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ı·IL: H ll- SAYI: 8429 

idare evi: Ankara C. falot l'crdo 

Telefon: İdare (2,370), vazı (2lil3) 

Telg. htanbul Vakıt-POata kutusu: '~ 

ponla:-ı:ı be:r 26 adedine mukabll 2 6 
s ~dan itibaren toplanacak ku:. E 
"VAKiT OKUYUOUIABJ KOTCP

HAN&SI., 8el'ÜdDdeJl AŞK UGBUNDA 

Romanmm a lıtlyllk formam hediye ~ecekUr. 
_J 

Haçltlar, yahut 
devler harbinin 

ilk sathast 
tebliği 

Lemberg 
işgal edildi 

iCUMHURUMUZ AT YARIŞLARINDA \ BoQazlar 
ve 

TDrkiye 
Hakkında Alman 

iddialarına 
Sovyetlerin 

yeni bir cevabı 

Yazan: ASIM US 
baan ordulan ba.,wma.ııdanlı

t;ovyet Rwıyaya kan;ı 22 hazl
ada bqlıyan taarruzun ?8 hazl
la kadar olan bllinçosunu bir 
lka!ide tebliğle bildirdi, Bu :re,. 
~ tebHi mt•ı'dl'Z c<'pheıılnı1e 

ük Rus kU\'\etlcrinln ihata 
ş oldu~nu bllı11rerek oyle 

•• 1 
.\im o Perl ) urü3 U!o.h Bialis
'ıbı ptkmda iki O\yet ordu
Qn taına.ınlle ihata..-.ına mUn.ıcr 

bir. Dll11manıo bu çemberi 
all ~in gunlerdenhcrl )aptı. 

lbnttslz tcşcbbll!oılcre rağmen 
ber her sa&t daha Zi)ade da
aktadır. Bir ka~ gUne kadar 

Rus orduları ) a teslim olacak 
ut inıba. eclllee<>ktir. Merk~ 

esinden ı\(manyaya X&rşı ta.
etmek için tah it edilmiş 0 • 

bu bir çok So'l''t tUmen,e. 
il Akıbeti bu olacaktır. Blaıfs. 

han.asman her iki tarafından 
)co Alınan zırhlı 'c motorl.ı 

leri Min k mmtaka ma \ar. 
il'.,. 

Buna mukabil son So')ct tcb
bade r;u satırları olru3 o ruz: 
eni menllerinc t<>kilmek e o. 
ordutanmn 28 haziranda düm. 

r muharebeleri ~aparak şiddet. 
bir muka\ etnet gostennJ • c 

a ç($ ağır zayiat \erdlr-
r Mlnsk rnıotakasmda ordu. 
1~ tankların , e zırhlı tetek
rlo llerlt-yişlnc karşı slddetll 
moka' emet goetennlşlenllr. 

taraftan harbe lstJrak edc.n 
nn mlktan 4000 1 bulmuıı

.,. 
Gerek Alman \e gerek Rus tel). 

dea alman ı:u satırlar bu. 
erde So\'yet - Alman hu

-w-""'annm merkez nımtakasmda 
eyan ec)ca muharebelerin e. 

yetlnl ıustermcğc kifi ge-
4Jmaalar So" l tlcrc karşı 

....... ilk Atı ..re. 
-'de edecelderinJ iddia ediyor. 

s()\')etlerln teblli:,rindc bu id. 
çüriitec:ek bir nokta yoktm. 

Ru!llar sadece ~iddetll 
temett.en bahsedl) or. Şu hal 

'- _ Alman Jıarblnln ilk mli· 
neu ... es1n1 bir ~ gün içinde 
Cttğlz. 

'-«ı askeri muharrirler Alman 
'l'ID•n blr kaç hafta içinde 

So\'yet orduların• mağlôp 
tamamlle ,-aztyete biklm 

gelecekleri mlltruea..•nndad:r. 
~ bizzat Almanlar bile Ud 
~ "'11yoo ntıfwıJo Rus) anm mil
~n ınllrekkep olan ku,'Vet

lbaift'ııp etmek işini bir ~
llleıselesl gonuilJorlar. Eger 

resmi tebllğlnln dediği gl 
~..c muhitinde bir kaç güı 

Ud bllyük RWI ordusu lm
•e,ra esir edlHl'IM' bu netice 
h iferWae gtrmck ~in Al 
..,_ bibilk bir yarma mu\·af· 

Orduların muhasarası 
s klaştırılmaktadır 

-<>--

Sahilde 
J ieban şehri 
işgal edildi 

Bir habere göre 

Minsk 
Almanlar tarafın
dan işgal edildi 
Bir Bolşevik fırkası 

imha edilmek üzere 

Birkaç gün 'l'elo~'Dda iatlrabat boyunluktan eonra Ankarayı tetr1t 
eden Kı-lsl.::Umhurumm lsmet lo~tı Dkı.bar at yanıl&rııua eonunnnu 
nu lpodrom'da taklı• buyumıu,lardır. MllU ~n y&rJtlan takip ederkm 
'-e yanlarında lHttUa Rclat, &,vcık!I, HartclJe \'ekW ve GenttaJ KAzım 
Ö7.alp'ı gilrtyonıuııuır. 

Me,hur Lehli pİyaniat 

Padarevs-
1~1~~,,~ü~i·~,f~~i~~~~s-o-vv-et-~b-liö-i~ ki61d0 
A Alman 

yıldırım 
harbi 

Muvaffak olamadı 

Sekiz günlük 
muharebede 

Almanlar 
2500 tank, 7500 tayyare 

kaybetmitler 

Rus kayıbı 
2900 tank, 850 tayyare 

Moskova 30 (A.A.) - Sovyet laUh.. 
barat ofisinin akpm tebliği: 

29 haziran günll Al. 
nıan kıtaları Barentz denizin:Jen F.ın. 
IA.ndlyaya kadar bUtUn cephe üzerinde 
hudut boyundaki tahldmatımızı, yar. 
maya talı§ıyorlar. Alman ve Fin kıta.. 

(Devamı Sa. .6 8Ü. 1 de) 

Ne\")Orlı, 30 (A.A.) - Me,hur pi,. 
yanlst Padcrevald bir haftalık bir 
rah:tlsızJıktan sonra vefat etml§tir. 

Nevyork, 30 (A.A.) - padcrevaki 
bir haftalık hut.alılctan aonra ısımu,. 
tur. 

Kız kardqi Anutonlr:a Vilkovakl 
yaveri Sylvlan Statackaz ve doktoru 
Padere\'ski, ölllnceye kada.r yanı ba. 
§ındau ayrılmaml§lardır. 

MUtcvetta bir ııeMclen1>eri vakUnin 
bUyUıt bir kıammı Polonya uğruna ça. 
hımağn tatı.sı. etmı,ur. 

Padere\..ıdnlo bal terclime&l 
İstanbul SO (A.A.) - 81 yaşm. 

(Deoomı Sa. ~ BÜ. 3 de 

Moekova SO (A.A.) - Gazeteciler 
toplant.w dUıı Sovyet iaUhbarat btlro. 
sunda y&pıJml§tır. Sovyet iatihbarat 
bllrOS'.ı §C! muaVinl bu mllnaaebeUe 
bir nutuk aöyliyere.k demi Ur ki 
"SovyeUer blrliğhıln Alman nazllltf 
tarafından ta.hr1kslz bir tecavüze ut
radığı malQmdur. Naziler htlcumJan., 
nı haklı göııurmek için birçok uydur. 
ma aebeblere müracaat etmıı'erdlr. 

Almanyanm Sovyctler btrliline 
harp i!lnı mllnaaebeUle HIUerln aöyte 
d1g1 nutukta btlyUk çapta bir ve muhıo 
telif çaplarda da 99 yalan vardır. 

Bu yalanlar havayı itaat ettığl ~ 
bu hurı>!rleri ara sıra cerhetmek 11,. 

mumJ ırıhhat ı.kunmdan fyf olacak· 
tıt. 

Şef, bu yalanlardan bir miul geU 
reoetinl ııöyllyerek, Hltlerln 8oYJet 
pllotıarmm Alman topraklan Qartn. 

de buralarını lben11J111ediklertnl gÖ9W 

mele için kO§tuklan bakkmdald lddla. 
mu ele almıı ve 1 kA.ııunusani 1941 
den 21 haziran 19'1 re kadar Alman 
tayyareleri 824 defa Sovyet topraklan 
llzeriode uı;tukları halde a,;.'Dt mUddet 

(DetHmıı Sa. .6 siı. 6 da' 

Sovyetıerle 
harp eder 
milletlerir 
sayısı 

7 yi 
buluyor 

-0--

Yakmda İtalyan ve ı .. 
panyol askerleri de yar-

duna gidecek 
VJtl, IO (A~.) - Bir taraftan Re. 

manya, llacarütan, Slovakya ve l"lo. 
landiya ordulan Alman orduları ile ıı 
birliği yapınaA-a ba§tarke.-ı diler tara. 
tmdan da bir ltaıyan setert krtumm 
yakında hareklta i§tlrak edeceği ha. 
ber Terflmeku ve Kadril hQlromets. 
ntn İspanyol gönlUlllleriııden mlltefek.. 
kil bir kıta gönderilmea'lnl derplf et. 
Uğl bfldirllmekudlr. Bu suretle ~t 
lere karp yedi mllletlD aakertert harp 
edecek demektir. eti kazancımnıı olacaktır. 

·.-.-.. IOnra askeri harekdlerin 
'\lı ha mU\affak~etln gi>l't.er. 
~ti takf p edecek de-. 
~ ordalan benm Rmlarm 

ı....ı.. aldıkları topraklar 
ı..ıunnyorlar; So\)'et Ruı;. 
.... ten e\'\ cUd hudutlanna 
ı--. eıd' orlar. Kızıl ordu-

Bugün deniz bayramı 
-.ı S.VJet hududu üzerinde 
~e )ine müstahkem 

:-Y"' ...... -' •ahnuna8ı 'c bu me' ki-
faa edecek ıcuwetlerl ol
dır, 

W. A~ tebUit Ruslardan kırk 
Ylıt tan \bndıinu 'e Ud hin ~i 
liJor .:. .... rtp olanduğunu sö3 
o~ .!._•lardan teı,e~ıkül e.den 
lllab ~ lark bla •lr müba
":lad dflilldb.: fakat bir hafta mJJu!r. t.lutp eclllcn tankların 
lal'!ll ..J!: bla lld yüz değil, R-. 
dok1la •ttlkleri gibi sadece 
dlr. 1'z oka blle yine mühlm-

~"Yetlert. Almanlar kaqmm • 

Cephelerde Alman ileri harekatını gi>$teren harUa 

900.000 
Amerikalı 

Askere çaöırddı 
Vaflngton, SO (A.A.) - B.B.C. 

Ruzvelt. haiz olduğu fevkallde 
saWıtyeUcre mUsten.lden 900.000 
ri aakE!'l'lik hizmetine çağmnı§. 

tır. 

Visi 
Sovyet Rusya ile 
munasebatı kesti 
Vlfl, IO (AA.) - Rumi bir kay. 

n&ktan bCdirildııtne ıöre, Fraua 

hUkbaefl. Sovyetıer Birllli tle dlplo-

ınatik mQftuebeUerlni kesmlftlr. 

ı- K aponlarımız 
"labn mldafaa anaarlan 
va lemde bqb ba§ma bil- Vakit okuyueulan Utsa b _, ......._ ~ illa .,. etmekte 

llakrlıa tetldl eden mem:e. oldu~ kuponlan &ıoplıyaa ~ ...._ fa7dalı ...,.... 
..,.._~Dil kinde mesa- vermeyi vaaddmltttlk. Bu llıedlYf'leı •'Atk tJIN ta. ı =m _.. 
~-o;:,e, e&ntektJ. Bu balam- bcdıtva abone w ~ J.ıymeC;ll llldtelll ldtımpllrilr. • ..,..,...., .,.,...... 
-~~' ._dan..... ea de Ul&n Pttıt'.mlz ....,., 8 lllCll form9- ..,. Hp ..amld'r. Olmi .,,. 

u.ı.--- m'VetJerhd garp Dnl iki dt'f .. )Ol'llllUl?ll olJmk lÇUI .. .&ik 1111 kw rDF D wp ilk 8111 

ıe.n..-_ 9"1tet1nde cJeiU. formulllt GI lad lmJ"lllla beraber no to,m olıarak ftl'lllele kanır.,.._ 
rdl. r.;;::, ~t etmMI bek- Dikkat: 00 mel hpon bldlil P, .atı forma ro..-mı almaya pl&-

te.ıtl. A ._.. .... aUlnl ~Ö8- erk oıa .. ukuvuoulanmm, bedii"' ııbone w kitap ....,_ alımk illa lt-
dM Rr-~ A1-I lana iddialan Unk ~rı mÜUhıekQI da benlıer cetlrmell ft ..... UValm dlllılllll 
~ ~-.;; ._~tft Almanya okuyanıJar *1PI,, alMi& nepetmmek ~-· ••hdlll llllAı ' 

-nısa mı lauımın· dlıier. 

