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5 Hazirandan itibaren toplanacaK ku. ""'\ 

ponla:ın her 25 adcdtne mukabl ~ 
"\'AKIT OKUl'UOULARI KOTt:J> 6 • 
flı\NE:::.t., serisinden A~K UGHUl'lı'DA 

L Romnr.ınm 3 bUyUl< formam hediye edilecektir. 
_J 

Fransanın 
Suriyedeki hatası 

· ı Suriye harbi 1 iskenderiye j 
·-- bombardımanında 

Türkiye - Amerika vapur 
başlıyor postaları 

l' Ya.zan: ASIM US ingHiz 547 kişi 
llt l'aıısa Suriyede kendi hatası
..: ~ezasını ~ekiyor. Dört bin t•ran 
Clr uwcti Jlfü tin hududun.ian 
IJtJ~n hür ı·ransızlarla 1nı,,rflizlcrc ı · 
ti a'k ctml~ ise buna huTet. et· 
lll:.'1ek laznndır. F"ransa Suriyeye 
ı.. CUer Cemh·ctindC'n a)mmıs 
ııııır • • 
tll'llı hlandaterlik hakkına istlnadco 
"'d 1 ti ,.c bu hakka istinaden o
t'~ duruyordu. Bu tar1.ı idare 
ı.,. en istiklal hakkı tanınmış O· 

lıat Suriye iı;in mu\'akka.t bir inti-
111111:('\~I olacf!kh. Bu dm re SO· 
>'c ta Fransa çekilcc<:'" , r. Suriye-

kuvvetleri 61d0 
Şama 25 
kilometre 
yaklaştı 

Ka1ıirc, 10 ( A.A.) - Mısır 
Başv.ekili dün !skcnderiyeden 
Kahireyc döıunüş ve geçen çar
şanba gecesi Alman hava akını 

Türk limanlarından ihracat eşyası 
götüren vapurlar, Amerikadan 
muhtelif malzeme getirecekler 

S •nı istiklalini \'erecekti. 
"' u~yeHJcr Umumi Harpten son· 
~ rbır müstemleke idaresinden 
t'tjl arkı olmıyan bu mandaterlik 
llllit'ln~ on beş, yirmi sene taham
~ ettiler. Fransanın Suıiyeyo 
bek k.ı olan btlkliliui ,cnn~inl 
., iedller. Fakat Fransız hükfımc
ect; Urdum duyma7.lı~"a geldi; uslu, 
~il isteklere karsı hiç aldınl) 
'-1> Cdi. Nihayet. 8uriyclilcıio 
le/' tükendi; isU;dal darnsils 
iıl)'a ~f'r isy.aııla,r ~ J:fü,tcrdi. Bu 
~ h • hareketlerini kıı\\ etle bas· 
\~ agı göze alamıyan Pariı. )·a· 
&. Ya'aı: Suri..,·<•lilerlc btikliil 
~-.ı.;ı .. "' ~~ Jf uzerinc konuı:malara başla· 

Musolini'nin 
TDrkive 
hakkında 
s5z~eri 

-o
Reisicumhurumuzun 
İngiliz davetler.ini 

reddettiğini söylıyen 
Musolini " b atay davasmm halli sıralann· 

lllliJı u rnüı.akerclerin hayli Herle· 
lıir ~".. ~uriyenin ltitikliıli adeta lııu liin met.elesi haline geldiğini 1 nönüye 

:Otuz, 1 ~kat sonra ne oldu? ,\,nıpa d k d dı ki• ~ 
1

1 henüz urukıarda bc11.nnek· Hitap e ere e · 
ile .lı<>n ... .ransrz; hükumeti Suriye ı ttaJya, Tül'.l'ilr~c kıtrşı dalma 

1'1 
llıı~aptıiı müzakereleri 'c bu ~kereıerdA )aptığı uitlf'ri ta· birliği ı>t3lUl{"tlni t.ııkib d~k 
1'; Yit> unuttu. Suriycyc Mik• azmindedir •• __ ..... 

~ 'eııne .. fiıiyle dursun, manda· •----· 'iiıt rejimini daha 51kı bir tazyik ııoma, ıo ( .A.) - Stefani. bıl-
-._ ~i ile km" etJ('ndlrili. Lübru&- diriyor: ' 811riye~ c ilhakını kabul ede· Mussoliuinin bugt.in s~ylediğı 

--0--

Bh·çok Franıız subay
ları Hür Fransızlara 

iltihak etti 

Bir rivayet 
Fransız kuvvetleri müt
tefik tarafına geçtiler 

(Yazıst 4 iincüde) 

Roben Hor 
adındaki 

Amerikan 
vaouru 

Bir Alman deniz
altısı tarafından · 

batırıldı 

-
ltıkendcriycniıı tayyareden 

Avam ka
marasında 
Şiddetli 

müna kaşaleı 
--o-

Bir mebus dırektuar 

alınmış bir resmi .•• 

Darlan 
Almanya 
ile sulh 
islivor 

İhracat tacirlerine bildJrildlğlnc 
göre bu hafta içinde Jfmanlan
mızla Amt'ıika limanları arıuıında 
doğrudan doğruya vapur se>f<'rl<'n 
başlıyaca.ktır. Tacirler, Amcrikaya 
sattıkları mallan, bu vapurlarla 
gönd<'rcceklcrdir. Aynı vapurlar _ 
dan, ithalat tacirlerinden de isti
fade cdoccğı 5üpbcsizdlr. Malüm 
olduğu Uzcre son zamanlarda Ame 
rlka bizden av derisi, nf.)on vcsa.. 
ire almaktadır. Bizim Amcrikadan 
alabildiğimiz malların başlıcası tso 
deri, dt'mlr, lastik ve sairedir 

Jstanbuldan bu hafta içinde . .t 
merlkaya mlltcvC'ccihrn kalkacalr 
bildirilen Türk vapuru İzmir ve 
Mersin<' de uğrayacaktır. 

Fransız 
donan
ması 

Sur iyede 
lngilizlere 

karşı 

Harekata davet t\~ ("rdl'l Suriye;\i yt•nld~n pıw nutukta Ttirkiy0 haklu~daJıı fıkra~ 1 
~e •k ;\Qluna. girdi. J;tceztre ad• nm metni aynen §udur.. . ~rulra. 10 (A.A~ - (B a .O.): 
t.Lglll'Jyedfq ayn bir idare mın· "TiirldYCYC gelince. eıındıyc kıl 
'11"' 'tİc>U~t\ getiıildi. dar bütiüı ~hs daveüeriU .,...r 

.,._...,.,, .... El -tttı:;r1111nt. 

da llilı' Amerntan v&pb'rônun bit Al 
man üenizaıtısı tarafından bııtınldığı 

~ ........ ~..-Yllli.ıa.-fJ-
F ransa ma'1vola- ediliyor 

kuru.masmı teklit etti 

\ ~ başladıkta11 80llr& iş bura- det.ıni§t~Reısicunıbur Jn6n0', f!l-
ı....4!.- kalmadı. Suril edo l!oitiklil 1 giltereyc '?icrhangi hir su~tl~ ~ 
...;_!'tarı o}a.n lidPrl~r tC\ kir olun- venen bütiin milletll'ri fecı hır_ 
~ basladı. Oanlarmı kurtar- kıbetin hekleıncktc oldugunu gor-

'tt~ iı.lil enler mı;nıll'kctlcrlni mi.iştür. . c e~l ('rPk lraka iltfoaya mN'_b~r "Fakat, bu fırsattan. ~tifad u 
~e ~r. Fran~nın harpte magln- dm-ek Reisic~ur tnön~nc~-
~ lj de ,azı,,·ette bir salah husu- - •ltınc>k istcnm ki 1tal~a, 
lıı., ıcetınncdi. Bilik.is tazyik usulü ı:~c karşı. 1928 de başlanan ~c 
lltıııl<a.t daha ljiddetlt•ndi. ]';n sonra ~i~irn için daiına bı~Jd ola~ anla~= 
~lıı::~r ÜfımiyeUnden t'ransanın ve işbirliği siya.sctınl t.a:ıuıı etm 
._

11 
etil ilf' bu mü<'SsMtenin na- azmindedir.,, 

'olarak hah: olduj;u kontrol --------------
111 da inkiır ~dilmiş oldu. H 

r•, 1 ~Yedeki t"ransız işgalinin gc· es 
ıı,. ğl. biit.ün hu safhalar göz önü-
ta :_~•rUirsc Sııriyt>lilcrin t"ranı-a- 1 zun ı, -.. l\iı olan \'aziy~fi de 1rnlayhk· Hakkında ıoru an u 
"Ilı~ ~•labilir. Sııriyf'lilt-r naza· ıuallere 
.. ,~ )i ı:ansa artık SÖ7.Üne itimat ç 6rç1• , "e Afu hır de\'let olmaktan çıkm•!i 
~ la leu«'r Cerniyt't inden çckildi
,:ıd~ Surl)edC işgalini idanıe ti~de, i.e ~lı rmakla hu de' ıet ii7.C· CevaP verme~ten 
tıı 

11 
ot.urduğu ağıu: dalını kendi imtina ettı 

llıii t"ü kese .. adam ,azlyetinc düş-
10 

(AA) _ Bugün 
lıııı;,11 r. Suriyedc bugün Franı;ız Lo,JIJıra, • Rudolf HeM 

haf>cr aJmmıştJr . 
B'lhriyc nezareti bu hususta kati 

bır ~y söylemezden c~ vcl mufasııal 

rapor oekliyor. 
\'~gtoa, 10 (A.A.) - Bahrıye ne

zaretine gelen ~r habere göre Robln 
){oor ,Amerlksn Vllpuru cenubi At
ıanUk~ bir .Alman denlzalluıı tarafın. 
dan ba.tırılm•ıt.ır. Bahriye nezareU 
Udiaenlıı resmen teyit edilmesine in. 
ıızaren, uca.ret vapurıarmm telslzlerl 
vaaıtaıılle alman telgraf metıılnl nea. 
retınekten imtina cylenıektedir. Söy
Jenc:liğf!ıe göre Uk haber Brezilya ban
dıralı Osorio vapuru tarafından ve..U. 
mf~. ()eorlo mUrettebattan sağ kR. 
ıanıan bir tahlisiye sandalı içinde 
görüp 1'.urtarml§ ve key!lyeU teıslnle 
vapurdan vapura naklettirerek bildir. 

ıniştlr. 
Harlclye nezareti ve bahriye komis-

yonu M: bu.ııusta ademi malCımat ve-

yan etı:ıi§lerdir. 

. 
Fransamn Ankara Buyuk 

elçisi dün vefat etti 

Hor 
Belişa 

Düşmanın sürati ile ba,. 
başa yürüyemiyoruz 

dedi 

Çörçil 
Tenkidlere cevap vererek 
siyasi vazıyeli ızah ettı 

Londra, ıo (A.:\.) - Bugllo A\am 
kamarnıunda ba!jlıyan mUznkcrclcrdrn 
cv.,.cl bir mUnakaııa olmuş ve başVc 
kıl Mil!!ter Çöıı:il ahval hakkında bir 
çok suaUerc cevap V<'rm<'k m<'cburl. 
yetinde kalmqıtır. Bu münakaşa cır 
nıunnd3 anlaşılan mUblm noktalar A· 
vnm kKma rıuıının vazi.} ı:U clranı bir 
surctt~ mUtalca ve tclk:k ctm<'sl hu. 
~ının:ia fikirlerin muhtelif cereyanıa· 

ra aynldı~ı ve bazı mcbuııların Mis· 
ter Çorçll tarafından yapılacak bcya-

(Dcvamı Sa . .4 sil. .& tc) 

cakmış 

\°l)i, 10 (A.A.) - Ofı: 

Başvekil mua\'ini amiral Darlan 
saat 21 dt' radyo il<' nosr<:'dilcn bi; 
nutuk soyfomlştir. 

Amiral Dal'lan bu nutukta cz
cilmlc r;ıınları öylC"t11işflr: 

Fransa}, kuı tarmak irin haya
tını l<"rnnsayn vakf(1tmlş olan srii
mJzc ne kadar minnettar olsak az
dır. (J)cı•amı $a. -' Hii. f de) 

hıt .. sadece kunetc istinat eden 3\'aIJl ka.ınarasında vzuubaJı.İS e
ltt, 

8 
hakküm mahiyetini aımı~- meselesi tekrar meÇö. il bu bu. 

'''dı UrlyeliJcr zahiri bir istiklal dilmiştri. Fakat B.·,·te1; imtina 
lo"l'taı He kendil€'rlni aldata ~eten susta. cevap vennt;I' 
l!a.... ilanın bund

0
n ""'Ora hi" bir (Y t ~• --...z•-'e) 

, .... q•tı ın ... ""' " etmiştir. S 4 ~ü 2 de) azr.<n " um.-ıw ~:B;~~~~:::~:::: L- u~D<tVf amı,:· . K. ırd ar dün ~-,~,......;;L;;9"!;~;;:~;;.;:; .. ~~;;.:;.n;: .... ~.~.~A;;;.h;: .. ;;;;;~;:;.;;k;. a;: •• ;;i;;;;:;;;;~;.;: •• ;;v;;.;:;.;; a.;.k;;.:::~::1=·=~~ 
~~, Suri)e hudutlarına giren J ~~ ~!.~.~: ~~~~·et!~~:~,~~~ ı k d n do··ndu·· için hazırladığı roman ' 
,,.~·~~ .. en Z&),f yerinden ,"'U. 1 An ara a 

&tııı ldurucü bir darbe olmu~tur, ~:::~~~~ c;:~~:::c~cnç;~~~~ v 1,. asker ailelerine yapılacak yardım Benekli B olı.cuk 
'~•linı aynı zamanda l"uri) edckı a ' k 1 ·ı t u· ~e:u~~:~~~~ k~:ı~~~~'~t'd;~:~ hakkında Dahiliye Ve A etı e emas e 1 Edebi, a~k ve macera romanı 
11ııe ..:· !;iinkü Milletler Cemlyc· 1 t- Bugünkü şartlarda mükellefle- Y 
~llyetı l'ı>ı aldığı taahhütlerin nıc- ASker ailelerine yardım işek -Oü- rin yardnn edilecek sınıf arasında 
t llttıua~~:n ancak bu suretle a.(ında. Vekaletle teınas .e: bele- hasıl olan adet farklarını her be-

Bir kat gunı 1 odar \°A lT .Utuıılarını'la okuyacağınız. 
BO!\l!l°K,, ı;:ok Wıo-.f, çok bey "llDb 

~ Cd hrdi, •·ram;a buna ccı-;a- r ,AnkaraYa. giden vaıı.. bah ledfyenin urnumi meclisleri vası -
le~ :;:;ı;di; ~mdl ha.cfüıcler onu z~~c reisi Lfltfi Kırdar dun sa. tasile mahalli iınki.n ve v~yet -
~· iş 3'or; daha doğnısu yuka- dı)C ·rnize dönmUşUir. • . t ıere göre telafi edilebUınesı, da. 
erıtti ~ret ettiğimiz gibi Jt"ransa şe!~er atıcıerlne ya~mı. ı.'lı c - biliye Vekaletine gönderilecek e-

~ lö'alta atasınm cezasını çekiyor. • da. DahiliYC vekiletı tara- tüdün esasıarmı teşkil etmekte -

ıı"'-ıa: Fransanın bu hata..-.ı yenı raf: haztrlanınakta ol~ k~°: dir 
1 lıataı da,·ct edcbillr , ·e bu ye- frn an ilC nıahalli ~y.eUc n İstanbul belediyesi bu husustaki 

~lter<-y 1 ha.r('ktlerlc bu defa ln- d~l~bCledİYelcr kendı ıca~l~- etüdünü yaparak vekalete gönder-
\ e g(' e ~arşı muharip de,·Jct. 1ta- g dikkate alarak. bel~dıy · tir 
)' ~l hul~~ lirdi. Bereket , ersin Jd n~z~ri ve tarifeleri üze~n1~/~ mıeı~diyenin asker ailelerine 

1 
eııı la lllrıt>tl mc\'cut bir hata)1 sım zaın~ nisbetler n Y rd için su elektrik hava ea
ı' J{i~lı hareketlerle tamir .70- P:c: hakkmm um~ meclisler~ :.~ :nzifat. t~virat, hılbiyat, haf· 
~~ll~ı ernıı;, hür }"ran!ilzlara ve e ·ımesi et.rafında bır teklif yap ta tatili ruhsatnamesi ve naktl va
lı\ f!t ~~~e karı,)ı Surlycde rnukave- ve~ardır . t srtalanna zam yapacaktır. Bu zam 
b .. 'llv'YI nı \'C•mckle beraber ~u mı:ıuhteİü bt>lediyclcrin vazıyeıl : mm hangisine yapıla~ağı. hcn~z 
t lıı ~ lngiltcreyc karŞı harp se-

1 
. göz önUndc tutuJ~rak ya~ • kati sur<>ttc teshil edilmı.~ değıl-

b'l/l lft apınak isterncml~tir. Bu crı olan bu ctütlcrın hazır a dir. 
,/" tı· ~(' Sııri;\ enin tr;ı?:ali ~ nıaha11i rna.k~anun projesi için faydalı ola-

llıcı)'lc hu<ludu iı:iıısle kalacak ~~~trr "'r. Ca.A • 

rouıamdır. 

Mucizeler Doktoru 

Bu fevkalade heyecanla roman, 

bet inci sayfamızda baıladı. 

Vakıt'ın parasız abonesi 
VAKn, u:ıfmı (.kU.}Ucul.ı.rına parasız. romanla beraber pa.ruıs abone 

de temin eınwktcolr Bugün M>rı ı.ıı, famı:r.dald tafııllitı mutlaka okuyumız. 

N~, 10 CA.A.) - Nevyork 
Taymls g8zt"tcslnln İsviçre muhabiri 
1ogal a!lmdakl l•'ransada bulunan :ın.a. 
kıunlarmın vı,ı hllkCımctine deıdJal 

sulh nkt<'dllmcsl buswıunda kaU bir 
tckıllte bulunduklarını yazmaktadır 

Teklif <'dil<'n sulh muahedesine ... 
re yapılacak tavizler tayin w geri Jca. 
lnn Pransız imparatorluğunun bltlD
llğU garanti edilccekUr. Frana ~ 
nanmasını ve slIAhlı ku\-vcUcrfnl tn. 
lltcrcyl Surlycdm çıkarmak için kul 
•anmayı 'kahul <'YllyecckUr. 

( Dcvanu Sa. 4 sil. 3 do) 

Günlerin Peıintl!!!:_ 

Yağmur ouası 
Meşhur Turk pin Zıya p~ A· 

dana valisi iken kurnklık olmut. 
Halk yağmur duasına çıkmı , mili 
tU cfC'ndi \'ali~ 1 de yağmur et.... 
na çağınnı. Fakat Ziya p ~ 
mc>ıniş ve domi ki: 

- MUCU1 eft>ndl, ben Allahtan 
utanınm. Adana~ı l nğmur duam
na çıkamam. Nıçın utanırsınız, di
yeceksiniz. Anlatayım. Adanaldar 
Alla.lttan yağmur i.stcmclt lçln eL. 
!erini göğe kaldırdıklan zamu 
yukarıdan bir s<'s gelir. Bu _. 
' ' Ben Adanalılara Uç nAhir ver
llm. Ba !arma akıl ve fikir ver-

dim. Ellerine kollanna. Juıyvet 
verdim. Bu nclıirlerlc bu toprakla
n sulamak elinizde idi. Bunu ~ap
madınız. Şimdi yine benden yağ
mur i.~Uyorsunuz ... de>r. Böyle> bir 
hıtaba bC'n nasıl cevap ve>rebiH· 
rlm. Utanmaz da ne yaparım? 

Ziya paşanın Adana~ a vali oldu
ğu za.nınnla bugiln arasında hemen 
bir asra yakın bir zaman geçmiştir 
Ziya paşadan sonra Adana.ya bir 
c:ok valiler gelip gitmlştJr. İaUb
dat ve meşrutiyet diyo ikJ devir 
değişmiştir. Ziya paşanm bahset
tiği nehirler bUtnn bu devirlerde 
boşu boşuna akıp gitınlijtır. Ada 
nahlar yağmursuzluk tehllkeel 
karşısında yağmur duasına çık
maktan başka ça:rc bulamaml§tır. 

Fa.kat cumhuriyet idaresi artılr 
Adanayı bu ça.r<'Sizllktt>n kurtara.
cak. Çünkü sulama işinin o1<1drca 
ilerlemiş, ana kanallarm yapıhnıl, 
baraj tesisatına bqlanmış oldufu
nu ffıtlyoruz. Bizim temennbnhı 
bu işA biraz daha sUrat vcrmeJr
tJr. Bir gün evvel Adanalılan ol· 
sun gökten yağmur dilenmekten 
kurtarmaktır. 



.? - VAKiT 11 Hı\ZIRAN 1941 
VAZI MESELESİ: 

1 
HiTLER 

1 adyo Gazetesi 1 Amerikanın 
------- Belçika elçisini 
Suriyenin . stl!Ası Gazeteci sıfat ile 

------~----~------------------------------- tngilızıer ve 
Hür Fransızıar 

Gilnün siyasi maıı7..arası fU• 
dur: kabul etli 

ehrin güzelliğini hozan 
gazılara mani olmalı Suriyeye 

nasıl 
g·rdiler? 

Suri~ enin İngiliz ve Fransızlar 
tarafı ıdan istilası WJebbr ti bü. 
tün dünvanın dikkatini ve allka
smı bu memlPket iizcrinP ç;"!·mi§
tir. Suriyede vaziyet o derece 
vazıh değildir. tnı;lizlcr ve Hür 
Fransı ':!r ılerlerken ne derece 
mu!rn .met f!'n>ih·nrlar? 

Vişiy !i"ransızsızia-
n şid<le1 oet etmeıde. 
b:tZI noktalarda tsıarnıza bıle 
gecmicılcrdir. f n~lizler karşılaş. 
tuaat l mukavemetin ?.a:Yıf ve da
ğınık oldrğunu bildiriyorlar. 

tr.ziliz kU'\rvetlerinin şiddetli 
mukavemetle karşılaşmakta ol. 
duklanna dair Vişinin sık sık 
neşriyatta. bulunmasmm sebebi 
nedir? 

ltaly"n radyoları Suriye hak
Jmıd~ verdikleri b::ı.berlerde Vişi 
Frnnsızlarmm Hür Fransız kuv
vetlerioo lrn.rşı durmadıklarını 
yaymal~dırlar. Bununla 1tal. 
yan radyolan Vişiyi Almanya.ya 
jurnal etmektedirler. 

Almanya ise bu işe müdahale 
etmek niyetinde olmadığını bil
dirmektedir. Buna i:d ihtimal 
wrilmdrtcdir: 
ı Almanlar bunu evvela çı. 

kar bir iş görmüyorlar. Çünkü 
Almanlcr ba:cıramıyacah hıe da· 
.bna mildahale etmemişlerdir. 

