaUn "çift,, 
% metre Contalı'< D)Bntnr -. 
4 Kutu hldrollk yağı 
ı adet komplo Gresaj ve yağlama 
8 ,, KakBB bul'; ve askılan 
2 " Marş ve aarj dinomalan tebdili 

90 metre pirinç bonı 2 pus kutrunda. 

thtıyacmuz olan yukarda yaznı 20 kalem malzemenin 21.7.9'1 Pazartesi 
ll'ilnil saat 15 te Kaamıpa§lldıı ?Jıı\unıın Deniz LevaZllD satm alına koml.Byo. 
nım<la pa.zarlığı yapıla<'aktır. lstekı!lcrln bOtll g1lD ve saatte mezknr komls 
yoııa müracaaUnn ilAn olunur. (5978) 

•.y. ... 

ı - Tahmin edilen bedeli &>800 lira olan 20.000 kilo sadeyağmm 22 
Temmuz Hl Salı günU saat 15 de pazarlıklı:ı eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 2685 Jlrn olııp §Srlnaınest be.r gUn 819 kuruş bedel nuı
kı:ıbllinde kom1syCJlld&n almab1llr. 

3 - tsteklllt>rln 2490 sayılı Mnunda yazılı vesikalar ve Wncl maddede 
yazılı miktardaki temı:n.at mekt:ıo veya makbuzu ile blrllltte belli gUn ve sa.. 
atte Kas(mpa:;ıada bulW>an kombyonda hıızır bulunmalan. (58~) 

lstanbulda at yarışı hayatı 
çok eskidir. En eski koşu mahal
lerimiz Kadıköyünden lçerenkö. 
yüne giden Zeburbey yokuşu, U· 
zunçayır. Alemdağı ile Dudullu 
ara~ı ve bunlara mümasil hazır. 
lanmamrş vollar Ü7erinde yapr· 
lan, at yanşmdan ziyade yayn 
kır koşulanna benziyen yarışlar" 
dı. 

Esaslı bir progremlıı yapılan 
ilk koşular bugün de lstanıbulun 
yegfuıe yan~ sahası olan Veli E· 
fendi çayırında başlar. 

1327 senesinde yani 31 sene 
evvel Veli Efendide ba.slıyan bu 
yarışlar senede ancak ilkbahar 
ve ronbahar olmak üzere iki, a
zami üç hafta olarak yapılır ve 
o zaman memleketin ya:rışçılrk 
işleriyle uğraşan Sipahi Ocağı 
tarafından tertip edilirdi. 

1327 den 1334 senesine kada1· 
Sipahi Ocağı tarafından idare 
edilen yarışlar bu tarihten son. 
ra İngiliz Rasing Sendikat şir
ketine devredilmiş, 1335. 1336, 
1337 ve 1338 senelerinde lbu şir
ket tarafından idare edilmiş ve 
hatta koşu maha1lindeki ibilyük 
~ribünü de bu şirket inşa ettir. 
miştir. 

Bugün, maili inhidam bir şe. 
kilde olduğu için yrktınlara.k 
tarihe karışan tribün de Sipahi 
Ocağı tarafından yaptırılan ilk 
tribündür . 

t~te böylece 1338 senesine ka· 
•Bar hıgiliz şirketi tarafından i. 
dare edilen koşular 1338 sene
sinde lstanbul milli hükfunet 
tarafından, işgal edildince tek. 
rar Sipahi Ocağı tarafından ida· 
reye başlamnrş, 1340 da lbir Ma. 
car şirketine devredilmiş ve iki 
senede bir şirket tarafından ter 
tip ve idare edilmiştir. 

Nihayet bundan sonra rneınle. 
ketin mühim bir işi olarak atçılığı 
at neslinin mlahmı esaslı bir su· 
rette himaye etmek ve gittik~e 
tereddiye düçar olan at neslinin 
ıslahı ~arelerini bulmak "üzere 
Reisicumhurumuz Milli Şef İs
met lnönü 1928 senesinde yük
sek yanş ve ıslah encümenini 
ibizzat kurarak her hayırlı işt.e 
olduğu gibi bu işte de önayak ol. 
muşlardır· 

Bu encümenin kurulu.50ndan 
sonradır ki, memleketimiz atıcı
hğı gittikçe inkişafa mazhar oL 
muştur. 

Bu encümenin teşkilinden ev
vel atçılar senenin birkaç günü.. 
ne münhasır olan kısa koşulara 
at yetiştirmek için çok müskü
Hi.t çekerler, o günün ufak bir 

Yıldırım Hoca 
- MalmlldUrU kızını vcrmeğe rnzı 

olmU§ ama kızı acaba sakallı, sarıklı 
bir hocayı:ı vıı.rmak ister mi? Sonnı 
bir kaç defa baba evindaı aynlarak 
evlenmeğe heveslenmiş ol!ın bir kızı 
almı:ığa müderris bilerek muvafakat 
etler mi? Bu iki nokta tamamlyle llfloo 

lıışılmadan fillyata geçmek muvafık 
olına.z. 

