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Onümüzdeki kış için fakirlere 
yardım vazifesine haznıanalim 

Amerika 
intikam 

aldı 
Yazan : Asım Us 

Geç.ulerde Riiyük l\lillet llecll. 
sinde E\i<ıı.f blitçe;I müzakere edi
lirken Ziya Gevher arkadn;;onız 
İsta.obuldu eski imaretlerin mo
dem bir teşkilatla canlandmlma. 
smı ve ka.znoçlan ~iye<:eklerlne 
yeti~meyen fakirlere buralarda. 
kışın sıcak yemek dağıtılmasııu 
lstemiştl Sayın Başvekil Refik 
&ydam bunun üzerine söz al
mış, Ça.ruı.kka.le mebusunun tekli
fiJıl t-0k yerinde bulduf.:runu söyle
mi) ve hilkü.ınet a<lına bu teşebbü
sün tatbik me\kiine konması i~in 
gereken emirleri vereceğint bil
dkmlşti. 

Bfr kaç gün evvel gazetelerde 
Kmlaym İstanbul te~l>iliitmda kr. 
Bili fakirlere sıcak yemek verebil. 
mdı: için hazırlıklar bnı:ladığı tek
linde bir ha,,·adls ~ıldı. Bu hu.vadi. 
se göre önümüzde ilk teşrin b1ııPn· 
da Edirnekapı, J{uınkapı, Kasmı
ll&§a, Eyüp, tlsküdar ,.e Beşikt&ıı; 
semtlerinde aşhaneler açılacaktır; 
en a§ağı 36 bin kadar fakir ntan
da.,a blll'al:ırda günde bir defa ye~ 
mek dağıtılacaktır. 

Kmla.ym geçen umumi harpte 
memleketin her t.arafmda olduğu 
gibi lstanlmlda fa.kir halk tabaka
lanna yaptığı il'ililderi, muhtelif 
&.-mtlerde ~ilan ashanelcr vasıta.
sile dağıtılan yemekleri bilmeyen 
yoktur. önümüzdeki kış içinde yine 
muhtaç olan halk t.abakalanndan 
otuz bin kadar ldşfye para.sız gün. 
de blr defa sıcak yemek vemıek 
1~ hazırlıklara başlamış olması 
gerçef\t.en takdJr ve memnuniyet. 
le karşılanacak bir trc;cbbfüıtur. 

Fakat f stanbulda böyle muhtaç 
olan fakirler hakkında bir yar
dnn teı:ıkili.tı lmmlurken evvelden 
yirmi bin, yahut otuz bin wbl bir 
takaın t.e bit etmek do~ olamaz. 
lln busustn yapılacak ilk iş ne gibi 
e\·saftald fakirlere aşhaneler va
srtasile yemek ,·erilcce~ini prcn. 
sfp itibarile bir kere tec;blt etmek 
ve ~ehrin muht.elif ~mtll"rlnde bu 
ev afta kaç ki'i \'an;a bunları ma.. 
halli komJsyonlarla kı<>n bir za
manda tayin ederek mevcut ihti
}'8cm hudtıdonu çfmıektir. Ancak 
bu !·'!kilde ihtiyscm te b1tlnden 
sonradrr ki nerelerde n ne tarz
da yardan te,kiU'itlan kurulması 
~erelctiil anıa,dabiHr. 

· lli-: l\1Üphesiz \."ariclatı mahdut o. 
fan, kendine göre bir çok içtlm:ıi 
nrdnn va7ifl'leri bulunan Kml· 
aynı kendi basma. bütün f cıtımbul
daki fakir klm..eleri be<>lMnesi 
nıümkün de~ldir; bu yolda bir 
teklif yapmAk da yenfüdir. Kızıl
ay kendi he"!abma ne kadar yar. 
dnn edt>1>11irse onu tayin ed<'hilir: 
"Ren nihayet on bin, yahut ot01: 
bin kMye gümle 5u kadar yooıck 
\"~rfrim •• , diyebilir. l\fuhtellr Remt. 
lerde isimleri kaydcdilecel< olan 
fakirlerin mlktan bundan fada ol. 
dulhl tal<dlffie aradaki farkı sehrin 
muhtaç olmayan cımrfian tarafın. 
dan yapılacak yar<lımls kapatmak 
IBmn gelir. Yahut )11rdnn edilecek 
faldrler thtiy~ nicıhctine ~ör<' bir 
kae <1mTf ise yardım <1ekli de bir 
kaı: "ekle ayn1abnir. 

Sonra bta.nbul<la fnkir vatan. 
da .. ıar daha ziyade Edirneknrı, 
Topkapr, Ka.mnpacıa, Eyllp, 'C"kU
dar, Bec;fktq ..emtlerfode olmak-

ı 
la bc;raber diğer mah:ıllerdeki halk 
arasında. y&.rıluna muhtaç hiç kim. 
s.e bulunmadığı elbette farzedile
mez. Onuıı için şehrin bazı taraf-
larında fakir kimselerin iı>imleri 
tesbit edilirl•en diğer tarnnardn. 
yardıma muhtaç olan ne kadar va
fondas bulunduğunu tetkik etmek 
de yerinde olur. Bajk& semtlerde 
yardnn edilecek \'azlyette buln. 
nanların miktarı oralarda. birer 
:ı..-.hane ar.maya lüzum gö~tereeek 
derecede değilse lın~ka 5ekillerde 

1 yardını çaresi dü~ünülebilir. 
ller halde cihl\n buhranı menı

lekette içtlmai mm·:ızeneyi o ka
dar !.annır.tır ki harp sona cnnl~ 
olsa bile ylııe htıınbulun blilıa.sı.a 
fakir ha.lkı için önünıdzdeki kıl:i 
içinde hay.ıt tahanuniil edilmez 
bir rz.trrap h.dini alacaktır. İnsan. 
hk duygusu, bütiin İstanbullulara 
bu ıztrrabı payla~ğı emreder. 
Bu itibarla Kızılayın ~tığı ya.rdım 
hareketine herkc~;ln elinden gel~ 
diği k:ı.dar iştirak etmesi milli bir 
,·uifodir. 

Madvay 
mabarebeslnde 

3 Japon tayyare 
gemisi batırıldı 

ı•carı llarbur, "1 (A.A.) - lıılad 

vay muhareebsi hakkındaki tebll~ 
tam metni qağıdadır: 
Pearı Harbur'un intikamı şimdi 

kısmcp allllllll§ buJunmaktadır, 

Şimdi yurttaşlarımız, Midvay böl
gesindeki kuvvetlerimizin ehliyetleri 
ı:.'!lyesinde çok büyük bir a.zferin ka 
zanılmak üzere olmasından dolayı ae.: 
vlneblllrler. 

Tam altı ay önce bir pazar gUnU 
Japonlar barı§ zamanında olduğumuz 
halde filomuza ve ordumuz& hücum 
etmişlerdL O tarihte çok bUyUk ha 
sarıara sebep olduktan doğrudur tS.: 
kat bu hareketleri yurttaşlarımızın 

bu ihanetin intikamını almak için 

(Devamı Sa. ~. Sü. 6 <.ta) 

Bombardımandan sonra paniğe nfrayan blr teeklll canlandıran 

t.emsili resim 

Libya harbi ) 

Şiddetli Nehru'nun 
muhareb~ler 1 yeni beyanatı 
deva~dıyor Hindistan 

ltalyan tebliğine göre 

4 bin lngiliz esir 
alındı 

Kahire, 7 (A.A.) - Orta §ark 
İngiliz tebliğ·inde deniliyor ki: 

Bütün g;in devam eden çok şid
detli savll§.lar esnasında zırhlı bir. 

(Devamı Sa. 2, Sü. 6 doJ 

Ordum mağlıib olsa bile 
sivillerin mücadele•i ile 

mukavemet edecek 

Bombay, ': (A.A) - Kongre Uderl 
Pandit Nehru, Britanova ajansı mu • 
hArrirlne &§ağıda.ki demeçte buıun • 
mugtur: 

Galatmsaraylı
larıa glnti 

Hindistanm müdafaaaı hakknıdald 
müta.ıeam, orduda yüz milyonlarca 
insan bulunmaaı merkezindedir. Yal. 
ruz ordunun çalışması kAfl değildir. 

Her erkek ve her kadın harp için bir 
§f'yler yapmalı ve ordu muharebe 
meydanında yenilirse müdafaaya bun 
lAt devam etmelidirler. Şiarımız im. 
kAn olduğu kadar IJlddeW ve devamlı 
aavaşmak ve teslim olmamaktır. 

Çin mukavemetine baktıkça. bu tes 
Hm olmamak azminin Hindistan& kar 
şı bir Japon tecavüzünü ak.im bıra . 
ka.cak yeglne çare olduğu hakkında_ 
k1 kanaatim kuvvet bulmaktadır. Sov 
yet milleti de ayni şlan muvatfaki • 
yetle takip e~tir. Hindi.standa. bu 
kıuıaa.tln vilCut bUlmasını iatiyoruz. 

Qalata6arayl.ı.lar Taksim Abideslne 5)e.leı:ık lrnyuyorlar 

O'a:uı .t ibıc~ 

Pendit NehrU, şu sözleri lllve et • 

miştlr: 

Böyle bir ordunun hazırlanması bU 
yük ölçüde kçlıizat meselesidir. Fa. 
kat Hindlatanda sillh tedarlkJ ba§a _ 
nlma.z gUç1Uk!er arzetmlyor, Tam bir 
itimadla konuşuyorum. ÇUnkU Hindlıı 
tanda.ki durum zannedlldiğinin çok 
tıstUndedir. Eğer idare, Hindistan hü 

ı 
Mmetınin çok ihtlyarlamI§ ellerinden 
geri alınacak olursa istihsalimiz bu • 
gün iki misline. hatta. Uç misline çı • 
lamla bilinir. 

Dünkü at koşuları-1 
nın neticeler 

4 üncü sayfamızda 
--~~~~~~~~~~~~-_J 

Hava şenlikleri 
Dün Etimesutta 

uçuşlar yapıldı 
parlak ve muvaffakıyetli 

Ankara, 7 (A.A) - TUrk hava 
Kurumunun sekizinci kurultayı mü • 
nuebetiyle bugün öğleden evvel EtL 
mes'utta tayyare meydanında bava 
§enlikleri yapılmı§tır. 

Saat 10 da istiklll m&lll ile açı -
lan bu genliklerde ba.rekll Doktor 
Retik Saydam adına lWll1 müdalaa 
vekili general Ali Rıza Artunk&l, :ya
nında. hava müate~an general Zeki 
Doğan ile Türk hava kurumu ba§ka. 
nı Erzurum mebusu ŞükrU Koçak oL 
duğu halde genç tayyareclleri tettl§ 
eylemlf, bunu takiben Etimes'ut fab 
rikaımıda. yapılan ilk tayyare alkI§lar 
araıımda. havalarunI§tır. 

Şenliklerin pervane durarak inl§, 
p!Anörle akrobasi, beden terbiye.si, 
tayyare Ue akrolıasl, minimini yavru ı 
ıardan ba.§lJyarak lise talebelerinden 
mUrekkeb blr gençlik küUeainin ~n. 
dl yaptıktan pllnör ve tayyare mo. 
dellerlnin göst.erlleri, para§üt ile at_ 
laYI§ ve filo ile uçuşu ihtiva eden 
program, büyUk bir muvaffaklyetıe 
başanımıgtır. Vekillerle mebuslar ve 
kalabalık bir halk kütlesinin büyük 
bir alAka ile taklb ettikleri bu hava 
ıenliklerinde programın hemen her 
aafhuı hazır bulunanların takdir ve 
alklşlarmı toplaml§tır. 

Türk bavaalan uçuşa hazırlanırken 

Reisicümhurumuz 
Hipodromu teşrif buyurdu 
Ankara, 7 (\'akıt mulınblrindeıı). 

ReislcUmhurumuz :tsmet lnönü bu. 
gUn İpodromu teşrit etmişler ve 
bugünkü at koşularında bulun. 

ç 

m~lardtr. Milll Şef, halkın çok 
candan tezahüratı ile karşılanmı§. 
tır. 

sark cerbeılnde 

Sivastopol a t n jisi 
Sabahaddin Ali 

Yazan: • BugUn 
lkfnc 

Seyhan barajı tamamlandı 
Tarsus ile Mersin arasında 16.000 

hektarlık arazi sulanacaktır 
Adana., "I (Hususi) - Yurtt.a 1 Salô.hattin Biıgenin reisliğinde, su 

btiyilk işler b6..,aran cümhuriyet işleri müdürü Haınıel Tura.t ve 
hükumetinin bilhassa Uzerinde du. §.alltiye şefi Celalin iştirak ettiği 
rnrak kuvvetli bir azimle yürüttü- heyet Hohtii şkketinden devral -
ğlJ en mllhim işlerden birisi de su mışL-r. Muw.kkat kabul mukavele
ır:e.selesi olmuştur. Yurtta su iş- s.i de şantiyede imza. edilmiştir. 
leri ''fazla su,, ve ''az su,, olmak Şimdi S~yhan barajmın Çukur • 
üzert- ilti mitlıim mevzu arzebnckt ova toprakla.rına favdalı olabil -
tedir. Bu iki safhanın da iktISadi mesi ic;in bir teke~ kalmt~: 
zirai ve srhht varlığmıızı ke-miren Kapakla". 
saymz zararlarını gördük. Büyük demir kapa.klarm temini 

İşte hükümetimizln su işleri teş meselesi üzerinde eh€-mmiyetle du 
kilAtı bu engelleri ortadan kal • rulm:ıkta.dır. Bu kapaJdarm imali 
dı:rma.k için yıllardanberi geniş bir ve mont.ajı işi de stlratle eksilt -
programm t.a.t?i.kiyle meşguldür. meye konacaktır. Bu kapaklar ye. 
Bu bUyük progr:unm ilk mahsulil rine ta.kıldrkt.an sonra artrk ova -
t.anms regüla.törii ve kanalları ikin ua ~ulu r.raat de\·ri başlamış ola. 
ci büyük e$Crl de Seyhan barajı ca.k, miistahsilin, ~içinin istihsal
olıruştur. teri emniyet altına almarak onları 

Seyhan regill!töıilniln inşaatı ta refah ve servete kavuşturmak ga. 
mamlanm:ış ve bu muazzam tesisi yesi tahakkuik etmi~ bulunacaktır 
su i.'leri umum müdilrUmfuı! Bay (De1•,.. 9 de,, 

400000 Amerikalı 
tayyareci 

Alman şehirlerinin 
bombardımanına 
iştirak edecekmiı 

Nevyork, i (A.A.) - Ordu ve 
donanma gazetesi, Almanyaya 
yapılacak hava taarruzuna Ame. 
rikan ordusu hava kuvvetlerine 
mensup en az 400 bin kİ§inin iş
tirak edeceğini yazıyor. 