2 - Almanva harekô.tın nasıl 
bir tıd • a vereceğini beldemEk
tedir. 

Suriye balkının vaziyetine ge. 
lince Suriycdc başlıca dört un.. 
eur vardır: 

JWve1a Müslüman .Areplar, 
L bnar.dnki Maroniler, üçüncü 
Wlsur Aleviler. dördüncü unsur 
Durziler ge1ir. 

Maroniler Fransızlara, Düni. 
ler 1ngilizlcro miitemayildir •. 
Hatta Sultanülatraş İnriilİZ kuv
vet'erine iltihak etm~tir. 

Merkd Şam olan Snrlyeye 
.,elinoe, 20 seıwfonberi Fransa 
ile en çok uğr:ıAAn bu devlet ol
mu17tur. But)lar bütlin Suriyeyi 
kavny:ın bir de\ ıet kuı ulmasr !I 
istiy<' ... ıv. Bunların İngilizleri 
na::;ıl karşıhyaro.kları malfı.m de. 
ğild"r. 

Vi iy1.: g" ivce, tngiltereyc res. 
men blr protesto vermisti'r. Su. 
rlye dı mda Fransa tngiltereye 
k-::rşı harekete gecemil•ecektir. 
Ancak bu 'Gerlinde iyi karşıl:ın
mamıstıT. 

Vi<•ini'1 f ngiltereve kru-m di
ier taraflarda. harl:e gimıeyi~in. 
de Amerikanın bUyük tesiri ol
muştur. Çün1,ü Amerikanın Vi~i 
i1z .. deki rıiifuzu b!\Ul büyUk. 
tUr. Bu, Amrrik:ınm istikia.ı mü
e!!.dele-~ine knda.r giden bir dost
lu~~ davanmaktadrr. 

Yalnız F'r.ı?ıQJZ gazeteleri ln. 
giltere aleyhinde şiddetli neşri. 
yatta b11Junmalrt.adırllN". 

Musoiiııi ı,·utu7c Söylcdı 
Bugün ltnlyanın harbe girişi. 

nin birinci yıldönümtidür. 1tal
n gazeteleri Musolini tar~rn

dan atılan b11 adımı haldı göster. 
9ek için neşriyatta bulun.'1takta, 
bir ser.elik hafi> bliinçosunu ver. 

ktedir. 
Buna göre bir sene içinde t. 

talya 233 tayyare kaybetmiş, 
1439 di""'Inan tayynrcsi düşlir
:mQştllr. Bir sene iclnde kara or
pusu 17 bin ölU, 40 bin yaralı, 
~Hn bin kayıp vermiştir. 

Denlz ku'\-vetlerinin zayiatı 
'1576 ölf' 1563 yaralı, 6100 ka. 
WJPtlr. Hava kuvvetlerinin kayr. 
bı ise 500 ölü, 800 yaralı, 1600 
kayıptrr. 

Alman g<ı7.etcleri ire ncf?riyat. 
lannda tta.ıyayı teselli eder ma. 
hiyette vazılar ya!'maktadrrlar. 

Musollni söylı>d:~ nutukta 1-
talyanm bütün Yunanistanı ist?al 
etmesine Almanyamn m11vafa. 
,kat nttl,ı;;ni Ü":l P.tm!ş re eaer ni
aanda hiç bir şe\. olmac:a.ydı, Ati. 
:aayı i~rral edip Yunanlıları mah
\redeccktik, fakat Yunanistan 
daha evvel çöktü, demiştir. 

Avam Kamarasında 

Avam kamarsmdn bugün ha
raretli b"r celse aktedilmiş, Çör. 
c;ıl G"rt mnğlfıbiyeti hakkında i. 
~il Girit mağlfıbiveti hakkında i
olmak Ü?Rro 15 bin kişiyi buldu. 
iunu ,. .. } lemi bu ma~lfıbiyet 
acı lmu tur. A.'1C"'k c""·:abı nr-

r: O da nihai zaferd·r. demiş
fr. 

Petrol Ofisi 
müdürü döndü 

Bu elçinin ifadesine 
göre Almanlar 

·Amerikanın 
harbe 

gireceğini 
sanıyorlar 

lS'ovyork, ıo (A.A.) - AmerJkanm 
Belçtkad ki eski büyük elçi.si Cucb.. 
hy Amertkaya dönmll§tUr. Cudahy 

Mekteplerde yazı mescl"siru.ı 
halline doğru gidildiği bu zan an
da gönlll istiyor ki bu dava vaktin
den evvel şümullensin ve etrafı
mızda gördilğümiiz estetik değeri 
olmıyan yazıları yazanlar da bu 
hedefleri kavrryarak , herhangi bir 
yazı mütehassrsmm menfi tebes
sümünü celbetmlyecck yn.zılar yaz 
'"lniar. Sokaklarnnızdn, neşriyatı
rnızda el ile yazı yazılan her yer
de güzel yıw örnekleri görelim. 
Esefle söylemek mecburiyetinde 
yim ki sokaklara dükkanlara sine
malara, ~ehrln her köşesine nsıla.n 
yazılarda ve bütün neşriyatta her
hangi. bir l'OS8ama yaptınlan ki
tap kabı kompozisyonlarında ve a· 

Almany yı terketmedcn evvel gazete- fişlerdeki yazılarda hiçbir esas 
el sıfaUle Hitıer tarafından kabul Yoktur Bunlar .... bi k 

'4 • , ,,a r garp om-
Mllm!ftir, Hltıertn ken lliılnl gayı1 pozisyonunu aynen nlmak veya bil 
dostane bir vaziyette kabul ettiğine gisiz ve görgüsüzce yapılmak esa.. 
işaret eden Cudahy diyor kl: 1 snıa dayanır. Neşrlya.Ua. allı.k. qy 

"Beı:de hasıl olan bUb!ıa göre Hit. olanlar o kısnnda, sokaklarla.. ve 
ıer Amerikalı olduğum için benJ sev. her nevi mlles.sese ile meşgul 0 • 

meınl§Ur. Almanlar ve Hltıer Ameri. l lanlar kendi kısunlan De uğraşır. 
kanm yakında harbe glreceğin1 zanııe larsa bir binanın güzelliği di.i§ünU
dlyorlar.,. Ierek yüzlerce defa. mum.kaba edil 

Sabık büyUk elçi beyaııatma §unlcı.n diği bu zamanda üzennc asılan 'ko 
da D&ve etml§tir: caman bir l:whanın da. estetik de-

''Şayet harp birinci tqrhlden evvel ğerini murakabe etmek tarafına 
asker! bJr neticeye bağlanmazaa "30 meyle.dillrse; ve bu işi hakkiyle 
sene hnrbl,,ne dönecektir. bilenler bu murakabeyi yaparlo.rsa 

Hltıcrfn Cud&hy Uzertnde bıraktığı mese halledilın1ş olur. 
intiba• nazaran Httıer sulh yapmak Bence, hangi noktala.nn noksan 
veya ~ulh mtıukerelerlne girmek ar. olu3u aşağıda. vereceğim izahatla 
r;ummda değildir. anlaşrlabilir: 

Bingazi 
ve Derne 

Yeniden 
bombardı

man edildi 
Kı!hlnı, 10 (A.A..) - Orta,ıınrk lno--t.. 

ıı.z hava kuvvetlerinin tebliği: 
Atn' :tngtıı.a bombardıman tayyare

leri pRZ&r gecesi Bingaziyc ve Denıe. 
ye sürek]! akmlar yap~la.rdır. Bu 
bUcttmlan mUteaklp, Deme Do Gaza. 
lada dağmık bir halde bulwıaıı tayya. 
relere ka?'§t mitralyöz a~ &Ç1lm1§ 'f'O 

Mntrubada bulunan nakliye otomobil. 
leri k&mpına dD. taarruz e<lllml§tlr. 
Tayyare meydıuımrma atrr' haaarlar 
yapııuu,tır. Gaza.lada alt dlleman tay 
yareai yakılmt§, Demede eek!z tayya.. 
re tamamtyle tahrip edllmi§Ur • 

nıg·er bir çok dll§man tayyareleri 
do ddd1 ıruretto hasara uğrotılml§tır. 
Blngazlde 1nfilllklar oımu, ve yangın.. 
lar çıkarılm1"br. Demede birçok tam 

1 - Bir defa. yazı kalemle ka
ğıt üzerine yazılır. Bu demektir ki, 
ynzr kaJemden nasıl ve hangi incc
l!kte çıkan:a ağrandizınan ya.pıldı
gı zaman, 'kocaman bir levha veya 
doval" üzerine yazmdığı zaman, ay
f'I incelikleri muhafaza etmelidir. 
Yassı kalemin tutuluşu ise üç tur
lü olabilir. 

ı - Kalem kağıda diiz tatbik 
edilir. O zaman yamım yuka.rıd:uı 
a.~ inen kısmı kalm, yukarıdan 
&.§ağı meyilli inerse yine kalm 
sağdan sofa. veya aksi ihiikamettc 
gideme en ince olur. 

2 - Kalem Mğıda. takn:öcm 35-
45 derPN' meyilli konur bu meyil 
değiştirilmeden kalemden yazı ne 
5ekilde ı;ıkarsn l>yle> y~. 

3 - Kalem kiğıdm üzerinde 
<löndilrerek yazıla. Bu ta?T.daki ya 
zmın her tarafmm kalınlığı biribl
rine dokunulur. 

· • - '\ uvarlak uc;larla. yazılan 
yazı nevidir. Bu yazı kalemi çevi
rerek yazılan yazııu,n aynıdır. Fa.
kat uçlan kalem yuvarlak oldui!'u 
icin yuvarlaktır. P 

İşte kaJem tutmak cs:w yukan
da Yazılanlara dayanır. Yazı şekil
lerine gelince bu hususta. yazısını 
aldığımız garpta o kıı.dar ucuz te
darik edilecek meha.zla:r vardır ki 

lsa.betJer neUcealnd~ yllluıek infllAk bu işle uğraşanlar biraz seylreile
bombalan tahribat yapm1' ve bUyllk rin gözlerhıi dUşünsllnler derhal 
ynngmlar eıkmıotır. 1k1 tayyarcmlz / bu melıazlardan teda.ıilc edebilir • 
Uslerine dönmemlıUr. ler. Ve harfleri yazarken kendi 

-63-
Erkek, evlaıd1ği zaman ta· 

mam oluyor ve bilinmez bir me
lek dünyumdan kucağına atılan 
bir yavru bu tamamhğı bir fula 
ile lafiD'DU}'t>rdu .•.. 

Me.fkikrede mnncviyetlmin an
nesini. nıhumun .,.<'f.ikıuıı.u bulmuş 
tum. Hl8:ılyatmmı çalışa çalıua mu 
hayyilcmde yarntuğı wr.de, blitUn 
ı:lyb-ü ziyneti Ua Mefkurenin ka
ıiIDda, :tözUııdc, i5öyll1yimndc, yil· 
rUyU.5Undo. zekasında, sec.iyele
rinde toplanmıştı. 

Mt'fküre, k:ılbimin beklediği bir 
emeldi. Onda maddJ nrzularrmm 
cevabı yoklu... Onun huzurunda 
iken bet;criyctin fevkinde bir hıı.
y&t yaşardım. Bulu.,.mıılarnnııdıı. 
haroketten ziyade sUl<ün, konuş· 
nıaktruı ziyade sükut olması bu 
hayatın nev'i tnuklezas.lydi. Daha 
m!llii.kabn ille dakikasında clsma
nl olan her §cyi:mizin ölmesi, vi
salirı zevkini ruhumuza hnsreder
dl. Birihirimlze o kadnr mUşlak 
iken, vicdannnızdan ba.<jka hiç bir 
kimsenin giromiyeceği bir mah
rem odada, •lavclkiu· bir karyoln
nm öııüııd:?, bUtUn bir gece yalnrz 
kalmıştık; fakat bu yalnızlığın be
şC'ri ifadesini bir saniye düşUnmc
ıni&tik. 

Sonra Mefkfire bir hicran, bir 
rcr=-n.t bil' ah olmmıtu. Ar1ı'< onun 
ll.§ltr, vilcudümün bütün u?.aq·t'a 
uzanmıs ";1 r kollu bir yaıı~nciı. 
GoımC'k Vf' ôrm :n l:, duvınak vcı 
du\ m11.m:ik nvnı 11Iid t d€'rf'<?f'sinı 

haiz bir :ıt s t<'siı ·ı~ yakryor; hn· 
rnp Pdiyorıh. 

Or•ı rvv J'ı mn;;nır. "Onrn tl'U· 

biliyor; VP. hepsini tabfl bir saf .. 
fetle yapıyordu, Şilpbeaf.z, alUfte
liği de afifliği kadar sahte ola
caktı ... 

MefkQre, bir U.IUfte? •• 

Anl<ara, !C ~ >t) - Vnk"kt n'ırı. da'lıı! S'lnrn ıı:'l"m v ı;ndd,..,. 
il tec&.slrırr.u bl e'I! petrol ve tnnımı tım ~irrı:lı h"r yala'lcı. tir 
lııaret off~tor Jumum mil:fü·l ri • "i huhı··or,lum: \ ' lı>ı ı .... ın hiç 
ıa akşPm İatanbula hareket et- l biri Mefk(ırenln asri karakteri de
mdilercijr.., fiidi! O, ll8d tene ne. 

Bu ihtimale ı . .ı.ı'§ı vic<laııımaan 
hala yUkselmrk istlven bir itira
zı boğmak için uğra".riırordum. Bu 
hUvlyetsfa mahlük hakkında kati 
kararımı h!la veremiyordum. Şlın
di, bu mağa:rayıı. benziyen karan
lık odnnm iyi sandrklnn arasında 
bir fazla mablük gibi eikıprnk, 
büzülerek salonn dökUlcn musiki
yi dinlorkcn, hayalimd-.: nıa.ccra
mın bütün sahl!e Prl ayrı ayrı can 
}anıyordu. Onları ta:kip ile geçen 
şatarl'tli geceler biribiri.ne Pklt'! -
ıı<>rck gen grlmiş; nıhumıı her 
taraftan kuşntmı:ş; beni şiddetli 
bir heveı::ın sarho~ edici havosi•o 
&ermest ı>tmiııtir. O geceler ki da
ha ismini bUmiyor; gü:ı:ellif.ini tn
nrmıyoraum; fnkat ondan inti.,.;ır 

eden bir cnzibey" tutulmuş; ha • 
rl'.'ketlPrimi onu., tesirine brrak
m·l)tım. Ç"ll'llarr binl"rc<' yıldızın 
dalgalana'l hand<>silc yaMızlanmış 
bir Karanlık <'Ölün havrU C'lTini 
Öl ten gölrr ll'rill'l ', biribhirıdf n 
umk dört kişi, biz 11Pı unutulmaz 
s ı.tlı>'r ~'""iımlştik ! 

Sonrn l''t tonıacıın bUtlin hirlhi· 
r"•1(\ ll'lnl\' ııı d'' Ptılan b'rcr ~a
~~ h•r::'?' h· ''l I·· laı· ıız.ı\'nrak H' 

miıuminl hiu:lisecikler l irer tarih 

Bir bar kapısının üs
tL~ueki yazıya bakıyor
su 1PZ, adeta mcza r taşı
OlP .izcrine yazılması lô
zım 1!~1en ciddi yazı 
şclplidir. Yaz?n-tn dilin
den ank.ya.r~k } areket 
etmek lazımdır. 

dür. Ve muhakkak ki bir taklittir. 
Eğer tahtadan oyulmuo gibi yazı 
yazılmak istenJyonsa yukandalti 
esaslar dahilinde pek lll hakiki 
tahtadan veya alçıdan veya ma
denden bu iş yapıla.bilir. Ta.klidi!ll 
yapmağa hacet yoktur. 

OçUncll mesele her yazı her lr.
tenllen meyilde yazılmakta ve bu 
hususta hiç b.fr eıa.s gözetilme
mektedir. Halbuki bunun eM&lan 
biraz dUuUnülUrse §Öyle o!ın:uıı 18.-

yazaD •• er. Azaltan zmıgelir: Eğer ya.zJ para gibi Ar
"# U ma gibi yuvarlak zemine yazrllırsa 

yuvarlak olur. El;er bir kapının 

kısır Jmrilialanm yazı estetiğine 
csn.s tutmazlar. Garpta yüzlerce 
sene yazılan vo bızim kabul etti
ğimiz liitin yazrsının o kndnr bol 
nümunelerl vnrdn- ki i.:?l hakkiyle 
ciddi tutmuş herhangi bir yazı ya
zan bu esaslara bağlanırsa. vcy1 
yepyeni bir şey uydurnıağa kalk· 
rnnzsa zevki umuminin tcltamUlün
de ook yardımcı olabilir. 

İkinci mesele: Ylno bu nevi ya
zı yazıı.nlarm düşüncelerine göre 
6Udur: Öyle bir yazı yazayım ki 
tahtadan knbarlmı:ı. ()larn.k veya 
oyullıluş olarak yazılmıs gibi gö· 
rünsün. Bunun sebebi de meçhul-

Ne demeli? 

üzerinde bir kemer va1'83 üıorine 
yazılan yazı bu m~yU alabllir. Ak
si takdirde bu yazıyı yazanm .it:ey· 
fino göre olmaz. 

Dördüncü mesele her harfin a
rasındaki meso.fe biribirlne mUsa. 
vi olarak yazılır. Ve bir çok yazıl
mış yaZtlara dikkat edilirse bu gö· 
riilür. Hn.lbuki her harfin arnsm
dakf mesafe birlbirlne müsavi de
ğil hnrf aralığındaki bof;luklar bf
ribirıno müsavi olursa yazı güzel 
olur. 

Besinci mesele harfin kendlsini 
istenilen §('kilde mc~illl yazmak 
mc~elı>sidir ki bu dn ulu orta ol • 
maz ve harfin Ust tarafı geriye 
doğru meyilli değil öne doğru me
yilli olul". 

Kaidede teşekkül edecek zavi
ye aşa"h vuka.rJ yetrn~. seksen 
derece olabıür. Yere kapanrr de-

(Posta, Telgraf, Telefon) iöa.ro- recede meyilli yazı gilzel değildir. 
sinin lmıalt.ma.sı olan (P.T.T.) Böyle yazıya. hakkiyle yazı ynzı • 
nin radyoda (Petetc idaresi) su~ lan yerlerde v~sadüf gUçtur. Al -
rctinde okunmasını hoş bulmamış- t.mcr mesele yazmm ciruıi mesele-
uk. ~akdir. Bir bar kapısmdaki ya.zıya 

Bunu yazarken Rusyıı.daki erosa ryorsunuz adeta mezar taşmm 
li ka.dıı.r gözümüzün önünde canlı üzerine yazıln?'l l!mn gelen bir 
canlI durnnlarmı unutmu.s değil. ciddi vazı şeklidir. Bir ciddi ilim 
dik. Meşhur bir davaya. adını ve- kitabı ka.bmdaki yazıya baktyonnı
ren Satie '>un1ardan biri... nuz o da hazan sinema el llAnlan-

nm kabına benziyor. Bilhaaea bu 
Bir arkada§Jmız bizim bu ''esas ı 

dan ziyade (Petete) ...ııt.ı c.ap .... cırk mese ede gayet titiz davranmak 
6~ - ·...... ve yazmm dilinden anlamak 11-

blr kelime dUrlllınüş olmasnuı. iliş- d 
tlğim.ize dikkat etmeksizin bize zn;~cl mesele yazının mikyuı 
bun ın (medeni blr Mot) olduğu- meseleeldir. Bu bir een.sa bağlan. 
nu ha.tırlatı)or. ınrştrr. Yjne ısteğe g5re olmu. 

Yanlış! Yazıldığl gibi okwıc bu Yazı elimizdeki kalemin kalmhğt. 
f-rJii kısaltmalar değildir. nın yedi, seldz, dokuz mlsll olabi-

Ba.ksanıza, komünist cntemas- lir. Hani bu huswıu biz e.üi arap 
yonallni (Kai), (SociC:tô Finan- harrflerinde de pek titizce dUfil • 
cierc) )i (Esef) diye söylemiyor- nUrdUk. I.Atin l1nrflerindo de aynı 
Jar. Her iki misalde de kelimele- esaslar vardır. MeselA y&Z? yazdı. 
tin hırrfleri değil heceleri bir fir- {;nnız sahayı kalemin kalmhğmm 
ma, ünvan terkibinde madde ola- dört mislinden aşağı indirlraek (E) 
rak kulla.nılmLst.ir. harfinin gözleri kapanır ve her 

Bizim . asıl hedefimiz ortaya 1 halde kalemin kalmlrğmm yirmi 
(m\ltenafır) bir kclhnc çlkmrun- misli genişliğindeki bir sa.haya ~ 
nadır: . . ıılan yazı da o ıllsbettc çirkin gö-

Dilımıze (Pctete) dedirtm<:>k için rUnür. Hulasa en çok d~ünülccek 
z?rlsyıp duracaklarına -no bile. do.va: yazının gelişi güzel istenil
Iım- (Posteltcl) gibi bir heceler diği gibi, keyfe göre yazılmasm-
gnıpu imal etmek dillmizin zevki- n ziyacfo nıevcut esruılarn, kai-
ne daha uygun dfüıer. 1 d 1 •re göre ya7.ılmnsrdır. Ve bu u-

Her halde Posta, Telgraf, Tc- facık bir tetkik himmeti mcselc
Jclon idaretıi kendisine kısa blr ad sidir. Ulu orta yazı yazanla.n sa.
alacaksa almalı, fükat (Petete) 18.hiyet sahipleri doğru yola sev-
dedirtmemell. ket.melidir. 

--o-

Oç koldan Şam 
üzerine yüı·üyen 

MüTTEFıKLER 
· HAREKATIN.N 

MüHiM 
TAFSiLATI 

Londra, 10 (A.A.) - rusyter ajAllrt 
....ratot 

sının Surlyedekl lngUlZ tnıı-- bU-
luk kuvveUeıi nezdinde bulunan yraıı 
susı muha.bbi İngWzlerln ve bUt ,,. 
sızlarm Surlycye girişi ııaktunda 
pğıdald maıQınatı ''ermektedir: 

İngiliz kuvvetleri, pazar gllll~ 
bahm ilk saatlerinde hududU aııY"eı.. 
Surlyeye girml§lerdlr. Piyade kU tı
leri, zırhlı otomoblllerln mQ%alı;cı 
lo Uç koldan llerıemtııerdlr. 1°' 
k'll Paa Nagura üzerinden pbJJ ttl' 
ıwru takip etmiştir. lldnci Jcol N~"' 
Uzerl:ıden Bul gö!UnUn mnııblt 
sinden flerlemektedlr. MilD~ 
Hintli ve hllr Fransız.lard&n nıllt8 ere!' 
UçUnc:ı kol ise tarlalardan tıerıı~ 
Tabcrtycnln prltında Erlba ııe 1' 
gcçmlırıUr. Bu kol doğrudan doır11 _. 
Şam ~rine yflrümektedlr· ~~,. 
manda İngillz frllvari devriye ın, 
len Sur! •ede derlnltğincı nli!UZ .,_ 
FranJız ileri karakoll&rmJJ! oıulı' Jıll' 
metine mani oımu:lardır. ~ tıı1 
dudunu muhafaza etmekte olP' .,_ 
aüvarl kıtal&rı Suriye toprııldaz1111 
rI§ kant bllmektedlrler. 

