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Jaoonva 1 Ruzvelt 
~ransız Hirdi- Uzakşark kuman
~inisini işgale 1 danhğı ihdas etti 

başladı 
---0--

Saygon 
't~Yyare meydanları 
"tansa tarafından 

tahliye edilecek• 
----<>---

~ ransız -Japon 
, anlaşması 
ll'ıbaratorun huzurunda 

tasdik edilecek 
Jı;on, 27 (A.A.) - Dün Hlndlçl-

•ıu Japon heyetinin re!sl General 
1la Uç kara ve deniz sub3yı Uc 

""-!_Devamı Sa. 4 sü. 5 ek) 

'tobrukta 
Hind ve 

4vusturya 
keşif kolları 

~!~11.:vanlara muvaffaki
' ı bir hücum yaptılar 
~~re, 27 (A.A.) - Orta şark 

tııtfbY~da Tobruktan hareket et
Oian HınUi bir keşü kolu, cu

tı11 gecesi çok cüretkiirane bir a
t l'apnuştır. Bu kol, birib:rini 
~akip aüratle dilşmamn çok 
t etıı dört mC'vz.iino hücum et

, ~r. DUijman garnizonları avlan 
•rt .r ve süngü kuvve tiyle püs -

lilerek azim zayiata uğratıl • 
ı\ ardır. 

l\ıl'nı zamanda İngiliz ve Avus
~ ~lı keşif kolları, düşman mev
'ı"'ııg de harekat icra ediyoralrdı. 
\ıı btraıyalı ke§if kollan düşma.. 
~ lr çok kuvvetli noktalarını 

\~a5'nP1on: 27 (A.A.) - Ofi: 
Reisicumhur Ruzvelt, yeni bir 

ordu kumandanlığı ihdas etmiştir. 
Bu da "Uzak şarktaki Amerika 
ordulan,. kumandanlığıdır. 

Sovyet tanklarile 
şiddetli bir 

çarpışma oldu 
6udnpt.~te. 27 (A.A.) - Macar A.. 

jansı b!ldiriyor: 

1 

' 

SalAhlyetll bir menbadan öğrenil. 

dlğine göre seri Macar te§CkkUlleri ye_ 
niden ilerlemişlerdir. DU§lllan Macar 
te§ekkUllerinln ilerlemesini tanklarla 
geç!ktlrmeğe çalışmı§Sa dıı askerleri. 
mlz bUtün cephede akim bıraktırmI§ 
ve Sovyet dUmaarlarıru tekrar tar. 
deylemiştir. 

Zayiatımız chemmlyets.ızdlr. 

Münakale mUşkUlA.tma rağmen kı. 
talarımızm aavleU mükemmeldir. Sa. 
lAhlyetll kaynaklara göre, mUttettkler 
cephesinin cenup mmtakRamda tah_ 
şld edilmiş otaıı Sovyet kıtalarının 

şiddetli mukav~m2tıne rağmen bir 
~ehrln muhasarıuıı katJ olarak ilerle_ 
mektedir 

Yunanistanda 
Hayat pahahhğının 
önüne geçmek için 

Tedbirler 
ahndı 

Atına, 27 (A.A,) - Stefani Ajan. 

ıı- ~lınlşler, lngiliz keşif kolu ise 
' kırn esirler ve kıymetli ma

ı.. tla av1et etmiştir. 
<\tşlf smdan: 
~e kollarımızın bu cürotka • Nazırlar mecası, Ucretıt-rl bayat 
~ı .hareketlerinin dUşmanın a-
llı~ il_zerindekJ tesiri, bu kolları- pahalılığına uydurmak ve muhtelif 
ıııtct hıç bir manlııyıı tesadüf et- içtimaı tabaka:ar için a>nl hayat 
li e.r.ı h standardı vücuda getirmek makııa.. 
~le areket Uslerine ııvdet et· dlylc amele Ucretlerinl; hUk~met me. 
~h n ~nra İtalyanların bütün 
llıaı ede !lİddetıl bir ateş açmış ol- murlnl maar.ılannı ve hı1sust mUstaıı. 

1 ~1'1 Ue sabittir. demin aylıklarmı yüzde on llA yetm{J 
.ı ~y h nlsbetlnde arttırmağa karAr verml§. 
'lij!tn n ududunda topçularımız, 
I~ anın motörlü bir nnhliye ko- Ur. 
~1lt \'e ileri tnrıı.ssut mevkilerine ltalyan Io:ğal kuvvetleri kumandanı, 
llıı,t muvaffakıyetli bir ateş aç- terhis edilml§ olan ve Atlnada mu. 
l't nı:r. :Su cephede de kefilf kolla· kim olmıyan Yunanlıların, vUlyetıe. 
s~ r.ekntınm insiyativi bizdedir. rinde lktısadl hayatın kalkınması için, 
~ l'iYede sükün büküm sürmek- memleketlerine dönmelerini emret_ 

, 

~ mlştır. 

l"-;~::;;~~ ;~:~;~~;n-.-:-~-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,.-.-.-... -.-.-.-.-.-.-.-l 
' k Erı vüksek faiz tasarruf bonolarında: Hem : 

l ~ sanı. hem vatanı düşün. binden artan para: : 
arını Tasarruf Bonolarına vatır. : 

Ulusal Ekonomi : 
' ve ~ 

Arttırma Kurumu .: 
' 

Alman te~liği .................. 
Sovl}et muha-
sara çemberi 
Gittikçe darahyor 

---0-

Moskova 
Yeniden bombar

dıman edildi 
-0-

T ren yolları 
tahrip edildi 

Berlin, 27 (Ra.doy) - Alman 
başkumandanlığmın tcb~: 

Smolenskln şimalinde muhasara 
edilmia olan Sovyet kuvvetlerinin 
etrafındaki muhasara çemberi sı .. 
kıştırılmıştır. Hava kuvvetlerimiz 
düşman şimendifer hatlarını ve il
tisak noktalarını bombardıman 
etmiştir. 

B<>rlin, 26 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığmm tobliği: 

Bütün şark ~ephesi boyunca ha.-. 
rekat muvaffakıyetle devanı et
mektedir. 

Alman 'harp tayyareleri dün ~e
ce yeniaen Moskovadaki de:rnlryo
lu 'Ve iaşe tesisatına çok müessir 
bir surette hücum etmişlerdir. 

(Dcııam1 Sa. 4 sii. 5 de} 

Sovvet tebliği --
Smoiensk 
dayanıyor 

---0---

Tayyare meydan
lan tahrip edr ldı 

--<>-
Deniz kuvvetleri 

Karadenizde 

Tuna ağzır.da 
bir ada 
işgal etti 

Lonrlra, 21 ( A-A.) - Bu sa
bahki Sovyet tebliğinde ezelim -
le şöyle denilmektedir: 

26. 27 lctmmuz gecesi kıtaa. 
tımız Smolensk ve Yitomir isti 
kametlerinde şiddetli muharebe
ler yapmışlardır. Cephenin di
ğer kısımlarında büyük mikyas • 
ta harekat yapılmamıştır. 

Tayyarelerimiz. düşmanın 
makineli dizütamlarına ve tay. 
yare meydanlarına taarruzlarda 
bulurun~lardır. • *. 

Moskova 21 (Radyo) - Bu sab&b 

(Devamı Sa. 4 sit 4 de) 

Bir Alman taburu seyyar köprüden geçiyO'f 

Bulaar 
Nazırları 
Rom adan 

döndü 

ı Atlas 
denizinde 

Abluka 

Sofya, 27 (A.A.) - Ba§vekll Fllof 
ile hariciye nazırı Popof ve matyetıe_ 
rl Romo.ya yaptıkları resmi ziyaret. 
ten diln So!yaya dönmllşlerdir. 

hattını 
yfırmak 
isteyen 

Alman askeri Bir Alma 
dolu vapuru 

1 1.~e~~uyt~~~di- yakalan 
Y
aya aiderken Londrıı, 21 (A.A.) - Amirallık da. 

~ !resi, ablukıı hattını yarmak tcşcbbü. 

Berhava sUndc bulur.an l!:rlangen a~ındaki AL 
mnn vapurunun AU Ok nusunıın 

cenubunda lngil1z karakol gcmll ri 

e d l• ı d ı• tarafından yakalanmış oıa~ğunu bil • 
dlrmektcdir. 

-<>--
Almanya lsveçi 

p\.otesto etti italyan lar111 
· tehlike 
mıntakası 
ilan ettiği 

Lonara, !'"/ ( A.A.) - Moskova 
radyosunun bildirdiğine göre. Al 
man askerini hamil olarak İsveç 
tarikile Finlandiyaya gitmekte 
olan 2 tren berhava edilmiştir. 
Alman hükumeti bu hadiseyi Is. 
veç hükumeti nezdinde protesto 
ederek trenlerin himayesi i<:in 
kontrol tedbirleri alınmasını ta. 
lep etmiştir. Sicilva bo
Amerikanın tayyare Qazından 

taburu Mühimmat 
Va§ington, 27 (A.A.) - ()fi: 
Tayyare lle nakledilen kıtaatm 

birinci taburu ihdas cdnıniştir. Bu 
tabur, zabit, zabit vekili ve er 
olmak üzere beş yüz elli kişiden 
mürekkeptir. Bu tabur, Panama 
kanalında bulunmaktadır. Tabur, 
paraşüçtüler ve tayyarelerle me
sai birliği yapacaktır. 

dolu bir 
ı ngiliz gemi 

kafilesi 

Kızılordunun 
harb silahları 

geçli 
R)ö_yter Ajansının Akdeniz. filosu 

ile birlikte buJıınnn nıuhablrlndcn, 

27 (A.A.) - Garbi Akdeniz filosuna 
Vls Amiral sır Jıımcs SCffiervlllc ta-
rafından vcrllml§ olan emir, ııu tdı· 

"Kafile, geçmelidir.,. Bu emir yerin 
getirllmi§tlr. 

(Devamı Sa. 4 sü. S de) 
Yazan: 

Mütehassıs tayyareci 
T. A. (Yazısı 2 nclde) 

Sovvet 
Sallnalma heyeti 

Amerika da r 
Ncvyork. 27 (A.A.) - Ofi: 1 
Sovyet Satın alma mcyeti, tay

yare ile Montrcal'dan buraya gel
miştir. Heyetin hangi vasıta ile 
Atlas okyanusunu geçeceği malüm ı 
değildir. 

Cenubi Amerika 
harbi bitti 

Qutfo, %7 (A.A.) - Equateur. ~ru 

At yarışları 

-hududundaki muha.semat, diln saat l 
ıa c:te k~Ua. D.iJMM ot ~ ~ w sürprizle ~ iki koft' Ya.zısı 5 inci sahifedef 



-!IMın za ww ıNI 

VABIT'IK 
ANllBLOPDlll 

Sovyet Rusyada yeni Tarih vesikalan mecmuası 
silah merakı dan sonra bir dllek 

Artivlerimiz ne vakit 
taanif eclilecek Ye yalnız 
iaimlerini duydupmuz 
kitaplara ne vakit pYU· 
tacaiız? 

Büytik harpten ~nra kurulan 
Sovyet Rusyanm kızılordusu 
~hsi bakımından her ti.ırlü im. 
kanlara malik ve sayısını istediğ 
kadar, yirmı milyona varıncaya 
kadar çoğ&JtabileceK bir cömert
likle ışe girişebilird . Böyle bir 
ordunun eline verfü•,ceik sili.hlar 
.iae, kızılorduya mıras kalan va 
srtaların dilşük evsafmdan ~k 
daha başka kudret ve kabiliyette 
~ takdirde ışe yarayabilir. 
di. Bwıu takdir etmenin btiytlk 
mazbarıyet)eriru. Sovyet Rusya 
gençliği bqlangıç olarak bava 
tarda ldri.k etti. Ve itte kıztlor 
dunun yenı ailab merakı da bu 
noktadan filizle uneğe başladı. 

