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lb8Sarruf 
. ono arı 

'l'aSa 
ta( r-ruf bonolarına halk ta-

Moskova 
bombardı
man edildi 

~an gösterilecek rağbet, 
l'aııı dan doğruya her ferdin Stokholmden verilen 

bir habere göre 
ğjı lı kazanç noktasından de- -
1a~ Utnumi cm.niyet noktasm-

~~~n Radyo merkezi 
'1Yazan: ASIM US f h . d.I · 
~ 1ıı:~sbir. ıı_tala~ siizü ~·~~- 3.ı rı p e 1 dl . 
~ lı.. la ıki kus 'urma .... ,. JSenork 20 < '\..A.) - Kolombi"a 1 

'\J tü rl .. f ·d . . • ' .r 
il' Q • u a.} ayı hır ara.}a Broadcast!ng System'in Moskova mu.. ti." l. b.ır hareketin ifadesidir, hıı.birı radyo vasıtasiyle yaptrı.ı neşri- 1 
·"'d.~aıı .. c V k"I C · ·k· · 0 ı ~ ı"lllli :' c. a e ının e:s ı- vatta Moskovanın bombalandığınt ya. 
~ ıstikraz diye bilinen ise • 
ı..~ ''l' ·. !anlamış ve Moskovada bir kaç dakt. 
;'llJıti "sa.rnıf ?0n?lıırı,, :"~ ka ışıkların söndürüldUğilnU fakat hiç 

L Yenı şeWı, bır taşla ılu ı b' t ·· ··ı dl"'in" ö ı · 11ır Ç-Ok k b. d 1 ır ayyare goru me 6 • s y emıŞ-
. mı. ır en \Uroıa• lir. 

1 femın edı~·or. 
Stoklıolm, 20 ( A.A.) - (Ha.. 

1te tımumi~etlc bankalara v· . .,,) Ofi bildiriyor: 
4 •tanların faiz alabilmeleri :Smolensk civn.rmda ÇO~( şiddetli - . YYen bir zamanın geçme· ı muharebeler olmaktadır. Alman-
~~r. Halbuki tnsarruf bo· lar St.alin hattırC:a açtıkları ge. 

~il 1t~cn herke!> ııarn:.ınm di;..ten şehrin şimal ve cenubun. 
Oo ~;ışın alıl or. 9-l lira nrin. da ··an hareketlerinde bulun.arak 

\it ~ 1talık hir bono ~ahibi otu- Sovyet krtalarım ihataya çalışı
"'ııra, eskiden dahili istikra- ycrlar. 
~la ~·~tımınk mal,dut bir za· Ruslar bir mukabil taarruz te
'-'/'dJl·Ie. mukanet olınazd_ı. şebbüsündc bulunmuşlardır. Fa. 
~.'ltı e Yerden paranın lmıa hır kat bır tsveçli as!ceıi mtiteıhassı. 
'~ııa~~nra geri alınrruısı, .•. ~ı • (Devamı Sa. 4 sü. 6 da) 

1 
1ak bir ~rt sek nı..c !>ile 

t.."t!! ~ediği için adeta da.imi 
'"' !tıni ha.iz olurdu. 11.aiboki j' 

'tıı r .honolım 3 a~·ldc, 6 ayl ·.: 
elık ~ibi çok mahdut :ıa
~ tahdit edilmiştir. Bu 

~n 1er sonunda her ldm ister· 
' o,uyıa de\ lct ha.dnesine 

~t ederek parasını geri a.. 

itler ve 
Musoı~ni 

Bir daha • ~~tir. Yahut yeniden pe::in 

~ ~k~~~arrur bonosunu de- konuşacaklar· 
tltı:ıkan ikinci faicleyi teşkil --o---
t. nu suretle ilç ay, 6 ay 1 b 
11
hir sene sonunda esn de· Sovyet rnen a-

, c tekrar hazineden p:ı.ra)' ::L 1 a na göre 1rınek miimltUn olunea, ha· r 1 

tt tasarruf bonolan, ~ene • t ~ 
l!ı itıi dc\ICtin \erdiği itibar. 1 a va 
t i.ıı paradan farksız bir ma· 
~ lllı~'or. ~:mi devlet cnflfü.,. 
aııarak pl;rnsada mewut pa· 

kıymetini dil.,iinnemck 
di~ le· halkın elinde lm!un:m 

~t-ı· !"Sahiplerinin rıznsil·lc hazl
ı llyarına sıırfcdivor. \'c pe-
aıı· • tıı··'ni 'errlfüten b:ışJm muıı.:,'· 

liddt>t nlhn;retin~e bu paııı-
b ~~ne sahiplerine iatle t>diyor. 

ı~!tı~k ki elinde parası olup da 
d:ın bir scneve k~dar sadet

\ llııırburiyet inde lıulunmayan 
~tanclaş için hazinenin ç:;•ar· 
ll.ı.arruf bonoları. bir kazan~ 

~'1lır, Va.kit geçirmeksiıin her 
il fırsattan istifadt:"\ c ba.k· 

t . . 1 

~t tasarruf bonolarının mem 
dt hakımındıı.n daha büylik bir 
~1 \·ardır. Bıı da bu ise ~·atı

~ ,~ara.ı.:ır milli müdafaa ihtiya.. 
l,~atfolunduji;u için tasarruf 

1 
tı alan her Yalanda.'iıo cep. 

' !titıneden cephe hizmetine 
.~ 1·4iral• etmis olma ıdır. 
''i - • 
~lıayet bütün A nupa harbi 

1
1tıda. istilaya. uğrayan mem· 

S 1:rin akıbeti şu hnldkati pe"" 
~rısterdi: Hayatta her fert 

~ll\acıdi manc,·i en aziz kıy· 
l~;tlıı e°hemmlyeti, df'\·letin Ye 
~~ilin temin ettiği emniyete 
\ı~ır. Bu itibarla. tasarnıf bo
l r ~ıı. halk ta.rafından }~österile
~1 'R:bet, doğrudan dogruya. her 
&.il~ Yalnız knzanç noktasından 
'\ llmumi ('mnivet noktasın. 

Korsika ve 
,s~avoiyi ı 

işgal edecek ! 
Şark ~hesi \' 

vaziyeti de ı 
görüşülecek 
Londra, 20 ( A.A.) - Röyter: l 
I\.!oskova Radyosu, dün ak. \ 

şamki neşriyatır.da, merkezi Av. \ 
rupa memleketlerinin birinde İ"i. 
haber alan bir menbaa atfen Hit 
lerle Musolininin önümüırleki bir 
kaç gün içinde Brennerde bı.H~ ·, 
şacaklarını bildirmiştir· Ayru 
habere göre, Hitlerle Musıolini , 
arasında görüşülmesi muhtemel 

1 
mc.seleler arasında şark cephesi-

1 
nin vaziyeti ve bazı mmtakalar. ' 
da Alman krtalarmın yerine Ita.L · 
yan kuvvetlerinin ikaıme edilım.e. 
si, tngiltereye karşı harp ve , 
Frans:mrn vaziyeti bulunduğ.ı i 
tahmin edilmektedir. 

( ' 6 Hamandan itibaren toplanacak ku. E 
ponıa:-aı ber 25 adedıne mukat>l 46 
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RANESJ,, serisinden Af;iK UGRUNDA 

Romar.mm 3 bUyU\t forması bedive edilecektir _J 

TOrkQye 
hakkında 

Taymisin 
bir makalesi 

--<>--

Türkiyeyi 
Tenkit etmek 
bize düşmez 

Suriye meselesinde 

Türkiye dürüst 
davranmıştır 

(Ya:nsı 4 üncü.de) 

Alman tayyareleri tara f ından bombaı·dıman edildiği haber verilen M os 
kovada mo tarize kuvvetlerin bir geçit resmi 

Alman tebliği Sovyet tebliği 
SovyetJer Baltık 

ihata edildi denizinde 
Şimdiye kadar 1;5 11 nakliye, .1 . 
milyon Rus askeri petrol gemısı 

öldü b~dı 
Cephenin şimal 

kısmında binlerce 
asker ve subay 

Almanlara 
teslim oluyor 

Bütün cephelerde şid
detli muharebeler 

devam ediyor 

71 tayyare 
düşürüldü 

Anadoh• ajansının 
harp muhabiri 

$imal mıntakasından 
bildiriliyor 
~ 

Riaa 
Mıntakasında büyük 

tahribat yapıldı 

Halk 
Rus tahakkümün
den kurtulduğuna 
memnun oluyor 

---0---

Estonyada 
I Rus kuvvet

lerinin hali 
ümitsizdir 

YOLLARDA 
VAZtYET 

Harap olmuş tanklar 
ve çürümüş ce~etlerin 

boğucu koku.,,u 
Bertin, 20 (A.A.) - Anadolu Ajan. 

sının hususi muhabiıi bildiriyorı 
Cephenin şimal mmtakası şimdiye 

ı kadar en faal yer olmuştur. Buı-ada. 

Stalin 
Yeni bir 

vazife daha 
aldı 

Sovvet Rusyanın 
MOdafaa 
Kom seri 

oldu 
Londra, 20 (A.A.) - B.B.Q. 

Stalin, Sovyet nıtida!aa vekMetinı 
geceli gündüzlü ta.yyarelcrıe, topçu ~ruhtc etmiştir. Merkez cepbeei ku.. 
ile tanklarla ve piyadelerle harp edil-
m!ştir. Alman kıtaları muazzam gay. mandam ve eski müdafaa. vekili ma-
retler .earfetmeğe mecbur kalmışlar reşal Timoçenko muavini olmuştur. 

I ve bazan Uç gllıı hakiki bir istirahat l Stali.:l komiserler meclisi reisliğini. 
1 (Devamı Sa. 4 sü. 4 de) de muhafaza. efüyor. 

At yarışları 

1 'la nıilli bir utlfedir. 

~~tıı-. Jçin J\taliyc \'ekili Fuat 
11 tok hakir olara~( şöyle di· 
'ta~arıııf bonoları memleket 

~ı·uni fedakarlık ve feragatle 
~ halkın şahsi istifıulrsile te
,'1\" telif eden müstesna bir 

Hitlerin Musolin.ive Korsika( 
adasile Fransada Sa~oie vilaye • 1 

tini iş~al etmek hususunda mü. 1 
saade vereceği de zannedilmek . \ 

tedir. •----------------------.. 

1 \ ·tclir. 
l~,, 

~e-sa-r-ab_y_a_d_a 

~ır şehir üç gün-
" dür yanıyor 

t 
I ~'1j Otıdra, 20 (A.A.) - Rom ·ı 
~osu bugün itiraf etmiştir :.i 
~~ l'abyada Kişi!'ev şehri :· ~ 
'1en"oeri yanmaktadır ve yan 

1 ~ndürm.ek icin Rumen as . 
t~~l'inin sarf ettikleri bütUn 

l:t1er bosa <'Tlomf;trr. 

Erdün Emiri 
Fahri Hava 
Kumandanı 

oldu 
Amman; 20 (A. A.) - Filis 

tin fevkalade komisE>ri Mac Miha 
el yanında hava kumandanı 

Brovn bulunduğu halde dün Ma 
verayı Ürdün emiri Abduulahı 
ziyaret etmiş ve kendisine İngi 
liz kralı tarafından "fahri hava 
kumandanı" unvanının tevcih e 
dilmiş olduğunu tebliğ etmiş ve 
buna dair kralın göndenniş oldu, 

GaJlop enstitüsü tarafından . 
yapılan bir anket 

Amerikada halkın 
yüzde 79 u 

Harbe Bolivgda 
girmemek için Örfi idare ilan 

rey verdi elundu 
Halkın yüzde 55 şi Ruz
veltin tam yerinde hare• 

ket ettiğine kani 

La Pa.z, 20 (A.A.) - Bolivya 
hiikiiıneti, nazi.lcr tarafından ha· 
zırlanan bir hükumet darbesinin 
keşfi üzerine bütün memlekette 

ğu bir mektubu emire vemıiştir. f a a%1$J J tbWif/NJ (Devamı Ba. # sü. 3 de 

heyecanl; bir grup, s'.lr p,.;zii 
lira kazanan tafili A1:dıl.Ua1ı 

(Yazısı 5 incide) 
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I 
VAKIT'IN I Imralıda gördüklerim/" 

_A_r.ı_s_KL_o_PE_D_ıs_ı 1000 mahküm dört jandarma ile bir onbapmı 
Mançuri nezareti altrnda muazzam işler başarwaktadar 

Röyterin bir telgrafı J pon l.ı· 
t la.rınm. Şansiden M~uriye 
mcğe başladıklannı yazıyor. 

.Mançuri Uznk Şarkta 938,000 
kılometre murabbaı ı.işli~'İndc 
27 mil~on nilfuslu bir - mleket -
tir. Cenup tn.rafından Japon de
ru7.ı ile çevrilmiş, şimalinde • ·r. 
vııdnn Aınur ne-hti ile · ,. )"l"IJ<ı'·r 
~arkında Usswi nehri vardrr. 

Mançuri ş:ırktan Japon topra-
ı olan Kore )arımacfasma, l-

m:ıldC'n Sibiı ya) a. garptan Mogo
IL'ltruın ve cenuutan Çine bağlıdır. 

ldarw merkezi Mukden şehridir. 
.Mnnçuri dağlarla çevrilmiş blr 
memlek<'ttir. ~ tarafında 3COO 
3600 metreye kadar yük.sCicn te
peleri karlı be) nz dağlnr bu mem
leketi Koreden nymr. Gazı>tnki 
Kingnn dağlan i'l" Ma.nçurl ile Mo
golista.n st~p'crl nrasmda hudut 
olur. Mruıçuridc belli başlı iki ne-
hır rnrdrr. Amur n6hrine karışan 
Sungan ve Çeli körfezine aımn 
J -ho. lklimi ıcrtü, kısın tok 

o.,uk, ynzm c,ok sıcak 'llur. Ynz 
ve kı; haroreti arn 'a elli de
rece fark vcırdır. Başlıca. t'kilen 
ne-halatı bu<· ·•. SoHl fasuly !, 
mısırdu". Patates, nohut, tUtün 
aJ)on da yetişir. 

Mançuri maden bakmundan çok 
zengındir. Toprn.kln.nr. • ı mUhim 
demh-, nltm. kömür madenleri \' r
aır. Ahali.sine Mnnçu ıderlt>r. 

:Mançuri ~ eyalete taksim cdH
nı.iştlr, Fangtiyen, He-Log-Khuı 
\re Kirin. Merkezi olan Mukdcn -
hn başka bUyUk şe_hirlerl Har -
lııin ve Kirin. Mnnçuii. topraklann 
daki madenlerden cıok istifa.de e-
41B.nıemclctedir. Yalmz bir miktar 
maden kömürü çıkaraılınakt.adır. 

1115 kilom trc uzunluğunda o· 
lan cenubt Mançuri demiryolu bu 
memleketi bir taraftan Slbiryn de 
miryoluna. dlğc:r taraftan Kore 
demiryoluna lY.ığla.dığı gibi Kore 
tarı1rile Deren isimli SarıdenmleJti 
Japon limanına rapteder. 

Mnnçuri çok uzun sencdenberi 
Çın jmpnratorluğunn. bağlr bir e· 

Geçen Cuma gUnUnd n beri lmralı 
adada tetkikler yapan Adliye Vekill 
Hasan Menemenci, rdakatJnde bulu
nan OCM ve te\'klf evler! umum mli • 
d!lrll Bıılııı. Arıkan, huswıı kalem di. 
rektorll Şakir Ak u, İstanbul ınUd
detumuml başmunvinl Sabri Kösebay, 
diğer mtiddeJumumı muavınleri, u
blbl ııdlı Enver Karan, Hikmet Tü
mer ve Te\'kif evi hekimi lbrahım 

7..atl Öget ile beraber şehnmize öön
milştUr. 

.Müşahede ve teUdklcrt hakkında 

Adhye Vekili Hcısan Menemenci şu 
beynnutı vermişUr: 

- 1nıralı cez'I. evi bcnuz tecrUhc 
devrcBini tamamlamamıştır. Buna rağ 
men teBl.B işleri hemen hemen !kmal 
edllnuşUr. Ziraat vcsaıtinı ve 1000 
kJ,.cıiyı barındırabilecek binalar ve b:r 
çok atelycler vticudn getirilın~Ur. 

MııhkOmlann ruhi hallerinde bliyUk 

bir salah göZll çarpmaktadır. Adada 
çıılı!Jmaı.: nizanı ve lntiz:ım yegdne 
ıstıh \•asıt.ıı.sulır . .Ad nın Mkın muh!_ 
tı ıçlnCI ailelerinden ve IUyatlarından 
uzuk yalnız ba!Jlanna çall§ırıarkcn 

nıalıl{Umlnruı hiSBCltlklcri acı neda
met d kendllerinl sallUıa aevkeden en 
mile ir millerden biridir. Günler, 
muntazam programlaıa t{Lbl olarak 
çok verimli <;alışmalar i~ geçmekte
dir. Bu .sene içindP, ııduyı elektrik ile 
tenvir etmek ve motörlfl bir un değir. 
menı vUcuda getirmek ve 600 kişilik 
bir pavıyon daha ın a etmek progra.. 
mırnız d:ıhillndcdir. Bu suretl~ ceza 
evi mevcudu 1600 e c;;ıkanlacaktır. 

!mralıda billlin ceza evleri nrasmdn 
müşterek bir sa.na toryonı i11§8SJ dn 
VeldUotin tasavvurları araamdadrr. 
ônilmilzdekl seneye kadar, yukarda 
bulunan bı.nnlar ile ıışnğıclakilcri bir
birine b: ğlaynn yol, kış yaz ağır ve. 
ııa.ltin geçmesine snllb bir hale geti
rilmiş olncaktrr Bu defa, adayı iki 
8CllC evvel gördUğilmden çok daha iyi 
buldum. JdUcssesenin mtidlirUnUn vc
ı;air mcmurlard~ va?.ife!crine karşı 

gördilğUm bağlılık ve scvgiyl burada 
memnuni et ile tch:ırl\z ettirmek Is,. 

terim ... 

~ * * 
Adliye V~ill Hasan Menemenc!nin 

yukanlaki sözleri glisterlyoı kl, lm. 
ralı oc7.n cvt emin dımlnrla yilrllyen 
ve tesis hedefine vnnın f<•Uma. blr ı.s

lah mil sese.si olabllıni~Ur. ~'aletti. Fa.kat aarrla.rdanberl bu 
bağlılık yalnız bir i.<rlm<len ib3.ret
ti. On dokuzwıcu Mir l!IOnlannn Bu bakikntın il · tezahürü, .sayın 
doğııı bir taraftım Rusya, bir ta- Hasan Menemcnciyi saf h .. linde kar. 
raftan Japonya .Mançuri toprakla- şıl:ıyıın 1000 mııhkQmun yUrcktcn nı. 