Bu telg'rafı Katuıa b.'Slgestııdll'_,': 
zıyonım ve e.ksertyeU mnate.ıııl• ı4Jf' 
keJ'lerlle birkaç LUbna.nlı teiıdl fi" 
b!r kiıvvet ~dl bu m:aıta~~tt 1-
kavemet göırtennektedlr. 1115,, 
btlateri ıalık çalarak bqm1JSl!1 ~ 
den geçmektedir • .Bu ecada /ı. ti' ı.. 
ya. p!ya~si avcı battmda lbt1,- P'. 
lerllyerek ya.maçlara ma.ııaıe~1,tıııJ 
lenml§ bulunan mttraıyaz ıııev- O' 
l§gal etnıi§lerdlr. Haarm unl'ırı-' ...ıtıf 
rl h&..""ekeUne mani oln:ı:.k t6bi)""""" 

i.-UUanmaktadırlar. 

t ' .,. 
Mulıau.mat pazar sabahı -~ 

ay lflğlnda bqlam1ştrr. su ıııstl' 
huduttan 30 kilometre lc;erlde bııl ~ 
Katulıı.nın §lınal çıkmtuıı US' ~ 
kA.fn kUçUk bir otelde liilAh " ~ 
yözlerin ateşinden uyanaralt ~tlt" 
benin ba§ladığmı nnlndım. I{ ,_ı ... 
riınlz hududa o Jmdar gizli "e ~ıııi 
cc glrml§lerdlr ki Matuıadnld ~ndeı: 
lcrle İngilizlerin !!Cb'"t' {;'lrd~· 
haberdar b!le olmamıBlardır. 

Kuvvetlerimiz yoldan iaUfade et~ 
ml§ler ve hava katardılttıtn eoıı:JJ,r

§Cydi. Yanın saat sonra her ney ıa ve da# yollarından yuruyere ~ 
bitmişti. Her birimiz kendi yolu· lcml§lerdir. Matuladakl Fratı'1' lftır· 
muza gidecektik. O buluşma, batı- rUk karakolu mukavemet eUJlC:.ııııı 
:ra.tım arasında solmuş bir çiçek Burada bulunan yedi jande.rına ol~' 
gibi mahzun ve müebbet kalacak- obnu§lardır. Fakat ay ışığında /'r~°' 
tı. Fakat biten her teY, bir aınlc ca tefrik edilen karla artillll 1 e pl'r1 
yeniden yaşadı; o, dedi ki: dağındaki Khlem llltihkA.ınUl1n ~er11"1 

- Şiirinize cevap verdim ama, ateı açmıştır. lngillz topçusu Jd ıtJ 

Yızan: HAYDA' .ALPAGUT 
rasma gidiyordu. Ruhwn no elem
ler, ne hüzilnler gfömüştil ! Oruda., 
onun gözlerinin n• ' ıı oku ile bi-
rinci defa y • :-· ııştım VC' b~ı 
yara, artık hiç : mamıştı, Ve 
her gün damlı • .nı1, knlbimn 
vicd::uuma akı:. t öi:sümü <lo!~ 
dıınnuş gibi, so. .ıylarda ufak bir 
nezlcıd.en, bir terleyip UşUnıcd"'n 
s:u-nıı yor; dökülüyordu. Bir gün 
bıtecek. orada bil' mezar boı:;lu~u 
kalacaktl. Bu. tedavisi imkA.nsız 
bir hastalıktı ... 

Şüphesiz o ,günüıı MMkfJr06i be· 
nim hakiki Mcfkiırcmdl. Snfiılct 
ve mıkut. o bülend nasi\ ede ,sirnh 
b:r iz bırakmadan geçemezdi;° c 
o naı:dye, o gUn o kadar temiz ve 
Jekt>siğdi ki ona Yctif:mok iılü r
ken başrın dönmü§: gözlerim ka. 
mımL<ıtı. Kısa ve sert lıiıcuınlarla 
~ylcnen ı!k sözlerden sonm ben 
Umit&z, geçip gideceğim anda: 

- Beni o kadnr korkunç mu 
bulııvoı •w·ız l'lkrot Bey? 
Demiş; lı"ni oldııfum noktaya 

mıhlam "ltı. Bu, b l·IC'11P1ivcn bir 
teslımdi. Ve b ·n bu tPslimh etin 
acvinci iı:inde bihuş, onu ıhatay 
çnlıRırken: 

- Siz, üri nrkadmrnızn etUğ'm 
munnu'l"'yi bilmiyor mttsunuz '.' 

8u'llilc> n:ıml sl't'S"'ml, mi<1 VP dur 
n•mtııı» ! O "'İİn Hr·f'~\ır • l•o\•an 
' c.-r 'ln, kma•ııtııı,( '1 dur.n vt· 
tutulacağı anda !('krar kn l 

mektubunU7.a veremem!.. mukabele etml~tır. Bu bl.Slrcıe S'~t 
Ve eonra ? .. Oh, muazzez ölüler! lıcdetı•rtmizden baıı1tcaıa.rrnı ()' 

Slzi ziyaret cdC?"ken namı hAlA ya- yolu Uzcrlndc bulunan Morca~ tıO'f 
§Iyormu§SUDUZ gibi cavidani bir varınd'I. 11tl mllhim kllpril teıld örıt',... 
zevk duyuyorum .• Bu meclise go· tir. Hıçblr dU.,man tayyaresi g rııııi" 
1 t:'"1= misin ~lefkt\rc? Sen mi ge- dik. İngiliz avcı ta)')'areleri ~e 
1 <'""kııin ? .. O günün Mefltürcsi ml d ktedir ~ 
bana masumane şiirlni okuyan saf en ı;eçme • ~ 
fetile kederlerimi saran, muh';-.b - - - ~ 
b<'tf~lc hayntunı dolduran Mefk(:. ~· ~ YIL PWIL~ 
r mi gelecek?... ı ~ ., ~~ 

- Uyuyor musun Fikret? 7"i "6'H 1 
E .ı Takdirin sesi idi. YavaşC1a o· 1eıı 

cı mn geh:ı~; duvara dayanan ba- ıo ea:ı.ır..ıa 
c;:.nr orad!lll çekerek kulağnna .söy O l ··d K :z;b 
lüyordu. Ned:ımcttcn doğan bir TZ- 1 {U aT • JIJ 
tuııplıı.: 

- Ha~'lr, dedinı ... Ah niç,in be
ni bun ya getirdiniz? 

- Çünkü tıen ,hıannuynrdwı. 
_,_ Artık inandan .•. Hepsi, hep. 

si öylE' .• girlellm; olmaz mı! 
- Olmnz Fikret; onu da gör

melisin ... Onu görmezsen yarm 
yine başlarsm. 

- Oelet'rk mi Tı:ı.kdir? Buna e
min misin? O, M'efk(ıre, bunlarm 
yanma gelecek mi? Sen de onu 
tanıdın, sen de ('nU bilil'flln Tak
dir; nnsıl gelir? Nasıl onlann ya
ntn:ı otunır? .. 

- Yavas söyle. O, kimlerin ya· 
mn::ı r 1ecc>ğhıi bilmeden gelec"k. 
zg,ten her gece blldiği adamlara 
mı gldi\·or? 

- J~akin. bu fW nıuu1 lhir ev!. 
- l,;ıt". göriirnrsun ... Kapısında 

bir kırııH?.t fl>n<'!" eksik! 
- YC'ktn. onun hrs•mı değil mi! 

tramvayı t 
l ctıı' ' 

P.:\•kaf nezaretinin, iknıa csı> ı<)S 
lizere bulunduğu Kısıldı - ıcı-•ıı 
hatbnm mua.rtr varidatına ııııttı 
etmlyc:ceği zannolunınaktadır. ıtıS. re 
iılctnıek Uzıere bir şirket nn;urııo-'t 
z:ırete mUracaat edUıni§Ur. 
tetkik ~ilmektedir. ~

1 - ~ 

VECiZELE~ 
ııdt' 

* Ahlak kitapları ınUtlı ri ş· 
lnııanla.ra yardan etmlye~~eııt•· 
damdan saymıyor: Adale • ,.,r 
\'Üllcrdeki itidal ve intizatn k';rUısı' 
d·m deme:ktir. Avrupa':a ., şt•ı1 
n!znm l8c g8rlllmE'tı'icı b• r 1 '1ııet~1 ynrdım değil, münt''"''P.r 1': ttY 
rln elindrkini almaktır, '" 
zu.IUmdilr. 
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~urakabe 
r Onıisyonu 
~ş sebzeye kar haddi 

taYİn. e.decek 
Yat 
<:~ Jn.ur.almbe komisyonu. 
~· fiyatla.mu tetkik ettir. 

~~ı:r: E:o:misyonmı., robzo fi"' 

Ziraat Banl~ası 
Müstahsil elindeki pamukları 

satın almağa başladı 

Maarif Müdürü 
Ankaraya gitti 

lkmal hazırlama 
kurslan 16 Temmuzda 

açılacak 
lst.anbul maarif mildilrü Bay 

Tevfik Kut, vo'kfüetle temas et
mek ii7..ere Anka.raya gitmiştir. 

Öğrendiğ'fiııize göre maarif 
vekilliği ille, orta ve Iıse ve mcs.. 
lek okullariyle üniversitenin ik. 
mal ihtimanlnrr, tedrisata fba.şla
ma zamanlarını ve talebeleri ik
male hazırlama kursları etrafın. 
da tetkiklerde bulunmakta ve 
alakadarlardan izahat istemekte
dir. 

ı~ da yüzde ik"'.ıx:.niSbe~ ıcüstabsil elirıde bulunan pa- !' Banka, satın aJdrğr pamukla-
:ı:nuııtencldir. Bu tak- muldarın ;ziraat bankası tarafın- rm fiyatını, cvvcloc teSbrt edilen 

' ~e fiyatlarının mtr.lJı..j'ell dan sa.tın almmasma. baş]amnış. ru"sbctler dahilinde dcııhal vcre
llı!Ih ... 1_~ılinde ta.yjn edilece- tir. :tık elde 300 balya preslr pa. cektir. 
~~'ktır- Manma.fih, pe. muk satın alı:nrn.ışbr-
~aı ~l ş~ ae'bzn fıya.tlarmın l . .==.::::.:..:..--__::___---~---=~---:::---

O duiu göruım0kteclir.. Mabkemede 1 Bir amele 
A~pa ihr!lf'\lna Jfadesin! de~şdt!ren Vapurla mavuna 

.. ı ıtıllf tevkif edıl ı . . . arasında ezildi 
us~ad d ·ıe-,~IJ Rıza adında birisi, dün ık.illet Liman tahmil ve tahliye n.me-
~ e e 1 CUA ağır cezada [bir ''mesken masuni- lesinden Mansur oğlu Alı O:mıan 

. etini ihlal ve hakaret" davasın- Aldn, dün ş.:ımandıraya bağlı bir 
·~ hı:.bert: rden Jtükftınetin; ~ evvelki ifadesine 'll)'llll)'an ~- vapura. mavnadan yü:{ yüklerken 

~ına mü.sa1:~c :':~ ~tta bulunmuş. hemen tevkif ·mavna ile vapur arasında sıkış-
~ .. ıııÜciU ttndrr. Bılındigı gibı, olumn~· .. esh t müddci mış, :ka.lmrştır. 
"ll:tı..... -.c evvel elinde arpa: ibu- Rıza curmu ım. " u . . . - Osman Alda, etraftakiler tara.. 
~ar~ ınevcutlanm lbirer mnumiliğine teslrnı edilmıştır. fmdan J:urt:anlınL<J ve baygın bir 
~ bUd~e ~e alakadar makam~ halde Beyoğlu hastahanesine 

~~~~er:~~~ sfalt yapıla- ~aıdırılmıF. 
~ k~ cak yollar OteJciler 
~O ak Ortasında " Yüzde yirmi zam ·~ Yol inşaatmda yapılan ~ıp- ~ ı"stedı"ler 

l'ı&ını h kl 1 ~re parke taşla yapı an 
~\dıak ıça ıyanın b~a $un'metre mikabı l>E;lediye. Otelciler belediyeye müracaat 

lJmude .kal<m talebcleri hazır
lıuna.k üzere !her vilayet maarif 
müdürlüğü bir program hnzrrla
nuştır. Hazırlanan bu progra. 
ına göre şclırin muhtelif semtle. 
rinde ilanale hazrrlama Jrurslnn 
tesis edi~. kurslarda vazife a
lacn'k öğretmenler tabit edilmiş
tir. Kurslar 16 temmuzda faali. 
yete geçecektir. 

Maarif rnü.durü ikma1e ıknlan 
talebelerden :manda aynca şe.hri. 
mizin bu yılki tedrisat vaziyeti, 
okul, öğ5ctmen, !bina, ders filct
leri, kamp işleri etrafında da ve
kfilete ir.ahnt verecekür. 

Maarif vekfiletindc toplanan 
lbir komisyon okulla.nn ikmal im. 
tihanlarını tcsbit etmekle meş.. 
guldür. 

11 HAZİRAN 19U S-VAKIT 

1 •ıra, 111,111t1tlıf•: 

Vişiden gelen ses
ler ve cevapları 

Darlan, hiç birini kabul etme.. 
di ve bu yimieıı "'Oran'' da. acı 
şeyler oldu. 

Şimdi açığa vunılan, Fransız_ 
Jngiliz kavg"'..Sı, işte asıl O giiOOcn 
başlar. Fransa, iç bozuklukları yü

zünden sila.hım lbıraktığı gün, 
ortaya clıemmiyetli meseleler 
çıXmL'.ib. Fransız ordusu sava. 
şm dışında kalınca, Fransız do
nanmasının ne olacağı, zihinler
de bir kör düj;"Ümdü. İngiltereyi 
de en çok bu deniz kuvvetleri a_ 
lfilmlandmyordu. 

İtalynn armadası henüz el 
değmemiş lbir halde 'duruyordu. 
Gene onun kadar kuvvetli bir do. 
naruna olnn Fransız bahriyesi de 
bunlara katılırsa, şark \"e garp 
Ak.denizinde hfildmiyeti elde tut. 
mal:! ibü~k Britanya için mr. 
~lkı de ımkfinsız bir iş gibi gö
runüyvrclu. 

.Mütareke şırtJanna karşı gös
terilen, derin a.Jaka i-'""" bundan 
ötürüydü. 'i''-'<' 

Dn:ha Norveç seferinde, Fran. 
sız donanmasını~. ateş ve tehli
ke ~ınırlannn yakla.cmtamast, dile.. 
ikatı çekmişti. "Amirnl D"r)an"m 
ne mal oduğunu meğer daha. o 
zamanlardan anlamak liizımgeli
yormuş. 

İ~lterc, bu donanmruım bir 
gün düşman eline geçmemesi için 
her tedbire !başvurdu ve nihayet 
Fran..CJız!nra şu tckiiflcme lbulun
du: 

Tarihte pek yakın ömek1er 
varken, l<''r<ınsızlar ''Dö Gol" ü, 
"Milli kahrn.man" yapmadılar. O 
büyük vatanperver, bin türlü 
:zorluklar içinde çil" doldurdu 
durdu. ''Dakar" da, Fransız kur-
şunlariylc, Fransız kanı aktı. 
Mareşal Pcten, dün. "Suriye'' 

.hidise1cri hakkmda konuşurken• 
-- Dökülecek kanın mesuliye_ 

ti İngilizlere aittir. 
Dedi. Ama Sur:iyeye Almanla. 

rı sokan VL~inin h3rekctini dil. 
den dudağa getirmedi. Suriye.ye 
harp kıvılcmı.uu "Vişi'' nin mü
saadesiylc Alman tayyarecileri 
ve mahut "turi t" ler sıçratmadı 
mı? Bu 'hakikat, Frn.nsızların da 
gözlerinden kaçmamıştır. Bal. 
çıkla güneş SJvanmaz. 

Bu satırların yazıldığı dakika.. 
da Suriyede hidisclcrin. bin"bi.. 
ri peşinden büyük bir hızla nktr.. 
ğı şüphe götürmez. Birlcaç gün 
içinde Halep, Şıım, Beyrut Hür 
Fransızlar elind~ kalacak,~ 
kuvvetleri kcndilerlnl bu yandan 
tehdit eden t.ehlikeye daha mo
kavemetli hale gelmiş olacalktrr.ı 

t~ emesi başladı v~ 5 5 liraya ve şose ii.7..erın~ ~ ederek otel fiyatlarına yii74e 20 
el' i .. - 1 · asfaltın da metre mik I zun yap1lınasmı, otel smıflarmfu 
-~eh~= -::= ~tı?raya mal olmn'ktadır. Bu va- Jmt'i surette t.cs'bit edilmesini 

~-· ~ '-'·azıı Engı·n•ın· ım··""-1"' ziuet karşISJnda heledıyc ~odll~n isteıni.cılerdir. 

ıl'stanbuldan Anadoluya ar
zulariylc göçeden va~a. 
rm çocuklarmm okul ihtiyacı da 
vckrılet tarafından g&önlindo 
lbulundurulmaktadır. 

1- Yn, bizimle ibirleşin. 
2 - Y n harbin somma kadar 

bir Amerikan limanında kalın. 

Ira.k kundağı, umulan ~ 
çzkara.madL Hruibi hudutları. 
mmlan mklaşmış sayaıbili~ 
ÇUnkil Darlanm ağzındaki KililG. 
ya söızU. bütün manasızlığiyie 
beraber, iğrenç bir pazarlığın da 
etiketi idi. Vişidcn ~en sesleri 
artik f[iphe ile karşılamak hak. "-,~ ._. .~..... ~h. "-;r :ıusmını lbu şekil e ın- ----0----un ~ .. 'h._._ curm-u·· ~ut mu 1ID ''"'' --:...+· 

~ te~ ikinclağır ~ etm.iye :ıcarar Vt:rn~· ıı Tramvaydan düşüp 
;._ ~;ı:ı,-,_~v'esı·nde iio...,.,.,~n.,.,.,ı:.ş. Bu şekilde iAşa.edil • }'O adar, ) dı 
{\' ~ ıu .... ~J......... -1wıda Abidei hürri:y t c • yara an 
~ 'fi'...._. Be~-..ıı-.....t· Az.apkapı, Çöp is. 
b..... ...... ıgin ifadesinde, :ıcarr- desı, .~';,,J . Salih. Fntihte Kumkapr.da otur.an Nuri oğlu 
~. Ü7.erine kendisine kel .. esıer, }üunl·.ı~· ·ı.çı Şchı"t K.u:bilay, Orhan adında /birisi. 121 nuımıı... G d add 1 . et: .,..... ~ -n;;.,.ı,., ralı ..... -çl··" .ı.~-vaUT ile G.-:n.anc , ı a m e erı 
<l -1.~ni ve :ıJcşam üzeri ~-~·m·~---t, ve AkdeniZ so. .ıuu - w <1ilL J. w.u 

OSt_u Tnıı..:...:1 "'-n- •· üçlu ~~~ parkı önünden geçerken lbirden.. tarifelerine zam yapıldı 
. iten . 4'lll.l~ e bera..ı.ı= go- bklandn'· Bu sok~ar tram'_'.8-rY ıı.iro atlamak istemiş, müva7.ene.. lktısat müaürlilğU tarafından 
~ ı't;':.·~ m.y:krlerek vur. ~ne .,.,.,.,uden ınmelrtedi - ıu - 1 ....... ..ı • • "'nı:t n'h...~...f.:M. ~ _.. Bini fka:vbederek yere düşmüştür. hazırlanan C'g eooe , .... erme aıt 

Eğlence yerlerinin 
tarifeleri 

3 - Yahut da har.be g.i.rm<* 
istemiyorsanız, bizim limanlan. 
mızda silB.hsız olarak yatm ! ıJrımmbt'. Hali"I SüJ&a Geztiıa 

1 GONDEN GONE 1 
• 

Sadri Ertem'in yeni 
bir eseri ~ ........ a.,ıL.U ıer. hal. k h Orhan ~uhtcli:f yerlerinden ~ tarif eler tetkik ve tasdik edilmek 

· • .ır,.:..~ söz alan katilin Nohudu ıs a ve surette yaralanmış, Cerrahpaşa itzere daimi encümene w.rilmiş-
~ sa.irifi.ımenam diye satmış hasta.hanesine kaldırılmL5trr. tir. Meşrubat fiyatlarına yüzer D eğerli arbıdıışmuz, müıııtara adamı ortaya cılap "pro~. 
~ zni..i-pteıa olduğuıı.U, .Fiyatın~ ~'-'~ para, grda maddelerine yümc"40, :ilim adamı, vaa:t'h sanat.- mevzuu üzerinde CSDBlı bir ctild 

tıı..}'YkUda. ~ şmı- .ıarı ""v """""ıne aıyr u;c.~ İki. amele dövüı:tü ve tabldot fiyatlarına 25 er kuruş yaparak b~ bu esrorc.ngiz mabi--
~ olnıadrjmr ileri süre- ın~ ~ait; Batıla ile ıkah- "' zam yapılmı.<rtJr. Aynı zamanda kAr, Kut.n.bya mebusu Sadri Er- ı:eti, mclodhı surette parça per-
~~~1... altına aıxmıasrnr sa ..... ,.;-. ıı.-~ ınotıut satan çay. O"Sküda.rda tütün dcpoouııda bazı eğlence yerlerinin smlflan ıt.cm, yi.mıinei lkita:bmı lKlfl'M.U. ..... toorlh ........ ~ değildl 
ı..~' • 3 -;,-: :u;;; üstüode yakalan. ~ışan Ferhat Baygın ve Hamdi değ,i~c;tir. Bu kitap, nsrmuzm ~ hayaU _.Sadri Ert~ bu fşt yaptı ve 
~:bu iddi3y:ı yerinde CI HusnBunıar ıadliy.eyo verile- Bere adında iki arkadaş bir m:e.; mevzuunu ihtiva ediyor: ;pnpa- tılıç bir llml ctildUn kolayca Clişo-
~ l'edd~c;ti.r. ~dir· · ' aele üzünden ~ya t~ Ualannı satan gandat mlyocefi vuzuh vo .sadollk içiıı-
lrl~· valt:anm 29 şa.hidi ~· ~ bsltS :oobUdB: !ardı~. !ki amele biribirlermi bir fırıncılar ~-- fle '* ' '' 1 d yaptı. 

v.~'"'n mnra müddeiumu· hal~ıs· r.::'ıı.4.o dı"l\M 180 lnın.ışa sat- havli dövüp yarala.dık1:an sonra. phs&n t.amşıyorm.; Bir meml&- SadrJ Ertemin un...-ft~-~. ::"ij~..__ , __ ı 11\~Y"' :;- - d ı....... Ekmek imali için kendilerine .kotimizhı h ia•--- ft ... ,. oWı .. ""1'"6 ............ 
• ll 4.ı"->.Ulı söylemis ve Fauı yetişenler tarafın an ayn .... .,". verilen mı!arı satan frrmcılar er --~- ~- :isimll ldtalıı, llmt bir ctild olmak-

.n.i 9 uncu maddeye göre mıştı0r:. kü ihracatımız Jardır. Her ilcisi de yaralandığın.. hakkında lbelediye ve emniyet mdyolarmdan buram buram.... la bcnaber gclf i gUr.cJ herhangi 
k • <Uıca.k kansının co- ur_ı . tm ~u 137 dan toda.vi altına almmışla.rdır. müdürlüğü tara.fmdan takibat çılan propaganda g~. 0 bir okur yazarın, hiç mllşkWAt 
~l uya brrakmasmm. D~nkÜd ı~rada dün Roman- yapılmaktadır. Muhteıif """"Jcr. hilrriyctc haktankuannu6tli dimağlaolan ol- çekmekeizin, Ustelik severek, so. 