Uzun mUzakere ve mtlnakıışadan 
sonra evlendirme komitesinin her iki 
yere de uğrayarak, rızalıınnın alın. 

ması muvafık glSrUldU. 
Heyet malmUdUrUnUn evine giderek 

bayanı kapı ıırkasma çıığırmı~. Mtl
dcrri.a efendinin snkallI ve sanklı ol. 
duğunu anlatarak bu zatla evlenmeye 

muvafakat edip etmlyeceğini sormuş; 
bayan mahcubane bir eda ile demi~ 
ki: 

- Sıınklı ve salmllı olsun, erkek 
değil ınl? 

Bu knU cevabı alan heyet MUdorrl. 
se gitmı~. Müderrise bu kUçUk baya. 
nın bir iki defa {hakikattt' Uç defa) 
bazı delikanlılarla cvlenmclt arzusuna 
mukavemet edenılyerek onlara uyup 
gitmiş olmak ve fakat ailesinin ademi 
muvafakati karşısında itaat g/Sstcrt• 
rek yine evine dönmek git! ufacık bir 
kusuru bulunduğunu ve Du 1§1 kendi. 
si.ne şimdiden açıkça. söylemek lüzu.. 
munu gördüklerinl anıatml§lar. Ba. 
bacım boca kısa bir cevap verml§: 

Lüleburgazda 
117 metreden su çıkarıldı 

Edirne, (Hususi.) - Bir müd
dettenberi sondaj ameliye.si de. 
vanı etmekte olan Lüleburgaz 
köy enstitüsü artıeziyeni 117 met 
rede muvaffakryetlc açllmıştır
Arteziyenden bol miktarda su 
temin edilmekte ve (24) saatte 
(102) ton su alınmaktadır. 

Edirne Ticaret müdürü 
Konyaya tayin edildi 

yin ediimiştir. 
Mıntaka ticaret mildürlüğüni 

müfettişlik maliye müşaviri Zer. 
neyabidin Akköy vekaleten idare 
etmektedir. 

Ly eni Tekirdağ 
defterdarı 

Maliye müşaviri Zeynelabidin 
(90) lira a~li maaşla terfian Te. 
kirdağ dclterdarhğma tayin e. 
dilmiştir. 

- Ne çıkarsa bahtıma! 
Bunlar anla§ıldıktan sonra kayma,, 

kamın da itirazı kıılmadL Yalnız gU
vcyl dllğ(lnde giyinmek üzere l<aym. 
pederden blr yeni cübbe istiyordu. 
MalmUdUrll meınnunlyeUc razı oldu. 

Her iki tnraf değil, her Uç taraf, 
ytml Yıldırım Hoca, :MalmUdilrll ve 
A11kerl kJUp düğün hazırıığma baııın. 
dı. Bu da az zamanda bitti. ÇUnkü 
zaten lmsabada ne bulunursa onların 
kanaat olunacaktı. Kar yollnrı hemen 
kapamış glbl idi. 

Pcrvembcden Uç gün evvel dUğtln 
başladı. Alay muzlkası mUtemadiycn 
dağlan inletti. (0 zamanlar alayla.. 
rm muzlkası vardı). 

Cuma gecesi Yıldırım Hocayı dun
lar ve yumruklarla zifaf odasına sc. 
kuncaya kadar rakılar, (şlı\'a) lar şa
raplar su gibi aktı; herkl· ... dclı gibi 
eğlendi. 

Yıldırım Hoca ancak evlendiğinin 

. haftasında kulübe geldi Hı rkesin ..,. 
l!ni öptü. Pek memnundu. Mcdresfyi 
ele, mUdcrrisliği de unutmuş görUnU. 

ordlJ. Hocanın balayı btr ~ğll tn
ınam üç ay sürdU. Nisan ortasınJn bir 
G'lin Yıldırım Hocayı ku'üpte )n.nız 

otururken gördUm. DUş.i:lLE>li ldı. &>. 
nim lçerl girdiğimi bile farketmcmış 
gibi idi. YUzUnde, dudaklnrmda ruha.. 
n1 bir tt'bessUmUn kıvrınMarı vardı 
Oelgm dnlgm ne dUşUndU~u sor 
dum. Dedi ki: 

- Ben her sene bu mevsimde kon 
aldınrdrm da! 

- Pekfllü; şimdi niçin aldırmıyor. 
sun, dedim. 

!ki senedenberi müfettişlik 
iktısat ve ticaret müşavirlikle. 
rinde bulunan ve bilahıra mın. 
tak&. ticaret müdürlilğüne tayin 
edilen Mesut Şa.rınn.n. Konya 
mmtaka tic.aret müdürlüğüne ta. 

Dooalan yere (80) lira maaşı 1 TebessUmU gülllge ve gülU.ŞU kah. 
asli il~ Edirne defterdarı J.ötfi eıahaya kadar yükseldi ve mırıldandı : 
Çığırğan.ın tayin edilooeği. haber 

1 
- Kan kaldı mı ki?~ 

alınmıştır. AS1 

sürprizi o adamın atını koşuya 
girmekten menederse zavallı at. 
cı bir sene daha bekleme mecbu
riyetinde kalm:Jı. 

Halbuki şimdı encümenin 
tertip ettiği büyük programla 
hcır yıl Ankarada 21. lstanbulda 
10, İzmirde 6 ve diğer vilayet. 
lnrda ikişer üçer hafta olarak 
yapılan koşular at yetiştiricile
re ve koşuculara hemen hemen 
her hafta ynrışa at iştirak ettir. 
mck imkanım vermektedir. 