• .Sa.. 4 aıl. 5 do) ı ·----------------------· 

F evkalô.d e parlak bir 
programla katlanacaktır 

Bugün, Türk kara sulannda, I karada ve denizde tesit edilecek. 
yalım TUrk bayrağım tqıyan tir. Karadaki merasinı Taksim 
sef'melerin seyr{l &eler hakkıQID meydanında cereyan edecektir. 
tanmdıit «llnUn yıldönUmüdür. Bu törene iştirak edecek alay 

10.M de Tabinı meydanma ~ 
mJf olacaktır. TaJrsimdelı:l mr 
rastın bittikten 80lll'& .. ..... 

(Devama 8a. .. dL ... , 
Blı m6naııebetle Cumhuriyet ' 

Hük\imeti, ı tmımuz gUnünn, ---------------------
bir denir.ciler ve kabotaj bayra· 
mı olarak tannn11, ve yılla.rdan-
beri bugün.. munzam meraaimle 
kutlulanagelmiftir. 

Bugün 1 tem ... ealı dnü de 
denia:il.- -bütiln sahil 
vilayetlerinde gibi f8h. 
rimme de ınerulmle 
teBlt edilecektir 

BundM bir müddet evvel ım. 
.,.,,..,. Vekili Cevdet Kerim ln· 
eedaJL aJAlradarlara bu seneki 
dealmiler '8Jnlnmlft Losm 19-
nıfiyle mOt.maı! ·., bir mUkemme. 
~te tesidinl tal~ eden bir ta. 
mim~ 

()gündenberi kabotaj b&yranu 
tıeeit komiljonu, çal-.nalan
na de9am et.mit ve bu hUBUBta 
bir prop'llll hamiamJDt!r. Ha.-
--- PIOftlll& ı&e bayram 

Yeni edebi tefrikamtz 

Yazan: 

sayf IDllZda 





~~ TEMMUZ ·~· .. • ~ ••• ' ~·; - • j 

S - V AlllT l TEMMUZ l.Ml. 

Çorapçıların 
citekleri 

lktıaat Vekaleti çoğu

Hayvan sergHeri 

., ·~ün bütiia uJılI ~erimiz 
~ut bir gtbdbl lııatmun Ue llay
" YaPIDaldlMJlr. Biit1D dtln.Ja
t ~ ka.ıı \"e atet trınde t.aluipt.en 
-.Jl'fbe yuw,rJuulıiı glbalenle
'tllrk ŞebirJerhdn mesut bir ba7• 
~ı :-.ulh ft:lnde lnltlalamlt obU
arı bir ya.pdan bu baJ1BIDI geti
recı ıllııUyaJn eseri, bir JaD11an 
da ıniUi kaJJanmanm mDlet om. 
l•ıaru.nun yerinde ldıalddlr. 

nu kabul etmedi 

Kahve te.,..z· ıeıcne da··n Orta. okul ög~_re. t- Çorapçılarden mürekkep bir V heyetin Ankaraya gittiğini yaz. 

im k mıştık. Bu heyet Ankarada lk. 

Belediye ha~an sahip
lerine 8000 lira 

dağıtacak 

Her sene olduğu yibi bu ) tl da 
şehrin muhte if mülhakat kaza
larında h ... yvan serg-" eri açıla. 
caktır. Vilayet tu hususta b'r 
program hazırlamiştır. lyi yıetiş. 
tirilmiş hayvanlar arasında ya
pılacak müsabakalarda dağıtıl
mak üzere se1{·z bin lira. iknmi. 
ye hazırlanmı~tır. 

b h b l d 
menı 0 a ıçın tısat Veka.Jetiyle temaslarda bu-

n l T alimatnam~ ... al~~- zasvon nizamnamesinde bugünun sa a aş a l lunarak ipekli çorap standardi-

1 darlara teblıg edıldi ihtiynçlanna göre tadilat yapıl. 

Zabıta memurları·ıe bekçiler r:=~~~1~~~Jy~:r0~~~ ~: ma;~~~r:c~e~tr::·~i~~ göre. lktı. 
· nı bır ımtıhan talımatnamesı ha- sat Vekaleti, c:ora:->Çılarm bazr 

Bir temmmıı TtlrldJmbP dmb
erdo kendi ealdllerl arumcla ge. 
tıi işletme h-Mmı yalımı Türk 
Yrağma hasrettiği gündür.Kabo 
·nı Türk ticaret filosu tarafa. 

ı::Jl fl'thi günü elbette ki hir bü

e 1 • ı zırlamıştır. Hazırlanan talimat- tekliflerini makul bulmuş, diğer v ere numara verıyor ar name talim terbiye heyeti ta. ıbirçok tekliflerini i~e reddetmiş-
rafmdan tetkik edilmiş ve alaka. tir. tktısat Vekfı!eti, ipekli ço- Bir ihtiyara tramvay 

çarptı 

).~k lın;uamdn-. Yani <'ide edilmiıi 
1 •r millet hakkının idrakidir 

Iliz, hu bayram ;;ünü ile 
0

nııui. 
1110 derinliklerinden istikbale do•;. 
ru. ;;hlen milli inkişafm iıatıarıı7r 
•n ı···t·· ...., 
• ' •

0 u hatıralarını ,·ıit?cılivoruz. 
Osın:ı.nı · • • 
d ri ı ımpa.rator1u~'ll kun·etll 
k ev ilde tarihin ii)·le şartlan ile 
arısı karşıya itli ki Akdenlzln 

. \.tJas denlzl h ' • 
nünde r esablııa ımha.sı ö-
nıak . ı:°° gelen tOObirleri al
ile f!ıı ıç bazı Akdeniz milletleri 
Hin(le ~ya lüzum görmüştü. 
\'arıım Yiik denizler yollarından 
ı · &.ısı net1ces1 olarak AkdenJz 
unanlan sönm -
A\l'uı•a.nın At:' buna mukabll 
ni sehirl Rablllerindc ye. 

er, Yeni lskeJeJ t ::. 
etnıe:re baş er .eess ... 41 
~fü hl . d lamıştı. Akdenizin bir 

, r ıç eniz haline girm~l ve 
~ a\ a.; ya\•aş 
::rol ı~an SILPa \'e metriık bir 
\ . za.rası arzetmesi bütün 
·.~deniz devletlerini -1::.1._ ... __ 
ligi gibi Osman ...__.... et
ıl:ı bn 1 .. .1ı imparatorluğuna 
tr şte huyük lpsseJer düşmü!-'-

•. Os1nanı1 inı - ~ 
larııı a ııt P&ratorlugu liman-
ınuhara~ ~eniz rekabetine karşı 
~emlc.tle~ çln komşu Akdeniz 
ıııı ... u B c ba.zı imtiyazlar ver. 

· · o Akdenlzi 
ort ııya SÜrijJm kurtarmak için 
ııiretintn üş bir anlaşma zlh· 
iı t ıf et ş kı!:r lktısadi işbirliğinin 

Faka: h de tecellisi idi. 
lıyan ?Jart~r taahhüt kendini kap. 
ihata ed rla blUıassa kendini 
luıv\'etl i~: 

1 
devletin bünyesi ve 

'ılabill aydaıı veya zararlı sa-r. 
Ku\'\·etıı Osın 

tı J"in bası anır imparatorlu-
nun : 

1 
t bir ltıfet olan ve o

" Jl ş bünyesiııd ııı "4lril .• e ve o zaman-
ifıı.de e ara_ gore bttyiitc zararlar 

t b
tlniyen bazı ko.pit.ülisyon-

- u rad • ll~ , a~ a kabotaj meselesi 
\ıfJadıkta o.n..ı. del·lett za-
41 lkten °. son.._, -1:anl şartlar de· 
nbrı sonra, zararlı mahiyet 
la.ra'::'a fbaşlıuJı. Netekim atıfet o
kl\pltüla:~la.rla \·erilmis olan 
d 1 ~onlar bUihıre muahe-

e erle t.eytt edil 
ııarat 1 • dl. En·eJce im-
e lert or agun atıfetine sığmanla.t' 
ıuak ~~ geçen ki.rb işi bU'ldmıa.
\tıf etç ~ her çareye be§vordular. 
lıir ta cap ederse geri alınabilen 
l'dl • l'aflı bir Vesikaya lstin.t 

)Ordu · • 
halbuJd 

rarı sonralan dedeti i'ld ta.-
le ~~larla yaıı.t moahedeler-

ISllbas yolu tntuldo. 
nakny sa teknik terakki, hele 
bu ~nde göl"illen tekamül ,.e 
Yatuıcta lnld!J&fın milletlerin ha
l<i aldığı en ebenımtyetlt bir JDe\"• 

l'l\torhık zamanl&rda. artr'!I impa
~ a_şıyor ,. en bedbaht devirlerini 
rın1 y~ nıllletln kan damarla-
'aılye~ gt~ra Peşkeş çekmiş 

a &•Yordu_ 
.. ıazlnın hactls 

.. Şehrimizde halka kahve tev. 
zune ~ünden itibaren başlanmış. 
tır. Numaralar polis ve cekc;iler 
tarafmıdan evlere dağıtılmakta
dır. Verilen numaraların üzerin
de ;kahvenin nereden alınacağı 
da ışaret edilmiştir. Kuru kahve. 
eller dün akşama kadar kahve 
dağrtnuya devam etmişlerdir. 

Her paket üzerinde kahveci. 
nin firması bulunmaktadır. Bo. 
ztı:k c:ıkan kaıhveler tahlil edile. 
rek satanlar hakkında takibat 

yapılacak, adliyeye teslim edile. 
ceklerdir. 

Kahveciler, nahiye müdürleri
ne her akşam izah.at verecekler
dir ve numaraları teslim edecek. 
}erdir. 

250 gramlık kahve 71 kuruş .. 
tur. Memurlara kahve tevziine 
çarşanba gününden itibaren baş
lanacaktır. 

Ticaret Ofüi namına Mersine 
yeniden 500 ton <;iğ kahve gel
miştir. 

Bir katil dün on sekiz sene 
hapse mahkum oldu 

Bir müddet evvel Haliç Fene
rinde oturan Hü~ı.;:vin Uvsal a. 
dmda bir gemici. ·e~ki ni~anJı..;ı 
Esmanın başka birisiyle evlene
ceğini haber alarak ear·ıo" bir 
halde kızın evine gitmiıı. kapıyı 
açarak kızın anası Fatma iie ko. 
nuşurken, Esma komşusu Mus
tafa Nazifin evine kaçmıRtı. Bu. 
n.un üzerine Mustafa Nazif, Hü
seyin Uysalın yanına yaklaşarak 
kendisini teskin etmek istemiş, 
fakat sarhoş gemici bunu müda. 
hale sayarak kendisini bıçakla 
oracıkta öldürmüştü. 

Dün ikinci ağır ceza mahke
mesinde duruşması bitirilen Hü. 
ıseyin ı.; ysalm 18 eene müddetle 
ağır hapsine karar verilmiş, an
cak vakada azaltıc ısebepler gö.. 
rülerek ce?.a 12 seneye indiril· 
ıniştir. Ayrıca Hüseyin Uysalın, 
Mustafa Nazifin kızı Naciye ile 

karısı :-..Iel:lhate 500 er lira taz. 
rninat ödemesi kararlaştırılmış
tır. 

Miinakalat ve Sıhhat 
Vekilleri geldi 

l\lünakalat Vekili Cevdet Ke. 
rimle Sıhhiye Vekili HulUsi A· 
lata.~ dün şehrimize gelmişlerdir. 
Sıhhiye Vekili şehrimizde l>ir 
hafta kadar kalacaktır. 

--<>--
Kuru çalı fasulyeye 

konan fiyat 
Fiyat muralrabe komisyonu, 

kuru çalı fasulyasnun kilosuna 
17 kuruş fiyat koymuştu. Bazı 
tacirler lbu fiyata itiraz ettikle
rinden keyfiyet Ticaret V ekil:e
tine yazılmıştır. 

Kı~ MualUm -mektebinin J!eni me~ımları öğretmenlerile eski 
mezunlar şerefine. bir ça11 Zi!fafeti vermi§lerdir. resmi
mizde öğretmenlerle mezunkır dan bir kısmı görülüyor • •• 

-ıo-

Hacmine kalktı. Mahmut bey 
ihtiyarın elini öptü. Hayır duası. 
ru aldı. Ve yavaş yavaş bahçe 
kapısından çıktı. M.ıhmut bey 
buiıhtiyarm arkasından uzun u
zun baktı .. İçinde bu kadına kar. 
şı bir sevgi vardı. 