<t a du.,,.,ıp klaJ..-n"'ı:n.rn bin lıra ır. u.. ı· İ""""__.. 19 Otomobı·ı çarpb ~~ gun vo mc e rınıızm luk soluga· okuyftAft.ı;. bfr modn-~l... ,,.. -uuao:t 60 ton Stup ... ~ .. ·-J- d"'n alman nümuneler tahlil edil. ·· ·· d -•-•- """'6• "".u. 
-~~~vebi olarak kabulünü yaya 7 ura tıiıdık. deri sa.. mek Ü7'e.I'C kimya:hane~imde- onun en t=u~ bir~ ha.- eserdir. "Modem ~r''. öteden· 

.. l: )f_ !U:hak"""e müdafaa !bin Jıralık b a 'IMtihtc r<.,~ .... "h<ırıa. 10 numa.- lindc dalgnlnnıp geçiyor. Y'ınc beri bu .. .....ın mUclllfin fikri 
• ~· .r" ..-•S><W-- rilnıi§tir. Tahlil neti · e un- ""t» 

'Çın 19 lı.azirnn perşen. tılmL<;tır. •. Al. Dayıyı rada oturan ~för Ferit Afacan, larm toprak ofisi ta.nı.fmdan fı. propaganda hn.kkmdn. bir cok fi· niahsullerinc koyduğumuz bir 
............... bırnkılmLjbr. ÇöpçU 1 • dün idareSindeki 1916 numn.ralı eril • w kirler, mUtaleıılar dn i-ıitlyoruz. teşhis olmuştur. Bugüne kadar 

'q ~ at teptı .. .. Ali taksi ile Jstiklal caddesinden ge. ~~=~~ ı:n=i~~ Biliyoruz k1 onun köt:UsU vardır; bizi hayrete dU:ıUrcn bu velQd vo 
l'tg t·~a. oturan çıopçu ,,.,. .. ıren Nisua.z ön.ünd. c.73 yaşın. zaı ... -;.ıırıJ..,--'-'-TOO. Jyis.i de vardrr. Maksada göre do- çalışkan adıımn slmdl gıpta edf4 

llıJ. d ku • d Sall1;!1' "'"::ı.aJieden çöpleri top. '!ı"-rn dmd ib ihti uuu u\A.lA\.u ~'işcrnk bazan bir zclıir \'C l::azıı.n 
h 

o z yerın en J)a'1T dun nıauının h....rvanı azmış. da Selim a a. ır yara çarp yoruz. . 

kl 
J • "'-cı .. J • ._ • ..,...,.. • şifayı artn'lcı bir f(lcviz ve IQWı Sadr:I ................ 1918 ""'~-~ rr-r...a.: 

!' ıça adı tarken a.nı:~ ç=~,,.·~:--+ir. .Al_ ı ı.uJ.qWA• Alt F. t ., ... . .cd."..,...• .....u• ........ '" .. 
~""- -, k rosını uwleUJ.J.;ı" :lııtiyar başından ve muhtelif m ıya 1 vnmtruıı olan o sihirli kuvvoU na~ telif hnyatmm, ''seri h:ılindo ney 
~ ~ İca.diye mahalle- ~yr ~uhtclif ycrJerinde~1 ~ yerlerinden yaralanmış, Beyoğlu l Dün de ibir a.ltm.m fiyatı 26 7.ari olarak dn tanıyor "'-')ıl tanır riyat yapan,, en muvaffak ~ 

iq_ a.ı.~ulnarada oturan Sil· tte ,3raJanınIŞ, Beyog u hastahanesine kaldınlmıştır. lira 40 kuruştu. gibi oluyoruz... Lli.kin bir ilim milC'.sscscsidlr. llfl{MET Mt)Ntc 

-~~~ri:nıun brrınud- !~~r:~ne;s~fuc~~q~~ı;dı~n~ınıışt.ır~~-!!!!!!!!~.~;;!;;!!!!~~~~~~~~::~~!!!!!!!~~~~~==::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~:;~~ !!:ı.l'<t\>~"· r ıle arnsr a.<tık- .± 
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anılır ve adın iyı adlar defteri sırasında 
ıı.:~ a~;:_~bep, Süreyyanın - 1 - '"' yazdır. Berhudar olasın. Sana vezir. 
ır,v<:Y>-ı.,:1.-~ıası ve Jca.rJsına ıa- TURK T ARIHININ 1 •lik verdim ve seninle muhasara mv>iren 
-~ ~ e 'bak manı bir lalar- I AH o~ ... 

"'A- ı:ı ~Oca a==~e mı Diyer~ ~ yedi :=i dai:reSiylc be- B R K RAM ANLIK kullarım ki, sultanlık tertıöi icabınca 
.. ~ ~İda\~a <'tknırş, SüreY.Ya dısiyle bır ~~ileoek kadar, servete DEST AN 1 manada oğullarmıdır, yüzleri ak ola. 

\ ?tıı et'ken kansı Fa.tmanm raJ>er satm w ·-----------,./ DilşUnüldüğünden arbk çalUjrp ean ve 
lo':.~~ llS1k görünce kendisine bOğdu .. -~-1.wUı. otururken yaptığı par. ibaşlariyle din uğruna. ve bizim yolu. 
~ .'1"\ltın.UŞtur. }{endi ~;;en ooyük ~~ O- ycrek lbu gibi düşk\inlcri ihalleri üzere ve Kanijcdc muhasarada kalan başka muma esirgemediler. İnsanın elinden 
~~r~~t istemek için ava- laık ın~JA;U ~ a ilkin adadığı me- bırakır ,,e ötelerde dinç dü.,<mıan ara. ırazi.lere !beşer akçe terakki ihsan olun- gel<!D güzel ga~TCti göstermişler Ye 
-~ ~- ıı;adar ı. .. ;:.._rya ıı...... ıan .roıra. öıner ~ınryverip yanma üç .tin mıva Jmyulurlarclı. du. Ji'lde etlikleri büyilk ganimetin üze. Allah }'Olunda büyük bllyilk çn!L~m-

o.:ı11-... ~u~u -..,~ vı ~ .. ncag ---ımdan B n...•· ~:ı. kanlı muharo"L.-..30 lsla.m" rinc bir de böyle ihsana kavusm.., alan 
\"(i -~:yya büsbütün sinir. re peçe .,..... düşmanı aıu. . u ıuU)'W\. • 1"'U lar. Su ile atc.ş arns.mda g8.h yanmak-

Q~. lbı~~- ....,,,...,,.,.,,...,.ikan· ,.;.,.; katmış •. ~:,,+i, Bu seçkin ın- gazilerinin her biri.nin kendi. başl!ll'ma k?Jıra.man gazilerin sevinçlerini. coş. tan, ....Aı.. batmaktan çekinmeyip .,,,,_. 
-·~uz ""*"uıı 'l<'-VAl\.i.D. ~ ek ...... nı ver.ıl.US'"" :vl"t) ge. ttikl · garumet h"""'nelerı-..:ıen kunluklarmı kat kat arttırdı. ,;<&11 ., .... ~ 

~ :Y~ı-.inden yaralamış- sür.Dl ~ttll~r en öMC (Pa 1 "";;ı.. cldc c erı ,_, ı~ ve lbedcnde kendilerine gösterilen }er. 
~ah b. sanlar gı ~ aran hadsiz, hesa.P6~ '-;J başka. yalnız beylik için kırk iki pare Yemişçi Hasaıı paşanın bozulması ve d<!D aynlmamı.']lar. Ve kfilı muhare. 
~ ... :' ~:Ydarp ... ....,. 'Nü.mUllC çidindc diiŞDl~...ttr"eldiler. ki bepsı m. büyük ve bine yn;krn küçük top ve kun- lstoni Belgrat gibi koca bir knlenin be meydanına çıkan kiifirlcri ka.-ırrp ve 
~a.~ıneı-,_;~ :ı. ... ıanna ı·a.o"" d yi1]de hafif b"..., ile 5 '"""'i daroazan, yüz on dört bin dr.. • h 1 . ,.~-- "' ""'<l.l~ ... u.ı.wrn:mış, Siirel"· ara:~ elde ;.ı,.....A"Juy ıı. • t aldı... (UQ ....,.,. Jdil tL.: k d uşmesı aber en .ı:ıuwbula gelmekle cenkçilcr:ini kınp yUru"..nı~ cyledil•lc·..;" .. yec uvp-- ...... nıme tüf" e.k on kada.r . ünk, uır o a ar ça- 1 a· h -·· d J ~ ' ~ .... 

.s ~ ,, · ve).. ~ r olan eşyayı,,, .... -_ ~ • ilk 1 tak gcro! pa ışa. ve geıu: evlet divanı de demir ku~arunıa ~ı-rl"n· ka"ııını"-
~.,·h da. a.gı .:.._h,,. crıbı agır şey 1,3 kürek, clli ka-dar m · emme . o • k b' · · d k H ., u;:)J1,t: " ' · .., 

ak. . p<»·~·yccek gibi, y:iy~t~ etme- on binden ziya.de fi.eli c3.dır, ha.dsız be. ·n:-a ır YC'İS ıçın ey en, ~san paşa. lar \'C ganimet malları dökUp saçmrnlnr. 
~'lllcu Hanında Jar. 1~ •• baknıryn bıle e ek düs davul lem sandı:k araba 'c nın büylik ~anşmın muştuluğu gc. Al. lah m. ubare.k e'-·liyc. Bund..,,.., böyl"' da-Jere donup nra suyu geçer .,. sapsız ve n ' ·, ' lince, o derecede keyif ve sevinç getirdi ı J ...... " 

~ Yangın diler. 13~a!1 so öküntüsU.ne aıücuın cL kalede bulunan ahaliye ve m,kere bir ki bayağı lstanbulda her ev şenlikli bir ıı :ıcnın cmnnc teslim olup her ne iı:ı 
'l_ı ~ ::ıskcri.nll1 d . tümene rastgel- sene )etecck z.ıJıiro ve mühimmat zap. alem haline girmişti. veıırsen yapmakta dikkatli w lıimrnet. 

\..~~~ saat 9,.30 sıraların. ~~~ J:,a,şıa.dıla.r~~af'.InI atıp önle- tolunmuşt.u. Hasan ~<>a r.:ıhınetlisi bli. li olalar. Sana uyup b ğlanmnlan be. 
~ ... ~ &rı::!ecle İl{ctenciler çar· d"le.tSC henıcn ""'· Erat ve 'ba.,.c:n:bozuk tün ordu ile iki ay gece gündüz çalışa- Padişah rnhmotli gaziye bu yart'rh nim rızama uygundur. Bun c.;h t m 1 _ 