Garete bu rakamın, Amerika 
hava. kuvvetleri kumandanı ge_ 
neral Amold'un bir demecinden 
çıkarıldığım bildirmektedir. 

Admira Galatasaragı gendi 

Oazuı. j IDciideJ 



- 2. VAKJT 

Mareşal Bravçiç'e' 
Bir Alman genera. 

llnden yazılan 
mekto ban kopyesı 

anada'da Heydrih 
d için 

Müthiş bir ma en M •• 11 .. 1 
• • 

1 

cenaze meraaımı 
bulundu . yapılacak 

SovyeOer lllrllll 

Çine yardım ettiği 
takdirde 

Amerika Rusyaya geniş 
ölçüde yardımda 

bulunabilecek J 

Çöl aemasmda .seğirten beyaz kaz 
tU.rU bulutlar gıbl Sabahattin Ali de 

ğı ve orada namaz kılanları soyduğu 
fddiaslylo yakalanıp, böyle bir §eyden 
habcrı olmadığı halde dayağın ııtdde. 
U ile yDJıın ve yıın!ıD itiraflar yapan 
ldriain vicdan azAbı, bu kısa yazının 
içine sığdınlabllml§ olan hemen en 
iyi nıh tahlilidir. Ayni annatklrlıldn 
lşlenml§ bir bn§ka tahlile de "KMal" 
da tesadUf ediyoruz. 

Almanyadan dışarı 
çıktı 

BUtun dünyaya birkaç 
asır yetecek kömür 

madeni 

Pragda yeniden 
13 kişi idam edildi 

~mamızda (Değirmen) , (Kağnı) ve 
ı Ses) !BimU kuvvetli Uç hiktıye klta_ 
bıyle gorUndilltten sonra gözlerimi. 
zin muhJtlnden uzaklaştı, bekleyenJe. 
rı unuttu ve kayboluverdi. Görüş ve 
mUşabedenin gerçek rUzgtı.rı ile işlen. 
mtş olan (Değirmen) hakkında çok 
şeyler söylendi, gözler o tarafa dön. 
aü ve kalemler işledi. 
Edebiyatımızın steplerinde yeni ba. 

J. Rl bulmaya ba§laya.ıı hlkll.ye okuyu. 
cunun dimağındaki tomurcuğu bir • 
ıJcnblre ve haddinden faua besledi. 

Saf bir realizmle, basit bir roman.. 
tizmin beraberce yer aldığı, Adeta 
birbiriyle mezcedlterck sunulmam l&. 

nllcn bu kitap için kat't ve zaman.. 
ı ı değlşmeyeC<'ğt :zannedilen hüküm -
: r Yerildi. 

HllsC'ytn Cahil Yalçın : ''SabahatUn 
Ali hikA}ecillk sanatında mevcudL 
yeUnı kuvı:eUe hlssetUrccek blr sa. 
natkAr nıhuna mallkUr., diyerek sa_ 

nııtklrn en kısa, fakat en doğru hUk
mU verdi. 

Suat Derviş: bu hükmU ve gör11ştl 

biraz daha genişletti: 
"Snb3hattın Alinin; böyle devam 

ederse, tnnzlmattan ben en iyi hikA_ 
yeclmlz olabileceğini zannediyorum. 
ÇUnkU yazılarında bcnlm istediğim 

şey var, ic; vnr, görüş var, sonra tek. 
nlğl gUzel. Y~i bll'§ey yapayım diye 
garabete kaçan tarafı yok.,. Suat Der 
viş yeninin dalma garabete kıı.çaca • 
ğmı zannederek hataya dUşmestne 

mukabil Sabahattinln Dcğlnn n'd ki 
hlkll.yclerinden yalnız bir kısmı için 
dilşündUklerini söylUyor. Durulmndnn 
'erllen doğru ve aşırı gllrQ§ler ara
sında, Nnzım Hikmet de tamamen 
<ıahst ve yanııan dilşilneelerlnden bah 
'!elti: "Bence Sabnhnltlnln en kuv_ 
vetıl tarafı ..• . en yaratıcı anlamda 
oluşudur,., 

Halbuki (Değirmen) de Nurullah 
\tac;'m da. dediği gibf (Kaı:nl). (Bir 
flrn), I<ıızlar}, (Candıırma Bekir), 
Bir gcmlcl hlklyesl}, (Bir orman hL 

kAyesl) ve bir de bizim ıııı.ve edece. 
ttimlz (Komik! §Chlr) den başka • ki 
hunlar kitabın nncak üçte birini t~. 
.-ıı eder • tam ve gerçek anlamda mu 
\•aflak olmuş realist hlkll.ye yoktur. 

Sabahattin (Değirmene) giden toz.. 
iu ve taşıı yolunun ba§langıemda ba
"lt ve eslq bir romantik müptedtdir. 
Hugo'nuıı romnntlzmindekl ulvt hts. 
ı r, insani fedaktl.rlıklıır. sanatklrm 
olunda ayaklan dalayan ısırganlar 

ılmuştur. 

Hisıerlnl erittiği romantll< potadan, 
uhl h ykellcr dl5kebllmek; <Değir. 

ml'n)ln çnrkmı döndüren aulnrda de. 
rln ve Jçll a.~kJan yıkamak için çalı. 
şnn realist sanatktl.r, kendine mrtmı 
dönen, vefasız heykelcikler ve kuru. 
yuveren sularla karıtılqmıştır. (De. 
ğlrmen) hlkAyeslnl kıırmen muvat • 
fak olmuş blr nevi saymI§ oısak bfie, 
<Kurtarılamayan şaheser), (Bir si • 
yalı fanila için) ve (Viyolonsel) hl. 
kAyelerl ipUdat romantizmin yUz kı. 
~rtıcı lekeleridir. 

n 
Fakat reall8t kalemin aanat.klrca 

çizdiği diğer hlkllyeıer, Osnıanlı im.. 
paratorluğu uımanmda. yoklu'k içinde 
lc.ıvrannn köylilnUn snklı psikolojlal • 
nin, hak ve mllsnvatın gelişi gtızeı 

dağrtılışrnm, zorbn aclll.hlyeUerln, hO. 
ll18a Anadolunun ve köylll ruhunun 
lıakikt ifadesi, tam mıı.nnalyle işlen • 
mlş nUmuncıcrldlr. 

Harman yerlerinde beraber emek. 
leW,,, akşam vakU bir toz bulutu ar 
dmda yorgun sUrUleri kovalamış, §Ch 

re beraber inip bir örnek urba ntmış 
olan köy dellknnlılnrmm arkadaşlığı. 
nı blllr m!Blnlz? Allah gelse onları 

birblrfnden ayıramaz, ardından kötü 
kell!.m edilmez. 

İşte Dedem köylU Mebmet1e, Zağar 
Mehm.t böyle arkadaş ve kapı komşu 
idller. Fakat susuzluktan günden gU. 
ne sararan tarla, nç kız kardeş, iki 
kat olmu~. çnlı§an ana ve altı yaşın. 
da ölü gibi oğul, işte hiçbir §eyin bo. 
zamayacağı komşuluğu bozdu ve ar. 
kadqlıklarmm arasında çağıldayan 

dere bir anda kuruyuverdi, 

Sabahattin All; ııen, güler ytlzlil, 
kendi baııına \'e mütevekkil olan köy 
IUnün zamanında nasıl kindar olduğu 
nu, eJlnc fırsat geçtiğinde kendine yn 
pılan kötU ve yanlı§ harckeUerln bir 
bir nasıl ceza.mu verdiğini, bize btta. 
raf t>lr görüşle tetkik ederek, anlatı. 
yor. !şte "ca.ndarma Bekir" adlı hl. 
kAye birbirlerine söylıımemekle bera
ber fçden lQe hruıım iki kliylilnlln kL 
sa ve esaslı ifadesidir. 
ına ile fikrin yanyana ytlrildOğli 

yukankl hlkil.yelere nazaran, JıJsstn 

ar.almasına rağmen tez halini alan 
fikrin yükaeımeai hJklyeclnin lchlne 
bir kazançtır. Snnatklrlıkla ileri sU. 
rQlen, okuyucuyu dU§Unceleriyle ikna 
ed<'n "Bir omı:ın hlldil C61,. ndekl tez 
belki bugünkü dinamik snnaylnln kar 
şısmda aksak, tamamlanmamış veya 
şairane olabıllr. Biz burada yalnız 

fikrin sana.t kalıbına giren, yuğuru . 

lan kıammı tetkik ediyoruz. 

Bilhassa, ormanın iri gövdeli ağaç. 
Iarmdan, bereketli ve yeşil yaprakla. 
rmdan, çatlak kabuklarından bB§ka 
hiçbir oeY görmeden bUyUyUp ihtiyar 
lıyan köylUnUn feryadı ne l<adar can. 
lıdır. O köylü ki 6ınrUnU, benzinin 
tembel ve yakıcı kokusundan uzak, 
gövdelere SIVll§an reçine ile geçlrml§ 
Ur. Yemye§ll, ferah \'e rll7.g!rlı ya -
ma.çla.rm, t~terc ve bıçkı gürUltüle
rtyle doıup taştığı bereketli seneler -
den sonra kel \'e uyuz bir tepenin 
sırıtmıı.sı Anadolu köylilsünün ruhu • 
nu altüst eder. Onun mirası, mukad. 
des tanıdığı bu ağaçlardır; onun ha
yatı su ve ye§llllkt1r; yoksa her su. 
suz kalan bozkır, toprak insanına 

"Kıınnl,, hikAyesindekl Dedem köylU 
Mehmetıe, Zağ'ar Mehmcdln ruhunu 
aplar. 

İnsanı hayvan yapan, angaryaya 
koşan, kendisi için gemide müstesna 
bir bava yaratmayı arzu eden tatla • 
mlU"CI kaptanm tahllll ile gençliğinin 
hamurunu nteo bn§mda çUrOtcn ateş. 
çl ve arkadaşınrmın dinamik fikirleri 
"Rlr gemicl h'kAycsl.. nln esas met-
nldir. 

MUsavat ve hakkın ayni derecede 
dnğıtılmayışınm meydana geUrdlği 

akeOJAmelden çok sathi bahsedilmek. 
le beraber nna ha.tlnn iyi bcllrtllerek 
önUmUze sUrUlmilştür. ''Bir gemici 
hlkll.yesi,, thtlltı.l ıuzumunda insan ru. 
hunun aldığı şekil veya krokiden lb4 
reUfr; dnha fazla §Cyler beklcneblilr. 
dl. 

"General sızın için Alman 
milletini kurtarmak zamanı 

gel mi§ tir,, 
Londra, 7 (A.A.) - Britanova bil • 

diriyor: 
Feldmareşal von Braı:çlçe bir Al • 

man generali tarafından yazıldığı bil. 
dirilen bir mektubun bir kopyesinl 
Almanyadan çıkarmak lmkAnı hUll 
olmuştur. Bu mektup geçen kJ§ Al • 
manyada heyecan uyandırmıa ve mUn 
dericntı gizlice her tarafn yayılmı11. 

tı. Yalnız Bravçtçe değil, bn§lm gene! 
kurmay generallerine de gelmiş olnn 
bu mektubun ortaya çıkmasrnd:ı.n bir 
az sonra fon Bravçlç azledllmlgtl. 

Nazi hükumetine \'e bu hUkOmetln 
harbi sevk \ e idare tanına karşı şid. 
detıe hücum eden bu mektupla ez. 
cümle şöyle denilmekteydi: 

fıllur~ bir plan takip ettik, 
fakat kuına'lda heyetimiz bu yol
da t."lkip edilen amaca doğru çok 
da ilerlemiş görliı~müyor. Büyllk 
znierle r elde ettik. Fnknt esas 
düşmanımız: olan 1ngiltereye knr
§I kat'i bir tek darbe indirdik mi': 

Mektupta Alman ocfierinin Rusya. 
ya hücum etmekle fki cephe Uzcrinde 
bir harbe başladıkları blldlrilmekto 
ve ş6ylc devam edilmektedir: 

Bununla beraber Alman milleU da. 
ha !azla zafere doğru yUrlldOğ\lmUzU 
sanıyor, Siz, general ,bahis mevzuu 
oıaan şeyi daha iyi blllyorsunuz. S!zln 
için Alman mlllctini kurtarmak za. 
manı gelmi§tir. Bizi l<lm mahvolma_ 
ğa götürüyor. Milletin bl.zz:ıt temel. 
lerinı kim aar&lyor? General derhal 
harekete geçmelisiniz. 

