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Türk -Alman paktı Kira bedelleri için 
----~----------~--d~----=d~------- 1 geni karar çıkıyor 

iki mlJJet ar&SID 8 evam I Mobilya kirası, kıymetinin 
bir itimat devresi açtı beşte birini geçmiyecek 

ingiliz ittifakını tedafüi istikamette tatbi.k ........................................ ~,! Kıymet takdıri 
eden Türkiyeye,Alman_ı~nı~ t~~~vüzf hır Başveklllmlz , beledıye heyeıince 

siyaset takip etmedıgı goruluyor... ve yeal pakt Anka!~P!!~:~~ Apart. 

tazan : ASU'd US man &ahipıerini aıikadar eden bir 
, eyahut Musul petrolle rini e le gc. T "ORKİYJ', cumnurlyetlnin, hal<ikaten bir talih eseri sayılabilecek koordinasyon karan yakında neş. 

18 Haziran tarihli Türk •. A.I. çinnck icin olmasa bile boğazları muvaftııklyetıcrinden hlr1 ee, idare mekanizmasında, şeflerin lıha. redilccektir. Bu karar binalarını 
man d06tluk nıuahcdcsının elinde tutmak için Tü rkiycye ta. mını en \erimli y.>lda ıerçekkş~ırmek imkA.nına sahip devlet adamlarının mobllyc ile kiraya veren bina sa. 

~1 müna.scbctilc Milli Şef Js. arruz edce.eği bir gün m&.;~lcsl ~c. bulunmasıdır. Başvekilimiz Refik hiplerini alakadar etmektedir. 
nıet lnönli ile Alma:. dcdct reh;i 1 lıikld ediliyordu. Al~anya ıle Tür: saydam, bu ısusnnt mekanizmaya, Mobilyeli gayrimenkullerin kira 
lf.itıcr arasmda teati edilen tclg • klyc aras_ı~•la slJ&sı \Cya lçtlma.ı rejimin en tarlhl safhalanndan b . bedeli iki unsurdan terekküp cde-
l"aflarda bilhassa, iki millet mU. hiçbir Jhtıl~f lıu~unnıamakla bera: rinde riyasete başladı ve o zaman- ccktlr: 
hL5ebctıerinde karsılıklı '" dc\'am. her titratocJık sebeple r le Unıurru danberl, milli kuvvelimi.zl.n sıyanet l - Binan:n icar bedeli, 
lı bir itJmat, dcvrt·~i açıldığını J!Mr.t· Harb içinde yanyana ha rbeden . i. ve naüda!aası namına ne kadar bll. 2 - Mobilye kirası. 
te • ft h susi bir ki ordunun bu defa r.arpı~ı ıh. yük teşebbUs varsa, hepCJlnl en kıta. Mal sahiplcrilc kiracılar arasın. 
di ren ifade ~er tara da u ·' ır Bu timaU haz.in bir tarihi tC<:clll gibi yetll bir pJAnla tatbik ve intaç et- dn kontrat yapılırken evveliı. bl • 

kkat \ 'e ali.ka u•:an ınDIŞL • .. na ki b d il t bLt cd"I k "' lk · ··nuyordu. mek mazhariyetine erdi. nın rn e e es ı ece , 
ifade tarzı bu yeni diplomat ~c. go~ulmaıı orduları B ulgaril!>tana Refik Saydamın BaşvekAlet dm·. bilahara mahalli belediyelerce 
slkanın bazı Amerika gazetele • girdiği Mrada Jinc \'&'~ ın görüne n real, Tilrkiyo Cumhuriyetinin en birer heyet mobilyenin kıymetini 
ilin iddia ett;<;derl glb •. i :ııınan~-a b "htlmal Alman .. ·~nın basiret.il t 

1 
si 

1 
! 

11 
t' takdir edecok ve bina mobilye ile taraf d T"" ki . • uzl"nndc ~ a. u ı ·• enerjik ve nczakc ı yas na ye .. 

p knıınhan ~::., ~ t.azyık eseri sh·aseti saycıtindo berta raf edil • ne sanne olmu§tur. Yenilemek, yaJJ. kiralanırknn mobilyc kirası da mo 1 
!1 e r t>• r . rnİştir !\ iman orduları şc:lcrinden mıık, yükseltmek ve dcrlnlegtlrmek bilyenin kıymetinin beşte birini 

Olmadığına bariz bir dclllldır. a)dıkl~r; emlr ü1.erine Trakya h u. haml~lylc zafer ve muvaffaklyet lücavilz etmiyecektir. 
Hat:ti Yakınşarkta 1ngiıtcrcyc dutlarımıza yaklııı;mamıştır. Vakıa içinde ilerllyen hUkQmct tdareal, Bu karar 10 şubat 941 tarihin. 

karşı fttJfakını muhafaza etmekte }'unanistaıun Jı,t:ili.smdan !IODra dünya yüzünde her yeniliğe, her ı::. den itibaren mer'i olacaktır. 
Olan bir Türkiyeyc Ahnalıya tara. Adalar Dcnl::dndeki Yunan adala_ §8 nareketin<!, her çeşit ulviyet ve 

SAM 
Müttef ikler 
tarafından 

işqal 
edildi 

Londra, 21 (A.A.) 
Şam'ın müttefikler ta
rafından İşgal edildiği 
resmen bildirilmektedir. 

• * * 
Beynat, 21 (A.A.) - Otı: 

Bu akf&m cephelerden gelen 80D 

haberlere gllre, dll§man:n artan ~ 
yild karoısmda \'e §ehlr sokaklarında 
kan akmuma mani olmak tlzere 
Franaa kıtaları Şam ıehrtnl terk et. 
mlfler ve tehir d!fındaki yeni meQI. 
Jeline çekllml§lerdlr. Iraktan gelen ve 
TüdmUr umumi Jstikametlnde ilertJ. 
yen olr dUfman motörllı koluna, hava 
kuvvcUerlmlz hücumlarda bulunmu 
ve bUyUk zayiat verdirnılştır. Bir tay .. 
yarem;z gen d<Snmemlıtır. Vlğer ceı. 
bolır~ kayda değc.r bir l"Y yoktur 

• • • 
\lıtl,21 (A.A.)-.Jo'ran ız.hıH.t ı ı • 

zırı General Bergerct Surıyed ) ı.pt. 
fı teti<ık aeyahıı.Unden dlın oğ eden 
sonra tayyare ile Vlfıye dönmuştUr 

fından dc\amlı bir itimat tel~ nnm işgali, iptida Türkiyc)i ka.. inklııat emeline tehdltler savrulan 
eden bir nzJyet h usule gcJdJğlni radan \ 'e dl"nizdcn sarmak irin bir saniyede onun e.llcrine teslim 
göstermesi iltibe.rifc, bu muahede başlıyan bir hareket zannedilmiş. edlldı. Hiç bir veçhlle kUçUkaenme-
harp hadiselerinin uza.Jdarda he • ti. Bu ihata hatt.kctinln S uriye '~0 slne lmkAn görUlemiyen bu mUhlm 
llii% görülmiycn sulh aleminin ilk Irak hudutlaronıza da uzanacagı dC\"renln klyaseUi kahramanlarından 

:--·-····-·······-·-·· ·-·· ı 1 Romanyaya 
General Bergeret gelir gl'lm z b~. 

vekil muavini Amiral Darlan taratın. 
dan kabul edlımlı ve Surl;>edekl a • 
kert \ ulyet hakkında kendiaine mu. 
!usal izahat verml§Ur. General De. 
nlzln a .uvatf&ktyetle idare etUAI mu. 
barebe hakkındaki iyi lnUbalannı bil. 
dlrm~ w bllha.ua fevkalAde aıcakla. 
ra rafmen P'rauız kıtaıarmm lıaY& 
ve de.ııiz kuvveUerinln de mllsabeNtt. 
le pcl< bUyUk bir ceaaretle harbetmeır. 
te olduklarma dlkbtt çelmdfUr. 