sı.zncu ihanmda. bir yan .1nd kaça.rlardt.. ~Ubaylarclan rak bu d~i~miz ganimetleri kaleye a)- ğm mükafatı olarak vezirlik tiitıbefil tub:ımu gazi kullar m O"tinde oJrnyup 
~lt-. \>e ilci J..:,,,.1· ,--1a.n- rı en_..ı .. n b_.,0 yalnız b' dı:sman J - 11 .,.. __ -11..!ld' rd" Pad' ... n"h k d' -1ct b' 1 (Etiyullnhc ve etivu---sule ve u"lı'l'cm. ~~ ~:ır .. /Ci .. ıı:u takJIIllilU'&'· ~n altı ın ~ roayı güç t •u e Ui.1.c;araw ı. ve ı. ı'J'o' .. m en ı mc.ı u ıy e ve- . • , ... 
~~~ lta ve ileri ~ıentcr ~arı esirlerin. ısc s~. Hahmctli ~azi i .. erini bitirdikten son. zirlik vermek Osmanlı kanunlarından re miınküm Allaha "e peygam.beı ll'ri. 
~ \> ah ·irn:,1!111 Hotaya <>Jt 31 telef ettıler. T'.ı~a kimse bılme7.d.1: ıa (Şıklo~) da serdarla buluşarak her değilken. paşanın kadrini yüksdtmck ne ve milli 6Cfe itaat ediı•iz) ün müba. 
'h";-a aı:t~"U(ltlıanedcn çılanIŞ- 1 j\}Jahtan ~nluğun sebcbı ne a~ttiyse kabul ettirdi. Yalnız Ye. uzcrc, türlil iltifatlarla bir de padiş:ıh rck manasını onlara billircsın. S nınl 
.. ~ ~ P<ırı • ka.Yna}'all lbir ~ yr~~tula.n esirlere bO~ın serdara mişçi Hasan paşa: mcld.ubu gönderildi. muhnsarnd:ı kalan kullarıma verdi ,iı 

lıt....::·atııasnıdan ve cıvar- ruJdukça, ~l uirdiktCil so~. _ Scnı·n gibi knhra.man bir zatın ar. verginin hepsi b"'nim d<' 1 nbt lüTdı.lr. 
~""""<lVVa l"lltuıarm tutuş. ~ . ....ıiği ıw.gıt ! e .. r.:: •• ü ve gözlen- Bu mektup, Osmanlı tarihinde e: 1 Cümlenizi hnk tarua lınzretlerinc ıs:mıır. 

S~~· ~ ettiği anJaşd. go~cı~bir korlcU ~ktiiğüll Türkler gö.. palrk (*) mı nasıl başkasına verelim?. pek az görülen klğrtlardandır ki sara. !adını.'' 
icleriJle .....;ı.· ..-ıl ba.ŞlI . b'" Sözüvle Peçevi sancağım Ömer nğn- '"f! ne kadar sevindigı~'ni anlatac:ığı gı'bı" · .... 11t tr.-1 J....... uzerıenne u- J • K~ te d'l ,,. 

~~ ~ee 'ı:.;:etra!a -sira~.,.,_ etme- n~ ~~;' ıca.le<Jekİ 81<~1• ~-r<ı:ber hücuın ya vermek istemedi, yenne os n ı nasıl yazıldığını a~dn gösterdik: Faizi der ki: 
-~~ ..._,lld.. .. ,,~.. M rUDeı.,.., nJann uau ~- ~ s:ıncağını ileri sürdü. Pa..c:ıa ise Anka 
C1...:. ~ l'aşnıtirülmüşse de 8:' cuın ef:t:ik~sÖ~ıerlerdi. (F~~~': l-uşlannda ,ırörülür bir göz tokluğu gös- "Bizi kendine iman eden kullardan "Birgün rahmt>tli paı:;:ıva gitt'm. Ç:h-

~.~~e -\ii da Raşe! ile Ali ettiJcl~rtnl 
1 

.::.:....ıer}e bunu ::JIJ.1.. tcrerek: ooğunun Ustiinc geçiren ve lslfunların rcsind o dercoclc küskü.,lUk nUimeti 
t~!~~. cutlarmm muhte. p vı ayn :>UU _ Ben Pcreviyi öıner kulunuza ver. Meri nnalıtarlarmı elimize veren Alin.ha vnrdı ki Kanijc muhn.sarnsmın en mu. 

~.:::·~ Yaıı.ımşıardır. ~a- ~ ) ağa.d8I1 naklettiğine dirn. Bana arpnlrk lazım değil. Eğer ar. şiikür ve peygamberlerin ulusm.a se- hataralr zamıınlarmdn. bilt" kendini o 
'ıı~; ~- Jıastah. anEBIJle. dirler,.:,m,nin ö:ırıer dUşIDanI kO. rıJ K .. t dil lam" ettikten sonra: Sen ki Kanı·J·e bey. ...-ünUn onda biri dcrec""'indc mahzun 
"<1'1-... --.ur r-~:ı .-. Pe~~·- ..;wJenen tüIJlC1:• toplan. zmı <Yeri ~evrilirse Jrı mm. os en .... . ..... ~ l '~i "' · ~enı:n ~- ~· şu ':':"':.~ (beride bır ye~ ki" ken. sanC:wnı da Kanije muhasarasında ya. Ieııbeyisi ihtiyar kulum ve tedbirli vezi- gönncmıştim. Bu halini - Allaha sı. 
~\L..~ valarken ot~ asker görli;l~· otur- rarlığı görUJmfü; bir kulunuza wrmck rim Hasan paşa, sen bu uğurlu yı]dn ğmının - tstıınbutca bir~ aka çıktığına , ~,~ki :rnış bir f;a3aDl olan bepsl birdeD dcvletlimin mumdı ise Muslu bey öyle büyüklük kendine mahsus olan Allahm yordum, tasalamnasmm sebebini sor-

• t~ Çaylar geliyor dilerine saerdyg: kalkarlar. başl~ bir :ihsn.n'l. l'lyrk olmuştur. ikbal ve te~fik kılavuzu Muhammet dum. Cevabında: 
fi lh..ı.. d-~1·la.t1 Y tardı tsUl.m ~ D·1.,..,...,.,. 1•5.ı.~ - 1·nde a· .... "" dirediüinden ümmetine ulakhk ebnifi. ettiğin yarar-t .~n 7 bi sandık UA ıtlI çJka.rtr .. • ·.' ·--1rk Ve )'U• ·'"n .~ u· yun ,..,. 
'l ·~ -!. tlınize ~etirıüne- şapkal~ıa.rındakİ bu)'Ük ~n~ ki za. Peçcvi'ı~n Öml'r nğn ve Köstcndilirı lık yüksek katnna bildirilip esirge-
~'3tır. & çayların ise :rnz;deki merhaDl~~ ,J.?E:. göstenni- Muslu beye verilmesi emirleri y.ızıldı mediğin savaşlar her zaman şUkür ile 

re gelqjği !haber rckle ezınek ldi~üklüğüllll 
• yrfları 

(Arka~ı tıar) 

(•J Tohalsst - h. t. us. 



-.;._----~-

iaşe müsteşarının 
tetkrkleri 

Mısırdan gelen 5 bin ton 
şeker Mersine çıkanldı 

Meclis grupu top·aniısıuUa 
Milli Müdafaa ve Maarif Vekilleri 

sual takririne cevap verdiler 

Suriye harbi""' Avam kamarasinda' Fransanın Ankara 
şiddeUi Buyuk elçisi dün 

münakflşalar vefat etti 
(Baş tarafı 1 incide) 

natm mlizakcre neticesinde ;sö~cno· 

Kudüs, 10 (A.A.) - Jı{Ulıltn 
tıırda FraDSIZ subay'latl l.rllt ııti!ı' 
\"(l imparatorluk kuvveucrıne da 
etmişlerdir. DJ.ğer birçokları 

'.Ankara, 10 ( A.A.) - Fran· ğü~ekten vazgeçmI:terdfl'· ~ 
~anın Ankara. büyük elçisi Jules Bir söz.cUnlln <ifga ettıği~ ~ Ankara, ıo < :A.A.J - c. H. 

P. Meclis Gnrpu bugün (10 • 6 -
::ı 941 salı günü) saat 15 de reis 
vekili Trabmn Mebusu Hasan 
Sttka'nm re!sHğinde toplandı: 

Ruzna.mede Antalya Me'buso 
Türkan örs tarafınc!an milli mü
dafaa ve maarif vekillilde-rine 
t.cvcih edilmiş müşterek bir sual 
takriri mevcuttu. 

Celse açılınca söz alarak kür-

acye gelen takrir sahihi maksat 
ve mütalealarmı tafsilen izah 
etmiş~ onu müt.ealup milli mü.. 
dafaa ve maarif vekilleri de bu 
hususta Ji.zmıgelen izahat ve be. 
yanatt& balummışlarchr. Bu 
mevm.a dair kana.at ve fikirlerini 
dermeyan eden ibazı hatipler d~ 
diıılendilrten sonra roznamede 
başka madde olmadığmdan saat 
16 ae celseye nihal'd ~-

Henry bugün saat 14:,43 de Nü- zar g'.lnll öğleden sonra Deriıtııı'· 
mune hastahanesinde vefat et. 60 kilometre dcrlnlJ#i :tııııın~ 
nıiştir. b'"llllk mukaYemet ~rkesle -~ 

Jules Henry, cumartesi günü dUf edilmektedir tngntz Pi-
birdenbire hastalanarak Nümunc 

cıMır. • ~ 
hastahanesine kn.fdınlrnış w o. A ) - :ı-
rada doktorlar tarafından bir Kakire, :l..O ( A. • öre. 
konsültasyon yapılmıştır. Neti. Askeri mahfillere g25 ~ 
cede hastalığın kangren olmuş ileri unsurla.rr, Şa~..1fe;,dır.· 

d. . ld ~ ro :mesafede buhııııı- ~ 
ve delinmiş apan ısıt o ugu an- l101tdra.. 10 (A.ıl·~ ':-,,~3~ 
)aşılmış ve kendisine o akşam bir Son maltlmat ~ıliJ ~~o) 

Ankara, 10 (\'akıt) - İa§e mils 
tepn beraberindeki umum mü.. 
dürlerle beraber 1Skendenın ve 
Men;indeld ticaret ve petro1 ofis
lerinin çalışma ve kunılma tanla
rmı tetkik etmiştir. Diğer vilAyet
lerde lnınılacnk iaşe mUdürlükleri 
ve bunların vazifelerine ait haro'
llklar da bitmek üzeredir. Verilen 
malflmata nazaran cenup vilayet
lerimizde bu arada 'Mersin, Adana 
ve Hatnyda ekmeklik mlleesir yar 
d.ımhırda bulunmaya mllsait iırtih
m.l yapılmaktadır. Diğer taraftan 
Mısrrdan gclcn beş bbı ton §Eike
rln Mersine çmanlmasına devam 
ohmmıı.ktadtr. 

Od ise 
Dil kurumu tarafından 

tercüme ettirildi 
Ankara, 10 ( A.A.) - Türle 

Dil Kurumu genel sekreterliğin· 
den bildirilmiltir: 

Çiftçi malmm korunması 
hakkındaki kanun hazı rlandı 

Çiftçi mahna yapılacak zarar derhal 
hükümet tarafından tazmin edilecektir 

ırck lba~n kcııdilcrlnl tcnkıt <et· 
meslne meydan vermektcn5e başvclt.. 

li, dalı!!. evvel eöz 86yieterek, kendi 
tenkltıerıne maıın bir8lı:mayı tercllı 

ettikleri, '.:Mister Cörı;ilin uzun muza· 
kercter yaprlmuı hakkında Avam ka
marasmın &rZUlarma tamamtyle ta.. 
raftar bulundugu, bu mUzakcratı hiç 

bir suretle tahdldatn tAbl tutmak ar· 
&WIU!ld:ı <Jlma<l.lğt \'e takat bUkClme

tln cevap 1rermck !çln en mllnaslp za_ 
manı tntnıap hususuna. haiz olduğu 
haktaıı ter.ı.ga.t ctmcğe razı olmak 18· 
temedılf Jwa&ala,n4ır. 

Bafyekil ba mQnasebetıe Suriye 
Mlrlrmôa muıakerettan eneı bazı 

ibeyan"tta tıuı.wımayı ketıdi8tııbı de 
usu eUiğinl ve f&k&t bekledi#l ha· 
berlerin benUz vUrud ~tme.ml§ bulu:ıı. 
duğu:Du aöyıenıl§tlr. 

Amele partisinin sözleri 
Bu e8zler'l m!lteaklp mllzakerelere 

amele partlslnden Lee Smlth'in beya· 
nııtne ba§lanmıııtır. Smith bugUn ya· 
pılacak mUzakeratta her hangi bir kin 
ve garaJ: eaerine tesadUf ederse pek 
mütehayyir oııı.cağmı bydcWkten 

ameliyat yapılarak tedavisine, nın Şama doğru ilerleIIlfŞ , 
femıin bütün ''3.Slta.lariyle çalışıl- ]arım göstermekle ~ıill~ 
mışsa da kcrıdisini kurtarmak haber alan Londra. ını:11~ JıjJ 
kabil olam~tır. · tdutı1 

Jules Henry, buraya Fransız Ş..-ının işgal cdilm~? a}11lasfl 
mütarekesinden sonra gelmiş \"C kında bu akşam tcyıt • ıeJ"iir· 
ç01c müşkül şerait içinde vazife. bulunduklarını bildi.rJill§~>rttr 
sini ifa etmekle beraber kendisi.. Kahire, 10 ( A.A.) - · 
ni herkese sevdirerek umumi bir Suriye sahil yolu..... ~~ 
teveccüh kaaznmıştll'. Vefatı. tahribatın teşkil cttig\rr ı~...,;,ı 
bütün Ankara malıfUlerinde çok şimdi kaldırilnuşt~· ~J 
derin bir teessürle karıµla.nmrş. h'llvvetlerinin ileri llAl""""~· 
trr. Bu münasebetle Anadolu A- vam ~~·~Ot 

En eSki dil ve edebiyat amtla
mu ıdilimiz.e çevimıek )'Ohmda.ki 
~qpnalar arasında. en eBki Yu.. 
nan destanları olan llyada ile O. 
di8e&'run da yery{lz{lndeki yay. 
gm eöhretlerine uyar blr dille 
türkçeye çev:rlbnesl Uzerine uzun 
ama.nda.nberf yapılan uğraşma.
lamı ilk verimi olarak Odi
aea"mn birinci cildi kurumumU% 
genel merk~ kurulu ilyderin
den Ahmet Cevat Emre'nin kale
miyle dilimize gavrllmie Ye bam1. 
mıştrr. BUyük edimlz Yakuı> 
Kadri Karaosmanoğiu'nun bir ön 
sözüyle ve Leoomt.e Delysle'in 
terciimesindeki resimlerle sii&
lenmiş ola.n bu esere mntercfm 
"Homeril(' eposlarm mfttaleul
na kılavuz diye d~ ibir ince. 
leme de ilave etmi3tir. Od~~nın 
ikinci cildi de tercimııe edJme1rte 
olup sona erince aynea baabra. 
caktır. ,.lif;'.: 

• "V 

Yeni Hınat hariciye 
nazın 

Za.ğrep, 10 ( A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Hırvat devlet .rei8i Paıııeli<:, 
Hırvat harlclye M.ZirlWn& acit. 
tor Lorkoviçi tayin etm.)ftir. 

Doktor Lo~ aynı bbine.. 
de devlet nazniıit yapıycıııdu. 

lngilterenin Belgn.Cl 
elçisi Romad& 

Ltmdt-a, 10 ( A.A.) - fıdt,e. 
renin ee'ki ~ ~ B. 
Ca.mpbell l'e elçilik nw•••ıırLm 
Lbbona gitmek O!ne yamı Ro
madan hareket ~. 

iskenderiye 
bombardımanında 

Ankara. 10 (\'akıt) - Çiftçi 
m&llarmm korunması bakkmdaki 
lfıylha muhtelit encümende tetkik 
olunarak umumi heyete sevkolun
mtıŞtur. Muclp sebepler liyihasm
da çiftçi mallanna iras edilen za.. 
rar haldanda czcilmle §Öyle denil
me ktedlr: 

"Layihada kabul edilen sisteme 
göre çiftçJ mnlma iras edilen za.
nmıı hatta bunun faili meçhul o
Wı ahvalde dahi derhal tazmin e
dilebilmesi bilhusa küçük çiftçiyi 
himaye bakmımd&n müemür bir 
tedbir olarak tecelli eder. Filvaki 
bir yıllık emeğini bazım bil tün a1-
lemıi efra.diyle birlikte bir tarla ve· 
ya bahçeye hasretmiş olan bir 
p!~inin malusulUne yapılacak za
rarın derhal telafi edilmemesi o
mm için pek elim llubotler tev
lit edebllir. 

Nice zahmetler iktihnmilc mey
dana gelen bir mahsulün bir nnda 
tahrip edilivermesi zaten başkaca 
~ serveti olnuyan küçük 
bir çitt:çiye ~tlhsale davam imkii.
mm ftnllemek ve onu stkmtıya 
dQotlrnı.ek gibi iktmadt bir rahne 
açmakla ka.lmaz. Bu vaziyette o
lan bir adamın duyacağı derin hı.
ftal MU bir takmı ~unmz ha.re -
ketlere de acvkcdebilir. ~e z1ra,.. 

at enetımeni mazbatasmda nıevcu
at'retbıe ipftıt. Olunan bitmez til
kenmes bTg& .e chıa.yeUerin ve 
Dedden neeile intib.l ettiği teıba
riz eıt.Urilen kin ve guaplarm se
bebini bu cle.r!n hıfialde aramalı -
dır. Bu ltJbarla illyllıa hükiimet 
nmclp eebeplcrinde de izah olmı -
dtığu .eÇhile ikbaadt okluğu ka -

HES 
(Bcı§ ffllw/t 1 ~) 

Hees'in ıbilhaasa sulh teklifleri 
getirip getirmediğine dair soru. 
lan uzun bir suale B. Çörçil şu 
cevabi w:r:mişt.i.r: 

( 8113 tarrm 1 ~) _,, .... 1' hakkın ,,....oo. 147 w l"080 eanar. .on 9'1-'~ıs da şimdi ya.. 
............: pacak bey.anatım J'dttur. Fakat 
d:' ~ =: İngiliz hükumeti Hess'in büyük 
·;:..·-.:~ bildi-•~-. Britanyaya uçuşuna dair bittabi 
1;14UIA 

0~ Birle!fİk Amerika hükiımetioe 
Xra.l Fanık, İskmdıa ifedm ??den ın~~~ tevzi edilmek ._m_a10ma __ t_v._eı_nı_ı_ıişti_·r_."' ____ _ 

U?.ere Xahi.re ~ miihinı 
mlktarda yiyecek göoderilmamü 
~r. Kral ailesine ~ 
8Up dlğer hadan bir çoğu da ~
nı l9QJ"etJe hareket ~ 
Xahinıde el Jromftıı ~ 

!ere takriben 200.000 ,,.;...:,: .._.._. 
tİr.ilnüştir. ·"'!il",.-~ 

'bluınderi,ye: 10 (AA.) - ~ 
boınbardımanıarmdan 8Dlll'& halk ta. 
kend~edeu o kadar çalıak uaklllf
mak lat.!yor k1 kadınlar ve haUA be. 
bekkr -lıfhı vagonlar Uzerinde aeyah&t 
etmektedir. Cann mcthallttl asker 
tarafıııdan tutulmU§ olup kapll&r a.n
caıı: muayyen sı&Uerde açılmaltta.dır. 
Hmcahmç dolu trenler hareket eWk.. 
çe, milteakfp trenlere binecek olanlar 

tarabndan §lddetıe alkI§lmımaJrtadır. 
Pazar gilnU trenle 40 bin kl§i şebri 
terket:ııf§tir. Demiryo[tarı idaresi. er. 
k4Dmdan bir zat önDmDZdekl ik1 gtın 
içinde nd tlç misli fazla in.sanın ls
kendllriycden ayniacağmı tahmin et.. 
tiğin! söylemi§ttr. Şehir IUktlneti w. 
ha!aza etmektedir. 

Evlenme 
Galata Senjorj Llsest Öğretmenle· 

rlnden Şeyma HııIJcacr ile Devlet Lf· 
ınanla."1 memurlarından Ahmet ,Sevf.. 

nln ııikA.h nreııısiml Emin!SnQ ETten· 
me memurluğunda ane Te doırtıarm• 

dan mürekkep gtız!de bir kalabalık 
hUZtJr.1.ylc ya.pılml§tır. Genç e.lllere 
saadetler dilc:riz; 

DARLAN 
( Btlf tarafı l ;1ICid,t,) 

Fra.nsa, henüz kurtarr.ımış değil.. 
dir. Akbn münakıı.şalarm Te hükü
mete karşı acı tenkitlerin zamanı 
gehnemiş tir. Bugiiıı. disiplin ve 
birlik zarnaıud:rr. 

)(un.ffak olması için. mareşal 
Peten hUkOmetine, ceearet azim 
ve sebat. nefis feragati ve mill~
tin miiza.heret.i lizımdir. Eğer 
millet bunu anla.malt istemezse ö
lecektir. 

Fransız hükümetinin üç vazifesi. 
vardır: 

1 - Fransız mlletinin bugünkü 
l'uiyetini i3iloştinnek, 

2 - Bir mağliibun yn.pa'bileccği 
niBbette sulhu hazırlamak, 

3 - Yeni Avrupa.da. Fransanm 
istikbalini hazırlamak. 
~unu hn.tırlamamz iyi olur ki; 

mütareke sulh değildir. Mütareke 
Almanya ve bizim t~ 
imzalanmış bir vesika olduğundam 
eğer bunu tadil etmek :istly~, 
Almanya ile mU:r.akerc etmemiz 
Iazımdır. 

Şimdiden ve muhn.samatrn niha.. 
yetini beklrmeden, hükümetin va
zifesi; şerefli bir: sulhiin teisine 
milsııit bir hava yaratucak tarzda 
hareket ctmektfr. Eğer böyle bir 
hasa yaratılmazsa, Fransa için fc

-------------ı Wtetli bir sulhtan kork:ıcağmı. 
ZAYİ - ll'skUdar MalmDdUrtft,.Un. Teni AYrUIJa, mazisinin, mede-

den aldığım 1681 numaralı maaş cUz- nlyetinln, kuttürlinün Avrupa ımm 
danım kayboldu. Y<'nJsini alacağım.. zumesindc kendisine işgal haAtlr:r-
dan e.o;klsinln hUkml\ yoktur. 

1 
nı vcrdlği mevkfe ltonmu~ Fnmanr 

DoktA>r Halit 1'&J'ak&ya y&§8lllJY.aça.ktır. 

dar içtimai baknndan da. hayırlı 

neticeler tevlit edClbilecE!k bir ma
hiyettedir. 

Ancak falli meçhul olan zararla.. 
rm derhnl ödenmesine müteallik 
hilkümlerin tatbikatta bir çok stıi
lstimnllere yol nçabileccği lmsusu 
da nı:ızardan uzak tutulmamalıdır. 
?-.falını satmak klllfetlndcn kurtul. 
malt istiyen veya. malına bir zarar 
yapıldığı iddia.sile koruma sandı
ğından para çekmek hevesine ka
pılabilecek suiruyet: erbabına bu 
arzularını mevkii fiile isal edecek 
imk!nları:n verilmemesi lizmıdır. 

Tesbit olunnan %ararm dörtte 
üçünün ödenmesi ve bu suretle ö
demm mebliığm hiç bir halde 20 
lirayı tccavfiz eylememesi mal sa
hibi tarafından koruma sandığın • 
dan para. almak maksadile yapılan 
veya yaptınlan zararlarm bütün 
masraflarlle birlikte ild misli ola. 
ırak kendisine ödettfrilmesi bu yol
daki suüstimalleri önleyebilecek 
hükümlerdir. 

Li.yilıada her ne kadar çiftçi 
m&lma yapılan zarardan muUa.k su 
rette bahsedilmi.§ ise de vahşi hay 
vanlar •.-eya haşarat tarafından 
getirilen zararlar için sandıktan 
hi çblr tcdiya.tta. bulunulmaması 
tabiidir. Murakabe hcycUerlnin it
tihaz edcccğleri tedbirlere aykırı 
harekttc bulunanlardan koruma 
veya ihtiyar meclislerince bir li
radan beş liraya kadar hafif para 
cezam alınacağına dair olan 31 in
ci maddeye aym:a başı bol yakala.. 
nan bayvanlarm bcherinden beıs 
ktrnıştan em Jnımşa kadar ceza a
lınacağı hakkında bir fıkra ilive
slııe eberiyeUe karar verilmiştir. 

sonra deml,tıUr ki: 
''Glridin tahli.YeSf dO§tnana Ege de. 

nlzinda ve Çanakkaleye kar§l fevka· 
il.de btiytlk bir hareket scrbcatısl ver
mıııtır. Bundan dalı& ml1hlm olo.rak 
Alman Panzer fırkalarmm 61cllya ~ 
Akdeııb t&rlklle ia§e, mUbtmmat ..,. 
takviye atmalarına mani olacak ~ 
rette tngfllz tuoeu taratmdan yaptla· 

cak hareketleri de tahdide uğratmış
trr. Ası~ meııcle yaptla.n hatalarda de. 
ğil, G-'neral Vavelln aynt zamanda 
bir çok harp sahnelerine kumanda et· 
meslndedir. Bu sahnelerin hemen her 
b!rlnde ya ka~ tara!tn aa.ba bt'lyük 
k'ııvfttıerlle veya daha. eet1 hareket· 
!eriyle k81"Jll8§Dlt§trr. EtkAn umumL 
19 mMel& neden Glr1ttek'I tayyare 
meydanlarmm bUylltOimemlş ve tah
lttm edilmemiş olduğunu ,,. mnttemc
Jerln orada bulunduklan ~ ay z::ı.r. 
fmda neden yeni tııyynre 'IX!eYdanlan 
yapılmamış olduğunu eormaktadrr. 
Bundan başka İngiliz tayyare kınr
vetlerinln c;ekflmeııfle :Mısrrdaıı araya 
ta~ttıerle yardım edllmcı!'e beflu
masr ııo.nuımC!& 48 .aaatuk hayatı bir 

ftkit 7Jynı olmu§tur. Hallnıld 20 :tıfn 
Giritliye Slltıh tevzi edll!ıe idi bwıla.. 
nn d:l~an bficummıa. karp mllkem· 
mele:ı mukavemet edecck1erinde §Qp

be yol:tu. 

jansı matonlli revcesi Madam Beyrut, 10 (A~.) .~ 
Jules Henriye en c1crin ve htır- ordusu başkumandalWl'...
metkar tazivetlerini sunmayı bir !iği: •• ..iıl 
vazife telakki eder. GUndilzün hareldi.tın,P":"" 

l!nu!!!!lti!!.rat!!!!!etm!!!!!!cll!!!!yiz.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I fmr kara ve hava f~ , 
Bundan sonra. Liberal part.l.ll.DJD sarih bir tarzda aizrl i~ < 

sQılıct).s(l Percy H&rrls GlriUn çok cld· SI teşkil eder.·YaİJuz ~ 
dl bir muvattakiyetsızllk sayılamıya.. İngilizler topçunun ırı ılıdJ!• 
cağmt kaydetUkten sonra detnl§Ur ki: le bir taarruz ya.prn'IŞ 

- Geçen muharebe eanasmda Avam taarruz tardedilmiitir. • 
ltamarasmm bazı celselerini tahattur Lübnanm cenubıJ?~~ 
ediyorum ki, ııon 12 ay zıırtmda vu· a~ıkla.rda harekatta. ,IJIU' .. 

kua gelen muvafialdyetaızllklerln Ye- gemilerinin kuvvetli Jll jfiit· 
ya mağınbl.yetlerln on keITC daha mll.. ne rağmen ilerli yeınf~ıı. 
lıimlerlnl müzakere etmiştir. Cenupta, keşif kol....ır 

1 f hassa taarruz ıı~· 
Bir tek i bulunmuşlardır. 

Kadın mebusların noktal nazar'lan· Cebeli Dürüz'de 
nı muha!aza "tr llls Tress Rathbone 
"harpte merhametsiz derecede mlles
air ota.bilmeliyiz., cümlesiyle htllAs& 
ettıJV..en sonra maruf muharrfrlerden 
Beverley Baxtcr lmparatorluk tnesa. 
smm :lşUrlklyle bir dlrectıoire te§kl· 
linl teklif etml§ ve namut olarak 
Çtirçll Smut.a, Menzlea ve Kanada ge
nera.Derindmı Mac Jıı[aughton'UD iaim.. 

Jerln1 ileri ıdlrmll§ttlr. 
Jıı[ııbatazakAr mebuslardan Jıı[ac Na.· 

mara BlUe:rin evvelA blr sulh ta.arnı· 
zu ,n,PRcağmı ve bu tefebbUa akamet... 
ıo ııeticeleıı.dlkten aonra ,.e önllmtbs-

deki kr§tan eV\'Cl İngiltereyi bir çevir 
me h&rekeUle :lstilAy& çaltşacağml ve 
çllnkU o tarihten sonra ba&'lıyacak o· 
lan .Almanyanm muazzam b:>mba.rdı.. 
manlarm& meydan vermek istem1ye
ceğini SSyl~. Mac Namara 1n· 
gllte.renlıı bu tc§ebbOse muvattaldyet.. 
le mukabele edecek tedbirleri tttlhu 
kudretinde olduğuna. katiyetle emin· 
dlr. 

bir şey yoktur. --=-i• P-_..,r 
Hava kuvvetlerıuo:- ~ 

krtaları teoommül~ ıırtf 
man etmişlerdir. tdf!!:'il' 

Ra.yak ve CüdmOr lf~ 
danları dü..~~taraf ~d.i oesiz bombardmıan 1 

FRANSIZ IVJ!i~~ 
TESLlM Ml olJ)V~ 

Kahire, 10 ( A..A) ....... tl""L 
Gayri resmi ol~t:fı ~· 

ğine göre Fransız~~ 
fik ordular tarafına f!'i" .. 
~übnanlr kıtalar da ~ 

d~Lt~~~· BEYR~ .A 
TAHRlP El)V_:.~~j 

NerıyfYT'k, 10 (1~ ~~ 
ciated Press'ın vı~ .... ~ ....,.6" 
ğine göre Beyrutu ~{1 t,11!:.1 
Fransız kuV\•etleri pıı"" ~ rv,ı. 
uzanan ve Da.kaldan ~ 
tin - Beyrut yolunu 1 

Lee Smlth bundan llOl\ra GtriUn tş.. 
gall:::l mUtcaktp Mare§a.l C.örlng ta· 
rafından Alman tayyarecll.lğhıe hitn
beD neşredllm ordu emrinde .,Girltin 
isali g~ ki zaptedllmez ada --------------'! yokhr.'. cUmles!nl ele alarak sözlerine Ylne mubafazakAr mebusıardan 

mişlerdir. ....f pvJ>.~ 
SüVEYDA ALJ.ı, ~ 

Beyrut, 10 ( A.A.) ';, ~ 
ile Merciun'un drı.şıxıJedidil1 
Jeri tarafından ~ ,.ciıJ 
be.rleri kat1 olarak teY'"" 

Mihver 
devletlerine 
Cenubi Amerikadan 
aevkiyat mı yapılıyor 
Londra, 10 (AA.) - BugUn Avam 