Her şeyde :ı evve namU.tenahi 
say.da tayyar3Cl ve ı>araşütçü 
yetiftirerek l>ır istikbal harbin&: 
orduaunu havada kullanmak ve 
bütün hasmılan kal"ŞISJnda tasav 
YUr edilemiyecek ailrpnzlerle 
meydana çıkmak emeliyie sivil 
tayyarecilik teııııekkiı\leı-ini ilk 
mektep sıralarına k:!d'lr 90kabil
cfi. Çall!}tJ. didindi ve nihayet 
1935 senesinde yaptığı büyük bir 
bava manevraaile, bu sahada ha. 
zırlamııt buhındugu yeni yeni 
silihlanm teşhir etti 

lnkir edilemez bır hakikattir 
kı; paratütçU.leri ve bunu mittea. 
kip yapılan ikinci bir Kief 'lll8DeV 

m1teı11ıee ılH ıu '$ s •• ayı ruındaki havadan ablan tamda. 
~bide, Rcımanyanm l91f ~ nn ındirme ımHrılan bOtün dün 
llıMltlr'lıktni milteaMp Tlık Al- ya elkin lllllOmiyeainı gıcıkladı, 

B1lllar ~ tanıfDJaıı P'*zmı Alman ulırmi m&Jram
edlJmJttt. lan ptdet1.i tenkitJerie IJu 18llİ 

S:::========::j, llarp sı!.Mnmn muvaffalayetsidi. 
lie ~ ileri tıürerlten, 
\lendisi paraeiltlii kıtalar ve ha. 
n pQader.tni hazniamak gay_ 
retine ka.QıJdı. Böylece Sovyet 

Amerika 
onanması 

enilenigor 
Son aürati haiz 

torpito daha 
ındiFildi 

usyanm ıbu Y•İ sillııh buluşu 
mi1th.if bir kUYft't olarak elinde 
"'1lunmaktan. ziyade hatmnları -
mn eline ı81J11lit CJldu. Ve Alman.. 
:ruım -... hamrı her c:ıeti*fe 

fllluvaffak ola bava bukmlanm 
4u P8Dlllltl6 htiemn Jata1ari1e 
IMlprdlğl~ 
Km:lordmıun ikincı.merakı ~ '°" •"••*lar IWtnde te&IL ..... . ....... ,.,,., ~--

Devralarmda JIUlhmurlannı göre.. 
tek zab.inn ontalarmduı Çlkanl

, -.. .......... • maamı emıettflderi alır tank i. 
pi diieı' büUiıı Avrupa devlet
leri mdiul 1-iarak ağJr tanık in.. 
111&tmdan safmuar ~ilderi 
laalde, ScJlll)lllt Rmya lreidi ~ -
rllG w arh-•an ilatiyllÇlarmı 

lliPiilUllH. ......... • J'llal tor-. hin ıllrek dıDlllan tGllluk tanklar 
mlhtlDe ..._. o1aca'1 be. :irı - eiwı••dyet verdi ve Al. 

ma anayihlbı baarlamakta .....,.--------·f WanıluP :yetmlt tonluk tank -

ECIZELER 
~ .. aaaı. nKYAlltl 

lanl&n yinni ton daha fulamıı 
11wı' t -.tile A•ı upada 
AJmaıı taDJduma. lraqı Lynl Iİ.: 
lılıbla mıhh'e edlbileoet kud.. 
rette YfJttinıe ordu olarak kendL 
nl lot l&DUi okta. Bagftn i~ At
man .motörlü latalarmm ağır 
t9e+W ll!l'im1e ymptddan fid

~ • ..., .. _. detJf 11tieum1atm diier cepheler_ 
.-ı1er.. de olduğu gibi kaU ve tam bir 
.... • "! P Ul lıılr • Me· ..-,.va.ffakıyete doina lidememiş 

....... eersmı cllaJıer; t<*tMmm bqlJCa sebeıplerindeıı 
1laa ff t.m de pek biri aiatak da, 8ov}'ft ordmswı • 

..... da ....... ..- tild daki abr taülann mevcudtJetı 
bir d8rt &6dr. ,,.., ,eklnlarmm fazla otqu ga.-

n • • ' -. terilelııftir. 
mılll _. e • ız-. . ..._.. Bu !'!kildeln ke8if ve muaz _ 

Yazan: 

Mütelaauıa Tayyareci 

T. A. 

delelerınde sillh merakı bir da. 
ha kendini göstermiş bulunU)'CI'. 
Vakıa tanklar büyük bir hare

ket kabiliyetine malik olmakla 
beraber, elemanları da çelik lev. 
balar içinde mahfuz bulunmak -
tadırlar. Bunlara karşı harbede. 
cek tayyarenin makinelitüfek 
!eri hiçbir tesir ~az Ancak 
tayyareler \izerinde oldukça bü
vük çaplı makinelitüfeklerın ve 
ya küçük çaplı topların bulun . 
durulması zarureti vardır. lste 
Sovyet Rusya havacılığı tayya -
releri üzerine top yerleştı nrken 
bunları da.'ha ziyade havayla ka. 
ra arasında ve tanklara karşı o
lan mikadelelerde kullanmağı 
düşünmilıtttır· Tanklarm tankla . 
ra karşı muharebesi, tayyarenin 
tayyare ile muharebesi gibi nor. 

Amerika 
Askerlik müddetini 

artıracak 
Vaşln~ton: %'7 (A.A.) - Ofi: 
Ayan meclüıi 118keri encümeni, 

"Mll.U m n!aa.Un tehlikeye maruz" 
bulunması dolayısile kur'a ve ihti
yat efradmm bir seneden fasla si
IAh aJtmda tutuhnalarma mtieaad• 
eden bir tabir kabul etmiı[ıtfr. 

General · dö Gol 
Beyruta gitti 

J..olldra, Z7 (A. A.> - B. B. C: 
Goeral de G&ulle cuma gilnil 

8e,.ruta vtd obmıiıt, 'Ml)1tlt teııa. 
ltüratJa bnµlanmştır. 

Rus cephesine 
gidecek 

1apanyol tayyarecileri 
hareket ettiler 

Mmdllt., 11 ( .) - Oft. 
Bir tayyuec::Ber grupu, Rua 

cepiıelliDe gitmek taere t.pmya -
dan hareket etndttlr. 

Basarabyanın 
işgali tamamlandı 
lmllnıt, :n ,, .,., - Ramea 

oro.u bıglc• ............ tebll
ğt: 

~ tMliıM Ali bitmlt
tr. Her tarafta mtaıauııa tema e.. 
clllmittlr. KllDel'te birçok bina. 
Jar, katedral banp olmllftur. 

~ da!c:selir. zam yeni silllılar yanında hlz -
...... ....._ mete girmİI daha balkalarmm faret hqeti 

11eı1-.. .. •!' • ıe- ~ hakkında 'kat1 bir Bulaariatancla 
de 8&Uetln ~bal- na)Qmatmıız yok. (1lnkü Sav. s.ı 21 fA.A.> oo 

;W.;..ıt lıe"adıı ..-1 yetlerm kızdordusu her cihetten ttaı~, Flalandiya -:e ~~ar-
;_,., .HiUer mrAteklrleri btr parça olsun esrarını mu'bafa- ı kanı MGlllron sefaretlertnin 

-r~~Nnealet, za ediyor- Ya.hm şa var ki, hava leUtlerlM ritm ırte olan :t~': 
IP'!ı-.ı._.._._ ~ eenett. tabıyelerinde ve bih- tayya. ve memarJnl din seee Sofya ~ 

• ...,.... renin tanklara .kanp olan müca. ta8yonundan geçmişlerdir. 

mai ve her 7.8.man belc:Jenen ne • 
ticeyi verir. Fakat tyyarenin bir 
tanka karşı olacak taarruzunda 
ve bilhassa topunu kullanarak 
yapacağı muharebede muvafta -
kıyet şanın ne dereceye kadar 
lehinde olacaktır. Bu 'busua me. 
rak edilebilir . 

tıte şark ce,,:he.sinıde başlayan 
Sovyet - Alman mücadelesinde 
::;ovyetler toplu tayyarelerini 
tanklara kartı kullanarak bu dü. 
şünceyi balletmeğe çalışıyorlar. 

Oyıe tahmin edilebilir ki. tank 
!ara karşı a~ılmış olan diğer mU
cadele ve mUdaf aa safhatan ya. 
runda tayyarelerin t(>plarile ola. 
cak müdahaleleri kati tesirli bir 
netice almua bile. tanka karşı 
müdafaaya bir vardımda bulun.. 
mak imki.nlanm kaçırmıyacak -
tır. Böyle toplarla miıcehhez ve 
seri tayyarelerin yerine hafit ve 
ufak pike bombardıman tayya. 
recıklerinin kullanılmasındaki 
faydayt Alınan ordusu tecrübe 
etmiş bulurunaktachr. Bakalım. 
Sovyetlerin şark cephesindeki 
tanklara k&rll bu yeni tabi ye sis 
temleri ne gibi bir haBıla elde e. 
decektir. Ve ancak ondan sonra. 
dır ki kail karann pikeciler ve
ya toplu tayyareler lehine mi dan 
mUş bulunacağı belli olacaktı9 

Japon va 
Paralannın bloke 
edilmeaı üzerine 

Amerika ya 
Mukabele bilmiailde 

bulunuyor 
ş-pay, S'7 f A.A.) - Afi" 

Maarif VeldJllltnbı "Tartb Valka. 
ıarı .. mecmaaPDCSaa .. VA&n. kuaca 
büeetmı,u. tık aa.b& " lld8Gl atla_ 
haDm lllD edileD JU11an. Tllrk mat. 
baaclbk aan'atma cidden pnar ,,.,... 
cek en mtlteJcAmll bula OrMtl " ta.. 
rthl Talkal&nD IDJDletlD.l •Jfalarm. 
da toplayan aı ~ dolaJI u... 
rU Vek&leti M kadar •'"Jllan- udlr 

Bu yUPDda, kqmetll tarlbçl " 
Topkapı .kOtQpbaaeli dlrekt6rtl Tail. 
sin ôs'llD "Selim m Mutafa IV. n 
Kahmut D. ......ıanna alt bir kaç 
veaka,. adlı clddlll kıJIUUl tetldls 
yum De raıJc R4lfld UDat'm XVDI 
am Qmnaah tarihi ~n 
''Şebdl Omnan J:feadl ..ıantnmeel 
ne UAff etuti baldlıat. fqclall not. 
ıar bakkmda blr Do 8Dı1 eDJlemels 
l.ltlyorum. 

Tahaln ÖS'ün orta.)'& koydup ,,...,. 
kalar, vaktiyle Fuat KöprWUDtbl bir 
makale Ue Dert .Urdtlltl "ôemanlı 
Tllrklert cleTrt tarlhl bagtlnkQ prtlar 
dahilinde yazılamaz.,. mUtaJeeen" 
ı.a.ykıraD birer phlttlr. l'laat KllprO.. 
ltl. çtlnkll dfJQrdu, Oemaalı TOrkleri 
devrllle alt tartb vealllalanmla QOk 
nokaadır. Ve pae dlJWdD ki. bil 
devre alt bqka dillerde meee1& ttaı. 
yaıaea, LA.tlnce, A.rabca, AoemGe, Ya. 
nanca, Ruça ft GQrcOce .....Serdeki 
blM alt bt\Um ftallaılu' toplamp tu.. 
nif edilmelidir. 

Bunun t ... 1r1ruı. tmıwu pek kcıla7 
deltldtr. Yalmz gene pell lrolaJ' otan. 
yan. fakat tahakkuku arurl bulunan 
diğer bir dbet kaJ17or ti. o da kendi 
tarihimize alt llmdl -~kl 
•ealkalardn'. TSl'lb Encümeni Mec. 
muuı bu abada ,wmuııa uulacak 
vesikalar nqrettt. l!lonra usan müddet 
bu aabada çal•pmadı. Arada mrada 
bir kaç tetkikçi karmca kararmca 
ifallat bu dabl yokluk içinde bir •ar. 
lıktır) çalqtı. 

Bu aayfada klifealDi ıOrdttgtlDUs 

mektup. Mutafa lV b •l JUUldır. 
Padifih Alemdar vakaaiyle h&plıedil. 
ID•lllfl ......... ;1

Y "" tli9f ltf 
JfllPlf°' Derya, Seyd1 All P~ 
ya yazılmıf ~maaı ihtimali venı.n 

tur. Bankalardaki btlt.U.n Japon h • mektubunda kurtanlmuuu yaln.n. 
•plan ile 80ll zamanlarda Çinliler yor· "Seni çılttıiJm sllJI Kaptall p._ 
namma devredilmlf olan Japon be.sa. f& yapanm.. Mutafa Pata Aataaeden 

bati 1ı1a1ı:e edllııldfUr. · sıtutt sibl derMl Oll biDd9a myacte 
J...-Jena. llllllEüele bümilıil ol. 

RuzveltiJı Japon ve Çin kredilerini 
bloke etmek kararlan, ticaret maha. 
fUlnde kargqahklar husule getirm 
Ur Bununla beraber ŞaJı«baydakl 
Amerikan b&Dkalarmm Vaştngtond&n 

alaca.klan talbDats inUpten.-emıt!t• 
re '1lllt beeatıatl tedl)'atll ~etme_ 
len OZerine tıeiıN'a>-iOkClıiıi .nuı,... 

.. MDUlDcle Tlen8bl'de uker bqına cem edip hemea aua. 
mü ....,,, 1 yı hUmayCuıa gelip eözOntw.de ıarar 
,._lllQlrJen Pbl bQnelımı.l imU,.ab edip beni çıkaraam, sönytm ...U.., 
-talıa7ı blolııe etmelerlnden endlfe Tahaln öz diyor iti· "Arfivde bulu. 

edllmetıtedlr nan bir vesika bu hldtaelcrln lç 70zU. 
T~•, 11 (A.A.) - Radyoda, 

lıG' nutuk lllyliyen Japon iatlbba
rat blro81ı reW dotor lto. Japoıa
JUID mgelth"'e Diyetlerinden 
..._.tmle ve J'rama ile Japonya 
U'llzrMa aktedtlmlt olaa mtlteb· 
lı8 m6dafaa •'"kmn amerikaıı 
ımnetıerbda lslanda aduma ~ 
Jı;anbDalarmdu daha llUlhpervera
lle bir mabt,yetl hat. olduğunu 11'-
•e cYlemlltb'· 

MmnıUleytl, Dane ıu suretle 
-.....~r: 

Rus9eltin karan üzerine Japoa 
matlabatmm bloke eclllmeshıin tk
u.dl ı.Jmwla Japoaya üzerinde 
ekldl bir tdlrl olml]IUÜlrr. 

Batfp, Japonyayı Hindic;lnlnba 
mlddUtlllla müteallik bir misak 
tmul•mağa .eftetmiıt o1an esbap 
ve avamlll hatırlattıktan sonta 
Amerikanın Japonyıuıııı hakiki 
maksatlarmı anJanıaktan ımtina 
etmekte ofduiuu tıöylemlş ve A
merlkalrlan daha iyi niyetler be&
lemeğe dPet etmiştir, 

nü ve ılmdlye kadar b!Jmml)'Q bul 
aoklalanm da tenvir etmektıedlr." 