Çok temenni ederiz ki yakın 
zamanda şelırimızle Ankarada.lci 
gibi milkemmel bir ipodroma ma 
lik olur ve halkımızın koşulara 
gösterdiği rağbet de yerini 

bulur. K. B. 

Tenis Teşvik 
müsabakalan 

Tenis Ajonlığmdan: 
1 - Ajanlığımızca tertıp otu_ 

nan teşvik müsabakalarına 19 
temmuz cumartesi günü ba.cıla. 
nacak ve 27 tem.muz.da nihayet 
bu la cah."1.ır. 

2 - 19 tarihli müsabakaların 
progrn.mı aşağıda gösterilmiştir: 

Snat 16 da: Alaettin - l\'1~ 
hiddin. Melih - Benjamın. Saat 
16,45 de: Yusuf - Ah.met Tan.. 
doğan. Bambino - Suat Nemli. 
Saat 17,30 da: Celal Ulu~ - Mc. 
Rey, Bayan Georgette - ' ı. Ba. 
har. Saat 18,15 de: Semih B. -
Şevket, G. - Suat, N. - Vedat, 
C. - Suat, S. - Melih. 

Pazar günün programını oğ_ 
renmek istiycn arkadaşlar Dağ. 
cılık klübünc telefon ile müra
caat etmelidirler. 

At yarışlarına 
r ! : ~ekler için 

Belediye 30 otobüs 
tahsis etti 

Halkın at yarışlarına fazla 
rağ'bet göstermesi dolayxsiyle 
Belediye, Devlet Demiryollan İ
daresiyle temas ederek, 'buraya 
işleyen tren seferlerini çoğaltmı· 
ya karar vrmistir. Ayru mman. 
da buraya otobüs seferlri de ya. 
pılacaktır- Seferler için 30 oto. 
büs tahsis edilmiştir. 

Yanlız gitme ücreti 22,5 ku
ruştur. 

Bu pazar gününden itibaren 
otobüs seferleri başlryacaktır. 

Otobüsler Sirkeciden kalka. 
caktır. 

1 NI anıaaaaıar 1 
Fatih E\ lendimıe mcnuırluğan. 

da nl ,ruılannnlnr: 

K. gUmrUk Sarma.şık s" ··..,. 13 
de saraç Muharrem bü~... • ören 
ile ı:::m·~ e Dil'ld:ır. 

Fatih Şehremini mab. Fahriber 
so. No. 6 nakkaş Yaşar Cakr ile 
Afüe onulay. Eyüp Vezlr tekke 
cad. No. 52 de dokumacı Halit çok 
düriıst ile :Melfi.hat. Balat mollaa.ş· 
kı Kahkaha so. No.' 22 de arn.bs.cı 
Hakkı ile Havaş, Rami Cuma mah. 
Bosna so. No. 9 dn Abdülgafur 
Ergenç ile Libas Şa.sı. FM,ip üç _ 
fjehitler mah. lsliinı.bey so. No. 
36 dn bakkal Ali Hwr ile Ayşe. 
Balat Haydnr cumn so. No. 7 de 
subay Cahit Sılay ile ümran Ar. 
gon, EyUp Yavedut mah. Ç('Şme 
so. No .8 de usta Hüse\in Özde 
ğeı il Hntic\! Özdcmir.- Ji'.atih So
fular cnd. No. 90 da kebapçı Ha_ 
san Kolçak İl<.' Nndire Asal, Şc>h 
rem•ni Ördek kasap hastalı ıne 
ead. No. 23 de bek~i İsmail Kosr
of,lu ile Ay~C' Baylnn. 

Hami Borsa cııd. No. 9 da i <:1 
Hnsaıı Akd ı-;. !le Fatma Donnı 
Fatih Hot'.:ı OvcJs mnh. ~o. 22 • 
memur Huliı l Erpmar ile N:ıime 

Konra, Be~ ccğ ı ! • ant'a cad. NI). 
46 da sinemacı T. Tahsin Kur 
ile Ayşe. ~:ımat~a Etyemez tram 
VllJ t'ad. No. 114 de dokuma.et Ali 
Annfnrta lle ~:ı.b!lh ıt Altmterlik. 

PC'rıcr MI) •ıa.,kı Yatağan 50. No 
L3 de oğreun ıı ~l'yfı Alp::ı.r ile 
Fatma Kara( r-ııı:ı. Fatiıı Hoca tl. 
veys mnh. HıUdi so. N. 15 de: do
kumacı Mu:r.afier Örütmen ile Şa
ziyP Ô7ı-..,.a.k. K gıimriü: D~ 
so. No. dp kundurac! Kltnı! So{_ 

tm ile Bakıye Tutmb.n. 
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1 
tstanbu Levazım amır ığınden ~erıl~n 

ıarıcı dSKer .<ıtaah lan.ar. -----45,QOI' kil<' anık )ağı alınacaktır Pazarlıkla satm a.lmacaktır. KllostJ. 
nun fiyat 1'7" kuru, olup ihalesi 2b.7.941 Pazartesi güoU saat 15 de Anka. 
rada L•. Amirliği s.ıtıı, auna k.:ıııı:S)onunda yapılacllkw . fallplerfn temi. 
naUarlyle belli vaki:.te komlsy:mn gelmeleri. (365 - 5916) 

• "' * 
Aga~dıı yazıtı ınıı Lemeler pa7,aılıkla satın aımacakı.ır. Ayn ayn talip. 

lere de ilıalt! cdılebllrnt.t şarUle eh.s'ltmesi :?5.7.9U Cuma güoti saat 16 da 
ADkııra.ıla Lv. Anıtrlığı satın a \111<:. komisyonunda yapıtacaktır fallplerln 
teminatıar!yl" belli vakitte komı.ı;r.~e gelmeleri. 