kışlan ve gi.ılcn yUzlcrl l<lı.. Onları 
aile nliı..kadar oldular. Hele cihan görllr göımez, kendi kendırue, ' 'bun

. den sonra Mançuri Sovyet la.r, bmUrlerlnin uzun yıllarını ecza 
Rus)a ile Jaııonys n:rasmda. DUfuz evlerind geçirmego mahkOm olan 
mnıtaknlarmn ayn!dr. suçlular mı, acaba!.. suullnl Mırmu 

Japonların Çin Uzerine olan ha.. i.:Um. ÇUnkU, bugUn, müstahsil ve dil. 
reketleri başladıktan sonra bura- rüst birer eıemıın olcın bu ID.S3niard:ı. 
da miı tnkil bir Mançuri devleti her ho.ngl bir curmlln lıııdcslnı bul. 

tessİ.15 etti fakat bir çok l\ü.kıimet- mıili kcıhll değılul. Onlıırııı kofükt!.f 
leı tarafından tanınmamış olduğu çaluıma.lnrı 1mnı.lıycı ve yaz gUneştn
~ın devletler hukuku bakmımdan ı ~n lıız ıran yüzleri.ne oyle bir r;;chrıo 
.Mruıçuıi hıll:l Çin devletinin bir verml§U ki m:ıhk(ıınlııra, goç eılmı 
ciız'üdür. Japonlarla Sovyet ve yeni topraklurıncb titiz bir IUnn 
Rusya arasındaki Mançuri ihtillifı ile yeni bayat gartı3r1 vUcuda getı. 

1938 de aktedilen bir ıınlaşmıı ile ren insanlar diyebilirdik 
halledilmi.c:;tl. tnslyaklıırwm d zgiilf'iZ Lsyıuıııırı 

Tefrika numarası: 19 

Yazan: 
SABiH ALAÇAM 

ile birer mtıcrlm olan ~.ltUn bu §ahi!. 
tar, ceza evinin, Uk dotnıluk telkııı 

eden disiplini altında, hUviyııtlerin:n 

yepyeni bir tezanlin.1 ile karşılnomak
ta, Adeta hayotıı yeniden Uoğmııkta. 
dır. 

İ§le u iskel , itle §U kayıkhaneler, 
işle şu bahçe, i§tc §U idare, yatma ve 
çalı§ma binaları, işte §U Saraçoğlu 

ÇC§mcsJ, işte §U bakımlı ağaçlar, i§tc 
şu Ç\)§lt ç it ınahsuııu lnrlalar, J§te 
şu donen yeldeğlrmcnl on!. rın, hep 
onların eserl n idi 

lmralının sakinlerı, kendı ekmeklt. 
rlııi kendileri çıltarıyor, hf'ın de ka
zanç lemin eyliyerek ... 

8llıc ikram ettikleri ekmek, onla. 
rın fınnındu pl§miş; balık \ e Jstakol'. 
lnr, onların ağlarında tıılulmuş; kı.. 

zarttıkları lmzular, onların merala. 
rındıı yetişnıı§; salalnlılt, clomate.s. 

Montro zaferinin 
kutlanması 

~..\JU\'t;K HALKE\ 1~Uf~N : 
1 21 Temmuz l!lU Pazar1eei 

gi.ınh (Muntro Zaferı ı münnsı~tilc 

.eıı.nt 21,80 <la F;vinılıı: &ılonunua bir 
tören ynpılacnkbr. Herkes g lebilir. 1 

2 - 21 Temmuz 90 Pazaı-te ! gl!. 
nU saat 15 tc :Montro Znferlni kuUu
lıunak üzere SPor §Ubemlz tnra!ından 
Hilytlkderc Hc~·oz Par!~ .vfiZme havu. 
zunda mllsn b:ıkıılnr terUp edllmi~tır. 

Evvelce ynpılmı olan seçmelerde de. 
rece ıanlcırm nıUmcaaUn.rı. 

ı:;EHREl\fl1'"1 HAI,KE\'İNDF.~ : 
tl Teınınuz 9H Pazıırteai günli ak

şamı saat ~l fi•' Montro r,linll münl'
sebcUyle Evimizde bır tören yapıla. 
caktır. Herkes gelebllir. 

Altı aylık yoklamalar 
1'im,..kWerlc dul ve yelimlerın 

her altı aydn bir defa Yll!ltTrdık
ları yoklnmnları kaldıran kanun 
hükümlerine göre son defa yapı
lacak kayıt i.ıine malmUdürHiklt> -
ıincc evvelce bnslanmı t..ı. Malmü
dürltiklcıinP bu ~ için şimdi ·c ka~ 
daı ~ apılan milracruıtlar pek ~ok 
değildir. Bu kayıt iı:;i ağustos so. 
nuna k dar devam edecektir. Fa· 
kat bilhassa knydııı son günlerin
de malmüdilrlüklerinc> tahacünı 
olacağı muhakkak görillmektedir, 
Diğer tarnft~1n. <>mlflk ve ey

tam bıınkasrnn maaslarını temlik 
elmlıJ olan emeklilerle dul ve yt>
Umlerin dl' bankadaki kayıtları 
Iı:;ine bnşlannırştrr. Hankn, malmii
dlil'hikleriııdcıı som'tl yapılnC"ak bu 
kyrtlan ihnyet ağustosun 25 ine 
kadar kabul e<lecc>ktir. Bundan 
sonra maas hazrrlığı bn ıryacağı 
için mtirncantlnr knhul edilmi\ e· 
Cf'ktir. . 

C:eı ek <lefteı darlık gcrokst: cm 
itik v<> Pytnm bankası gt>lecc>k a
yın 25 ınc kadar kayıt munmele -
lerini ynptrrrnamrş olnnlnra tedi
yat yapmamağn karar vermiştir. 

paUacan ve ~ar, onlann toprak. 
larmd& kök aeıtm11: nmht.elif mera
lar, onlarm dOtip böyUttWderi 8'at• 
!ardan kopanlml§ .•• 

Fakat, ziNt ~ bu kadar.I& da 
kalmrynoak. Bura. mi.kltleiumumlsi 
Tahsin T-1.\e: rin verdlği izaha.ta na:r.a. 
nı.n.. 1ınreh, yakm bir tUde ideal blr • 
kozacılık merlrezi olacak. Yeol bir iş 
88.hıuımm vUcttl bu\mMt 'olltumından., 
bu mllp.hedeml. Bursa tarım satış 

kooperatıneri bk~ği umunı mUdUril 
Cemil Bükere müjdelerim. Aynca, a
dada zeytlocilik ve ketencUlk gibi d 
ter zıraat tecrütıclerlne de glr~Jle. 

cok. -·-_... ,_ .. .. 
Fakat. dava, bıı kadarla da kalmı. 

yoı. Ceza evindeki ntel,ycler, suçluları 
el aan'atlarına &lı~tJrmakta. Buraya. 
blr hırfet mektebi. iliyeblllriz. Mile.~. 

sese, şillldiye kadar 300 dokumacı uıı.. 

tıun yeliştirınl§. Yatak çarpflerı, ka

put bezlerı, beyaz yazlık lrnınaıııar, 

tınvlular. peçeteler, pi)•ııaada yüksck 
tlycıt ile saUJan birinci kalite mallar, 
ya o iskarplnler·~. eğer, memleketim!. 
ze 16.zım olun erkek ayakkn bılarının 
hepsi, Jmralı cc;ı;a evinin alelyelerin.
üe yapılabilseydi, fiyat murakabe kc
mlsyonunun aylardanberl içinden çı

kamadığı <;UrUlt pııpuç meseleıı: or. 

tadn.n kalkardı! 
Sonra şu dikııı kurularına. tırnş tıı

klmlaıına, clgara kutu n• tabakala_ 
1 ma b:ıkınız: Hepsi, eı sanntı ınotif
lcrinın en ustaca olanlıırlyle Uıılli! 

·ı· lıi i ( 
Ya balıkçılık? Bu, en faydalı, en 

gelir lı iş sa.balarından biri. Fakat, a. 
ıla ~ulan. coğrat'I mevkii itibariyle, 
fırtınalı hıwaııırda ag atnıağa n\!l.'lait 
değil. Eğer, \'OU sahasını Gcmllk kör

fezine kadar gen1'lctmck mumklin c
lurııa, balıkçılıktan dalııı rnsyoncl ne. 

Ureler almabilecek. 

t l 
l ~ 
H~ t'lıi.ııa uğrayan <:ord(,,tf>n iki man:r,ara: Biri tıı•.ıoel n nııntakıı oıa- t! 
M<•J.aj::ıo ıwtık 11c.-il.;, tılr mezarlık ısel.,,.llorinm eğri. yatık hııllni ı;öııterU,.,. 
ı•armal<lrkla 11, rılan ~nir Hiise rn Bnbunm mt.'7.&ndır. Öteki !"etilm ycol • 

pıldı,:ı haldi' ııo-.ııltılan ıı,. tlknl hinMrdır. Her yanı r.atıamqtır. 

lmralıda geçirilen baya.tın , dısıplm 

noktai nazıınnu::ın enteresan tarafı 

ııu: Çalıganlar malıkQmlar, onuırr mil
rakabc eden -:,1ne mtıhkOmlar! Adada 
bulunım dort jandarma ile bır onbaşı. 
ııenıbolik bir kıyınetl haız. Bunların 

t nınılılı va\Jı nda§la r ile a.lf\ka ve mi.i. 
naaebeUeri yok. Bu .nzlbaU kUvvet, 
1<;1•rlsl için değil; bıl!kis, dışarıya kar. 
ı: Devletin mllmmıs1l ve muhafızı o

larak. 
Adaya. htı.kluı duygu. k roejll ti 

.Mlldllr, ınenıur \"e mahkumlar, sanki 
blr his potaııında kayn~mışlar. Diri 

Kıışıı.ba halkınca l Yer lfaçığt) de.. 
nen heyclAn Aietiyle üçte ikisinin tr
mell ovnamış olan Gördes ic;ln hllkü. 
met.çc aıınan tedbirlerden evvelc<il 
bahsctııılştik. 

Kasa b:ının bu iıçt" ıki kısmınoa hc
yellını önlemek için ihtiyar edllccck 
lcdakfl.rlık, bu kısmı yeni bir yere nıı. 
kil için göze alıncıcak fcdakArlıktnn 

daha llııtUn, fakat dcıh:ı z teminatlı 
~örllldil~nden nıUıehnssıslar yeni in. 

• ıc;ın dnıın eıverı,,ıı b\ı· Yer tav& 
toıl~tır. Mahıı.llı bclediy~i bu 

lın·.sıye Uzerinde yUrtinıckte olmakla 
beraber bunu, içinde bulunduğumuz 

lnşant mevslmlnckı tahakkuk ettirmek 
lmkAnr görUlmemekteılir, Halbıılti he. 
yel nn maruz olnn bölgenin ansızın 

bir sarsmtı ile bir de nüfusça ?.a;-.-lat 

"fi' tarlalarında vakit geçiren bır çD ,il 
lenin yağmurlu günl<ırin t>aşıııııt ~ 
harabtsinln artnuuıı le.bil oJ.al1 :,,; 
lanna dönemiyerek oralarda. pe:ı;, 
kalmasındnıı korkulur. tşto tıtl <" 
!çın Uç lınfta kndnı e\'Vt'I MaııiJll 11 
tisi Bay Faik Törclle is!tft.ll u~tl' 
mildUrU Doktor Bay ~vdcl Gö ~ 
gidip gelm~lcr ve esnıılı ıııı;sıı.Ul ~ I' 
!inceye kadar heycllın bölgesinde 
ılcleri kasabanın heyelflndan pıll ti 
tarnfında veya ona yalcııı )eri 

1
, 

yaptırılacak muvaldrnt vlero ııV 
meyi kıı.mrla§Lırmışlıtrdır 

tskAn umum mUdilrltiğü bunuıı 
1 

!Uzumu olan ağııç ve c;ı\"I gibi tıl11 

menin hemen yerine scvkınc rnıll 
11 

, 

eliği gibi sarfı iktlzıı eden r:nrıı'., 
,.ş 

s!~ rtmlş ve keyfıyeU lnıılsn 

cviyor, biri sayıyor: biri muhatabı. 

nm - maruf tAbiri ile- bir dediğlnı 
lkt etmiyor; b}rı ıle karııısındaklne 

göz ucu ile dahi bakmıyor! Yer yO .. 
zUndc, ebedi sulh mefhumunun lıaynl 
olmadığı bir yer ... araıt o da lmrnlı, 
hrm de mUbalt\ğa.sn:! 

acıııına sebep olması pek muhtcmeı. ğlnc blldlrmişUr. 

dır ve şımdiltl hııldc yazlıklarında. 

Ne deme,? VECiZELER 
~·ı.zıır. ·"· ( f,;,\UI PI~k \ AH~1 

Arnbca lmldelere gore • vıımı~ l"'
kıl>ll'r, ok\murken aynı kahl~nin ıc _ 1 
bına uyulmak llzınıdır. Dlln bir ma- , * :;>t>roırıer<le her ~un emay llcr de 

vıım ı cıiyoı: bu \ ctmiv· ı ıu•ış gibi kulede bir mcznrtnşı kıt ıbesl ıslinımh 
edılirk<'n (mngrnr le) yazılmış MI_ h ılkı cğ'l~nJ ··ınek lçın meşhııdurın 
sııhhıs lıata81, bcllı. 1 katlınl gö,.tercn tl\clnlnr tertip olunu· 

(llağtcıı Jeı ~mcmelı. ı mağ!Orllr -1 yor. \'<' Mnler~e h:ılk bun! rı tt'mn ı 
ıehı demeli. oa z \k buluyor: Labıat ise (yolunuıın 

--------------------, 

Mesut bir evlenme , 
Boynn Scnlb:ı Y nlçağ l'c BıtY f1 O• 

kı Yenlçağm dtiğ'ılnlerl Ifi i.1941 
mnrtesl gUnll saat. 21 de c.,;ap ı ~1 

caddesindeki e\'lerlnde kutıannl 
\'.:-nı evi ! •re uzun ve mC' .ut öıtlur 

_ı_nc~'n=n=ı=e=ı=lc=ri=z=.===========:;:::~ 
- d r 
<ı"'laınu komııunn. gclır bnııınn) 1ı' 

mescit ınuolbıncc ıfünyay rnuhnfc 
!er yr~dırıyor. 

Sü7Ü sohbeti yerinde, Jafı dinlenir, fa
kat az konuşurdu. Ahmet Dündar, balıkçı 
kolba..,ısmın iç Vb"rlığına nüfuz ettikçe ce7..ö· 
evi kd.tibinin dolabındaki dosyadan aldığı 
malumat (Jözünd dalın fazla manalı bir hal 
alıyordu. 

Edebi 
roman öMRAIL~ ~EFI~a~~MET! SEVENGiL 1 

Arad,ın ne kadm zaman geçmiş. ne gı· 
bi had: eler ol mu~. orası belli değil: fak8t 
t~bii -.eyri11d(' yi.iniyi.ip devam eden vak'" 
mukadder olan basit ve tabii netice ile biti· 
yor: efoette huylu huyundnn vazgeçıniye· 
cektir, Aslan Rci~. seferde olmnsı lazım ge 
len bir gece, nasılsa yolu çıkmaktan vazge· 
çen~k döni.ip evine geliyor ve genç kadını bir 
yabancı ile birlikte buluyor: Bu yabancı)" 
gi.izelliğinin ve kadınlığının biıtün hazincle· 
rini U7-atıp mestederken ... 

Muhtelif sohbetler esnasmda Reisin 
ağzından parca parça dinlenmiş sözler - ki 
bunların içinde suça ait tek kelime yoktur · 
ve mahkumiyet ilamının kati ve acıklı ifa· 
desi birlestirilince şu macera ortaya çıkıyor: 

Arslan Reis Bartmlıdır. Küç}ikten Is. 
tanbuln gelmiş, kayıkçılık, balıkçılık falan 
etmiş; ynnmda çalıştrğr dalyan sahibinden 
iyilik rrörmiıs, tali ve tesadüfün de yardımile 
para knwı mı • iş sahibi olmuş, maliyeden 
kira ·ı .. ,.bl,-::-1., tutmağa başlamı'li: işini gc
niı:;lcttikçe mal mülk edinmiş; tahsili falan 
yok; fakat tecrübe şahsiyetine manevi bir 
ol unluk vermiş. Hic evlenmemi . "Bizim 
ıbi havalı denize bağlı adam evlenecek de 

ne olacak?.. Her dakika tehlikelerle gö~i.ıs 
göğiiseviz; elin kızını alıp eve ba~lamakta, 
gunün birinde iki öç yetimle dul bırakıp or· 
tadan c-ekilmekte ne mana var?" diyor. 

Arshn Reis krrk yaşına kadar evlen· 
meıniş: fakat eski tertip rakılı. çalgılı, kama 
lı, tab:ınc.ah P.ğlencelerden hoslandığı anla
sılıyor. "Eğlence kadını ba kadır. o bir kne 
bu hayat ı atıldıktan son re her şeyi göze almış 
demektir; başına geleceği bilir, eğlı;>ntiy öy
le ~lir; in&an da bu meclislerde gi.inii gün 
eder, ilerisi için hiçbir taahhüde piri '"'ez; o 
yuz:d~n rahattır bu takım f"i;tlencelt'r!" diyor. 
Bir clefa bu cin ten bir toplantıya ait lMhra 

larııu anlattıktan onra: 
- Dpktor bey, affedersin; beni deştin 

oylettin: saygısızlık ettirdin; senin yanında 
böyle şeylerden bahsetmemeliyd.im? Lllkin 
en de biz,. çok alçak göniillü davranıyorsun 

dcı. işte hazan bôyle şa ınveriyoruz. Kusura 
b~ kına. 

Demişti. 
Arslan .Reis hiç evlenmemiş; fakat ha

yatında hiç d~ sevmemiş mi) Kadınlardan 
bahsederken sesinde azami bir bitaraflrl. 
edası var: ı e tutkunluk, ne şikayet. .. 

Ahmet Di.indar biliyor ki bu ııdan\ın 
hapi5h,meyc di.işmesi kadın yüziinden; fa
kat o hiç böyle bir hah e yana mıyor. Esa-
en sözlerinden anlaşılıyor ki ona nazaran 

hay< tta insan bi.itiin mesuliyeti kendisinde 
mamalı. Bir defa: ''Ben kendi kendimi zen· 
gin ettim, kendi gnyretimle is güç, pam pul 
sahibi oldum; sonra da kendi kendimi yık 
tım !" Demisti. 

Ar lan -R eis, meı akkatli deniz seferl~
rindc.!n döndiikce Ka~aktaki Rum evlerinde 
eğlentiler tertip eder, ortalığa parn döker, 
calgılar çnloırır, kadın oynatır. arkada laril,~ 
hoı; vakıt ~ecirirmis. Bu toplantılardan bi. 
rinde olacak, gt-nç bir kadın Arsle1n Reise 
ınmıallat olmıı~: .. Seni se\'İyorum, beni nİ· 
k:.hla al. kendine karı yap; beraber rasıyn
lım ı" dem is: Reic: önce saka zannetmiş, ala
ya boznnı~: kadm ısr,.. cdincr "Se. <1.J: 

• 

misin? Denizciden koca, orospudan karı o
lur mu)" diye sertleşmiş. Kadın: "Ben artık 
tövbe ettim, doğru yola döndüm: ille senin
le yaşryacağıın: bana dünya vız geliyor. fi. 
liın ... " diye ayak diremis. Arslan Reis : ··sar 
hoşlukla söylüyor" diye aldırmamış ama 
sonraları yakasını kadınm elinden kurtara . 
mamış. 