kamarasında, cenubi Amerika llm.an
lannds Almnnya ve ltaJyaya bensin 
göııOetildlğl. ve Amerikan firmalan
nm mihver devletlerine sevldyata dıı
vnm ettikleri iddia edilmi§ ve iıa b&. 
ber iktisadi harp ıı&Zirf&nndan izahat 
istenllmlştir. 

lktıaadl barp nazın verdiği cevap· 
ta deml§tir: 

- Mflhlm harp malzemesinin pek 
çoğu Amerikadan lhraç rulmltiyeai 
olmadan Ç'Ikamaz. Sonra, rubs&Uyeler 
de ço!.t srkt bir murakabeye tA.bi tutul 
maktacıır. Benim b!ldiğfme göre hiç 
bir bttara.! gemi cenub« Amerika.dan 
Almaııyaya benzin göt1lrmemektedfr. 
Cenubl Aınerikaya doğru abluka hU4-
fmda )'Ol alınak isUyen ı;eınilcrl ya. 
kalam4 k için İngiliz bahrlY\'Bl ellndelJ 
gelmıi yapınaktndır ve tngUiz htlkir 
meU bu hususta Blrl~lk Amerika 
lltllrometilc da.imi temas halindedir. 

36 elçiliğin 2000 
memuru 

PaıUten ayrılacak 
.PtlrW, lO ( A.A.) - Pariste 

bulunmakta olan 36 e-Içiliğ)n iki 
bin i.%ası bugün Paristen h~ 
ket ederek V~iye gidecektir. 

şa sttl'etle deVa.m etmlftir: 
'"Glrltte bqmma gelentn Büyük 

Brit&nya adalanna karp yapılacak 

her hmgi bir taarruzun t.-kcnilT et.. 
mest:ıe frnkin yoktur. Maınruıfih şu· 
nu da 'kaydetmem!z icap ~e:r k1. Gt· 
rit hl.d!9eSI Almanlarm cenebl lrlan. 
d'ad" knvvetle teessns cdeblleeeklerlnl 
fsba t E'tmlştlr • 

Hnl" R .... 1:"9"1n 
tenk\dleri 

Bundan llODl'a .az aı.an e.~kl harbiye 

Lord Villtrton dmlşUr ki: 
- Hllldllnet imparatorluğun mcu

bal&n baklmıd& ktı.fi derecede mlldcb. 
blrane hareket etmeml§Ur. Biz A!rt
ka<lıı, Hlndistıında, Malczyada. sevkül
ceY§ lbliyatlan v!lcuda getlrmeğe ve 
Almanya l8t.UA haU&nnı uzattıkça. kar 
§ISlD& talim görmüş ymi kuvveUer~ 
ı;ıkmağa muktediriz. BugünkU harp 
!ngiltere tarafından yıı.lmz Amerika.. 
.nın h:ı.yırhah muavenetile yapılmamak 
tadır. lng1!tere imparatorluğu dtınya
nm dl5rtte bhine mtlmvl ve 500 mil· 
yon riJtusıu muazzam bir 111kedir. 

Bundan sonm gelen hatipler mute... 
dil ve cU1§Uncell nutuklar :ııöylflni§ler 
ve hfik1lmete evvelden baznianm~ bir 
hllcum plAm ile hareket ettlklc.rl ze· 
habım ı,atfyen vermeml§tcrdir. 

Ba§vckll Çörçll nutuklar bittllrten 
sonra ayağa. kalkmt§ ve ezdlmle de
mi§Ur ki: 

- Müzakeremizin ne ııektnden, ne 
mulıteVfyatmdan, no do tenk1Uerin
de.ıı kimaenln §ika.yet cdemiyeceğtnl 

1ıllın ı.nster Hor Be~ •lk pddetll 
b!nk:itlere ~lıyan hatip olmuş ve bD· 
kilmetl mazide lhtimanerf tamam.Ik 
ölçmaıı~ Te l&zım gcleD teclbiıUri 

mtlcss\r bir ırurcUe ittihaz etmemiş oL 
makls.ı. ittiham etm!ıttr. İngiltere• do
nn.am:ısmın. bütün prld Aşdentr.de 
t&wıderlye&n ba§ka lanad edebilecek 
bir Q.sse ve ttaıy& aularmıı ya.km bir 
yerde 1!.tica edebilecek bir emniyd U
ıııanma malik olmamak yüzünden hn.. 
nkU eabul daralmııtır. Tayyarderl· 
m1z!n ınmestruı yanyaca.k mey&ı.nıa
nn mefkudiyeU de Jtalyayı, arzu eL zannediyorum. 

Bazısı çok derin olmak Uzere 
tiğiın!::ı: gekllde. bombardıman etme· bugjin i&ittişi:miz tenkiUer, hllkfı-
m.lze manl olmu§tur. Yunanlılarm har metiA yalnm kabul ettiği değil fn· 
be gfl1Jl btslere Suda llmanından -re 
,..,n.t ta....,._- .... ..vdanlarmdan ı~a& kat iyi telakki ettiği tenkitler 
"" .u-- _,, zümreaindeııclir. Fakat müzakere. 
tmkJ.?llanm verm!ş, ve garp ç611erln; Din vWına gekliği ,,. .. _,. hiikfmıetin 
deki kuvvetk!rlmlsln uzaktan muba- ......... ..., 
fazuım temin etmlftlr. Fakat Girit, emniyeiln.e bir meydan okuma his 
Almantıırm ennde, bu kuvvetlere kar- si vemı* için h~lanmış bulu • 
§1 ciddl blr. tehdittir. nuywdu. Memleket i!<İll faydalar 

Yüz kadar tuıa. Hurrfcarc aTCt ta:r ba.lummran. bu, ciddi mfilaiuı.zala-
ra yol açmaJriııdrr. Gazetclenlc, 

yaremi:dıı orad& bUlunm:ısl dllşmanm 
Yunaıılstan Oserlndekl t&hakk11mUD11 vııJıim bir endişe ve galeyan mev-

k~"'""a pe•·A1A .... .. gelebil,_.. cı.. cut olduğu ve tam bir hesap ver
~-..... PUUüo All.!l IHllo me ~bildiren bir çok fık• 

rlttcki tayyare meydanlarının m1lda• ralar vardır. Binnetice, vaziyeti, 
!aaamt temin edecek U5Ufier tesis edD bize tevdi edilmiş menfaatler do
memişUr. Kara vo deniz kumandanla- 1a'yEile ciddi bir tar?.da müliihaza 
nmız Glritta llmn gelen wuın ııatL etmek mecburiyetinde bulunmak
hlyeUeııL balz ldlseler kendi hareketı4'-

F ed k tadır. 

ranslz donanması rine nıilhim surette yardnn ~ "fıe Eğer avam kamarası, bu tmU • 
ıwıayıaşt:ıracak aurottc hazırlıklar keli ve geu.iş milcadele:Wı muhte
ya.pmamq olmaları kabili at değild!r. lif safhaları hakkında izahat ilılte.-

(Bı..ş tGrafı 1 mcide) Tayyare meydanlarının in:-a ve tanıt.- meği iA:let eder ve Q>fr hareketin 
Bu maksatla.. FrnnaadaA mllsadeN rinde Alinaıılaı; blZ1mklhe nazan.n by.bedildjği her da.kika.da. ve ya.

edilmiş olan blltlln harp malzemesi ve daha: aerl. bir wrul tatbik etmektedir. hut cephenin. bir kumımm heı: y~ 
bflhUBP av tayyareleri ve toplar:ı ica.. ıer. Bli net1ce:y1 btımn de elde edebil• nlışınd& kendisine tam malümat 
bmda l'ra.naaya iade olunacaktır. memiz IÇin ciddi surette teşkllWs.n· verilmesini at.er.le, bu bir ha.ti 0-

İaviçre mabtill<'rlnin ıamnma gör.; dınl~ bir. tayyare koluna lhtlyaç lacaktır. Evveli. yalnız; bitmiş <>
amiral Darlan. bu alqam radyoda var.drr. Sc.vkWcejş bakımından ise. 1aa. hareüt haltknıda: değll, f.almt 
Fı:amızıa.ra. y&pac" ~ hitabede bu AJ. d~ ne aUrasiyte, ne menabl .... ayım zamanda. unumu vucyet ve 
nınn tckıifıno tcnıns cucccktk • • viyeaile ba§'b!!§a ,.u.rti~mi1:0ruz. J3U1 harP, ida.reı:ııizin ve ~PD3Jld8n..o 

ınektedir. 
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BÖYÖG EDIBJ ROMAN 

MUCiZELER DOKTORU 11.6.1941 

--::-----------------------___..:;, - ' rn11· n 

tJ{:·~,_,~jts~ ~tl~A 
Ankara at yarışlarının beşınc isi 
Çok sürprizli geçen koşularda çifte bahis 335 lira 

Yazan: 
PJTJGRJUI 

Türkçesi: 
R1UZAFi'EI?. ACAR 

7.sa Hafif 
program 

'7.45 Aj:ınıı 
, 8.00 Mandolin 

haldmıda 

konuşma 

18.!!ti Çocuıc Mlltl 

19.SO Aj:uıs 

1 ~~m~ 
ıı.. - muhte.llf 

~nıannnız Teodor Zulfeld bir dlle!ılc cnstitilsilnde tcJAffuz: rmrra1tır 
~tiye 8Wığfnia zaman: "llO§ prof~rlilğil ve b~yük bir otelde 8.so .l'~l1n saati 
~I,, deyip haraç istiyenler mezecDJk yaptı. Filhakika bunlnr U.BB ı·~mv ,e 

J9.45 Çifte fB ıJ 

J 0.115 :Radyo 
put.esi 

U:S Hnf tamn 

türküsü 

ve saklavi koşusunun ganyanı 91,5 lira getirdi ' 
Ankanı, (Hıı usl} - :tJkbnlın.r at cnn bOtun tahminler hılU!ına ı;ok geri 

yarışlarının bc§lnclsi hipodromunda kııld[. Tll§ıdığı mUBıılt kilodan istifade 
yapıl.mştır. Mlll Şeflmizl.ıı de oerct ctmcslnl bilen B. 1ıl AtÇt'kCrin Yılmaz 
verdlJ!'I saha tevkııl de kalnbalıktı. ısmfndo kır ntı yarım boy ara ile ko· 

en de: ''Artık sen de hapı: zavallı meslek.lenil.. Fakat bir gün prkıJar (Pasınlr 

Güzel) 
~J .00 lUemlekot 

'lııı ~ lıa.yatım..,. dJye bir kitaba Teodor daha zavallı ~r mesleğe JZ.45 Ajan 
ı:~ §a.kasmı yapanlar oımasa •girdi, memur oldu. Bır sey~~t ıs.oo Salon 

~hafta. için ha.pisanede yat· kumpanyası Teodorun tarihi bi~- orlce!.1ra.o;ı postası 
~e de fena bir §ey değil!.. Binden istifade etmek için _kcndı- Js.20 Saz; u.ıo F..n çok 

~r ZuıteJd de kati deW bu- sJnJ te~üman olarak RllgRJe etti. sfım:ıilcrl &evllml?ı 
, l{';'lllda.n beraet etmiş bir Fakat Teodorun tarlh bllgisJ ar- ıs.sa OrkCtitrn plAl.Jnr 
e evvel hapisaneden çılanr!}tı. tık tarih! olmuş yalanlıırt tekr~rlıı. JS.OS :u ;ı.u Ri>a&t•th•ıını 
p llınıeı blr .sıhhati vtU"dJ ve az nıasrna mllsaade etmiy~rdu ... Bıım- €'5erlerl Jıur b:ındosıı ı 
eara.Ya rnaliktı 1920 eenesin- enalcyb Luvr mUzeslnın ö~unden JS.15 Ziraat n.ıo Hoşma ,.c 
rı. luncrikalılıırdan yadlglr getcrlerken. meşhur oldugu gibi Tnk\lmf 6f"m:ıller 

. 
0 
§iklet ı;iğnemek mera.kında. dokuzuncu Şarlm Luvr p<'ncc:e.sln l8.25 nı pollttıca .e2.so AJııns 

I\:oşularda uzun za.ınıındsnbcri gör- şuyu knzıınmıya muvnt!ak oldu. B. M. 
mcdlğlınlz sUrprizlcr olmuş ve mU~tc. Turgutun sevim vıu. 1 ikinci ve Bay 
ıck b.-ıhls bir llrcıyn 01,t>O J1ra vermiş· A. ErtUrkAnın Budağı tlçüncU oldu· 
Ur. lar. 
B1ıtlNC1 ıwı:u: 

Uç ya.'}ındakl ve hıç k !I kazanma· 
n11, ballıı lcan İngfl.lz erkek ve dJşl 
tayla~.L mnlısuatu. lkramlyt:sl ~ lira 
nıesaf"~ l600 mcıtrc idi. Koşu Hay 

Zaman 2,26 dakikadır. M~tcrck 
hnhlıı Mr rekor t kn ederek gaaynna 
Ol5Q, Plıtııc sırruılyle 1180, 1155, 280 
kuruı vcrdı • 

Kıırablbcrfn .ond olmasuııı ro.S"mcn 
hemen kcndı ine ycU§cn ÇobruıJm:ı 
Karublberi g ~U. J\:oşunun bund n 
sonru~ı mUtcmadl bir bo#U.§llln JI 
geçti. Neticede B. Sııllh TcnıcUn Ço 
b:ı.nkw 13mlndekl tnyı bir boy ara J1 
Yıırt.'1 kazanmağa muvafltık oldu. B. 

Ahmet Atman'm Şcııkw Uçilncü oldu 
Jar. 7.amnn 0,47 dakikadır. Mü~t.erclt 
bahfa ganyan 140, pllıae mraalylc 100 
vo lO!ı kul"Uf \'Cr<IL 

~ :ı Bene 5lklet ,. edikten den HugenoUam ntc etmediğini, Mdlscforf l2.45 <nzbtınd 
1930 8Qnesl.nd çıgn bil- kont Ugolınln çocuklarını ycme-

~r halline me~ ~-·· miş olduğunu söyIUy~rdu." • 
"r kelJ.nıeıer zekıinm §ildefr Fakat jnsanlar ha.ki.katı asla se\• 

1' od mezler, hat.alnrmı tashih eden Y:1~ Çarşamb .,Perşembe 
11 Hnzir • 12 Ha zir. 

Hakkı Eraym Mimoza Jsn•fndekl ta. 
ymm ico1aylıkla birinci gelmesi ile nl 
hayetc erdi. Vehbi Koçun Kamelynaı 
iki boy ara il" ikinci oldu Zaman 1,47 
ılııklk'ldır. lıfllştcrck bahis ganyan J20 

UR'['tNot KO:;tU: 

Jki Y8§111dn ve koqu kazanmamı§ 
yerı.ı t1{o.llskan İngiliz erkek ve dl§l 
taylnrs. malısustu. İkramiyesi wo 11. 

rn, mes:ıfcs! 800 metre idi. Startta 

İkinci ne dördUncU ı o ular arasın. 
dakJ cJtte bahiste Umncı • Yılm ı-. 
kombinC%onıuıu bul:tbillllllcr ı;ok zn. 
ms.ndır gllrmcdlğlmlz mUhlm bir p:ırn 
olan 836 lira kazandılar. 

~ı or Zuifcld'in hususiyetlerin dr dr.-mcl:tlr. Bir hat.'lnm tashihı 
~ 1ıa6 de: umunır Ü<ll"Pten Jmlan muhakkak asırların esc~i olacak -
~ &e ra ıı,.. kad.'llla.ra ne deniz- tır .. Genç kızlo.r annele~e, ~ne
~~ llılJe:ri veva cııswılar gibi Icrinin do annelerine so:rlem~ ol

J ci.· 13 gibi· isimle~ verme- dukları yalanları söylrrler.. ~y~ı 
r 1 ~nUn birinde 'lrtadan ken- Jıiıdisclcr de arnı >alanlarln bfrli.k 

('. C\'VCI: 151 Ccm.O\t'l 16 

Hı:trr: 86 Hn:.ır 88 

~a ıne kaybolan bir Jmdmdıın olarak asırlardan asırlara geçcır-

feııı ~ir Çocuğu vardı. Teodor Jer. {ı ül U tini nzalt- ~n:'"':tı' 5.28 8.48 5.1?8 8.47 
ı on zıvadc dilşündüren Yalım tek m 8 ra 
~ bu Çocuk talı.sili idi & mak ~ln mükemmel bir frt'ndlr. 

t ıı:ı.~Su okutmak Uizıındı. Ken· Teodor Zulfelc'e gcl~co, ? da tn-
1 iıne §Öyle dlişilnürdU: "O.uı rlhin hataltırJ?r uıshıh edip hnkl-

1-ıı; ~ .va ltaJtika..tf {lğretnıek gös katıeri moydana ~~1~ ır.ln ho3 
lSteınıvoru.m bunları ona nor"iJlmcmlş evvela bır muddot b:ıh 

'o eı;c ces~eu~ yok .. ,. ;iıil;rdcn mahrum ~ı~akılınıı • son: 
lı~Ocuğun tahsili meselesi ı'8 dn müdUrlyctc ~~ayet _olunmn 

~ <lklJtau ö~enmek endişesi ğa b.:ı.'.ilamrştı .. Tı111hı nuılumatmın 

ıs.ıs 

17.H 
:?0.41 
22.48 

S.Ofl 

•l.SS 
s.ss 

12.00 
%.08 
6.28 

18.14 
J?.14 
:o.u 
22.44 

8.08 

8.88 

ıı.oo 

2.08 
6.27 

b· ı 1· ı "'' niha,·ct Teodo-Jıt ı._u unurken ynvmyu me- ~ok kuvvet 1 0 u.,,.- • · Beyoğlu Halk Sineması 
• ·"lStaiığr pcnç<ısine aldı... nın ~inden kovulınasmr mucıp ol-

t? 8e\·b"ili kullan genç yasta. du. .. t. -· h"' ~rir!P.rin 
• l) Her gun seç ıgı mu ...., 

:loı- hayatta. kalnnlarln. tesd Jdtaplannı karı.ştmr "('. d~..ı. ik!n
l:ı.all~·du.ruımus ohn bu sözü ci satırında bu muharrırlerın ke~-

r '~ :. • - dislnP. kitabın fi) ntmı bordu o -
o, Sı>~·ahat ediyordu Ya.· duklnrr neticesine varırdı. Bilmem 
tthrini yoğurmak i ":n bi"' fal:ınca kııdınm falanca erkekle 
~ ltlta.by, başı daima §imal sevfşmooinl, yntmasmı _kalkmasını 

\ ~ l:>uıunsun dive bir de pu- anlatan romanlar onu hıç a.18.kada-r 
): ~· SUkQta 6.§ık olduğu için etmiyordu. Bir tek kelime fle,_ -c
~ arkndo.şı vardı. Blr sıığı- de}>iyat onu niç nlükadar cıtmi>Or-

lııda · ··yıen· d ıı ~ Yşıyan kunsc, oo u.. ilk tak odnsmrn 
~ld ~er SÖzlerin no kadar en- Reş k~ell bil.} • ya . t tı 

ntı:;ün maflnı> 11 dr, g()()t' 8 df', 8 

lJll~Uk rtlm hlrden: 
1 - rytıln Otlu, TürkM ı;arktlı, 
% - Heri.et; ondan lxıh~lyor, 

(Avantur) 
S - :son Z fert (Ü{' Slll\hsor 1 or 

boyl!U'). 

Çanakkale müddeiumu
mi muavini çağırılıyor 

kuruş verdi. 
UUNCI KOŞU: 
Snka!'ya koşusu fdi. üç Yll§mdtıkl 

yerli halis kan lnglllz erk"k ve dişi 
taylaı l malısustu. lkrnmiyesl 600 Jırn 
me.mfesı 2200 metre idi. Be§ tay arn· 
ııındn c-eçcn ko11u b:ı§lflr bnşlnmnz 

Yo mayı önde gördük, fakat Umacı 
iki Oç yilı!: metre GOnrn Yosmayı yn.. 
kahyarak geçti, ve önd ta§ıdığ'ı 62 
kUoyn ratmcn çok rahat bir k~u 
yoptr. A§nftr ,·ıraja kndıır arkadan ko· 
eu takip edenl r amsında bllh:ıss:ı 

Hum hattın, Yeti§ ve Rol hllcum et· 
tiler ve hepsi de Yosmayı ı;c(:erck U. 
macrnın pesine dü.§tilleroo de Bay File· 
ret Atımın sahibi bulunduğu Umacı· 
ya y klaı:ımayn mu\·ntfak olamndılar. 
NcUccdt.1 Umacı rnhnt mhat v lx'a 
boy ara ile k()fuyu kazandı 

Bny Veli Kıvandıftın Yctl11 lırmfudc. 
kl tayı ikinci, .Bay Suat Kanıosmanm 
Rol' ı tıçUncU oldular. zam n 2,24 da· 

klkadı'", MUıtcrck bahis ganyan 800 
pilse aıraalyle 180 ve 330 kuru~ verdi. 

t}yllNOtl KO. U: 

Bursada 
yapılan maçta 

F eshane futbolcuları 
Mermosluları 3 - O 

mağlup ettiler 
Hur.wı, ( lluımıd) - Sllmer Bankın 

iki CUzide fabrtkruıı olan Bursa Meri 
nos fabrikam ile Ft':ı2ınnc fabrJkaıı 
fut.bol lnkımlntı aralllllda S.G.041 l'a. 
zar gUna Bursa Atatürk sta<ımdn ya 
pıJnn dostluk mnçı 8000 bini nşnn bir 
&eylr.:f 6nllıJcıc ve Y.'ent'rbahc;enln knp 
tnnı Fikret Ancanın hnkcmllğf ııc 
yapıldı. 

f •~bıını• fnbrlknsı futbol tnlumı 
Kuptan: Zühtlı B ygınoğlıı 

• 

1f .ıgunu ö;;""'"lr tavanını açık mavıye bo)a .m! .:· 
• ~ t>•"" ·• b" · dl\ bUyuk 

ı:ı Tnua kendisini ihtiyar Beş du\· rın h~ 1~':c:i:scd<> de~-.ı· r: kendı kendine ~yJo bfr :itmn He ".~ c~ 1'ımı bl'..ş lrı-
~ "~~~!akat sen kırk yaşm:ı şebilecek Eekı.Jo ~apBu §haritalar 

~. ~ "ğini" haritası yatul ~ ~ anın ne ifade etti tnnın c aktüalite şehir-
JcarJ,~iyor mu.<mn? KrrTc ya· tizcrin?<' nı~;- t:rHmektc idi .. Ta-

aıı k Yaşıynn bir insan, her lerf büyfik .~. rjehlrler ikincı 
111 • <'ndlı.ini utandıran bir rihi kıymclı nız 

811\ ~l§afmı görımiştUr, di:lrt pJanda buakılnııBU. la~ Ford 
li f en "e '-"etmi" dört milyon Amerikanın ~.ruuruı , ii ·ıc 

''Ulk " 'i sinema sana..} 1 

llıal'ıtı ete sürüklr>yen, tehll- fabrikıılaM ve il ühim şelıri Rö-

ı t nlnıl lUOrld,.fuınumlllğlodt•n: 

!stanbula. geldiği anlıışrlan Çanak· 
kale c. ;?.!. ~- Muavini lıc,ş:-ıt Tilrcl'ln 
acele mcmurlyeUmlze mfinıcaatı. 

ZA ı1 - 935 scnc;,lndc Giresun as. 
kcrllk §Ubcslııcleıı terhisime dair 
mü!]rulıaUr nUtus hüvJyet cUzdarumı 
r.ayl ettim. Ycnlainl alacağımdan es· 
kisinin bükmll yoktur. 

Glresıınun ITzgur ko.) ıbıden Emin 

Pnl ındılkcn koşusu idi. Dört ve da· 
h:ı. yulmn yaştaki yerli yanm itan 
İngiliz at ve ktaraktam mnh.sus hnn. 
dlk~tı··. İkrnmly~ 320 lira mcsıı.tcsl 
2000 n ctrt.1 idi. Ko§U}"U Altıntop gö· 
tOrdU ise de bin metrenin startrnıı 
do~Tu C'esur ile .Al Ceyl n krndlsln 
ynknlıynrnk geçtiler. DU IQktekt bo 
ğmmı:ıdan Bay Ahmet Gcll!jln Al Ccy. 
ıAnı gııllp çıkarak ko~yu kauındı. 

Bay T .. Uı.t Atcan'ın Cesuru ikinci, Bay 
Nub &ırgın'ın Yllkseli tıçOnCU oldu· 
lar. Zamnu 2,17 dııklk dır Mü3tcrck 
bahis t'"llnyan l50 pll'tsc ııırtıl'llylc 105 
\'C 105 lruru~ verdi. 

VÖHDONCÜ KOŞU: 

Oyun bn lar ba§lnmaz her 11<1 tnraf 
ta m vı bir OY\lll oynu~ otlardı Fes. 
lıancllt· r sağdnn \c soldan eri lıU· 
cumıarlıı ıertnos kalesini sıkr~tırdı 

lar ve yedinci dakikada Merkez mu. 
hnc1mtcrl ZUhtü Bnygmoğlu 2:1 met· 
reden !taptı rı topu iki mUdııfiJ at. 

latarak gtlzel bir ııUtıe birinci goJO 
attı. Bu golUn verdiği ne.,e !le pıırlL 
yan F shnnclllc.r u~un bir zaman hA· 
klmly t tec ttll r oyunun l 

ncl dttkllt ısında Merinos kalesi arkı 
tı. Bu arad.ıı ZUhtıı J3yagınoğlu kale. 
cinin kaçırdığı topu yakahyarn • g0 

zeı bir vole ile lklncl golU attı. Oyun 
bundan sonra .Merlno ıulnrm bltklml 
yet! altına geçti ve bbylece Merinos. 

lulnr nıUuımadlycn Fcshnno kal lnl 
sıkı§lırdılar; fakat F hu.ne mlld:ıfll· 
Jcri Sf'yfi ve Haydaruı ve lmlecJ Htık· 
l<mın tıah..-uıc müdafnwır sayesinde bu 
goll ncUcclencc k tehlikeler uzakla§.. 
tırıldı ve blrln<'l devre iki ıutrr Fcslm· 
nC'nln gnl bealyıo bitti. lklncl dı.wrcdc 
Fe.s!ıııuelil r kuvvoW rnklplcriuln o· 

yununu boıdıı1nr ve rnlld anyıı. ç k • 
ıcrcıc " zıyeu bOyıec tdamc ctUler. 
Bu nr.ıdn MerJnos aleyhin vcrlkn bir 
penaltryı kaıo dll"l'#f kurtardı .Mcrinoo 

luJarrn oyunun sonınnna doğru nıUtc 
mndı.>cn Pcsh:ıne kııı :ılnl aıkı tırdı. 

lar; l knt biç bir sayı y pmny ı mu 
vnftak olıunndtlnr. Bu lkJ kard tnb 
rık o.rruımdakl samımı maç iki sıttt 
Fcshancnln galebe iylc ncUcclcndf. 

~"ıı. bırakan bir harbin lil- nıcshUT olnn c1;ı livut Amerikan 
~. örnu ıınlamıı:ı eski klrrı • no, l)cu-uva vıl ~inın' okundu!;'ll 
lhıt 0~ hcndcse~i.nln m~\'1- istı1'!81 -~~na:zırakncak şekilde 
\ fo uş, otomobilin, sıne- şrlı:ı golg e . ti 
ile lsı7. hıJgrafın, yum~n, tet:..rilz etli.rJlmış f Devamt var) 

lır. ;atışlann dön:i11ünü gör

~atı tın hldd~tlerinl cıınsrz eş-~· 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Bnklnvi ko usu ldl. Dört ve dıılıa 
yulı&."1 Yl'§tnki 8ııf knn ıırnp t ve 
kısraklara. mahsus hnndiknptı. İkra· 
mlyeıri SOO Um. mcsafeai 2000 metre 
idi. Bu kOfWlun lavorlııt Olan Milıri. 

Kara /zekim tıı~. a){ l'oduı- Zuifeld kadınlar- Af:::::=:::~~---:;;:---...,,.-;~ 
bQıu <?llleden mantıktan mah· 1 ; 
~il Çrkaran ve susmanın ne "~-=----~~:!~fJ=~;~;e~~=:::::~:::~:~:~~ traL~~adılrştan bilmiyen bu ~ k ..,_,.,ces Morton'la nlşanlnndığr hn· b ıı ki n Jdlonıctro uza • S"•cu• 

uıUıı arıa pek az 1ııUnase- Livcrpulden o . k"" ""k bir vndisi, bir bomba gibi oı t dıı pnt-

Yazan : Conan Doyle 
de' oturuyorl<ırdr. Doktor gC"cenin 
gC<' vaktine kadnr, muayenohııne
sının ~·anındaki kutilplıan~lndc 
bulunuyordu. Bu'rn.SI hizmc~llorin 
bulunduktan odndnn uzaktı. Hns· 
talam blr kolaylık olmak Uzere 
burasının nyn bir sokak kapısı var
dı, m·de hiç bir kimsenin, ona C""" 
Jon ziynretçilerde.n hnboıi olmaz. 
dı. ötekiler erken yattıkl:ırı için, 
geceleyin bir bn tn gelirse, bu ka· 
pıda.n eve girer ve çıkardı ... 

Çeviren: Fethi Nuri 
dönmURtü. Doktorun Hinden çı· 
knı kcın dmarrcl:ı. biıisilC' knııulnş
mıştı Bunun doktor olduguııu ~ 
neder~k oradn bir az bekledi. Fn
kn t bu gelC'nln doktozıın eski ni· 
şanlı.sının blradC'rJ Morton olduğu
nu anlaymcs hayı·C't otmişti. Lt\m. 
bnnın zlyası ntmda genç adamın 
çch'rcslııdt'I blı asabiyet ve <'lindc 
de bir aV('l sll{ıhı c-ömıU tU. Hc
m<'n s67.<' ntılnrnk 

h it ltı Urdu crossing ismindeki uçu Iadı. Kibar bir ııilcy<' mensup olan 
%1 ... :rıc de. laha fazla temas- t.n · isminde bir doktor b · ı · ~<llla;: f;C}ure Lana . bi ]dmse bu nda- bu kızın nnn ı ve b:ı. :ısı o müştü, 

l'ıit. Çu~ rnünaka~ etmekten ~·erlesıci!ltl. -~nıı~ v: no do bura,.11 Mfrnsmıı konan tek Jmrdcşile ya ı-
nkü mun·· aka"" eder- " zısı " " G kJ b ı c ltl ...,.... ınm ne m.n. ,,,•bcbini biliyordu. yordu. :renç z uzun oy u, v 

rıttn,.,_arnıın da fikrine hür- . l"'smcsırun ""' 1 · tem'- ahlak sa.bibi idi. Doktor La-
""' .}Cr" İn"'!Lcredc tıp ta ısı- u. ~ .. ı_. ve dolayısilc muhata.- Ynlnız onun .,ı ak m-'ekct· na'ya bir ziyafette 1c>sadlü etmiş 

~~ gE:~~rlığına iştirak ctnıek rd .•. ve sıc t::.uu ve ıırnlarmda birdenbire b:ı.,tıynn 
~ıagtn_ı_ takdir ederdi. Jinf biti ı~~ bir ırltıı mensup ol- bir dostluk, çabuk scygfyo tabav-

, 8o buYilk bir sevret J.a- ll?ı;ie ~;ı:fı~iyor<lu. Çok siyah 1711! vül ctmfştL Erkek otuz yedi \•c 
'L~ ~kaybetmiş ve yeni- du~ d nıdı si vah saçlı. sıy kadm yirmi dört yaşında idi. Şu-

''-'11'-- Fak t nsut ve- li bır il 11
ö ıu·· , ve kalın kaşlıydı. Ve "At nymda ni'""n'n-dılar. Blr iki 

·.-.ı.ht · a m... arlak g z ' ermiş- ""' ""' ısu: 
~h~~ .. t:;~ır geceden sonra cu· P K ara doktor ünvannu ,. • : ay geçtikten sonra da c\'len<'Cek-
"" ~ ... 4« oıft_._ ini ona gül" lin" ve ho.karctamız 
ıı.' • ~~ muvazenes ı f(]i Bu " tikçe !erdi. 

ıu'- Ye bin""""'ne bir traın e • ...,,. Fııko.t seneler geç An:ıd."n ~r kil" hnt'ta fT.,,..;!rten "<lr ~,,~. bir tahınıJ. . b Junduğu §\!• •• uı .,. b'-"< ........ 

~ 1'aıan'Ve evine gidince de ce- onun s<>hretı ya~lm~·nrak bütün gonra doktor Lana taşradan bir 
il\.. ~~i gu Gon kuruşları say~ı. hirc mlinhn~ır gün bir mektup aldı. Posta mü· 
ı ~· It"n~~ln katiyen proJC etrafa yayılnU§tl. rf bir opera.tör vezzif, meralrmı mucip olan bu 