1 Ştmdl seçelim. J'aUL Refid Unat'm 
"Şebdl o.man ıı:ıenc11 ~ 
ne !it.ve etull notlara. Talk Rqld. 
bu noUarcla TUrlt taı1hlDde bePmlf 
ve baaı1m&mJt ııef&retnamelertn blr
Uateani Veri)'Or 
Öğreniyoruz, ki 16 aetaretaame 

neıredllmemlftlr. Nllli Mehmet Ai'&
mn Rusya seraletnıuneat 1722 23), 
Blh&Ç Kuatafa mfeDdlnlD Mfaretna_ 
m..ı (1130). JılelblMt Omnl l:leadlBln 
Rusya sefaretaameai (17401. Kımnb 
Rabmı Zfeadlnta 1ran ....,.. ........ 
U7ff). NeeaU Wadlaln R.,. _,._ 
retnameBI (1776), Seyit lı!JDail Efen
dlnlrı &efaret takrlrl ll'aa (1'18&,, 
Ahmet Azmi Efendiıdn sel&ret takrlrl 
Pas C1787), Ebltbektr Ratib F.. 
fendinin Nemce aefuetname• (1791 l, 
Yusuf AgAh Efendinin Havadlımamei 
lnglltere (179Z-IN), Jılabınut Raif 
Efendinin JournaJ dıe Va,age (1792), 
Seyıt AbdllrnJdm Kec!t ıntendbdD 
P'r-anaa aefaretnameırt (l80e 1111). 
Bozoklu Osman lfaklr Efe"Cllnlll Re. 

aimll 1n.n ..tantııaaaai 0811) 
mık Papam Londra MfareU 
teri (1832) ve blr de mecmuada 
kaya bafl•nan Şebdl Bl•Ddi 
nlllllMl. 

Notlarm en mUhlmml ıu: " 
IMUrılert ele geçlrtlebileldel'dlr· 
leri muhtelif yerlerde görtllen dl!" 
faretnameıılb a) RatW Kebmed 
dinln İran. b) A.bdtlrnak B&Jllf 
t'endlnin PariB. c) Seyfull&h 
Avusturya. d) Defter Emtlll 
Beyin 1ran 8efantnameı.rl). 
meUnler1 J'örlUmmlı,tlr. 

ArJivlerlmizln tunlf ve tetkUd 
ıedlkoe daha btr ooıt lldUal* 
name met1Dlertne teadDt 
da kuvvetle tabmlG ecWetıHir ... 

Başvek&let arpv daireslndıe ~ 
ğer tarihi vealkalan Aklayan 
terde 111pdan taanlf. ne •alrtt
recek •• ba tlJDdiYe kadar ete 
yen. tarihlerde görWmlyeo 
eserlerin tetktldne ne vakit t 
buıl olacak? .. Bunu keatlrme19 
kan yoktur. W'akat bir uır ~ 
recettnı ll&yU19D1er ftl' 

ll:Yet bir uır Bo bir a91D 

ıu ~ etmete llısum yok ..... 
~ t.HTel' edllııntfttr k1. •• 
rut,'u 11811' 110nra ta.mıı lçla 
müteU- setir'\mek meeUıri 
k&lacaıtıs. Buntı sayın Maarif "' 
miz Huan A.U Yüeelta dlfO 
t11Pbe et1Dl70f'IS. 

yoruz. 

Romanya 
Finlandiya il 
Ticaret 

anlasma 
yapıyor 

111-*'pe;tı, 11 (A.A.) 

Yeni bir Ucaret 1U1Atname91 
znnnmda mUzalrerelerdo 
Uzeftl burQa tılr ll'bdADdt111 l 
be,.U plmlftlr. 

IClki tlıearet ltlll.tDHM!etnfn .. 

datl bttam blllmak tızendlr. K~ 
relerin !JI bir ,alda oenıu • 
Olduta ve pek ,.m lıtr amencfS 
mttceye varacajfl tallllda 
dlr. 

Edebi 
Roman öMRALD Yazan: 

REFiK AHME 
SEVENGIL 

den bir nevi yan dini bir manevi hayat ,,e 
irfan sahibi olmu9. Onun birçok mahkümla 
ra üatün olan tarafı buruıdır. Demirden lelr 
lehi. atqten gömlek olan dervith"k yolund
geçen seneler bugün bu perİfall tahaımniil 
heykelinin üstünde yük.ektiği kaideyi tetkil 
ediyor. 

......... .. :si.: yal 
................. °'"' kov· 

Ona verilmi§ olan işler hemen hemen umu 
mi bir t.abime ujnyarak başblan tarafın 
den batanlr.Yor ve 90nra Dede büyük 'bir it 
yapm11 da YorUlmut ai>i mahkumlar etrafı
m ahp ona kilni tütün, kimi kibrit veriyor, 
ODU ..aki dinJer.diıiyurJar, eğlendiriyorlar. 
Helrikatte o nuıhklmlann eğlencesi ve te· 
sem.iclir. Çwkü Dede çok gezmiş. çok gör 
mÔf, türlü boyaya bayamn11. hayatın ncaiı
nı, .oiaimau ,.kmdan tecrübe etmiftir. 
Söıderile Ye daha ziyade hiçbir eeyden ..18 
fiklyet etmi,.n h.Ji ile mahk6mlann gözle 
ıi öniiude bir tM.nmül abicleei til>i Y8fl10" 
"-........... içiNıtıa aelmit. bir zammı tim· 
tek sihi ...... ve clGtiiP kaftunJt zenlJİn)c 
zesin. fMirle Wdr dertliye et. dert.ize yol .. °""' ,.., •... 

Atm.ııet .,... .... ___ •ıMI .. 

vuıla ı . te eşkiyalık ettiğini öirendiii 
zaman rin bir hayrete dütmek.ten kendi-
sini alam "llıstı. Büyük bir irade zih içinde 
tcnbel bir omür sürmeğe alıfmlf görünen 
böyle bir adam e,kiyahk p,i çevik. atik, 
hareketli, gezici. 'urucu, kıncı kabiliyet ie
tiyen bir işi nasıl yapar? Ahmet Dündar.,... 
raları Dedenin hayatı hakkında taf.ilit alm
ca tahminlerinde yanılmanu, olchaiunu an 
ladı. 

Dede, eaJti O....nlı inı, _ıorhaj.aun 
gcnit hudutlan içinde teldle Mime dolqıp 
rasgcldiii yerele kamıaı ~; o teYh· 
ten bir nukte beriki den-itten bir nefes, fi
lan ariften bir IÔZ, filim kimeeden bir nağme 
öğrenerek ve bu derme catma biJciyi eene
lerilt \ F dıırdaiı l0'9i ile Çıeiiçet.JUZf.l 
............. w" ~" ";,. ... 

Dedenin tahsiyetini ve akibetini hazat· 
layan umurlar arasmcla içki ile afyonun tı. 
ehemmiyetli yerini kaydetmek lw11ııdn. 

Bitip tükenmek bilmiyen Anadolu ~ 
larınGa elinde kmk bir değnek, omuzµİıdll 
verimaız bir azık torbaeile yaya olarak do
laşıp t~elli arayan dervİ4İ11 Salih Cavut ile 
WuflnaR biraz da sıaripc;e sayılacak bir te" 
sadüf neticesidir. Salih Çavuşun etkiya reiıı 
olarak ,.._tığı günlerde banndıiı otmanlat• 
dan birinin kenannda. otum kurup yol 1ce9d' 
lazanludan biri bu derbeder yolcu)'\I ya peı· 
ralı, ya ,üpheli zannederek silah menzili,.. 
abmt ve ~hdit edi,, durdurduktan aonra y• 
1-lıalJtP çetema olduiu vere 1retirmi9 
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900 i~k okul ~ğret- IEk'!1~~~ sıkı :~~;~~ 
meni zam a ryor ı teftiş ediliyor :r:~~~y:~r:'~r~~ Y • ı c buki bu merkezler, taş, mermer 

enı zam ar umhuriyet bayran11ndan da:~:~:ı:p;~=eo:ıb~t r: ~r~;~.a~:!rı~~ .. t:~: 
it

•b 1 • b 1 mek, vaziyP.ti etrafında belediye Jarile zeka v~ irade stoklarınin 
1 aren verı mıye aş anacak :ıa. ;eS:ı· 1 shuarrmettaen tefekmtiş eektmle. enn~- biriktiıii :verlerdi. 

Bu merkezlerdekı mur ~ıi bü. 
letanbW ilk tedriaat ötretmeıılerln_ Bunlarm llster. hazırlanarak Maarit vaziyeti düzeltilmiş ve normal o- yüklüğüne. taşta tecelli eden is.. 

den sam ıGnne,e hak kazanan bu. VekAleUne gönderllmlıtlr. U.te ya. larak çıkmaaını temin et.m.l§tir. tif harikatarına bakarak övü. 
llUlll idare b0t9uinde lall.li.lat azlığı kmda tudikten gelecektır. Maarif Üsldidar, Kadıkö.) cihetlc.nnde iyi 1 nürdi.ık 
yUzOıldeD flmdiye kadar bu zamlanm idaresi vUAyetıe de temas ederek ye. ekmek çıkannıyan fınnhır tıakkm- Şimdi. onları kendi elimizle 
a1almJan ~tmeuıeriıa vaziyeti Ma. Dl zamların tahsiaatını bütçeye HA.ve aa kanuni takibat )ap.lmıştır. yıkmış, kendi kundaklanmızla 
ar!f mtıdOrlOIG taraflDdaıı incelen etUrml§t!r. Dilııden itibaren bu fmnlarda tes- tutusturmuş bulunU\onız. Me. 
mlftlr. - Gerek barem ve gerekıre kıdem mUd bit edilen ekmek !Dl8.li sfsteminae seli gUniın en veni haberi "Ber· 

Bu ög'retmenlerin bir kı.<ımı barem detlnl dolduran bu öğretmenler :ıam. ekmek yap:nağa başlamışlardır. lin" in en bfj1~k ta\'Y&rtıer \e 
dolaymfyte, lllve edilen ~receJerlııl, ıarmı önOmllzdeki 29 llkte~rin Cunı. Bir çok fırınlarm bır çuval un- en kocaman bombalarla delik 
bir Jmmı da yeni kıdem tr.Ud~Uerinl buriyet bayramında alacaklardır. dan aynı miktarda ekmek imal et- deşik edildiğidir. 
1kmal etml§ olan öttttmenlerdir. 1 Bunların aayıaı 900 kadardır. ınedikleri görUlınilştUr. Bazdan 98 Lord Ha1ifaks: 

Mektep kitapları 
basılmıga başlandı 

ŞehrimJzde bulunan l\faar1f Ve
kili Hasan Ali Yücel okul!ımn a· 
çılmaaı yakınlaşması münaıııl'betılc 

devlet basm1 evir.ne tf'ti:1k·e··de 
bulunarak Jutap Yazıyetınl 11 ,.ı.! u 
geçimılıJUr. :M::v:-u~ kitapların de-

şiğmıyccek olanlan ba.cıılınaga ha, 
Iannrşt r. Diğer kitaplar da ağue
tos ıçınde basılmağa başlanacak-

tır. 'Maarif Vekili, bugünden iti
baren üniversite ve yüksek okul
lıın tefti, etmeğe baflıyacalttır. 

bir kmmı da ıoı. 103 ekmek c,:ı- - Dur hele ~eceler uza"ın! 
karmaktadır. Vaziyet belediye ta- Dedı. Uzun kış gerelerinin ka.. 
rafından tetkik edilmektedir. ranhğma büriinmüş korkunç 

planlar hazırlanıyor. ~ yaz. 
Bir kaç gündnberi 1stanbulda "Londra ", bir yanardağ gibi a. 

buğday miktan fazlalaşmaktadır. lev püskiirmüıştii. Bu kış demek 
Gerek beyaz gerekse )umuşak sıra Berl"nin. Felaket. merkez 
buğraylann da geldiği ve mikta- merkez. b<-nder bende• dolaşı
rmın arttığı na.zan dik.katı celbet. i yor. 
mektedir. Bu suretle Şehrimizde 1 Adam boyu ı?fil1eıe:-, dev çap. 
ekmek halitasmm buğday nisbeti lr bombalar, bir düşüşte altı ki. 
tedrici surette yültselWecek arpa lometrelik ~evreyi tuzla buz eden 
azaltılacakrtır. hava torpilleri atıldı. Daha ln1 

yükleri de yapıldıkça savnıla-

cak. 
FUat efmdiye kadar !iJPr 

devlet Avrupada zehirli gaz kul 
lanmadJ. Ha.beş seferinde çıplak 
acizlere karşı mübah sa~an, 1ıo 
korkunıo sililıı, henüz ei.ine alan 
vok. 

1''akat iş sarpa sanp da blçak 
kemiğe dayanınca, galiba o da 
kullanılacak. Gerek Rus, gerek 
Alman kaynaklarından gelen ha. 
berter, dtbııYayı bu felikete de 
hazırlamak istiyor gibidir. 

Brüksel, Belgrad. Varvova 
Londra, Berlin, Ems kanalı, 
Brest. bugünkü muhariplerin, 
meri:ıametsizliklerine şahittir. 
Şu halde yakıp yıkan abide, ma. 
bet, hastane. mektep demeden 
her yeri ve her şeyi ateşe veren. 
çocuklan katliam edenlerin ..,_ 
hirligaz kullanmamalan aa1i bir 
fazilet sayılamaz. 

Bu silihm kullanılmayışı, 
kullanan için de tehlikeli bulmı. 
masındandır. Başlayan bilir, 1d 
attığmın ertesi gü.nU. kendi ba.. 
§Dl& da aynı bela dolusu döJd1. 
lecek. Sonra gaz, hareket h.afuı.. 
de bulunan ordularda, dalgalı 
cephelerde, ilerleyip gerileyen 
hatlarda atam da vuran iki yam 
keskin bir Stllbtır. 