Burada Ahmet Diindar. Aıslan ' Reisin 
bir kadın tarafından ısrarla sevilmiş olma· 
nın gururu içinde ser emlf'diğini \'e ne yap· 
tığını bilmec1en onu evine kabul ettiğini gör 
leıiyle 'göri.ir gibi oluyor. En yalçın tabiat
lı erkek, en sert mizaç. en ha~in ve hoyrat 
bakış, güzelliğinin ve kadınlığııım bütün 
hazinelerini uzatarak yalvarışlarln gelen 
dişinin tatlı vi.icut kıvrımları taze ve ar

zu dolu dudakları karsısında yumuşayor. 
, Nikah yapılmamı~. O zamanki \'"1Ziye

te göre belki de delilik sayılacak olan bu res· 
mi rabıta. tamamlanmış olsn imi:< onunda 
Aslan Reis icin galiba kurturrn sebep teşkil 
edecekmiş. Bu noktayı biraz daha aydınla
tnlım: Aslan Reis genç ali.ifte ile berabe: 
ya aınağa b~slamı". Elbi e, para, mücevher 
ve gnlib<'\ hunların hep inden bymetli ola
rak sevgi ... Aslan Reis artık adamakıllı bağ· 
lnnnwıtır. Dalyan ba ında balık beklerken 
f!Ö:rlerı suların icinden cıkın ızelecek kı me
ti görmüyor, evdeki kam gozliisünün haya · 
line dalıyor.. 

Aslan Reisin kaması gidilecek yoltı 
knnlt bir hr.tla çiziyor: Kadınla n ıkı mez8· 
ı-a, Aslan Reis hapisaneye. 

Ahmet Di.indar düşüniiyor: HayatmııZ 
ne ki.içiik te..,adiiflere, 11~ i7.ahı giiç in ınışla' 
ra, ne $ıario nizamlara dayanmaktadır. A!' 
lnn rei:ıı bu kadını n;Hıhlamı~ olsaydı karısı· 
nı yabanct bir erkekle vakalayıp öldiirmiİS 
ve mesnı miidnfoa halinde namusunu temiı· 
ı,..mİR ~e bt"lki de suc iı;l,.ını-Mİ<ı sayılacaktı! 
Kad•n niknh isterkr.n 1-'\sl<'n R,.isi mı•l~t ... nıcl 
fıkıbetten kurtarmağı mı diisiinüvllrdu I 

11 

MahkfınılıH aksamları mnke7.:c ne1i" 
l\mıımi yemekhant--1,. verneklerini ,,: 0rlrır 
ve ve.ederi unwmi k()ouıııta vatın uvııvo .. lar. 

sab;1 h ları erkenden i~ verlt"rİrıe d,,.;;,lrvorl"r" 
dı. Bilh~c:tt" rkim J,;C';~ j .. l .. ,.j,,I,. ,,;-,...,.,.,.- lo• 

rın tArlalardıın merkeze Pelip ..,.;tıl"'rı .. ,.; ,,.;; 
olduğu irin h;,. havli h"'ocıitlc r ti~ilfT\:l'! ,.1 ... ,.. n;:t· 
le yeınl"lcl .. ri b,.l,,.,,ı. ı . ı ..... , ,.,.~ı ....... ,_ ... ::,. .. 1';-

von-l,, ~ ı ........ + f"'\':_ •1'lr bir Rİİn böyle bir J.:ıl" 

yemeılinde bulundu. 



S-YAKft 

1 Hrlp dltlDdlllçe: 

' •• ~ ~.. .: C" • ' > - • • - ~ • .._ ' 
Muazzam 

''hiç,, e 
doğru! Def ine henüz 

bulunamadı 
SUrp '.Agop mc:uırlığmdaki bir 

ıxı:ilyOnluk definenin dlin de aran
:masma devam olunmuş, fakat bır 
netice elde edilememiştir. 
Kazıya §8.fakla beraber başlan .. 

rnış ve çukur daha fazla genişleti
lerek deıinleştirilm.iştlr. Buna 

rağmen hiç bir şey bulunamamış· 
trr. 

Diln pazar olınası dolayısilc bir 
çok meraklılar, definenin çıkarıl -
masmı heyecanla beklemişler, fa
kat geç vakte kadar bu emelleri
ne kavur,s.mamışlardır. 

Kuyu suyu ile ekmek 
yapan bir adam 
Yakalanarak adliyeye verildi 

Silivrika.pı civarındaki fırınları 
kontrol eden emniy<'t altıncı şube 
memurları buradaki fınnlarclan 
bir tanesinde ekmekler.in acı kuyu 
suyu ile imal edildiğini hayretl" 
gönnllşlerdir. 

Hemen mevcut ekmekler müsa
dere olunmu!; ve fınn sahibi Boyo 
yakalanarak hakkında tnktbata 
giri<Jilmi5tir. BO\·o'ya belediye ce
zası yazıldığı gibi, hıfzıssıhha ka-

nununa muhalif hareket suçuyla 
da ndliyeye verilecektir. 

Altıncı şube memurları bundan 
ma.şka son yirmi dört saat znrfm
rlaki kontrolleıinde 28H adet ek
sik, i)i pişmemi.5 ve bozuk ekmek 
bulmuşlar, bunları müsadere ede
rek ~ah iplerine ceza kı' mlşf erdir. 
Aynca 42 esnaf muhtelif cezalar:l 
çarpılmıştır. 

Plajlara ve ynrışlara 
rağbet arttığı İçin 

norya ve Ballırllöy 
semtb!e 

Otobüsler 
artırıhyor . 

Te.<;ir kutupları birteviye de. 
ğişen bir pusla düşününüz: Bu 
puslanın zavallı ibresi. ne hale 
gelir? .. 

Dünya hadiselerinin anaforu 
içinde. birçok kafalHm, işte bu 
zavallı ibreden kalır yeri yoktur-

Fl9rya plajlarına ve Veliefendi Oynak cepheleri, dalgalı tabL 
at yanşlıırma halkın gösterdiği yeleri, açılıp kapanan, yaylanıp 
fevkalfuie rağbeti gozönUnc alan gerilen hatları. şöyle ibir yana 
belediye pazar günleri bu semtle- bırakıyorur.ı. Bunlar bir meslek 
:re 20 otobüs jşletilmesini k&rar - ve ihtisas davasıdır. C'.ıelişigilzel 
laştırmıştır. bir mantık k:ı.ntariic tartılamaz. 

At yarışları dolayısi~ otobüsle- Ömürlerini bu mesleğe harca-
rlr.. ekserisi Veliefendive kadar mış "uzmanlar'' m bile. !'!eker <le. 
gidecektir. • 

dikleri şap <:rkarken, bizlerin bu 
Veliefendiyc bilet ücreti 22,5, vadide konuşmamız düpedüz 

FloJ?aya 32 kuruştur. Velicfendi saygısızlık olıır- !şte bundan 
- Floryıı arası 10 kuruştur. ötürüdür. ki ben, muharebe ve 

Diğer tn'ra.ftan hele.diye ı elsll- tabiye meselelerinin ~alahiyet 
ği l•'loryada. yeni yaptırılacak olan eşiğinden aı mamışundır. Hay!r, 
''plaj mahallesi'' nln pllinlarını ha- zihinleri şaskm pusla ibrelerine 
zırlamıştır. arobe B . . döndüren şey, yalnız muh , 

u ı;ıa.lıalle liç kat~.ı ve onlerı sade cephe haberleri, resmi teb. 
~çcli evlerden murekkep ola- }iğler değil. Bunların umuma hL 

kauve, ber~er, bak.kal, man~v! tap eden vn ıtalar elinde daha 
zerzcvıı tcı, gazıno, lıiraha.ne grbı .ı ı · ta ai 

ma a e ıç n un ıcap e en h b'f '!..' bir h il . 1 bUt"' . d 1 çok kcnuı sınır arının ıç r mı 
dükkanı uht . b 1 ak•- mu atap ı en ve muayyen oır 
Bu an m evı u unru; wı. zaman ve tesir kazanmak iste -

Ç 
roda yapılacak ?lan evle:nn ar- ven ~ahısh mantıklarına artık 

Ocuklar n kavgası salan halka belediye tarafından ·ı tk ç ~ "hilı:..c ~, .. ,, · 1 !a~~~nmek üzere 3 taksitte ~:şb~r 'sn~ffı~~ne ko;~u~'K'~~ 
· tarafı, korkunç bozgunlar. müt. A 1 d 15 d b • • • • • k d hiş kayıplar içinde göstererek ra arın a .yaşın .a ırını!1 us ü arın yolları ~~~~~~i'~;:~tr ~m.~~y;e~ 

bıçaklanması le netıcelendı yenileniyor ~r;~~~:-:,j~Wil~ ~=.~~::'. 
Dün öğleden sonra Hnsköyd - Ynkobun çakıyı görünce sı- vakkat da ol~a sarsmak bugünun 

bir yara.la.ma vn.kası olmuş, ı 4 ) a- \'IŞIVercccğini sanmıştmı. Korktu, Belediye, <Stedenberi bakımsız zeka zaferlerinden sayılıyor: 

varsa, ~ mle!miyıonhtnm 
karıştırın. Çarp~:ınlarm türl" 
tebliğlerini okuyun,. DügUrdükle
ri tayyarelerle, param:parça. et.. 
tikleri tankların sayılarını not 
edin. Bit- ay içinde ne yekunlar 
elde edildiğini gönirsünüz. Me. 
sela: Bir ajans ha.'oerl O'kursu. 
nuz, ki size bir muharebeden. 
bahseder ve siperde, müdafaa.da 
bulunanların, hücum edenlerden 
otuz kere daha !azla ölü ve ya
ralı verdiklerini söyler- Ama bu. 
na yüz kişiden dolksan dokuzu 
gülecek, bir budalanın da ağzı 
açık kalacakmış. Ne çıkar? .. 
Hayretle açılan bir ağızdır, be. 
reJret versin. o an kazanç! 

Y eryüzlındeki siyasi dalgala.. 
nışların da k~akarışık yuma
ğın. çözmek çol~ ror. Avrupa.da 
harp, "yıldırrr..1'' marka~ilc lb:ış. 
lamıştı. Çaktığı dakikanın üs. 
tünden yıllar geçtiği halde, hu 
yıldırım. bir türlü hfüa aü.jelTie. 
di. 
Şuradan buradan } ül>selen iba

zr kuvvetli seslere bakılırsa, da.. 
ha da yıllarca düşmiyecek. An. 
Jadık, ki bu yıldırnn (harp yıl .. 
dmmı) dır. Sulh günlerinin yıl
dırımına benzer yeri yok! 

1ngiltc:reye müjde1ede gelen 
Ruzvcltin şahsi münıssili "Hop. 
kins" 1942 den 1943 den lbah c.. 
diyor . .\lınan fabrilrn.larnı tuzla. 
buz edecek hava kalelerin'n ya.. 
pıldığmı SÖ) lüvor. 

Şu hald~ yıldırım harbı. za
man pa.ratönerinc aplanıp k J. 
dı demk... Şifasız bir has tal rk 
gövdeyi nasıl damla damla eri. 
tirse, muharebe .. • ins"nlığ1 ÖY
iece kemirecek· Bir t f ) r~ 
serilse bile öteki taraf da ayakta 
duramryacak bir hale gciecek. 

Yeryüziinde galiba hiç.bir za
fer, bukada.r muazzam lbir "hıç'' 
le bitmiyeoek ! 

J/AKKI SÜHA GEZGlll. uınd& bir çocuk, 15 yaşında <liğcr fakat knçmndı. Üzerime atılarak kalnıış olan Üsküdar kazası dahi· Eğer en küçiık bir şüpheniz 
bir çocuğu a.ğlr surette ya.ralamı.ş- can havlile bir kaA; yumruk daha lindeki yolla.mı <ısaslı şekilde ta- ============================ 

GONE IGONDEN 
tır. Yapılan tahkikattan anlaşıldı- indirdi. Sonrasını bilmiyorum.,, miri ve mühim bir kısmnım. Yeni-
ğuıa göre vaka söyle cet"Oyan et- den yapılması için faaliyete geç-
miştir: Küçük çocuğun ı;ustalı ça.kıy1 mi!'\tir. Üsküd~ .işe en fena yol 

nereden el geçlrdiği. Yeya kimin laıın yeniden ya.pılmasiyle başla.·-
Hasköydc oturan 15 yaşında Ya- . •. "k d'lm kt dir k -

kob adında bir mu.sevi !:OCUğu dün vel'dıgı taJ1kı c ı <' c . naca , cliğc-r yollar ve caddeler ta· 
pazar olma:u dolayısile temiz elbL· ı mir olunacak. Rtlıtmı.lar tamir e-
el ·nı · · · • ık dilecek vo sahil kısmı güzelleşti. s erı gıynuş ve gezınmcgc ç • Bir dayak hadisesi 

mıştıt". Ya.ltobun arkadaşları ken- rilecektir. 

Tatil ve calışma 
Ç alıımıağı çok i) i bildiğim 

gibi, dinlenmenin de f~ 
nine iyı kötu vakrfnn diyebilirim. 
Dinlenme zamanlarmıda da., j:;ı 
çıkarmadım değil. Belki ustalı
ğnn da, burada. oldu. Fakat yine 
kendi mesleğimin, meşguliyetle
ri üzerinde, Jst.ilısali mümklln o. 
lan muvaffakıyeti elde ettim. 

dislnin. böyle iki dirhem bir çe- Yenikapıda Çakrr Mehmedln gazi- İlk olarak Ayazmada Veli oğlu, 
kirdek pzyasa ya.ptığrnı gonınce nosundn çalışan lbr.-ı.hlm oğlu Slllay- Sclimiyed,. Çeşmeikcbir, cami, §a
alaya beşlamışlnrdır. Ya.kob ala.y- man <)zdcn, diln Kemalpaşa caddesin ir Nesimi, Dayakndın sokakları 
lara. mukabele etmiş buna kızan den geçerken aynı yerde çalUJan ar. yeniden yapılacaktır. 
çocukla't'dan 14 yaşında zeki, 15 kada§larından Hilmi, Şevket Esen, ve Kavak iskelesi yolunun evvelce 
yaşında HalJI ve 13 ya§nıda. Jak Memduhla ka~lll§mıştır. Bu tıç kf§l yarnn kalan şosesi ikıruıl oluna • 
ile, da.ha diğer Uç çocuk, .hemen SUleymana bir me!lclcden dolayı muğ caktır. 
Yakobun üzerine atılarak kendisi. bc.r olduk1anndan hemen tızerlne atı.. Üsküdarm en güzel kıs:.oılarm· 
nı. bır" h"''li do··vmiic.Jerdı'r, Ka,,..,.... d 1 dan biri olan Şemsipaşa nhtımı ı;.,, ...,. ·· .,- lartı.k ken isini b r hayli dögn1U§lcr 
Csn ....... da Jak bır" ka.c ,..., ........ k yi- ıslah olunacak ve her tli'rlil tchli-

Tatil zamanlarında genç• 
~· ,, .......... .. ve başını da yarmI§Jardır. k k 

-ven 14 "aşında Zeki de, hırslana.. eyi izale için bu rrhtımm enn-
lerl ç a. l ı § t I r m a k iık;. 
rinc dair, gazetcleriınlzde ya
zılar intişar ettiği şu sıralarda 
hatıra geliyor: El.r insan bo§ vak
tinde, mcsleğiniıı teferrüatile 
ali'ı.kadar mevzulara mı kendini 
vermelidir? Yoksa, bazı arkada.§· 
lamn:ızın ileri silrdfiğü gibi. Me
selfl. ''Bir marangoz. kitap oku. 
malı; bir muharrir ise, maran

,, ,, Kanlar içinde bırakılıın Silleyman nn beledi "--.cmdan koııkuluk 
rnk cebindeki sustalısını ~ıkarm.ış, a ye ı.cı.ıcı.ı. 

_ Cerrabpaşn hailtanesln- kaldınlmt§ ı:ekilecektlr. 
bil tUn hı:z,ıyla y a.kobun sa.g baca- suçlular yakalanmıştır. A urıca Üsküdar kazasına bag-lı 
ğma saplamıştır. " 

Çocuk hemen ) e~enler tara. Beyler.beyi ve Çengelköyünde de 
fmdan Balat hasta.nesle kaldırıl- Yangın başlangıcı bir çok cadde ve yollar tamir olu-
mL'J ise de fazla kan ikayl'bett.iğin. nacaktır. 
den Cen-alıpaşa hastanesine nak· 
!edilmiştir. 

Küçük carih Zeki yaka.lalll?11'7, 
ha.kkmua takibata girışilmiştir. 
Çocuk Uadcsindc demiştir ki: 

·-29-

Sonra elmayı tekrar ta&. 
ğına bırktıktan sonra taba. 
ğm yanıbsşınd<!ki siyah sap. 
lı bir bıçağı aldı. Keskinliğıne 
ibaktı.. Ucunun sivriliğini p..'.11" • 
mak ucuyla yokladı .. Bütün bu 
!hareketleri Seniha kaçırmadan 
ta.kip ediyordu- Fakat Ha'kkının 
siyah saplı ve ucu sivri bı~akla 
oynadığım pek farketıınemişti: 

- Demek ki bütün sôyledilk
lerin kendi du} gularm ve ya.. 
pacaklnrın da kendi kararların 
öyle m? .. 

Ha!kkT blçakla oynamasına 

devamla: 
- Bunda şüphe edılecek bir 

şey yok .. 
Bu sırada Seniha b~ağı gör. 

dü .. Okluğu yen!~ bir :ı'1nn ge. 
rHedi: 

- O elindeki r.e Hakkı?-. 
Hakkı hiç istifini bozmadan: 
- Lafın gidişini değiştirecek 

bir bahane ... 
Seniha Hakkının alay ed~

ni sezdi: 
- ~e gibi? .. 

- Ne gibi olacak .. Bu· ekmek 
lbrçağı .. Kara saplı, ayrıca bir 
bıçak .. Hem de ucu ~ivri .. 

Seniha ibunun odasına kadar 
ve hatta büfenin üstüne na!'lıl o. 
lup da geldiğini meral~ ctt• .. 

- Ne işi var burada onun .. 
Hakkı hafifçe gülüm..c;edi: 
- Onu da mı henden soracak. 

sın? .. Evin içinde bir siirü mey
va bıçağı varke.-ı bu elan.ek hıça. 
ğının yemek odalarından kalka
rak odanızdaki büfeye kadar ge
lebilmesi için ancak ev barumr. 
nın etrafım göremiyt>eek ve biz. 
metk.8.rlarıru idar:e edemiyecek 
kaclar hariçle meşgul olması ve 
ayalanması l?ıı:mdır •• 

Pangaltıda 102 numarau dUkkA.nda 
abçı:lık yapan PandeU dllaı ba.casmda.. 
ki kurumları temizleUrlren; Ba.brlnln 
d8ktUg11 gazlarla kurumlar tutuşmu, 
fa.kat çabuk sön.dürWmU§tUr. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
gozluk mu yapmalıdır?,. 

Hangi tarzda, fert ve cemi
yet için daha faydalı neticeler 

vukıt bütün kabahat ve günah • 
h.rm bende olmadığını, ibeni teş. 
vik ettiğini ·ve ibir faciaya sebe _ 
biyet vereceğini hatırla .. Ya ben 
ya o!. Tercih ha;kkmı sana bıra
kıyorum. Şimdilik alla.haısma.rla 
dık. 