~~~a~ı teı h_ayatm ~yanı- Bu ndam heınbirlJhekimdi. Şehrin meldubun ArjnnUndC"n gC"ldlğlnl, 
~elld rcih eder İnsa.tl h d iyi t fi ı..crindeki puldan anlamı tı. 
it i l:ıi fikir değicıtlrmek. kn ve ,,: c ·torlarile . r('ka.beL. ~e; Ertesj glln doktor, ni.'ianlısı Mis 

~ ~ çfn~ıc YaŞrunaJc zevldnden mc>; \ e h r siui yennuştl. Ce~~u ı--o"rton'un zh'attt etmlıı, onun!:ı. 
lı..'eı..,,, <:tsuı. di. d- u ürdil mi~ d n" muvaffak olu\o · 

11 
.. un -11• .. det konucıtuktan ~nrn 

. ?(! • b .,, 'e u§ n · r. vatın a ~ · · · · ğluna "' "' " \t ~: bir ah~lne gelince ne ınu- M"eı'ıur lor ıınr~nn tıırıs·ı~~erdi~I bti\•ilk bir h<'yecan ve asabiyet 
~-J~ \'::~ti:, n~ de mu~y.}·en yaptığr bir smclf\•attacemiyet ha· içinde evine dönmUcıtü. Genç kız 
,}Ç a 31 · >Y. Nıçin takvimden vaffa]nyct , onun nnınıı.o;ı. ise niııan1ısı gittikten sonra bu· 

b._~etı~0saıl'!lalr i~Jn türlü ınah: ;a~mda da bl: ,;öhrE't -~:-:uvaffo tü~ gün evden çıkmamış ve hiz
h ~ ~ lc~tıanaynn ?., dcrd_ı. na ,.

0 
nn1jk, . .Jc1bar tn\TI olmuştu. mctc;isi onu, odasında, göz yaşları 

~~ ~'11~ lugundan kendi hali· kıyetll•r temın!n~ sebep b" .ku· foindr görmüştü. 
,"q liıt~ Ve bir amca tarafın- ınrı evinde yalnrz ır Bu ziyaretten sonra nişanın lJo. 

ı... ~a...._,~hnilştü Gen~ Teodor Hasta l"'"dı Bu da onun be· •uldugu· ve doktonın niı:ınnlrsm'l 
"llw,"'U"11~-= • "' buluyor '" • - v cok .. 

{.11.Jt ~ "«>uııQa. musildye kar- sur dı . Oturdugu. e fena mua.mclo yaptığı, krzın blra-
t.'i haı heves ve alaka gös- klir olmııst) cniş bir yerdı. ve ~a· derinin buna kız.ırak doktorla kav· 

!a~~l't!: aJnca.sr kendisüıi es- biiyük d ,.c :('k çok pnrelar bink- ga yaptığı havadisi orta~ ~~\·ıl~r. 
• lla Qjfo !k,"'Vket.miş vo no- zancı~ .ıı? ·ıNordu. Anı sıra onun. Bu ani Iıiıdisı>nin sebc>bını hıç bır 

~;.,~ı:ı~ ~'Va.nala karı;ıı 'mı"'ylini tirdi~ı ışıti ~ krzlarınd3n birik "". kımseı bilmiyordu. Hattiı. onun nıu
~ ~~e tarih okutmnğn bnş- 5ehrın ~C':ı.ıunda şayialar dol:~ a\'enchancsini satmak islediği ve 
~ ~ bit ayet amcası genç Tc- lcnece,, t bu dedikodular , nra ş~hirdcn gidceeği hakkında dedi-
~ kııa saf bir sevgi ile yor, !akil Uğ1 bnld(' hiç ta.hak- kodu dn işitiliyordu. 
~ ~ duYunca dcrhnl onu seneler g~~u: Belki onun twl~~: Tıı.m bu sırada vukubulan bir hiı 

Bu gece de ihtiyar <'V kodun, 
saat dokuz buçukta dok1ol"Un kii
tüphanC'sine gitmiş ve onu mnsn· 
amdıı bularnk, onn. geceler hayrol
sun demiş V<' hizmetçi kızr uyku· 
,.a gönderdikten sonm. kC"ndfsi 
gece> S3at on bire kıı.dar ev işlerilc 
m qguJ olmu~tu. Taun on bfrd<' ·a
tağına gıreceğı sıradn, evin için· 
den ~cıı.ıi;;I nnlo,.ıbn bir bağırtı 
lşJtU. Hflmc>n tC"krnr <'ibis sini gi • 
ycrek sUrntlc doktorun mütnlea· 
hanesine koı,tu. Kapıda durduğu 
zııman içeriden bir ses: "Kimdir 
oradn ?,, diye bağırdı. 

- Benim, Sir içeriden doktonm 
oldu ~u anlaşılan bir &C"S: 

- Rica ederim, beni rahat bı
rak. Hcm<'n odana gfi! diye ccvnp 
V(')Ui. 

- Zannrttim ki, beni çns1rdınız 
Slr' 

Rund ıı onnı. lçi"rid<'n ha kn 
ı. :. ıl.mıı<l . sonı a llıtı) n. kadrn 
o ı 111 rı tu. 

Saat tam on bir buçuktu. 

- Doktor Cl\indc de>ğil, Sfr! de· 
dl. Bt"rlkisı sM"t bir sesle: 

Ilunu nı> bilıyorsunuz? diye 
sordu. 
~ Munyenehnncsin<> 

Sfr! 
ıdtUm, 

- 1''nka1 rnık onun odnsından 
gelmi)oı mu'· 

- Evet. Jı' tkııt o odasında de
ğil. 

- Peki. Nruııl ols;ı ıwinc dön~
cektir. 

Bu sözü söyledikten sonra her 
ikisi de birlbırlnden nyrıldılnr. 
~nbnhleyin snnl üçte Mııdrun 

Mndln~'in hnata olan kocasına nğll' 
bir nöbet dııhn gelml ve kadın 
hiç durmadan doktora koşma.} 
m~cbur olmuştu. Doktorun e\•inin 
önüne geldigi zaman avluda bir kl
Rinin yürUdilğtinü hisı ediyordu 
J<'nknt, kadın, kendi d<'rdile m : 
gul olduğu için bttnn chemmjy t 
vennrmekl(' beraber, Mister Mor
ton oldugııııu 211nnet1J. 

!\'flıaw•t ireı ive girdiğ'i z.:ımnıı 
hiih1 odada •ı;ığın ~' aniığını gördil, 
ve buna ha 'l'Ct etti. Heml'n kapı- n 

Spor bahisleri: 

Spor arkadaşlığı 
Yazan: S. Türkdoğan 

tı lb:ru J"edtnı .>onu 'ftkııl~ 
ı Ulfllr He,}Ctinden : 

Mıwye mütchasstr olan çoktur. Ho.. 
le gmçl!.k ve spor bnhlılerlnde bu h:ıı 
rcu y.::nllıımck vo gcçml gUnlenn hfi· 
trra!annı tnzeıcyebllmck ç1D yeniler! 
<" kiottrmek moda olmuıtur. Manm;l.. 
!lh gençleri be# nerek d e.ııki gUnleri 
ydd tm k ve bwılıınn gllzeı ve fay
da.tI lnmtlannı ayırnrak antatm k 
mümkUndUr. 

Bugün cidden ek&k olan bir tarafı· 
mıa, spor arkadagiıRıdır 

Spor nrkndU§lı ı, \ki v filydn.ı;ı 
n!sbcUnde nıq;akkati <;ok olnn lhtlaas 
sporu ynpnnln.n bo ıı:anmnı rındn bir 
nnıya toplar; bunıan ynlnız ııpord 
değil, hayattaki ll'ılettayln bir mu 
l<üllc ini hru lııısu unda blrblrler n 
Eahlr lnlardı. llugUn takım arkad 
rı blrblrlerınl ynlnız 
maçlarda go ir) ıl lr. 

nız ·~ tUDJ • ~l'Olt mtADA LI .ı 

~ l' ltau ~f.n.nıış, ve nihayet kule etınl>~ir se'brp vardır, dcnılt disc. bu a1•a.ndala, bir facia şekli· 
lııe~<la;o ciddi fikirleri oldu- m:es~=zıtarı da, onun .pvli ~~ğj r.f vennlııtt 

tı. 5id; koyı·ncn, amcası bu yo u. , kartsiylc • geçme~ ·Jir Doktorun cvind~. C\' işlerin(I ba-
~ Ilı etıe miimaruıa.t et- ğunu. M' ~ emlekctinden u_z ld kan ihtiyar ve namwılu bir kndm-

tıı ~ bu j için böY ctı~ı ve yerleştfglnf • dan ve gene; bir himıcıtçl kızdan 
~~l.r h anıca Teodor i<;in yere kar rfat'dı in başka kimse otunnuyordu. Ara· 

Aynı saatte doktonı bir ziyaret· 
çi nrndı ve onu yerinde bul!lmadı. 
Kocası I1asta olan bu zi.} aretci kn
dın Madam Mnding'di. Bu kadın 
doktorun odasında ığuı yandığı. 
nr gönnUş ve kapıyn \ıJrduktan 
f!Onra bil" crvnp alnmaymca, bf'llki 
doktorun d·şanda bir hastnyn ça
ğınldığmn zn.hip olınuı; \"C evine 

ya vurdu. Bit crwnp nlıuno.yıncn. 
doktorun b lki snndahmmda uvu
yup kaldığını duşlindil ve sonra / nıer ~UntısU ile :f hmedJ, seCertnsları 
pl'llcereJi de vurdu. Bunn dn bir ile goUrd klert yeıncklcrlnl kar§Tld 
cevap yoktu. Nilınyot perdo il<' du- kırmızı tribünde yerken bırakır t~ 
vnrm anısında bJr ynnk gördU vo ele kendlml:r. k lorl alaca~ yer arat". 

ı. · l' baba Yerimle idi. diıt e dtyo ııvf~tarm nihayet bu u - b:-ıcı v0 u ak drw•ndn, b"ı:ka ycr-
"\"a aYatını kııznnmnk ~ Tıım bu ş d doktorun ~ s ,,... ...,. 

lıtta-.._ en~ bir ı;nmıın a 
-~.YUnunda bar işletti. o · 

oradan içc>ıiyo baktı. dık. Ö"Jcdcn sonm .r•ı• r.,, .. n-t,•ı 1nn 
r Dmıamı yarın) (wtjns ~"il; ... r. ç , ·, ,, • 
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SURiYEDE 140 
ALMAN 

PARAŞüTCüSü 
Berlin, bu haberin 

uydurma olduğunu 
söylÜyor 

Bertin. 10 (A.A.) - D.N.B. ı..jı\ae1 

llildlrlyor: 
Alman mahflllerinden bildlrlldl~In• 

göre Röyter ajansı Ue şarkt ki hür 
Fransız radyoau, İngilizlerin Sur'ye
ye yaptıklan tecavUzU gilya haklı 

göaterm •k mak.sadlle, içlerinde albay 
rütbesinde bir subay da bulunan HO 
Alman paraşütçüsünün Suriyede İn. 
gıllzler tara!mdan ealr edildiği habe
rini lf&a etmişlerdir. Bu h!tberde dol 
ru tek bir kelime yo'ktur. Bu haber, 
G!ride inen paraşUtçUlerin yeni Zelan 
da ünlforma111 taşıdıktan hakkındaki 

haber gibi tamamlylc uydunnadır. 

BORSA 
-lstanbul 10-6·941-

v EKLER ..... l.st 
111 Dolu L32.20 
ıeo~ -
111 Unıt -

°108 ln1on ll'n I0.'70 
1111'1orlll -
llO Belp -
111 Dnlnm -
100 Len -
111~ -
100 Oell Kroaa -
108 Peoeca 1'.91715 
100 Zloti -
100 Pmt8 -100 LQ -100 Dlaa -
100 Tm aı.mı 

100 J.neo Krona I0.7"5 
100 Balıle -

inailizler 
Giridin 
tahlive
sinde 

Ne kadar 
• 

gemı ve 
asker 

kaybetti 
Loodra, 10 (A.A.) - Giridin tabii.. 

yeai ~snaaında batmlmış olan bir kru 
vazörJe iki muhrip hakkında amirallik 
dairesi tarafından dün neşrt>dllen teb. 
llğ: 

Am!raJllk dairesi konseyi. kıtalarr. 
mızın Glridden tabllycsı esnasında 

&§&ğıdakl gemllertn ziyaa uğradıtmı 
teeuilrle bildirir: 

Tayyare datl kruvazörü Catutta ı.. 
le Hervvard ve lmperial muhriplerl, 
Catcutta kruvazöründe ölenlwin aUe
lelert keyfiyetten haberdar edilmi§. 
terdir. İmperial muhribinde ölenlerin 
aileleri de imkAn hallJ} olur Olmaz 
haberdar edileceklerdir. Hervard llOD 

deta olarak sahile d<:ığru giderken gö. 
rUlnıüttUr •. Bu gemi blJ' dflpnan hava 
hücumu e.snaam<Lı hasara uğr&mıf bu 
umuyordu. ltaıyan bqkurr.andanlığı 
bu gemideki mürettebattan 229 ki§!. 
nlıı Jwrtanlarak karaya çıkanldığııu 
ve harp esiri olduklarını bildirml§tir. 
Diğer bazı mal(lmat elde edilince bun. 
lann aileleri vaziyetten haberdar e.. 
dileceklerdir. !mperlal muhribi bir 
dÜflruln hav& taarruzu neUcealnde ha. 
aara uğradıktan 80IU'& kendi kuvvet. 
lerlmiz tar&fmdan zaruı1 Ol&r&k batı. 
nlmlflır. 

Akdeniz fil08U batkumandanı, kıta. 
Iamımm Glritten tahllyeal neticelen. 
dltl zaman 17.000 ı mtıtec&viz ukerm 
adadan kurtulmUf bulwıduğunu bildir 
mi§tJr. Giritteld ukerlerimizl. düt

ı------------·---11 man kuvvetleriDlrı atql altmd& bulu. 

-------------ıı nan ve tahliyeyi kolaylaftırac&k vur. talardan mahrum olan J1manlardan 

Altm: KM 

=============! vapurlara trk&p mecburiyeti b&m1 oı. 
hep beraber gider yanıana otunJrduk. 
Baıka hattaıa.r Kıbrıalılarm yalım· 

na Mahlde, veya Abut :&fendi yalm
D& Vedat Abuda K&ndDltye; ""7& 

~eşh;.ır _koşucu R.ılu!un mqhur koru.. 
auna gider idman ya.par, denizde duf 
alır, yemeğe otunırduk. ötleden aon· 
ra o zaman pek moda olan fokatortı&r 
ça.Imır; Besim Ue Mehmet AH bu sı· 
rada denize karp kurulduklan ıez. 