• 

darlara tebliğ edilmiştir. raplarmın dalla fazla dayanıklı. 
Orta okul öğretmeni olmak 1 ğını temin için bazı kararlar al. 

istiyeııJerin en 'az lise veya öğ- 1 mış. bu arad1 ,iartiyelerin çora
retmen 0kulu mezunu bulunması I ba t:ıkıldığ1 yerlerin pamuk ipli-
18.zrmdır. ğinden dokunmasını muvafık 

Olgunluk imtihanı başladıktan ~örmüştiir. Evvelce, bu ~.ıs.?11 ~a 
sonra lise mezunu olanlar da ay- ıpekteıı yapılmakta ve kuçuk bır 
rıca olgunluk dipl<;>ması. da ibraz 1 tazyik n:ticesinde qoraplar ~"lr. 
etmek mecburiyetındedırler. 1 tılma.kta) dı. 

yaşları 20 den az 45 den de 
1 

• -..----o--. --
yukarı olmaması lfı.znndır. Lise ı Edırnede defıne bulan 
mezunu olanlar ev:reıa . iki yıl 1 adam 
~ajiyer ?~arak tay!-:1 edıle~ekler, Bir müddet evvel Edirnedcki 
bılahır<ı: ~tmenlıge terfı e:le. evinin duvarında bir çanak için-
ceklerdır. Ow:etn;ıen °ku!u m~. de :3 kilo eski altınlar .bulan w 
~mu olanI~r: ımt~~a gırn:ek ı- bunları hükumete haber verme. 
çı~ en az ıkı yıl ogretmenlik et- den bozdurup b~zdunıp harca
mı~ btı!~maları lazımd~r. ?un- mıya başll}'an arabacı ustası Ali 
lar staJıyer olm~an .. ~tıharu işin haber alınması üçerine kaç.. 
kazandıklaı; taık.~dc og~etmen ınış ve evvelki gün Topkapı ha
oJ ar~ tayın edılecekle:,dır. ricinde Sotirinin kahvıesinde ya. 
. İmtihan her sene eyl~l ve ha. kalanmıştı. 

zıran ayl~nda ~~~ak ın.ere ls- Ali dün adliyeye teslim olun
tanıbulda yüksek ogreİJ?en o~u- muş ve mevcuden Edirneye gön. 
lunda Ankarada Gazı Terbıye d ·ım· t' Al' ··dd · A 

Enst.tüsünd" .. iki def ıl k. en ış ır. ı mu eıuınumı-
1 e a yap aca likte verdiği ifadesinde demiştir 

tır. ki: 

120 ilkokul 
talebesi 

Vilayet namına pre
vantoryuma yabrılacak 

Şehrin muhtelif semtlerindeki 
ilk okullarda okuyan talebelerin 
sıhhi vaziyetlerine ait verilen ra. 
porlar, alakadarlar tarafından 
tetkik edilmiştir. Tetkikler neti
cesinde 120 talebenin prevantor. 
yomda tedaviye muhtaç bulun
duğu görülınş. 'bunların mali va.. 
ziyetleri de müsait olmadığından 
vilayet hesabma yatırılmaları: 
kararlaştırılmıştır. 

Çocuk kamplan açıldı 
Şehrin muhtelif semtlerinde 

açılmasına karar verilen 6 çocuk 
·kampı dünden itibaren faaliyete 
başlamıştır. Kamplara bu Y1l 
400 den fazla talebe kaydediL 
miştir. 

Aynca Maarif Vekileti Pen
diıkte bir ir.cilik - ytizUcWük kam. 
pt açacaktır. 

Ticaret müdürü Anka
raya gitti 

Mı.ntaka ticaret müdüril Said 
Rauf Sarper, bazı işler üzerinde 
V ekfiletten direktifler almak ü
zere Ankara.ya gitmiştir. 

- Ben ca.h.il lbir adamım. Al. 
tınları bulunca şaşırdım. Hüldl
mete haber verilip verilıniyece. 
ğini bilmiyordum. Bomurmıya 
başladım. Fakat sonra ya:kalana
cağnnı öğren.ince kaçtnn.'' 

Uç kazada yapılacak 
yollar 

Vilayet. muhtelif kazalarda 
sür'atle yapılması icabeden yol. 
1a.rı tesbit etmiş ve inşası i~ln 
hazniıklara başlamrştn-. 

Eminönü kazasında: Yeşildi
rek, Sultanodalan yollan, Ta· 
rakçı Cafer, Kaba.sakal, Mimar 
Mehmetağa yollan. 

Üsküdar kazasında da: Şemsi. 
paşa nhtım yolu, Şair Nesimi, 
Selimiye cami yolu. Selimiye 
Çeşmeikebir, Selimiye Kavak 
iskelesi, Beylerbeyi Hünkar so. 
kakları. 

Bakırköy kazasında: Firud
bad, Mühendis Ziya, Hareketor
dusu, lrfaniye sokaklarıdır. 

Bunlardan maada ayrıca dün 
daimt encümen tarafından BU. 
yükadada Sakarya, Lale, Heybe. 
liadada Köprübaşı, Ferhat so
kaklarının katran kaplama ola
rak inşası ihale edilmiştir. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

nuşm.aktan hoşlanmazdı. Burha
nın sözlerini annesine karşı giz ~ 
lememek içi bulii.f ı acmıştı. Sor. 
du: ~ 

- Babam acaba evdemi anne? 
- Hayır yavrucuğum, Aşir 

paşaların dam.adı gelmişti.. Bir 
. parti tavla oynadılar. Sonra da 
araıbaya binerek Bostancıya doğ 
ru uzandılar. 

Fatihte Orta"e"'me sokağında 
5 numaralı evde oturan 70 yaş
larında Ahmet isimli bir ihtiyar, 
Fatih parkı ön.i'nden ge~erken 
Sirkeci • Edfrne!~apı tramvayı 
kendisine çarpmış, ve muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. 

Yaralı Cerrahpaşa hasta.hane
sine kaldırılrn.ış vatman yaka.. 
lanmıştır . 

Siper sığınaklar 

Kazalarda ve nahiyelerde siper 
sığınak i~aatm'.l devam edilmek 
tedir. Kazılan siperlerin bozul
maması için de tedbir1er alın
maktadır. 

Siperleri bozan ve i}i mu.ha!&. 
za etmiyenler hakkın<ia iki sene.. 
den sekiz seneye kadar hapl-\ ce
zası verilecektir. 

Sivasta 
B{r adam karısını 

61ölrdl 
Bacanağının oğlwıu ela 

ağır yaraladı 

Sivas, 29 (Hususi) - Dün ge
ce şehrimizde posta ve telgraf bi
nası önünde bir cinayet işlendi. 

Vazifesinden izinli gclmi~ olan 
6 çocuk babası Sabri dün gece ka
rısı Sabiha ile parktan evlerine 
dönerlerken pe:ılerinden gelen 
Sahrinin bacanB.o~ oğlu yanın
da b~ka birisiyle konuşurlarken 
§Öyle laf atmıştır: 

- Sabri ağa.bey ne zaman gi
deceksin.. 

Sabrinin kamı bu sözler üzeri
ne arkada kalmış Sabrinin kula
ğına bu sırada karısının §U sözleri 
gelmiştir: 

- Dur canım! Ne yapıyorsun. 
Sabri burada görmüyor musun? 

Sabri bu sözler üzerine dönüp 
geri balcnca bacanaihnm oğlu Ha.
lllin karısını kolundan çektiğini 
görmüs, hemen tabancasına ~ 
larak ikisine birden ateş etmiştir. 
Çıkan kurşunlar Sahihanm derhal 
ölümüne sebebiyet vermiş, Halil 
ağır yaralanmıştır. Katil vaka.dan 
sonra kaçmışsa da bilA.hıre teslim 
olmuştur. 

Sabri zabıtaya. verdiği ifadede 
karısı Sabiha ile Halilin kendisi,. 
ne ihanet ettiklerini, yuvasının 
bozulmaması için şimdiye kadar 
göz yumduğunu, fakat da.ha fazla 
sına tahammill edemediğini söyle
miştir. Katil tevkif olunmuştur .• 

"ek deiiJlz eıe.r1nı t:enldt ede
İnindl' tart· Maz.1 kendi !j&rtlan 
('umburt he gec;IQiştlr. Ancak 
lettne 81 Yet devridir ki Tiirk mil· 
!ıa<Ji büt Y~i btttünJtiğü milli ilrtı
~tül ola~ tAmamJanu )lr 
irlndc Tiİrkl t.ıııttı. Bu lkbsadi ldU 
:\~lnın nııı Yenin Ucıaret serma
)'enln mil llleşm~,. mali serma-
111nail~esı liletınesi, memleketin 
ınuu hlıın • lllitnakaıe- hatla.rmm , 

- Yavrum Seniha. krzım, ü
şüyeceksin. VAZAN: lf MAN AH ISKAL " 

- Sen ne diye burada kaldın? 
- Seni hiç bıraltabilir miyim 

'd\nvıı EWELKİ 
~V&MnT 

1 Temmuz 1921 

t.ır etler aruma sokubnası 
·~ttt. 
he~alrlmun Ttlrk gemile· 
re~hneat. Türk gemilerine 

ftir1t deııı.~' _._ Tlrk bayrağmm 
~-ermde serbest~ \'e 

nılUI ~" hilldbn sünn~i bu 
ds atı1rat, .. ~ ~ yolun-

1 T -.uulardan biridir. 
•in kat~ 'l'iirklye !teldrlerl
hliYttJc ---.. deaizcllik bayr&lllı 
P&l'\laa~ •areketlnln bir ....... 

- Merak etme anneciğim .. 
Hiç terli değilim. 

-- Geçenlerde de dikkat et. 
medin, biliyorsun ya?.. İki gün 
boğazların şişti, ateşler içinde 
yandın. 

On sekiz yaşındaki genç kız 
beyaz keten tenis elbisesinin e
tekleri uçuşarak, saçla.r dağınık. 
yanaklar duru penbe. iri beyazlı 
menevişli mavi gözlerle sağa so. 
la koşup duruyordu. 

Kordon kenarındaki hasır 
koltuklarda oturan annesi ya
nmaaki çantadan cıkardığı hava 
mavisi süveteri göstererek ısrar 

SADRl ERTEM ediyordu: 
;::=:;=:::::::::::::::==;;;~;~~=I - Haydi yavrucuğum .. Fazla 

T raın yoruldun, bak terledin de ... 
~aydan düıen - Bira.z dah1 anneciğim, ne 

OaJnid __ ..,Çoc:uk olursun? 
halles~ S1tleYJnanaia m&- - Süvet.erini sırtına alırsan, 
caddesinde ~yeti Milliye peki Seniha .. 
turan Nuri ~ evde o. - Geliyorum anne. bir parça. 
sıklıdan 'O~ bir çoeWc, Kı- cık .. 
l~ vatman y~tmekte o. Kıvrak bir kahkaha attı. Ra
kı 25 ~ .. ~ idaresiııde- lretini filenin dibine fırlatarak 
mağındaıı atı~YJD bala- koştu. Oymı arkadaşının eli::ıi 
altına dr~~ ve araba.Dm sikti .. 

Bu sÜ~· - Bugün şansınız yok Bur. 
Oal'Dla.kJ::ı.rı Jr-~ İki tıacağmın han bey .. 
bir hılde ~ ÇOcQk bant'\ - Şans değil Seniha hanmı, 
k ldırılnuibr~ ""'ıtahaneeine beceriksizlik. 

- A! Vallahi hiç de öyle de. 

ğil.. Güzel oynuyorsunuz, fakat 
şansınız kıttı bugün .. 

- Oyununuz karşısında daha 
fazla mukavemete imkan yok .. 
Hele gözleriniz .. 

Kızın kaşları birdenbire çatıl. 
dı. Elini sert bir hareketle ~ek
ti. Gözleri de kızardı, bakışları 
keskinleşti : 

- Şansinız kadar nezaketiniz 
de kıtlaşmış zavallı Burhan bey. 

Genç çocuk fena halde bozul. 
du. Ne söyliyeceğini şaşırdı. Faz 
la da duramadı: 

- Gene görüşelim, Allaha ıs
marladık. 

- Güle güle küçük ~plan •• 
Gene görüşelim. yalnız Wıkka.t e. 
din de bir daha boyunuzdan bü
yük işlere bumtnızU sokmayın. 

Ayrıldılar. Seniha annesinin 
yanına geldi. Süveterini sırtına 
geçirdi. Ayakkaplarmı değiştir. 
di.. Annesi: 

- Haydi yavrucuğum. çabuk 
olalım. Terin soğumadan banyo
nu al .. 

Seniha annesinin koluna gire. 
rek yürümiye başladılar. Bu ana 
kıZ daha ziyade iki arkadaş gibi 
idiler. Aralannda yirmi yaş ka
dar bir fark va:-dı. Karşılrklı o. 
!arak her dertlerini birlbirlerine 

söylerler Ye olan hadiseleri taf
silatiyle anlatırlardı. Annesinin 
kulağına eğilen Seniha: 

- Duydun mu anne?. dedi .. 
Burhanın söylediklerini .. 