Seniha.nm eesi, sadası kesil • 
mişti Beyniı den vurulmuşa dön 
dü. Ne hareket edebiliyor, ne de 
ibir şeyler düşüne biliyordu. 

Hakkı geri döndü. Sert admı.. Y.AZAH: l.fMAN AHISKAl. 
Jarla yüıi.idü. İncinin kenara si~ 
miş olduğunu görmedi. Tam ka

met vasıtasıdır, derler .. Her hal. pıdan <;ıkaca.ğı sırada aklma bir 
de öyle ola,.ak... şey gelmiş gibi durakladı. Sonra 

Seniha kızarmıştı.. Sertlendi: 
- Kısa keselim OOmı Hakkı .• 

Yeter ... 
Hakkı aynı ahenWe devam et

ti: 
- Sizi sioirlendir.ecek şeyler 
• ··...,'\..o.ı: ~., .... 
mıS9~m~.·-

Sern1ıa ootrlilYR.'flhazr,lanmış. 
tı: 

- A.şn-ı ~~ Hakkı.,. 
Yarım saattir m~yı öiL. 
yültecek sebe;l ve b~ler ara· 
yıp duru.yorsun .• Bmıkahm ar. 
tık bu ~ lMları, maDallillZ 
kinayeler .. 

Ha:kkı meırnmındu: 
- Sözlerimin dokunduğunu 

zannediyorum .. 
Seniha az daıha ağlıyacaktı .• 

Gözkri dolu dölu oldu .. Yanaik. 
!arı ikızaroı .. $akaltlarmı bir--so· 
ğuk ter kapladı: 

- Dokunmasını bırak Allah 
aşkına.. Faat~· • 
Talh:unmiil · artık .. 

Ve kendini ~..l~'!- tuta. 
mıyarak ağl~ ~· Hak. 

~~e~~~~~ 
ğildi ama, basllijik (:\aman bul. 
muş olma'k hırSli:rınr teskin eL 
nt'ek imkanını ver~i.. 

- Ağla yavrum, ağla.. Göz
sı§l.a.rı,.,tm-~J»iji';w Ye ~ 

' 

Seniha,lbaşını lkaJdırdı .. Hakkı. V<UJgeçti. Elindeki bıçağı eJmaJ"° 
nın yUZüne sert sert !baktı: ra. doğru fırlattı. Bıçak havada 

- Ben senden memamet di _ bir iki defa döndükten sonn 
lemniryorum- Kendiriıi ~ire- i8haıktald elmalardan !>irine sap. 
<ilk bir kaba.hatim, bir ~ kı • laaanık !katil. Çıktı, gitti. 
zar,tım ~. Ayak scs1eriDin Gresildiğini du.. 

Hakk! ora1 
.. ohııuyf;rdu: ~ Inci old"1itı yerde kmıılda-

- Ben de ~le :]eylerin mev.. dL Senihanm hevkelleşmiş bakı. 
cıidiyetini iddia etmiyorum ki. şı kar§ısmda titredi. Çok sabit 

Seniha az daha c;r!dıracaktı: ve fersiz bakıyordu. Yavaş ya • 
~!emcll: istediğinin çok - vaş yilrlldü ve Senihanm önün • 

ıtan farkına vardmı.. de durdu· İncinin korlrak hali 
Hakkı bu kuru evhıı.ma- gül • · vardı. 

dü: Selliha İncinin yaklaştığını 
- Netice ne oldu? f arketınişt.i. Gözleri büfede, kcn-
Seniha yüzünü iburuşturdu: disi hareketsiz dunıyordu. Başı. 
- Netice çok basit.. kararla • m ~viımeden sordu: 

nm kati .• Ça:~anıı vereoeiim· - :Ne var İnci, bir şey mi is. 
Sinirlenmek sırası Ha:kkıya tiyorsun? 

gelmişti. büfe üstünden almış tnci kekeliyordu: 
olduğuhra saplI ucu sivri bıçak - Hayır! .. 
h.8.la Jlllindeydi. Ser.ilıanm üzeri • Biraz daha durdu: 
ne dOP.ru yürüdü: - Evet.- evet ... 

- Bu takdirde de işler ikan - Kapıya doğru baktı. Hakkı • 
şa.cak. nın tekrar dönüp gelmesinden 
Olduğu yerde durdu. Dalıa ürküyordu: 

fazla ilerlemedi. Bu sırada oda - - Be. i affedin hanııncığun .. 
ya hizmetçi !kız Inci girmişti. Ne se>yliyeceğimi şaşırdım. Be • 
Haklıµ bunun farkında. o1madI yefendiyi hiç bu kadar hiddetli 
ve söalerini tamamladı: görmemi&tim de Çok korktum. 

- Elimden bir 'kaza ~ıkacak. I · 
JM~ ~a :ırJLZ SeniM O (Devamı wr) 

vardır? 
Ba.nn kalırsa, vazi} et belli: 

Herkes boa zamanmda, kendi 
mesleğinlıı tcfcrrlia.tlle uğratr 
ma.k, o sahanın bütun mana.sile 
''pir" i olmak için ne lfızımsa 
yapmaktan fayda örülür... O
kumak gibi, umumun kUltüru e 
zthııln beslenmeslle ilgili olan 
meşguliyete karışaınnm. B .knl. 
çakkal, demirci, limoncu, mnk1 
Dist, §Oför, ırı..arangoz ve tcrtl, 
istediği zaman oku ... Okuınalıchr 
da... Fakat m escla bir ih tis:ıs 
öğretmeninin, yahut jhtisas :)o.

lunda. olan talebenin, tatil za· 
manı gelince, m:u-ang07lllk etm&
slni ta'V!liye etmek, ibilmom ne 
gibi bir netice verir? 

Bu mıı.rangozluk, hiç ru zar 
man hakild marangozun ~et 
ve rolünü iktisap ıedcmiycc i 
cihetle, sırf bir oyalanma!d.n.n 
ibaret kalacağına. göre, fayd" 
nerededir? 

Ama diyccekslırlz lld, ~ 
da.ima, "aynı şeyi ya.pmakmn • 
yonılur .•• Evet, öyledir. F.aiAt 
tavsiyemiz, bog ~· .. 
aynı ıeyi yapmakta devam et,. 
mek :uıanaımıa değildir . .Aym re. 
yin, yapılmamış taratıarım, bu
Iıınmaml§ ~. bWılma.zma 

zevlıini, daha mllsa.it ~ 
de ve tamamen phslyetln buJaı. 
cağı metotlarla :turcalama1c, eı.. 
de etmek ve ferdt, ~tlma! bit 

(LQt/en say/alyı ~ 
H1Dmr Mtl!ıtB 

ta'irmi yll evvelki Yakl1 

ıı 'reımnuz nı. 

Şehremanetinin açığı 
Şehrcmanetlnln 887 ı:encsı bütçeli 

mevld-i merlyete girmi&t!r. Bu btıdçc. 
do varidat bir milyon yedi yUz kll.ınır 

bin Un:. '" masarl!at ta iki buçuk 
milyon ııra g&ıterllınl§Ur. Bu he.ah. 
nazaran Emaneti:ı. 800 bin lira açığı 
\rardrr. 

--------------------~------
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Tarihinde ilk defa 
görülen 

Manevra 
ga,oıgor 

V tıfİngton, 20 ( A.A.) -
D. N. B.: 

Harbiye nezaretinin bil. 
dirdiğine göre Amerikan or
c:huu, tarihte ilk defa olarak 
sonbahar büyük manevrala. 
rmı günlük planlar tanzim 
edilmeksizin yapacak ve her 
iki taraf kuvvetlerinin ku
mandanları manevra hare. 
kitmm inkiıafma nazaran 
tertibat alacaklardır. 

Almanva 
Tayyare 

• 
gerıne 

Denizaltıyı 
ikame ediyor 
._ FJueleoo, IO (AA.) - lDgtJ. 

t.nnln .A.mer1k&d&kl baJOk elçlaıl 
Lon1 ReJlteke, Rlcbegıcwıd'da !qtJ. 
teni heabma pml lfp etmekte olu 
'1'Mld cautomia IDp&t ~ 
çalıpıı llçDıere bltabea bir ımtuk .ay_ 
~rek demlftlr ki: 

- Yanlmımızla, .mllletlm1Zbı zafeıt 
bzanacatmı ft Hltıuclll .. ....,. 
nrecettnl 9lzıe ~ tncnı. 
re için en hayatı endUatri deDia IDfa. 
atıdır. OnUmu.deld aıtı &7 içblde Blt
}er flmdlye kadar görmedlll boml:lar. 
donanlar .ldrAk edeoektJr. Bitlere JÇ. 

tıtı bômbardmwılan fasJu111e iade 
edecegiz.., 

Lord Hali.faka bllAbıre vagur makl
-1 1mal eden Halı.cott ta.brDr.umda 
~ • çok~ k&r'§t8mda da 
bir nutuk llÖyliyerek ctemıp Jd: 

- Hitıer .lııglltere71 mallQp etmek 
teteb'&tı..unde tayyareııln 7ft'IDe deD1z. 
altıyı lkaın etmlftlr. Bu lU1larla ln. 
slJtere lÇiD, )'&ptıpus lf • 41bemml 

19w.tdtr. Eter m de a..r1a1m dDfeD 
ftaife)'l b1z1m Sibl 7&panalUS um. 
Yte nlha;ret yereblllrls. 

ingiliz -Sovyet 
deniz 

münakalesi 
Vladivostok 

yolile 
yapılacak 

Amsterdem. H (A.A.) - D.N.B.: 
l'lnanctal Tlmea guetealnln )'Udl

tma &iSre lnclUs • Sovyet t1caıt mtı.. 
DUebetlerl doğrudan dotruJa mm.. 
dele uuma ıat1Da • edecek ve umu.. 
mtıet ltll>arlJl• VJ&dlvoatok yoı.iyle 

JaPJJacakbr. 

Amiral Oarlanın 
yenı salahiyeti 

l'lll, IO (A.A.) - ReamJ gaze
te, yeni. dahillye nuın Puten.'in 
..u.lıiyetlerlni tayin eden bir ka
ranwne netretmittlr. 

Bu emirnameye göre dahiliye 
naaretl dofııadan doğruya Baıve
kil muavJnl amiral Darlana tabi o
lacak ve dahlliye nezanttbıbı emir 
nameleri amiral Darlan tarafm -
dan vize edilecektir. 

Alman İ•ğali altındaki ı 
mi?:rı_eketlerde, ıl 

her yerde 

'' Zafer ,, kelime
sinin baş harif 

yazıhyor 
---0---

Çörçilin bu 
mevzua dair 

• 
mesajı 

Londra., 20 ( A. A.) - Bugün, 
Alman işgali altında bulunan mem 
leketlcrde "V" (Victonie) yani 
"zafer,, kelimesinin ilk harfi işa.. 
reti için şiddetli bir mücadele 
baflıyaeaktır. Almanlar "V" jp.. 
rethıhı ne oldufuııu, ifpllerl aJ,. 
tmdaki Fransada, Belclada, Hol • 
landada. Danlmarkada, Norveçte 
ve BaJJrenlarda iyice öğrenmlele~ 
dir. 

Göbelstn "V" ipretiııi kendi 
.ınakatlan Uçn kullamnağa t8§eb.. 
btls etmeal, bu mOcadelenbı ar • 
zettfii cesdl mahiyet ~ 
A1manJarm duyduğu enclitenbı de 
reeesbı.I s&termektedlr. '"V" ifa. 
rethıhı almancada zafer mllNUll. 
na gelen b!r kelimen.in Dk hartı 
olma.at için Alman!~ hemen he • 
men meçhul bfr kelfme ortaya at. 
mtŞla2'dır. Kelime ıudur: "Vlkto . 
nfa,, Alman llgatıerl bu kelime 
nfJı yabancı bir kelime oUluğunu 
yazmaktadırlar. Almanlar tarafın. 
dan zaferin mubbiH olarak kut -
lamlan kelime ••ıteg,, dlr. ••v,, ı
l81'9tlnln ıem. bir mlkyuta ya • 
11Jdlimı Alman radyosu bugUıı t. 
tint etmil, fabt bunun "Vikto.. 
nla., kellmeebıhı ilk harflııl lf ade 
ettllfni bildirerek demlttir ki: 

'"V" ilaretJ Praeda alnema du
ftl'Jarmda. tramvaylarda ve oto • 
bOslerde glSrDldUIU gtbi IOll gün
lerde psejelerde de g!Srlllmekte.. 
dlr. Craoovte, Varwova ve •~r. 
Polonya tebtrlertyle Danlmarb • 
da, Noryeçte, Ş'qHan4ada, 'elçika 
da velhuıl Alman Jatalanıım bu. 
hmdufu her yerde ayni "8.rete 
rastlanmaktadır. Pariste bir gthı 
Eyfel kulesinde birdenbire muu 
zam bir ''v" harfi peyda olmuş • 
tur. ffP] altmda bulunan btlttlıı 
Framıada ''v,, lpretlnl taşıyan 
kartpostallar çok aranmaktadır. 

Maamafih Gabelı ba ltlvetle • 
riD niçin geceleri tebetirle dııvu
lara yuıldığmı lalı et:meditı gibi, 
işgal altında baluıum meinieketler 
ahallıli pyet Alman zaferini tstı.. 
,.._ "v,, ilaretln1 neden kolaJ'" 
1*1a görlllmiyecek yerlere meeeıt. 
Alman suıbaylarmm elbieelerlnin 
artuma yudıkl•n hakJanda da 
malbaat vennemtettr. 

Çörçilin Meaajı 
ı......._ il (A.A.) - DQpıan .... 

ft altmda bulunan memlekeUere ~ 
derdill bir me.a,fda Ç6rçll ezct1Jnle 
demltUr ld: 

"V.. lp.reU DUi ı.tlbdadını bekll
;ren llabetln bir nımtdlr. 

lacDis l'&dyo9umuı dtlD geceki Def. 
rl7atmda (V) Ol'duwı111l tefklllnbıı 

mllpvYUd ol&D "BRanngts Spiker" 
alb&~ Brltton demifUr ki: 

- Bu alqam ÇörçUtn 20 Temmus 
lçtn )'Udılı bir mesajla 8tUc1Jo7a pı.. 
d1m. Gece 7&1'181 pçt1. 'bndt Temmu. 
sun ~7SL tngma bapekll 
Vlutan Ç6rçl1bıı .......... oku1' 
rum: 

( V) lpNtl1 ifp.I &ltlDda bulunan 
memJebUmn yenllmu ldarealnln bir 
t1maU ye &JDl amanda DUi laUbda. 
dmJ bekli19D llabetln bir rema:ldir. 

Mademki Avnıpa mWetlerl ma.tn. 
u U. ber baqt bir tfb'rlJtillden bnU. 
• edl1Ql'l&r, nasl davNJDm mahYolaou 
catı ve Avrupanm kurtulacaA"ı mu.. 
bakkaktır. 

Sovyet 
tebli v i: 

l\loııkova, ! O (A.A.) - Sovyet lı:.. 
tıhbarat dairesi ta.rafında:ı <tiln a kşam 
neşredilen tebliğ: 

19 Temmuz günQ Piskor, Poloçlrn. 
Nevel, Smolensk, Novogrnd ve \'o
linsk istikametlerinde çok §lddetll mu 
harebeler oımu§tur. 

Cephenin diğer kısımla.rmoa eh err". 
mlyetll hiç bir değişlkllk .oımamı .:ır. 

Havalar mUsalt olmadığı hak!:! tr;~ 
yarel~rimiz dU~anm moUhil\ ve 
Zll'hh kuvvetleı1y1e tayyarele:rrinl tah

ribe devam etml§lerdir. 
Keşif tayyarelerimiz Baltık de~ 

de kuvveUi bir himaye altında seyre
den pek çok nakliye gemlaindea mll
teşekkil bulunan bUyük bır kafileııin 
yerini keş.f etmlşlerdlr. Tayyarl!.leri., 
mizle seri hUcumbotlarımızın ve tor. 
pidolarrmızın yaptığı hücumlar neti.
ceainde 11 nakl!y..} gemlsile ı petrol 
gemisi batırılınlf ve l1 dtlfman avcı 
tayyareai dll§UrlllmU,t1lr. Blzlm •11. 
atımız bir tayyare ile bir bUCUJD~ 
tundan ibarettir. HUcumtıotwıun mU.. 
ıettebatı kurtarrlnuftır. 

Jloskooa, !O ( A.A.) - Bu sa. 
bahki Sovyet 8*eıi tebiiği: 

19 temmuz gecesi Polotsk • 
Nevel, Smolenek ve Novograd -
Volinsk istikametlerinde Ptietfi 
muha.rebeler olmuştur. 

Hava ikuvvetlerimiz geceleyin 
düşman tank ve mhlı cUzütam • 
lannm taJır1Pine davam etmiş -
lerdir. 

Katiıyetle elde edilen tafsili.ta 
göre. ta~ 19 tanma.z 
da cereyan eden haıva nw!haıı• -
be!erinde 71 cmı.man ta.yyarelhü 
düşllrmüşlenlir. 

Amerikada halkm 
yilzde 79 u 

Harbe girmek için 
rey verdi 

Nevyork, 20 (A. A.) - GaDup 
enstitüsü tarafından laimleıi. 
(Vho Svho) yıllığmda münderiç 
nm..teUıı m811leiD -om11•nerı 'Ye 
halk arasmda yapılan bir ankette 
ÜÇ 1U8J BGrulmuttur: 

Birinci aua1 olan: Sizden buglln 
Amerika Birletlk devletlerinin 
Almanya ve İtalya aleyhine gir• 
meei meseleai hakkmda r&y ver
men.izi istesek, harbe giımek jçbı 
mi, yolma harp dı!Jmda kalmak L 
çin mi rey verlrdhılz?,, sualine 
''Vho, S\rho,, dan Yftzde 45 i har • 
be girmek için yü.zde 55 i de gir. 
m~mek M;in rey verm)flerdir. 
Halktan ise yU.zde 21 i girmek, 
yüzde 't9 u ise girmemek için 
rey vermişlerdir. 

Amerikan harp bahriyeai. BU • 
yiiık Britanyaya gönderilen harp 
malzemesini nakleden gemile re 
refakat etmek için kullanılmalı 
mıdır? sualine ''Vho Svho" dan 
yüzde 64 t1 mUapet, yüzde 29 u 
menfi cevap vermlt ve yüzde 7 
lal de karar vermemlttlr. Halka.. 
rasmda ytlzde l56 11 müspet, yUz. 
de 35 i menrt, )'lbde 9 u da tarar. 
sız bir cevap vermftlerdir. 
Şaban Ruzveltln BnyOk Bl'l • 

tanyaya yardım aiyuetinl kabul 
etmekle fazla ileri gittiğini mi, 
yoksa Wi derecede ileri gitmedi
ğini lht zannediyonnmuz T teklinde 
olan iiçUncU auale "Vho Svo,, dan 
ytızde 16 sı fazla llerl gitmiştir, 
ytlzde 53 U Ruzveltln llztmgeldl
ği gibi hareket ettiği, yU.zde 31 i 
ise kiff derecede ileri gitmiştir 
cevabnu vermitlerdir. Halk ara • 
sında lae yU.zde 23 n çok ileri git. 
tiği, yilzde M l Ruzveltbı tam ye 
rinde hareket ettiği, ytbde 22 ıl 
ise W1 derecede ileri gitmediği 
cevaOmı venııJtJerdir. 