İ~arctt S&J,labllir. fa.rzolunmuştu. Fakat Gi.~d~ a. d , o terok.ı.ll zekfl aahiblni.n lcraAt.ile tarihimizin 
·a , ·olllc 1ınmasından sonra Kıbnı; u1..cnn • biri, Hefık Say amı rr. 

Alman ordulan Roman' ·gir d Su riycyc gidileceği yolundaki b.mzeraiz sayfaları yazılıyor. • 

dll1~1ga.ristandan 1ı·uT~~anh~dod0: .. ~~-' .. •enin yanlışlığı, fiJlen M bit Türk • İngiliz muhadenelı, TQrk - Sovyet kardeşliği, Türk • Bulgar 
ği \'e bu s uret e ~~- Iıuau., seIAmcU, müteaddit slyast tavı.ısuUar ve bUtUn bu harıCı muva!fakiyet 

YENi ALMAN 1 

.KITALARI GELOi 
IKöstence rn t ... ttJğl ,...ıat; Tüıidye oldu. . •-· t 1.... d ı k u ı de k ı h uza emas •· harbin artık Hür Fnı.nsız \C ıngfhz a u\"\6 _ hareketlerinin yanı """llm a, ıc.ım. e e ç n n aYrayan n :r.am ve ar . 

ile Almanya arasında eldiği ri J<'illt;tindcn Suriye üzerine fa.. kullde muvazene id:ıresı, onılfl baairctıı kanaımdan geı;crken, ananc\1 
i!:tJnabı Jmkiruıız bir hale g . ·di Jc tikleri ..hald~ Almanlar T1lrk4tW~t w~uı bir. ka.t <Alla JuyQMU...lf (IMrJerl me7d&ııa soıd.l 
~ti hemen hemen umwnıl • arruza _geç mda Jmyrtaıx ve ldba)"et J>Ul'il.._ TUrkle-ı~ .A.Jmanıan -.bu fkt eakJ doırtu- httAtınz .. _...., 1 dan Suriye. bu hareket lıartlS 

1 -a lmanyanm, A.-.o .a . . "tmck kald Bu , aziyet l ngtllz ıtttfakmı yanyana geUre::ı muahede de onun atyaat erğinl ğlnin vealkaları 
Ye FIJiı;tlo yollylc Süu•~Mı gı teda:Üi istikamette tatbik eden arasındadır. 

önümüz
deki hafta 

Türkiye karşıı;ında Almanyanm da Türklerle Almar ıann doa:ıugu, Almanlarla döğilşen İngiliz mUtte. 
Tfirld~eye ka.ı'ttı tec:~wilzi bir siya. fiklerimlzln lbtlllfı Uzerinde mUabet bir mUea&r olacak mıdır?.. Öyle 
set takip etmemek brannda ot Um!t edelim.. DJnya.nm bem:n bel' nokt.ıısında blrbirlerme ürpermeden 
duğunu gösteriyordu. .. t>nkamıyan ve blnnt tıce, kalbleı indeki digergAmlık hislerinin susuzluğunu 

i'4tc Milli Şef ismet İnöou Ue gtcteremlycn bu iki t:üyUk ınıllct, Türkiye gibi muazzam bir tellUd merke-
.Alman de\·let reisi H lt lcrin TürkL zinde, insani sam:.ın!yetıerlıl r•n ulvtalnl görmekle, istikbale umumi blr 
. ıı Almanya arasında karşılık. salA!ı yolu aı:ılacagını tabayyfü eyllyellm 
~ c c d -aınlı bir itimat dc,·rcsl Bu, bizim temennimizdir ..• Hakikat halde ise, hiç bir millete kar§ı 
~1~;,ğı c~akkmclaki sözleri böyle d:lşmanlık beıııemlyon Türkfyenln, bugUnkU "dosUuk leşkllALı .. nı kur .. 
fUli bir , ·aziycte isifnat eden bir masından aaha tabii bJr §CY cıJablllr mi? Türkiye çiğnemek ve çiğner. 

1 mek istemiyor. TUrld~ c, slysal thtiiAfJarın üstünde ve samimi muhabbet-
hakikaU r. ..M .. :r.. · t ı ı 

Türkiye Ue A lmanyanm wu qıl Jerln ynnmda bulwunak iallyor. Fakat bu vaziyet, sırf §ahs end şeler n 
yrafi \ 'C st.ratejik \Uiyctle rl ortaya koyduğu tılr aiyaaet oırnukla kalmayıp, ayni zamanda beynelmilel 

' ~ ';'~. ne getirilirse filli h&disel('I. ıstırabın bir an f"vvel nlhayrte ermesini istihdaf eden bir ideale da-
gozonu L- •·ık tl de 
rin f.l")it ettiği bu n-.. a n • yanmaktadrr. 
y• mez mahiyeti kolay anlaşılır. "Yurdda su'lı cihanda su:.h, biJıe Ebedi Şefimizdcn yadigAr kalan 
gıı;; ·çın lnönü Ue JlitJerin, ye. bir crncıe.d!r. :Milli Şef bu um:lcıyi, er. hayırlı tatbıkatıyle yurdumuzda can. 
8.un~~.:aıanan muahede i l~ iki lıındlran ve bayaUyetinl devdro ettiren en değerli devlet adamlariylc 
nı 1 ket a~mda dmamlı bir çalışıyor. 
;:11:/~· dC\ ret;i r.ıçıldığı yolo!~aki EnieHmlz, ••Ci?:an11 m da, ""yurd,. a ben.zeyebllmesldır. 
ifadelerine inanmak Iizonge-. HIKMP;T Mt}.11ı1R 

1 
Hava hücum

la rına ka rşı 

1 Tedbir 
; alıvor 
1 
1 

Ahalinin bir kısmı 
şehri terked iyor 

(Yazısı 4 ncii&) 

Alman 
gazeteleıi 

diyor ki 

TOrkive 
ve itaıva 
arasında 
Mühim bir 

iktisadi 
anlaşma 

imza ediliyor 
MUAHEDE. 
MECLiSTE 

Türk -Alman paktı-
••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • 

CEZAEVLERiNDE nın ımzası 

Viıi, 21 (A.A.) - Ha- yarın müzakere 
\taa Ofi Ajansının Roma ed ı I ece k 

MahkOmların i~ esası ~zerine ~~~~~';;~ 
Çalışma ımkanları haberidir llluhabirinin bildirdiğine Ankara, 21 <Huttusi ) - Türk.t 

.. d ki h fta dostluk muahedesine aı tore, önümüz e a Alınan lAyihası ve merbut anlft{-

lllühim bir Türk· ltal· kan~arlciy~ encümeninde ~r • 
• ) • ma, . • ) üzakere edile. )an ekonomık an aşma tesi gUnU ().arm m ba gUnü u. . k eldir Llyıha, ça:rşam 

•ı ımzalanaca tır · c i ":heyete arzedilecektir. 
( Devamı Sa. ! Sü. 1 de) mum 

Şarkı okuyucularımız na~ıl yetiştiriliyo~ 

genl._cletı•tı·yor scrıın, 21 <A.A.> - Alman ga. y zeteleri, Türk • Alman paktma 
birinci sayf alannı tahsisle devam 

Ankan, :n (H uauai) - Acillye VekA. I toplu r>larak çalıştınlmıuu !mkAnlan. cıyJcamektC' ve Reisicumhur lsmet 
leli İ Esası Uzeıine mQesaeıı ceza ev. nı tc\·sl etmeye karar vermi§tlr. Bu İnönü ilr. Hiller \'(' Saracoğlu ile 
lerin:e mabkWnlann geni§ mikyasta ceza c.vlerlııde çalıf1I!a, mahkQmlarm Von Ribcntrop ara~rnda teati edi

Hitlerle 
pek 

yakında 
Beri indeki 

Sovget 
elçisinin 

Muhim bir görüşme 
yapacağı söyleniyor 

(Yazısı 4 ncfMie) 
1 

la§C masrafla.ruu kendi kazançlarıy. len Telgraflan ve Türkiye ReUıl. 
le kar§ılanmalarmı, bir sanat öğren- cumhurunun gönderdiği huaus1 
melerlnl, tahliyelerinde küçük tc olııa mektup hakkında.ki haberleri bil • 
bir sermaye edınml~ olmaı::ırını temi. ) ük punlulu b~lıklar altında neş. 
ne matuf bulunmaktadır. rctmcktcdir .. 