- Gene kimbilir ne saçmala~· 
yumurtlamıştır. 

- Bütün erkek arkadaşlarnn 
gibi .• 

- Gevezelik ve aşktan bah. 
setmek ... 

- Ne tuhaf bir haleti ruhiye, 
anne .. İki günlük bir arkada.şlrk
tan sonra fırsat bulur bulmaz, 
düşünmeden. ta.şmmadan söz söy 
liyen gençlere acıyorum dogrusu 
Hem de ne kadar basma kalıp 
sözler ... 

- Mesela: 
- Ne güzel gözleriniz var ha. 

nımefendi .• 
- Daha başka.. 
- Ba.Şkası yok .. Hep göz gU. 

~lliğinden ve bakış baygınlığın
dan bahsederler Ne bayr.ğı bir 
komplman.. 

- Erkekler aşağı yukarı biri
birlerine bemerler. Sevgileri, 
hisleri ve sonda bıkarak i>ıra. 
kıp kaçmaları ekandarim edil. 
miş gibidir. o kadar yeknasak
t.Ir. 

Seniha bu mevzu iWrinde lro. 

yavrucuğum. 
- Merak mı edersin anneci -

•. ? 
gırn. 

- - reğil mi ya?. Sen daha mi 

Hilaliahmer 
menfaatine 

ııicik bir kızsın güzelim. Ha:.1k lanesl olmak Uzere Seyrlse • 
- Ama babam da yalnız ka . faln, Şirketi Hayriye ve Haliç vapur 

lırsa hast-ı:anmaz mı? lan 'l:ıllet Ucretıerinden bflet başına 
- Onu da düşündüm. Giydir· almmakta oıan yirmi para ianenia 

dim, kuşattırdnn .. Aşir Paşanın birkaç gUndenberl ı~ğvedildiğl ma
damadına da sıkı sıkı tenbih et. Ulmd.ır. 
tim, ricada bulundum. Emniye . Evvelki giln Kadıköy 
te aldım .. F.tkat sen öyle misin ğazlçl ve Hallç halkı namına vlfiıWiflii,'"-?-;•. 
ya? E 10 avuca sığmıyan yara - lmza De bUkCımete verllen blr 
mazznnsın benim. da bu ianer.tn Hll~l"ahme Oe 

Seniha annesiı•in koluı ::f gir • namı::ı:ı ist!fııst talep ed 
mi~tı. Ba~ını om;~una dayac!ı. ----------~--"""' 
öteki eliyle de kolunu tutarak. 
sıktı: 

- Bf:'r mı iyi ka~~,1i an;J.:ıc!~im. 
.Annesi kızının ~a~•a· · ıu okı:-:a. 

<11. Gözbri hafif J ·.şlan:'\.?~t&. Ve 
titrek bir sesle ce7B.p vP• ~i · 

- CaD"m Seniha ığ;~'b benim 
Yürüyorlardı. Köşklerin bah • 

çe duvarları dibinden gölgeye ı-----~---..., 
~aauueı ~,.... t;r.ım 

:-:- , ••• ,. 8'8 
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sığınarak yavaş yavaş yt1riiyor 
lardı. Yanlarından bir, iki araba 
toz kald!rark gec;#; 'littl ve a • 
zklaştı .. neride iki küı;Uk afacan 
bahçe duvanndan aokağa sarkan 
erik ağacmm dalmI taşlıyorlar· 
dı. tki kadını görilnce yan soka. 
ğa saklandılar ve geçmelerini 

1 beklediler. 
(Devamı"""> ------------
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18 
. - ~imdi de müsaade cdersc

ll.ız ben giyineyim. .. 
Dedi. 

~~:i.: Trafl c.1nınm 
. Biraz da tuvalet .. 
G~l .. 'frn§ olun, tuvaleti. 
yapın. Ben de burada bir 
r okuyarak sizi beklerim 

'.I'eod:>r el~e. ustu~ı ?lduğu 
~da ~a..rı.m ıçinde bır gıdiyor, 
_ı,. gehyor, aynalı o~l~bm ba:-an 
bir kapısını ba::an chğer kP-oısmı 
~a~k .L~ığın l'Üztine lazım oldu
gu git: gelmesini temine çalı~ı 
Yd~~u:. Arada sırada Judi Olp~rl 
~unuyor(iu. 

od
Ga, P bir §Ckild hayatına ve 
asına girm · 1 . 

nu hi d - ış o an b!r kadın o. 
Hi~ bı e raha~ız et.Miyordu. 
alrşrk ol~~ h~yret ctmemi1ç 
garip b. ~)çın Judi Olpıerin 
çıknı.uı ır1 lıfı)'le bhden önline 
nuştı Do rnasına da asla şaşma. 
dine ' aha genç yaşta iken ken
miştj. ;,~attı hareketi tay;n et. 
hım...i b' nkı~ olduğun zaman heı 
-~· •r ımcıe 13 ...... : tı· 

rnuş gibi h l· ..... .., goz-0 lY-Or-
bir kimse are; ıe~. et.. Her hangi 
duğu sen. gozetlcm<-kte ol. 
hare}{ zar.ıan Yalnız imişsin gibi 

u et etmQkte devam et 
uu faydalara · "' . 

ç0k tab •A h rıayet etm~ı 
lere m~~k a~etlere ve asil jcs
rıuştı. 0 nsını müminin kıl. 

~ niha.yet bulduktan nra 
rak: e tkT sıcalt havlu yapı§tıra-

dC<I-:- ~Ik ~~itirdim ibi bir şey 
lıye~:irn ~~~gı getinnclerini söy. 

sırt~~or Zuifeld yere U?.andı 
us~u yatt ..... 1. ' hın al 1• a,CU\larmı dola-

lerini ~na SOkb V€' karın adcle. 
dunu aııekcte getir.ero..'r vücu-
:rıp ita~~ Yıtkan doğru kaldı. 
keti 0~rınıye başladı Bu hare
SOQra ;:z1:cfa tekrar ettikten 
şabra a. tı, ırıavi bir ropdö. 
sıkı ba~ndldJ ve kep1~rini srkı 

Teo .. a ı. 
dikknt~or ~ı ifeldin hareketlerini 

_ "a~ 17~~-d<'n f!ıe"iren Judi; 
Uğraş be·~ıniz yok ki bu kadar 

- vvorsunuz.. 

dodi, o i§i ben de yanarmı . 
l\~etrdotel çekildikten sonra 

Judı sordu: 
- P~ki, bu cins'i lakaydi, ya· 

lıut da. ıste!'Beniz hisst lflkaydiyi 
ne §ekılde ızah ecljyorsunu;~ 
~İzah etmiyorum, açıkça mü 

§a.hede cdiyonım. 
"' - .Ba.c:-.' alarmın aşkları da siz

d-: ~ıç bir tesir yapmJyOr mu? 
Butun caddeleri büyük bir hare. 
kete, köyleri, tarlaları, ~flrl:ırı 
Bı:. vda ııarkılariyle dolduran, çi
çeklere renk veren, sevf!:ılileri ki. 
vuş~ınınak için dağları dcl,<lircn, 
denızleri a.,<=ıtıran tir aşk, fıiirler 
Y~raUıran, mm.ikiye ilham veren 
nıhayet cinayetler lı;leten bu 
sevda ~izde hiç bir hi~i harekete 
retirmiyor mu? 

- Evet .. Bir hi~simi harcl;ete 
getiriyor, yani yalnızca beni ala. 
kadar ediyor. Fakat ben bunu bir 
fevkaHi.a~ i~ diye kabul etmiyor, 
ya!.uzca alel.ide bir badi-e o!a
rak müşahede edıY-O~· To -
paç bir çocuğun sevinç feryat -
ları veya bir riyaziyenin ince 
muadeleleri onünde aynı ahenkle 
döner. Kokulu sanmsak ile zmı. 
bak .ıebatatta aynı fosile)'~ zan
ıl:Jkiye fasilesine dnlıildir. l!:ğer 
bir ımir gözüyle de~il d , bir n~ 
batatçı g&z'Jyle, top::ıça bir neşeli 
çocuk deftjl de, bir riyaziyeci gö. 
ziiyle ha.lnyor.ııa.m, bu da benim 
hatam mı sayılw? 

- Siz hastasınız .. 
- Evet, bir zayrf .. 
judi gilld'· ve 'l'eodo ıın taba. 

ğma bir kolbcr bıldırcmı ~oyar
liPn İJih"e etti : 

- Haydi, dedi, mad~ ki za.
yrfsmız yivin ... 

T~od.>r a gUtdU; 
- Hen zalı · ri hir man~ akım • 

dedi. 
Ve Teodor Judi Olpc.r'in bar. 

dağına §4-rap doldurdu. Gene ka. 
dm: 

- Ben tabii sampanya iste-
rim. 

De H. Teodor tfl.bii t;.ampanya 
ısmarladı. 

- Ve hır paket de sı~nra .• 
(DE!Vamı var} bö~ a;ı1 ama, dedi, l,cıtc O"l\J 

kar:toı 1.teı dolaplam'I" vapur 1 
ve hap~ arının, evdeki yntağımm 
~<>laları ~ed ki dar demir kar
kU insan llnda bıraktım. Çıin. 
fikir• sah!ö~kli olduJrn rıaman 
tnaa. 1 .ında rahatça doln§;:ı- Reni.it v~ oymnh pcnc~re\E'rdf1n 
\•a~ıa :~un göbekli olmak tram ı Jilr~ gti~e ııtlas sedirli bUyUk \lir 
ha•sı: ·~nı daha fa~·.ı ra. 1 odayı aydmlatı~or. Kena:rdaki sc
den.fn c.<!er, Fakat jimn,gstik be 1 def knkınalı a~anoz ayna knrşuı•n
Vade /~!ati i 'n deı'nl. daha zi. da pir kııdm var. Yc,.U ııtıas bir 
dı.r, lr.nn selamet icin l~ıznn· ~ t* \ilerinde ı;ok UşUyormuş gi· 

~ lbl nyaklıırını toplamış oturuyor. 
bili;tY ~rudunuzun hareket ka.. Bcynz elinde biıı k!~1t pıırgası v~r. 

-. 1
1 ~1?<e bir lınfiflik \eriyor. Okuyor mu? lfayxr, dü§ünüygr 

r' l"'dc·i~_yır, .. hafiflilt ~rıim f''.f.- mu? O da değil. Ycutı gözlerini 
tikalimi 11• Jımnastiği aiirııti in. pek pz kırparnk uzun rdl!Jlandan-
Yanarı lrnvv~tlendirmek igin 'beri ıurnaya bakıyor. 
laştığ m. Anlayı~ kabiliyeti kar.t lfotlf ıu~ııa kııçan kumral b!lliı 
baht ~.2.a?nnn kl\ dimi pek bet· 2 lcalın örgü hqUn~e tep sinde 

' 8sedccPğim. t.oplndu~ı ııa~laritc nqamakıllı gü. 
--. Ve iht' ~el, Renk11iı v ÇQk b~yaz bir yU-

but ecıeoe, . ıyar olduğunuzu ka. zü var. Bu ~i1zdC' koyy ye il göz· 
- }fo KSır.fa. leri bir sedef tab:ıkta unutulmuı: 

Yl!§t} n., tir, .!11
1 

ancn ölm:~·eook vo 2 Eümrüdü hıı,tırlatıyor. lnr.e but
ta er, arı r 0 ~ o~~cağım. Hayat- n\!nun altmda kalın ve kırmıı.ı du
Ş<UlW~ :y, ol~ül~en sonra ya.. daklan göze Çflrpıyov. 
1?\aktır. cbttrıyetınde bulun- Yastıkt;ı.n sarlrnn ~ayır clini 
_ ~erika favaş~a. k \dırdı, ytuUn\1 çcne..cıin-
tır.erinQe .. 'mezarları arasmda, den tutup ayna.ya yaklaştırıyor. 
bir ıneınrtııtt1:lc l>lr yazt bulunan Çocuk bak1§lı yeşJl gözlerinde yaş 
~man. lnlinı ı:;~na ,ı;astı.:nınnız lıer var. U~un uzun b:r <lUşmam. kusu· 
olnıtiş. a'tın kund\lr: "Otuzunda :runu bulmnsı elzem olan bir lnsa
rnU'itUr ,, ~ş. Y~ında ~ömü}. nı tntltik eqer gibi yllzilnU arn!}
rirıtı, a~aha nım. mez1nmın Uze- tırıyor. Sonra yorgun clindf:ki kft.
atnız?., Bu~t\ngı tarihi yazacak. ğıdı odanın ortasına fırlatıyor, 
18.lcadar ~ Rrdan heni en az a· (Belki do hakkı va\·, diyor. Ora· 

- }\. en lkinclsfdil'. dan bıırnya gelmemeliydim,) 
- tte1ıfu ındasınn:? Biraz evvel ya§lı olan göı.loıi 

rıın biriıwı at! •• Gunod, Fa usta'. elmdi kupktıru, yerinden kalkrycıl' 
Rulj t.e h' Pr.rdr ini oynrıtır'· n yrıııil ı1e.lgl\lnr gltıl a ·aklarını ÖJ"., 

b\llııııu)'O ır arkftd!l§irt be;aber t.cn elQiıı sini el~e'?lo topluyo~. 
lar kQrQa U, Arkada t ilnwar- Yorgı n 1 ıı• yUrU)'U§ü ''ar, sıındelı. 
la11 kaç unu itınret edere-kı "Bun y r ı;~ i ve bu yorgun yuıilyU§I\ 
G "O<t da ~!'1da1ar?" demigti. ince en.ın.mrna b!l!ika blr ihtişam 
cevabıl\ı Kırk yaşındalar! .. '' vcrlyor. Atlas ayakkaplıırUe elm
~ ~Irk ycrmleti. Afr~ct 'No~I dl yerde YArnlı bir güvercin gibi 
• ıı .}ardı\) B§Hlda bulun.duını l>.ır JQmse!!ir: dunm kCığıt p rçaEJma 
ı{C\ıate;ve bu 'kAtin araoıak igın basıyor o J:Ağıt pargaaı kl bir sa· 
:.,i., IDöay~e~lAi ilaoop,: 11fh~!Y@..1 ııt , vvcİlne karlar n .nbo cılnn dUn 
ve Yaıdırn~ r kütin arıyor. dı, ~asını ııtmslyalı yaptı. 