Jonklarda JreetirlrJer. Bu atrada g111le, 
disk, cirit gampiyonu Sudi, belenme· 
diği pll\klan dlak atar gibi denize a· 
vurul'lllL 

muff.ur. Bindirme ameliyeıdııin pce 
ppılmuı, kıtalarmmm 860 mil me.. 
atede buluma Kısıra ~ 
H aa.t~ ~lu"fii RP ~
yapmalannı intaç etmi§Ur. Bu aer
haU• clllpı&ıun IOD dereçe alU' 11&'9& 
anc:umıan altmda yapılmlftır. Bu me. 
ralt altında yapılan yolculuk eanaam. 
da datl bat&ryalanmmD dilfmaD tay. 
ya.relerine verdirdiği zayiatı teablt 
mllmktln olamamııtır. Ma&matnı bir 
eok d~ tayyaresinin tabrip ediJ,. 

dİti. ol.ğer bir çolımllll da hasar& 
ugratıı~ §tlpheaizdlr. 

Amerika vevi bitti 

Ruzveltin 
ameleye mesajı 

Akşama doğru sandallarla Bebeğe 
seçilir, (Türk AUetlzml) Galatuaray 
denlzcllerine miaa!lr olurdu. Onlar da 
bize akpm çayı ikram ederler; futa. 
1.ard& rezdlrlrlerdi. Bu vapur. aaııdaJ 
11eyah&Uertndeld pkalar, etıenceler 
taJnJma]er bizi O kadar gUldllrUrdll ki, 
Ömer Besim hepimizi enerjimizi fazla 
arfetmi§ olmakla korkutmaya mee· 
bur olur, biz de bUsbUUln güler, kırı· V8flnıton. 10 (A.A.) - Nort Ame
JırdJk. Bir kere btlytlkdere çayırında rik&D Avl&Uon kumpanyuı tayyare 
beıp beraber idman yapıldı. Sonra ku. f&brikaıımm uker t&ratından Iıgaıine 
sıı çevtrtildl; ve çocuklar hep blrdeD ait emrin fır..zaaım mtltealdp Ruzvelt 
plıfasulye plfirdller. Hiç unutmam bir beyanat nqretml§tlr: 
bu fUOlye o kadar tuzlu otmuıtu kl, Bu beyanatta ezcümle §6yle denll. 

hatırladıkça gUlınekten katılırdık. mektedlr: 
KtUıim maçlardan blJ' gUıı evvel va· ''I':ıbrikanm tekra.r açılmasını temi
purla boğaza, adalara gidilerek dönlL ne karar vermlf bulunuyorum. Fabrl.. 
ıor. bu aureUe bir gUıı evvel heyecan kanın derhal taallyet.e geçmest ıa.. 
yatı§tırılmıt. bir gece evvel lftUıa ne zımdır. l§Çt mllmeuWeri ile yapılan 
yemek yemif, rahatça uyumuı oıur- bir &nlqma mucibince tavasaut gö. 
dok. rll§meleri devam ett~ müddetçe lma. 

Bu ıezme ve eğlencelerde aUetlzme llta devam oıunacaktı. Amele bu an. 
&it arzular, teınnenller projele,ir ve l&§Maya riayet etmiyerek blr hal ça
aonra tatbik olunurdu. Kolej - Gala. :ren tıulmak lçln mllz&kereler cereyan 
taaar&y mUaab&kalan, Balıkeair, Bur- ettiği mada taallyetlni tatu etıniıtir. 
.ıia, Ankara seyahat ve temaaıan; Tak Bu vaziyet birle§ik devletlerin mUda. 
atm atadma pist yaptırmak, aUeUere fauma ciddi surette zarar verml§ bu
'fU)ım:ın giydırmek, mUııabakalara lunmaktadır. 
Hant _ Parleni koymak hep bu spor Bu aebeble ve ordunıın bqkuman. 
arkadqllğmı doğuran geiiııtllerin ve· danı ısıtatile tabrikanm tekrar ııe ba§
y& gezir.Uleru"l tevlit ettiğ: arkadaılı· lamasuıa karar verdim.,, 
tm ve tlkir teaUlerinin husul bulmuı Ruzvelt normal bir tarzda lnıatAta 
birer neUcesidir. tekrar ba§lanmcaya kadar tabrikanm 

Biz bu arkadqlık sayesindedir ki, ordu emrinde çall§tırılmumı emretti. 
maruz kaldığımız, bilba!I&& spordaki flni tasrih etmekte ve fUDl&rı söyle. 
mAnevl mUşkUlAt.ı beraber yendik. mektedir: 
Balkan memleketlertne, Avrupaya, Tayyare imalA.tmda çauşan erkek 
Sovye' Rusyaya olan spor seyahatle. ve kadınlar memleketin nılldataasm
rlnde blle bu arkadaııığ'ı devam etti· da çok mlllıim bir rol oynıyan zaru. 
rerek senelerce beraber spor yaptık. rf bir vazife görtlyorlar demektir. 

lıfa~lanmız haricindeki boş zaman· Ruzvelt ifçllere, bUr vatanda§lar 
lanmızea da beraber bulunmak su. sıfatiıe haiz olduklan bakıarm bima
retiyl ~. iyi, temiz yaşamak ve sporda ye edileceğini temin etmekte ve yapı. 
muvaffak olmak. rekor yepmak bu· lan mllzakerelerln A.dllA.ne bir netice. 
ı;uaunda spor arkada§lığı bize çok !ay· ı ye varması için çaııııtmakta olduğu. 
dalı oldlL nu ll!ve ederek bu neticenin makable 

Bugün - birkaç iatlsna ııo- spor de p.mil olacatını bildirmektedir • 
yapan gençliğin bUyUk uir noksanı Vqlngton, 10 (A.A.) - SUngU tak. 
budur ı~te: Spor ark&daguğı. mi§ piyadeler, hatif mitralyözler tafı.. 

Sıvaataki maç 
Smls (Huauıd) - Şehrimize gelen 

Malatya MekikllPOI' takımı ile Sıvu 
Demlrspor tatcımı aruında dün stad· 
ybmd1. yapıJU ~ 2- 1 Mekikspor· 
lul&rıD ~le neUceıenmlgtir. 

yan zırhı· otomobiller ve mUteaddlt 
kamyon1arıa getirilen ihtiyat kuvvet. 
terinin yardımı ile dtln geç vakit Nort 
Amencain Aviatıon Company fabrika 
smdakl beş bin kadar grevci ile tarat 
tarlarınm bU~1lk bir kıammm fabrika 
dan 2 kilometre mesateye aürmete 
muvallak otmuılardır. 

• 

Trakya mandualarmda 
Milyonlarca kilo kaşar ve 

beyaz peynir yapllİyor 
Pancar mahsulü bu sene çok bereketli olacak 

Edirne, (Husu.Bi> - Senede 4 
milyon kilo nefis beyaz ve kaşar 
peyniri çıkaran Trakyada son 
senelerde sıhhi bir düz.ene ko
nan modem mandıralar, bu sene 
de haruetle çalJ§IDakta ve imal 
edilen peynirler her gün tren ve 
kamyonlarla Trakya ve lstanıbul 
buzhanelerine sevkedilmektedir. 

Tra.kyanm ve bilhassa Edime
nin iktısadi hayatında mühim bir 
yer alan ve peynirciliğin bu sene 
de sarsılmıyan normal istihsal 
seyrini takip edişi memnuniyetle 
kayda değer h!diselerden sayıl. 
sa yeridir. 

Pancar mahsulü de bu sene çok 
iyidir. Her yıldan fazla ekildiği 
gibi fazla olarak mevsimin de 
çok müsait gidişi ve bol yağmur. 

larm sık sık ve tam zamanında 
yağışı bu mahsulü ala.bildiğine 
geliştirmektedir. 

Pancar ziraati bazı Trakya 
köyleri için başlı başına bir gelir 
ka~ğıdır. Bunun için pancar
cı köylülerin yU.zleri gülmekte
dir. 

Kaldı ki diğer çeşitli ziraati 
de son derece bereketli bir sene. 
nin verimi ile çok zengin bir re. 
kolte vaadetmektedir. 

Bu arada. Trakyanın yeşil o
valarını dolduran hayvancılığı 
da verimli bir yıl yaşamaktadır. 
Bilhassa hastalık olmayışı, do
ğumların iyi ve alnn satnnm da 
normal oluşu köylüyü bilhassa 
sevindirmektedir. 

Parasız roman, parasız abone 
V A.Kl'rm daimi okll)'Ucularma kupon mukabilincle vermekte oldutu 

ronanlar, llmJdln fevkinde rafbe& sörmDt&ür. mc lılr kaanç muka.. 

blll olmadan ,,, bu kAsat lıulanıımda, ...ıece de\'lllDh olmyacularma faydalı 
olabilmek kayguı ile bııreket ecir.il '\'AKIT, gördllltl al.ikaya dalla geatı au· 
rette moküek.d'! bulunmaya karar vermifUr. 

Bunma için §lmdUlk dllttlndtltlımllz p: Daimi olmyuculanmıza paraar& 
abone temin etmek. Paraaız abu1ıe kaıanımyc için blrlacl tart. VAKiT Ku. 
poalannı toplayarak VAKiT oka,)-uealan aerisl ldtaplanncbn alnaktU'. 
Dalmf olmyucalanmız araamda bir mftM.lııN:a açıyoruz. Bu müsabakaya 
pıwakır arumdP kaıwnanl.,. vereeettıms bedlyeler IUJl)ardJr: 

S ldft:ICR SENELiK V AKIT ABONESl. 
f AL Ti AYLIK VAKU ABONESl. 
~ 'Oç AYLIK VAKiT ABONESL 
'8 BJR sıı:NELIK. V AKIT .ABONEst. 
U D'ON n YARIN NEŞBIYATINDA.N BİBER KITAB. 

Müııabaka)a girme ......... : 

Wuma TMlkalara ~ "*"* ~- pıtlrllee ''ZiNDANCI KAP
TAN" ffl ~ UfS,, remmlan lılrer mtltıtü:ll emer olmakla beraber 
lll&ftıl'a JeP7ftli lllr hltlaıagwçla dev.laı '.eem1tt1r. ş.bln Bd9ln de bir ottu kal· 
mqtır. Şalda Bf'lml ot1121111.tar1Ja _..,., ,.ŞABl:N RICtstN OOLU., cltye kay. 
cleWfl ~ rAKJ>UJZ FIBTl!fASI", '"l"Vlul KORSAN" (ÖLMEZ REiS) 
admı da 'ft"1'17or. lkr~ pme VA1UT olaQ'aealan kl1ap1an 11erl9lnclen JUi" 
lyaeak bu roam1111 Mını Jntlllabl lılz olw)'ueulanmma lmaloyoraz. Yukarda 
-,ydltmm ............ n ....... ~-f" ,.AŞK UGRUNDA.. roma· 
nmm Ddnd fo...-.mı almalE tel*' &hilei'ecetbdz "Ya VAKiT YURDmtA 
pttreeetlals Jmpolllarla beraber ŞAHIN BBtstJf oGL'U ıomMma hancf 
adi mDaulp slnlBftlntnll lllldirea ...O. adrMll lılrer ~ ftftlelekılnlz. 
~:.~ ~~ ~UIMUl-DAW1r. .-..~a-tp . ...._ 
~ı ii'I* ~-.~-~~ie.tihe''fideuoıntz. fMm C'.t'VSptar 

t.unı!~lecek. ~ ~~ rv ~ s,mı ~-~ ')"Mdljana hediye• 

- "1fleeeUlr, 
DAtMI OK.1'TIJCl11ABJIUZ~N bdJll...vııt ~ZDZ<l&GtZ 

' I urt. Mr laİc •7 tıoma nelr ....,._m il lnel ydau dolduncaıcttr. 
V · ta ydclll' da'lma ~ Mipıa )'Utd davuaıt we yurddafm bakkmı mil.· 
dafaa flderek. olmyucola~ ede'JI' kllltllrttall, Oml &e'f'lywdnl ve okuna zev. 
kini artırmak )Çin ı:aJıpa ftl bunun IÇln - gö&el yudar, en cbzeı tefrikalar 
ntıf!'flden VAKIT'ı ilk •)'1alİUb4 tıaııa... taldp eden okuyueular vardır. 

VAKii, daim: cıka)'11t'lllanm d&ba y,ırmdllıı taftJ!1U1 olmak lfln, kupon top
layan olmyaculan'nm Jalmlerinl de latlyeOekUr. Bu JalİDJer pz4"temlzln mu· 
ayym lltitanllllda ~~ve bir ''DAtMI O&UYÜOUJ.AR.. doa)ıuıı vü. 
euda getirilecektir. blmlerbdn Mtrbu lstemlyerek d&lml olruyueudo8y&1mda 
kalmumı lltl)"ftl oknyucıaJann Wmierbd nepedllmlyuıel<Ur. 

DalmC olmJ"11C11lımnn, yabuz Jı.upqa mukabWncle roman becllye almak 
ve abone kau.,,,.lrla ~lav, ber aeae bu lalmlere biç beklemedik· 
lerl bir ınada blft!r ettrprk tıefkQ edecek hediyeler verilecektir. 

Dır.imi VAKn ckııyncıalan, VAKJTm &lleatnden la,)'1lac&k ve btır &-rt
lert dlnlenea$. --ftl'll9- ber lflııi takip ecllleaekUr. 

312-332 doğumlu botun 
sak~tlar çagrahyor 

Beyotlu yerli Alı. ~: 

332 ll: 312 dalıD bllUln aakatıar ye. 
Diden muayene ettirilerek aakatııkl&-

rmaı hangi kmma alt olduğu!ıun tea. 
biUne lllzum hami olm111tur. BOtllD 

a&kaUsrm raporlarlle ntıtua ctızdan. 

larile ve lkfşer adet fototra:flan ne 
hemen ıubeye mtlracaatıan (9010) 

• • • 
Beyojlu Yabucı Alı. pabNIDdell: 

337 eoğumlularm Uk yoklama ve 
ihUyatıarm 941 yoklama mllddeti Ha. 
ziran r:ihayetınde biteeekUr. Gelmi

yenler .iıakkmda 1 temmuzdan lUba. 
ren nakdi ceza tatbik edilecektir. Be
fiktq ve Beyoğlu mmtakaamda bulu. 

nan yabancı 337 dotumJulardan ve 
ibUyaUardan henüz yoklamamıı yap. 
tımuyanlarm ceza görmemeleri için 

hutran ayı zarfında ,ubeye mtıracaat 
ederek yoklamalarını yaptırmalm ı. 
lAn •olunur, 

••• 
V-sklld&r AL Şube91nclen: 

Bu S'J) Tıp FakUlteai, Veteriner P'a· 
küıteal, Eczacı, Dlf Tabibi okulları 

ile -Ünfverııite ten takWteal kimya ıu· 

besinden mezun olanların 941 Tem
muzunun ilk yansmdan Ağwıtoeun 

blrincı gününe kadar eon yoklamalan 
yapılacağından fUbede kayıUı oldup 
da bu yıl mezun olanlarm mezuniyet 
veatkalartyle birlikte nutua cllzdanla· 
n ve lotofrallariyle ,ubeye gelmeleri 
tqrada b11lf.ınanlarm bulunduklan 
mahallin askerlik fUbelerine mUraca· 
at eylemeleri ve bu müddet içinde 
yoklamalarını yaptırmıyanlar bak&)'& 
aayıl~ U&ıı olwwr. 

lat.anbal 4 dl icra Memurlutuadan: 
140/3053 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
gramoton pllklannm ı nci açık artır. 
m&aı 18.6.941 tarihine teeadtlf eden 
Çarfa.mba gUııU 9,5 ta Beyoğlunda 
Ttlnelbqmda 6 No.Jı dükkanda yapı· 

lacak ve kıyıneUnln ytlzde 75 ini bul· 
madığı surette ikinci açık artırması. 
nm 20.6.941 tarihine tesadllf eden Cu· 
ma günU aynı mahal ve saatte vapı· 
lacağt lll.n olunur. (36102) 

( KAYIPLAR __________________ / 

· 2829 sicil numaralı arabacı ehliyet. 
tıameıni zayt ettim. Yenia!nl alaca· 
tpndan eakiainin hUkmll yoktur. 

Kadıköy: Zlverbfly Yolmtu 1/5 
numarada Höaeybı Bafkan. 

(lllM) 

••• 
HeybeUada b&lıriye mektebi!lden 

aldığım askerlik tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan esk!ıılnln hükmü 1 

yoktur. 1 
Silleyma.niyede Boca Gıyaeetıln 
mahaileal Namabftm aokak ! nu· 
marada U'7 'lıevelltlUll Mehmet 
otlu .Recep Almazer. (S61M) 

* * * 2860 sicil numaralı ytlk arabasının 
pill.kamu zayi ettim. Yeniaini alaca.. 
ğımdan eakiainin htlkmtl yoktur. 

Panplh: llal~rpd eaclclNI 
No.: 108 Danyel Papa. (16166) 

Sahibi: ASIM US 
Bamldrğı yer: V AKIT Mcıtl-.amtt 

Umum nefriyab idan eden: 

Be/ile Ahmd s..,a 

TGrldJ• ca11111arıyet1 

ZiRAAT BANKASI 
KurulU§ tarihi; 1888. - ::iermayesı; 100,000,000 Türk~ 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
ZiTot oı tıcarJ 'ın nevı banka mua1M~lni. 

Para blrlkUnnlere 18.800 Ura llrramlJe .....,,... 

,,, " .ara.at B&nkUmda ınmıbaralı ve Qıbanız caaarruı ae"" .. •- - .,11~ 

llC il.ram OUJwıanJara 1en9M • dera ""kfleceJI kur'a ile .... ,.cSSIO 
p1&u core lltr&miy• ııatıtııacıılfttr. 

ı .ooo Ura1ı1ı ı.ooo Ura ıocı adecl 50 0raıı11 11.00I ,,. 
500 • 1.000 • UCJ • .. • ..... • • ı50 • ı.oocı • 1&0 • :!41 • .,_. • 

• • • 
• ıo:ı • c.ooo • 

DIKKA T: Besapl&rmdald paralar tıl.r 9elle t~de :;o llradd af' 
.20fmiyenJere ilU&mJye ı:ıktı'1 takdirde "1 ~ razıutyı~ vertl~ 

Ke{i ,.: 11 Mart, 11 ffazl.ran 11 ~ ıoı. ıı Blrtndl<ADuJI • 

.... r!.~·.Je .. ya•p•ıl•"·· ...................... 
911 

........ ~ 

ıstanbul Beled ıve• 1 

ııanıarı 

12 Haziran 19U Per em~ 
13 .. .. cuma 

300 
3Jl 500 

l4 .. " Cumart,.si 'i\JJ sııo 

16 .. " Pazarteııl :,sı ~90 
17 ,, Salı 891 1171 

Be!edıyc ve Husus! ldare t kMI' H' ek 17J rlnın Hazıran 94; ()Ç • 

yukarda !:ÖStcrilPn ~ ,ı..,•ude c.ı~.faı~ sıra n ımaralanna göre vt>rlltc ~ 
aylık sahlplcrJ111n ?.iraat Bank!lıHn'l nıUracaııUarL ~ 

• 

t>ev1et Demiryoltan ve Liman19f1 

işletme Umum idaresi ilanıarı 
Memur alınacak ,/ 

1 - Dcvlf't O<-mı•ycllan [8?,ıA'l":,ı, sınıfında istihdam edıtroelc ~~ıı 
sa.baka iı. ortı> mektep n•ezun:ı.r,!Jd:c; barel<et memur r.amzedl alıP""" 

:.. - MUsabakac.a k zananı~-ı. oo Ura ilcret \'erl!ecektir. ~ 
3 - M\!sahka. im.ıhanı 16 n ~, tarihinde saat H de Hayda~ 

kara. Balıkesir, Knyseıı Malatv.ıı Adana, Af:von. lzmlr, Sirkeci"' t• • 
l~letme mcrkeZll•rindc ve Sıvas, I::ski~ehir r er Atölyelerinde yııp:.ı,,or 
Mü:-acaatlar bu işletme ve atöl7-' ınCoUrlU':<:er. ve istasyon ,efilk e 
bul cıunur. 

4 - MüPlll>akava •ştir!k Ştı!'3lt1 şunlardır: 

1 · Türk l'limak 
2 . Ecneb• b!r k:msc ıle e-.·ıı oımare<ık 11 ) 
3 1.ıı yaı:ımı ~ t.rmlş "f 3< zu gec;::ııemlş oım'lk rso va• *.,., ';il 
! . Askerllgın: ;-apmış v.•yn &!ke:-1.ı"t:.nl yapmasına o aS 

z.ıma:ı ~a'mır oımoıt ~ 
'5 ?.~lısabakaaa u Jvaf! '• l•.ınıum JtiAhıra iaare doktorısrı? 

dan yıır;'a~k muııyene. c sıhbI "l"Jruıuları 1en.lryoı işlerinde ınızi!e 
elverişli bulunmak 

S - MUracıın• ıı 'cRlanna .,,ı:-·'.lnacaH vesikalar ,unıardır: ı;I"' 
?•ılfuf. cUzd uı:, cıpı. ma veya •v .!kname aakeruk ves•kası ""JIS f ıJ' 

dlkU iyi hu) kClğ <lı, çlçt:ı< aşısı ~.tı.ğıct:, evli o•anlann evlenme ::il~ı. 
veaıkalıl< fotoğraf. oJ 

7 · - Da far.l:ı -ır: .. :Omat RJm'lk lstlyımıer!n ı,ıetme <11Unıırl 
veya lataıryor ŞPflllderlne blzzıt• :n'4rucaat \\'•melldlrier. d1 

~ - İstldalar en s ... ı:ı 14.6.ıHl ~ ı.:;U saat 12 ye kadar kabdl 01~) 
( 2849) ( , ..JJ . . . ,.L 

Muhnır.r.ıcr bedeli 1700) 11-d c'nr. 1000 ~det 220 volt 300 wstl~~ 
ı.tl'~ulil f23 6 lr<41) Pa?.ıırtesl & 'r. sr..at (l') 45) onu kırk beşte ~ r · 
da Unr hinası d11l•ıllndrk, kom· .. yo .. tarafından açık eksiltme u 
alınncak~ır. t 

B•ı işe girmek lslıy• nlerln ( ıl!i) lira ( 5C) kuruşluk muvakl<•~.,ı 
v,,. kan 11.•ın t.1yin "tt tt vrsaı e ... ıı.kte knltme günü s&ılune 
mlııyona mUrarantları lt7.ımdır. ti" 

Bu işe alt fartr.am<!er komı'>yonrJan parasız olarak dağıt.Jllll9ıı_d, 
,.~ 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

qenide11 

açmışlıl 
Kitap, mecmua, gazete basar• ~ 

Tibiler nnm"'" dl7;;; ~eri al~}'$ 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

Ankara caddestuıı. e .. 11.l!teber ye'rlnde fevkalide 
\-adar ve aydınlık bir blnıı kiraldrtu. 

Vakit gazet<•ııd ldarehımesine mtlraeaat. 