Halen tmralı ceza evi ~ta olmak Yabancı memleketle rden gelen 
U:zere, Ispartada, Zonguldakta, Kara. intibalara da geniş yer ayrılmış 
bükte birer :ve Ankarada Uç olmak U. bulunmaktadır. Giornale d'ltalia • 
zere, ~ esası üzerine kuruımuş muh- nııı dostane siyaset hakkında.ki L 
tellf ceza evleri bulunmaktadır. Bir talyan arzusunu bildiren ve ıtarkl 

tara!tan bu ceza cvll'rlnin tevsi ve tc. Akdcnizdc Tilrk emniyetinin faz • 
kAmUIUne çalışılacak, diğer taraftan lalaşmı.ş bulunduğunu tebariU et. 
bazı vUAycUerde inşa edilmekte olan tiren yazısı, bilhaaaa nazan dik • 
yeni ceu evlerinde iş esası üzerine kati celbetmektcdir. 
yeni tesisler lhdasma başlanılacaktır. Völkischer Beobachter gazetesi 

diyor ki: 
· "il 1 Türk _ Alman paktuım imzası, Fransnı n ıngı ereye no ası dunyamn en büyüt haberidir. 

AfCJilrit, 21 ( A.A.) - Ofi: Dl'uUıcbe Allgemelne Zeltung, 
Fransız büyük elçisi Pietri, başmakalesini, Reisicumhur le . 

İngiliz büyük elçisi Sir Samuel met tnönüye tahsis etmekte ve 
Hoare'a halen cereyan etmekte kendisinin üzerinde Tilrk menfa -
~hadiseler hakkında yeni bir atJerinin hikim oldufu UldJd lııir 

ı siyaset takip etmiş buiunduğmıu nota tevdi etmiştir. 

Yardımsevenf er 
teşkilatı genişliyor 

Manisa. !1 ( A.A.) Manisa 
kadınlan bugün vali Faik 'l'UI-. 
!in riyasetinde yaptıklan top • 
lantıda yardun sevenler cemiye. 
tinin şehrimizde de bir şubesinin 

• açılmasına karar venniılerdir. 

kaydeylemektedir. Gazete, lmıet 
lnönünllıı ıuıterlik hayatmm ve 
milli jııkrlıiptald rolünün bUytlkltı
ğtlnll tcb&rllz ettirmekte Ye töy. 
le demektedir : • 

İnönü meydan muhatebMincWd 
zafer. tnöniinUn LozandaJd cti,plo • 
matik rolü gibi .kaU olmQltur. ta. 
met f nönünün siyasi faaliyetin 
daima derin ve faal ~ti 1" 
kim olmuştur .• 

Frankfurter Zeitung ıaaeteeı 
bqmalralealnde diyor ki : 

Pakt. Türk ve Alman dıplomaalal. 
nln bir muvattakJyetidlr. Türk dlplo. 
maalill, memleketin mukadduatmın 

Arlh surette çl.zllmlo ve yabancı men. 
faaUerden müstakil bir iaUkbale tev. 
dl edUmeeı !Azım geıdlğinl aıılamlflır 
Ankara ile Berlln arasındaki mllnue. 
beUeıin geçirdiği muvakkat buhrar 
eski sağlam doaUuğu llı ten bir aava. 
dan baf ka bir feY değildi. Alman dlp. 
lomaaı.t zevahire aldanm&mlf Ye a 
bır ve sebat ile yeni bir yakl&§Dla lçt 
caıı,muını bllml§tir. Almanyı 

Tilrkl~yi yalnız dekleraayoolarla 1k. 
na etmemlfUr. :qer Alman,ya, mua. 
heded4'. Türklyenln mWkt tamamlyc 
tine hUrmet ediyorsa, bu yeni bir mU 
ıahede t.efkil etmemektedir. Bu, da 
ma mevcut olmU§ ve HlUer taratın. 
dan nutkunda hatırldılmıı bir vaıaa. 
nm teyidinden bafka bir rıY dejtıdlr 
Mueoılnl de ayni fikri ifade etmı,tıı 
Türk devlet adamlan, vazifelerine il. 
yık olduklannı göatermlflerdir. Meau 
llyetıennl mUdrik bulunan TUrk dev· 
Jet adamları, tamamlyle Türk bir r .. 
yaaet takip eylemlılerdir. Pakt, Tllr• 
klyenln mUataldı ve BUlhçu ayueli. 
nln netlcealnden tıqka bir rq delfJ. 
dlr. 

Gazeteler. TUrk ekonoml.ı ft umu. 
miyetle Türkiye hakkında da maka. 
leler yazmakta " Ank&rUUa " dl. 
fer Türk ı ılııl ....... ......,ıarın 

~. 

( 1leurJMa Btı. .J Bü. 6 da ) 





kuru fasulyeye aza- S E_H_i_R H lf[E R İ 
~s~-~~ ·------------· 
~==..:Almanya ile ticaret mfizakere- istanbu! '!'llhuatına 
~ maddede tlo8ret ftJrilıttim W. • ıff ifat 
==~:==::=-::: . len Ankarada olacak 
: fl1atıan ...,_ g&dıedlml§ oJdu. 

4::,::=:~~--- Berlinde Tork Ticaret Odasında 
~:öc.-r.=~~ .= bir · meşher açllacak 

de. Antalya. Çoruh. Ko .... ıu.. . 
~. Buna, Balıkeatr Bolu JDapt AlmanY• ile akdi derpiş edi. daaı binasında bir m'31ıer açıla
lıaı-, Zonguıdak, Burdu~ ~ell 111111' km. yeni ticaret anlaşması için cağı, burada, yeni Avrupa har. 

ne latihaU kendi ~Akine :V-. llamkkiara gecilmi§tir. Müzake. binden sonra ihracına miisaade 
4'ter viltyetıerde bepncl fıkrada ciDI relerin Ankarada cereyan edece- edilen emtea nümunelerinin teş. 
"- e"8afı yan11 kuru tıuıuıyeala ı Jı.t. fi anlqılmaktadır. Bu. is. için birinin mukarrer bulunduğu i.lil
~ toptan fiyatı 17 <on,.edl).-. yalanda ~yadcpı bıı: trearet dirilmekte ve. nümuneler gönde. 
lııttur. heyeti geleceği haber venlmekte. rilmesi istenmektedir. Bu meş.. 

ctir. herde aynca halılar ve şarkkhi 
Di«er taraftan, Ber1indeki eşya da teşhir edilecektir. Mın

TOrk ticaret odaemda.n lstar:ıbul taka ticaret müdürlilğü, keyfi. 
mıntaıkası ticaret odasına gelen yetten al8ıkadarlan baıberdar e. 
Wr tezkerede Türkiye ticaret o. decektir. 