Onu bugüne kadar .baıbin dL 
şmda işte bu tUrlü ihtimall• 
tutuyor. Fakat korkuyorum, ki 
yaı ı başlar dalı çok daralın. 
ca, bu da olacak. Son haberler. 
hiç de iyi dewıl Allah iki taraf 
da insaf -v rsin 

Hakk S ıha GEZGiN 

10 yaşında 
bir çocuk 

Araba denize 
yuvarlandı 

1 GONOE N GONE i 

Boğulma tehlikesi 
geçirdi 

Hacıkadm mahalleainde oturan 
Feyzullahm 10 yqlanndaki oğlu 
N.izamettin, dün Galatada nhtml 
Oserinde oynarken muvazenesini 
kaybederek denıze yuvarlanmış -
t.ır-. Çocuk bir müddet denizde ça
t.Jım11, etraftan yet!şen ·halk ve 
kayıkçılar taralmdan kurtanlınıe
t.ır-. 

Otomobil kazaıı 
Mercaa :yoJmounda doka, numa

rada oturan İbrahim Sönmez ev
velki gece Kal'alıtöyde Ziraat Ban
:tuı önünden geçerken 4127 numa
ralı 11<>för Halilin idaresindeki kam 
yon arabumm altında kalmı§tır. 

İbrahim Sönmezin eol bacağı 
Jm11mrş, vücudunun muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. Yaralı has 
taneye kaldmlınııı, şoför Halil de 
yakalanmıştır. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

-36 -
Bundan eonra olabilecek hi. 

diseleri, muhitin dedikodulanm. 
thtiyar babanm :ıstıra.plamu dü. 
şlinUyordu. Dışarıda ayak sesle. 
ri oldu. Kapıya yaklaştı. inci oL 
duğu yerden: 

- işte geliyorlar .. 
Dedi·. Ha.kkı vaziyetini değiş. 

tlrmedi.· Kapı ac;ıldı. İçeri Mah. 
mut bey girdi. .Kapının ağzında 
durdu ve bir feryat kopardı: 

- Yavrum Senıha! .. Yavnım! 
Kendini Senihanın cesedi UU?. 

rine attı: 
- Ne var? .. Ne oldu?·. 
Yerde yatandan cevap alama. · 

ymca Ma~unut bey, evvela Hak. 
kıya, sonra da inciye döndü· Hi<: 
olmazsa onların konuşmasını. bir 
gyler söylemel"rini bekliyordu: 

- Neye susuyorsun Halda? .. 
Söylesene. ne oldu? Seniha bir 
baygınlık de\Tesi mi Keçiriyor? .. 
Ne oluyor. anlamıyonım .. 

inciye döndü: 
- Bir şeyler söyleyin. bir şey. 

ler anlatın, haydi canım.. 
Kızınm Ustilne kapandı. AğlL 

yordu. Hakkı kendini toplamrya 
çalıştı: 

- Olanlar oldu baba.. ötesini 
sorma .. Kurcalama .. Sonunu bek 
liyelim işin.· 

Mahmut bey sert bir hareket. 
le döndil: 

- Yoksa! .. 
- Yoksa öldürüldü mil? .. Bir 

=======:I cinayete mi kuıt>an oldu diye. eebln! .. 
Hakkı bey §imdi her feYi an.. 

lamı§h. Haykırmamak için ken. 
dini mr tutuyordu. Olduiu ,er. 
den başmı çevirdi: 

- Allahmı !.. Şimdi anlıyo • 
rom.. Bir kara «tin yqıyoru. 

Etrafında arandı: 

Paşabahçede Çubuklu caddesin
de oturan Melunetoğlu lhrahtm 
Yefilbalm idaresindeki 958 numa
ralı araba, Paşa.bahçe şişe ve cam 
fabrikası .} anmda ara.basma yükle
diği bazr molozlan deni.7.e döker
ken beygirler tlrkmfuı, araba deni
ze yuvarlanmJ1tır. 

Denbe yuvarlanan ha)'Vanlarm 
ildsl de boğulmue, fnaa.nca bir za
yiat olınamıvtır. 

Tramvaydan atlamak 
isterken 

Kara,cUmrilkte me8Çlt IOkağm. 
da 11-12 numarada oturan Osman 
oflu Osman Atikaıt tramvay dura
·ğmda tramvay durmadan inmek 
istemiş, muvueneaini kaybederek 
yere yuvarlanmıştır. Yaralı hasta. 
ney«> kaldrnlarak tahkikat& bat -
Ja,nmııjtır. 

Yangın Başlangıcı 
Çemberli.taşta Kürekçiler soka

pda 13 numarada oturan Recep, 
odasına koyduğu bir mangaldan 
atee •JÇramış, yangın ~dmuttır. 
Yangın llerlemeslne meydan veril 
meden eöndilrWmtışttlr. 

- Ya bunu kim yaptı? .. Han. 
gi katı yürekli kıydı bu körpe 
çocuğa ... 
Hakkı ile incinin ayrı ayn 

yüzlerine baktı. Onlar da biribir. 
!erine bakıyorlardı. Cürüm orta.. 
ğı gibi, suçlu gibi duruyorlardı ... 

- Söylesenirıe .. 
Hakkı ~k yavaş bir sesle ce. 

vap verdi: 
Oldu tir •lrf a ıbaha Gerisı 

boş lif .. Sorma artık. 
Mahmut bey boğuk boğuk 

ağlıyordu: 
- O günahsızdı Hakkı· O biz. 

leri temizlemek, gündılanmızı 
ödemek i<;in kendini feda edecek 
kadar büyüklük gösterdi· Bu 
büyüktük önünde kendimizi kü
çillc buluyorum. 

Senihanm önünde doğnıldu .. 
göğaütıU kabarttı: 

- Demek öldü h'l! .. Artık ko. 
nnpmaz öyle mi? .. 5lr:ar:m d'.l 
beraber ~<mıe<:ek·· ışı~ bu. iıyi •.. 

İnci de, Hakkı da Mahmut 
beyin aon etlmlelerini hayretler 
içinde dinlemİllerdi. 

- Sırlarmı da beraber g&ne. 
cek .. itte bu iyi ... 

Bu kelimeler acaba ne ifade e. 
diyodaııdı? .. G&nülecek sırlar 
ne olabilirdi? İyilik buoon nere
llinde)1di:? , 

Denizyollan idaresin
den Kalamış halkının Refık r1alid naklıdır . 

ncaaı 

Kalamışta oturan • üç memur 
otuwcumuz 'f/<IZt!/<11'." 

D. Y. İdaresi Kalamıştan sa. 
bahlan köpriiye saat 8,10 da ve 
ak.cwnlan da saat 17,20 de köp. 
rüden Kalamışa tahsis ettiği va. 
purJann kalkış saatlerinden 
memnun değiliz. Sabahlan Kala
mıştan köprüye hareket eden 
8,10 vapuru köprüye 9 veya 9,05 
geçe geliyor. Biz memur olduğu. 
muz için bu vapurla-'~ ıeç 
kalıyoruz. Bu takdirde daha er
ken vapurla iniyoruz. 

:Ak§amları gene 17,20 de kop. 
rüden Kalamışa kalkan vapur. 
dan da ~tif adc edemiyoruz. çün
kü daire1erimiz saat on yedide 
kapandığından on beş yirmi da. 
kikalık bir zaman içinde yetişe. 
miyo.nız. Hiç olmazsa. vapurlar 
sabahlan saat 8 de veya 7,55 de 
kalksa. köprüye on beş dakika 
önee gelse ve gene ak$mı}an 
köprilden 17,30 veya 17,35 de 
kalksa, bu, bizi memnun edecek
tir ... 

U ST AD Refik Halid, lkl g11n ev • 
vel, çok baau bir mevsuu_ 

muza temas eden b!r yazı neırettl 
Çok bassaa diyorum. Çünk11 yiyecek, 
l~ceğe l&allQk edlyor .. Eh.. bmle 
a~aıı yukarı - fazlaca demlyellm 
an:a- göyle doyaaıya yemek tUya. 
clmda olan halktan sayıldılmm lçlD, 
bil mevzuu o kadar tuuma.ıyetle 

karfılu: k yerldr. 

Refik Halid "Ponriyon ve TadDDe 

lık,. gibi l i kelimelik bir blfl•!da, 
mabadını pelt güzel hlll!!& etml§tl. 

BwaUJİıa - de-" ~ cıldılla 
pekAl& 8eZl1iyor RDll'llD· Lokanta,. 
lal'da, ı..Dçelerde w buna ber'.ur 
tOrlll yiyecek ve tçecek yerlerinde, 
"Porsiyon,. adı altında lmanm 6ntı., 
ne konulan yiyecek mlkdarml ~ 
atnlz ••• Han! bir fıkra vardır. Ada_ 
mm biri, lokantada 'bır çorba l8te. 
mlş. Getirip önUne koymUflar. A. 
damc&gu t&hlltın içine bakmlf. tıa. 
!lf bir rUtubet trörmOş. Ganonu ça. 
ğırarak: 

- Oğlum. demi§ .• bu tabak Jalak! 
Ganıon ainlrlenerek: 
- DlkkaW bakın efendim, deml§

Orada göraUgtıntız ıalakbk detıı. at. 

hım. o faziletklrdı.· o müteka -
mil bir insandı .. Fakat teli.keti 
bizler hazırladık. O kendini bi.. 
zlm saadetimiz için feda etti .• 
Bunu iyi bil ve hiç bir zaman 
unutma. .. 
Hakkı müteelBirdl: 
- o halde bu temiz bildiiimiz 

kanın fıtraamı biz mtıra:plan. 
mızla &liyelim. Ne olursa olsun. 
onun adını kirletmiyelfm. 

Biraz dilflltıdil: 
- Hayatnnı bile vermek 1ft. 

zım gelse onun adını temiz ya-
lncı bu muammaları hallede. IJ&.tmak için hiç bir şeyden çe. 

bilmek için kafa yormuyor de _ kinmtyeoeğim. Bu sözü 1\1 öli1. 
ğildi.. Fakat Hakkı hıç oralı de.. nün başı ucunda veriyorum. Ba.. 
ğjldi.. Oilun kafasında. tek dü - na inan baba ••• 
şUnce, tek kara şüphe dolaşıyor. Eğildi-. Mahmut beyin koltuk-
du: lan altından tutarak kaldırdı .. 

- Kanmm intiharına aebep Onu teskin etmek için çallfl • 
kıskançlık kavgası mı?.. yordu. Mahmut bey HakkJya 

İşte bütün kuvvetini, kudreti. dayandı: 
ni, bmıu anlıya.bilmek için sarfe.. - Hakkı yavrucuiwn.. Bel. 
diyordu. Hangi cepheden düfQn- ki sana iste.mİ}'erek ağır söyle. 
ae Senihanm aleytııoo kararlar dim- Böyle bir fenalığı yapacak 
veriyordu. Kayayı~Ddafaa et _ kadar katı yürekli olamazsm_ 
meal, Kaya ile çok sam.imi ko _ Bunu biliyorum. Kabahat ve gir 
uşmalan ve nihayet kavgalan... nahlann taksimini de beceremi. 
Bunlar birer şüpheydiler için _ yeceiim. Fakat muhakkak olan 
de... bir~ var .. Görünüş ve şllphe. 

Mahmut bey henüz oldufu yer lere feda oluyoruz. 
den kımıldamamıştı. Senibanm Hakla, Mahmut beyi kolbık . 
baeuamda çökmlif duruyordu. lardan birine doğru yQrllttü: 
Hakkı kalktı, yanma gitti: - Bunun ilzerinde kon1JIDll -

- Bir ölü önündeyiz baha. yalım baba. O kadar halsiz ve 
Oyle bir ölQ ki, mfişterek aaade- peripnım ki. Ne ~i. 
timimi, dert ortağmmdı, arka. ne söyliyeceğimi ve ne de dil.. 
da3mıudı. işte her şeyi.miDli o!. fllndOklerimi toparlıyamıyonım. 
Artık onun faziletlerini aöytlye. YUrildüler. MaJıınut bey ka. 
lim. Kötü yllreiimi iyiliğe sev. napeye kendini bıraJrb. Halsizdi. 
ket- Fena düşüncelerimi sil ba- Hakkı önünde ayakta dUl'Ul'OJ'. 
ba .. 13ana rehberlik et .. ŞU:pbele- du. Anlattı: 
riml kuvvetJmdirmekt:en sakın.· - Biraz evvel telefon ettim .. 
Halbuki sen neler saylilyoramı. Polis neredeyae tilıkibta Kete-

:Malımut bey gittikçe sa.klDle. cek. HAkimler her eeyi anlıya • 
fiordu: eak.· Hakikat anlaşılacak. 

- Hakikati 86yi6yorum ol • .aı ( Deonw .,,.,.) 

zUı çorhAnı:r4Jr. 
Blslm poraiyonlanmızm tutarı da 

q&ll )'Ukan bu Ayarda.~ 
Geçenlerde benim ba ııcdan geçti 

Plaja gltml§, denize glnnlf, oyna 
JIUI, yatmq ve acıkml§tım. Her a. 
man çantamda öğle yemeflml 
beraber göttırmek Adetimken bu 1e. 

1- DUJlsa UDUi.lDIJIUID. -yazımı, 

prcıtesyonel bir belediye fik&yeU w. 
J'& curnal hallDe getirmemek lGiJa 
labD Jllllretmlyeccğim- pll.jm ıo. 
kantumdan yemek l8ted1m. 