Cenubi Amerikada 
nazi f aaliveti 

1 GONDEN 
~ 

Gt:JNJ=" 1 

<Baa tarafı ı irloiMJ 
örf! idare 1l&n edildiğini bildirıniş· 
tir. Almanyazım bolivya elçtal 
WendJere, memleketı mtımkün o-1 
dulu kadar çabuk temetmeei için 
remıt teblfpt yapılmşbr .. fayda JaaUne getirmek manaaı. 

nadır. 
T eı'Cle mutlaka çal1§1D&k 

IA.zmıM, ~erkeshı sevdf~fni 
'farz ttiltmiz- kendi işiyle alA· 
blr m~ rajbet etmesi 
doğru olur. 

Scvıned:Jti takd'rde, o iş'n za. 
teD ehil olamaz. Ona, t emem, 
Mr ~ meaıgate gerekir. 

Bunda baıJka, d&bna "Garb" I 
g61Hnde ba.landurarak, kendi 
ınnt p'lllenkin• Jıaııl&. 

.$emış giıbi bır h• u ı !" '"'tlTn 
da, tara.flw detılim. ''Sarlı:" 1'!\k
kmda t;rkanlan "tenbelllk,, alfa. 
tı, bir bühtandan l>arettlr. Bu 
kadar urrdanberi, Şarkta vUcu
de getlrllmlı eserler, tenbelllğhı 
işareti midir? Gerek vazife, ge
rek l8ttrahat nmınmdı, muay
yen gayeleri hedef edinen me
totlu bir •ebat, __. ve inJdla
fm meJuıuUl •yılma mı! 

HİKMET llVN1B 

Hariciye nazm Albe!'to oetrla 
dün akşam Reuter muhabirine 
beyanatta bulunarak kabinenin 
fevkallde toplantmmdan aonra 
wendler'ln hudut harici edilmesine 
karar verild.iğtnl teyit etmiştir. 

Oatria, örf! idaren!n bir ihtiyat 
tedblrl olmak bere 1l&n edlld.fğlni 
.., Dk tahktkab itmam edici mald 
yf'ttn r-•p•1t bir anket yapılmakta 
o d ;ı u da beyaa eyleımiftlr. ha
riciye nuırr i>aeka tataYAt verme-

Anadolu Af ansının 
harp muhabiri 

(BM tarafı 1 incide} 
görmeksizin mUtcmadiyen çarpışmtg
lardır. Sovyet kıtaları toprağı adını 
adım müdafaa etmişlerdir. Şimdi hat 
Leningradm ~k yakınında bulun
makta ise de AJman cephesi gerisin. 
de mllhlm Rus mlifrczelerl "'(&rdrr ve 
bunları bırer b~rer tcm!Zlemek 1Azrm
dır. 

CUtüD ~ mmtaka.aında malzıe
m" t6liiaı'ıitl biılıdlr. Yoilar bUyUk 
Rua tiuikf'~ &; l>1Wln mAnam ile ör. 
tfilUd'Ur. &-.ço~Sovyet avcım da dU.. 
~Ui1llmüŞWr. Şlmdl !bazı Rus tayya... 
releri ~ ytuüııeklerden ~maktadır. 

• Ri.ga .tıalkı aım lıA<lliıelerden altU.St 
oımu~ur. tsl:HiDıil hakkında karar. 
sızl:ık mevcutrıse de :halk, Rus tahak. 
k1lmUnden~ll§ olduğundan do.. 
layı bahtiyardır. Bu, bilhassa ticaret 
malıf.Rlerinde gözttkUyor. 

ıı:sionya muıwıma edllmif olan Rmı 
fırl r m ~tt UDlitalzdlr. Al. 
m ... k'V& kiiv•e&eıl bil fırkalan mO. 
temadlyen -nrmalda, Alman piyadea 
de kmkacı mütemadiyen daraltmak
tadır. tkl g(bıııleDberi Reval yanmak,. 
tadır. Kilometrelerce uza'ktan muaz
zam duman ~ gözükmektedir. 
Rwıf3r k11dk ~ f8b1rdeD u
zaklafiDağ& ~. l'akat bıı va. 
purlardan ~~ Stukalsr ta. 
rafmdan b&tm!maktadJr. 

Stalin battma Petpua göl.tlDUll ce. 
nubunda Pakov önilDde vanbmkta,. 
dır. Bu f~ b1lll h&:J1'8tte bl. 
rakml§tır. ÇGnlıdl tahmin et.mit oldu.. 
ğumuzdan çok dııı.lla mOblm oldlılUDU 
gördUk: EvveJA. toprak aruıalanndan 
W.U.ade edilmek vOıcud& geUrilmif 
rDanıa atl.8ileel lmal&rm arkumda be,. 
t.mdan yap~ mpaglı ve mllkem. 
mal mask8leaq tıattbkA.mıar ile ara.. 
Jarmd& mit.sal~ yuvalan, aonra bU. 
3'ttk zırhlı kaleler. Dönel' kubbell oıan 
bu kaleler alır toplar, ırwıat t11neı. 
lert, yeraltı kazematlan ile m1ııceb
hezdir. 

Gayet qlkA.r olarak Rualarm Ka. 
j1ııo hattını takllt ettikleri g&1Utl70I'. 
Fakat fennt malzeme.ı.erl daba fMia 
dfr, latlhkA.mla.rm ade.11 daha azdır. 
Sonra Staltn hattında aistem blrllll 
yoktur. lııl&amatth .Alman ulrerlerlnla 
mtltteıftk ~ dli ..- o1dı(o. 

tu Uzere Rusta.r lEWld1 ısttNrtml9.ıı11ı 
Fran jan dab& l3'l mtıdataa et. 
mlşleı~ . 

Bir Alman bUcum kıtaal 11Utıa11 mu 
barebe hakKmda Çok allkalı taf8ll&t 
ftl'Dıiftir. Bu talıdl&ta nazaran, Aı.. 

man motörlll krtalan Pelpua g6llln0Jı 
cenubunda Stalln hattına geldikten 
aonra, piyadenln cephane lbtfyaçlan
nı temin etmesi için bir kaç gQn bek 
\emi§lerdlr. Rua topçuau bu famladan 
faUfade ederek ağır toplan lle Alman 
batıaruu mtttemadlyen dövmU,tllr. 
Fakat taarruz zamanı gE'llnce Alman 
topçu.su da at.et aÇJDJf ve Uç gün mUd 
detle fudamı bir topçu duellOIU oı.. 
mU§tur. Stukalar ve Yunker _ 88 ler 
topçııya milzahcıret edettk Rus topla. 
rmı tabrlp etmiflerdfr. Alman k81if 
kollan iki taraf Jıatları arallDda Uer. 
U)'el'ek taarruz için en mtıaıt nokta
lan arqtırml§lardır. Harp c;ettn. ağır 
Ye flddeW olmaktadır. My11k 1"Wı. 
kAm ve piyade ıutaıan Sovyet Blok. 
baua'larm metlıallerinl Jli.)mıaktadlr. 
Yaklqmak mOmktlD olunca da lsUh
kAmlar dlnamltlerle birer birer ban., 
ya uçurulmaktadır. Sovyet pmlzoıı.. 
larmm. ekaerlsl öltl olarak bulunmUf
tur. Btr latlhkA.mm garn1zonu vaaa.tt 
otuz askerle bir aubaydan ibarettir. 
lstDık&mlardan birinde Onlformalı bir 
kadm cıesed1 de buluıımuetur. Nihayet 
aıra zırhlı ~lere gelır.l§tfr. Bunıa,. 

ra atrr tanklarla taamız edDmletlr. 
315 aaat st1ren bir saV&§t&n 11011ra bun. 
lar da h&V&7& uourulnuqtur. 
Şimdi AJmaa tankl&n gecelt gUn. 

d11zltı pmali prld lstlk&m.tlnde Uer. 
lemektedlr. Staıin hatb geride kaJ. 
mqtır. LeDlng'rad öntlnde rJddetıl bir 
muharebe olmaktadır, 

Garba döntlyoruz. YoD&rd& fena gL. 
)'lnmlf, benizler! eoluk, zait, yorgun. 
luktan bltmlf binlerce harp ealrl ~ 
rtlyoruz. Bunların ara.salda bir çok 
subay da vardır. Fakat bunlar aubay
lık lpretle rinl kaldmnıflardır. Tozlu 
yollarda hep ayni vaziyet: Harap ol,. 
mU§ otomobiller, tanklar ve çllrtlmU, 
ceaeUerln bofucu kokuau ... 

miştir. İyi haber alan mahfillerde 
s1Sylend:i.ğlne göre Alman elçisi 
W endler nazl propagandaama alt 
vesaSd tqmıak ve Almanyadald 
BolivyaWarm Bollvyadaki dostıan 
na yazdddan mektuplan getlrmek 
~in kuriye çantaamı kullıuımatta 
idi. Bu Bollvyalılar htlldlmet da:r
besfnl hazırlaıiıQJa meşgul idiler. 

Bu ma.ınmattan bqka dlfer her 
hangi bir tafatllt alrnemMnJJtır. 

Memlekette .ukim. hlalm. atır. 
1Dettedtr. 

A lman 
tebliQi 

Beri~ 20 (A.A.) - Alınan or
duları b~kumanda.nlığınrn tebliği: 

Bcsarabyadan ilerliyen Alman
Rumcn kıtalarr düşman mukavc -
metini krrMak onu Dniester'ln 
15ark yakasında. takibe devamct
mislerdir. 
Smolensk mmtaka.smda harakat 
pISıı m.ooibince devam ediyor. 

Fin cephesinde yeni muvaffakl. 
yetıer elde edilmiştir. 
Şark cephesinin müteaddıt nok

Warm.da mtıha.sa.ra edilmiş bulu. 
nan Sovyet kıtalarmm yaptıkları 

Moskova ba 
dlman ed 

ümitsiz çıklş teşebbüsleri akim 1 Dün .Moskova r r. 
ka.lmrştrr. D\'işman ağır ve kanlı dalga istasyonlarının 
zayiat vermiştir. tatil etmiş ve ancak 

Bertin, 20 (A.A.) - sovyet cephe- !arla neşrivatta b 
Binin şt.maı krsmmda binlerce Sovyet Moskova radycsUJJUll 
askeri ve çok ır:ılkdarda Rus subayla. taraf mel an bom. -·...- -
n Alman saflarına geçmi§J.erdlr. ğine hü1cmetmek 

BerllD. IO (AA.) - Alman •ftf amafüı bu. henQs 
tanareıert dOn Dapo ad•.,...., cna. uüetir. 
rmd& Sov)'etlertn hatJt den!z kunet- FinliDdi,ada. 
lertne hGcum ederek bir dGpa&ll nmb Ladop. göWnün 
rtblnl yakml§lar ve diğer Dd mubrDll nUJQrlar. Bu il81'18'PI" 
de ciddi baaa.ra uğratmqılardır. gölün fimali 8&J~IP 

Kola yarmı adaamm FmaJl p.rJr:t. tarafından teıfl!U~ 
ıdDde dört bbı tonluk bir t.tcaret ge. virme hareketinin 119 

mlld b&tınınu§tır. K&rlld& Alman ha- Jdma daha ~ 
"f& kuneUerl cepbe gertalDdeJd dlJI. olarak, Sortavalla 
man. .demfryollarma ve bundan bqka miden mi geldikleri 
:yllrtıytifte bulunan ecn,et JmOaıma. Finler Kareliden de 
B&bra L9tlhkAmlarına ,.eıdcımı ınua.r.. devam ederek ~IJlllll~ 
zam ht1cumlar yapDUflard!r. Bir çok ,oluna vatma!k 
tnm talırlp edllmif ye bir Q01t :rerı.- dan ~ F'mler . 
de de demiryolu mUnakalA.b aekte;re nUn cenUbunda 
1lfrablmııltır. lstaayonlar da tahrip lttnm kenarmda 
edllnrl§tU kilometre p.rian& 

Alman .a'ICll&n dQpwı kara kuY. ~-~ 
vetıertne yapdan hUcumlara da mu. llndan da ıleriiyorlat• 
V"H..M-+l.ou. W• 9-l-ı-AI• detlİ bir IDIA'avene' 
_,,..,_... .. -- ....._....... Burası Kareli belS-1"'. 

sovn:r ZAYIA'l'I 

llerllD.. (AA.) - otl: 
Alman radyoemıun blldtıdfllM 18. 

re, bitaraf mOpblUer, ~kadar 
~t ordumwıı nrdll1 ~ 
1.G00.000 k1flY9 baUI' Oldulmıu talı. 
mSn etmektedlrler. 

BeırUn. IO {A.A.) - D.N.B. Ajamı 
ukeıt vaziyet hılkkmda ukeıt maJa.. 
ftllerdeıı aoatıdaki maınmatı alm1I. 
tır· 

-j~tk tepheWlfn btlt0ı1 mmtakata. 
~ i'Bt etmektıt olan dtlfiiwı ta
kip edllmektedlr. 

Stalbı hattmm prkmdald pn.lf 
mmtabda ene1ıce de blldlrllmif ol. 
dutu tmn 8cw)'et Jata1an ihata ecm. 
mlftlr. Bu kıtalar kurtulmak için mtı 
t emadlyen tegebbOalerde balumnakta 
ve kaıUı u.71&ta tJ#ram&ktadJr. Al
lD&Jl Jatalan )'alım bu tefebbOıllere 

mani olm&lda kalmamq1ar, 1b&ta edf. 
len kıtal&n kmta.rmak lÇtn dlfard&D 
yapılan Savyet taamızıanm da tard. 
etmJ§lerdlr. 

Alman bava kuvntleri kara Oldu. 
suna. her gtın yardmıda bulunarak 
Sov7et kıtalarmm ı1cat hareket.ine, 
ıfmendlfer mtınakalltma, demiryolu 
tesl8abna ve tayyare meydanlarına 

hUcum. etmektedir. Sovyet hava kuv. 
vet\erl ;peniden azim Z17&ta utramıt
br. 

FlDlandlJ&. cephuılnde 80D g11Dler
de 'bildirilen muY&ffak1Y9Ue genlfJe
mifUr. Öyle ki Bovyet cepbee1Dln il. 
mal mmtakasmda mllttenk ku\"fetle
rtn daba flddeW tuy1k1 beklenebWr. 

Haziran ortaıannd&nberi lngU1s 
bava kuvfttJerl, avcda.rm refakatin., 
de olarak btlytlk bombardmwı tefek. 
kWlerlyle KaDf aıınıne ve l"raDUda. 
Belc;tllda ve Bollndada lflal altında 
bulunan arazi19 mtltemadiyen taar
rwı tefelbbUalerlnde bulunmaktadır. 

Bundan bqka hemen .bemeD her 
gece Alman topraklarına da taarrm 
tefebb08lerl olmaktadır. Almanya 
Sc>YyeUertn hllcum Diyetıerlnl ynllye. 
Udenberl İngillzıer Sov)'etıere )'ardım. 
da bUIUDdülarmı S&DD6Wrmek lçtn 
bu akmJan kunetıend1rmete çallf
JDlllUdır. Fakat Alman mQdafauı o 
kadar tesirli ·ObnU§tur ki, lDs1lis ta_ 
arruzıan yainaı akamet. atramakla 
kalm&IDif yalıııs llOD. Clll gtın iQinde 
tngtllz hava kuvvetlerine 116 ta:nare 
1• mal olmuştur. 

Alman avcılan, hava dafl batarya. 
lan ve bahriye toplan 18 U:~tan
beri geçen lld ay lçiDde •• yalDDı 
Manf rahlllne yapılan gUndtlz taar. 
ruzlarmda 422 İDgDlz ay ye aY&f ta)' 

y!U"Ml dUfUrmilflerdlr. lnsWsler bir 
gllııde en Ook tanwe,t 18 ve 16 ba. 
zlranl• 11 temmuzda kaybetmifler
dlr. 18 BulraDd&, il BazirlDda " 11 
Temmusda J8 tanare dl11GrQ1mU,.. 
tor. 

Bu bllJ&la llPrca ,a.tel'IJOr ki. 
Rulan.. dolqıalJle yardma tem llUlf 
MhWm )'&Pdaa .a.cle taarrualan 
mae.ar Alman mftdd9a• aldm blrak 
tlrmıf .,. fııgl1lıl baft ~ 
azim sa71&t verdlnDlftlr. 

müstıhkem hatl~ 
JDJlhr. Benıahın 
dafamn.ncWd 
naen RUBlar orada C0 
f aa hattı vOıcude 
ki, bunlardan biri dili 
haym hattıdır. 

Fin kuvvetleri 11 
edilmektedir. 
berzahta. mclsi Sala 
da. ve biri de liı~ttl 
tadır. 
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~ ~ atLnbmş :uytl • 
l'llJt ~":l'eodor genç ıkadınrn · iha. 
~ lları nelen sonra böyle kendi· 
""ll~hnasmcıa mavj bir mv
~~.h~Yetin~ görüyordu. 
~ "<Ul uzaga akseden mun. S ~r Eeodonm bütün u. 
~ .l!nkanlanıu ma:hvctmiş

fttiilllty~t>büyük bir gayret sar. 
~ ~ •ki eliyle Judi Olperin 
~ k Uttu. Ya~tığa bıraktı. 
~ aclının başı soğuk çar. 

_.,,.. ~ \ıı~ edince uyandı, geril. 
F~ ~u sakladı. B.aWlarıru 
~ bacaldar:ma dolaştırdı 

~~ 1\ bii U7.un kollarım baca.khı.· 
ul ~1 tün vücudunu gerdi, saç.. 

~ kal1ştmiı. Ağzı kapaJı ol. 
~ halde, esnedi. burnunu 
:'il ~e gözlerıni açmadan A.şı. 
~~ı arıyaraık bir şeyler 
~ 1, 

)~~ot bu sözlerin bu vazi· 
~lif anc~ 1 sevgı ifade eden bir 

ş <>ldugunu anladı .. 
Dj~ U S~slerı duyuyor musun? 
~ ka~_l'eodor sorou, Judi ku. 

•il"ttı: 

~\'et. dedi güvercin atışı 
'ıııı .. :-§. D<:.mek müsaba:kalar. 
~ '"rot. Artık ormanda gezile. ':l'akta duracak yer kalma. 
~ . 

' Sıfıodor yataktM çJıktı, saatine 
\·e odanın içinde enine lxr 

~ dolaşmıya başladı. Sonra S bulunan yayları aldı, otuz 

1 
~erdi, diş fırçasının üz.erine 
~ koydu ve banyo dairesine 
~!c düılerini fırçaladıktan 

a' butün dünyadaki güver. 
~ılarımn yuzüne tükürü. 

~ kö~}.~i .. ~tü~kü~!rdus~ .diş ma.. 
, ~ugunu u. 
~Unların bana ıstırap ver
~aklım erer .. Fakat senin 
~ an ıstıra'P duyman doğ. 
l"· 
llodor hayretle sordu: 

!tı.. ~içın bunlar bana ıstırap 
-::~ın' 
~ "~n ki lbirçok hayata niha. 

, tiyorsuı1". 