Beden Terbiyeai mükel- ı Fiyat mürakabe 
lefle~in kıyafetleri kursu kapandı 

Basın kongre
sinin saygı 
telğraftartna 

cevaplar 
Gegen hatta muayyen mesaisi

ni bitJren Basın Kongresinin da
ğıbrken çekilmesine karar verdiği 
aaygı te)gratlanna aşağıdaki ce .. 

Vaplar geJnUttU: 

Kongreye batanlar diler ve 
temiz duygularına tqekkür e. 
derim. 

LmetJNONU 
Türk Bum Birliği lstaııbul mm

taka .koncl'88i topJantm münase.. 
betıile Uıhar btryrulıuı blı9siyata 

tefekkür ederim. 

.. 1-'t'.dl'f • ............... 
1000 Belediye 

Reisi f 
VJii Franaaamd&, looO kadar 

belediye reisi azledilmiş. 
Fransız intlıaplarmda, "beledi. 

ye" !erin büyük rolOııU bilenlere 
bu haber, çok ıey eöylese ge. 
retk ... 

Bir kere, bugün Franaa, ne ka· 
da.rcık yerdir. O kadarlık bir top.. 
rak P&'l'ÇaSI üstünde, bin belediye 
reJsinfn azledi.lişi ne demektir? 

Devlet teşki!Atı içinde, beledi. 
ye, halka en çok yaklqan, daha 
doğrusu, doğ"rudan doğruya halkın 
mah olan bir varlıktır. HattA reiL 
lerfni devlet değil )\allt, kendiıd 
seçer. 

Vi§i fermanmın okunduğu yel'
lerde, c:Uvanrbarplerfn kunıluşunu, 
HUr Franatzıan .seven Fransızla • 
rm bu divanlarda .idams mahkibn 

ecWfıfl,erial de ylae Qlr>'ı'Plla o. 
.qıyu.p tlıpermiftik. 
Şu topyekiBı uillere ......_, 

ftoanwl.&, o mtllete ııa. fedü&r. 
bk, bir ZllD8.Jl uyupdt kaldlttan 
80DI'& yine uyanıyor demek. 

"Giyotin" lerfn hani hani jfle
cüği kanlı gllıılerde lnandıjng 81Jy. 
!emekten çeldnmiyen, hUniyet ve 
fazilete Atık dedelerin, ~ 
da aynı nıh kuvvetini ~ 

Buelln Surlyede çarpll&D)ar !cin. 
de uıl Fransızlar, daha hareket 
baflar bqlamaz. General.. "Dö 
Gol" e fltlıaktan çeklnmemlfler. 
eti. 

BJze öyle geliyor ki, azledilen 
bm belediye reisi, azil gadrine ut
radıktan aonra, daha bvvetıen. 
millerdir. Buan "lmrlıen" Jar, 
"ıetılt,. ler ağ ciduklan zunaıı. 
kinden da.ha derin. bir teesdrle 
etraflarım aararlar, lıaDc onlara 
bir kat daha bağlamr. 

BUia Saha ol!ZGAN 

ı Askerlik ilanı 

.Afa.tıda istmıerl ve kayıt numara- rnttracaatıarL 
1 - Birlucl flllrada .. ....,..... t.op 
azamı fiyat ytJlıde lJ fılılAetbıde 
YICI ve t.cıptaacr Jri1mı lbtlva "7• 

.. '91ttııdJp 

~ bildirildiğine göre, Fiyat murakabe tefkilitmda 
diiııkii resmı ~t~, k~ ve çalışacak memurlar İ(;in açılan 
~e~ l>eden terbıyesı mWcell~. kurs. dün nihayet bulmuştur. Bu 
lerinin a~r v~ dış kıyafetleny- münasebetle ticaret veki.leti, fl. 
le kl~ milU .ba~ ve lev. yat murakabe mtidilril Mahmut 

l'ib'ld7e B. M. il. Reisi 
Abdlllhalik Beada 

MıntaklUllS Basın Birliği kon. 
ıreaJnin toplanbeı münasebetile 
ea;ym Wmn bMJmnda izhar et. 
tikleri duygulara teeeklı:ür ede-

Aakerllk Dalreıtine Dawet: 1 Jeclen enel Beflktaf f'lbe Hn•-• 
lan Yazılı yedek Veterlnerıerln, ya Bar1Ç f\lbe mmtakaamda cıl8nlar' 
bizzat müracaat etmek ve yahut acı. da bulımdlıklan mabal ukerl1k fUbe. 
reslerint bildirir bir mektup gönder. .... t.a1lracaatıarı ve umenmda 
mek auretile en kıea bir amanda JQ1damaya gelmlyeD1er- J'Oklama :U.. 
Veznecilerdeki askerlik dalreaine mtl- Pli addedilecek, laaldand& M. u. 

f - Kuru~ bDtlll memJeı. 
dalıDlnde ma.tebllk a,.tı t4>tlD 

halan h~akı talımatname Seyda da, kursu :kapıyarak • 
Jnti1ar etmiştır. kaç söz söylemil. murakalbe me.. rim. Blfveldl r&caAtlan ehemmfyeUe i!A.n olunur. aunun mab81l8 maddeleri mucı 

a aZamı ybcle 16 lllllbettnde 
Perakendeci kin Uf.vem .uretDe 

~hı .. -. Bu panJreadecl ı...- ..... 

Kıyafet erkek ve kadın mü. mur naımetıerine yeni ie1eı'inıle Dr. Re&.,... 1 - Vet. Yzb. Fuat Sır.it D. Balar oellalandınlaca1ılan eheDnDl,.ue Ula 

kellefler için a~:. S~r kır- muvaff~ dileırıiltir· 
y&fet, mektep gömlegı, sı_ralı !~ Bu ~=-=--= ~-.ı...&.... ı...--ı 

(817-15). oı.nur. 

2 - Ve~rlner Tgnı. Servet ttmafJ 
AbdUlkadir (84'502). 

• • • 
~-~.,..... .... ı 

IUabet olup, matat 8m9Ue dalla 
tikli iç pantalondur. Gömlegın • ~~ ..--..- .aunı1J:-
i!; tarafında kırmm bir gençlik rmı bitiren memur naımetleri, 
marka.81 bulunacaktır. yarm öğleden evvel, ticaret ~ 

Kongrenin dUl)'l'Ularma teşek· 
Jdlr eder, saygdanmı llUIUU1m. 

C. B. P. Geael Sekreteri 
.Bnmma mebua 

8 - Veteriner Yüııbqı Ah. Nenat 1 -· 88'1 dofumlular ve '1111 dolam
Jularl& muameleye tabi olanJum o(O. 
ıamar n .llbbl ııebeple!te geri blan
lar) - yok1•maJan 2 '1'emm.ua Mı 
~ gQnOnden bqJıyacak -re 
(CUmarteli, Puar gilnleri h&rlç) h&f. 
taam çttt gtlnlerbıde bu muayenelere 
deftm edilecek ve lG Atuatoe 941 çu. 
.. g11Dtl .... erdirilecektir. 

.bmail ( 84519 J. bir kAr ~ caltfU1 ,_.Jerdıt 
bQ ea1d m.betıerln ctnam ettiril 
lnatroptur. Yan t.optancdal'ID da 

DJff Gyafet ise, etrafında "Va. BI salonlarında imtihana tlll>i tu.. 
t&m korumJYa daima hazırız" i- tuJacaklardJr. Dr. Alunet l"lkrl Tner 

4 - Veteriner Tetmen Ali Rıza 
Ah. Hanıdl ( 34:587). 

buhmdutu JV]eıde, buDJal'ID Jd-.. 
toptancı Ye P-*••4eel lrlr ,es. 
meyaıımdalt -..rtle JOre t.ef.. 