Em den 
lngiliz · uçakları 

tarafından bombar
dıman edildi 

Lônclra, 7 (A.4.) - !ngilli: ha
vn nazırlığrıun tebllği: 

Bomba uçakla.nnuzdan milrek • 
kep kuvvetli bir te17kil, pamr gc -
cesi Emden lim:ınma hücum etmiş 
tir. Hava Çl)k güzeldi. Ç&arılan 
büyük ycngcb.r, uçaklnnmrz he • 
deften uzaklaşll"kcn hali devam 
devam ediyordu. 

Holo.ndn.d'llti düşman hava mey. 
danl::ı.n da diln g<'ce bomba servi
~ine mensup uçnldar.mnz tarafın. 
dnn bombardnna.n edilmi1'tir. 

:J bomOO. ve b!r av uçai;:'UJlrz bu 
hareketlerden dönmemi~ir. 

Bır lngiliz kruvazörü 

Malta da 
inden lazıa Mlbver 
tayyaresinin btl

camana atramış ı 
.Ne"'l"ork, 7 (A.A..) - İngiliz Pene_ 

lope kruvazörünün sUvarlsl. Nlchol, 
bu geminin t&mirlerlnl tamamlamak 
üzere Birleşik Amcrikaya gitmeden 
evvel Maltada kızakta dururken 1000 
den fazla Alman ve İtalyan bomba 
layyareslnin taarruzuna uğradığını 

(Devamı mr) i!ııa etmlfltlr. DU§man tayyareleri on 
"Kazlar., dakl Dudunun bir koca 

arzusu, bir uzak insan ınteği için de.. 
giJ1lirdlğl karakter, ancak Anadolu 
kadınına mshswı bir fedakArlıkla ytı_ 
rüdUğU on dokuz saaU!k tozlu ve ku
rak yol, nlh:lyet realist ve kendi ba.. 

------------- beş g11n müddeUe Penclope'a kal'§l 

ına Amir hapishane gardlyıını o zn • 
mankt hayattan scç.ImJ§ iyi mater. 
ya.Jlerd lr. 

"Bir flr.ı,, hiktıyeslnde, bir bayram 
namazmdıı tmam köy camlslni bastı-

Seyban baralı 
tamamladı 

gUnde birkaç kere taarruz etml§ler. 
dir. 

.Kruvazörün toplarfyle üç Alman 
tayyaresi dllşUrOlmll§, be§ tayyare de 

( Baştara/ı 1 inci sav/ada) hlJJW'B. uğrablmı§tır. Blr ay devam 
Tarı!us, Silifke ve Anamur tet- etmesi lA.zmı gelen muvakkat tamir 

adkatt dolay13ile ııelırim!zdcn ay. ler dört günde bltlritml§Ur • -
nlnn su U;leri umum müdUrU Bay Bir subay ne Uç er ölmüş, 60 er 
SalAhattin Bügedcn vcrd'!.ğl malu- yaralanmıştır. Penelope bundan sonra 
mata göre, Seyhan lba.rnjı etrafın. denizde İtalyan tayyarelerinin taar_ 
tia .<l~a bir çok w~cslsler vilcudc ruzwıa uğramıpa da bu taamızlar 
gctınlccek, Yiı.regır ovası kanal a- hiçbir netice vermemiş ve gemi bir 
rı inşaatı eh bugilnlcrde ihale edı. Amerikan ıımanma katlar hiç bir a 
lrcek, Ceyh9.ll.. ll<'lıni setleri inşa- rızaya uğramadan gi~tlr -
sına başlıı.n:s.ca.ktrr. Yüreğir ova.sı I · 
kanatlan iç:O evvelce de yazdığı • 

:~t~~i Deş mııyon lira harcana- ıl Ne dememeli 'l 1 
Su işlerimizin ~ merhalesini, ,._ _____________ 

1 

Ottava, 7 (A.A.) - Kanadada bü_ 
tun dünyaya birkaç nsır yetecek mik
tarda kömUr temin edeb!lccek bir 
ı:naden keş:fedilml§lir. 

Maden arayıcılan takriben l mıı. 

yan :roo bin hektarlık bir salında en 
&§ağı bin milyar ton kllmür bulundu. 
ğunu te.sblt etml§lerdlr. Bu böyle bir 
kömUr blokudur ki, kaldeat ber dıl'ı 
64 kilometre olan bir muraba teş. 

kil etmektedir. Blokun derinliği 1600 
metredir. 

Harpten evvelki nlsbetıere göre, 
1300 mllyon ton kadar tahmin ed!l. 
mekte olan dünya istUısalAtı, yalnız 

bu blok sahasında daha 700 sene tc. 
min edilmiş olacaktır. 

Berlln, '1 (A..A.) - Führer, Alınan 
hlml muavini, muhafız kıtnlan gu 
rupunun yüksek şefi ve polis generalı 
Heydrlh için mllll cenaze merruılmı 
yapılmasını emrctmlşUr. Merasim 
Berllnde yapılacaktır. 

Be.rtı, '1 (A.A.J - Pragdan blldJrlJ. 
ditme göre, Prag devlet mahkemesi 
ikisi kadrn olmak Uzere ıs kişiyi dUn 
!dama mahkftm etmı~tlr. Bunlarm a. 
rrumıda hilMmetin bir iktısnt mtl§n. 
virlyle bir ~evlet mtıhendlsi, bir sa. 
naytcl, bir eczacı, bir de gazeteci 
vardır. ~lahk1'.lmlardnn altısı Heyd. 
rih'e yapılan suikastı doğru bulmak. 
tan, gerl kalan yedisi de sil!h taşı_ 
maktan suçludur. MahkOmlar asıl. 

mış, müllderlne el konmuştur . 

Şark cephesinde 
Musol•ın•ı vas•ı Berlin, 7 (A.A.) - Ordu başku. 

- ıuandanlığı Bol~evi.klcrin diln Le-

yetn a m es l• n I• ningra4 çemberi cephesJnin müte. 
addit noktahrmda tabur ve bö 
ilik mevcudıma varan silahlı kuv-

h az l r lam l ş J vcUerle birçok yarma hareektleri 
1 ne teşebbüs ettiklerini bildirmck-

Çlyano' ya balel tcdlr. Bu hücumlar topçu ve pi_ 
yade tarafından açılan m\1!7tcrek olarak g~sterlyor &.tcş kal'§ısmda altim kalmış ve 

Vaşington, 7 (A.A.) 
Pressin İtalyadan bugünlerde 
eski Roma muhabiri Reynold 
§Öyle diyor: 

Onıted Sovyetler kanlı kayıplara uğramış. 
dönen larchr. 
Pack Volkof cephe~inde Sovyctıer sa-

Musolinl öyle bfr aablt tlkre saplan 
mı§ttr kl harp bitmeden pyleblllr~ 

hazırladığı siyası vasiyetnamesinde 
kendisine hale! olarak Cfanoyu gös • 
tcrml§tlr. Bllindlği gibi M:uaollnl mll. 
tc:ıddlt iç hastalıklarından muztarp. 
tir, Gösterten son filmlerde kendisi • 
nln çok ihtfyarladığı glSrWUyor. 

Pack'a göre, Musolinl öldUğU 

takdirde Faıılzm aleyhtan isyan hare. 
ketinin başına mare.,al Badogliyonun 
geçeceğine ı;ek az §Uphe vardır. 

Amerikan harp 
istihsal atı 

944 senesinde 1111 
mislini geçecell 

&tlerce sliren bir yıpratma ateşi 
ha,alığından sonra t.aarnıza gcç
mcı'te kalkışıyorlardı. Alman pi. 
ke uçaklan bu teeebbUslcre karşı 
tesirli müdafaalarda bulunmuşlar. 
dır. 

Cephenin merkez keslnmide hat
lann gerisiacle ku,atılmış bulunan 
mütc:ı.ddJt Sovyet gruplan yakın
dan srkıştınlmış ve birçok mevki. 
ler nlmmtjl:Ir. Çember içine alın.. 
mış Bolşevi1c kuvvetlerine kaJ'§J i
leti harekeU cs:ı:ısnda e.ğaçliklı a
ı"azirte §iddetli savaşlar olmuş, bu. 
raJarda Alman kttaları dü§man 
mnkavcmetint zorıamı.,lar, müte
:ldwt Bo~evik tankını tahrip et
mişler ve birçok noktaların Alman. 
Jann eline dU!iJDeslni temin eyle • 
17\İ§] erdir . 

Moskova, 7 ( A.A.) - Gece 
yarısı neşredilen Sovyet tebliği: 

6 haziranda bazı kesimlerde 
nctroıt, 7 (A..A.) - Buradaki harp mevzii eheımmivette çarpışmalar, 

fnbrika!arma yaptJ#ı zlyareU ikmal kP§if ve-hava faaliyetleri olmuş. 
eden Birle~ Amerikan harp lsUhaa tnr 

lAt nazın Donald Nelson, Amerikana'; ı Londra, 7 ( A.A.) - Kızıl Yıl 
en ;11ksek noktaya yani §imdild is_ dız gazetesi Kalinin kesiminde 
Uhsalln iki mislinden fazla istihsale 1 mevzii faaliyet olduğunu söyle· 
1944 de varacağını söylem,Ur • rt'ektcdir. Rus müdafaalarını 

Japonlar 
Çinde 1000 defadan fazla 
zehirlıgaz kullanmışlar 
Vaşington, 7 (A.A.) - Çunkinı.; 

:rndyosunun ha.ber verdiğine göre 
Çin harbinin başlangıcmdanbcri 
Japonlar bin defadan fazla zehirli 
gaz kullanmışlardır. Çinde mUdn
faa tedbirleri znyıf olduğundan ze
hirli gazm tesirlP.ri ağır olmu§tur. 
.Tap<ınlar Hindistan ve Awstrnl. 
yaya hücuma karar verdikleri tak
dirde aynı silahı orad.-ı da kullanı
lacağı kananti Amerika siyasi mnh 
.fillerinde hüküm sürmektedir. 

lnglıtz barp 
esirleri hakkında 
Misilleme kararı 

kaldırlldı 
Loudra, 7 (A.A,) - Alman bqku 

mandanlığ!yle mutabık olarak hare 
ket eden İtalyan bqkumandanlığı: 
Afrikadald İngiliz harp esirleri hak 
kında kararlaştırılan mlsilleme ted.

0 

birlerin! dUn kaldırmı§tır. 

Par iste 
lmparatcrıata 

mi dal aa lejyona 
kuralda 

y~rmağa teşebbüs eden Alman.. 
lar püskürtülmüşlerdir. Bu çar
pışmalarda Almanlar ağır zayi. 
at vermişlerdir. 
Baltık denizinde, Rus kuvvetleri 

10 Alman gemisini batırmışlar
dır. Bunlardan yedisi, bir Alınan 
bahri deniz üssüne karşı yapılan 
tıı.nruzda tahrip edilmiştir. 

8i\-n .. topola sidclctJi Alman 
hiicumlan 

Moskon, 7 (A.A.) - Sh·asto
pol Uzcrınde Kara.denizdeki bu Rus 
dtniz üssilne karşı Almanlar ta • 
rnfından yap:lan yeni bir hücum 
~rnasında geçen ikincit.e§rin ve ilk 
kfınun ay1annda olduğu derecede 
şiddetli hav:ı muhareb leri ecre -
Yl\n etmektecltr. Alman bombn tay. 
Y·'\TCINi, her taraftan gelerek ka
m ve deni~ üze.>indc gözUkmckte 
Vt Sovyot avcıla.rıile uçaksavar 
toplan tarafmds.n şiddetle karşı -
lıınma.ktadır. Ruslarm StornC\io 
pike bomba t:Ayy:ı.releri de her giln 
D'l!teaddit dm'alar muhllı98.nl altın. 
d-ıki kalelere doğru yol alan 1110 • 
tfülil Alınan ko~ ea.ldrnyor -
l~'.l', 

r.epheden Kwlyıldız gazetestne 
g~lm bfr h:ı.bcre göre Slva.stopol 
mUdafilmi iyi dayanmaktadırlar. 
\' Uzlerce erkek ve ika.dm pruılf mU. 
dnfna efradına. ~'ardım ederek yan 
g:nlnrı silra.tle söndürmekte, halle 
IS<;? her zam.aııki gibi cesaret ör • 
nckleri vcrmokL-<Hr. Su ve elek _ 
trik tevzii. ı>e~11C'rile nakil vast-
t."11:ırı e!An hiç bir zaror görme • 
miştfr. \'(' önemli askeri hedefler 
den hiç b:.ri-;ine :isabet vaki olma -
mıc:tır. 

Uadrit, 7 ( A.A.) - Vaşington_ 
...... n bildiriliyor: 

Biı leşik Amerika hükfunet 
merkezınin diplomatik mahfille_ 
rinde beyan edildiğine göre, Bir_ 
leşik Amerika Sovyetler Birliği. 
ne ancak bu memleket, Japonya 
ya karşı mücadclesinde Çung. 
kin~ hükılmetine yardım etmeyi 
t:.ahhüt ettiği takdirde geniş 
ölçüde bir yardımda bulunacak . 
tır. 

150 bin Fransız İşçisi 
Almany aya gidiyor 
Stokbolm, 7 (A.A.) - Vjşiden 

Afyon Blarlet gazetesJne gelen 
bir telgrafa göre 150.oon Fran
sız işçlleri pek yakında Almııııynyn 
glSnderilccektir. Bu hususta Uı\iıl 
bükümeti ile l•'ra.'lsız ve Alman sa
nnyf ndıunlan ara.smdıı göı UşmE' cı . 
yapılmaktadır. 

İleride daha ~ka i!jç:i kafile • 
1criırln de Almıınyayn gönder.lece 
~i bildirilmektedir. 

Mareıal Antoneakonun 
günlük emri 

Blikre~, 7 (A.A.) - Mareşa 
Antoneso Doneç ve Kıran ccphc
lcıindekJ askerlere hitap eden ikı 
rünllik emir neşretmiştir. Bu gl.n
lük cmlrl<3rde a.skerm bilhassa 
merhametsiz kışın §iddetlerlne gô. 
ğüs gerdikten sonra vazifelerin. 
yapm·Lkta gostcrdiklerl cesaretı 

takdir ve tazimle anılmaktadır. 