C' .. "\Sl 
Tnş dCğme 

Kakma p:..ıt 

E;erı: kolun 
M\11.avva 
::ular 8:).pı 
Çiriş. 

Adet: 
Adet: 

M~tre · 

A.det · 
Adet 
Kllo: 

Snkıodırak düğn:en Adet: 
Keçı kılı. Kilo: 

&llktan 
300,000 
430,000 

14,000 
60,000 

S.000 
300 

170,000 
10,000 

, .. 

n~atı 

Kr Sa. 
50 
.. 1\ 

6{, 

20 
21) 

70 
1 

150 
(343 - C908) 

Apıtıcı~ yazılı srl:zcler almurakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 21.7.941 Pa. 
r:artcsl gür.U saat ı. de Ömerıı..ıe ı.skert s:ıtın nıma komfsyonunaa yapıla.. 
ca.kbr. İlk teminat. 30': liradır. Enat ve ,.art.na.aıesı komisyonda görWUr. 
Taliplerin bellı vakitte komlsyon:ı &'t'lmeleri. 

Of'.'°"qf U:tktan 

A)'lekadnı taauı~ e. 
Kabak. 
Domatu 

.. . . 
Rilo 

14,300 
14800 

tl,360 

(271 - 5476) 

.A§ağıda Yazılr mevadm kap.ır. :zı.rfla eksiltmeler! hlzalarmdıı yazılı güo, 
saat ve mnh:ıUerdckl ukerl satın a ma koml&yon'armda yapılacakbr. Evsaf 
ve §artnamelen kom!ll}mılarmda ~l'.i:tıJUr. Tallplerfn kanuni vestilaıarlle tek.. 
Uf mektu;ııarmr 1hafe aaaUerLH•n bir saat evvel alt olduğu komisyona 
vermelerL 

<JmSt Afiktarı Tut.arı Teminatı. .ihale &'ÜJ1 saat ve ma.JıallJ 
Kilo 

.ArpL 1,300,000 
Buğday. l,300,000 
Sad~ yağı. 88,000 
Sığır eti 220,000 

Llra 
104,000 
l~.ooo 

154,000 
ti:S,000 

Llra 
64:50 
9050 

11.880 
ü25 

• ~ * 

24/7/9ü 1-0 Siirt. 

25 ,. " 11 Siirt. 
25.. • 16 Gebze 
23 ., ,. 10 SUrt. 

(273 - 5478) 

15 nde on be~Uk ve 20 adc~ altılık ordu tipi santral pazarlıkla satm 
Jlmacaktır. :Muhammer. tedell 24.~0:. lira, katı temiruı.tı 3720 ıını 75 kuru§o 
tur. İh:lles1 21.'i.941 Paz.arte81 gilıı'\ saat 11 do Ankara.da M Aıl V. Ha.va 
salla alma komIByonunda yapıııı.ca.ı..tır. Taliplerin beUI vakitt.e komisyona 
gelmeleri. (351 - 5870) 

• "'* Beher metresine 70 kuru§ liy~t tahmin edilen 125,000 metre yazlık tek 
en bez pazarlıkla satın alınacakt..:.r. .Ihaleai 23.7.941 Çarşamba gtınU sa.at 
ll,SO da Ankarada .M. M. V. Satm alma komlsyon\llld& yapılacaktır. Evsa.t 
ve Şartn;ımes! 438 kt.rıJşa komtayonean alınır. Taliplerin belli vakitte ko-
mlsyoııa geJ~4'!!erL (885 - 5991) .. *. 

A§ıığıd3 yazılı mevaı:m paurhkla ekslltmcıorı. 211.7,941 Cumıı güntı saat 
15 de Gelibolu clvannda askeri po1ta 700 satın alma komtayonunda yapıl~ 
03.ktır. Taliplerin belli vakitte komıııyona gelmelen. Evsa.t ve gartnameleri 
latanbUl Levazım Amirliği aatı:ı a!ma komisyonunda görfiltir. 

O!Nst MUrtan Tutarı ~tı 
Ton Ura Lira 

Kuru ot 2000 120,000 18,000 
Saman 2000 80,000 12,000 

(879 - 59S5) 
••• 

A~tJda yazılı mcvıu' paza:-!.ık!a satın alınacaktır. TaJiplerln blzalarmda 
ynzu, gün vc;ı saat!erde Hadrmköyür.de aekert ea?m aım.a komıayonunda bı» 
lunıruıla:rı. İhaleden sonra tckauür tıdocek fiyat uzerindP,n yUzde 11) katı te. 
minat alrnacakt1r. • 

otNst lMlkta.rı ihale &ilil ve eaa.tl 
Kilo 

Süt. 35,000 4/8/941 U5 
Yogurt. 50,000 4ı " .. 14 
Çay. 100 24 7 u .. 
Sirke. 2000 24 .. • ~ 

(381 - 5987) 

*** 'O~ parti yedi yüz ellişer ton kuru ot pazarlıkla satm almacakbr. Ta. 
tiplerin 80.7.941 Çartıımba günU &aı.t 11) de Hadım.köyde askt>r1 satın alma 
komisycnwıda huluıınuıları. <383 - 5989) .... 