9dileceJı:Ur. 

.,._ yar.ıh hild şapka ve ma. 2 h8ziranda. açılıp 21 tmmıms. 
dıfınileD. bir koka.rd bulunacak, da biten bu birinci murakabe 
golf p&Dtalon, hAld gömlek. o. kunnmdan hllka Ankarada da 
ilımlaMa apulet, belde kemer ve iki 1nirs açılacütır. İkinci kur-

Yabek koagrenfzln haümıda. 
ki ldtu.t'U.r alAkasmdaıı milteha.!· 

• olarak candan tefe]ddlrlerimi 
ve ı,f temeuüerimi anederim. 

• • • 
CııkÖllar AakerUk Şuheeladee: 
1 Üsk11dar Aakerlik ıubeabıde 

tlatiyacım kendi mmte!rermclıtft t.e. 
t11t eden 18hiderde :mDlteltllk a,at. 
hınız toptancı .,., peralımdeCI lrlr 

a,~ıeıer'IDID Df.'ffde tıa&J7DD edn'. 
.,...ıt...ı., ..... · mnıtakalaı'ID4ül pblr.ler. 

lıllkW•Uk ~ &Jftll& 1 tlaCll 

-ı.+· .a.-1 • ..1. olacaktır sun 15 Uımmuda açılmMt mu. 
a:T-- ..._. • karrerdir . .Aneak, bu kana İfÜ. 

\I,·-•-~• • ft• rak et.m9 iiçn ır.tanbuıl fiyat Ticaret eıuueti te ıt murakabe bOrotıma mflneaat ., 
heyeti tafmıyor denlerin daıha eimdiden ~ 

Bir ~ri 4 üncü Va• iı ~tedir. 

llım&llaatU.111DW 

8ellm S&rper 
Birliğimizin tauzuvunda bllyük 

bir hamle t9')dl eden. kongre me
mJnizi aJAka ve memnuniyetle ta
kip ettim. Muvaffelayetler dler, 
•)'Sllanmı eunanm. 

mevcut köhne 1640 Çi!t kundura ve 
28 çift çizme 10.7.941 Perpmbe g11n1l 
eaat ıo da ILÇl]t arttırma ile satıbktır. 

2 - Muhammen bedel tut.arma gti. 
n muvakkat teminat akçam olu 16 

Ura :l5 kurufU arttırma gtbı " ..... 
tinden evvel t>"•kfldar malmllc1Qrl1Jlll 

2 - Yoklamalara Yeniköyde Alla 
kerdk fubell blaaamda ve u.at 8 daJt 
11 ,. kadar devam edil c kUr. 

8 YokJ&maya pl nler dOtum 
cfpctenJan, mektep vealkalan ve lkl-
181' vesika fototrafı )'8Dlarmda bulun. 
cl11raC&klardu'. lllflskAr --- :mur.aıumm kafılmglle ..,,... ... 

laf iıamDda çalışım ticaret veki. Vekilet, .lüzum glJriine ikinci 
!eti teftil heyeti için Kutlu ha. bnJU da~ ~ktır. 
mnda ... ,bina. tutufmultur. u .. 
Jeti WtiliJe mderna. burada ça. 
ııpeakbr. 

ft!lneeine yatırdmtt oımw w w 
ID&kbuz1Jl"I kom1-yona ıtısumu 111ltln. 

4ı - Her mahalle ve köylWerla han,, 

et gtlnlerde ıubede bulımacakJan a • 
rıca kasa kaymakamlıtı del&letly 
mahalle mUmeaaill ve köy muht;a,rip . ...... ~~ a -- Yukarda ...-.n ..-..a 

tlar çal! ctmlnden tmlS :ımra ta. 
..-.ııı""•- ÇllT8Jıa asam! •bl ft1atlal kuru,....,... di191' ........ 

l lncl fıkradaki e_. :fiyatla mu 
ben mutad ftyat tarJdana& gere 

Diğer W:aftaJi ~e ku • 

Otobüelerin kontrolü 
Beled!Ye :t.ahıtaSI gene, §6hir 

.da6iJl!lıle ...,,_, dıOlıılll ala w 

BlrUk BeW . , 
Falih Rina At•y 

caatıan. 

1 - Satılacak oWı k6hne .kuDdura 
ve çizmeler tlskUdarda Nuhkuyuam. 
~ askerlik ~ aıı1*Jq,,,... 1--
4İldlfeı. _. ... _.U79 _,.,.-._ 

• ~büyük o.lm»J 
hsiyle ceza; 20 lira para ve 
~ de dökıktnmm kapatıl. 

inıfirilmei, aynca 28 ~· 
rram tahta çivinin de mu. 
i kaıarlaıtınlnnıttr. 

~~m~WP de bir tiiiıa ' • il bir imfiooBinie rfrilmiltir. 
DUn Sirkeci • Kocamustafapa. 

... hattında ifliyea otxJbüllerden 
3081 numarahmmıı 6 )'Oleu fada 
aJdıiJ görilJmilırl, yablanarak sa
hibi~. 

Toptancı kasaplar 
dinlenecek 

clUralan a&meı1c ,,. ~ oa. . 
Bir kız hırsızlıktan 

mahk.Umoldu 
Bakırköyünde oturan Firdevs 

admda bir genç kız, evde otur. 
duğu Emine admda bir kadmm 
dllıı odasına girerek otuz lira de
ferinde:ki kol saatini çalmak is. 
temif, Emine tarafmdan suç il. 

J'iyat murakabe kcımieyoııu, 
yarmki toplanbsmda toptancı 

mak için mtlraaaatta lıabm&blUrJer. 1 
4 - Sabi ,eıt 'O.adldarda Nuhllu. 

,YUmldald ukerUk IUbell Nnumda 

teaıekktll eden ~ martfetDe -----------

... lrewıer ade 

serinde yakalanmıştır. • 
Hemen cürmi1 :ınevhut mahke

mesine verilen Fiıdew muhake. 
mesi sonunda mi ay müddetle 
hapis cezasına maıhkQm edil 
miştir. 

-2-
Haydutlar biribirlerine bak.

tilar ve genç kadmm öla.11 Us. 
tünden fırlıyarak arad*J&nm 
bulmak üzere odalara saldırdı-

lar ~oda kaymaJramm ça
Jırlma masasmm mhmdıığu ~ 
idf. içeri giren ha.ldutlardaıı biri 
etindeJd gümüş saplı ladJacmırarak 
~ üzerine vu 
tıısıanm ~ gibi bir iki t.e. 
~jlrten. sonra arkadalma .es-

ncfi· 
le _: Herif~i oğlu yok merdan-
da bre!... . k 

göşede duran et.ejenn ena. 
rma bir tekme savurdu. Kitaplar 
bir tarafa. etejer öte ~a fır. 
ladılar. Haydut üzerlerinden at-
Jıyarak masaya yaklaştı. 9ek· 
meceleri gelişi gF.el açarak ıçin. 
deki kairtlan saV11!"11ıya. ~a_. 
d Bir şeyler aradıgr bellıydi a. 
~ kendisi de ne aradıimm far. 
kında dejildi ki, ne aavruJaıı. u-

Jriidlara ehemmiyet veri. 
~'!ıe de eline aldıklaımm De 
~ 'klar'D1& bakmıyordu bile ... 
~ dağıtmış olmak için, kL 
np. devirmek ~in saçıp savunı-

yordu. da bitti, dolaplar da 
~ sürll küfürden son. 
~ -..ı.+9t .. r ve karşı ta. 
ra ~~er. Merdiven =.o ~ken, boylu boyun
ca yere serili yatan k~ t~ 
rafı1»i dönüP ,bakmadılar bile ... 