Jl)(Jı 1 tı, Fııkat ne de ııcnn dan yazılmt§ 
. _ :rı~~ek TI'\fi asın~ otu qu: ~· mekhm. 'l'an'lTln(iığı ~{lmı dl. 

rı b~Me ':rdl, ne ~~ndıınbe· gi, ismini bıle iı ltmcdlfi bir .ka
kalınadı., endlntıc ıtunaf!mız C:ın ona, çoiç çirl.ln in dlyor, !lot"uk 

- 'ReMlmd uknla ve fena hir kndmsın. Orta· 
11l\kfınını b 1 e artık sev b;lm~k )'n beklentlmlyen bir tnirdPn gi
ı'flnıdanber-ı u atnPrnıva h.~lndı. bi <;ıktm. Gellf)!n her şc~i nlt üst 

ı- Ne M. . etti Neyine güvendin d onun 
\Qrsunuz? • rrnı, anbeıı ecvcmı· g .. .ıi bir erkeğe ~ olabi1d~1. Daha 

,,..._ Kendi · . . . . bir sitrü acı söz. 
'fOOclpr zfrl! bıldım bıleh.. KU 'k kadın dil.5Unüyor, ne1ı:ino 

1• ~ısına ot~~ld ı;renç kadmm ~Uv ııdi Ol' ~mıın evlenme t~kllfi
\ ı i v 1 ıp u. Metrdotel ser. ne P::ki dedi. o b\)yt~ btr adam
'hodor: Yepmı)acl\ftlm sordy · 'ı dı, onu bUtlin memlPltet tan ıyor-

Si.ı; .... ı- •~ du. Meşhurdu güzeldi, zengindi. 
''~""' r.ahmm; et~yjn, KPndisi mek~bi o sene bltfnnlş 

vlencnler: 
EmloUnU ~\1tmme crn:ırluğunda 1-7-1941 
KUçU\qlazar Atlamata§ No. 25 te 'l 

Ekmekçt Hakkı Qzgtı Uo Rahmiye .3S Hnflf pro- ID.00 Yuva ano.t.t. 
Sldart. KilçUkpazar Hraırbcy ınalıo.Ue· gram. 19.15 Salon or-

7.i5 Ajans. keatrası. 
si, u 2 ktep sokak numara 11 de Fab- S.OO Senfon•ı.. ~. 
Jikacı :Muıımff 'r .l.rnıcn Uo Fııtma "" 19.BP A,,..na. -
Selçuk. Beyazıt SWeymanlye Slya\'ur. parçalar. , lQ.45 Fasıl aazı. 

8.80 Evin saati 20.15 Radyo ~-
'Paşa numarada 30 da MUcelllt Servet zet--'. - 81-

Yt1zan: HAYDA' ALPAGUT 
yaradılmış; onun kar gibi beyaz 
clltft altmdn taştan, ı;elikten yoğ. 
rulnıuı; bir adale va.r. 

12.88 Türkçe ...,. 
Pereştlı1 ile Htıvva Toplar, Kumkapı 
Kadırga Liman sotak rıomam 7 de pl!klar. 2Q.f5 Şan solola· 

ıa.45 Ajans. n. Fikret dedimi lakin nE1 znman· 
dnnberi buralarda Fikret yok. Köy 
ter, obalar, ihtimal ki kasabalar, 
hirler bia%e küçük kuvvetimize 
gazi çrtesi diyorlar. 

memur Rıfat l{nnılyolı He Fatma 
?rfuhslne Hntun Cemlro ııoknk Numa. lS.OO TUrkçe '21.00 Zlraa~ tnk• 
ıa 2 de Asker Pukrct Pııtlkotlu ile pltıklar. vımı 

Kuvvetim:J.z, dört b~ çetenin il
tlhakile dört yüzü buldu i dlinya
nnı her yerinde bu dört yUz ld i 
bir muntazam fırka demektir. :t.ıcryem DUvcnç, Kumltapı Nı§a.nca l3.1C'i Knrıyık ,ı,ıo par; eserle-

Çe .. mc soknk No. 26 d9 Seyyar e...'"1\af P"'ınram rl. 
AJdı Tosuner Uc Adile, Alemdar, Rr. l .03 Salon or· 21.30 Konuşma. 
ğukı;e:me No. JG da Memur hzet TU 1 kestrası. 21.45 h.,A.slk pro-
mcr ~ Hafr\ye Kutlualp, KUçt\k'[I - 18.80 Memleket g:tı,m. 

postaST 22.30 Ajans. zar Çakgrrcı sokak No. sı te lııçt Hır-
8 

· 
mı.Kuabakkal ile Naime Serim, KU· 1 .4o Sal'ln or• 22 4Ci DIUl.8 

Gazi evvela pederimizdi; hlt 
gldu ve §öhretile J:ıerı:ıber Unvanı· 
nı da bana bıraktı. §imdi Fikret, 
)1nniden sekize inen bu fed kdr 
~tcnln baemda eski bildiğin §air 

Ali Efenin refakntinde yaşı '\o"C 

rengi belir81z bir adam gördüm, 
Bu tnra.flı olmndığuu derhal anla· 
dım. O da beni anladı. Rublanmız 
arasında bilmedlğimlı: bir :rabıta 
vnrdı Sonsa, efenin çayırında bir 
meclisi harp kurduk. Kendi5il 
benden başka o, ve dört çete rei
si, k~ı karşıyn g~Uk; vıızlyeti 
telklk ve tahlil ettik. Herkes ony 
yıldız diye çağırıyordu; konwmıa 

çUkpıızar Yo.yµz Blnıııı So. No. 8 Kot. ..,,... __ k_e ... s_ırıı __ . .,,.-----rl-ğt-... -.....
tukÇu Yunus Gezer ile Mcry m TUrk. 
ktm. Bfyazıt, SUleYJI\anlye Mrıtırem 

ııokak, No. 21 de Tuzlayıcı 4ll Rıza 
ne J-tatınıe, Çataio it ?ı.fw;trıtıı Ertıı~ 
rul ile Sski.ldarlı MUbecccl Atamer1 
Blnblrdirek KAUp aınan ağa co.. şo., 

tınk No. 33 te Kahvçct Snllh Vıldtrnı\ 
ııc .Mdnlre .Nurer, Alemdar Akbı)'ıt, 
.A.rabaeıJar eo!tak No. 14: te Yntbancı 
Mustafa. Çapan fle GUllzar CUn, Kum. 
kapt 'l'avşnnlaj: mah ııost, nuek IJ()• 

kak No. 25 tc All K mal Onat ne Mlh.. 
rlmı.ıh KuUu, Alcmd~r, Molla F<ınıui 
mahallesi, Nunıosmanlye cami aokak 
No. 33 te HUscyin Kazma ile Mihr -
§f!h Kalkan, Ut.leli Tayyare Apart. 
No. 25 te Talebe lsmct ıcomy 1\c Nce· 
IA Kor.ay, Kumkapı Nl§ıınca, Knzgan 
Mıknk,' No. 22 de Elcktrilıı-l Osman 
Nııdlm Alçıcğlu llc Lemo.n Kckllk1 K. 
kapı, ~llbentı;ı Hlls:ımclUn eolmk No. 
SQ da Elı>ktrikçl Lütfi Ulusoy ile Ve-

mlEnçh adam değfldirj develerin 
önUnde uzun bacaklarını ~arak 
mrırt ve müte-vekkil l\'fdcn niltün 
efeler gipi mavi çuha donlu, sır. 
ma i§ltmell ilıek camadan glyınJg 
v.o krrıklan cğtj hUğrü blribirine 
kaynayan çolnk ol!erlnde yepye • 
ni bir :ınavz~rle hiç ıt.anımndı~, 
hiç bilmediğin ve hiç tahayyül et
mediğin bir gazidil·. . 

zire :LJo_pkcn. 

Şubeye davet 
ı•cr11 Emlnl.ioU ııskcrlll rıobe:ılııdcn: 

Yd. Lv. Tğrn. B llh o ıu ll~.net 

Ali (89601) Tbb, F.;mekll Yb Atunct 
Demir oğlu Mııstarıı Fazıl rn2s-llO) 

Yd. P. Tğm. Ahmt;t oğlu Abdullıılı 
A 'kgUl (3{}932) nln acele ıu1.cmiz 

müracaat etmelert 1'11.n olunur. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Bu Alt_vnm 

Kartııl römorkörü 
kazası 

HaUçte lbağh ibuluna-;ı "Kar. 
tal'' mmor.körii gccenlır>rde ibir 
gece kendi kendine lbatTnJş, içiq
d yatan üç tayfa 1boğıılarak öl. 
mUştü. Tahkikat mnunda. o alt-' 
am romorJtörün kinistin '\ral!DU 

açık lbırakara:k evine giden ma
kinist Mıeihmcdin dün birinci a. 
ğır ceza nuı.hkemesinde mevku· 
fen muhakemesine bnşlaımuş1 
m1znun hiç ibir ka:bahati olmadı. 
ğmı ileri :;ürmü~ür. 

Neticede, birkaç ~it dini~ 
nildikren sonra Malımedin ser. 
best bırakılmasına ve tahkikatın 
ikmaline karar verilmi§tir. 

Ölüm 
1YUJı:sek Uttıs.-ıt \"e Ticaret lU~ktcbl 

Mezunlar: Cemiyetinden 

senesi mo. 
unıanndan ve 

rnkM Limit \1 
~lrketl mcmur
rmdıın Rıza dUıı 

mi plar.ak v fat 
mlgtır. 

Cknazeai bu-
Üsl\{lclar Poğnncılarda, Yarın f,l<!lıını lln .ant 18 de 
BaSlnrbaşında - Bobsitıl - komedi ~işli Osmımbcy 
J1 perde, Hııildc Pişkin temsillere Jı;- j Hnı.ı.sk~r t.azı cııddPHinde Ananyo.n a-
Urak dccektır. pnrtuno.nmdn.n killdınl.'\cnktır. 

Yirmiden seldze indik Mefku • 
re. Bu, on ild ocn~ sönmesi de
mektir. Hepsi arslan gibi, kaya 
gibi, ıı.te§ gibi delikanlılardı; köy. 
lcrini muhnfazn uğrunda cnn "'e.r
giler ve hiAJ biri on ikinci )'arayı 
almadan ölmedi. Şimdi reisleriyle 
ıberaber sekiz }iğttt.en ibaret kal
dılar; nrt.ık ölilmden J:>n§kıı hi 
fr kuyyet ]>eni onlardan nypıı

mu; hopa! .fGln y,Hk e~ ezen sön
mez A§kım var. 

H 11 

" 
Altı santtenber1 Ali Efenin 

ordugft.hmdayım. Çadımna henlls 
gek.ildim ve bir kilim pa11lnsı Us • 
tunde dia çökerek sana hu satir! 
lan yazıyorum. Bu satırlar belki 
vaııi~etleıim olacaktır. 

Ben ölilrsem ve aen kalırsan 
Mefkure, Efeyi bul ve daha on ~o 
k11%Unu bitirmem.iş bir çocukta 
nişruılının ve şehit pederinin tUr -
besini dyaret et.. Zira altı saa.t
tcnberl ~ <>1tUn viedanındayız.. 