Amerika intikam aldı 
( BCZ§larafı 1 itıcı sayfada 

sarsılmaz azmini l .tıı.ç e~ ve mu 
barlplerlmizln manevlyatmı sarsmak 
ş6yle dur~un. bllAkiB kamı;ılaIIll§tır 

Pearl Harbur'un inUkamı §imdt kıs. 
men alınmıştır. Bu intikam, Japon 
kudreti hiçe indlrllmedlkçe tamam 
lnnmrş olmıyacaktır. Bu istikamette 
b!.iyük ternkkller kaydettik ve amacı. 
mıza giden yolun yan yerin~ vardı

ğımızı soyllyeblllrlz. 
Muharebe bitmemiştir. BUtün ra 

porıar hentız alınmamıştır. Bununla 
beraber düşmanın ll§llğıdnkl kayıpla. 
rmı muharebenin bu safhası için tam 
bir gU\'eDle flD.n edeblllriz: 2 veya S 
uçak gemlsl ''e bu gemllerdeld bütün 
uçaklar tahrip edllml§tlr. Bundan 
başka 1 veya 2 uçak gemisi hasara 
uğratılmış ve bu gemilerdeki uçakla 
rın çoj!ı.• tahrip edllm~Ur. İçlerlnd~ 
en az biri ağır olmak Uzere 3 zırhlı 

baaara uğratılml§tır. İkisi ağır olmalt 
Uzere f kruvnzısr hasara uğratılmııı. 
tır. S nakliye gemlai hasara uğrahl_ 
mıştır. 

Hasara uğraWnn yukarıöaki gem!. 
lerden bnzılarmın lli!lerlne döneme 
dikleri mUmkUndür. 

Uçak gemilertmlzdcn birine ısabet 

olmuştur. Bir miktar uçağımız kayıp_ 
tır. lnsnn kayıbı hafiftir. 

lıtc, bu eçvrede bulunan ordu do. 
nanma ''e :!eniz ellAhenda.zlarmm bu 
sabah mcmlekeUerlnc takdim ettik 
lerl bJ&.nço budur. 

Libya barbl 

'( · ı.. ı r, d mağa mührün bal. 
mumuna. yaptığını yaparml§., eğer 

~ylc oıaa o manzaralar, dimağın al
btimlnde ruıkroskopıa görQleblllrdl. 
Bununla bernbcr mescltl. kitabımızı 

k;J'amızda değil lctıtUphanede arayo. 
ıuz. 

• Lcbnlç diyor: '•Ruh bir saniye 
duştlnces'.z değildir; ruh bir kere dll. 
şUnmektcn fariğ olaa tekrar dUşün. 

ınt'ğe nasıl baŞayacağı izah edllc
tnczdl. Bu sebep'e ruh uykuda fanIL 
yclted r, ruhun tatlı zamanı yoktur,.. 
Bu feylczofUn ruhun vUcudUne kaU 
olmadığınr da bir yerde oh-umuştum; 
demek ki felsefe eserleri de tarih gi. 
bl bası bazı, m0b41Ağaları hA\rl bu. 
t:nmaktadır. 

az su işini zirai ve lktısadi varlı- (SUzüle sUzUle yürüdü, uzaklandı) 
ğmıızrn ica.!)J:ınna. göre dü:r.cnle • tanınmış bir muharririn bu lbaresin. 
mekten bas'ca, fazlı sn meselesi- deki !lilln yanlış dizilmiş olduğunu 
ni de halletmiştir, uzun uzadıya anlatmaya lUzum var 
Şimdi Adana.da 140,000 dekar - mı? 

Iık bir sahayn su vermek kabiliyeti (Uzaklandı)daki (n) bu kelimeyi 
ni haiz olan tc!';&tm esaslı fwıel :fanın - §imdik! terimiyle (özne) _ 
lcri yapr'mış bulunuyor. Bu saye • uzak keltmesinde antnm haline geldi. 
de, krymctli ilrai mahsulkrinüzi ğinl bfldlrlr; yoksa bulunduğu nokta. 
yetiştiren Adana ov:ısınm verimi ı dan uzağa doğru gltUğfnf s5ylemlş 
bugüne n~& knt kat artmı, o- olur. Bunun yerinde (uzakla§tl) de. 
lacnktır. Tarsuslıı. Mers!n arasında nlr. 

Paris, "/ ( A.A.) - öldürülen 
Albert Kleman'ın bll§muharrir 
bulunduğu Cri dö Pcuple gazete
si "imparatorluğun .müdafaası 
lejyonu" adında bir Fransız gb_ 
nüllüler lejyonunun teşkilini ha
ber vermektedir 

Gazeteye göre, genç Fransız_ 
lar bu vasıta ile öldürülen kar
deşlerinin intikamım alabilecek 
imparatorluğa değils bile, Fran_ 
sanın şerefini kurtaracaklardır. 

a ı;ündenberi d("~ eden §id
d fli akınlar es!laSmda 38 Alman 
t.r.:yyaresi dıişürülmUştür. 

fsveçte 22 bin çocuk 
bakılıyor 

SfokhoJm, 7 (A.A.) - Finlandl
yı:ıdnn gelc:ı bir f.sveç vapuru ye. 
ııtdcn 598 çocuk g<!Jtimıişt.ir, Bun
lat'la berabe.r !sveçte baktbn Fm. 
Iandiya.lı çoeukla.rm ~fınu 22 bi
nl bulmuştur. 

(Ba.ştarafı l inci sayfada) 
lıklerimlzden birkaçı evvelce 21 in 
c! dümen tarafından ie-gal edılmi.s 
olan Harma.:'a V8.rml3lardır. Salıah 
lcyln dil§lllQn lxı.şlıca zırhlı kuvvet 
lerini Kightsbridge'deld mevzileri 
tutan kttala.rımız.a ka.reı harekete 
geçilmiştir. Pıyadcmiz ve topçu -
muz zırhlı kuVVE'tlerimiz tarafın -
d:ın destek1 ~rur. .. k suretile bu hil
cumu zaptctm~erd:ir. Öğleden son 
ra eiddeW savaşlar devam C'lmif. 
tir. Düşman batıya pil.'fkilrtUJmUş
tür. 5 haZ:r.ın geces Harmat batl. 
sındak dUşnıan mevzlerin:n içine 
yerleşmiş olan İngiliz ve Hintli kr
tokı.r bUtlln gün sikı tutunmuş. 
!ardır. Birillhak<"llldeki hür Fran • 
&1zlar, bütiin giln devam eden 1ki 
hUcumu pfuı.kUrterek düşmana a.. 
ğır kayıplar vordirnıişkrdir. Hava 
kuvvetlerimiz kara kuvvetlerimizle 
sabahtan akşama kadar devam 
eden sa~lard:ı milkcmınel neti
celer lmak suretile iş birllği yap. 
mtşl'!r ve düşmana çok kayıplar ver 
dirmiklerdir. Harm:ıt Kninghtsbn 
cin ccnaubunda Knigtbriç ile Bi
rli !hakem arasındaki yol tizerinde
dir. 

Fuzuli'den secmeler: 

da. 16.000 hekta.rllk b!r topmk su-1 (Uzalrlaştı) demeli, (uzakJantlı) 
lanacakbr. deme mel!. 

ICy «6nW, ;ırArı iste, ('AJ!dno geç, 
Ser_t kQynı gözet, cltıandan gcc: 
Ehl.ı dUnyll.'nın olmaz 4hlretı: 
0e.r bunu leterlaeıı andan geç! 
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Yeni Parola 
Jlın·a kurumunun sekiıin<·i lm-

1'\ıllayı sayın Baı;;\ eldl Refik ~ay
danun bir nutku İle açıldı. 

nu nutuk, on sekiz yıldır Tiir. 
lil~ c havacılığına hizmet elmeği, 
ıınu ol~un bir k:ıniıtlı millet hııll
ıı_e ko~mayı gııye edinen t.e<;d.:diü 
lu \"e milfoti <ln,·a ı uğrunda ye. 
11iden hnl:mnıaya SC\ ketti 
. 8ayrn BaşvE"kil kurultay üyeJe. 

tine bu ,·eni h:nbin lıir ~mıu.mı 
tizdi. ve" yeni harbin ana -hatlan
hJ, değişen nna pren'>iııterini ba. 
•iz vasıflan ile göst.crdi. Mcsul 
lııiJnirnet reisinin yeni hnrpıle 
tayyarenin \'nziyeti hakl<mdaki va
~h kanaati ,.c myyıırenln yardun. 
ct lat.n halinden çıkmış olmasının 
0.rtayn attığı mcsclderi <:anıha.tle 
tnillete a.nL'\tımş ohiı:ı.sı hau Y..ilü.
bının bunılnn sonnı milletçe n:ısıl 
huyük bir itJna ile tet'kil\ eclilme"i 
lit-zıın gcldlf;rin] isbat etti. 

• 19:,'9 harbi ba~lnılığı gündenbe. 
l'j hava siliihmm u,.rnnmı:rünü \"e 
ııa!erln kanatlı bir mahluk oldu
ihınu lsb:ıt etmektedir. Hava :.tra. 
tcjlsine nltıl crdircmiyen, oımn 
leaplıı.rma göre hına ceplıeo;imle 
l'cr tat:anııy:ı.ıı milletler \.'alııız 
Rfilder,len değil )'.erlerden,• top
~khırdan1 rlcnizlc.rclen rlf' çcJ,iliıı 
ltıtıuci;e .icbaı· edihni,.Jcrdir. Bu 
bakımdan hi~ bir propag;:ınılacı 
ltı39 harbi luı.ı:l:ır hava sıtuhmm 
1ehine proımgandn yap:unamıo:tır. 

Polony:ı. hlU'bİ bize tayyare me. 
•t>testnden dola.), bir \'at:ınm kuy
bedilnıi~ olduğunu öğretti. 
1 

F'rnnsa harbi daha ba51Arken 
~a\'a cetlllffliıti tut:ımndı~ı için 

11Ybolılu. Bıılkanlnr h:n•n "ilahı 
01ıııatııı;'l i!:in bo511ltıldı. Akcll'niz
de fUolann muhnfnıa etmekten 
~<'iz ~österd.ikleri :ıdslar para,üt 
e ~ap!Alhnulu. l'usiflk o'kr:uıu
rıu ta:yylU'(" al<mls.n ile muaı
~arrı filolardıı.n temizlendi. l\fn. 
le'.l.)·a. Rinnnnya ~öl>ten gelen ka. 
tıatıı zafere rom ol<lu. ~lmcli Av
turıanın atlas clenlzi suyunun bu 
lıarını tenefflis eden mıntakalar, 
l?en boyhn bacalardan mürek. 
lccrı fabrika, onnanlan hinlik tay· 
l"are IL'mılan altında erimekte, ve 
ehuıerler ıssız bir harabe halini 
11.lına.ırtadrr. 

11
_nu hiWi eler gmlf'rimizin öniin
~ ol~p bitiyor. Bu bir yalanu, 
llfdtırma film değlldir. ller gıin, 
bel' aniye varlığmı hbat eden bir 
lıakJkattir. 

llava silahı, bir yandan ~hıs f etıstirmek. bir yandan madde 
1:ıı1rlamak bir :undan ihtisas ... a. 
lıllıi olmak• (lem~ktir. Bunun iç:n 
lıa,ada kan:ıt oynatan tayyarenin 
~el'fJere doğru bir endüstri ve in
'>an depo .. u. bir ihtisa..-. Jmyrıa~ıııın 
bnlunnuı.sı zaruridir. 

'rürkh·cde h:na l.lahınm ehcm
llılreti ~n sekiz c;.enelik bir tarihe 
lllat~tir. Ve bu on sekiz senelik 
tal'lhte '.l'ürk milletinin huacılığ. 
lttırnıak l!:in kademe lmdeme p;iriş. 
llğt mücadeleler göıe çarpmakta. 
ılır. İlk znmanlnrtfa, Türk hal'n 
11<tdecc tayyare c;atın almayı ha\'a
<=ılığın tık merhlesi snymt!itı. Bu 
ltıct-haled:? vatanda~ lıiiyiik fern. 
ltntıl' vazlfe,:ıini ynptı. 

lkiııci ouırhal" birinci merhale. 
cJckt hizmeti geride bıra'kma.dan 
)cnı bir snfbnyı açtı. Tiirk milleti 
fı~lın aldığı tayyareleri kullanacak 
~'.lot neslini yeti<:lirmeyi gaYc e· 
ıncli. Tü"k pilotu dünya mikya. 

lltnda. iyi pm·an alanlar ara .. ındıı
()ır. Clcsnreti, fdrııld ,.e,·k ,.e idıı
l'edehi mahareti il('' cihan mil•yn. 
811ltla takdlrJ.o..rc ma7Jıar olnıuj 
tıır. 
• 'rürk pilotu ce»ur, ~övalye, bil

~ııı Ve kahraman olnrnk hamf'Jlı'k 
tarJhfnrle yer almıştır. 
l li~Uncü merlmle, bu iki merhr.. 
ey; asla ihmal etmek izin ha,·a 
~'1Ustrislnl lmrmn te~ebhii"ü ile 
endtııl gö terdi. Hava endüo;tıi~i 

?I lnıruyoroz. Buknnıluş ha,-ncıhk 
•Otaldnin modem bir anlnpşa isti
tıat ettiğini göstcrmektt"ılir. Bu 
'b.~:rJraleyi birer. birer tahald.-u'k 
ltt.lııncifo çayı-;n.n tiirl. halkının 
~lıtırq bundan sonra bunları dalın 
bıtJa. dah:ı ı:-enJ!ôi mikyasta daha 
lcıısir bir bü,·h·ette yetlştirmel"e 
~eclmrdor. l\lillet mlhlafaası nnC'ak 
a"n miicfııfııaı::ıdır. 