Bu odada kadnun eşyası ve bır 
bi!yiik JtomOl vardı .. YazI oda. 
smdaJd sırasız ve manasız kanş
ımnat-.ra burada da baf)adJI~·: 
A~ kırddJ, küftlrler edildi 
w haydudun eline vişne çilrDill 
kadife kaplı bir ufak çekmeoe 
geçti.. Kilitliydi. Yere bll'&kan!k 
Çimıesi.nin topuğuyla üstüne bir 

Eyüb • Kerestecifer hattında.. 
ki ot®l.islerden 3161 ve 3095 ııa
marablarmm, mQfterilerden pa. 
ra aldıkJan halde bilet kesmedik. 
leri görülmtll, sahip ve bil~e
rl cezaya çarpdnııftr. 

•tdacalı U&n olunur. 

kMaplan çağırarak kendilerin· ~ • • 
den muhtelif ilJler etrafmda 1za. Betlkfat Aakerllk Şubelıladea: 
hat alacaktır. Bur et foptancıJL 1887 dofumlular ve bunJarla mua. 
rmm yeni nariıtan aonra fstan- meleye tAbl bUtOD erlerin ııon )'Okla.o 
hula kaaapl* lı8}'ftD ptinnemi. malarına ı Temmuz 941 gtınllnde baf
ye kaılktrk:lan ~- laııacak 30 Ağustos 941 tarihinde hl. 

AlbnFiyab 
Dlbı de bir altmm fiyatı 25 u. 

rajdı. 

Komiayon, röyfendiği gibi tam \•enıecektlr. Yoklamaya gelecek. 
böyle ~ varsa ve 9llÇU sabit Jer ellerinde bulunan nUtws hüviyet 
olursa §iddetle cezalandmlmaaı. J cllzdanı ve sair vellikalan ne (Cumar-
111 isf:i:yecektir. teli, Pazar hariç), dlfer iUDJerde öf• 

Ozerine çökerek yere yaydığı 
kırmızı benekli yazmaamm ~i
ne etrafa dağılmış. pırıl pırıl ya. 
nan elmaalan, altınlan toplayıp, 
doldunnıya balladı. 

VAZAH:ılMANAHl$"At 

Yan odadaki kıpırdaq hare.. 
kete geçti_ Bu odada ka~
mm altı aylık Jm gocufu ile tıeg 
yapıdaki oğlu vardı. Amdan da 
merdiven başına elirlde atbanca 
ile bu odadan, altı aylık yavrusu. 
nun koynundan çıkarak dldJ.. 
mişti ... 

tekme vurdu. Ceviz kutu er.ildi, 
parçalandı. Etrafa altın ve el. 
maslar dağıldı .. 

lki haydut evveli. dağılanlara 
baktrlar, soma da gÖir«ÖBe gel.. 
diler. Parmaklan kaınak ihti· 
~iyle hareket.e gelmişti. Nefes. 
leri daraJmıl, gözlerini bir anda 
altının sansı ve pn-lantalarm pı. 
nltmı sarmış ve k~. 

Her zaman önde giden, odala· 
n kar11tıran, kutulan kıran ve 
niha:yet kadım öldOrmUt olan iri 
boylusu sağ bacağım kaldırarak 
ar.kadafiyle kutunun, yerde pı. 
ril puıl yanan elmaalarm arasma 
koydu. Dişlerini sıktJ •• Şakaklan 
gerlimı§ti: 

- Elini cürme. kırarım on. 
lan! •• 

nm elmasa uzanan elinin P&l' • 
maldan üzerine ökçesiyle bu. 
DlJI, bu da yetmiyorm111 gibi 
bütün ağrrlığmı bu ök~ üııerine 
vererek olduju yerde ve tek to. 
~ il2rinde dönmUştU. 

Bu çığlık ve acıdan. sonra iki$i 
de biribirleriııe girdiler .. Bu eve 
dest giren iki çapulcu, bir anda 
.kavuttuklan servetin bir nara 
fazlası için canlanm ortaya !roy
mlJl}aidJ. 

Yuvarlanmaiar, kUfürler, tek. 
meler ve feryatlar arasında dö.. 
~· ltte bu strada yan 
da.ti odada bir hm-eket cldu .. 
Haydutlar bu kıpırdanışı sezme
mil1enfi. Yoksa yeni bir cinayet 
iflemek üzere gene bir anda an. 
18111' ve banlDianh. 

Niıbayet güçlU, lmvvetU olan 
elebafı arkadaoıwn kaarklarma 
oldukça korkunç bir tekme SL 
vurdu ve haammm kendisinden 
can acmiyle uza.klapnasnu fır
sat bilerek tabancasını çekti, 
çıkanh .. Üstüste Ü!; el atee etti .. 
Bu ~cunun tek kmlunla öl. 
miyecek kadar bir sakar bahta 
sahip bulunduiuzıu bil!Jormue 
gibi. 

Beş Y&IUldaki çocuk; olan fa
cialardan habersiz. udeoe gU. 
rilltü \.'e W>anca wieri Ur.erine 
uyamruş ve dıeandaki pmataıa
n, küfürleri o Anl kadar büyttk 
bir hayretle dinlemiftj. Nihayet 
gün aiarmea yatabnıdan kalkıp 
indi. Annesini yatağında aradı, 
bulamadı .• Her &abdı gider, onu 
öper, uyandmrdı.. Bu botluk 
karpımda ağlamak istedi, du. 
daklaruu bilıııdU, çene sivrisi bir 
iki titredi.. Sonra da birdenbire 
~k pencerenin önüne, o. 
danın cünbasma çıkıp ot-.ırdu .• 

öte yanda haydut, buldukla
rını yazınasına yerlqtinp iyi~ 
çlkmladıktan sonra koynuna sok 
tu ve yerde, etrafta bir feV kahp 
k.almadtfmı gözleriyle arqtır. 
diktan sonra çıktı •• Merdivenden 
inerken ayağına evveli kadmm 
ceaedi takıldı.. Ona bir tekme 
vararak merdivenlerden qaiI 
yuvarladı, &Onf& da arkasmdan 
kendi inerek iki öltmnn S.tü.nden 
atladı, sokağa çıktı. 
Göğsündeki çıkını bır daıha 

okşıyarak yerinde dyrduiıına 
kanaat getirdikten aonra atına 
atladı ve toaı dumana katarak 
arkadqlarmm dah önce ııeotik· 
leri ve mklaet*)an b6fQrtlenll 

Mandolin Dersleri 
Beyo~hm Btılkwinden: 

1 - Evimime: Mandoline> Pic 
oolo, Mandolin<> Cello. Mandolin, 
Manciola, Kitara dersleri veril· 
mektedir. 

2 - Bu sazlardan bir orkestra 
teekil edilecektır. 

3 - Çalıpnalara iştirak etmek 
Jstiyenlerin evimiz büroauııa mL 
racaat edeNk ka}ldokmamlaıı n.ı 
ca olunur. 

••• 
Matematik kuralan 

BetUdat Balkevbulen: 
Orta ve lieelerde tkmale JuümJt 

talebelerle hariçten orta ve ıı. 
lmtlıanı verecek yurttqlara mah 
11111 oJmak bere Evimbde mate 
ı:natik kursu açılacağı evvelce 1lAn 
edUmiiU. Taliplerin nihayet 2t. 6 
UKl alı gilnUne kadar her gUn 
nat ikiden yediye kadar Halkevi 
idare memurluğuna mtlracaatJa 
lllmlerini kaydettirmeleri. 