On dokuzundn, sclvi gibi mev· 
zun, ay kadıı.r güzel, senden çok 
gUzel ?\f c(l;f!rc ... Senin gözlerin • 
yalnıa pcn'm ma'ık o\duğym na.~ 
de vr. emPalsiı iki 11iyah ehras. 
tı, onun bU;iik ve kara gözlerinin 
llk ate lyle yandığıpı anda iki de
ğersiz kömUr w,l'Çast oldu. Kadın, 
hakikaten nevakısla çirkinlikten 

sı çok muntazamdı ve askerce dü
§tinüyordu. Bununla beraber bizim 
tedbirli, ihtirazlı ,,.e çok ctra.flt 
mUl!hazala.nmız efenin tabü l!le-

kdsı karoısında birer birer söu
dU i onun reyini kabul ettik. 

Uyurııak için milcahitlcrden a:r 
nlrp lbana tahsis edilen çadıra he
nllı: girmiştim ki yıldız diye ç$ 
ıılan zat geldi: 

- Affedenünlz, sizi rahat,sJJ 
ettim. 

Diye elimi sıktı. Sonra ziy~ 
Unin sebeplerini söylemeğe b ıa. 
dt: 

- Y omin edebilirim ki bu ze:r 
bek ;kJY(lfeti altında ta.b:llll AU ı;~ 
mflg bir İstanbul genci ~ l'
sunuz. 

- Hnyrr1 KUtabyalıymı; fa,kat 
lstanbulda çok oturdum. 

- Kendi adımın yıldız olmadı
ğına ne kad:ır kanisem f!iz1n de 
gaziden bpşka bir isim tıl§ıdığmı
zı o kadıır kuvvet ve kanııntle tıi
llyonım. 

- lsmlm Fikrettir; Nafia mfi· 
he11dlsiyim, 

- Umumi Harpte askerlik et'
tintz ml'l 

- .Mnalesef!. Harp ~ladığ" 
vakit Bclçlkada bulunuyordum. O
mdan A lmanynya geçtimf üç sene 
kaldım. 1stanbula avdet ettikten 
sonrn da pir mc::ktepte lra.nsızca 
dc'l'S aldım... Qt!nkü zevcem, to· 
cuğum ve t'ilerim vardı, 

Aşktan kaçan kadın 

- Ben de ErkAnı harp yU~ ba
gılanndan HüsnUY!lm .•• lstanbulda 
doğdum, Almanyada ikmali tahsil 
ettim. Hıµ-pte FillsUn cephesinde 
idim. 

Bıı suretle truıL5tık, anlll§tık ve 
öpUştUk, ~imdi HüsnUnUn. tekmil 
mazisini biliyorum, o da beni öğ· 
rendi. f.."Tnayı tanıdı. 

küçük lbir klzdı, Snçlannı yine 
}:>öyle 2 ye ayırır ve örerdi. Bir 
giln gUzcl bir atlı çiftliklerine uğ
radı, Geni§ omuzlu siyah g3zlli bir 
adam. Bu adanu bahasının akrn
bnsı diye kUçük krzn tnnJ1-tllnr, Bu 
meşhur ada.mm evlf.rlne gelcUği • 
nin 2 ncı geceniydi. Babası ibu mü. 
hinı ziyaret şerefine çiftlikte bir 
eğlence tertip otmi§ti, A'l'alıalar 

durmadan 501ıirden, kom§u çift· 
tiklerden süslü bir knlabahk ~ı· 
yordu. 

Küçük kadın o geceyi bUlUn te
fenilntile luı.tırll}'r>r, 11k dansı ba
ba.siyle y~ıımrştı. İkinci dans ba&> 
lar bnı;lıunaz k4çük kızın önünde 
büyl)lt bir. gölge iylliyor. Bir an 
öyle fiııt1:.rıyor ki önünde bir ci I
ciiyet heykeli gitıi dul'B.11 kocam ıı 
adam ınilüyor. Bu dımsı bir ~ok· 
lan takip eıUyor. 

Saat dört. O kilelik hayatında 
hiç bu kndnr geç yntnıamıştı. 
Renkli fenerlerden sUt;Ule.n kan~ 
§ık I§ık dalgrılan, lıer köııcsinl hU
yük bir nh§l;antıltla tamd gı l:ıah
çcyi o kadar değiştirmiş ki, küçük 
k z kendini brr rtJya diyn.nndıı ,ııı
nıyor. Ve dörtte yatağına ~irdlği 
hnlde g!\ne' çamn y\lksclirıccyc 
}tadar nwmadı. G-Onig yntağındn 
bu geceyi düşünüyor. Onunla ne 
çok danseıttiler ve kocaman adn.m 
~·nlnız bir kerecik (KUçUk bir kc· 
lEı'beğe benz!yorsunuz) dedi. FU
(llik kız dfi:-ünUyor, aca.bn bu bir 
ıltifnt mır Acaba kUı;lik kelebek
ler gUzel mi olµrJar, Ve ~endisinl 
bU:,iik bir ihtimamla so~n dadı
sınn: 

- Dadı, dedi. l{elobck gUzel 
midirT Dadı bu mf\nıısız suale gUl
mUg ve (Bllmem) demtştl. O za.· 
ten ne bilirdi ki kelebeklerin gU
E l olup o~dtklarm1 bilsin. 

8 gün sonra misafirleri çiftlik· 
ten ayrıldı. Onu bab:ıslle bcrab r 
Qllyilk köprilye kadar g cirdilor. 
Ayrılırlarl·~ gllzel adam )'avnş -
c:;.a eğilmiq Irllçük kızın gözlerine 
hnkmış1 t, T nkı kendls'nin birnz 
evvel ayna\ ..ı baktığı gtbl kırışık
sız lııateı bir bakıı:ıla, Sonrn. gıt
ml@tl V kile;' k kız hayntrnm, bir
denblrC' dibi delin n bir küı; sllra· 
tfl~ boB&ldığım hisnetml§tl. 

Bir tuıfro sonra tınbnsı giden 
siyah gazın erkeğin kendlslnt iste
diğini e6ylemişU. 2 ay f3(lnra da. 
kU~!lk gelinin ç!ceklerlo süslU nrn-

ba.smı babası, çiftlik halkı ve köy
lüler büyük köprüye kadar uğur
hımtşlardı. KUçUk kız hiç !pir his· 
sini .tahlil ed~m!yccrk kndar me
.11u t. Kendisi için canlı bir knya ka
dar kuvvetli olan kocasının koluqı> 
dayanr;>'Clr. Onun için her şeyi 
var Cılcn yok eden vırrhk bile bu 
kolun yanında hiçtir. KUçUk ge
lin ıtıu kolun sahibi kadar kimse
yi sevmediğini ve seYemiyeceğlni 
dU~UnUyor. Ve bu kaİ'ışrk dUşün
cel r arasında onun nasıl ken<lisl 
ni istediğine şaşryor. 

Boyu onun yanında o kadar kı
sa ki, uzun sn.çlnrile kUcük bir 
melden ~~uğuna benziyor. ;jehr-o 
giderşe ilk işi saçlarını kesUwıo'k 
olacak,. 
HnUıuki kocnsı onlnn muhafaza 

etmesini jstedi. Ve gene kadmm 
her enbniı bir sP.rU insan, )iflçıım~ 
~Uncş ı tkla11na benzeron ~la
nm bUytik bir ihtimamla ~rıyor. 
lar. 

§.bre Gcldikleıi ilk E!iinlerl dil· 
gilnUyor. Çok boyalı, ı:-0k Jl1lzel kn
dınlar evlerin~ ~clrrlcr. J{ıp lcrr
mızı dudııklııq, kıp.krnmzı tırnnk
lnrı olan l:adıular. Ye kUçük kadın 
yrrinl mü~htJ yndırg1dı, Kqcası 
lıunun farkına vararak dalganın 
f>nline geçti. §imdi Rchlrdcn hirnz 
uzak, tıpkı küçük kızın doğduğu 
çlfUirri andıran b1r <1vl0rl ''ardı, 
Ba.hçeleıinl renkli fenerlerle do
nattılar. Ve bazı geceler renkle
r.in kırlaı:;tığı taflanlar arasında 
dansediyorlarPı. KilsUk ltn(lın me
r.uttu, 

Faknt bupUn kocası gittikten 
f',onra hizmetçi eline bir mektup 
\'ermişti. Bu garip bil' mektuptu. 
mz bunu b:ılkonda bulmuştu. Bir 
taşa ba.ğlıı.n•p uzaktan ntmışlı,ırdı, 

Scbepsi~ bir qcyeç_nnla mektu
bu açtı. Uektup niçindi, ve rsinıdi 
kilçük kadın ne yapacağını dUşU

nl\) or. 
Uımn süren bir uvkudn uyan

mış gLbı ba.şmJn hafif bir sersere: 
llk var. Bu :meltlup onun bulut
lar arruımda do1Man kafasını top
mğa biltUn hwyla çarptırdı. RUyn 
bitti. Toprak kokusu kUçük kadı
na hütün h:ıkiknti gösteriyor. 

Uoktup belki blmz ac1, fakat 
clofrnı. Kendisi kndar kliçilk ve e
hemmJyctslz bir kadın onun gibi 
bir ndamı idare edemez ki. Vnk•a. 
ilimdi onu seviyor uma. geçici bir 

heves bu. Sinirleri yorulan bir a· 
drun nasıl, havası ~cek ve çam 
lmkn.n sessiz bir sayfiyeye müh
t ~a. bu hayattan bu indınlardan 
bık!Y\ kQCaat kendi temiz sevgisi
n iltjna atu. Bu böyle, bunun 
böyle olınsmasma imkan yok. 

Dinleni.nee. sinirlednin kafa.sı
nın yorgynluğu geçince ondan hı
kac.ak. O ıaman oonu' gelınez b!r 
fevgj ile bağlandığı adeta taptığı 
bu adamın yavıış yavaş ondan u
r.aklll,§iığını görecek. Bu giqi§e }>ıı...: 
tlYen mani olnmıyacak. llUyUk ~ 
namın l>ir sel nızıyla gidrn yUrU· 
Yl!§Unü durduracak kuvveti kcn • 
dinde bulamıyor küçUk kadın. 
GI tpıesi nznn; her §P~ i scvsJ, 
eefkııt, sevinç her şe~i tcrkcdcrp}t 
pnutulmnnın rpüthiş ııcısmı duy -
madnn gitm si lazım. Dpğçluğu yer 
Jera !idece~. Oııı.sı, öteklnin ha
)"!!lU Q k dar dolu ld nek bun!ll
Jll1YRC8ğrnı zannediyor. 
Glğecok ... 
Gldiygr, .. 
Gittı ... 
Kut·u olr ayaz l\iiı-ük ylizlinil J. a 

kn·or, Gen~ kürk mnnto~una bü
tUn kuvvetile sanlmış. Gozlerln • 
do y~ var, Bu yaşlar yn rllzglinn 
tcsirile ve.ya başka bir sebepten 
ııkmıyorlnr. KUçük kadmın gözle
ri bu halile, su içine atılmış ça
kıl taşlarına benziyor. Arabanın 
sarsmt·sı rUzgftnn g\lrlillUsUyle 
karışarak knfnsmda bUyUk bir ağ
n yapryQr. Ve kUçUk kadın hatır
lamaya çalışıyor. 

Evden bir hırsız gibi çıktı. Yal· 
nJf ona, kalbinin, kafasının, öm • 
rUniln erkeğine iki satır yazdı: 
• Gidiyorum, beni affet, gitmem 
Ulzım(:h). Trende herkes gözleri 
~h kUrUk kndmn hayretle bakı
yor •• 

§lm4i çiftliğin yolunda; içinde 
eebeps!z blr ferahlık \"ar. Ben ora
dn kalsaydım diye düşünüyor, her 
halde o JZtır p çekecekti. Benden 
tliraz sonra bıkmağa ba lıyacaku, 
fakat hu hissini gizlemek ic:ln mU
cııdele edecekti. Netice<fr> b-.ı SC's· 

z mücadele onun kalbini ncıtn -
cııktı. Ve kUçük kadının erkeği 
bedbaht olacaktı. 