Beher çlfUmı uııı~r edilen fıyr.tı 920 kuru§ oıan '/1),000 : 80,000 yen; 
orijinal t!p, ve 15,0GO : 85,000 çl.."t çatı ipliği ke:ıaır tpıtğtndcn yapılmış yenı 
oriJınaı tip. VP 20,coo : 30,000 çl!t C. tipi kundura pazarlıkla eksiltmeye kon. 
mu~tur. Ye:r.ıı orijinal tip ve C. •:vı için ayrı ayrı tekllfior de kabul edilir 
1.ı:ıalesl 2•.7.l.l4l Pc~emlle g1.inü satıl 11 de Ankartıda M. M. v Satııı alma 
komisyonunda yapılacrıktır. ra!:p!ı;rın teklif edecekleri mlkt.ar Uzertndeo 
kanuni kat1 teminatıarı Ue belli vakitte komisyona geımeıeri 

(869 - 6iı38) 

* "f. 

Yeni ."V e~ycit : 1 

Reaya ve Köylü ı GRETA 
Muharrir arkadaşlarıma.dan Hilse. • 

yin Avni, (Reaya ve Köyllıl isimli h•r ı 
kitap :ıC§l"etmlştlr. (Bir yarım mtıs.. İ • • T 
temleke oluş tarihi) nl okuyanlar,! sv~çrenın anınmış 
muharrlrlniD, tktısacll bnblslerdekı Halıs T raş Bıçakları 
\'U!c-.ıiunu teslim etmiş oıacaklardrr. gelmiştir. 
Hüseyin Avni, bu kltabmda,. yalnızj fSMJNE DiKKAT 
1ktısadi bahislerde bllgi sahlbı olmak 1 
i.&tiyenlere değU, umumı kUltürünü 
genişletmek arzusunu duyanlara da 
bizmet etml§ bulunmaktadır. Şimdiye 
kadar Türk köy!U!rtlnUn mazide geçir
diği tariht saflu>lan bu kaaar periye. 
dik ve mUcmcl blr tarzda anlatmış 

esere irfan hayııtımrzda tesadüt edlı. 
rııemiş gibldir. 103 &ı.yte içine sığdı... 

nlan köylU ckonomlslnln ana hatları. 
nı tcsblt lc;ln. muharririnin Uı; sene 
çalrştığmı söylersek eserin ciddiyeti 
hakkmda okuyucularımıza bir fikir 
vermiş oluruz. Bu istifadeli kitabı, 

herkese tavsiye ederiz. 

Dlş Tabibi 

Nuri Aysan 
Beyoğlu Ağacaml KarşıllJ 

Buna Sokıı.J~ ua No. 1 

Hacir ilanı 
Fatih S üncü &ulb bul<uk bAklmlJ.. 

'1ııden: 
941/477 
Fatih Kocadede mahaııesl yedi E.. 

mirler sokak 73 numarada oturan 

GRETA 
T raş Bıçaklarını 
Israrla isteyiniz. 

İs a.nbul asil.re dördüncü ticaret 
malıkemesinden: 

40/444 
Menmet Bikmcnin Ef'mlya Cu. 

niden isticar eyledi~ Silivri kaza
sına tabi Köstemir çiftlıği orman
larından müddei intlfaı temin e
demediğinden maruz kııldığı beş 
bin lira zarar ziyanın masarifi mu
hakeme ve ücreti vekfıletle birlik
te müddeaaleyhlerden tahsili hak
kında açtığı davada: 11-7-941 
tarihli celse için müddealeyhe yı.
prlan ilanen tebliğata rağmen 
mahkemede bulunmamı§ olduğun. 
dıı.n gıyap kararının hır ay n:..üd • 
detle il.8.n:na karar verilmiştir. 

Gıyap kararı makamına kaim ol 
mak üzere keyfiyet bir ay müd. 
detıe ilan olunur. (36597) 

tsmet Hacer özderin mevcut hastalı. ll•••••••••••••Q 
ğr haseblle hacrednerek aynı yerde 
oturan anası Makbulenln velll.yett aı. 

tma konulmasına 16.6..041 tarllılnde 

karar verilmiştir. 
Keyfiyet bUtUn alll.kadarlarm ma.. 

lQmu olmak Uzere UA.n olunur. 

Montro giinü 
Eminönü balkevlnden: 
21 temmuz pazartesi günü Mon

trö gününün yıldönUmü mUna.sebe. 
tile saat (21.30) da evimiz salo· 
nunda yapılacak merasinı prog - 1 
ramı ~ağıda gösterilmiştir. Da - j 
vetiyeler halkevl bürosundan ve
rilmektedir . 

1 - AçlJj: Halkevi reisi Dr. Ya
vuz Abadan, 2 - Montrö muka • 
velesinin kıymeti: Dil ve edebi· 
yat şubesinden Tank Zafer Tu -
naya tarafından, 3 - Kinser. 