~~ ~irçok hayata nihayet mi 
,·rorurn? .. 'asıl? 

~. ~Ütiın o kobayla:, tavşan. 
~~~ fareler ne ışe yarı
~~ki ... 
~<>r Zuifeld, Judi Olperin 

it e okuduğu küçük hnyva
~~01teksiyonundan bahsetmek 
~ni anlamıştı. Güldü: 
~\.!erak etme. dedi, o zavallı s _hayvancıkların hepsi be. 
~. lb.ısafirimdi, kurl>aruın de. 
\.:.~n onlarr sırf müşterilerim 
~lltıde tesir yapmak için bes. 
~~\Un. E9ki sihirbazlar nasıl 
~c büyük kurbağalar. 
~bağalar, lbay-ıru-şlar bes· S Se, ben de bunları besliyor. 
'9..""' I<'akat merak etme diyorum 
~ bunların bir damla kanı 
~~ değildir. Bu küçük, 
~~hayvanlar benim asri si. 
~ı...~ ığımda suç ortağı vazL 
\t~ bulunuyorlardı. Hayvan. 
~ ~ rinde yapılacak bir tek 
~be bile beni dehşetle titre· 
t '!UYük bir iUim olan Babins.. 
··~!le yazmıştı: 
~ger bütün dünya yüzündeki 
~l'atuvarlarda tecrübeye tfıbi 
~ rn ?.avalh hayvancıkların IS. 

~~arını anlıya.bilsek. hayali. 
~e o kadar mütbiş ibir man. 
~-. t:anlanrr ki, gözitmüzlın o· 
·~e bu havai va.riten mesut 
'-.~yız. demiyeoeğim, hiç ya_ 
~~yız. çünkii en kuvvetli 
~ııı~anın sinideriı.'bile bu kadar 
~:ı.ı1r rstıra'ba. şahit olmıya. ta.. 
jttıuı edemez." 
b~~I Olper yataktan intli, )'\l. 

~ ~ terliklerini a:.yağma geçir. 
ıııı...e ayaklarını tenber teilibel 8ii
'ı:t'ek Tcodora ya'klaştı: 

1lı~ bemek ki. dedi, artık awıl
~i • gitmek isti~rsun. Esasen 
~ rı }{ısa ibir zamanda orman e
~~ bıkrp, yatağın cenup isti. 

ı.._etine doğru kurulu, olduğu. 
~"~hane ederek veyaibuna ben 
!l'ıı-r sebep icat ederek benden 

~1\1 <lllak isti~ini tahmin e-

'l'~um. ad ,-!~I • • 
~ or genç k ııun :)(.T.t.lennı 
1ı: ltrılamasına vakit bırakma. 

~~.Gideceğiz, 00.ska yere gi. 
~~~ız .. dedi. Gözümüzün gör. 
tı ll'lemlekette en rahat haya. 
'-0.~~§ı}•acağız.. lnsanlarm. gö· 
~a.f Un gördüğü yer, dediği coğ. 

ıı1 ~'anın en güzel memleketi, ge. 
r , ~ı.el düşü.nen bır kafanın 
tı ~1Rı hareket hattı dünyanın 
b~l'~ip demirvoludur. Bu ta. 
r,tı ~ sesleri bizim gitmemiz i. 
ıtat bır ınazeret teşkil etmez .. Fa
~ ... ~~u.bakkak bir yc:ıden ayrıl. 

!<:in 00- rft~ ~ )i.. 

zsindn.. Gariı> ckıill mi. n.n & 
terliği bir ufJra. balrmek'için bile 
yaian ~ lömmunu hiMe.. 
diyor. OyJe insanlar venlır ki ay
n ( yatakta doğar, aynı yatakta 
evlenir. a.ynr yatakta sevisfir ve 
aynı ya.takta ölürler. Halbuki 
ben aynı odada yatmaktan, aynı 
duvarın ü:t.erinde, aynı çiviye a_ 
sıh, aynı takvimin OOırümün yap 
rakJarıru döndürmesinden hoş _ 
lanma.m, ben isterim ki hayatım 
görii~ ibir adamın başı fu.e. 
rinde büyük bir süratle çevirdiği 
bir ipe bağlı olsun ve bu ip za. 
man zaman kaprislere veya ca· 
zibei arza göre birdenbire btra. 
kılsın. İşte benim nazariyem .. 
Bu iş ibitti. Saat da dörl oldu, 
bankalar kapandı. Dün gece po. 
kerde doktora ka.ybettiğin para. 
yı bugün ödiyemiyeccl<Bin. .. 

.Judi Olper, hiç istifini bozma. 
dan: 

- Hayır. dedi.. Glotenbıarga 
kadar ibiz gider ve parayı biz.. 
zat götürmüş oluruz. 

Ve sonra dudaklarım sUsTiyen 
çok g.ifa.el bir tdbes9ümle ilave 
etti : 

- Hem Glotenıburg senin de 
gözünün gördüğü ve his1eximn 
hoşlandığ ıbir yerdir değil mi? 

Dedi. 

Büyükderede bir 
otomobil kazası 
Dün akşam ü~ri OOyüktlere

de feci bir ka7.a olmuş, Piyasa 
1 caddesinde i'ki otomobil nma 

çarpışarak bir tanesi devrilmiş. 
tir. 

Devrilen otomobilde buhıne.n 
bir kadın çok ağır surette, bir 
genç kızla ibir çocuk da muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralan. 
mışlardır. Yaralılar imdadı s~
hi otomobili ~le hemen hastane
ye ka.ldırılmrşlar, iber ikisine de 
ibır şey olmıyan .suıçlu §Oförier 
yakalamnışlardn-· 

Havuza dü§tÜ 
Vefada Mollqemıleddin camit s:ı.. 

kak 9 numarada oturan Haaanın 5 
YB§Tndakl oğlu İbrahim, dUn Şehzade
camlinJn avlwrundaki hır.uz kenann
da oynarken 1bıtrdenbire muY1111em18inl 
kııybederek lı;hıe dQfmtl,tftr. 

Çocult haVU3da. botulmak üzer.y,. 
ken yetişenler taraflllden kurtanlml§, 
baygm'ııil' halde HMeki hMtane9ine 
kaldınlmıştır. 

Cü?.el bir karJ81, la§bebek gibi mini 
minl bir yavrusu vardı, Geliri olduk. 
ça )erinde idi . .Mesut oimaması için 

de hiç bir sebep .vo"tu. Fakat değiJd\ 
işle .. Ne karısı ondan memnundu, ne 
o kıırısından. Kansından me.mnun 
d~ğjjdi, çünkU içtiği için her gün kav. 
ga ediyorlardı. Karısı meınnun değil. 
di, çünkü bir defa onu ayık olarak 
kar§wnda. görmüyordu. . 

Bu bayat beş uzun sene aürdlikten 
ao!lrn, blr.bırlcrinıı altşt1lar. Adeta .A
rif ayık olarak eve gelse, Mediha ya.. 
dırgayacaktı. ŞlkAyet de etmiyordu: 

• Bir lokma ekınek geUrsln de ne 

yaparsa yapsın.. diyordu. 
A rl.t1n arkad~ları çoklu. Onu can. 

dnn scvi)'C>rlardı. Arif :fenıı adam de

ğildi. Samimi ldi. Kimseye dll,şmanlık 
yapmaz, kimsenin aleyhinde söylC'· 

mczdl. 
Mediha dcrdınl yalnız Aritın arka. 

da§I Atrl& açardı. Atıf, Arifin bu bal
Jerlndcn hep Medihayı saçlu çıkan-

yordu: 
- Kabahat acnde diyorl.lU. Bır ka._ 

dm kocasını idare edebibnell .. 
- Fakat nasıl.. Ben ne yapa.bil&-

rim? 
- Evet *1mdi bir ~J yapanıazaın. 

ÇUnkU arkaıımı ııeneloroe bıraktın. 
Bununla beraber geç k.a.lmı§ değilsin. 
Gene mUcadele etmelisin. Yok.la .onu 
fena olur. 

Mcdlba omuz silkiyordu: 
- Bundan fena ne olacak. Bana 

bir lokma ekmek. gcUri.yor ya... k&fi .. 
- Bır gön onu da geUrmlyebillr ... 
- Yok.. İ§te tnf bunu yapmu •• 
- .Ayya§lık bu.. Gnnftn birinde blr 

b&§ke. kadma tutulur .. 
Medquuım bundan >rorkwnı ;,o&uı. 

Dudak bUkUyor: 
- Arif bwuı yap&ma&., di.yorda. 
Atıf mUthl§ bir plln kwd\ı. llıl'eit'o 

haya gllıııel btr ders ~i. 
Bit' g6n tenldıılı .......... .... 

21.7 .. 1941 
, ...... -,..... .. r 19.U Köy 
'U5 AJu- lııa.alan 

&oe Baftt IS,SO Ajaaa 

parçalar 19."5 Fud heyeti 
&aO l!Mn eaati •.16 Radyo 

12.a l'Uıl ~· oarkılan '4).lı; Ha.tt&nın 

1%.4~ Ajane türkU8ü 
11.00 FMıl %1.00 Ziraat 

nrkılan t&kvlml 
JS.16 Karı ık :ı.ıo Solo 

pro,;raın oarkılar 

18.0S Dans %1.23 H°"~ 
-'fıiziğt ~1.45 Senfoni!< 

18.SO Memle k et Müzik 
poııtasa l2.SO Ajans 

ıs . .ıo l'rio Maydn 22.4~ Damı 

19.00 :\Jehnıooln MUzlkl 

· ~tletizm grup 
birincilikleri . 

İstanbul 108 puvanla 
birinci. Ankara 64 pu

vanla ikinci oldu 
A nkara, 20 (A.A.) - Grup §8mp~ 

yonlan Ankara, İçel. lırt.snbul, İzmir 

ve Tra.bzon bölgeJeri takımları arasın. 
.ıa "Türkiye bölgeler araaı atletizm 
bırinciliklerı bugün 19 Hayı.s stadyu. 
munda ve bU~k bir kala.balık hıızu. 
runda yapılml§t.ır. Muntazam ve gtl. 
11el cereyan eden bu mUsabakalaTda 
alman neticeler olookc:e iyi addoluna_ 
bilir. 

Teknik bakundan ~elenn puan 
vaziyeUen pdur: 

l - latanbul 
2 - .Ank&ra 
3 - loel 
"'-tzmtr 
:> - Trabzon 

ltl8 puan ..., .. 
..., . 
35 .. 
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Boka müaabakalan 
Kadıköy ha.ıkni.nl.n tertip elt.iğı 

ooks mllllab&kalan dUn Fenerbahçe 
stadında .büyWt bir kalabalık önUnde 

tntizamla ;:rapllmqtır, 

.M.üııabıı.kalar neticesinde Ziyad 
HUımQyc, Baltık Hllseyinc, Osman 
:na.na. Ha~ Panayota, sayı ile 
galip gelmılflerdir. 

Sabri Ue Y~, Kemal ile Vahdet. 
.İrfan ile Şfw1ııet.. berabeft kalmışlar. 
dır. 

Krdem?t bokeörler arasında yapılan 
karşıtaşnalarda da lbrahlm Mehm-0t 
Aliye, :mııimı. Kehmet Allye, Hakkı 
!l'clunede, Abdl Halile sayı ile galip 

gekn~rdtr. 
MIJıaobakaJarden aonra kaza.nanla.ra 

halk-1 tarafından madalyeler veril. 
mi(ıtir. 

ile anfaftl. Arifi de davet t"derek par. 
lak bir tuem yaptılar. Gerçi Arlt için 
kadın meııele değildi. ÇUnkU ziyafete 
kadm için değil. içki içm gelmişti, Bol 
ne,e oıruı içirdJkçc ~çirdi ve haya
tında hiç vaki olnuıdığt bir şey oldu. 
~tzdı. 

Atıf da bunu bekliyordu. Uauıca ce. 
bınckn evinin anahtarını aldı ve pil 
nmı talbtke memur Fertdt>.nln av~ıa.. 
nna ırıktştırdı: 

- Haydl, dedl., yolun ~ık olsun. 
Yalnız dikkat eıt. Bir falso y&pına .. 

Feride öykı falso yapacak Uplerden 
de~dl. Açıkçuı anaamın ipini eat
mışlardandı. Evden çıktı. Doğru Ari. 
Cin evine gitti, kapıyı, kendi evinin 
kapıaı im\f gibi kolayca açtı. Y1.1kaı"I 

~ıktı ,,e odalardan birine girdi, BiraZ 
eorıra Mediha ile karşılB§IDtşll, Medi
ha hayreUe sordu: 

- Kimi arıyonrunuz ?, 
- Hiç k1mae(Ji • 

- FD'kat.. 
- ~e takati .. buraaı benim evim.. 
'Mediha 1* gaırip miaa!ir karoı.sınua 

gülümsemektRn kendlnl alamadı: 
- Bir yanhf)tk olacak efcndl.ıu, 

dedi .. 
- 7.anneln'li)'C>rum .. 
- O halde kimin erinde butuıuı· 

yorırunuz! 

- A.ritin.. 
Medı.tıanm blltlm vtıcudU sar.ııılınl§. 

tı. Tltremcğe başladı. Fakat renk 
vermedi. Dudaklarını wrdı, 

Feride devam etti: 
- Arif allı aydır benim kocamdır. 

B&§ka evde oturuyorduk. Bu akşam 
anahtarı verdi. Adresi de ı.·erdl .. 

- H..,.dl artlk evime git, benJ bek

le, dedi .. 
1'ediba iaııla e&brcdemczdl. Kan 

• )'Dine l*ıllm etmiftl. Vahşi bir 
up.n ~. rarmağmı hava
,. ......-.. llaMA kamYı ıoaret ede. --
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At y ar 
Dünkü koşular senelerdir görül
memiş sürprizlerle neticeıendı 

At yantılarırun ikıncbi dün 
Veliefendidc şimdiye kadar ~ö . 
rUlmemiş bir meraklı kütlesi ö. 
nünde büyük bir intizam i~inde 
yapıldı. 

Dünkü koşular, <.Hyebiliriz ~i. 
senelerdir yapılan yarışların ... n 
büyük sümrizlerile neticelenm:ıı; 
iki ve üçüncü koşular arasındaki 
~ifte bahis 1 liraya mukabil 1200 
lira gibi lbüyük bir mebla~ tc . 
min etmiştir. Yine ikinci koş:.ı 
üzerindeki ikili bahis l liraya 
mukabil 92,25 kuruş verdi ve 
3, 4, 5 inci koculaı ti?.erindeki 
üçlü bahis de 1 liraya mukabil 
34 lira verdi. 

Diğer taraftan Devlet Demir 
yolları ve belediyenin aldığı ter
tibat sayesinde ~ yarış ı:.evir . 
cileri Veliefendiye kadar rahat 
rahat gidip gelebilmişlerdir. 

Ko§uların teknik neticeleri a. 
şa.ğrdadır: 

B1R!:..1'1at KOŞU 
(Sat~ ko:iu.~ıJ 

Dört yaşında ve daha yukan 
ya.~taki saikan Aralb at ve km. 
raklara mahsus. Mesafesi 2000 
metre, ikramiyesi 15.5 lira. 

Bu koşuya Avni AynagÖ7.Ün 
Tar.t..a'lı, A. Ertur hanın Bu. 
dağı. Mehmet Çelebinin Ba rast 
girdiler. Koşu işaretle beraber 
toplu ibir lıalde başladı. Son vi. 
rajda Budak lbaşa geçti. sona ka. 
dar lbu vaziyet devam dti ve bi. 
rinciliği kazandı. Dört at boyu 
farkla Basra ikinci, Tarzaıı ü -
çüncü oldu. 
Müşterek bahiste Gaynan bir 

liraya mukaıbil 150 kuruş \•erdi. 
Bu koşumın müddeti 2.55dir. 

1K1NctKOŞU 
Yerli sa.fka.n İngiliz at ve kıs. 

raklara mahsus. · Mesa.fe::;i 1800 
metre, ikramiyesi 280 lira. 

Bu !koşuya Suat Kara.oamarun 
Roisi, H. Eraym Mimozası, Veli 
Krvandığın Yeti~i, Prens Hali. 
m1'ft Hummahatunu girdi. 

Bu yanş günün en iheyecanh 
ve sürprizli koşu u oldu . .Müşte.. 
rek 'bahis oynıyanlann hepsi Ye
tiş ve Hummahatuna bağlamH}. 
!ardı. Fakat netice hiç de böyle 
olmadr. Koşu toplu bir !halde ba6-
ladı. Hummahntun 'biraz 90Jll"a 
diğerlerinden epeyce geride kal. 
dı. Herkes galebevi Yetişte ümit 
ediyor. Nitekim Yetiş finse 200 

metre kala diğerlerini bir haylı 
açmı&. ba.'ita gelivor. Fakat bu 
anda güzel bir hamle ile ileri a
tılan Mimo7.a başa ~eçtı. Güzel 
bir koşuyla iki at boyu ara ile 
birinci gelerek günün en mühim 
sürpri?Jni yaptı. Arkasından Ye. 
tiş ikinci ve Hummahatun üçün. 
cü oldu. 

Bu yarışta 2.3 yani Mimoza 
ile Yetiş arasında ikili bahis oy
ruyanlar 1 liraya muknl>il 9225 
kuruş kazandılar. Ganyan 325. 
plase 725, plase 100 kuruş verdi. 
Bu koşunun mi.tddeti 1.56 daki. 
kadır· 

OÇONCO KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

::ıafkan Arab at V(' kısrakl~ 
mahsus. İkramyesi 255 lira, me. 
saf e i 1600 metre. 

GünUn ikinci sürprizli koşusu 
da bu oldu. Herkes ümitlerini 
Boikurda bağlamış ve üzerine 
yüzlerce bilet oynanmıştı. Fakat 
netice hi~ de böyle olmadı. Uzun 
mesafelerde fa vuru olan Bora, 
1600 metrevi de rakibi Bozkurda 
bıralanadı. ·sıkı bir c:ekişmeden 
::.onra bir baş ara ile birinci gel
di. Bozkurt ikinci. Mihrican U. 
Güncü oldu. 

Muşterek bahiste Bo-.t.kurt fi. 
7,erine bağlanmış olanlar kay _ 
bettiler, fakat ikinci, üçümü ko
şular arasında Mimoza • Bora 
çiftini bulan talili 1 liraya mu. 
kabil 1200 !ıra aldı. Ganyan 130, 
plase 300. plase ıoo. plase 125 
kuruş verdi. Bu koşunun müd • 
<Jeti Cl.45) dir. 

DÜRDONCO KOŞO 
( Y aloua koşusu) 

!ki y-aşında hiç koşu kazanma
mış safkan İngiliz erkek ve di.c;i 

tuylara mahsu:s· Mesafesı 1000 
metre, ıkramiyesı 500 lira. 

Bu yanşa beş tay iştırak eL 
ll. Bütün ümitler Bukette. Fa. 
kat Fikret Atlının Gungadını da 
bu koşuya iyi hazırlanmış. Sta. 
retle beraber taylar toplu bir hal 
de çıktılar. 400 metredeki vıraj
dnn onra Gur.ıgadınla Buket sı. 
kı bir cekışme yaptılar. Netice. 
de Gungadm birinci. Buket ikın. 
ci. Sarun üçunciı o:du. 