Bir fi§ kebabı ısmarladım; fi1a 
elll lmrQfl 

OeJe ple &ıUme ne gel.M beğeD.lr. 
lllDls. Blr tek fllteD ibaret olacak. 
b8f puga afak et.~ Şl§ kebabmm 
''kutbafı,. denilen tarzda keıdlmlf, 

ufarak hacimlerini batın&nam; il. 
te onlardan tam beı adet! ••• Bu bet 
Jmfbalı eUıı, "porsiyon., namma ar. 
•ttlll .ıaıete, bir kaç lmanmf 
bllıerln karank yüzl1 ve -rezaıeue 
aWc&m oldulu igln zahÜ'- ikl dilim 
esik domatee de lftlrt.k etmlftL 

Hesap edlnia: Bq kufbalı ete, ı.. 
eW kunıt Tel'd1m. Her blr et Paıtll-
• OD Jmral&l-

JDKller, bana: ''Hayreti Badb-
Jl&JNtt- derlerd!... Ben, ne dl;,e. 
cettml ,..avonmı. 
Kınadan hfme çık&nr..ak l&zım. 

pline, lllSyUyeceğlmlZ tek 8Ga fDıt 
dur: Porm11on !lyaUarmı mtl.ltebllk 
w mUatah.111 ıehiııe olarak. mom,. 
1dlD olaD - makul had~ ~ 
mlz1 nya Çlkard1tmmı tarı.edellaa; 
burul kalJuL.. l'aıu.t poniJClll)aN. 
bir mçtl olma tapa edeUm. K..ıe. 
kettmlzde Jl7eoelr buhranı dl.J9 bit 
197 Jok J!!!bemdUHUP, _. L&Jdn. W 
ponl10li muhtevuı, bizi llsODUlcll9 
614Qreblllr. 
Kuralı derecelllllde snlEll oa.1ıl.. 

l~tlnl tahmlD ewttms 1:ı1r bdnn 
kupkuru, kapkara ft 7'INkler la. 
81 bir b0Cf8izlliıt " beWaetle brp. 
nısa ÇlkmUI kadar. lnalll ,..... ... 

rata.blleOetl ldD-
!ltQIXT Jl'Ollla 

_Yirmı vıı mPllr Vakıi 
ts Temmmnı 

Piyasa Ahvali 
Bet ollkalık bir karpuz 40 kurup 

aJmm&ktadır, ı - ı,a okkalık bwn 
lar da 12,15 ku!'U{Ulr. Plyuada ~ 
b8m de gör11lmekte .. de bılllb tur. 
fanda ve elqldll', Okbm 80 - 81 kUıt 
ruetur. P&tııcan tanMl 2 - ı 1rı1n1. 
domatee T,15 km1Jt, bllbertD okba D 
kuruftur. Brtır eti eo. Dal1JIQ 8D lal. 
nlflur. 

VAKiT 
Daima hallan men/on· 
tini tli;,iiniir, "'" SCl)'I· 
nnda en seçme \ ~z& • .Jı 

· nPşrede1 
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Sovyet 
tebliiii 

fBaa tarafı t incltld 
Dılp'eCilen Sovyet telMSll: 26 tammm 
.... Jl'hcJloy, NneJ. Slllo ..... A 
tomir havaU.aindekt flddıeW mubare. 
beler devam sm11t1r, YulJdta clell
fikl.!k yoktur. 8motnsk )'ÜDUlld9 

bir dllıpnu piJade fJrllaa taUtp • 
dllaitlir • 
Hava k&&YWU.rl pqadeDba ~ 
d"ınw> ...ıgn•n imvveUerms, J11m. 
aıa Jrııtutıı.. tumuı etaJio llaw. -
Jerfne darbeler bıdfımlttlr. am.. .. 
na 28 SovJet ıanaı-me mukabil • 
Alm8D tanarMl dlJfQrtl!IDQltUr. 

Dan ,andbOD bll'QOk ~ ıa,.. 
yarehrl Koalcof'&ya taamuı etmek S. 
tAım1flercltr. Bunlardan flCtt tabrtp e. 
dllmff dflerlel't prl paülrttllmlf • 
ttır. 

DllpDaD LeDillpadı da bomlmdr 
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~-
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Honotlden Saygona muvualat etmS§. 
u.. Aıel .., .... a Jagm '8mbardr. 

- tal')tlnllt w .lılpm erduuna 
meuup mtıteaddlt ~ar da~
gona plmlfttr. Bu. J'apoa:raya caub 
""""ı:I Wnde ukerl mald)'ette ko. 
laJMlar temin eden an1qmanm tat.. 
181D11e ilk aılDıll tefldl etmektdr. 
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''Vakit,, Kitabevinin yeni 
neşriyatindan baZı 



•C~na !CE&i iiOllAR 

CiZE LER DOKTORU 
~azan. 
~ll'IGRJİ.U 

ğumı okursam ba lıcma mvk ve. 
rir, fakat otuz be§ Çinlinin bir 
kaza neticesinde lboğulduklanru 

öğrenirsem mustarip olunun •• 
Çünkü otuz beş kişinin ne oldu
ğurnı düşUntir ve onları karşmı
da görür gibi olurum, fakat elli 
bin kişi muhayyilemin hudutta. 
rmı aaar· Eğer bir yaralı ~örür
sem omm yardımına k0§8.nm. 
bir çocuk ağlarsa onu okşarım, 
bir kulübed birisinin açlıktan in.. 
lediğini ha:be.r almsam ona kendi 
yemeği.mi veririm. fakat dünya.. 
nın ikiye bölüneceğini ve bir ar
çasmdaki halkm en büyük eza 
ve cefa içinde öleceklerini haber 
alırsam buna kahkahalarla güle_ 
rim. Bir zayıfın hakkını konı. 
mak için bir gaddann boğazma 
~arılınm, fakat yUz bin kişinin 
hak dilmemiş bir cezaya çarpıl. 
dığmı öğrenirsem gülerim, çün. 
kü bu yüz bin kişinin !başka kim. 
selerc tattırmış olduklan hak. 

28.7.1941 
7.IS Bant .e.U Köy 
~ laavalan 

"ı.~~ UUO Ajans 
8.90 Hatif 19.4:S Fasıl heyeti 

~lar 20.JG Radyo 
UO Evtn IJ&nti Ga7.etcsl 

u.ss 8ec 20.4~ Bir halk 
e.erlert tilr'kUsö 

ıı.u AjlıM ıiğ'renlyotıB 

JJl.00 Şarkı Vft 21.00 Ziraat 
türt..-ülı•r takvimi 

ıa.ııs Kan.,ık 21.10 Solo 

program Şarkılar 

18.0! Oa:r.bantl 21 .25 Kon ıı"nıa 
uı.so ~rbetit m O!! l>t"Ş > 

10 d&klha 2L-15 Senfonik 

8.40 Oda Mlirlk 

Muıılkhıl 22.SO AJanıı 
9.00 Mf'hmedln 22.4~ Damı 

-ıı Müziği 

uazetene cıı<an outnn yll%! " 
reaımıeri.n bukuku ınablUZdw 

Al\O'F. fAIUI'Etsı 

Mı>mle.kel 6ıtcmJeket 

ıçınde ııışmda 

•hlık ıt& iM lU 
a a vll&.. tııo 42lı 

fi avlıll n& ~o • 
1 yıllDı lfOO 1 ffOO • J7.hkların hesabım verdiklerini 

düşünürüm. 

:Judi Olper buz gibi bir na.zar. J. 
la Zuif eldi süzüyordu: 

ra.rt.reoen Balkan Blrıtgı tçtn 
•yda otuz kuruş dllşIDUr. Posta 
nlrllğine ırtnnlyen yerlere oyaa 
vetmıe oeşcr kurue zammedilir. 

- Beni korkutuyonsun, dedi.. 
Sen her zaman böyle miydin? 

1 
Teodor büyük bir soğuk kan-

lılıkla şu cevabı verdi: 
....... _ _ _____ - Hayır .. Fakat oğlumu kay. 
t\1endirme memurhıJnn. bettikten 90nra böyle oldum .. 

lar: 

14atıa.uesı Sabri M~t 
~ıs ~e İ§çı Hasan Ekbcrza
~5entu. Ktı.~lp Knsımbey 

ga scpctı,:\ sokak No. 
~"'-~u Ali İhsan Erkin il 

\. \~· Molla Hüsrev M. A· 
\' 22 do Seyyar .satıcı M. 

.. ı..~ Melike Ç!fleler, Molla 
~~UPçclebi • ·o. 52 de Do

~ ~t Demir ile Emtne Me. 
~ 

11 
llçuk Ayasofya mahalli.'• 

~~~it sokak No. 13 te Sıh
'-"~un özgen ne Emine 
Sa' mahallesi Dtvanyolu 

... ~o. 4 te memur Orhan 

~~·· '"llrlye Semin, Taksim Of,. 
-o. 59 da tıstteğmen lll-

-....._ -.ı ne Naciye Aktıı.y, 

'-..~ P:ıAjı elvan No. 16 
~iai Muzatf'er nkar ile l.' Topkapı Sarayında 
r~t Fuat fle Muzaffer 

1' ar 1abakpap No. 8 de 
~l Sezen De Reyna, 
~ ltıaııaııest belediye kar§ıSI 

~nkada Mehmet Toncr 
S11rıtay, Gıresun Sultan

'- Polis memuru Yusuf 
~ lleJlha GUrsel Snmatya 
~~tUn sokak No. 1 de 

it t Cmzeı ile llehrn. Okan, 
ll?'ltçUbafı StUeymana.ğa 
llokak 'ONo. 57 de :Memur 

~~c Halime GUJmcz, Mol. 
. ~!Oğlu ArifpllfU. No. 11 
~ltıııet özerbor il Ayl'(l 

ıa"-lıınutpaı;a <.e!lnfg1r so. 
~ te bekçi Salman Selvi lle 

ltl\ tenarı, Çembcrlit ı Peyk 

ı..''-- da Bakırcı Emin Tar. 
" 4~1vart Kuyumc:uyan, SuJ. 
~ ~ltbıyı · mahallesi No. 87 
~a~ l<A.mıl Antop fic MU. 
~n Mollafcnarl Tavut<Pa. 
~ 'h hanı No. 13 de kahvecl 

~~~ lıe Fatma Yüksel. 

~ lıl. Çıkmaz sokak. No.: 
llıııacı tdria Duyal ile Sat.. 
~ltnıııar Yerebatan mab. 
~ llharrır Niyaz! ôzdemlr 