1 
Saym R:ı..<i\eldJin millete hatır. 

attıı;:'l parola budnr: 
"nikJC'rde Usfünlük gö-ıteremi. 

~n milletlerin çelrtfüleri ıztırnıı
r göz önümlodir.,, 

SADRI ERTEM 

~uğlaya faydalı y~ğmurlar 
yağdı 

lliuğıa. 7 (A.A.) - Buraya bllhas. 
ll'l ttltttnıer ve yaz mabsulU için çok 
18Ydalı yağmurlar yağml§tır. • 

VA KIT -·-
~~~~~~--'l~ ~~§~ 

Hagdarpaşada hi 
tren kazası 

Hat kontrol memuru loko
ezildi motif altında 

HO nu.m,'l.ralı lokomotif 12 ye 
~eyrek kala Haydarpa.sa istasyo. 
nunda 7 nu..-narnh hat Uzeırmde ma 
nevra yaparken 7408 S'jcil numa
ralı hat kontrol memuru Ad("ID 

oğlu Süleynuı.n vagonlar arasın -
dan geçm.Ok istemi~. lokomotif al
trnda kal.arak ezilmiştir. Cesedin 
defnine nıhs3.t vc-rilmi~tir. 

Gönüllü hastabakıc kurs ar 
İstanbul yardmı sevenler cemi. 

yeti t.arnfrndıı.n :ıçıl::m gönüllii has 
tabakıcı ku.rı;Jarnıd.nn birincisi b'..r 
müddet evvel bilmişti. O kurs!.ar
dan almıın neticelere bakılarak 
ikinci kul'31m açılma~ için hazır
lıkhra g'r'1i1.miştir. Her pazarte
si giinii öğleden sonra Emmönü 

halkevinde kayıtlar yapılmakta . 
c1ır . 

Birinci devrede 95 Türk bayan 
gonilllü hastaba.lucı olarak diplo -
ma alınrştr. Bu devreye, daha faz. 
ı:~ bayanın iştirak edeceği anlaşıl-

ı maktadır. 

Ankara - H agdar
paşa arasında 

Birer gündüz treni işletil
mesine karar verildi . 

Ankara, ı (A.A.) - Bize veri_ birer gündll:z: tt"C'.ltl jşlet.meğe karıır 
len malürua!ıı göre, mevsim dola- j vermiştir. 
:psiyle art1!1 yo'cu nakliyatını kur. Ankarado..n 7.32, Hrıydarpa§a
şılam:ık ÜZ!!"e devlet demiryollan dnn Ş.30 da harl"ket edecek o'an 
U . .Müdürlüğü 9. 6. 942 tarihinden bu trenlerde seyahat c-decek yol. 
:tiharen Haydarp~a _ Ankara ara- culardan ekspres farkı alınmıya. 
smrla salı, perşembe, Ankara - cak yalnız '!:.>irinci ve ikincı mevk. 
Haydarpa.'i<l arasında çarşamba, yolculanntlan işgal edecel>leri ye. 
cumartesi günleri mtmzam olarak re göre bir yer kuponu iicretl alı. 

Türkiye-A 
Yakın zamanda başhyacak olan de 

mlryolu mUnakalA.tı hakkında mU:ı:a. 

kerelerde bulunmak ilzere memleketi. 
mlze gelmiş oıan llulgnr heyeti Edir. 
ne Kapıkule yoluyla Sotyaya dön 
muştur. 

Demlryol rakllyatının teknik iş • 
leri, tarifeler, gllmrilk ve paraport 
işleri hakkında görUşmclerde bulu • 

nac1ktır. 

upa ha 
ketimlz arasında işliyen yolcu lm. 

tarlarınm hareket ve nıuvnBfillit sa • 
atleri henüz malfim değildir. Şimdilik 
hergiln yalnız bir kODvansfyonel kata 
n t~liyecektlr. Karşılıklı hnttrn dahn 
ziyade ticaret eşyası nıı.klinde kulla. 
nııması zaruri görllldUğUnden, bir 
müddet için ekspres katarları işle 

tilmesine rnzum görülmemektedir. 

nulmak Uzcrc on beş gUn evvel Bul. Avrupa ile demlryol nakl'yatı en 

Şehrimizde dört 
dispanser açıhyor 
1.stanbul ver..."'IXl.!e mücadele ce. 

miyeti bu sene şehrimizde dört 
dıspa.nser açucaktır. Bu dispanser
ler cenuyelin kendi varidatllc a. 
çılm.akta.drr. Cc.:niyet, dispanser • 
lc.rden ikisini aceJ e olıırnk Üskü. 
dar ve Unkapanı civarında tesi'l 
tde<:ekt.i.r. Bu dispanserler için is
tenen evsafta n.."'S:l. bulunur bulun. 
rnaz derh:ıl faaliyete geçilecektir. 
Bunlardan sonra. Beşiktaş ve Ka
srmpa~nda olnı.:ık üzere diğer iki 
dispanseri•ı inşasnıa ba.~ nna.cU. 
trr. 

Mürakabe komisyonu· 
nun toplanma günleri 
1s+;anbul bölge iaşe mtidürü 

Mümt.az Rek, Anlı:aradan şehrim"
ze gelmlştir. Milmtaz Re!k iaşe iş. 
!eri etrafında vekfı.lete izahat ve
rip yani dire;ktifler almak üzere 

Ankarayn g·~t.i 
Üğrendiğimize gö~ fiyat mu • 

rakabe komisyonunun toplanma 
giinleıinde küçük bir değişiklik 
yapılacaktır. D:ı.imt f"iyat muraka
be komisyonu faaliyete geçinceye 
kadar şimdiki komisyon, mutat ü. 
zere haftada iki gün toplnntuı:n
nn devam edecektir. Bugiinler 
pazartesi, perşembedir. Pazartesi 
hnftııba.~ olduğu için içtima gün. 
lerlnin salı ve cofunaya çevrilmesi 
düşünillınektedir. 

-0----

Türk gemilerinin ecne· 
bi limanlara işlemesi 
Bir müddet, evvel verilen bir karar. 

la yabancı sularıı. ve limanlara işliye. 
cek gcmlleiin tonajı 800 den a§ağı 
olarak tahdit edllmlştl. Evvelki gün • 
den iUbnren tonajı her ne olursa oL 
sun Tilrk bnndırnh bUtün gemi, mo . 
tör ve yelkenlinin ecnebt sularına tş 
lcmesi yasak edilml§tlr. Bu suretle 
Bulgar limanlarile limanımız arasın • 
da yapılmakta olan ltarvılıklı nakli • 
yat ve kömUr ithali iııt de bir mUddet 
duracaktır. !!erde· bu memnıılyetln 

bazı kayıt ve §arUar altında kaldırı _ 
lacağı sanılmaktadır. 

Sinopta zelzele 
Silıof, 7 (A.A.) - DUn burada sa

at lO, da 4dak1ka fasıla ile beşer 
saniye ııUren iki yer sarsıntısı ol • 
muştur. Ha.sar yoktur • 

1 Bugünkü radyo ı 
garistana giden heyetimiz. henUz gel geç Haziranın on beşinde bqlıyn 7,80 Program 7,33 Radyo .salon or. 
mcmiştir. Müzakerelerin bir kaç gün caktır. kestrası 7,415 ajans 8,00 mUzlk 8,115 • 
dl\.ha sUreceği anlaşıımaktadır. Beş s,SO Evin ıınati. 12,30 Program 12,SS 
ı:.ene fçin muvakkat oııırak yapılan Knnşrk şarla ve tUrkttler 12,45 ajans 
ahşap Maraş köprUsllc Uzunl;.öprU · 13,00-13,30 Şarkı ve türküler prog 
Kulellburgaz arasındaki demir §i • Her ırkın Üstünde rammm devamı. 18,00 Program 18,03 
mcndifer kl\prUsUnUn de inşaatı ta. Türk ırkı Radyo dans orkestrası 1815() Fasıl he 
mamlanmıştır. Bugünlerde ray döşen yeti 19,80 Haberler 19,45 konuşma 
me..cıine başlanacaktır. Bundan sonra B O Z B. U R T 19,55 Şarkılar 20,11> Radyo gazetesl 

tecrllbe geçişleri yapılnorık ve mu • , 0.:-neral Ali İhMn S!'ıbls ve Ad- 20,45 Bir halk tUrkUsU öğreniyoruz 
teaklbcn köprüler işlemeye açılacak . ln 21,00 ziraat ~-kvimı 21,10 şarkı ve 

sız'uı J8.%1 rı ne bu Türk~U mec-_ "" 
tır. mun ön\imll7,dekJ Per..embe gUnU tUrkUler 21,30 kanuşma (günün me. 

Heyetimiz müzakerelerini tamamla 1 ı;ııluvnr. 1 seleleri) 21,45 Radyo senfoni orkes-

mamı§ oıdugımdan Avrupa ile mem. •ı••n~•lll••.:••••m trnsı 22,30 Haberler 22,50 kapanl§. 

Amman uzun uzun esnedi ve : 
- Affet biradeı, dedi, dün gc. 

ce çok geç yattım da .. 
Ve sözliM devamla: 
- Dostum, dedi. Sana ancak 

bir tavsiyede bulunabilirim . Mu. 
hitini. daha doğrusu memelkctini 
değiştir .. 

Ve sa.nclalya.smda hafifçe doğru
larak konferansına devam ettı: 

- Din:e de<li, benim mükem
mel bir fikrim var .. Tony l\:ada
r'ın yakında Peşteye gcleceğifü 
bilivorsun .. Afrikade.ki şöhretin;, 
me~k-ini de öğrendik .• Senden onn 
çok iyi bahsedeceğimi va.adediyo · 
rum .. Seni onunle beraber gönder
mek için çol< çahııacağım .• Sen ae 
zeki ha"eket et ve etrafında per
vane ~ibi dön. Niha~'et Afrlkada 
muhakkak doktora ihtiyaçları 
vardır.. Hem kim bHir belki de 
seni kendi mües~eslne alır .. Xasıl 
mektepte iken aranız iyi mi idi" 
'J'abii bu konuşt\ıklarımızın hepsi 
aramızda ke.l:ıcak. 

ıx 

Rona sandalyasmd2. arkaya doğ 
ru sal!andı. kürdanla dişlerini ku
rışttrdı: 

- Baba. dedi, bizlın sınıfta bir 
Kadar vardı1 hatırlıyor musun? 

- Kadar mı? diye ihtiyar sor
du .• Kimdi o? 

- Cannn ~u ~işınan kısa boy
lu çocuk .. diye an.nesi atıldı. 

- Hayır anne Kadar. §ll;man 
ve kısa ooylu de'ğll, bilakis uzun 
boylu ve zayıftır •• 

Yazan: f'ransuva K.örmendi Çeviren: Muz.al/er Acar 

-88-
Şu :!ııı.lde hatrrlamıyor, diye 

ihtiyar kndm titizlendi ve s.:>nra 
sordu: 

- Peki bu S'Zllin Kt.dar'a ne ol. 
muş ki? 

- Ne ohca.'k Afnlrnya gitıniş 
ve mua:zzam bir servet salıibi ol
muş .• 

Servet sahibi olmu~ sözU ihli • 
yar babasını da harekete getirdi 
Dikkatle sordu: 
-· Servet mi )'3prnıs? Fakat 

büv!ik servetin ne olduğunu sen 
biliyor musun? 

- O hu~ust.a müsterih ol baba. 
Ben size servet yapmış diyorum. 
siz ona bakın .. Ve si:nc'li bu Kadar 
yakında Peşteye geliyor. 

- Burada ne yapacnkmrş ?. 1ş 
için mi geliyor? 

- Hayır So'.ln!m sırf gezmek 
nıaks~di!'c.. Tabii bumda göreceği 
manzara kendisi:n!n servet ynphğı 
bir devirde Jıerkesin canmr tırna

irınn talanrş olduğundan ibaret o. 
lncak 

Bir miiddet evvel icıden çekil -
nd.5 .ol1n Rona'nm ihtiynr ba.ba.Etı 
şaha.det p:l..rmağnu beya,. süalı. 
nm arasma soktu, bir lfilıza düşün. 
dü, sonra: 

- Dinle benI Lssl, dedi, bir fil< 
rlın va.r .. Bu arluı.daşm hakikaten 
söyled'.Zo<rin gibi fevkalade zengin 
bir tıda.ınsa, §U <"limizde kalan Ile
rend porselenlerl.1ıi ona sa.t.mağa 
bo:k.. Madem kt bu kadar zengin. 
ıniş ..• 

Losi Rona dişlerini ka.rıştm.na.k· 
tan wz geçti, kürdnru kırôı yere 
attı .• 

- Baba. dedi, sen Kadarın çi
r.ilerini Peştcden alacağım mı zan 
nedivol'SUn ?.. Maamafih iş iştir. 
hlr kere teşebbüs ederim. 

x 
Belediyenin "~ehir mecl-si., sa. 

!onunda azalar avukat Mart.onun 
etrafını :ıl.mıslardı. MD.rton filha
hika şehir meclisinde aza değil a
ma ilk seçimde şehir meclisine gi. 
rcceklcri listesi başında bulunu
yordu. Avukat ldartonun güzel ba . 
ri ton sesi vardı ! 

" ... Bun:ı. f'.mtnim beyler.. Emi
nim değ ldi. Bizim mernleketimiz
ôe hi~ bir şey efsmıe değildir. Bü· 
yük istld'ltlan kaybetmek. bilyük 
zekAlan taltdir etmemek, farket • 
sek bile onlarln alakadar olmamak 
c'Lhra blyık olduk}an mevkileri 