* * * 
Beyoğlu Halkevinden: 
ı - Montrö gUnti y:ıldöntlınü o. 

lan 2! temmuz 941 pazartesi gUnü 
saat 17 de halkevinıizde bir top· 
Jantı yapılacaktır. 

2 - Herkes gelebilir. 
Parasız T emsiler 

Fatih Halke1Ji,ıden: 
Mayıstan itib:ıren her hafta 

salı. cuma. günleri verilmekte o. 
lan a<;tk hava yaz temsillerimire 
badema cumartesi ve pazar ak
şamlarından maada her gece de. 
vam edilecektir. 

Davetiyeler her gün ev direk. 
törlüğünden alınabilir. Temsil. 
ler parasızdrr. 

Rasit Rıza Tivatrosu 
19--7-941 cumartesi akşamı 

bir defaya mahsus olarak fakir 
bir sanatkar için Altmtepe tiy~t
rosunda (Beni ÖpilDUz) komedisi 
3 perde Halide Pişkin te:mslllore 
iştirak edecektir. 

Diş Tabibi 

Arıs'odimos Vasilyadıs 
Tarlabıı.şı r.r d. No. 130 

1 ncl at 

Birıncı sınıl 
mütehassıs doktor 

NURI BELLER 

OSMAN 
l\IANDffiALIOGLU 

Terzi 
Ankara Cari. No. 39. VllAyct kar. 
"ısı. Temiz M.ıı.sraf ve teml;ı: ı,çlllk. 

En müşklilpesent mllşterllerl 

memnun edeı 

DOKTOH 

Fahri Celal 
Sinir hastalıkları ve kekeleme 

tedavisi. Cağaloğlu Halk Partisi 
karşısı. No. 21. 

Kayıp Çanta 
17 temmuz 41 perşebme giinU 

sab:ıhleyin Beşlktaşto.n I{araköye 
gelirken tramvayda meşin bir çan
ta içinde bir takım resmi evrakı. 
nu fotoğra!larnnla birlikte zayi 
ettim. 

Çantada para yoktur, içindeki 
eşya da benden ba.~ka klmsenln 
işine yaramaz. Çok fakir bir mu
hcclrim. Bulanların insaniyet na • 
mma aşağıdaki adrese haber ver
melerini rica ederim. 

Beşiktaş - Yıldız Bostancı so
kağı 9 numaraya veya Beşiktaıı 
polis merkezine. 

-KANTMEN~ 
ŞEKE.RLEME MAGZASI 

SEL iM 
Sirkeci He.midiye Cııddesı 

tramvny durak yeri 

Eu'\-'&I Çf' it pasta VE' '"kerlemı-lcr .. , . e+re ,,. 

'1\ YJPLAR 

Geıenbevi orta oımlundan aıdı 
ğım tac;diknanıe suretini zayi et. 
tim. Yenisini alacağnndan eski. 
sinin hükmü volttur. - /lrıliç 
Feneri Dıraosman Astarcı so1wl• 
g numarada ômer Venkli. 

(36598) 
* * * 

Bel:er kilosuna tahı•ıın edlle:ı fiyat: 350 kuruş olan 6 ton vRkete kapa! 
zartla ektılltmeyc ltrnmuştur. lhıı.l~I 4.8.941 Pazartesi ı,rllnU saat ıı de An. 

karada M M V. Satın alma komisyonunda yı.pılacaktır llk teminatı ll)7fı 
liradır. Tallplcrlıı i<anunt vesikalarıle teklif mektuplarmı ihale IJBatinden bir 
saat enreı komisyona vermeleri (871) - li944) dl!lııtR '1e ıuru BASTAl.JKLAtc Beyoğlu askerlik şubesinden 

~ • * An: ra Caddes! No. 71 :ıldığım askerlik tebdil hava ka-
MUteahhlt nam ~t nesabma ll'.ıher kilosuna oır kuru§ kırk santim tah 3•1-ıaycne aaatıerl: l~ dell lt1bareı i{ıdrm ile francala almak ı~in 

mln eclllcn 12 O ton mcte odunu pr.zarııkla satın alınacaktır . huılesı 22.7.9tı kir oldu~m ic:;in bulanın insani. 
Salı gtını• aaat lG.Sv cıa Bolayir cl\armda aakeı1 po.'lta 7u0 de vapıtacaktır yet namına aşağıdaki adrese g-e-
Katl tcı:ıtnatı 26SE lırncıır Tallpıerı'l belli vakitte komisyona gt< nıeıert. d + tirmeJerini veya ban'l ~ön derme. 

<387 - rı993> c·· H ki !erini rica ederim. 
.,. • • oz e ·mi Tophane Boi;azkescn. Bostan. 