lanUnidis, Payramçavuş 
>'ttıı JıOkak No. 2 de T~r:zi 

~llJ Ma.vrldis. Cağaloğlu 
le &okak No. 6 le lıılubar. 
Oçyıg-ıt ile KA.tlbe YönUı.. 
r M. Ankara Cad. No. 
~ l«ehmct Snrı Ali oğıu 
~ S;ııemtş, Klrkor Sanoğ. 
lt/~ Vtktor, İbrahim Ru,. 
fi~ Şam, Nakilbend Ma. 

~~~lu sokak No 12 de Ld. 
~.ya Aydın ile Fatma, 

t Oc:ıcr mahallesi No. 3 

~ -;~cıa ômer Hadı Baban 
~'akıze, Alemaar Ycrd:ıa. 

-, Et. ·o 6 da Fotoğraf. 

Lı~~tay ile Ülfet Akarca, 
""'Clc:11t S 8ahtamaria 42, 

"'1~1Uı Evrtn ile Aneto Be. 
~~ı!:deJe çıkma, sokak No. 
~ .\JI \ ardar ile ümmiye 
it OS ad ısında fırıncı Ahmet 

l<adıop;ıu Ayşt: nlşanlan,. 

·~ >t~ ~ııd" romancılarmuzdan 
~r il Ş~ll Terakki Lisesi 

1 Sadık Tolaym evtemne-.. 
~'l ııaıonunda güzide d:ı. 
<ıe Unda vapılmJ,ftır. Tara. 

tlet dlleriz. 

Judi uzun bir tereddüt devresi 
geçirdi, sarardı ve yavaşça yüzü. 
nü Toodor Zuifeldın yüzüne yak. 
laştırarak mınldaııdı: 

- Ben gebeyim! .• 

( f>e<tımn t 1ıtır ) 

Pazar tesi Salı 

28 Tem. 29 Tem. 

Rec:ıeb: .s 
Hınr: 84 

Rtteb: 4 
llııar: 8Ş 

•AKlu.r f//-a - "-- ...... 
GllMıılbt 

dl'M-f'" 

Öfle 
tkindl 

Akfanı 
Yatsı 

l.meak 

6.6'% 9.%% 5.M 9.!4 

Js.20 uo ~ 
J7.l'i 8.t7 11.17 
2<!.30 J%.08 JG.29 
2%;..>ı 1.61 u.%1 l~l 

8.47 7.17 1.49 7.SO 

- Baş tarafl dönlru .. ~ 01U7.da -

O, arkasrtistfi ya.tmlij, gülerek 
bana bakıyor. ben bu i~Uhaaver 
vazlyetı ı:;eyrediyorum. Onun göğ
sünlin \•apunın yalpasma uyarak 
sağa soln knymasmı i.~aretlc anla 
tryordum, Bu halde uyumuşum. 

Sabah bizi yine denizde buldu. 
Allahın göndermiş olduğu kutubu. 
daki nimetlerle :kahvaltı ettik. 
Sur'da öğle yemeğimizi. yedik. Gü. 
lüp eğlenerek Hayfa. limanına gir
dik; fakat beni yine merak ve en. 
dişe aldı. Allah bana bir kız ve bir 
de yemek göndermi3ti; fakat a. 
caba beni paraaız olarak kayıkçıh. 
ra nasıl suhi1e çıkartacaktı? Ben 
diyordum ki: "Annayı savanm. 
bırakırun, çıkRrn, gitsin. Sonra ben 
bir kayıkla çıkarını. h'kele be.şm -
dakl kahveci Abdullah benim eski 
ahbabımdır, kayık pa.rMmı ondan 
alır veririm." 

Vapur demir attı. Ko.;>ıkçılılr 
etrııfmıw. saroılar. Yolcula.rm ak. 
rabası, ahbapları vapura doldular. 
Anna bana bir kayık gösterdi. Ker. 
di akrabaları onu almağıı geliyor. 
larmış. Bunlar vapura çıktılar. An. 
nacık bcnl 'bırakmadı. Kolumdan 
yalml:ı.dı. Onlara takdim etti. Yol
da kencllsine çok büyük yardım et. 
tiğiıni anlattı. Onlar da bana tc . 
§Gkkür ettiler. Evlerine çağırdı • 
lar. Annanm dyalarmı vapurdan 
kayığa taşıdılar; fakat Anna be -
nim ynnmıda.n ayrılmadı. Her §C • 

yin hazır olduğunu ve artık kayı 
ğm beklediğini söyleyince Anna 
haydi gidelim diye beni ileri yü_ 
rUttll. 

- Siz kalabalıksınız, ben sizi 
rahat.aız ederim: ben be§ka kayık
la çıkarmı. 

Diye ettiğim itirazlara kula'k as. 
madı. Akrabalarm da ısrarile ka. 
yığa bindim, Hep beraber sahile 
çrktrk. 'Mutlaka ziyaret edeceğime 
dair söz almadikça Anna beni bı. 
rakmadı. Adresini de iyice öğretip 
aakeırler giıbi bir de tAılr.r&r ettWl.k-

A tıoııe kaydmı nUdlren aı"ktuı: 
.,. telgTIU llcreltnl abone parll.SI 
oın posta .. eya oank• ue youama 
OcreUnJ taare 1.endl ılzcrtne a.ın 
f'lh'idyl'lıln Of!J 1M>10ta mcrııı:z100t 

"AKJ r. aDoae yu:u.tır. 
Adres degtştirmc Ucreu 25 Krş 

llAN Ot:RE'l'L.EKJ 

ııcaret uo.nıannm saııt.tm - •• 
un ıondazı lUtıareıı UAD ısaytala· 
rm<tll 40, ıç eayta1arcta 60 k~. 
ısonıuncu sayfada ı: lkirıd •e 1 
ııçuncuoe 2; tıınodde •; ~lık 
vanı kesmece 6 Uradır. 

BUyQll; çok <Sevanıll llllşe1l. 

renkli UAn verenlere ayn ll7J1 ID· 
<drmeler yapılD'. Ramt taDlarm 
1&11ttm saun tlO lrulV§tm. 

lleaı1 Mahiyette Olmıyan 
KDottlı ...... , 

ett cıeıa 80: iki MiMi no. ne 
deı&m la. dört deıl9m 711 " OD 
lefaılsJ lM lnlraltur. 

GOZ MOTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Pazardan tıa§ka. her gün 
OOLEDL""i SONRA 

Taksım, Kamer Palas 
1 nci kat 

TeleJoo: tNlS 

ten sonra aynldı, Bu sıırctle ~5 
kun14la Bcyruttan Hayfaya ir se 
)ahat ya.pnuı; oldum. 

Hemen doğru oradaki arkada 
şım Nazmiye ... 

O gün paraları alclık. A'~ lıkları. 
mız yirmi beş altın kadar bir fiCY 
tutuyordu. Beyrula gidecek va.pu. 
rnn gelmesine üç dört gün \ a'rdı. 
Kudii otelinde eski tanıdık Mat
mazel Rozaya misafir oldum. Jokte 
si gün de .. özümü tutarak Anıuıyı 
buldum. Görüştük. Gezm<'lere git. 
tik. l{armel dağına !:lktrk. (Maral. 
yas) manastırmı gezdik. ( Gasl) m 
otelinde zevkli saatler yaşadık. Ni 
hnyeı. Bnndırma vnpuru bir dnha 
dönmemek Uzcre beni lfo~-fada.n 

• da P.m:ndan da n) ırd!. 
Bandırma vnpurunun kaptar.ilfl 

hemen nhbap oluult. Z t n c! niz • 
cilf'r hep cnndrın ınsa.ıılardır. li ' -
fadan kalktık. Akkaya geldik. Bu. 
rada çok glizcl balıklar rıkI)or. 
Tnzc ve nefis. bahklara oğzımı11n 
suyu al:tı. Kaptan eledi ki: 

- ~u balıklardan biraz ul<lıra. 
yım; vapurun eczacısı ibir Yahudi. 
miz var. Çolt güzel balık pişirir ve 
mlikemmel yapar; ağız. ta.dile bir 
de rakı çekerek Beyrutu buluruz. 

Öylece yapmağı kararlaştırdık. 
Bu sırada içeriye bir mesl,..kta

şnn girdi. Selıim verıli. Bir l".icası 
vannıs. Ricası pek bas.ıt. Haremi 
bcyruta gitmek üzere bıı \apurn 
biniyormuş. İstiyor ki ona yolda 
yardım cde)im ve Bcynıtta kar 
deşinln yanin\ kadar götüre~ im. 

O zaman kadm erkek bir arada 
oturamazdı Vapurun kıç tarnfm • 
da perde ile bölilnm\iş kadınlar 
kısmı vardı. Ha.nımı o tarafa gön. 
denncsini ve volda bir şey lazm1 
olursa hana müracaat etmesinin 
hanıma tenbilıini bu zata tavsiyr> 
c.ttlm. O da teşekkürlerle ~Tlldı. 
gitU. Kadnu görmedim bile. Kadın 
cağız da zaten Beyrutn. kadar bir 
şey istcdmedi ve rahatalzlık vru·
med\,, 
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At yarışları 
ikili tay koşusu sürprizle neticelendi 

At yarışlnnnı üçüncü hafta 
koşulan dün V<'liefendide yapıl
dı. Normal şartlar altında cere. 
yan eden koşuların yalnız altın. 
cısı Ur-prizle neticelendi. Ve 
muşterek bahi te oldukça mü • 
him meblağlar temin etti. 

Büyük bır kalabalığın takip 
ettiği yarışları Hariciye Vekili-. 
miz Şukrü ~aracoğlu da şeref • 
lendınni. lerdir. 

Dünkü koşularda şu neticeler 
alınmışt1r: 

B1RlNCl KOŞU 
(Gonk bayırı !Wşıı ıı) 

Oç \'C da.ha yukarı yaşta yerli 
yarımkan İngiliz atlara mahsus 
olan bu koşuya Poyraz, Heves, 
Elhan i5'imli üç at iştirak etti. 
Ynnşm baı:ıları_gıcında Elhan 

başta gidiyor. Heves tak?p edi • 
ror. Koşunun sonlarına doğru 
poyraz aradaki mesafeyi kapat. 
tı, öne ge<:U. Fakat son 100 met
rede Elhan yine ba."µ geçti ve 
Poyrazla sıkı bir çekişme ile bL 
rinci, yaran boy arayla Poyraz 
ikinci ve Heves liiçüncii oldu. 
oldu. MUşterek bahiste ganyan 
1 liraya mukabil 100 kuruş ver. 
di. Bu koşunun müddeti ( 1.40) 
dır. 

lK1NC1KOŞU 
(Sat~ ko~UBzı) 

Üç ya.5ında saikan Arab crkek 
ve dişi taylara ma:hsus olan bu 
koşuya Süleyk, Kuruş, Güigeç 
isminde üç at i.~rak. etti. Neti. 
cede Gülg~ birinci, Süleyk ikin
ci, Kuruş üçüncü oldu. Müşterek 
bahse ganyan 150 kuruş ve bu 
koşu üzerindeki ikili ibahi."! l li. 
raya mukabil 300 kuruş verdi. 

OÇüNCOKOŞU 
(Oentilmen koşusıı) 

Yerlı haliskan İngiliz atlarına 
mahsus olan bu koşuya Mis. Roi, 
,.e geçen haftanın en büyük ı:ıürp 
rizini yapan Mimoza girdi. BU. 
tün ümitler Miste Fakat koşu . 
ya en sonda başhyan Mimoza 
finale 400 metre kala başa ~ti 
4 !boy ara ile ibirinci, Mis ikinci, 
Roi üçüncü oldu· Ganyan 1 lira
ya mukabil 275 kuruş ve 2.3 
üncü koşular arasındaki çifte 
bahis 1 liraya mukabil 375 ku.. 
TUŞ verdi. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
(Handikap) 

Oclil bahSin birincisi olan 1bu 
handikaba yedi haliska.n .Ara'b 

Yüzme şampiyonluk 
seçme müsabakaları 

dün net icelendi 
1.stanbul su sporluğu ajanlığı 

tarafından tertip edilen progrrun 
mucibince y!Wne şampiyonluk seç
me mtlsa.bakalanna dün de Moda 
yüzme havuzunda devam edilmiş 

ve bu suretle seçme milsabakala
n nihayetlenerek finale kalan yü
zUclller beJll olmu.']tnr. Müsabaka
lara bir gUn evvel olduğu gibi yi
ne bUyilk ibir sporeu kalabalığı iş· 
tirnk etmiş ve mfi ubrk adedi l05'i 
bulmustur. Bazı müsabakalar yfiw 
cüteıin fazlalığından üç Sel'i ya
pılmL':tır. Galata.sarayla Beykoz 
.t!Uplerlnden mruıda Haydarpaşa, 
!sUklll, Boğaziçi ve Ticaret liaem 
yüzücülerinin girdiği müsabakalar
da şu derecele a.lmm~Lır: 

BOYVKLER 
200 8elıbeat: 1 - Mustafa, 

(G.S) 2..24.2, 2 - lmıafl (B.2), 
3 - Davt;t (H.B). 

ıoo Snıt fuJtii: 1 - Fuat (R.P) 
1.26.2. 2 - lsmail (G.S), 3 - Ne 
cati <G.S). 

1500 serbest: 1 - :thra!ılm 24. 
43,4, 2 - Mehmet, 3 - Musa 
(T.l..). 

Türk b.."lyrak yarş: ı - ~ 
taaaray taknnı, 6.2. 2 - Beykoz 
taknnı. 

Kule atlama: 1 - Sabri (G.S) 
63.36, 2 - Ke.'Tlnl (B.H), 

Kt)Çtllil.t;R 
A00 serbest: l - Bedri (B.2) 

2.40,4, 2 - Necdet (G.S), 3 -
Gogo (B.2). 

ı 00 sırt üstü : 1 - Balıa.tthı 
(R.2), 1.H,1. 2 - Nej&t (G.S). 

3 - Adnan (G.S). 
800 seroest: 1 - Kemal (Gli) 

13.51,6, 2 - Nejat (B.2). 3 -
ömer (G.S). 

TüNt .bayrak yanıp: l - Ber 
k08 takmu 4.20, 2 - Galatuaray 
takımı, 

Kule atlama: - Gelat••ny
dan dört, Beykozdaıı iti atlayıcı 
finale kalmışlardır. 

Son olarak Galatasıray takımı 
bir muhtelit takımla f!U topu mU
sabakası yaparak 8-3 mağinp ol
muştur, 

BeYruttan Hayf aya gidiş geliş 
... 

Kaptan, eczacı ve ben mükem. 
melen yiyip içerek Beynıta doğru 
)Olumuz.a devam et.tik. Sur ve Say • 
dada razım otan jşlcr ya.pıldı. Gü. 
ne~ batmak üzereyken (Resi Bey. 
rut) hlzasmdaydık. Kaptan bana 