Yaptığını yiyen 
makine 

Bir yeni~ okuduın; sava., b:ı.şlar
ken, İngiliz ticaret filolarmıa tu. 
tarı yinni bcı; milyon tonrnu~. na
na Almanlar tarafından işgal edj. 
len memleketler.in gemileri de ka
tıhnr.a, bu yekiın, krrk beş milyo
na yiik.,ciınlşmiş. 

::'imcliye lmd:ır mlh,·ettiler bu. 

l 
nun on be;; milyonunu batırdık1a. 
mu iddia eüiyorlar. Geriye 'kalan
lar, l'tl\"aşçı fogiltercyi idare eder 
ıııi etmez uii? Bilmem. Zaten, be-
nim konum ıh bu değil. 

Hen, sol:ıra gömülen bu milyon. 
lnrca. toolul< ~eminin talihsizliğ;i
n• acıyorum. 

Çoculd•en, "firuz Abadi" re at 
fedilen bir ma."31 dinlemiştim. Gü. 
ya, ona bir gün babası: 

- O~lum, yarın sana hin J.d~i 
tarafından yapılrnı5 bir bakla\ n 
~·eli i rel!eğinı ! 

f.lcıımlşnıiş. 

C:oruk, muhayyilc'linde, bu bin 
ki~i ik b:ı.kL"l.rnyı ca.nlandırmaj;n 
(alısnuş. Bilc1i~i1 tanıdığı baklan . 
lorı, binle darbederek ~u~la alanla. 
n kadıu büyük, k<><.·3lllan tepsiLer 
;,-aratmıs. Onu yakmak l~·ln, fitilin,. 
<:andalla ~idilen meşhur müha.la. 
ğa. kandiline diindünriüs.Ert('Si g\in 
bakmış, gelen balilnnda hiç bir 

fe\1rnliıde1U; ;role. Tepsi ~ino o tep. 
... i; ,,anısnlnr, yine ~Ju samsalar. 

'\ld:ınrnak, gücünl" ~ttiği için 
~11murtmuj. Rahmetli f'lnız Aba. 
di o zamruı ~-a,•ru ... un& hep bildi~i
nıb: !5Cyleri anlııtmı". 

Riiçücük b!.r baklavanın mc\-da
ıı:ı g;elmcsl, bin kioıinin nim t~rine 
mııl olurı.a. ya lrn'-lıoca liemilcrde 
a,..aha Iuu; bin ldsiııin h:ıkkı ,·ar~ 
Bng-iin, clenizin <lilJlne indirilen o 
ruunu.a.m te'l.neler, artık tek tek 
dC'ğİI onar onar, yüzer yüzer "a)ı· 
lıyor. 

Batıranlar, bir kahramanlık hl 
knye"'i aoJatır gibi götü-Jerinl ka. 
lınrtnrıılc marifetlerini !>ö:\·JüYOr -
lar. Dlr yan<lıuı derin <:nl~rcl~ tor
piller, y:ılca.mozlarla dalgaları bi 
dyor!ar, omurgal:ıra dalarak, kor. 
kunr p:ıtlııyışl:\rl:ı. ;:.:emi batırıyor
lar; bir yan•lan <b milyon arca in
~nn bu t,orpHlcrin a~tığı ı;:-ediği ka 
pntmnk 1~1n, kan terl<'re batıyor. 
lar. 

Bu halile ins:ı.nhJc, lıer tarafın
dan ılunı:ml.:ır tüten, -ıoluya o;oluyn 
l~leyen !>ll'!'ilkl:un Nr ma1{1neye 
ıliinı'fö. Üyle bir m:ddn<>, kJ çark
lıınnın yarın sağa, )"9.Iı<\ı <iOla dfı. 
ııii;\•nr. Sağa döncnlc>rln \'erimini, 

"Ola dön.enler yeyip bitiriJor. Ve ne. 
rnzılr, ki ortacla kııl:an sıfırdır. 

F.:f,'llr ayda, y:ılnn ge7lci yıldız
lard:\ hay.ı.t \'aNn \'e oradan dün. 
ya gonınuyor.;a, halimiıe büt.iin 
klin:tt sac:ıyor <lrmektir. 

Hakkı Süha Gezgin 

.-.---~ili Piyan 
ç 

En büyük ikramiye Ankarava çıktı 
:mıli Pl_ı.angoıııın lln:r.lran keşldcsl 500 lira kazananlar: 

dün saat onbcııte ~rgıe,·tnde ~-nıııl Son dört mk:ımı 8647, 0802, 9648 
dı, Kazanan nwuamlıı.rı bildlıiyonı:ı:: 1 _ ile ıılbayetlcneıı rıımınrıılar beıfer ym~ 

25000 1 j r Ô Um lmzıınmı:ılardrr. 

307293 
100 lira kazananlar: 

Son liç rakamı 451, 800 lfo nihayet 

10.000 lira kazananlar: 
77142 78909 808798 

5000 lira kaz.ananlar: 
43698 lll35U 27JSS2 99087 287142 

2000 lira har.ananlar: 
218026 288158 88291 65156 876095 

125-142 171110 S292.;; 4'18S9 
218%79 18575 284019 268688 

238ts-ı 

89215 
818649 74587 86715 216!176 250996 

1000 lira kazananlar: 
870229 153776 85219 842065 29Gı>09 
156511 2719!l5 •19165 266081 298?6S 
202oıs 85613 229312 103896 2sı99u 
8117;)5 S526S8 81590 278852 12078 
297091 816113 7iD16 875898 86156 
ll688i 122312 S!l9151 188741 216815 
182195 295238 291666 899210 26ö8M 
1!)7006 27596:> 870989 IS7155 287291 

12162 279!192 6072-l 186281 l ~8152 
Z40952 72191 818068 5881 62810 
ssı7 

Ul88R8 
82S8 856705 288116 217016 

56215 180761 869767 106895 

vermem<!< tipik b'r Macar hn.sta
lığı, hir memleket derdidir. Bun
dan senelerce evvel bir arkadaşım 
dağarcığında yalnız zekası kabili
yeti ve azmi ile memleketi terket
ıniş ve önündeki bütün manileri 
yenerek hedt'fine şölıret ve sen:e
te kavuşmuştur. Bu nrksdn.5t.an 
şimdi bir mektup alıyorum; 
··t~imdc va.tan a<IBr var, diyor, Bu. 
dapeşteyi, vata.nımı :ıtkadaş'armu 
(;zlerlim .. Stzlere dargın değilim, 
faıkat bilmem s!z ne düşünüyorsu
nuz acaba :ı.raruza gc-lsem hüsnü 
kabul göriir müyüm? 

Beyler, aranızda Kadar ismini 
hntırlaya.n var mı? Hiç kimn.se de
ğil mi? Hatta bu jsmi hiç duyma. 
dmız h:ıe .. Fakat şllndi gidin, Av
ruJ'anm, Amerikanın Afrikanm 
her hangi bir ıı~rinde, bir mer -
ke.?inde bu ismi bağırın, muhak
kak ki yüzlerce Jdcıl si:ze dııkkat 
edecektir, herkes "şu meşhur .Ma
car mim.ar! .... diyecektir. Eğer biz 
kUltUrümüz<.', iktıımdi hayatımıza, 
net !re itJbarile cfun:lemize çok 
faydalı ol'l.cak böyle b;r adamı a. 
rmmzda tutamazsak o zaman: Me
ğesc biz la ırk değilmisiz '.. de
mekten başlm yc.p1lacak ic; yoktur. 

XJ 

1şte bu ~eki:lde bir dişçinin bek
leme salonunda bulunan bir mec
muadan koparılmış bir resim, ni
hayet Antuv:ı.n Kadar'm b!r ef.sa. 
ne haline gelmesine sebebiyet ver 
nıişti. 

(Devamı var) 

&enen nııınanılar yilzer llm l<azaııml.IJ~ 
lardır. 

50 lira kazananlar: 
Son Uç 11lkamı 093, %9-l ile nlba 

yellenen r111ma.ralar ellişer lira kS: 
7.nıımışlardır. 

20 lira kazananlar: 
Snn Uc ml<amı 64'1, 221, 76t, 147, 

•47 ile nlh!ıyetlenen numaralar 3lr_ 
mlşl"r llra kaza.ııııuşlardır. 

10 lira kazananlar: 
son iki rakamı 77 ve 99 ile nlba. 

)'Ctlt•nen nı.ımaralAr ouar llnt kaı;an 
mışlıırdır. 

Amorti alanlar: 
Sonlan 4 ve 5 ile Dlbayetlenen bO. 

tün blletlc.r üçer lira amorti kazan. 
mı.şiardır. 

~ tt-:ı. 

%ı'i,OOO lira lkramJye kazanan 
807293 numaralı lıll!!t Ankarada sa. 
tılmıştır. 

10,000 lira kM.anan bllf!tleriıı bir 
tanesi Ankarada, bir tanesi. ele htıuı 

buldn ve Sökf'dl! sahlm11tır. 
5,000 er lira kaza.nan blletlertn 2 

tnnesl Anknra, 2 tnnesı tstanbolda, 
bir tanesi de f'eyhanda satılrmştır. 

2.000 lira k.ıwuuu:ı biletlerin dör • 
der tanesi Ankara ve btı:uıbn1da ''«' 

dlğerlM"l de Klltahya, G. AntA>p, Bur 
llur, Aktadağan, Antakya, Edttmll 
,.e Esklşehlrdc. satıımı,ıu. 

1,000 er llra kaZ&nan blletler1n ıı 

tnnesl btanlmlcla, G tanesi Aııkaradn, 
2 tanesi Adana.da, 30 tanesJ de yor • 
dumuznn muhtelif ııehlr ve, ka8aba1a.. 
rm<la satılmııttrr 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
.. 

:ıii: 
Pazartc!SI 

1 
SALI 

- 8 Ha:ı:lrnıı 

1 
9 Haziran 

> 
~ 1 
cı: O. eV\'el: 28 j C. cwvel: 25 ..... ı Hmr: 84 Hı7:1J': 85 

\ialOtleı ' llll3 tl t;za.nı \'Wi3b lf.zaıı.i 

OUneulD 
4.%8 8.lil 4.27 8.50 

dn~ ı.ı 

Öğle 12.18 4.8.'i 12.ıs 4.33 

lkllldl 16.lS 8.5G 16.13 8.H 
Akşam 19.88 12,00 J9.S8 ll.00 
Yatsı 21.S9 2.01 !UO t.01 ·-- us t.98 9.11 ... 
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dmira Galatasarayı 3-0 yendi 
Dü.n Fenerbahçe st.admca aşağı 

yuks.n 12 bine varan büyük bir ka
laba.Irk önünde A iman Admh'a. ta
kırm Galat.asarnyla üçüncü k.a.r§r
lıısmasuu yapt:. 

İki t.Akım snhaya şu kadro ile 
~ıktılar: 

.Admlrn: Deyle - Gehart, Şii. 
ling - Hanıa~r, Klakl, Mlr~its
ka - Ma1e~, Urban, Ganhel, Şa
ıet.zkf, .Arıt .. 

<talatasanıy: Osman - }'anık, 

Salim - ı mail, Enver, Eşfa"{ -
Hikmet, Arif, CemJJ, Gündüz, Ga. 
7anfer. 

Oyıma, Şazi Ter.canın ida~de 
ba.gUı.ndı, ilk nn13rda Galatasaray -
ular Cemilin vamta..~i.le çok g-üzel 
bir alan yaptılar. Oldukça te-hli -
keli dakika.tar geçiren Admiralılar 
yav~ yavaş açrlmağa başladılar. 

Galatasaray müdafa2.Sırun damı.a 

geri oynaması Alınan tazyik.inin 
artmasına sebep oluyordu. 

11) ncı dakikada Osman bir çıkış 
raptı topu tutamadı. Top boş ka
leye girerlcen Fe..nık güzel bir ka
fa ile takımau muluıJdwk bir b(>l
den kurtardı. 

Ostiliıte y:ıptlıuı Alman 2.kmL"\.
rnıda Go.ia.ta.saroy müdafaa.cu bü -
tü nga.yrctile çal1ŞIYor. Bilhassa 
Faruk bütün enerjisi ile gollere 
mani oluyordu. 

Bu ara.da Os:mnn da bir tk1 kur
tarış yaptı. 

25 inci dakikadan itibaren Ga. 
latasaray for hattı biraz ca.nlamr 
gibi oldu, mtldafaonm nefes alm~
sma yardım eden bu münferit hU· 
cuml:arda Galıı.t.ns:ı.ray forları bcce. 
riltsiz hareketlerle muhakkak gol
ler kaçırmaya ba:f1a.dı. 

İlk Dti oyund& yc&ği 4 golde de 
btiyUk hatası olan Admira kaleci
<lün çok güzel oynadı. Bilha.'!&l 22 
nci druclkada. !cvkal3.de bir kur
tarış!a seyircilerin taltdirinc maz. 
har oldu. 

30 uncu da.ldkada Alme.nhır soı. 
dan bir hücum yaptılar. Sol açık 
Arıt kaleye muvazi bir şüt çekti. 
'rop kavis yapamk kale direğinin 
için eçarptı, len.le içinde bir kavis 
çizd~tcn sonra top Osma.nm elle
ri içinde k::ıldı. 

Bu bariz golden sonra. Galatasa
raym canlanmam Umit edilir:ken 
bilhassa durgunlaştığına şah!t ol
duk. For luttJ bilhassa. iki a.çrk hiç 
bir f§ göremC7. bir h:ıle geldiler. 
fki iç gerilerde beklerin yanında. 
çalışnıa.ğ::ı. b3şladılıır. Ve devre de 
1--0 Abnan!arm go.bö!yeti ile so
na erdi. 

tKtNCt DEVRE 

l.kinci devrede Galatasaraylı.la -
rın taknnlarında bir iki değişik
lik yapacakları ümit edilirken sa.. 
haya aynı ta.kmıla çıkmaları da 
mnğ!Uhlyeti evvelden kabul ettik. 
lerine bir delil sayılıyordu. 

Net.ekim ıCilUin ikbıci devre es
nasında hakim oyn.amalarma rağ
men gerek Alman takmunın fev. 