1200 ton kuru ot ;ıaır.&rlıkla 9atm allnıJ,caktrr rahmln t>eaeı • 90,000 lira Dr. Murat R. Aydın ı ıçi Çesme cıkmazı 14 nıımarnJa 
Ult teminatı 6750 llra•ıır lhnıe& ·n.;.941 Salı gilnU saa• 19 d9 rrabzonda Nasri Ôzer. 
as?<erl mtm alma komtı<yonunda ve.pılacaktır. fatiptertn oeııı vakitte ko. d yoğlu ParmakkapL iman 'lClkaı. --------------
misyona gelmeleri. (391 5997) No. 2. Tel: 41M8 il 

• ..,. * !-~~-~·~a~~!!~~~~~ otş rAntut 1 
.A§atıda yazılı sebzeler pazarlıkla satın alınacaktır. İhaleler• hizalarında yazfü gün v" saauercıe Hııdıml•!il Sabri Kutel 

civarında Yassıvlranda a;ıkeri satın a.ıma komisyonunda yapılacaktır. İhaleden sonra tekarrUr edecek fiyat Uze. 

p 
AiLE iÇKili , OKANTA 

B.t~i. MEZE İLE \ C'OZ lÇKaLEk. BİR KERE GöR.'\f.E....._,,tz ~ 
Aı~avutk1ı Tr ... mvay Caddesi. 17/1 

~~~~~~~~~~~--~-~ 

istanbul Deniz Komu~anhğindan 

1oenı~!~~~i=u~,~~1~1~~a!=e~~n!!e!:~~~ 
tnle~ olarak alınacaktır. 

Ot>nl7 llô<l8ine glre<"·ır t.elcbeırr!n: 

1 - Ya~ıar1 b!nnC'! sııııt .1.r"l:l 1;;..ıs 

2 - Ya~ an ıkin<=l sınıf için l il.19 oıacaktrr. J't-
3 - B•ı yaşlardan r.ıtı ay o•ıyUıt veya kU•;ük olanlar da ka~>'JI cdll 
4 - L}sı? birin<:! .S\..,ıfa orta:nekt r mezunlan alll:acağı gibi ıı.seJl!ll 

el smıfmda ikmale kelMış olanıa• dıı almae&ktır ~ 

DPnlı t:l'Gll,Ji <>rhn~ ha7.Irlam'\ cli.uluna ı;-ırme:e taliplerin: 
l - Yaşları ll 17 c.!acaktı r. 

~ - Bu n:t>ktebe l'kmcklCiJ me~unu aı~aca(;ı gib! orta okulUll oı 
iit sımnaunda ikmale :.e1mtş ol•11\ı1 r cıa aımnc:aktır. 

3 - Tal:İsilini yc!Dız bir sene zayet:niş olanlar da aııı;a 
Bu şnrllur balı> oıı.:p •e::ız .!sesı .!e deniz r,;-t-ntl<ll erbaş hazırl:ımıı 0 

glı·m<>k ıstıyerı tı.l\plerın 15 ağ•Jst.,, 941 tarihine kado.r tstanbuldB tııl 
larm Kasımııaşarta den!1 konı:ı•.\lı!l:g1na hariçte bulunanların dlJ. IJI 
ı.sk·~rlik ~utıeıerlnc rr.ı~racaatıarı. ((. iC'8) 

Kasımpaşanın Yegane Temiz 
BAHÇESiNDE 

?<ı TCmLlı..? I•uzar GUnü Ak§amı 

DOMBÜLLO ISMAJL 
Ve ATIF KOÇ un iştirakiyle 

3 P"d"lk Facia· öLtllll C UIBAZI... A>T•~ komodl. Saz. ~ 
Revü Heyeti. F'ıyatınr: Her ycı ır: kı.nış 

.... m:llllill&ısımıl~~~~~~-C.\ , 

.ı.• • __ ,,,._,, ..... "'l".·.:.l.~~ :-- E~~~m:ml~C!'!'11~S'Jiİl~ 

Şel.z.adebaşı Halk Sineması 
HU.t:SCt 1"1L"1 

SONORiTA 
Jb.f.Sct F.lI..M 

LOREL HAR D KOD!".:STE 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanıan 

Muhamme. bedell \64001 t.tltı ıt.n d<Srt yUz) llra olan <Soon ~ 
nal;:. teli) ( l.8.9U cu.nrı ı gUnU sı:ı.r.t ( 15,30) da kapalı zarf usuıl' ne 
rada İdare binarıırıda 113tın alm:ı..:.ıl<tır • 

Bu igc girmek ~t.ı) er.terin ı 'lfı(J ı ( Dllrt yUz sek,,en) liralık nıtı\ 
tem!nat ile kanunu!! -:.avtn otU.;-l ~ul1'.aları ve tekllflertnt avn• ~ 
(14,SO) a kadar Koı. try<,n Rels'16'\nl' vermeltıri l~ımdır 

Şartnameler pnrnıoız olarak Ar.k,~rada Malzeme Daıreslnden ı-t 
pasatla Tese!lUm ve Sevk ŞC'fllğ.noer. dağıtılacaktır. t6S.."3 

1 Muhammen bE'dell (1560) l1r,, oınn 1000 kilo sar baımumn 31_..., 
perşembe gUnU saat : ı ~.45) onJ kırlf beşte Haydarp~ada Gar tılJlş 
hiliııdeki komlsyoıı tarııfmdan n :tk eksiltme usullle ... atm alınat·nktıl 

Bu !şe girmeli :ı;t •venlerln 1117) liralık r.ıuvakk3t teminat ve I< 