KUçU}t kadın erkeğ'11i bu azap. 
tan kurtardığı için memnun : 

~ra.ba sallanıyor. 
KUçiik kadının gözleri donmuş 

lkl su parçası gibi, F rlde (hp:ıy 

Çocu_ğumu pek sevdi. Ve niha
yet Mefknre, senin püresrar hüvi
yetin karşısmda mütereddit kaldı, 

~at>:ıluı kanıı yola çıkacağtz. PlA 
n:mrnn :ruhu Manisa garoındn, Ge. 
cllz aahlllerinde düşmanı vurmak
tır, Eğer QU mUsademede sağ ka
lırsam sana ko;sacağım Mefknre. 
Ve şizi daha içcrUerde bir köye 
nakledcce~. Sonra, tekrar mU
cahede hayatına ~tılmak fikrin
deyim Ldkin ölUrsem... Ol~ in
,ıanlara mu)\ndder olan fe!Aketle
rin en hafifidir; bana inan. Koca 
lzmlr vilayetinin Yunan gibi bir 
d.U IJlan t.nııUmdan alındığım gö· 
ren bedb:ıaUarın 6lümU, hlg bir 
'•akit nğlanacn]<, ncmaca'k feca~
flca degildir. Seni, i}k görd.UğUm 
kıyınetinle terkediyonım; hiç bir 
~~y\nl almadım ve h\I çok iyi ol
du ... Eğer J.ıu ,ı~fil Ale!J}de blrle§
mcmlz mUmkün olmazsn., clstn2ll 
ve ruhr.n tamnmile serbestsin. 
Hilsnü, bendeki emanetlerl sana 
getirecek tir. Bıı knğıtlan da allfl 
oku)tıcaksın ... Derunumda yUkae
len ses ban diyor ki sen mefkft· 
rene kavuşacakRın.. Bu ses bana 
biç y;ılan söylemedi Mefkfire. BeJ.. 
ki bu cümle ynzdıklanmın sonun
cusudur, Seni Allaha ısmarlıyo
rum. GUnUn birinde, Fikret1n ni· 
anlısı oldqğunu söylersen, kims 

varlf esinl yapmıyan bir adamın 
plşanlısı olduğunu söyleıne~e ca. 
saret edı:miyccektir. (Oldukra dlh 
gUn yı:ıztlm~ kAğ:tlar burada bi
tiyor; l>elki bir kaç &ahlfe daha 
vardı da zayi olmnı:ı. Fadanın M
nu nskerl hastanelerde, ~·at.akla 
rın baş ucuna asılan tal>elfı vara. 
kalan arkaşına yazıtını~.) 

* lif. * 
, .. Mefkflrcm, vatan me-fkfl-

roslnc Jnl•ıldp edeli yıllar g~ti; o 
zam ıvbnbrri elimi' sil htan J>ıu;
ka hiç bir gey nlmad m. Şimdi, 
Dikili arJmsında bir baıotane çndı 
Ml'}day.m; C'traf mda lniltnC'r, ma
temler v uz klarda tc.p ıeslrrl 
var. Baca bu fikir nereden geldi Y 

Demin, yatiığnn ça 11nn önillı
den bir kafile e~ ·r ge~iyol'<lu. B\ll1 
lar esir değil, hlr suru katil, bir 
sUril srrtıand·. Elleri bağln ayak. 
Jcı.rı kanlı, yılan gibi sürllnerdt 
ve :rıchir mı.çar.ık gidiyorlardı. 

(Devamı 6 il< · ' 
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-
Y8zan: HAYDAR .ALPAGUT 

(Bas tarafı 5 incide) 
Türk muhacirleri, yolun iki tara
fına dizilmiş, evlerim y:kan, köy· 
lerfni yakan ve babalarını, koca
lannı öldüren bu haydut alayıru 
SC)Tediyorlardı. Çok ihtiyar bir 
kadın ileriye atıldı; esirleri go
tUren başçavuşa yaklaştı; önUnde 
diz çöktü, çizmelerini opuyor ve 
avucundaki parayı uzatarak: 

- Ylğitım, şunları al, bana bir 
esir \•er!. diye yal vıırı) ordu, han
gı.si olursa olsun. onu dişimle tır
nnğnnla yaralıya.cağım. 

Çavu , bu yaralı nineyi neza -
ketle kaldırdı ve arzusunun mliın
klin olmadığım soylcdi. O tekrar 
yıuvardı: 

- Çavuşum, Allah hııkkiçin 
inan ki a ka param yoktur. Ne
den bir t ir vermiyorsun?. Onlar 
daha çok mu cd r? .• Eğer gelini
me nasu krydıklarrnı görse~<iın, 
fiç ' ~ ı: da masum torunumu nasıl 
sili ıi ucunda h waya attıklarını 
pilseydin bu kör k süıiiı=ınU beda
va \enrdin. 
Çavuş yoluna devam etme k is

tedi. Es'rler titreye titreye yürli
düler. thtiyıır kadın hir di.si kap
Jan gıbi atıldı; cm ' erden birine 
sanldı. Kadid parmaklan esirin 
boğazında biribirlne geçti. ikisi 
de yere yuvarland lar. O ne müt
hiş bir sahne idi yarııbbi; iki ta
rafta oturan yırtık elbiseli ve 
yalmayak kadınlar, kızlıır ve ço
cuklar ansızın iki büyilk dalga ha
linde kaynadı ve kafilenin üzeri
ne yUrlidU. 

lki yıl evvel Mıınisada, Sultan 
meydanında böyle bir facia geç
mişti, Biz Yunan fırkasını Ged.iz 
sahillerinde ararken o, yerli Rum
ların deltıletilc şehire girmiş, kı-
tal başlam:ştı. Manisa alevler, 
dumanlar içinde idi. On binlerce 
halkm feryadı göklere çıkıyordu. 
Karanlığın çökmesine kadar bu 
manzara ka:şısmdr- bekledik. Ge
ce, şehrin dört ta.rafını çevirdik, 
'>askın yaptık. Alçakla?' kannca 
'!ibi dağıld ~. Dört yfu: kişi ö
'lünde koca f :rka bütlin silAhmı, 
ephancsinl bırakarak kaçtı. 

Evimize koştum, henüz yeni tu-
uşuyordu. Dış kapıdan, mermer 
döşeli geniş taşlığa girdim; aya
ğım bir şeye takıldı; o kayınval
aeınin cesediydi. Kendi kuşağıyla 
boğulmuş ve yüzükoyun oraya a
tılmıştı. Merdiveni uçar gibi çık
tun. Mefkflrenin baı ı, sofanın ni
hayetinde duruyordu. Gözleri ka
palıydı. Belki uyurken öldürülmUş, 
sonra kesilmişti; dudağının ucun
da, oradan h!.ç eksile olmıyan me
leknne tobcssümün kıvrımı vardı. 
Bir kolunu anbarm içinde buldum. 
Vücudunu sa.baha kadar aradnn; 
nihayet devri~ an kovanları
nın aras:nda göl"düm. 

Tekmil azasını kendi clinıle iç 
bahçeye, güllerin ortasına göm
dUm; Uç ay evvel Ömer Bevi de 
bir dağın bS{lma böyle gömmüş
tüm. Bu ev Mefkuremin ttlrbesl 
oldu.. Bütün Manisayı takdis et
tim. Gamlı vatanımda kaç Mef -
klire parçalanmış, kaç ev onlara 
medfen ohnuştu ! 

anlsanm istirdadından sonra 
~tecllik hayatında ne kadar k'll
dığ:ını şimdi hatırlayamıyonım. 

Bir gözUm yoktur; bir kolum Sa
karyada kaldı; bedenimin ~inde 
hiç bir tabibin çıkaram<:.dığı kim 
bilir kaç ktır§un var! .• Çetelerin 
lfığvı Uzerinc hepimiz ord ·ya ın
tisap ottik. 

DUne kadar Hüsnünün taburun
da birirıci bölUk zabiti idim. 

• . . • Doktorlıır geliyordu. Ya
zmu bıraktım ve klı.ğıtlanmı yas
• m altına sakladım. Muayeneye 
bil lüzum görmediler. Çünkli ben 
yek ar bir yaradan ibarettim. 
H ~nıı de yanlar:nda idi. Çadırın 
k mdan çıkacakları zaman ona 
dedfl r ki: 

- Ölecek La.kin ne süngü, ne 
de kurşun yarasından.. O §imdiye 
kadar b r sab t fıkirle ) aşamış .• 

Ev t, ef ndil r. Beni ayakla 
g zdır n kuvvet, biiyllk zaferin 
hayalıyd ; içind nışaniımın inti
komt, m ü n tahakkuku var
dı. Fı t o umu un İzm re gır-
di · gUn Ve o giindenbcri ya-
ş!) nn v cud mun bıı-.ız uzun sUr
milş ihtfz dır ... Çok ıstcrdlm IJ 
onun s ' li baka) smı gbmdü
ğUm gül1°rin arasında can vere-
yiın. Lakin vatanımda bir sevgili 
tf'vdi o unmam·ş blr karı toprak 
kaldı mı! 

HUsnU g liyor; dolkorlardaıı. 
ayrılmış; benden, fransızca ösyle
diklcri son s&zlerin teetrin~ silmek 

bütün söyliyeceklerlmi, bir harf, 
bır kelime zayi etmeden yazması
nı ondan rica ettim. 

. . . 
nme:lenltb vbgkü çzğşxa El'A R 

Y l t ·usnü, ben öldükten son
ra, hayıı teselli istemiyorum .. Met 
rukatnn arasında eski ceketime 
sanlmış kağıtlar bulacaks:n; o ka
ğıtlar bu sahifelerin makabll ve 
tamamıdır... Mefkurenin sandığın
dan çıkarıp alml§tım. Senden bile 
sakladım .. Elbet günün birinde 1s
tanbula döne<:eksin; BUyUkadaya 
git, onu bul .. Eğer evde, dünyada 
bıraktığım son hayat arkadaşım 
da vatan §eMUerinc kar:stıysa ... 
Takdir de yaşamıyorsa., 
Ayağım buz gibi soğuk mu de

din? Zaten o cansızdır, unuttun 
mu Hüsnü?. Afyonda beraber c:·~ş
medik miydi? Bak Mefkürenin ba
§ma .. Sen onu hiç sevmemi.5tin .. 
Nasıl?. Onun için ölmekte haklı 

değil miyim? •. 

Gözüme bir beyaz perde çöktü, 
Seni göremiyorum, artık yazmı. 
yor musun?. Ne konuşuyoısunuz? 
Elini kalbime koy Mefküre.. çarp 
mıyor değil mi?. Uikin ölmeden 
durur mu?. Gömdüğüm Mcfküre 
değildi., Hiç mefkflre ölür mü? .. 
Seni 1zmirde gördüm. Beyazlar giy 
m.iştın.. Ytiz elli bin fi.şıkın vardı. 
Herkesin de Mefküresi sen miy
din? •• Peki .. geliyorum. Ne kadar 
yeşil ycrlerdı>siniz! lki clini tu
tanlar kim?. Takdirle Hisal mi?. 
Oh, bırak"llız.. Çok ya.cılı.. g-rmu 
yor musunuz, boğulacak .. onu sen 
kurtar Allahnn, bilyilk Allahnn ... 

-SON-

KAYIPLAR 
/ 

Edirne 22' Uncu alaydan aldığım 

nıı!:crlik terhis tezkeremJ zayi ettim, 
yenisini alo.cağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Kusınıpaşa Yağhruıe sokak No. 
26 ela 824 doğumlu Aptullah oğlu 

Cemal 
1(. "' 1(. 

3t72 numaralı yUk arabası pl~a· 

mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

cskJsl:ıln hUkmU yoktur. 
Ka ımpa.<;!3 1 kel~lndc arobacı 

Ulcyman oğlu tsa Çetin 
Süleyman oğlu tsa Çetin (36386) 

* 1(. * 
G<irele aekerllk §Ubcsindcn aldığım 

askerlllt tezkeremi zayi ettim. Yen1!11· 
nl alacağımdan eskisinin cUkmU yok 
ı.ur. 

Galata Çt..>şmemeydanı 212 numaralı 
lmhved Görele Eynesl. nahlycsln
den AIJ oğlu Halil Kurdıl 82-1 te-

~-ellUUü (36368) 
1f. fi. 1(. 

Sıvas 34 üncü alaydan aldığım as
kerlik tezkeremi zayi ettim. Yen1!11ni 
alacağımdan esklslnln hUkmU yoktur. 

Beyaut Eski \'czneeller Oarncı Ali 
mahalle l Kurultay okıık No. 51 
Bolulu AIJ Osman oğlu Kemal, 82S 
teveillltlU (36320) 

«· :{- * 
Düzce askerlik §Ubcsinden aldığım 

askerlik te .. kcreml zayi etUm. Yenisi 
nl alacağımdan eskJslnln htikmU yok-
tur. 

Akçakoea Vukan mahnllede ter1l 
lustafa oj;rııllarnıd.Bn 814 te\clllltlü 

Ra5lm oğlu ::mthat (86392) 
~fi.~ 

.Ankara inşaat taburundan aldığım 
askerl terhis tezkeremi ~yi etUm. 
YcnlBl..'ll alııcağımdnn eskisinin hükmU 
yoktur. 

D \let Llmanlan \'ağlwpıı.nı nlf'r
kellnde 12%0 slcll numaralı kontrol 

Mehmet \'uınak. 