kalade oyumı, gerek Galatasaray 
for hattmm beceriksizliği gol çı. 
karmnlanna mani oluyordu. Alına.n 
takımının forları dört fınıat buldu
m ikisi ofsa)'d olduğundan goı~ 
ıtayılınadı. Diğer misi de sol ve 
Nğ a.çdtla.rın güzel hareketlerile 
golle neUcclenJi Almruılar ikinci 
gollerin). 30 uıı<u dakikada ~ a. 
çıklan Arlt'rn 18 üzerinden çekti
tı bir şiltle kar.a.ndrla.r. Os:ı:nan t<r 
pu tuttuğ•ı luı.Iae elinden kaçrrdı. 

Oçüncii gollerini de 42 inci da
kikada yine 00'.dan :yapb'ldarı 1:4r 
akmtla gUz.ıel ve lkOMbine bir pas. 
laşma ı~ 8lğ açık Malekinin o.ya. 
ğlle kıızanılrlıır. 

Gnlatasıı.m.ylrlar ikbıci devrede 
yedikleri bu ılki.ncl gıole nığmcn 
Almanlııra nazaran dalıa haltim oy 
:uıdıN. F'nJcat knle önünde bece
riksiz hare'lcetleri ve lbütun oyun 
ırr.ti-da.dmca bi rl:ek şilt çekem.eme 
teri 3-0 gil>i o.çı:k ll:tlr farklı mağ. 
ıüp olmalarnıa sebep oldu. 

Go.latasaray tn.knnmda dün bil
nassa ikinci devrede Bülent ve 
Şahnbm oyruı.Wmrun lfwm.dr. 

Gnlatas3.ray ılün gollerin fazla 
olnırunas:nı bekleri Farukla. Silime 
meclyundurlar. San - ikınnttt hnf 
hattı sa.ha.da. dola..~tı. for h:ııttı iıre 
beceri~s:zlli:.te ve rak1p kaleden 
lop çıkıı.muıkta birii.rilc :ya.nş 
yaptı . 

Admirnlıla.r dün çok gii7..el bir 
oyun çıka..rd.ıLc.r. Bilhassa açrkla.r 
vasıtnsile yaptık.lan hücumlar, d:ı
ima tehlike doğuruyordu. En çok 
na.zarı dikkat..i ooibeden oyuncular 
dan kaleci Deyle, sol bek ve ta
kım kaptanı Şil.F'ng, sağ haf Han. 
rayter, sağ ~ık Maldld, sağ iç Ur
rıın, ve sol açık A~"t'dı. 

Tezcan InaA;t tam ~ bitar.ıfhk
lıı idare otmcsine ~en nedoo
se çok heyecanlı idi. 

Ha. Sen 

ALMAN l'EK SEÇlSl 
NE DİYOR! 

Ahnan tek s~i Her Bergher. 
gerl dün yaptla.n Galatasaray oyu. 
nundan sonra hir muharrlr'..mize 
aşağıda.ki beyanatta bulunmuştur: 

Türk takımlarmm bütün oyuncu 
larr ft"rt itibar'.Je çok iyidirler. Yal
nız ta:kmı ha.llndc oynryamıyorlar, 
bugünkü takrıııda. (yani G1üatua
ray) bitha...'Gı. kafa hiikiı:niyeti fev
kalade naz.arı diıkkatlmi celbetti. 
Gal3ta.sa.rııy takımı milcadele ka
tiliycti en cok o!an bir ekiptir. 

En c;e-tin oyunumuz bu maç ol
du. Türk futbolü eğer taknn haltn
de oynaya.bildikleri takdirde dün
yanın en sa.y11Iı ekiplerinden biri o
lurlar. 

Fencflbahçeden !;::ı.ğ açık CK Fik 
ret), sruıtrh:ı.f (Esat), Bcşiktaştan 
ilk devredeki sol iç (Şeref) sol a
çrk (Şükrü), sol hnf (Çaçi), Ga.Ja
t.aMrayda.n sağ bek (Faruk), santr 
haf (Enver). sol ha.! (Eşfak), aağ 
iç (Arif) en çok ns.za.n dikkatimi 
celbeden O)'Ull.C1J1a.r olmuştur. 

H~'keml~re <>Hine .. · Yabanct bfr 
mmelckette bu kdd::ır bitaraf Uç 
hPkem bulmak iınkfı.nfııt.dır. Bun
lankompUman olarak söylemlyo -
?');m. 

ttç ta1nmıdan en tekniği hiç şüp
hesiz Fenerb3.hçedir. Beşiktaş en 
gUzel oyna.yan takanclrr. Biz de 
lotanbuld'.l Pn güzel oyunumuzu 
neı:iktaşa ka.rşı yaptık 

Mim. Ali 

Fenerb:ı.lıc;e ve 0111ata."laray 
genç taJumlıın maçı 

Dün ıbüyük ID.!lçtan evvel Gala -
tasa.ray ve Fcncrbahçe lclüpleri
cln genç takımlan bir maç yap. 
nıışlardır. 

İlk devresi 1-1 berabere biten 
bu ma.çı F.?ncrixıhçeliler rakipleri
ne n:ıza.ran daha. üstün oynaya -
rak 3-2 kıwı:!ld?!ar. 

Dünkü at koşuları 
neticeleri 

Ankara, 7 (Vnkıt muhabirinden) 
- Bugünkü at koşulo.rınm netice
sini bildir.yorum: 

Birinci koşu: Can birinci, Hızır 
:ikinci, Rind UçilncU gelmi..~tfr. Mu
vasalatta.ki fark bir boy, yanm 
boy. Bir dııı'l<ika 29 ~aniye. Ga11yan 
25 liro 25 kurUıJ, Cnnuı plase~i 33fı 
Hızmn plıl.acst 150, Rincl4.n pli3cs 
2:,5 kuruş verdi. 

lk.inci ko~u: Rom!UlS birind, öz. 
demir ikinci, Umacı üçü.neti geldi
ler. Afovasa.lattaki farl< yanın boy, 
yar:a:n boy, 2 dakika 56 saniye. 
Rom:ınsm ganyanı 625, plasesi 260, 
Özdeınirin plasesi 40 kuruş ver
di. 

Üçüncü koşu: Çobanlu.z:r birinci, 
Demet ikinci, Heybe!i üçüncU gel
diler. :Muvasala.ttak.i fark ya.rnn 
boy, bl.r boy. 2 dakika 44 saniye. 
Çoban km ga..ny:ın1 21 lira, plıisc
si 490, Demot plasesi 255, Heybe
li plascsi. 13 lira 20 kuruş. verdi. 
Dördiln~ kosu: Hümayun bı -

ı'i.ııcl, Vido jkınci g~ldiler. Ganyan 
11 O kuruş verdi. 

Beşinci kosu: Sava birinci, Cey 
iante-k i:kinoi, Boz kurt Uçilncü gel. 
diler. Muvaaala.tta.ld faıik, 2 boy, 
2 boy. Müddet 2 dakika 58 sani
ye. Savanın ganyanı 315, plasesi 
115, Ceylantek p!~i 225. Boz. 
.kurt ]'.i'.!sesi 215 kuruş verdi. 

Alt.rnC! k°"1: Meneviş birinci, 
Tiryaki ikinci, Soydan üçüncü gel
diler. Muvase.Jattald fark yarını 
boy, Uç boy, MUddet 1 dakika 36 
ı:aniye, Ganynn 115 pH.seler 115, 
HO ve 130 kuruş verdi. 

Yedinci ko~•t: Alcey18n b.i.r.İl1cl, 
Sekban ikinci, Yavuz üçünc~eldi
ıer. Muvnaalatta.ki fark yarım boy, 
iki. boy, milddet 2 da.'ldk:ı 20 s:ınl
Ye. Ganyan 180. pl~ler 110 ve 
111) kunııı verili. 

Mannerbayma 
ıtaıyan nişanı 

verildi 
H~inkl '7 (A.A ) - İtalyan· orta 

elçisi Cicconardi refakatinde elçilik 
askert ataşesi olduğu halde d1ln Fin. 
Ul.ndiya mareşali Maııncrhaym'a, Sa 
vole aakert ~nını tevdi etmiştir, • ı 

Romanya Kralı, MarC§al Antonea. ı 
ko ve Mar~şal hunternlk tarafından 
gönderilen t.ebrlknameler de neşrcdn. 
ml,tır. 

ltalyan kabineai toplandı 
Vişl, '7 (A.A.) - Roroadan bUdirlL 

dlğine göre İtalyan kabinesi Musoli. 
nlnin reisliği altında to:>lanm~tır. Ka 
bine gelecek toplantuımı 1 ağu.stoata 
yapacaktır. 

VA KIT 

Galatasaraylıların 
günü 

Galata.saraylıların her sene vem. 
mekte olan anan&v1 p!IAvıan, dlln de, 
mektep binaEmda verilml§tlr. 

inhisarlar 
Umum MDdDrlDğ •B nden : ' 

Bilindiği gibi bu plla.v, daha ziyade I 
sembolik mAnadadrr. EllC\8 gaye, bu 
vesile ile eski ve yeni mezunların, bil 
hassa muhtcll! zamanlarda mektep. 
ten mezun olup yurdun muhtelit böl. 
gPlerinde vazife alan Gaıataaaraylı • 
larm böyle bir günde bir çatı altında 
tekrar buluşarak görüşmeleri, eski 
hAtıralarmı hatırl&malandır. 

Net.ekim, ııaat 11 de şehir bando -
sunun çaldığı bir havayı müteakip, 
mektep bahçesinde toplanan eski ve 
yeni bUtlln Galatasarayltlardıı çocuk
ca bir kayna§mıı harekeU olmuş ve 
ilk olarak me§hur Mazhar hoca, eski 
ar:.tadll§lan ~rafından altı okka edil 
miştlr. Bunu diğer CalııtasarayWarın 
altı ol.ka edilmeleri takip etml§tir. 

1. - Çay ve kahve fiatlarının arttırılması hakkındaki 18.3.1942 
günlü ve 2 / 17555 sayılı kararname hükümler·ne. göre Ziraat Banka
larına, Mal Sandıklanna veya gümrüklere yatı ·ılması lazımgelen pa
ralardan henüz ödenmemiş olanlar 1 Haziranda yürürlüğe giren 
4223 sayılı kanunun muvakkat (4) üncü madd'1 .. İ mucibince 1.6.1942 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde Inhisarlaridaresine ödenmesi la
zımdır. 

il. - Ellerinde mevcut malı olan!ar bu malların satın alınarak be
dellerinden borçlarımn mahsubunu isteyebilirler. 

Bu törene l§tirak etmek üzere mek 
tep binasına gelen bazı Galataaa.ray. 
lılarm göğU.Slerlnde Sarı - Kırmızı 

korde16.lardan yapılmış rozetler ve 
bazılarının göğU.slerlnde de San.kır
mızı güller bulunmakta idi. Bu arada 
törene gelen vali ve belediye relBI 
Doktor L~tti Kırdarm da göğsünde 

sarı.kırm17! iki gQI görUlmekte idi. 

111. - Müddeti içinde borçlarını ödemiyen veya malının satın alın· 
masmı yaz~ ile talep ve malına ait vesaiki ibraz etmeyenlerin borçları 

% 1 O zamla ve tahsili emval kanununa göre istifa olunacaktır. 

--------------

ı l•tanbul L~vazım amirliği 
1 

Satınalma komiayona 
ilanları 

C. H. P. istanbul Vilayeti idare Hey'eti 
Reisliğinden 

l. - tJtanbulda Şcbzo.dcbaşmdıı C. H. Partisine ald ara. 11zerlne yap. 
tmlacak olan (1.036,694,Ui lira (Bir milyon otuz altı bin altı yüz dokaan 
dört lira kırk bir kuru§) lteşıt bedeill talebe yurdu binam ~b kapalı 

zarf usullyle eksiltmeyo konulmu§tur. 

2o0,000 na. 230,01)0 adet portaW ça. • 
sa.al ıı.::o d:ı me§hur Ahmet Ağa. dır direk ve kazığı aımacaktır, Kapa. 

nm çaldı{ ı tıranıp tc, t.lllwssa f'ııki lı zarfla eksiltmesi 10,6.942 Çar§a.mb.ı 
mezunlar taro!mdaıı heyecanla din - gllnU saat ı~ de Tophanede lat. L\•, 
lenmlştir. Bu, konfernns sa.ıonunıı Amirliği satmalma komisyonunda ya 
çıkış daveti idl Biraz sonra her kes pılacaktır. Hepsinin t.ghmln bt'd<ıU 
salonda yerlerini alını, bulunuyordu. 123,750 lira ilk teminatı 7437 lira ıso 

Sahnede hazırlanan yere evvelA. Ga kuruştur. Numune ve gartnamesl ı o. 
ıatasaray cemiyeti rel.ııi Fuat, daha misyonda görWür. lstek11lerin kanu
sonra en yaşlı mezunlardan Muhtar nl vesikala.rile teklit mektuplarını L 
tsfendiyaroğlu, onu takiben de mu - hale saatinden bir saat evvel koml.s. 
barrlr Ercüment Ekrek Tam gelml.§. yona vermeleri. (7.S-11668) 

tir. 
Ercüment Ekrem, 7 haziran günU. Zayi 

nU sa.bıl'8lzhkla beklediğini, bunun l- Fatih nUfus memurluğundan tebdL 
çin Ankara.dan geldiğini, yarm (bu. len aldıtmı nutus cüzdanımı zayl eL 
gün) tekrar Ankııraya dllneceğlnl, t1m. Yenisini çıkarta.cağımdan eaki
bir çok kimselerin zannı hUA.fına ola. sinin hükn.ıü yoktur. 
rak böyle bir &ünde toplanan kimse.. ı-·atth :jeyhro&mi mnhallest Fatth 
terin boğazl:.nıın dil§kUn (kendi tabi- caddesi No. ııs Mehmet Qflu Ze.. 