Bu koşuda Gı..ngadm • Buket 
arasında ikili bahis oyna) anlara 
bir liraya mukabil 350 kuru~ ver 
di. Ga.Il\)•an 300. plflse 130, plase 
110 kuruş ka7..andılar. Bu yan . 
şın müddetı (1.03) c!m. 

BEŞİNCİ KOŞU 
(Hamfıikaıı ı 

Üç yaşında yerlı yarımknn İn. 
gıliz erkok ve dişi ta) lam mah
sus. Mcsaf esı 1400 metre. ikra. 
miyesi 300 lirn. 

Bu koşuya Prens Halimin El. 
hafı. Suat Karaosmanm Hevesi. 
Tevfik Ali Çınarın Delikanlısı, 
l. H. Türenin Ncrimanı girdi. 

Bu koşuda da az daha lbir sürp 
riz oluyordu. Yarış b<Ujlar başla. 
maz Delkianlı başı alcl• Bu va
ziyet son iki yüz mctr kadar 
devam etti. Fakat bu andan son. 
ra llhan başa g~i. son metre. 
!erde de Delikanlı ile bir çekiş. 
m yapan Heves ikıncı, Delikanlı 
üçüncil oldtı. Bu koşunun müd • 
deti (1.33) tür. B. 4, 5 inci kosu. 
lar nrasındald üçlü balıis 1 lira. 
ya mukabil 34 lira.. 4 ve beşinci 
koşular arasmdaki çifte bahse 
660 kuruş, beşinci tkoşular ara.. 
amdaki çifte bahse 660 kuruş 
ganyan 150. plase 125, plase 110 
kuruş verdi. 

Yüzme teşvik müsabakaları 
İstanbul .Su Sporları Ajanlığı tanı

frndım tertip edilen Federasyon ytız. 
me ~lk mtlsabnkalan dUn Moda 
yUzme bavuzunda bllyUk bir kalaba,. 
hk önUndc inUzamla yapılmıştır. 

Galatasaray, Beykoz, Beşiktaş ve 
Demirspor klüplerindc.n 124 yUzUcU

niln tşUmk etliği ~ mfumbakalar 
mevıtlmin en heyecanlı yarışlarından 

birisi olmll§, fazla yüzücl~ yüzünden 
bazı yanşlarm Uç seri halı.nde yapıl. 
ması icap etmiştir. 

Bilhassa 6U sporlarında en lıerde 
buluna.ı;ı klllplerimlzdcn Galatasaray 
ile Beykoz yüzUctllerl 11 rasında QOk 
sıkı çekişmeler olm~tur. 

Neticede bllyUkler nrnsındak1 mU. 
sabakalarda Galatasaray 123 puvanla 
birinci, Beykoz 74 puvnnla iklncl, Be
fllkt.a.ş 115 puvnnla. UçUncU olmuştur. 

KUçUkler arasındah; mUsabnkaıar. 
da da. Beykoz 120 puvanla birinci, Ga,, 
latasaroy 50 puvanla li•Uıci, Demir
spor ıs puvanla UçUncU olmu tur. 

Bir karıkoca ovunu 
Müsabakalar neticesinde derece a. 

lan klUp vıı sporculara njanltlt tara. 
fından muhtelif mUkMnUar verilmiş.. 
tir. Yanşlnrm teknik neticeleri tun. 
lardır: 

- Defolun buradan.. diye bağırı.lı. 
b''eridc soğukkanlılığını muhafaza 

ediyordu: 
- Bunu daha evvel 81ze .ı>yleme.. 

nK.lklc nezaket gösterdiı.ıı.. Kapı dı§a.. 
n atmamanu latiyonıamz sllkCınctle 

evi siz terkederslnlz. 
Bu kllst.ahlığa tabammtıl edllmezaı. 

aolld blr cinayet çıko.blllrdı. Fa.kat 
bir rezalet çıkacağı muhakkaktı. Fe. 
rldc, birden ayağa kalkt1: 

- Anlıyorum .. dedi. Müthiş sinir 
blll!!ta5UJIIlı.z. Slzlnle konuşmak küçük. 
lUğtlnU gö.'Jt.ermlyeceğim. Şimdi doğnı 

karakola s;ldiyoııım. tş polis vasıta. 
siyle halledilmeli .. 

Feride, bwıu söyledıktcn sonra slı.. 

rnlll adımlarla uzaklaştı. 
lt'crldıı, ziyafet sofrasına geldiği 

v klt, Alem devam ediyorııiu. Atıf 

sordu: 
- Nasıl .. 
- Mükemmel .. 
lı~eride anaht.e.n verdi ve Atıf bunu 

aldığı yere, Arifin cebine yerle§Urdi. 

* * •· 
Arif tell\ola evine geldi. Fakat hay. 

ret, kimseler yoktu. Odnları ııçtı, 

bomboş. Sağa sola ae.ıılendi: 
- .Mcdıha, Mediha .. 

Komşu pencerelerden blri açıldı ve 
bir b8§ uzandı. Sordu: 

- Mediha acaba sizde ml? •• 
Komşu nefretle yUzUnU buru§turdu : 
- Ut.&nmu_ 
Arif afallamıştı· 
- Anlamadım .. 

- Anınuı. da pl§kın ad8mmışsm .. 
Ne yüzle onu arıyorsun .. 

Arif bunlardan bir §CY anlamıyor 
du. Ve ikide bir durup aarhotmuyum 
dlye kendini yokluyordu. Hayır, sar. 
hO§ değildi. O halde bu gijrdUJdorl ZM 

tdl! 
Kadma bktlıtle biıPr41: • 

- Nerede Mediha .• 
- Bizde .. Artık onu arıuna .. 
Arif kapıya dayandı. M dlhn lndl: 
- Utanmıyor musıırı, c:<>di. ArW: 

aramızda ne kBldı ki.. G.t o ı!Wtla. 

y~a .. Evine de ı;cllrmlşin. GWc gWc 

yaşayın.. 

- Ne diyorsun Medihn . Sözlerin
den bir şey anlamıyorum. 

Mediha anlattı. AnlatUkça Arif 
ha)Tet ve dehşet içinde kıvrandı. So. 
nunda: 

- Sen rüya gortıyorsun g:ıliba, 

dedi. Yeminler etti. Yalvardı. Medlha: 
- Bo~unıı yemin etme, dedi. Şunun 

bunun ltı.fı değildir ki saı:ı.a inanayım. 
Gözlerimle g6rdtin1 S&.rhO§ ynpUğmı 
bilir mi? .. Ht\111. earlıoş:run ıı.ıte .. 

Arifin yalvarmalarına acıdılar, A.. 
raya girdiler ve dargın kalmak sure
Uylc tekrar .Mcdlbanm evine dönmc
&ni temin ettller ve Arife, 

- llırak o edepsiz kadını aklını 

ba§1.D& al.. dediler. 
- Peki, dedi, bıraktım . Bır daha 

onunla. konuıımıyacağmı. 
Böyle derken: 
- Hele bir uyuynyını.. şu sersem.. 

lik ba§ımdan git.sin .. Bu görduldcriın 
hep rliyadır .. Diye dllşUndU. 

* * * .Medihayı bir UlrlU ikna edemedi. 
Ve gene kadın, kocasına kaıvı kal.. 
binde 811!.nmez bir kin tıe.sllycıek be. 
raber Ytl§amağa dc"•ıun etti. 

* * * 
Atıf neden sonra Medıhayn Sttn if 

§& etti. 
Gtınç kadın, nayata ycnı doğmuş 

gibi oldu ve kocaısınm ayaklarına ka
panarak af diledi: 

- Seni çok ~dUrn, çıok haksızlık 

yaptım .. Beni atfet, decH 
Arif, ~da.ha hiç sarho; olmadı. 

A HME'1' REŞAT 

RtlYOJUER 

zoo Sc.rbo3t: 
ı - Vedat (Bcykoa) 2,ff.3, % -

Mustnfn (G, S.), 3 - Sedat {Betik. 
taş). 

100 ırtüstü. 

1 - Murad (Beykoz) ı 28 2 - Ke... 
mal (G. s.ı, S - Necatı (G. S.). 

200 Kurbl\j'r61Rmıı: 
l - Yusuf (G. S.) S.08 2 - Hik

met <G. S.) . S - Musa (Beykoz). 

400 8erbtıtit.: 
l - İbrahim {Beykoz), 6.58,2. 

2 - Sadullah {G. S ), 3 Zlyn (G.S.) 

Ti.lrk U..°') rnk yansı: 

ı - Galntnsaray takımı (Kemal • 
Yusuf _ Muaı.nfa), B.r>s.~. 2 - Bcykcıc: 

tnkımı (Fuat - Musa.. İbrahim), S -
Galatasaray takımı (Necati • Hik. 
met. Kemal). 

Tranııı•rm Atlıun.ı. 

ı - Kemal (G. S.) 2 2cı 2 Şem. 

st {BC}kOZ) 8 Haritson {G,S ), 

KtJÇOKLf~H 

IOO ıs.•rl "'t: 
1 Ncj d ı Beykoz) J 141 " 

KcmPJ {G. S.l. 3 Refet (Be 08). 

lOO ırtfuıtu: 

ı - Zeki (Beykoz), ı 35.S 2 Ba-

hnettlıı Akdağ (Beykoz) ... -- Adnan 
{G.S.), 

ıco Kurb:ığulama: 

ı - Tevtik lBeykoz). 1.26 2 -
Ahmet tB yko:ıu. 8 - :suph1 (G.S.). 

200 &rbebt: 
1 - B drt lBeykozı, 2.48 2, 2 -

Necdet tBcykoz), 8 - Gogo (Bcykos) 
Tlirk !B.ı.yrnk ynniı: 

ı - Beykoz takımı lZekt - Tev.f'fk • 
Nejad), 4,17.2, 1 - Gıılataaaray a. 
knnı (Adnan. Tank. Mchınct), 2 -
Beykoz takımı (BabatUn • AlalDeıl • 
Nuri). 
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Devlet Demiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

.MWlamme. tıeacU l6400) tallı l)ln dört yüz} lira olan (8000 Kg. Kay. 
nak teli) (1 .8.941 Cu,na} g{lnU sn.at {15,30) da kapalı zarf usull' ile Ank a. 
rodı. İdare binasında satın alm:ı~.ıktu. 

Bu !şe gl:-mek :.S!ı~erJerln ( .ıfıO) (Dört yllz sek&cn) liralık müvakkat 
tem!nat ile kanunun ':avln etU.tı H:sıkaları ve trkliflerlnl aynı gün saat 
(14,30) a kadar Koı. u.yon RcLıı'.!6tnı: vermeleri ltlztmdrr. 

Şartnamı-Jer p:ıra.qz olarak .i.r.lu!rada Malzeme Dıı.ireslnd<'n , Haydar-
pll§ada TesellUm ve Sevk Şefliğln<•e~ dağıtılacnktır. (5883) 

J~ Atuı.tos tnrihlnd n itibar; n. 
1 - B.ı.nliyo yoicu tarifclcı-·ıe zahire tarifesi nıırlç olmak Uzcre, De· 

mlryollan e.sas tarlfelennln (6) olar• emsali, nakil Ucretlerine mUnhasır ol· 
ına.k ve tarife va!ılUerl ile hasılı '?arbından çıkacak santim kesirleri santime 
lbllı.ğ ed!lmek §Rrtile ı 6,~) e ç;i<aıt:acaktır. 

2 - Ana hat tarifelerinden D . D. 9, 10, 11, 14, 15, 16. 17, 18, l!l, 101, 
l02, ]09, 112, 201, 202, 204, 205, 206, 205, 211, 212, 218, 215, 217, 
220, 222, 223, 224, 225, 226, 227 22R, 229 230, 231, 232 233, 234, 
.. maktu UcreUere aid m. cU kısma" 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 2l7, 250, 251, 252, 254. 255, 2.56, 257, 258, 259 Mudanya. - Bur· 
sa t nrlfelerlndcn: M. B. 1, 3, 4, ı; 

Samsun • Ç'.arşamte tarlfeiertnt!en: S. S. ı, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ll, 
Erzurum hudut t-:,.ltelerlnd •rı: J9, 20, 21 numaralı husust ve tenzilll 

tarifelere göre her me~E.fe için hhakkuk edecek nakil UcreUcrine yUzde 5 
zam yapılacaktır. 

Fazla tafstl~t lç!n lstnsyonlııı·a müracaat edilmesi. ( 4280- 5813) 

Bulgur 22 - Kuru~ 
Tl'mlnat 

G6 - Lira 

•;urcba hastah:ınes.ne 941 mııli sene 1 için lllzumu el n yukarda cinsi 
ve mlkdarı ynzru bir lı. m erzı'< eçık eksiltmeye kor.ulmuştur. İhalesi 
4.l> 941 Pazartesi gQnll saat 15 de lsuınbul Vakıflar BaşmUdUrlUğtJ binasında 
toplanan komisyonda yapılacaktı•. Şartnamesi her gUn Levazım kaleminde 
gl:lrUlcbillr. 'lallp!eraı teminat ıı ~ sı makbuzlan ı ıhalc gUnU saat 14 de 
kadar komisyon rly&Eetine tevdi etmiş oltnalan ,arttır. (5899) 

Gelibolu Belediyesinden: 

Gelibolu beıedıyeslnoo l>:asa~m oir nall hazır haritnsı yapı!acaktır. 
Mu"'!l.mmcn kıymeti ''4500' lira olup 10. 7- 941 tarihinden itibaren 

yirmi gün nıUddeU.:ı açık eksilt 11 .• ı.; konmu;,tur. Talıpıer yUzde 7,5 temına· 
tı muvakkat<Jerlle Gi?!~boiu bc:ec'iyc encUmcnine mUracaaUarı İhale günU 
80-''-P4l çarşamba -;aat 15 de •ıtdJğu fltın olunur. '5812) 

~-ti"" 

~elibolu be!ecl1yes'...ın elekt:lk santrau ıçln !Uzumu olan (216) ton 
krrlp.e maden komOrU ~tın alına-:aklır. Bedeli muhammen! (3672 lira olup 
10 t emmuz 941 tariblnn~ıı iU~arc:ı yirmi gUn mtldifetlo açık eksiltmeye 
koıımu~tur. Yuuıe 7,ri ~minatı muvnkkate \276) liradır. İhale tarihi 30/ 
'l'enımuz/941 çarşamba gUnU sa.ao; lfi tedir. Taliplerin muayyen gUnde ~ıı
tıoıu bl'Jedlye <ıncUmenlne mUrn.:"'~tıarı il!n olunur. ı ~811) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

l - Mevcut rUmune ve §Brı.llames! mucibince ( 10.000} adet bira kasası 
açık eksiltme ile salm aımacaKtır. 

2 - Muhrunmen teocll <9.ô:'JO.CO} Ura olup muvakkat temineb (712.tiO) 
liradır. 

3 - Eksiltme 1.8.941 gUnU uıat 6.30 da I{abataşta Lcvazıır Şubemiz. 
dekl Aum ltom!.syonun:ıe. yapı!aeıkur. 

4 • - Tahpıer yllzde 7,5 gOv .. umP paraslle birlikte mezkr.ı komisyona 
müracaatları. 

5 - NUmune ıı.dı geçen şubı!do ı;örUıeblllr. <6001lı 

İı!tanbul A811yf' S neli Tlcnl't"t l'tlııh· 
kem inden: 

P osta Telgraf ve Telefon rmum 
mUdU,.IUğU vekili tarafından Mehmet 

H ulQsl fie Sl:-keclde Mesndet Hanında 
33 No. da komisyoncu M!lks Klayın 

aleyhlerine 39/1114 No. ile açılan ak_ 
din feshi ve alacağın tahsili davası-

nın mUddeialeynlerden MaKS Klayının 
gıyabında yapılan muhakemesi so. 
nunda: her Jkl mUdde!aleybln posta 
!daresine 1659 Ura mu'mblllnde v r. 

mcği tcahhUt ett!Klerl 2~2 terazi ile 
82 adet gram takımı mukavele §art

larındaki evsafı haiz olmadıklarının 
subutur.a mebni akdin fesbıne ve tc. 
m lnat akçasmd:ın mahsup yapıldıktan 

aonra davacının farkı fiyat olarak ıı. 

lacağr olduğu ıınlaşılan 195 lira 40 ltU
ruşun mU"dtıinleyhlerden tılhsiline d • 

ir verllen hUkmUn temvızı.:n tetk1kl 
davacı vekili tnrafmtlan talep edilmiş 
ve buna dair olaıı temy17 arzuha ı 

mUddelaleyhlerden Maka Klaymın yu_ 
karda yazılı lkametgfıhına gönderil
miş ise de m•ımailcyhln burasını teı
ketmesı ve yeni adresln!n de meçhul 
bulunması sebeblle mezkfi:- arzuhalin 
H . U. lıl. K.nun 141 nd m:ıd • sine 
t evfikan llfınen tebi!ğl ten. ıp kılınmış 
olduıtıın:lan tarihi il1ndan itibaren on 
g Un uı.rfınrıa adı geçen ~Iaks Klnyı.. 
nın işbu temyiz arzuhaı:ne cevap ve
reblleceği tebliğ mal.amma kaim oı. 
mal: Uzere iltı.n olunur. 

Acık Muhabere : 
tt ._ 

01Ş J'ABlHI 

Sabri Kutel 
iuayenehanesinı ErrınönU o 

mancfendl Han No ı< ze 
naklet~lştır 

Ras;t Rıza Trvotr osu 
.?l Pa:ı:nrtesl Çlft"'!nr ~ l:ırd:ı: 
- Uohstıı - l\omedl 8 perde 

H UJnıı:: l'lşı· tN 'ft'ııı,,lllerP l!)tl• 
rdk l'dect•ktlr. 

-o-
Bevoilu Halk Sineması 
~lııtlıw 11 dl' 8.SC. dn: 
1 - ~:öl 'll:ihşörlPn ı .!.S kı,.ım ı 

rrknılll birden \facr.ro fllnıi 

ı - Kn1:al•çılı.ır ı\d:ı"ı 

Amele alınacak 
Ta~delen İstanbul depoları ic;ln BE. 

kerllkle alfıkası olmıyan sıhhi vazı. 

yetlerı mUs:ılt 3 amC'le alınacaktır 

lsteldilerln Çemtıerlltaşt" \"akıllar baş 
mUdUrlUğll binasında suıRr idaresine 
ınUracaııtıarı. 

Acele Satılık Arsa 
l\artaJ l\l!llt.•pı·cılndl' fiunıc;ı-şme 

me\ klinılr 6ağrlııt cn•ldP«lne 2 d:ıkt

lm meı;nfedı- •'1-1 metre murabbaı ır. 

sa aet·ll' olanılt sntılıktır. Tallptr.rln 
\akıt gnzpt~'!llndr. dıı:ı• E\ <'inılğe 
nıllrac:ıntlıırı. 