Hamiyetli bir 
Müaevi kadını 

Çocuk Bait'geme Kunımu 
tanbul JI erkezinden: 

Yalova kaıplıcalarmda bulunan 
tilccardan Bay Tarantonun ren.. 
kalan Bayan Taranto 65 ~ 
siz fakir köylü (lOCUğu bqtaıı 
aeab giydirmı tir. F kır yavıı;ı 
lara karşJ göaterdiği candan a 
kaya ilent teşekkürlerimizi bi:l. 
diririz 

- Pazar Pazartesi 
l2 Hazır. l2a Hazır. 
Oem.eıvel 161 o.n.ewı n 
llmP '8 ilim': " 

\'AMallllr ~ ... ,, l!.&all: 

OtlDella 
d" .,., ILl9 11.44 

Otle ıa.16 uı 
bılndl 17.17 a.n 
A.kp.m 10.ü U.00 
Yat. ll.C8 l.M 
1-lr ...... 

Karşısmdaki her zaman bu 
oeşlt hitaba ve bu sert emirlere 
alışık bir tavirla <llDUZ silkti, baş 
~rmek ist.edi •• Fakat yerde ya
tan servetin iki kiti arumda 
paylaşılmamasından doian mem 
nuniyetsUJiiini ifadeden c;ekin.. 
diii halde tama 'Ve hırsm ver
diii ciiretle en iri gördüğü bir 
tek tqlı yi1züfUn tıaine atıf. 
maktan kendini kurtaramadL .• 
Tam elini yllıJüie uratbğı anda 
bir çığbk yükBeldi •• 

AYaP kalktı. V'stünil baeDn 
dilıleltti •• Bir iki nefes aldı. Etn.. 
fmı dlnledi. Sonra da sai diDnhı 

toJnk keg1 .)'Ohından kaybokft>, ...... _______ .. 
&itti. (DeuatM """') İri ve h3'in h&,mıt; arkadall-
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Robin Mur vapurunun 
torpillenmesi dolayısile 

Amerika 
Reisicumhuru 
Meclise mühim bir 
·mesaj gönderdi 
Mesajın sureti 
ALMANYA YA 

DA VERıLDI 
V-.aıactıoa, 21 (A.A.) - Ruzyelt 

dün akp.m Amerikanın Açıkdenlzlerl 
kıılJanmağı Almanyaya terketmiye. 
ceğfni eöylemi§tir. 

Ru.zveıt parlAmentoya gönderdiği 

hu.sual bir mesajda resmt bir siyasi 
notada kulı.a.nam.ryacağı bir lls:ın kul
lanmak imk!nmı bulmuştur. Reit!i um 
hur Robin Mur Amerikan vapurınıu 
bat.Irılaıaauu merhıımetsızce ve enter. 
naayonal kanun haric.1 bir hareket o. 
larak tavslt etmi§tir. 

Ruzveıt, Robln Mur vapurunun bir 
Alman denizaltı.sı taratmdan batı~ 
mif olduğunu kayıtsız ve §arlaız ola. 
rak beyan etmı, ve demiftir ki: 

Bu vapurun batrrılmasınm umumi 
hedell, Amerikan tlcaretlnl Almanya.. 
ya muziıo addedilen her denizden ı. 

akl&fLırmaktır. HWJU81 hedefi de b.,. 
tUa dost memleketlerle olıı.n ticaret!. 
mld durdurmaktır. 

Hiç bir Amerikan vapurunun yedi 
dm'r4811 hiç birinde koraanlık hu.. 
ketlerbıden masun addedllemlyece4'f bi 
ze l.htar edllnıl§ demektir. FWıaklka. 
İDgUtereye yaşamasını temin içJD seç 
ut1mb yardım aiyaaeUnden bizi ~ 
pçirilıctye kadar Almanya bize karfl 
tıırktltme aiyaaeu takip etmek n.!yetm. 
de oldulwıu haber venniftlr. HülABa, 
Rol:ıUa Kwıın torplllenmeaini, nazile. 
riD dtıııyayı fethetmek hareketine A. 
merlkalılann mukavemet etmemeleri 
buıluauııda bir ihtar olarak tellkld et_ 
mell~ Bu. Amerikanm açık deniz. 
lerl ancak ııazt muvatakatile kullana. 
bllecegını ihtardır. Eğer boyun eğecek 
olursak, dünyayı 11lmdiki Alman rile. 
-..ınııı tahakkUmUne terketml§ ola. 
catız. Boyun <'ğmiyoruz ve boyun et. 
mek ıılyetinde de değili2L 

Ruzveıt. kar111Iık tedbiri olarak par 
lAmentoya hlçblr teklifte bulunma~ 
tır. Öyle anlaşılıyor ki Ruzvelt, pro. 
teatosunu daha ıılddetll bir liaanla ya. 
p&bllmek için parıı\mentoya bir meaaj 
göndermek tarz.mı tercih etml§tir. 
~veıt açık denizlerde Amerilcall 
gemilenni himaye için hilkQmetin ne 
gibi. tedbirler dU§tlndtııUn11 bildirme. 
m!§tir. Bu hususta mAUlmat verilme
si de §Uphelldlr. Çllnktı açık denlr.ler. 
de ne gibi vuiyeUerie karfllqacatı 
pmileriJl ailAhlandırılması veya bwı
.ıanıı .himayesi fçiıı donanmanın kul
lanılmam huaualarmda Almanyanuı 

arth bir f1klr edlnmeat mliııaalp gö. 
rOlmUyor. 
Buzvelt;Robin Kur ft111U'UD1111o JOlcu 

w mllntt.ebatm.m emııiyetf için blçblr 
tedbir alnımaUuım b&tm.ldığJD.ı, bale 
1ııakl vapurun Amerikalı olduluDll de. 
ıdzaltı kaptanmm peWA bildiğini ve 
-.en bmwn vapur b&yrall ve l§aret. 
:ı.t ile bariz bu!ımdutunu ı;öyleml§. w 
deml§tir ki: 

Denizaltı kı•mepdıp.'111, pmWIDla baJ 
ftllmr göııtıen:nemif .... mllllJ'8dni bil.. 
dlrmemifth'. 

Bobiıı lıılur npurumm torpillenme.t 
-=ak bukukudüvel mucibince kabul 
edl1eD muharipllğe tabi oıaıı Amerl. 
Jııua n.purlarmm denizlerde .le!'be9tçe 

dolafmaaı hakkına karıt açıkça bir 
111o&YiladUr. 

:U:uhartpllk hakkı, Alman bOitOme. 
tiDce dP malQm olduğu üzere, bir Uca. 
ret ftpurunıı. içindeki yolculan ve 
mllrett.<tbatı denlzlerda himayesiz bı. 
rakarak batırmıı.k hnkkuıı veremez. 
BUA'kt., muharipllk hakkı yolcularııı 

'N mllrettebatm emniyet altına alin. 
:mumı A.mirdir. Bunlarm tuad11.fen 
lmrbalmut olmalan tahllalye kayık. 

Yllmlll den!ll ortaamda aularm keyfine 
atılmanndald hısaıı.lyetmlllt azalt. 
11111&. HukukudUvelln w fııanlı~ en 
ipti.dal kaidelerine karp göaterllen bu 
ltıUhf!l.f Robin :Mur vapurunun torpil. 
lenmesıne enternasyonal kanun harici 
damgııamı basmaktadır. 

Biı:letik Amerika devlıtıti. Robin lılu. 
nm tahrlkAmlz ve müdafaa götürmez 
torpillenmeainden dolayı Almanyayı 

meeaı tuw. Amerikan vatandqJan
am uğrad!A't hasar ve zayiattan de. 
layı Alınan htlktlmetJade.n tam taznd.

nat belrlellmektedtr. 

• * * 
V~ %1 (A.A.) - Amerika 

Birl8'-lk Devletleri Hariciye nazır 
mww.lnl Summer Vela, Robln Mur 
baldunda RuzvelUn kongreye mesajı;. 
111 Alman hllkQmettne gönderm~ Of.. 