burada.ki grupuıı emsal&z güzelli 
ğini göslerh·or, nıiltehası:;is oluyoı 
du. Her taraf kaııı.rdıktan sonra 
limana girdik. Kaptan~ Bcyruttn 
bu gccc~i güzel bir eğlence yoı in. 
oe geçırnıeğe karar verolk. Şimd~ 
aklıma geldi ki, bana bir emanet 
tevdi edilmişti. Oou B<'ynıln çıka
ııp kcırdesine t :alim etmek lazım. 
Gıttlm, kadını buldum. Çan:aflı 
burnunun ucu bile görtinmiyen bir 
heylllii. Kadın bohçasıııı aldı. Kap 
tanın kııyığına bindik. Hanımı ye 
rlnı~ verdikten sonra ( Kevkebü.~-

rk) da kaplanla bulusmağn söz. 
ıe~tlk. Rıhtıma çıktık, kaptan git 
tı. Bir polis knnırnuı.a dikildi. Biz. 
den tezkere ıstcdi. O zamana kadar 
hiç tezkere mesoJcsl bllıniyordum. 
Meğe.me bir yerden bir yere gide. 
cekler (mUrur t<'zkeresi) denilen 
bir tezkere alırlnrmış. Hanrının da 
böyle bir tezkeresi yokmuş. Koca 
smın hana 'ricası d:ı. bundan rlola
yı imi!!. Pollse dedim ki: 

- Ne t.ezk<'.resl istiyomun ya 
hu? Hanım benim haremim. 

Polis iUrnz etmedi: 
- Öyleyse ismini yazalım, dedı. 
Gördünüz. mu bcla)1 'l Ben kadı-

n:.n admı ne bileyim 'l 

FAltiden mutaassıp insanlar ka. 
rılannm isimlerinin de baı kaları 
tarafından bilinmesini arzu etmez. 
ler bunu günah sayarlardı. Polla 
mPmuru benim şaşırıp kalmaklığl. 
mı karımın ismini sormak küstah. 
lığında bulunm1Wna atfederek : 

- Peki efendim. Hatice yaza. .. 
lım, dedi. 

YUriidUk çıktık. 

GilmrüğU de geçUk. Kadına de. 
dim ki~ 

.Yazan : A SI 
~- H:ınım, benim vazifem bitti; 

artık siz evinize gidersiniz. Bana 
müsaade edin. 

Kadın benim eteğimden yakala. 
dı. Dedi ki: 

- Bu gece vakti ben nereye 
giderim. Sizinle bu geccı berabe -
riz, BC'n kardeşimin e"inl bilmiyo. 
rum. Beş sene evYel oturduğu ye. 
r1 bili~·orum. fakat onu da gecele. 
)in bulamam. Kardeşimin memuri 
yetini biliyorum. Yarın gider ora
da buluruz. Oradan da evine gide. 
riz. Fakat Bu ge<:e sizden ayrıl _ 
marn. 
Kadına baklım: Genç ve giızcl. 

Bana emanet de ... Kardeşinin evi. 
ni bulamazsa 11<>kakt.a kalacak ı.le
ğil ya! 

Mantık galobe etti. Hanımı ala. 
rak gUzel bir otelf'! gittik. Ertcsı 
giln de kardeşine teslim ettun. 

Serbest kalınca kaptanı buldwn. 
Eski arkııda§lanmı çağlrdrm. Bır 
hafta Bcynıtun girip c:ıkmn.dığmuz 
eğlence yeri kaim 1ı. 

Yorgun, sersem bir halde trene 
bindbn. Para bekliyen arkadaşıma 
bir kartla hareketimi bildirdim. 
Arkadaşrm beni jsta.syonda karaı 
ladı. Ara.baya bindik, C'l.imiz.e gel. 
dik. Arkadaşım p ıasızlıkt.an çok 
sıkılmıştı. Çıkar bakalım paraları 
dedi. Ceplerimdeki pa11ılan orta 
ya döklUm. O. savdı. Hiddetle yil. 
zllme baktı: 

- Burada yüz kun.ıJ var. dedi. 
Bu &enin giderken aldığın para 1 

Ya bizim aylıklar nerede? 
Pek masum b:r tavırla dedim kı · 
- Yolda gP'h-ken sarfetmlıjfm 

Zavallı arkada.şun bu vazlyett~ 
söylenmesi 18.z.ım gelen hiddctlı 
hitapların asgarisini söyledi. So 
nunda baba.ama yaz.arak para iste. 
dl. Gelen bu pe.ra ile o ayı aç gf' 
çirınekten k~rtulduk, 

A';l 
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atı iştirak etti. Herkes ümitle • 
rini Mhrülcann bağlamış. Bu
dak ve Simrinin de plase olına • 
sınr bekliyorlar. Koşu toplu lbir 
halde .başladr ve sonuna kadar 
da bu şekilde devam etti. Niha.. 
yet Mihrülcan birinci. Karakuş 
ikinci, Işık üçüncü oldu. Müşte. 
rek bahis ganyan 150, pla&e ıoo. 
plase 225, plise 350 ve 1/6 yani 
Mihrlllcan _Karakuş çiftini bu. 
lanlar ikili bahiı:ıt.e 1 liraya mu.. 
kabil la50 lnuı.ış aldılar. 

BEŞINCl KOŞU 

o~ ve daha yukarı ya..5ta yer. 
li safkan İngiliz erkek ve dişi 
atlara mahsus bu koşuya altı at 
iştirak etti. Neticede sıkı lbir ~ 
kişmeden sonra Karanfil !birinci, 
Dandi ikinci, Komisarj üçüncü 
oldu. Müşterek ibahis ganyan 
200, plase 175. pJL~ 12.5 ve 4.-5 
inci koşular arasmdaki cifte ba... 
hls 5 lira. verdi. 

ALTINCI KOŞU 

Günün en heyecanlı vesürprizli 
koşusu bu oldu. Bütün m~ 
bahisçiler ümitlerini Karabiber 
ve Gongadin üzerine bağlamış • 
tı. Koşuya iki hatalı çıkı§t.an 
sonra başlandı. Neticede hiç ü -
mit edilmediği halde Demet bi
rinci, Buket ikinci, Karab11>er 
üçüncil oldu. 

Müşterek bahiste gany n 750, 
plrtse soo. plase 21s. ikili 4 750 
kuruş, 4..5.6 mc.ı koşular üzerin.. 
deki üçlü bahis 1 liraya mukal>il 
5190 kuru§ verdi. 

Beden Terbiyesi Mükel
lefleri Atletizm 
miiu.bakalan 

Beden ted>iyeai m1lkenetled ... 
rasmdaki atletizm müealıeb.J•n 
dlln FenertıahÇc stadında yaplMt. 
Alman telaıJk neticeler tunlaıdD: 

100 metre: 
Birinci Koço (Fene'ri>ahçe), ödn 

el Dana (Be~u), üçüncft K&.
mı (Eyiip). 

%00 metre: 
Bi:ıincl Koço (Fenerbahçe), ikin 

ci Foti (F.B), üçüncU. Keıven 
(Beykoz). 

400 metzıe: 
1 - Fot.i (F.B). 2 - Kemal 

(.Anadoluhlsan), 3 - Sakulidis 
(Beyoğlu). 

800 metı-c: 
1 - Foti (Fenc:ri>aı;;e), 2 -

Ceydet (Eyüp), 3 - Hodlkoiba 
(F.B) . 

l 500 metil'f!: 

1 - Nihat (Eyüp), 4.41A, 2 -
2 - Nuri (Beylcı b(lyi), 3 - Ce
vnt (EyUp). 

Uzun: 
ı - Kenan (Beykoz), 5.58, 2 

- Koço (Fcnerbııhçe). 3 - Ym-
go <P ı oğlu). 
~ a<lnn: 
ı - Kemal (Halat) 11. ı '.? -

~ltaf. 3 - Yorgo. 
el oornba .. 1: 

1 - Safi (Beykoz) 0,38, 2 -
Recep (Fenerbahçc). 3 - Ha
san (Beylerbeyi). 

4X100 bayrak: 
1 - Be~koz 52 sani)e, 2 - E-

yUp. 
Bayanlar: 
100 mctrt•: 
1 - Lô.tifo (BP5iktru,). 2 -

Melek (BC!liktM), 3 - Safiye 
(~iktnQ). 

1 - Utüe (Beşoktn ) 3.79, 2 
- Safiye ( Be.~iktas). · 

\'iı'ksclı: nUama: 
ı - Has ne (Ze;>tinburnu) 

l,20, 2 - Llıtife (Bcşoktaş), 
4X100: 
ı - Eyup 67,4, 2 - Beşikta . 

3 - Zc;> tinhurnu. 
Bisiklet: 1 - Sabıi <Topknpı). 

1.1 salt 2 - A!Ucddin, 3 
Hamza. 

'Neticede lthlpler arnsında h ı 
cilik kupasını Fencrbaçe, kaza lıl 
rinciliğinl Eyüp kauınm~ kupııl -
rını almışlardır. 

~ ... m, ................ ,~ 

Dr. Kemal Ozsan 
· 'Yar yCJlları hastalık

ları mütehassı•ı 
Be~ oklu lı;tlkl!ıl caddeıı1 ::S o, 880 
~unıa Pamn tlstO Obanyaıı 

.\p:ırtıman TrJ: fln.'i 

........... ! ......... 

\ 



, - vAKrl' 28 'IDll\IUZ 1S41 
-- -- --=-=--=-=== ~, 'f f ıstanbuı Levazım amırıiğmden verilen ı 

O D ____ .1a_r_ıc_ı .,.a._sk_·a_r_J _1<_ıı_a_aı_ı _ı_ıa_n_ıa_r_. ---

Müessesesi Müdüriyeti: 
Mağazamızın .. en.in kn!.ı ı1.ı. yapılacak tadlla.t münasebeU!o cadde 

tizerlı~c!<·kı methallrı•ıı 10 A~.ı t..o::ı'a kadar kapa'ı bulundl!rulacağl ve bu 
mUddrt w.rfııı'.lıı muhwrem miı~tc.rUcrlmi:r.ln nı ı;•uzanrn yanındaki (Nu. 
:rud.)a) sal<.ı~tru:ı.ı mt•\•cut IBpıdan teşrlnerlnf rica ederiz. 

2'.engln ve mUstc.:ı'l'l '"~"rlcrl ihtiva edecek vc:ıl tesisatımız 
11 Ağllstos Pavu lf'sı gUnU merası • ıı;ılacakur. 

Seyhan vilciyetı Daimi Encümeninden: 

1 - Adann. Kozan yolunJn 16 ~7fJ0-48 -f-700 km; teri arasındaki şose 
ve imala.tı ~ınaıye .nşe.alı (203!lô) lıra Uzerlnden kapalı zarf usullıe eksilt. 
nıe~·e ko:rnlrr.uşt ur. 

2 - Eksiltme 14 l) Nl tarllıl.ıe müsadif Perşembe gllnU saat 11 de vlla.. 
yc-t daimi cncl!m<·nlndc yapılaca~ırıJan kapalı zarnar en gec; bu saatten bir 
saat evvelin' ka1ar sea.t onda tıtı cncfimen relsliğlne verilmiş olacaktır. 

3 - tsteklller bu ı§e alt kc~i!name ve şartnameleri görmek için Nafia 
mU~l\rlU~Unc mlıracnat cdeblıirlc-. 

4 - lsl ':hl ı ıL 22(14) lira ı J5) kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet ves ka.,ı alm'l'< tzerc ou i'! yapabileceklerine dair bonf'.lervislerile 
ticaret ve "anııyl ocı:ıııı vesikaların,, lkl adet fotoğrafların: ve bl1 adet (38). 
blr adet 18) kuru~luk c ımgn, b ;.- aC:et (1) kuruşluk uc;ak pulunu yukarda 
lkincl ·• •!dede yazıl· hale gUnli"ldt:ı Uc; gUn evvel dilekc;elerlne bağlamak 
6Uret ı \!iti.yete mUr &atlan lflzın•c:rr. 

5 - Posta ile gbn 'c rllecek n:cktupların dış zarfı mUhür mumu ile iyice 
kapatılııcaktır. 

Poııtada olacak gecikmeler kabul ed11mez. Ct241lı 

......... ~ . . ..., ,.... ' ; . . . 

, ...... ,. 
ffVU•SI ;sz 

T. tŞ BANKASI 
Küçük Tasarrul hesapları 1941 ikramiye planı 

KEŞ1DELER • Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos. 3 tkinclteartn 
tarihlerinde yapılır. 

1941 kramlyelerJ 

1 il Rasit Rıza Tivatrosu 
Birinci sınıf Bu Ak.anı ÇUtcsara) !arda 

mütehassıs doktor - A ılzadclcr - Komedi s p<>rde 

NURi BELLER Halide l'Işkln TeınslUere ı,tıri\k 

1 
edecclcllr. 

st.~n ve RUIJ llAS1 ALfüLARJ 
Anluıra ('nıld ı No. 71 ---<>-

lUuayenc sa:ıtırrl: ı:; trn itibaren Beyoğlu Halk Sineması 

Askerlik ilanı 
EyUp A.&kerlik Şubeslnııt:n: 

1 - Şimdiye kadar Fatihte bulu.. 
nan eski EyUp askerlik şubesi yenL 
den teşekkül etm!.ş ve e.sW Çın:ır Ka.. 
rakolu bina.ııında işe başlamıştır. Ke. 
merburgaz ve Rami nahiycıcrlyle 

•(Çatalcadan Ramiye bağlanan beş 

köy dahil) Eytlp merkez nıı.blycsl nlL 
fus kUtllklerin:ie kayıtlı bulunan ve 
§Ubede işi olan eshab: mcs:ıllhın 2R 
Temmuz 941 Pazartesinden lt!bııren 

askerlik ~lcri için yeni &yUp şubcsJ. 
no mllracaatıan. 

Bugün ll de akşam 8,30 da 1 -
Tarzan yamyamlar arasında, 2.5 
kıs·m birden. 2 - Kara kedi, 3 -
Kom('di. 

Acele satılık Arsa 
Kartaı Maıtepes1~de, Kuruc;egme 

Mevklinue Bağdat caddesinde 2 dakl. 
ka aıP..ınfede 544 metre murabbaı ar
sa acele olarak satılıktır. Taliplerin 
Yakıt gnzeteaınde Adnar Evclmlğe 

nıUracnntlerl 

GÖZ HEKIMi 
Dr. Murat R. Aydın 

12Ct. ton oo.ır:. alı'ltı.ca'kttr. K~p:ıl• zarfla eksiltmesi 30.7.941 Çal'§amba 
gılnU saat ll'i te A:ık4:aan Lv. Are:!l!ği satın aı.ma Komisyonunda yapıla.
caktır. Beher Jcijomır.UD tahmin !iyı.:ı 3 kuruş, ilk teminatı 2700 liradır. Ta. 
llplerin kanun' weikrunr'..ıe teklif n: oktuplarını ihale saatinden bir saat ev 