B 

"'

•••••• ••••••••••••••••••••••••••• ~ - ursa.da Merinos ca'1dcsinde lS ...... ........ ......... ......... . . ::::: 

numara da Bay Ha!lnn Toprağa: Mek. 1 •• Doktor Hıfzı Bakım .. 
tubunuzu yUks ... k mnknma gonderdlk H Oabllhe mtıt.-.ha cı :: 

:: .. IS1 • • 

- KUçUhpazarda Saatçi Sadi soknk H rnk!>irı>: Taliınh:ı ne g 
11 numarada Abdullah AlıyUzc· Kah !: Uünı;-ilr ·\p :: 

ve bittiği için ilk tcbltğatta almamı; ~~ Sl.'r~ü!I öğlrdl'n !iltınrn g ................................................ 
olabilirsin iz. Şimdi tevzlattan istifa.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••• 

de için N ahiye mUdUrlUğtlne mUracn. -1 
at edlnl.s. 

- Pangaltıil& Meşrutiyet cadd<'sln.. 
de Madn'yon BOkakta 62 numarada 
M. Fethiye : Yazını::ı ye,. darlığl yU
zUnde~ koyamıyacağlz. İtizar cderız. 

Sa!:ıibi · A .~/M US 
Basıldığı ver VAKiT Mathııa.<H 

Umum neşrivah idare eden: 
Rcfi1: A h mPf <:1P'lıf"?111il 

1:111------------ıu-.a~~-~~ 

.. 

T. 1Ş BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikra:nive planı 

KEŞ!DELER • ' Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 l kııı..:ıı.cşrın 
tarlhlerlnde y:ıpııır 

1941 lkramıyeıerı 
1 adet 2000 L.lık - 2000.- Llra il 2~ .. -= 2000.- • 
2 7:W -1:mo.- 33 • 100 .. c; :moo.- . 
' • 1000 - 3000.- ~o • 50 .. c:: 4000.- .. 
' 500 - D 2000,- 800 20 - - 6000.-

1 

·-BJil-
islanbul Deniz Komu?anhğından 

Demz lısesı ve Gedıkl ı erbaş mektea ıne tale!Je alınacak 
A§t:.glcl&.k §&l'Uar; aal.z olaıılar dcntz. uae.>ı ll<ı G.?c1ıkli erb~ m ektebine 

t4lew olara k alınacaKur. 
Oımlz lbfsıoe glre<-P.lıi tA.lclA!ıt'J1n: 

ı - Ya~ıarı tı!nn<'l sınıf .Çl:l l~lS 

2 - Ya~;arı ikinci sınıf lc;i.n ıü.ı9 olacaktır. 

ıs - B>ı yaf rardan ıau ay t>ilyllk veya kU•;ük olanlar da kab•J edilecektir 
4 - Llse birıncl 6ı..-ııfa ortameı..--ıer mezurılan aln::aca~ gibı ıı.sen:n ol.rill 

ci sınıfında ikmale kıtlMış olanlar da alınaCF.ktır 

l>f:nh geı:lkl , erile!) o.azırtanı•' nl.uluna ~rmeı1;e tallpıcrln : 

1 - Yaşları ıı 17 c !acaktır. 

lı - Hu mektebe llkmekte" me:t.unu all":ıı.cağı glb! o~ta 'lkulun nıuhte. 

lif smıflaımda ikmale :.alını§ olıı.nı .,. r aa aıma<'ak tır 

S - Tahsilini ynlnız blr sene zay1.ı:.mlş olanlar da alınacnktlr. 
Bu şartlar. hal1 olup 1 E'!:tZ Lise.ııı J e cenlz gt"ıtikll erbaş hazırlamı; okuluna 
giı'!ll"k ıstıyen tı.l!plerin 15 ağmılu<ı 941 tarlnlne kadar lstanbu:Ja bulı;nan. 
lB rm Kasımuaşada denl2 komu•,;.iı!.lığma 'larlçte bulunanlarır ıe mahalli 
ısk,Jrllk ~beterine nUracao.tları. ı t 708\ 

lstanbul 
ı ı a 

BeCed i 
n ı arı 

.Pastı korunma eı tıuı;mba.la#ı 1c;ı11 alınacak ı ıo adet ala hoı tum kapalı 
zari' usul!yıe t:kslltmeye konul mı.:[;ıtuı. Mecmuunun tahmin bedel. 6545 lira 
ve ilk tcmınatı 49C Jlr:ı. 88 kurış.ıı:. Şartname Zabıt vo Muamellı.l :ırndUr
ıugu ka:eınl:lde gi>rUJeb-!lr. İhale ~ .1 .9.U Pazartesi gUnU san t H: de Dnlmt 
Enclınıcııde yapılncaktıı Tallpler•n iilı teminat makbuz veya mektupları 941 

yılma olt Tıcr.ı et Odası vesika•arı v<.. kanunen ıbrazı ll'ı.zım goleıı d ğcr \ • 
saik ıle 24!10 numaralı kanunun ta..ııatı çevresinde ..;azırlayac:ı ıuarı tekhf 
m!'ktup.arını lhııle ~lı.ıG saat .ı de kadnr DalmJ Encümene vf'm1celrl. ır>. 

zımdır. ltı797) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma komisyo
nundan: 

J - 5'· b!r: liralık 1>.rmızı mercimek pazarlıkla iha.esinin tekdrrür ettiği 
16.7.941 gtin\I talip ı; ıkrr.anıasın:ili'l c.nla yı tekrar paznr:ık la satır alınacaktır. 

2 - Husus! §artlar ve evsaf 'lcrkapı - Maıtepcsmde askeri s:ıtın alma 
konı!1ı:ıonı.nda gorUııı..>ı ır . 

3 - "f'azar:ık 25.7 s>-t1 tarlnıuae Cuma gUnU saat 15 de konılsyon blmı
sında yaı:-ııacaktır, Kati teminat t 0 karrUr edecek tlyat Uzerlr.den a lınacaktır. 

4 - 50 ~in liralık tc.ptan ahnublleceği gibi ayrı ayr. tallp'erl' de ihale 
edlleb!.llr . (58741 

Nafıa Vekaletinde 
E•.ı;.ıtınııyt Koııuıa. 

• 
• 

l - Hatli~ su ışıer! oo do·• t .l! ı.;\ şuoe ıtıtidu~füğü mıntaKası dAhllinde 
oa•ı·naı: A:ııık gclU VE oatak\ı.<.ı:.ıu:.m kur.Jtulması ve Asi nehrinin ıslnııı 

ışledr.cıen bir kısl" ' ı murı&mm.:ı. <etı!f Oedell vah ıdl t!yat esas1 Uzerinden 
:.?<'4. l M lir 9i kur uştu r 

2 - Eksll ınıe 31. i 941 ta:.:ı~t rastıayar. Perşc'llbE: gUnı• saat 15 de 
Arıkarada I'\. lşıH! t>b.4ğl blıı a.-ıı 4('lnde toplanan ıı: eksiltroı.> komisyonu 
o :ıas.r.dıı karı.ıı zarf ı;,ıoılle y11µ •.a<'.t. ktu 

4 · Eksıllmeye 'ırebilmell ,ç.n lsteaı!Jerin 13.4G7 llra if> kuruşluk 

tanbuı Levazım amır.iğanden verilen 
nartei askerı kıtaatı llln ıarı , 

------------------------~ , 195 ndet ders masası aıın&..:ak.ur. A~ık ekmltme ile ihaleai 29.7~ 
gUnlı saat l ô da Eski~hirde adltert ııatm aln:.a komlsyonund& yapıl ; 
ilk tcınwatı 160 lıra 115 k:ı1'U§tur. Tallpler!;: belli vakitte komt:ıyoıı' 
~~ ~-~ 

• "* ~ SS,160 kilo .snbun &.lınac:ı!ttu'. Pazarlıkla eluıllt.mui f.8.9"1 ~ 
gtlnli saat 15 de lzroıtte AkçakO<;d.<la ilk ok.uıcıa asken satın alma k ~ 
nunca yapı.ıacaktır. 1'ahmllı beuelı U,080 Ura, Uk teminatı 2106 ;,rl 
Evs& ve f&rtnamesl .AL kara; u tant.ul Lv. Amirilk.leri aatuı &ı.aı.a 
yonlarmda da görUlUr. 'lallpleriJı belli vakitte kom18yona geım~ert. ~ı 

(3157 - 5., .. 

*** ~ 
5C.OOO me t rA cıı rnaı,,ırlık bez pazarlıkla sa.tın aı.macaktır, TahJlllO-,_ 

u 15,950 Ura, kat'! temmatı :.?393 bradır. İhalesi 23.7.941 ~b6 :.J 
saat ıo da Anl<arada .\i. M. V. Ftan satın alma komLsyonunda ya.pil' 'f 
br. ~artnAmt-sl t ,er gCn komisyonr.:; g llrUlUr. Talipler'.n beW vakitti 
misyona gelmt•ıeri. (267 • 5'72) 

( 

• 
*** ~ l\ı 120v too odun tılıııacaktır. Kıı.p:ı lı zarfla. eksiltmesi 30.7.9il ça .. _,., 1 

günü saat Ui tc A':'lkaı aaa Lv. A.m:.rl!ği aatm alma komiayonunda ~ ;p 
caktır. Beher kllosur.un tahmin tiyr,.tı 3 kuruş, ilk temJnatı 2700 ıjradıt'; ı 
liplerin krı.nun' vcslk~lrui•e teklif u ektuplarmı ihale aaatinden bir sa' l, 
vel komisyona vermelı-rt. {853 - 587') t'-1 \ 

* .y. * I' ~ 
Aş~gıun yıızrlı ıne..,caın kapnıı za rtla eksiltmelert 4.8 .9U Pazar~-- 1 

nlı blznlarmdn ~azılı P-ı> atlcrde E rzurumda aakert aatm alma komLlyoo •• .I 
ytıpılacak tır. Taliplerin !.hale saaU?JdE'n blr saat evvel kanuni Vel~ 
teklif mektuplarını komisyona vt:w elerl 

Ol!"Sl ~ilk tar• Teminatı thale aaa~L 
Kilo 

Pı:tates. 359 ,150 
Kuru soğan. 157,850 

Tutan 
Lira 

28,732 
15,78~ 

Lira 
21~ 

1184 

s 
~ 

11 ı:~ 
16 

(34S - f5M4' ' . . . ~ 
35l' tor• ku ru ol alınacaktır. Kapalı zarlıa ek!ıiltmeye konmqtur •• ~ ~~ 

lesi 2.E Ml Cumnıtesı gilntl saat d us Zarada askeı1 sabn alma kotO-_, k~ 
nunda yapılacaktır. fal'.min tuum •l'i 7~0 lira, llk temmatı 1890 ııradft'· ;, "'ı 
saf v, ~nrtnnmeııl Arıitara İstaıı- ııl Lv. A.mirl!klerl ve Sıvas Ulttri sa~ !\t 
ma komlsyonlarınd,l tla görülür. •r.ı.Jplerin kanunJ veaikaJarile teki~ 
tuplarırıı lhnle saıı.t.; ı;eıı bir saat cvveı komLsyona vermelerl (317 ... . 

Aşat,ıda yı.zııı :nı:ıv&dın ek&!lıl tmeıert lılzalarmda yazılı gün, .aaat ~; 
killcrde ~;orumda aslten satın ıtl .:.a komisyonunda yapılacaktır. TaliP ı.İ" 
krıpıılı 7.arfıar !ı;ln ihalP saaUcrinJ·:n bir saa• enel kanunl ve11it.:a1a.r.ıe -, 
,i! mektuplıı.rını komw,> ona vermc...0 1!. Açık eklli!tme tçln belll va.kitı
rnlry0na {;'Cl neleri. .E.v&a.f ve şartr. ~rr.eteri komisyonda görülUr. 

ct~st. 

Bulgur. 
Kuru fasulye. 
:r·arma. 
Pirin:;. 
Kuru ::nğan. 
Saman. 
Kuru ot. 
Odı.ın. 

Patntoa. 

l\tlk1arı Tutan Teminatı ihale gön aaat ve ~JI 
Kilo Lira 

100.000 15,000 
SDOOO 13.600 
70.000 8,400 
80,000 12,900 

20 000 1 ,000 
350 000 7,000 
'.{50.000 21,000 

l,500.000 22,500 
50,000 5,000 

Lira 
1125 
1020 

630 
965 

75 
fi:!~ 

1575 
16135 

•IS/ 90 

.. " .. .... .. .. .. .. .. .. " .. . • .. .... 
5 .. • 

10 
11 
12 
u 
15 
16 
17 
10 

Kapalı prt 
.. -
" -

-.. -375 " ~ • 11 ~ 
(319 56811 

·~* ; 
t s,ror kllr ıınch! yatp aıınscaktu PaZ&!'lıkla .-tm &U:t caaı w. ıdl.tıl' 

nun fiyat ı-' lrnru~ olnı:ı lhalesı 21>,7.90 PazarteBi g lilıU aı at ~ ~ "';.. 
rııcıa ._v, Amı l'llğ1 sat ır, sıma 1<.:ı· a~syonuııda yapllacak.tıı . l'allpleri.D te 
nıı.Uarivle oellı \•nk.!~tt.ı komi.sy:ır.a ge ımeıerı. 13~ - 591eı 

f.1f.1f. 

A~aS"Jdb yazı.ı m'I .. .-:neler pa7.a t lrkıa SJltm almacakur. Ayrı ayrı~ 
lere de :haltı cdılebllmı:ı< ~artile P!..ır!ltmesı 2:5.7 941 Cuma gUnü ııaat ıeetl' 
Anknra •o L \ Anılrlıg: satın a• rıı~ komlsyonuncıa y:ıpııacaktır rauP1 

tcmlt.atınr!vJ~ belli ı;akıtte komı .tJ'•"•t· gelmeleri. 

P,vatı 

et;-.; sı Mlktan li.J ...... 
ı rı ~~me Aret: 300 000 50 

lı..a ıııa pu. aet: 430 uoo .o 
~·er• kolun ;.ı. ıre : 14,000 & 
:Mulrnvva ~det: 60,000 :.ıo 

-:ı:ıa scpı ~det 3,000 25 
('i:"tŞ h'llo : 300 70 

~3li. •ıdıı ltk dUğrr.e~ A.J·.t 170.000 \ 
1-i:e,. kı ı. Kilo: 10,000 115Q 

CS4ll • 905) 

•4• 1'. 
Betıc· ı; . ttln 1t•1m'r edlle• 'ı"ı.t. 920 1<uru~ olıı.D 45.000 : !!O,OOo " 

vr.Jina Llp ve ~fı LLı, ~~ 000 çl · ,;at. ıpllğı ken~ır ıpılğındeo yapıJmıf ) ol' 
..ıri'ı:ı~, t 1p •' 21 , Cl'O : sıı 00" ;!ı • C t ipi kundura pazarlıkla ek.~iltmeye ~ı!I 
n.•ıı;t,ır \'H. ot!Jlnaı ip ve C .. t•" ıç!.n ayrı ayrı telflltıer de ıtabul ea:, 
tt "l"S 24" ~4 l'er~eııı'..e ı:UnU •li«t 11 de Ankarada M M . v Satıl> ali"' 
Kon.•sjor.undıı yaplatnktır l'ıı!:p "nn tekllf ecleee ıtlerl ml'<tar Uı;erUJ"" 
kar. ınl .mt tl•ının~t tıa rr 'lf' belli v·ıkıttE' komisyona ~eımeıen 

(369 - 5&38) 
~ ,.. . 

A~ı.rıuo yıı<ıl. n•evr:l' pa za· k: ı sııtm alınaea1<ur ra,ipıenn mzaıart~ 
yıızı:. gCr. vn S.'\Bt erdr Hndımkövıır.cıt- a s keri .ıa!m s lma ıtomisyoounıt• rP 
ıunmol!lrı lh~llfıt'-n m:ı· e tekar. ılr erlecek fiyat Uzerinclı>n yUz.de .16 kad rl' 
ınln::ıt aiın • nktır. 

otN~l Mil<tan lııııte ırtııı ve ..aa.tı.. 
Kilo 

SUt 3~ .000 4/5/9-U 1:5 
Yogurt 50,000 ~ " .. H 
Çay 100 24 7 

" 
1' 

Siı-ke. 2000 24 " • 16 
(3!!1 - e9!!7 l . ~ ... 

Taban \"e d!rıgil ckrrı irleri mll ,ı-nhhlde anbarda teslim şaruıe bebertıı' 
tcıh:n!ıı cailen f:ya tı !n liradan iUO adet nakliyıı arabası yaptmıaca1'tı"' 
Fnuırlıklıı ekslltmesı :.>l'i 7.941 Cırnııı gtinU saat 10 da Erzunımda askeri ,,,. 
tın alma komisyonun 13 yapıla::...kt : •. Tahmin tutarı 70,000 lira. kaU ıeısıl' 
natr lU,!100 l ırad ır , ~ıııı;,,erin >ı,ı.ı vakitte komisyona gelmeleri 

(397 - 8041) 

* ,,. . 
Bdıer kilosu 13 l ".rnştan 40,YI ı kilo patates 5,8.9H Salı güno aaat ıı.sD 

d~ ÇnnakkalGde Mst. Mv. Satın al.'Xla komisyonunda pazarlıkla satın .ııtıS
cakt:r. Kntı tem.na tr 1~0 liradır Evsaf ve şartnamesi komisyonda g'iSrUl()t• 
Taliplerin belli v:ık!lt.e ko:nisyo.n. gt:lmeleri. (395 - 6039) 

~ - tı:ı teklı1cr '-k3ı .tme şa:-t!ıarr:esi, mı•Kııvele pro]csı oayuıdırlık işlen 
gcneı fartnaınesl , um;ıı:ı t su 1ş1 !ri fnmı şa:tLamesıı,. bususi ve fennı şart. 

nnmclcr! V P pro!e1erı 12 Ura 41 ~r~ mukablllnde su lşlerı •elsllğlndcn 1 
nıa billrıer 

m;ı;.oakka· tenı•na~ vermesi ve ~t- slıtmenin yapılacağı gUndcn en az Uç gUn 1------------------------------_,..,. 
evvel ellerinr.!ı> tuıuı:an veslkala· '\ n•rıtkte :>lr dilekçe Ue Nafia Vekli.leUne T opkapı M altepesin deki Satınalma Komir 
ır.Uracaat edt? l'('k bu 1~ mahsus :.ımak Uzere vesika almaıan ve bu vesll.ayı yonundan : 
ibraz etmeler. f arttrr. 

Bu rnUddet içinde ve.sıka taletmde bu:unmıynnlar ekslltrııeye ~tırli.k 
edemezıer. 

~ - tstekllıErtn ""tı.llf meK':.Ut''annı Udı::cl maddede yazılı eaat ten bir 
saat C\'Vel>:ll kr.dar IU ~lert :eı.slJA'lne makbuz. mukabilinde vermeleri 
lli.zmıdrr. 

Postad.". olan geı;:lkmeler luhul edilmez. (4186 - 5646) 

l - :.ıo ton sade Y"~' paza1 ·:.ı l(;cL satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi v6 evsaf ro'>l~apı • Maltepeııind~ uker1 utm aımı ıco
mı.syıınunda. &'Örüleblllr. 

3 - Ekııiltm e 24.7 9U Po·şcmtıe gW\ü saat 15 te kotn!Jıyoo blnaJlll'~ 
yapıla~lttır. 

4 - KaU tem!ut tekarrUr edtcek fiyat oaertnden almsr. <3973) 