rlnce pl.s boğaz!) Jar olmadıklarmı, keriya Gez 

bu toplantıların ananııvt ve sc~l>Qllk -------------
mA.na.sı bulunduğunu, bir gazetedl" 
(Pll!vm ıııraaı mı:') mealln.,c bir ya. 
zı gördUğllnU, üzUldUğünU, zira mem. 
lekettc hiçbir zaman bir darlık hava.. 
sı olmadığını, vaziyetin böyle oldu -
tunun en gUzel dellU de büyüklerin 
toplantıya. iştirak temlş buJunmalan 
olduğunu eöylemiş ve demi§tir ki : 

- Anlm~dan ı:eUrken bir zatla tn 
ruştmı. !:ıt:ı.:ı?T.ola ı;ideceğiml ıKlyle 

dim. Çok kalacak muım? dedi. Yarm 
döneceğim dedlm. KW!el! dedi. (GU. 
lllşmeler). Belki! dedim. Ne i§ yapar_ 
sm? dedi. Galatasaraylıyım! dedim. 
Ba§ka bir sıtatm yok mu ?dedL Ga_ 
lataa!lraylrynn! dedim. Hayret ettt. 
Kendisine >n*ur Kayserili tıkrasmı 
anlattım. 

Kayserilinin blrl askere 
AhZı asker §Ubesl eonnuş: 

- Okuman yazman var mı? 
Ka)'BCrlll şu cevabı vermiş: 
- Okum:ım, yazmam yoh emme 

Gayserillyim! 1 
Onun glbl arkad~lar, ben de belki 

şuyum, belki buyum, ne olursa oısun 
günün birinde elbet bu 111faUarımı 

terkedeceğim. Terkedcmtycccğlm tek 
şey, Galat.asaraylılığnndır. Beni anar 
ken, Mll.s, içten bir Galatasaraylı idi, 
diye anmız. 1 

üstad, cümlelerinin bir çoğunu göz 
yaşlan anısmda söylemiş, hem kendi 
si ağlamrş, hem blr çok Ga.l&t&Mray 
Jıları ağlatmıştır. ı 

Ercüment Ekremden sonra en genç 
Galatasaraylı bu sene mezun olacak ; 
olan son amıt talebc:ıln®n Cavit Er 
glnaoy, aöz aldr. 

Dnha sonra, toplantıda bulunan 
Maarif vekili Hıı.sa.n Ali Yücel, Faik 
hoca, mülkiyeli Galıı tnsııraylılar ve 
Abidin Daver tarafından gönderilen 
teıgranar okundu. 

UskUdar AsJlye İkinci Hukuk Bı\. 
1dmllğlnden: 

94~"08 

Sabriye AkyUzlln Baya.zıt !net Su 
hududu taburunda iken elyevm aske_ 
rt posta 2460 Komutanlığında üsteğ. 
men ZeynelQ.bidin aleyhine açılım bo. 
pnma davasmdan dolayı tebliğ edil. 
mok ilzcre günd .. rlıen JaveUye vara_ 
k,.~, t~t·ıt c dllnn:c~ \'C mı:ır.allcy. 

hin il:amctgtılu mc~ul old'Jğund:ın 

UAnen tcbllğat icrasına ve tahklka. 
tın 30.6.942 saa.t 14 e talikine karar 
veTilml§ ve bu bapta yazılan davell. 
ye tebliğ makamına kaim olmak üze_ 
re divanhaneye asıimış olduğundan 

mUddeialeyhln yevmi mezl«)rda yine 
gelmediği surette gıyabında t.aııklka. 
ta devam ve icap eden karar ittihaz 
olunacağı 11~ olunur. 

"' v A K I 
-, 
T 

U&zetede çılt&b oottın yazı .,, 

reslmJertı:ı bukulru mahtuzduı 
&BONE fA.IUYE!il 

64emlekel Mem!elle 

tçlnde dışmda 

~ytdr 111 l&I Ilı 
• ayUJı t8() 4U • 8 aylm 116 ın1ı • l JÜllll llOCI l8UO • 
l'arUedeıı Balkan 8trllf11 tçtıı 

syda otuz ınıruo cıtıowııı Posta 
oırııgt.ne (trmiyeo yerıere ayOll 
ret.mı, oe§er 1rurUJ zamme<1Uiı. 

&bone kaydını OUdlren met<tuJ 
n telgra1 llcretlnl abone par&Sl 
OJo posta veya oa.nJta ue youama 
Ucret1nl •da.re ıtendt uzertne aıu 
l'Urldyenlll ııeı po11ta mcrk~Cl• 

\' Arura abOoe )'azıtır, 

A.dre8 degişUnn,. llcreu <ı6 Krı 

D...A.N VVK.El'U:.IU 

1 

1 

2. - L."k.slllmo 22.619!l2 tarl.'ı.lnc mllsadif Pazartesi günü saat 17 dıe 
lstanbulda c. H, P. ViiA)'et İdare Hey'ett binasında. mUte§ekkll komisyon 
huzurunda yapılacaaktır. 

3. - Bu işe afd eksiltme şart.names\, ba.ymdırlık lflerl genel p.rt:na. 
mesl, hususi fennt §artna.me, yapı işleri wnuınt fenni şartnamesi. ....ııtdi 

fiat cetveli, keşif hUlAsası, mukavele projesi, bina plA.nlan .A.nkara'da C. 
H. Partial Genel Sekreterliği bUrosundan ve l.sta.nbul da C. H. P. V11Ayet 
İdare Hey'eti Reisliğinden (30) Ura mukabilinde almablllr, 

4. - Muvakkat temL"lll.t (44.850 lira) kırk dört bin ııeldJı 7'121 elJi 
liradır. 

5. - İsteklilerin teklif mektuplarını ve şimdiye kadar buna benzer ve 
bir defa da en az be§ yüz bın liralık bir taahhüt işini muvatfaldyetıe yap. 
tığını tevsik eder vesikalarını ve İstanbul VilAyctinden eksiltme tarlhlli
den sekiz gün evvel almmış ehliyet ~ 1942 yılına ald ticaret odası veal
l:alarını havt 1'.a.palı zarflımnı 22.6.1942 Pazartesi günü saat H e kadar 
lsta.nbul'da c. H. P. VilAyet idare Hey'eU blnasmda müteşekkil koın1syona 
vermeleri tl!!ı olunur. {6269) 

. 
Devlet Deniz Yolları işletme 

Müdürlüğü ltanları 
Umum 

Yüriikali Plaj ve Adalar - Maltepe - Bostancı 
Seferleri 

Pl!j ve zikzak seferlerinin 7 Haziran 9i2 tarihinden lUbaren tatbiki· 
n<' ba§lnnacaktır. 

Bwın alt pro&Tam iskelelere aaılmI§lır. 

ADALAR HA'ITININ' (113) No. lu Seferlerindeki De~ııfldlk 

Sabablan saat 9,00 da Büyükadadan ve 9,18 de Heybeliden kalkmakta 
olan (113) No. lu sefer 8.6.942 tarlhlnden IUbaren 

Heybeliden Sant 8.35 do 
BUyükadadan ,, 8.50 do 
Kaıkacak doğru köprtl~·e ,, 0.150 de varacaktır. 

(113) ~o. lu seterln BURGAZ ve KINALI l.skcleslnden kalkış sn.auc. 
rinde dcğ'şikllk yoktur, <6256) 

Kırıkkale Belediyesinden: 
Kırıkkale Beledlyeslnlr. SiS lira maaşlı Fen Memurluğu münhaldlr. ıs

teklllerin evrakı nıUsblt-:ıslle 20.6.942 tarihine kadaı: Belecılye riya.setine 
nıUracaatınrr. (61371 

.staabal Levazım Amlrlljlnden verilen 
As eri Kıtaat I' Anları 

Aşağıda miktarları yazılı etlerin kapalı zarnıı ekslltmeıeri lıizaıarındtı 
yı.zılı gün ve saatlerde Adapazarında ııskert sııtmalmıı koın.syonunda ya.. 
pı1ııcııklır. Taliplerin kanunl veslkıııarllc teklif mektupl&nnı ihale saaUo
rıaden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Tutarı Teminatı thale ı;Un vcı 
Cinsi. Kilo Lira Lira Saati 
Sığır eti. 150,000 150.000 8750 ) 
Koyun eti, 150,000 207.000 11.600 ) 11/6/942 16,80 
Sığır eti. 62,500 62,1500 4375 ) 

Koyun etL 62,1500 86,250 5562 ıso > 10/6/942 16 
Sığır dl. 62,l>OO 62,500 4375 ) 

Koyun etl 62,ISOO 86,2150 5562,150) 12/6/942 16,80 
(3345--5786) 

• • • 
30.000 ton naklive isi kaoa 

lı zarfla eksiltmeve konmus 

Bir GalatP.sarayıınm büyük bir çe_ 
\.'iklikle oynadığı pala oyunu heye -
canla seyredlldL Sonra yemekhano ko 
ndorlanna inildi ve me§hur Ahmet 
Ağanm çaldığı tıra.mpete sesleri a.r&

!mda :SOf!'t'-lara otunıldu. 
Yemektı-..n ııo."lra hep birlikte Tak. 

.'<ime gidildi, Abld<'ye çelenk kondu ve 
böylelikle merasime son verildi. 

ncaret uan.ıannm ııanum • u 
an sondan IUbarcıı UA.o snyfaJa 
rmda tO. l<. saytaıarcıa 00 ınıJ'Uf 
:ıördllllcO sayfada l; \.IWıCI Vt 
ıcttncUde .:, otnneıae 4ı; tıaclıı
vam ıı:eamece il UradJ:r. 

BOyWt; QOlı devamJJ kUşell 
-eokU uruı verenlere ılyn ayn lD 
1ınneJer yapıiII ttesmı UAnıan:t 
iB.Dt1m aat.ı.cı 60 lrllrUftuı. 

1 
tur. !halesi 1 Ol 6/ 94'2 2ünü 
saat 1 5 de Ankara Lv. Amirli 

1 

~i satın alma komisvonunda 
v---·lacaktır. 

Beher kilosuna 74: kuruş fi
yat tahmin edilen 30 ton koyun 
v-eya sığır eti ile beher .kilosuna. 
74 kuruş tahmin edilen 24 ton 
sı~r eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 15. 6. 942 
pazartesi günü saat 11 de Er
zincan askeri satın a1ma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 39,960 lira ilk teminatı 
29!>7 liradır. Taliplerin kanuni 
vesikalariyle teklif mektuplarmı 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

YAN ARDA O 

SAHlBl : ASIM US 

l'k'an MA.b.lyett~ Olmrya.o 
6.UçUlı UJlA1az 

U N d 811 defa SO; UCl cıetuı 60 Uf; 
mumf eşriyotı idare e en 1eram 6:1. :ıon 11.,ta.m 1tı ve :>zı 

Rtlik Ahmet S'"utnall ıetıun t60 KUMJ.ttur. 

Ba~ıldt!ıı yer: VAKİT \tı\TRAAS: ı··--=------------·1 

Muhammen bedeJI (120.000J Yüzylrml bin lıra olan ıso ton kaynamış 
iLı::-mz bezlri 16.6.1942 Salt gQnU sn.at lri do kapalı zarf usum Ue Ankara. 
da !dare blnasmda toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (72ri0) Yedı bin ikiyüz elli liralık muvak 
kat teminat lle kanunun ta;>1n ettiği veslkalan ve tekliflerin! ayni sOn 
saat 14 de lt&dar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri llı.zımdrr. 

Şartnameler (2) lira mukabilinde Ankara ve Ho.ydıırpa§& veznelerin. 
den temin ol-.ınur. (15974) 

• 

T hmin bedeli 82.500 ilk 
teminatı 537j liradır. Tliple 
rin kanuni vesikalarile teklif 
mektuolarmı ihale saatinden 

bir saat evvel komisvona ver 
meleri. (3347 - 5788) 

~ :{. ~ 

t'lnrl,000 adet yumurta kapııh zarfla 
eksiltmeye konmu§tur. İhalesi 17.6. 
942 günü saat 15 de Ankara Lv. A. 
mu-llğl satmalma komisyonunda ya. 
pılacaktır. T hmin bedeli 20 000 lira. 
ilk teminatı 1500 Ura.dır. Taliplerin 
kıınunt veslkalarile tckllt mektupla. 
nnı ihale saatinden bir saat evvel ko_ 
misyona vermeleri. (8848-5780) 

.. -.. ........ ,,,.,, ~~ ...................... ~ • .-.. .. .-.. .... ~ .... ~·""'-'9~ 

§'-'"'Aiı~;tık'ko;;~r;-·-·l 
Çoouk Bcklıni 
TaUmhane Palalı 

(3392 - 5950) 
,., * * 

Yerköyde 39.639 lira 35 kuruş keşif 
bedelli bir pavyon iıışam kapalı zarf. 
la eksiltmeye konmuştur. lhaleal 12. 
6.942 Cumıı sunu saat 115 de Anka.. 
rada M. M. V. Satınalmıı. komisyo • 
nundıı yapııacaktır. hk teminatı 2972 
lira g.., kuruştur. Proje ı,;e §artnamesi 
108 kuru komisyondan alınır. Ta.. 
llplerin vekAlet inşa dalrealnden al&
cakl=.n ehliyet vesikalarını ve kanu. 
nt veslkalarlle teklif mektuplarrru iha 
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeler!, '.(88~) 