tayin ettlğ vesalklt: tı.rllkte ekcılltrne gUoU saatine kl:ldar komı .. yonıı 
caatları ldzımdır. 

Bu ışe ait şa.rtrınlLı ıer konııs.1oncian pnrosız "tanık dağıtıımAktıl , 
,ıssı 

Usküdar C. Müddeİµmumiliğ;nden: 
Üsklidar hunisar<>slnln !i41 sPnrsine ait bir seneli!; ihtiyacı 

90.000 Kilo eicr.;cğin ihalesi paza.rl:lda 4. 7. 941 tarilı'nden ıt.ib! 
bir ay mtiddellc eksiltmeve konul"'luş \"e ı. 8. 941 pazartesi r 
S'-'at 16 ea ÜskU<lar c. M. fJ, llğinde ihalesi lcrn kılınaenğınd!!Jl 
olanların yevmı mP~krırrfan evvel ves kahrile b'rlikte müraca' 
ve ektillmc VP. ihale günü muayyen saatte hazır bulun..-.11 111 r1 

olunur. (57!)9) 

Marmara U ssü Bah ri K. Satınalma korfı 
yonundan: 

ctsst lillosıı T hmlııl Fiyatı 

" h.urıı, San. Pnz.ıı.rlıl; ı:llnU 
Dökme kalın benzin ıM.1)00 3!'i 02 21 Temmı.r 90 
Dökme kalın bcnzın 250.000 35 92 22 Temmuz 9ıi 

1 - Yukarda clnııl ve mlk•arı yar.ıh kalın benzin ıı.yrı a7 r pazıı' 
nlzaırı.rın.h ı;öı>terileıı Unlerde c:ı.ı.t.•ı. almac:ıktır. 

2 - Pazarlıkları lzn:ltte ro ·,ant> kapısınd"'kl Komisyon btnasındi 
pılııcaktır. 1·emın:ı.Uar., pazarlık gUr.ü tekarrUr edecek ihale bedeli O 
den yUzde 15 ı:.ısbet!nde derhal :ıluıacaktır. 

3 - Pıızarlığa t'llrt.k edecelt istekUJerfn 2400 sayılı kanurun lf 
vesalklf' C.irlikte bell! ı:ünJerde ı:oııııııyona mur:ıcaa' arı na.n oluı:ur_:Y 

Ankara Jandarma Satın 
nundan: 

Alma Komis 

Bit metrc11ine :,tlrm sekiz Ku-117. fiyat t.aıımln edilen iklyUz ytrmll'ltlr' 
sekl'l yliz mf'trc -.:arna,ı·.ık bez i ... ~11 Perşembe ı;UnU saat 15 te Ani< 
K•ımıayom.mıuzun bıılunjı:ğu mıı.lın!do kapalı zarf ekailtr.:ıeslylc aıınac•' 
M,ıvakkat teınınatı < H!?5) lira :.:cı kuruştur. Şartname Ankarııda ı<O 
yonumuzJan ve İstrınouıda Jan1ı-.rmı- Dlk!.mevı ile J. Sa Al. KomısYo11 

dan (3JS) kuru§ bede. kı.rşıl•ğmı!'\ ıı:mır. NUınune koml!lyonurrıuzda her 
~orU11.l:- KArıun ~i•rtla ;r.ı halz lst••l!.Jllcrln yazılı saatten blr sa.at e~t 
kadaı k&paı· zar; teklıf mcktu,:ıı.~rn:ı komisyonumuza vermeleri 

(1)892) C4a~ 
rlnden yUzde 15 katl teminat alınaca~ndan tııllp'erln tcın!nauarile t>clli vakitte ko.nisyona gelmeleri. 1 Mııayenehııncslnl EmtnönU Os. 

manefendi Han No. 8 ze ı ı Topkapı Maltepesin deki 
lhale gtınli ve saatl nakletmiştir yonundan : 

ia•l!~D'JM!i p;www; M p+ 

Patlıcan Ay~c 1 ulye Domates Pataw. Bamya K Soğan Sivri bUber 
KJJo Kilo KUo KUo Kilo Kilo Kilo 

.t0.000 20,000 10,000 20,000 4000 20.000 5000 

Satınalma Kof11 

22171941 Salı 10 
40,000 •o,ooo 15,000 40,000 7000 lo.ooo 
.0,000 &0,000 20,000 50,000 1\000 20,i)OO 
ao.ooo 80,000 10,000 30,000 8000 10,l)Q() 
eo.ooo -.ooo 20,000 60,000 8000 20,000 

10,000 
10,000 

24 .. 

26 " .. 
28 ... 
80 .. .. 

{389 

P"rşernhe l:S 
C-Jmartesl 15 
Pazartesi 11) 
Çnrşamba 15 
- 59915) 

Sa!ıibi: ASIM US 
Bacırldığı ver. VAK iT Manaa..<11 

Umu .... 'l~rivatı ıdare eden: J 
Refik Ahmet Sevrmqı1 

l - 20 toıı sade y .~. paza• 'J>(:a satır lrnncaktrr. 
:? - Şartnamesi vı; evsaf ro?ltapı • Maltepesind• askerl s!ltm a1111• 

mı"v•munda görülebilir. ~ 

3 - Eksiltme 24,7 941 Pe"fJCmno gUnU ııaat 15 te komlı!yon bin" 
yapılıwakt:r. 

~ - Ka ; tem!r.ac tekarrUr eu~cek fiyat tızerlnden almır (591Sl 