Nezihe Muhittinin 
konferansı 

Be oğlu Halk<'Ylndcn: 
1 - 2. temmuz 941 çar§D.mb."l JnlnU 

saat 17.80 da halkcvlmizln Tepcba.
§mdn'd merkez binasında Yarı1ım 

Sevenler Cemiyeti İstanbul ~erkcz 
heyeti adına Bn. Nezihe Muhittin 
tarafından "Türk kadmmın vazife
leri , mevzuunda bir konferans veri
lecektir. 

2 Herkes geleblllr. 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURIBELLER 
istiyecek •• Ne iyi tesadilf!. Elim- ISIR ft RUH HASTALIKLAI 
do kudret, ya.vaş yavaş azalıyor, Ankara Caddeei No. '7l 

bfr kaç dakika ıronra yazamaz o- l tııl~yene ... tJert: 16 den ltibareı 
lacağım. Ha§ ucuma. otum:ıasmı ve .. ••••••••••lii 

T. tŞ BANKASI 
Kiiçük Tasarruf hesapları 1941 ikramive planı 

KEŞ1DELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, J Agustoıı, 8 İklnı.:ıte~riJ:ı 
tarlhlerlnde yapılır. 

19411:.kram 'elerı 
ı adet 2000 L.lık = 2000.-Ltra 8 2.50 • - 2000.- • 
1 • 1000 u = 8000.- . ~ • 100 .. - 3500.- • 
2 • 750 . - 1500.- . ~ • 60 • - 4000.- . 
' • 500 . - 2000.- . soo 20 • o:: 6000.- . 

.; 1 • ,. ''': f, Jr,- -fı.:•,\ • ı •" ,.. _, , -~'f "!ıı •"'.:.......,'"t . • ••. 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma komisyo
nundan: 

1 - \fağıdıı cıns Vf! mıktcırııınie kat'! tcmlnatıan yazılı beş kalem ia
şe maddeler. hlzaların1~ gösterll"n g1J.n ,.e &aatıerde pazarlıkla satın alma
caktJr lh:ı.lelerl Topknpı Maltı-o~ esi!.: Mal!. pe askerl 11~ blnasındakı s:ıtm 
almn komlsyonunc.la :;rııı ılae3ktır. 

2 - Evsaf ve şarız.amelert l:ı • gUn komisyonda görülebilir. 
8 - tstekıllcrln :ne:z.kQr gtln ve saatte tt>mlne.tı kat'lyclerlle komisyona 

müracaatları • (5251) 

Teminatı kat'ly ihale gün ve eaatt 
Oln!I l\likılan Lira ,gtinll 88atl 

Sade yağı ti0,000 liralık 7500 7.7.941 pazartesi 10 
Sade yağı 50000 

" 
75')0 7.7.941 .. 11 

Zeytın yağı 50 000 .. 75~ 7.7.9U 
" 

14,30 
Sab"Jn 50000 .. 7500 8. 7 .041 ~alı 11 
Kırmm m~rcimek 60,000 .. 7500 8.7.941 " H,80 

l 
_____ D_e_n_lz--L-ev_a_z_ı_m __ s_a_ı_naima 

kcmfsyona UAn arı 
Marmara. CasUba.bıi K. satm nlnııı. komisyonundan: 

Clnsi KDo u Tahmin flyn.tl tutarı lik teminatı 
kom" san. llm lira kunıı; 

Bulgur 110.000 25 00 2i500 :2062 50 
Kuru fasulye 58.000 18 50 10780 804 75 
Nohut tiS.000 19 00 11020 826 60 
Kunı üzUm 50.000 80 00 15000 1125 oo 
Sade yağı 50.000 145 00 72500 '!1.875 00 
Zeytin 20.000 30 00 6000 450 00 
Zeytinyağı 21.000 66 00 13860 1039 50 
Sabun 50.000 45 00 22500 1687 50 

ı - Yukarıda cins ve mL'l(dnı-ııı.rı yazıl: ııekJz kalem yiyecek madde· 
ıcrı kapalı z:ırf usulw• E-kslltmeye honulmuştur. Eksiltmesi 16 Temmuz 941 
ça?§llmba gUnti saat 15 d<:: 1zmi~to tersane ltupısmdnkl komisyon binasında 

yapılacaktır .• 
2 - Bu maddekre bir mUtefll'.hlt tarafından fiyat verileceği gibi, her 

madde itin ayrı mlltcnhbltıerce ve :ı.yrı ayrı fiyat teklif cdilcbmı. 
3 - Şartname.!!! 25000 llrad n yukarı olanlar bedel llc ve diğerler! bc

dclsız olarak kom!S)'v!lt..az: alınabI.ı •• 
4 - Ekr.!llm •y• i§Urak edecek ta!lplcrlı:ı 2490 sayılı kanunun istediği 

vesikalarını ve lıiza r>rmda yazılı tcmlnatııırlle birlikte tanzim edecekleri 
teklif mektup amu belıi gün ve RMtten tam bir saat evveline kadar ko-
misyon baıık nlığıua vermeleri. (5192) 

lstanbul Hava Mıntak a Depo Amirliğinden: 

ı - 21 kalem (:lektrlk malz"rncıı' gatm alınacaktır. 
2 - 878 Jıralık }·at'l tcmina m Bakırl(öy MalmtidUrlUğtlne yatırılarak 

mnkbuzlari'c blrllkte f..7 .041 saıı r.WıU s:ıat 14.30 dıı Yeşilköy Hava Mın· 
toka Depo Amir1 ği satın aıma Jrnnusyonunj;ı bulunmaları. (5277) 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua., ~ete basar. 
Tabiltt n"m'"" ffi~c;.; iAleri alır. 

-----..ııa----~~---lllf'ı 

• . · .. , ı' . . ' .. ~ . : • • • 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
Her yemekten sonn ırüııde ü'~ drfa mDDtazaman 

di•lcrinizi fuçala)'llm. 

r .. • .. :~ ~·--" "' . . ' • - - • ~ ... : , •• 

1 
ıstanbu Levazım amır iğınden verilen ı 

•• arıcı asker Kıtaatı ıan ar -----60UlJ adet kfüra paurlıkla ı;ntın alınacaktır. rahmin bedeli 17,000 ıirl' 

katı temlnau 2~~u J ıra<iır. lhale'll 15.7.941 Sau glliıU saat 11 de Ankarada )1. 
M. V. Hv•ıasntm alma koml~yorıwı<.''.1 yapuacaktır. TaJiplcri"l belli vakntl 
kcmısyonn gelmeıerl. (lfl3 - 5149) 

* :,. * 
1000 nd t bUy!.tk senıer ls:<c:ı.::-L ile 1000 adet kUçUk sc er iskeleti ' 

4000 ııdet salu• mahfe~ pazarlL'Ja :sntm aanacaktu. Semer iskeletleri.ti 
beherlnın muh:ımım n btdell.235 ve .saka inahfesinln beher çiftinin muh~ 
ıneıı !ıyatı 450 kuruştur lhıılcsl 4 7.[ıH Cuma gUnU saat 10 da Ankarada LJ 
Amlrl!ği "atın alma ıt: misyonun Jıı yapılacıktır Evsaf ve nUmuneıcrl kG 
misyonda görtllllr. '11' •plerln be • .i vakıtte temlnaUııriyle komısyona gel 
rueleri. (213) (6268) 

* * * 2,f:i00,00"' ltllo ochn alınaca1<.ı;-. Pazarlıkla eltslltmesl 15.7.9U salı gtıııf 
saat ın <; Silrtte a!llı:erl satın alım. komlsyonundıı yapılnca1ttır. Tııhın~ 
b<dell lU.250 Jlrn ilk · .... matı 2.>4· ıJradır. Evsaf ve gartnamest komlflyondl 
gorlllUr. 'l'aliplerın be!U vakitte Kf'mısyona gcımcleri. {217 > (5292) 

~~ .. 
75 f 0 r ton dlır• pa· ç.a haU.o..ıe :oo ton KUru ot auna.caktır. Pazarlık!• 

E:kslltmesı 4.':'.041 cı:mıı günU ııınt 14.15 .ıe Hadımköyde eski komutanııtı 
bançestndekl askeri tntm alma Kou.ısyonunda yapılacaktır. Taliplerin bell 
vııkitte ltomısyona 5e~n1eıcrf. (219) (5294) 

~ .. 
Aşaljıdl yazı'ı ~ter pazarlılt•.ı ~aptmlacakt:r. Taliplerin 7.7 941 pazar 

lesi gtınU lılznlarrnd.ı yazılı saarıert!P. Eskiş:!hirde ııskerf satm almıı komlS 
yonunda bulunmaıarı, !ce§!.f ve -:at nrunelert komı.syonda görülUr 
Cln!il tutan temlnab lbale saati 

lfıH kJ'. lira kr. 
Binada tadi!At 3(11 46 226 10 16,30 
Pa!."ke yoı 1nşaSJ :H.9~C l:S 2771 71 16,30 
Gara.; ln§a 1 ::1 f.61 17 1864 60 1:5 
Pavyon inşası Su C'i4 63 2301 35 16 

(221) (5296) 

Devlet Demiryoltan ve LimanıarJ 
işletme Umum idaresi ilanlan 1 

---~--------------....... ------------'-"------_.;~ Muhammen bcdell (2750) •ı:-a .,ıan ısooo kUo tahta ve karton tıı~uıne 

1Jzorlne knrton bltUnıl" yapı§tırmrJ~ •çln tutkal (8.7.1941) Salı gtl.nu eaat {111 
on bırdc Haydarpaı;ado. Car bin.ısı <!.3.hlllndo ti komisyon tarafından açık elt
slltme ı.ısuııyıe satın ul nncaktır. 

Bu işe &'lrmek ıstiyc-nler'.n l~:lüJ Ura (:!~) kuruşluk muvakkat temlılıl' 
ve kanu;;nın tayiı etltği veııalklc bir.lkte eksiltme günll ıaatlne kadar koınl.s. 
yona mUracantıarı il\zııncır. 

Bu 1şo alt şartnamc!<:r komlc.ıycndan panısız olarak dağıtılmaktadır. 
(4983) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

(~lNst l\liktarı l\luha.ıumen B. 3 7,5 Temi Ekslltme 
Lira Kr. Lira Kr. §l'kli - saati 

lnce kınnap 250 Kg. 462 60 85 - A. Eksiltme 1' 
Rap!• itonlk çivi 30 Kg. MUteahhldi namına. razarlık ıl'i 

l - Me,cut o'!m:uıı>leri m .. r.i1J~cc yugarda cins ve miktarı yazılı maJ· 
zcml! hı:rolıırm<!n gö~tcı i~en usuııerJ~ satın alınacaktır. 

2 - Kınnap muhammen bed<'lı, ILuvakknt teminatı hlzasmda ynzılıdır. 
.'l - EkElltme lC:.7.c.41 Perş.•m·~ günU hizalarında yazılı saatlerde Ka

batqta Levazım Şubet'ııdekl A:un komisyonunda yapılacaktır. 
4 - NUmunelcr ı.öz.IJ geçen ~ıı~de görUlcblllr. 
5 - İstekl:lerln elıslltme ve pa:arıık içın tayin olunan gUn ve saaUerde 

% 7,fi gflvenmc pııralc1.rıyte blrl" ;r • !llCZkfır komisyona mUracaatıan. (5104) , 
1·uraıye çamaarıyetı 

ZıRAA T BANKASI 
Kw-uıu; tanhı. 1888. - :iermayesı: ıuo.uuu.uoo Türk J..irası. 

Şube ve Aıans adedi: 265. 
Zırai ve tıca1i 'ıl!7 ntvı banko muamdtleri. 

Para blrtkt1ren1en ~-HOO U.ra UaamJ:re "'1,.cıs. 

.ıra&t Baokasmda nmb&rab " lbtıarcz tuanm beo'tm'A-ıda • u 
ao Ura.111 bUlun.aıı.lara eeııede • cıeıa eeldleceJı lnıJ"a n. qaCldald 

p.IAD.I rore tkraaıiy• d&ğrtıl&c8ktır. 
' aded l,000 llraJıJı UOO Ura 100 aded 50 ltraldl 5.000 11ra 
t • 600 • 1.000 • UO • tO • &.aoe • 
' • 250 • l.OOG • 180 • ıt • l.JOI • 

&O • 100 • &.000 • 

DlKKA T: Besaptumda.Jd paralar bir MDe l(1nde llO dr&daD ..., 
l1l4miyeıı.ıere l.kia!r.Jyı cıkt:ığı t&Kd1rde 1'ı 20 fazla.ıdyl~ •ertJec»ktjJ 
K~!" · ,.: ll Mart. 11 HaZiran ll .1!.')'1Ql. 11 B1rincikA.ı:ıUD tarfhle. 

r.ndc yapıltr. 
Sahibi: ABIM lJS 

Umum ne!riyı:ıt.ı idare eden: 

Daslldtğı yer: V AKIT Maföcuı.~ ı· 

Belik Ahmet Seoongı"l ---..-----.. Em------·---

.. 
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• 