vel komisyona vermE:lı>rL (353 - 5872) .. ... 

Beherinin tahmin u..Uen fly:ıtı P.7!'i kuı uş olan 2500 aclet yün battaniye 
2.!t941 Cum:ırtcıı gUrıU saat 11 ~e Ankaradıı M M. V. Satın alma ıcomls. 
yonunC:a pazar!ıkla Batın alınacaktır. 1stekJııerin 3231 lira 25 kuruş, kati 
teminat1nriyle b<'lll va:t. tte komi.:'yona gelmelet\. (347 - 58661 

• +. 
5GOO adet klllm eımacaktır. Pnznrlıkla eksiltmesi 5.8.9U Salı günU saat 

11 de Ankarada M. !lıL V. Hava satın aıma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahml" bedeli 17,GOC lira, kati U'm,.,atı 2550 liradır. Şart!lamesi komisyonda 
görUIUr. Taliplerin t-ell.l vakitte komllıyona geinıeleri. (373 - 5942) 

"" . . 
A~ağıda yazıl• meç.adın ekaıltreelert h\zalannda yazılı eeklllerde 1.8.941 

Pazartesl gUnU saat 11 de Çanakkı;Jede askerl posta 1837 de yapılacaktır. 
fallplerin kap .. :: zartlar lc;in thaıe t'a&tinden blr saat evvel komisyona tek. 
Uf mektuplarrn1 verme eri.. Açık cJ.ı..zılltmeler içlo ihale saatinde komit-ıyondn 
bulunır.alan Evsat vo şartnam'!l:! ... komi.Byonda gör!llUr. 

OlNl:)i Miktarı Tutan TcmlnatJ İhale ~!'kil 

Kilo Ura Lira 
l=:ıfır etl. 66,000 23,760 1781 Kapalı zari 
Sığır eti. 218,000 78,430 5886 

Sığ:r eti. 218,000 78.480 5886 .. 
Sığır eti. 218,000 78,480 M86 .. .. 
Sığır eU. 88,00\, 31,680 2376 

" .. 
Sığır etL 54,00C. 19,UO 1458 .. .. 
Sığır etL 42,000 15,120 1134 .. .. 
Sığır et!. 20,000 7,200 MO .. " Koyun etı. 

Koyun yogurdu. 
Koyun autu . 

14,000 6,1580 493,:50 
3,000 525 39 
3,000 30 

.. .. 
Ac;ık eksiltme 

" 
(833 - t>794) 

*** Polatlıda muhammrn kqi! ~tlell 232,914 lira 49 kuruş tutan inşaat 
kapalı zarfüı eksiltmeye konm,•~tur. İhalesi 2.8,941 Cumarteaı gtinU saat 
11 ~ An.karada M. M. V. Sat:n a;ma komisyonunda yapılacaktır. İlk tc- 1 
m~tı 12,&9~ lira 75 ~uruştur Ş<ı.rt:.ıtmesl 1165 kuru.;a komlsyor.dan alınır . 
. rallp!erin beı:i r:aattı>n bir saat i:VVfll kanun! vesikalarile teklif mektupla. ' 
uru komisyona vermele:".'1. (~119 - 5904) . " . 

250.(:()0 kilo arğır eti alınacaktır. Kapalı zarfla ekslltmesi ll .8.941 Pa. 
zartesl g1lnt' saat 11 de Çorum1:ı Aı.keı1 Satın alma komlSyonunda yapıla.
caktrr. Tahmin bec!ell 62 500 Ura. Hk teminatı 4688 liradır. Tnlipıerin kamı .. 
n1 vesıkalarlle t\?klll wektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (377 - 5946) 

•• * 
10,000 kilo zeytlı:ı. ~ı.ğı almE..Caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5.8.941 Salı 

gll.nU saa• 11,30 da Cal'akkaledıı ukeı1 eatm alma komisyonunda yapıla. 
caktır. Tatmin bedel! '3f00 lira, i!k teminatı 638 liracıır. 1'al1pıerln belli va,. 
kitte komisyona gelme.1erl. (737 - 6259) 

*** Aşağıda yazılı mevadm ır.apıılı zarfla eksiltmeler! hizalarmda yaulı 
gün ve ıısaUerde t r1aC9 a.skert sı.tm atma komisyonunda yapılacaktır. 

E""..aaf ve fartnaınele'"i Ankara, İl!t. Levazım Amirlikleri satın aıma ko· 
misyon~armdl\ da glirü.i!lr. Tatlp:e:i.D kanun! vesikalarile teklif mektupla 
rınt ihale saatinden bl:- saat evveı komisyona vermeleri. 
Cbuıl MUdan Tot&n Tf9nlna.tr ltıaıe gün ve ııaatl 

Toıa Ura Lira 
Kuru ot 1620 102,060 6353 12/8/941 9 
Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 
Saman 
Saman 

1620 
1080 
2160 
2160 

102,060 6353 12 .. .. 10 
68,040 4652 12 .. " 11 
37,800 2845 H ., ., 9 

37,800 2845 14 .. " 10 
25,200 1890 14 " .. 11 

• "' * (407-6075) 
66,9110 kilo ekmek 1;!macakw. Kapalı zarfla eksiltmesi 7.8.ıtH Perı;em 

be gUnU saat 16 da Antwyada Or:l!ar. koruma kıt'ası satın alma komisyo. 
nundr yapılacaktır. Tahmin bede!ı t'704 lira 80 kuruş, ilk temır.atı 652 Ura 
66 kuruştur. Taliplerin kanun! vcEikaJarlle teklif mcktuplannı lbale saatlD 
den bir saat evvel ko.amıyona venneierl (713 - 6164) 

"'* :f 
11000 adet hava ıeng! arka çantası alınacaktır. Ta.hmın bede'! 35.000 lira 

katt teminatı 52~ lirac.ır. Paza:llk.I\ eksiltmesi 9.8,941 Cwnartesı gUnU 8 a,_ 

a~ 11 de Ankarada M. M. v. Hava eatm alma komlsvonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi 175 kuruşa komJsy~ıı:l'..aıı alınır. Taliplerin belli vakitte komls 
yona gelmeleri. (717 - 6168) 

•• * 
1()(1 : 120 ton ırunı vazelin ntm alınacaktır. Beher kilosunıı 150 kurll§ 

fiyat tahmin tdilmi§ olnp teminatı 16,750 Uradır. Şartnamesi 9 liraya ko. 
m~syon~an alrDTr. İhale&! 6.8.941 Ç'.a11amba günU saat 15 de A.nkarada M. 
M. V. Satm alma komısyonunda y:ı.pılacaktır. TaUp:erln bclll vakitte ko-
mlsyona gelmeıerı. (721 - 6172) 

••• 
Aş1tğıd miktarları ya.zıh ve gösterilecek yerlere ceman 17,73C ton muh. 

telli nakliyat yapnrıJacaktır. KrJ.p!.lı zarf ile eksiltmesi 8.8.941 Cuma gUnU 

saat 16 da Boıaylrde asker! satm aıma komisyonunda ayrı ayrı yapılacak. 
ttr. Tal!pler· ka.-ıur.~ veaikalarU.e teklif mektuplarmı ihale &&etinden bir 
saat e\.-veı komlııyona vermelerL 

MJktıt.n Tutan •reminatı 

Ton Lira Lira 
2000 12,000 900 
8000 40,000 3000 
2500 25,000 1875 
2000 15,000 1125 
1090 3,180 238,50 
640 5,440 4017 

1000 9,000 675 
500 2,500 187,110 

(725 - 6176) 

••• 
Aşa~rda mlktar!an yazılı oıltnlar pazarlıkla satın alınacaktır. To.llplc, 

rin 15 8.!•4 1 Cuma gUnU bizal&!"lndsı yazılı saatlerde Çanakkalede askeri sa. 
tın alma komlsyonı:na gelmeleri. 

• Miktan Tutan Teminatı lhaltı ~ti 
Kilo Lira Lira 

150,000 3000 225 lf"> 
560,000 11200 840 14,30 

(741 - 6263) 

• •• 

SA N i N Diş Macunu jle 
Sabab, ille ve akşam ber yeaıe• 

sonra gaade 
defa dlşlerJO 

fırçalayuııs 

IIIŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle v e akşam ve her ye~e 

sonra ~ünde 3 defa fırcAlamak sartiY,..,~ 
El.lZAH,\~P.LEJ:Ll<: Bl'"l'ÜK 1 rJ,;j''AT MA~.\~ \LARJSl),\ fll 

___ •_•_m_m_c::_m_•_•_•_•~~ 
ı-llenız Levazım satın 8İma 
L komisyona llAnları 

ıo-:.o adet Ç".orap l~esl 
2C,v0 adet ÇQrap iğnesı Nümuneıerı git>I· 

3f">O ad,.t ÇQrap iğnesi 

6 adet Masa 

"' adet C1o!ap Resimlerlı:ı.e göre. .. 
80 ad~t lerkos musluğu 
M adet KU!'§UD boru. 

Yukard• c!ns ve rr.:kdnn vr.zıı• egya 30 Temmuz 941 
saat 16 de paznrııkln t ıınacaktır. dl 

lıst~klilerln belli glln ve saatte Kasımpaşnda bulunan komls~·oll 1 
bulunınaları. cııı93 

• • • 
M/ .. R'.\IAfü' llSSÜl\AHRl li.. SATINALMA KOlllı-)l'ONln'flı\l" 

1 - Tnhmin C'l\ın• n umum tıeJeli 198704 lira SO kuruş oıaıı 
1; 

dökme mRZot, pazarlı1:1a satm al.L·ıacaktır. ııtt 

2 - Pazarlığı 31 1'emmuz !)41 Perşembe gUnU saat 15 de lı'.Jll fi 
'!ane kapı~md:ıltl k"ınlsyon binasmoıı yapılacaktır. Tcmınatı !}lıdt ,c1 
karrtir edecek ıhale be<lt>.1 Uzeri.ıat'l yüzde 15 nisbet!nde derhal altll ~ 

3 Pazarlığa lşthlık ed~co;~ i•leklllerın bu işlerle aıtıkadar oıdtl ~ 
d9.ir r:carP.t vesikaları ve muhe. mncn bedeline göre temlnııuar'V1r 
belli glln v.: saatte "om:ıı.)on başlm::lı~na mUrncaatıa:ı. (6239) , 

urklye cumaarıyet 
ZiRAA T BANKASI 

K.uruıu~ tarıh.ı 18&s. - ::>ermayesı. lUU.UU0,000 Türk ~ 
~ube ve Aıans adedi: 265. 

Zı1aı vt tıcari "er rıtvı han/ta muameltlm. 
PILl'll t>lrtkt1renJett t~.MOO ıır. ikramiye nırtyor. 

.. ~" 
araat Bankuında ırumbaraı:ı vt> 0>1:ıan12 taaa.mır 'lt· .. ~· - ·~; 
~ l1ra.sı bUJUDADJara ae.ne<1e • <1era - .. klleceJI k•ır·ı Ut a,oalld 

p.t.a.ııa gOre lkr&mlyt d&lı'tWacP ı· ı rr. df' 
• acıeo ı.ooo Uraıı.ıı •.ooo Ura ıoo weo 60 urv•rıı 5.~ • 
t • 600 • 1.000 ,. UC1 &G • -~- , 
t • ~~O • t,000 • 160 !O • a.r-

10 • IOJ • t.000 • ,I_ 
DlKK.A T: Beaapl&rm<1aJU p&r&Jar tılr ıene içinde oo 1Jr8.dsD eo'J'1 

ı~ınJyeııJere tkr&mJyı çıktığl t&Juıırae % 20 taztastylt '"~' 
Ktıti 11 Mart. ll Haz.ıran 11 e'}lQL 11 BlrinclkA.ntıll 

n"de vapılır 
2 - Bu şubeye mensup yedek su. 

baylarla harp malulleri ve askeri Ey. 
tam Eramll muıım !Atına ikinci bir 
llflna kadıır csıdsJ ı:rlbi ı.,atıh şube. 
sin<le devam edileceğine bilırl edlnır. 

Beyoğlu Pıırmnkl<apı tmam sokak 
No. 2. Tel: 4lü58 

Behl}r metresine tahmin edi'6-ı tıyatı 350 kuruş olan 300,000 metre ko. 
putıuk kuma§ pazarlıkla satın aln:.acaktrr. 25,000 metreden aşağı olmamak 
Uzerc ayr ayrı teklifler de kab•ıl cdll!r. İhalesi 3.8.941 cumartesi gtlnli saat 
11 de Ankarada M. M. V. Satm alma komisyonunda yapılacaktır Evsaf ve 
şartnamesi 50 liraya ı·omisyond\\n aıınrr. Taliplerin teklif edecekleri miktar 
uzcrlnden kamını kati tP.minatl!!.rıvte belU vakitte kom!syona gelmeleri. 

.. ............................ . 
meat 1111.n olunur. 

PmE• 
ı Çocuk Hekimi 

1 
Ahmet Akkoyunlu 

TnkJılnı Talimhane Palas No. l 
Pfl~ maada hrrglln sıınt 16 

ten Mlnra. Telrfoo 4012'7 
w 

OtŞ l'ABlBI 

Sabri Kutel 
Munyeneh::ınestnı Eminöııll Oıı. 

mane!endl Han No. 8 ae 
nakletmiştir 

(751 - 6308) 

*** Hepsine tahmin edilen fiyatı 4!!.~00 lira olan 20 takım scyya: sterllzas_ 
yon cihazı 15.9.941 Pazıırteai gtinıl sııat 11 de Ankarada M. M. V Satın aı. 

ma komisyonunda kapalr zarfla eksiltmeye konmuştur. İsteklllerin 3560 l~a., 
ilk temlnaUarlle ttkll! mektuplar;w ihale saatinden bir saat evvel komls. 
yona vermeleri Şa~med! 24' "kw-U§ll komisyondan alız.ır. 

l'hti -· "267) 

Bakırköy Mal Müdürlüğünden: 1. 
Topçı· atış ckulu soh:uıı dahltln:!o bulunan Metres ve Kadıyol<U1'1~tl~ 

liklf>r• ıı ı .ızısm!r. ı.rı IH l tarihi:ı 1.1.1 Mart 942 nihayetine kadar ol~O ,. 
yesı mUuıyt>cleyl• çıkaulmıştır. Tıı.•ip clanların 31.7,941 PerşcxnbC ı;;ısSı 
14 ~ lln~ırköy Mıı.t·ntldUrJUğU:ıe ı:ıüracaatlnrı UAn olunur. <6 

5:ı.iibl: ,ıSIM US 

Un."UTIJ nNrlvatt idare eden: 

ycıtrl 
Basıldığı yer: VAKiT 

"!lefik Ahmet SeıJ6111111 