~· bl dlrmlftlr. 
lf'etJ~ %1 (A.A..) - Rusvel 

tha Rolilııl lıloor'un torpillenmeal 
haJdunda kooıgreye mesajı, gaze -
teı1em. '* Mıerlbı ettirihrıi§ bir 
yıer ifl9l etmelttedir. Radyolar, 

Türk-Alman l sovvet-Aıman Mayısta 
. ı münasebatına 

paktına daır A d~ı~ • 73 İngiliz, 20 
Bulgar resmz Taymısın bır müttefik, !4bitaraf 
gazetesinin görüşü: vapuru batırıldı 
m Üt a / a a S l Alman taleplerinin, Alman denizaltılar1 

Sotya, ıı (A.A.J - Bu!gar gazete
leri Türk • Alman do8Uuk muahede-
siııl en ııon siyası muzafferiyet n ce.. 
nubu prkde ihtlla.tıarm ııonu olarak'. 
ka~ılıyorlar. 

Slovo gazetesi Bulgariatan için 111L 

Jıiın olan clheUn Türk • Alman mua. 
bedes!nln cenubu §llrkt Avrupaamda 
sulhu teminat altına alması olduğUnu 
kaydetmektedir. 

İ§te bunun içindir ki, ba anıapnıuım 
akdinden Bulgaristan çok memnundur 
Veç~r gazetesi de -ki hllkO.met ga. 

zetealdlr- cenubu prktde nızamm 

tariht ~ ırki adalete dayanac&A'ml 
yazmaktadır. 

Sofya radyosunun muharriri Tllrk • 
Almıı.n muahedesinin son zamanların 
en mtihlm hddiselcrlnden biri olduğu.. 
nu sl:Sylemlştir. 

Yugoslav Krah 
ingilterede 

Londra, 21 (A.A.) - Reamea bU.. 
.iı:ildlğhıe göre, Yugoslavya kralı Pi. 
y r, bu aabab erken tayyare Ue lngiı.. 
tereye gclml17tir. Kral Piyere ezcıım. 
le ba.~ckll General Sim<ıvlç ve harici. 
ye nazın Nlnçlç refakat: etmektedir. 
Kral Dtlk de Kent tarafından kar§ı. 
lanmı,t.ır. 

Yugoslav hUkQmeU Loııdrada otu. 

racaktır. 

Romanyada yeni 
Alman kılaları 

ı.o.ca.... Zl (A.A.) - Röy:ter ajaıı
amm Londradald diplomatik mahfil
lerden öğrendiğt.ne göre Romanyadakl 
Alman ordulan ı.tkumandanllBt ..., 
muml kararglhmı Bükreften 26 kllo. 
metı-e kadar meeatede kealt bir or
manda bulunan Preruı Nlkola.'ya ait 
SııagOY mallkAnesine nakletml§tlr. 
Ruın.uıya genelkurmayı da burada.kl 
Alman seıaelkurmayma rapt.edilnıl§tir. 

Dlg"cr haberlere göre, mühim mik
tarda AJman kıtalan Rumany&f& geı.. 
mekte devam ediyor. Galas ve 'Brallo 
mmtakalarmdan da. pek çok miktarda 
yata& maızemesi getirilmektedir. 
ÇıLrfamba gUnll 'fenl auutıaruı af1Ah 

altına. çağrıldığı alsylenmektedlr. 
RollU!Ilya radyosu bUttın gUn askeri 

maqlar çalmakta ve vataperverıuıe 

§lirler ve yazılar okumaktadır. Mat.. 
buat da pek yakmda katı b!diselerln 
vukubulaca.ğma. telmihler y&pmakta. 
dn'. 

• • * 
.BUkre!9, 21 (A.A.) - 00: 
Köetence halkmm tahliye edD. 

dlğlne dair olan haberler, doğru 
değildir. BUtUn Romen şehirlerin. 
de olduğu gı"bi, Köetencede de ha.
va hilcumlarma karşı ihtiyat ted -
birleri almmıttrr. Fa.kat 1ıiçbir kit 
levf tahliye vukua gelmemlstir .• 
Yalnıs bir miktar kadm ve çocnık 
şehri terketmiftir. 

bundan fazlasına 
mukavemet edilecek Atlantikte labiyelerini 
L<mdra, 21 (A.A.) - Time.s deg"'ıstırdıler 

gazetesi, Alman • Sovyet müna- ' 
sebetlerini tahlil eden bir yaZL I.ondra, 21 <A. A.> - Resmen 
smda hülasatan diyor ki: bildirildiğine göre mayıs ayında 

"Bir ittifak muahedesi imza !n,gi:Iiz, müttefik ve bita?'af tica • 
olunabilir. Sovyetlerin, i&lllen bi- ret gemisi zayiatı cem'an 461.328 
taraflık muhafaza ederek kendi tonluk 98 vapura baliğ olm~tur. 
memlekntlerinde iaşenin daraL HUD.lamı. teferrilatı şudur: 355.032 
m8.Sl pahasına. daıhi Alınanlara tonluk 73 İDgilis. 92 bin 201 ton-. 
daha fazla malzeme göndermeyi luk 20 müttefik ve 14.095 tonluk 
kaıbul etmeleri suretiyle ibir kom 5 bitarat vapur. Askeri hareltit. 
promi de vukua gelebilir. Gerek ta şarki Akdeııizdekl zayiat da bu 
bu takdirde, gerek Moskova • rakamlara da.bUdir. Mecmu zayiat 
Berlin ittifakı takdirinde, Al- tonl!Atosu mart ve nlıwı ayiarm. 
man kıtalan taJışidatI, korkut. da ruapeten hafifçe daJıa azdır. 
ma vasıtası rolünü oynamış ola.. Almanlar maym ayı içinde cem
calda.rdır. Mümkün olan üçüncü an 805.460 tonluk gemi bat:IrdJk. 
iıhtimal de, bütün fedakarlıkla- 1armı iddia ediyorlar. İtalyanlar • 
rm ve anlaşmaların başka AI- sa 56 bin tonilAto ile iktifa eyli. 
man taleplerine yol aşacağını gö. yorlar. Bmaenaleyb düşman ma -
ren Sovyetler birliğinin her ne yı:s ayı içinde cem'an 861.460 to
palıasınıa. oluırsa olsun mukav~ nilAto bat.Irdığı iddiasındadır. 
mete karar vermiş bulunmam.. Tahmin edildiğine göre 10 hul. 
dır. rana kadar müsadere edilen, ba • 

Zünn. !1 (A.AJ - Röyter tan veya be.tmlan dllşınan tica • 
Die T:ıt gazeteısinin Berlin ret vapurlannm tonilAtosu Alınan 

muhabiri, Berlinde, "Sansasyo. ya için bir milyon 888 bin ve İtııl
nel inkişaflar" dolayısiyle Rayş- ya için bir milyOll 239 bin ve dile .. 
tagın toplanmak üzere olduğu mana istifade temin eden 84 bhı 
hakkında. şayialar dolaştığını toni!At.odur ki cem'an 3 milyon 
bildirmekte, fakat bu şayiaların 211 bin tonil&to tutmaktadır. 10 
teyin edilmediğini ilave eyle. Ma.ym tebliğinde düşman zayiatı. 
mektedir. nm 2 milyon 912 bin tonilato olı

Berlinden gelen muhtelif ha. duğu bildlrildfğ:ine nazaran o za.
berleri tetkik eden Zürih siyasi mandanberi geçen bir aylık mUd -
müşahitlerinin fikri §:Udur ki, det i4;inde diişmaıım 229 büı tonı. 
Almanya Sovyetler birliği ile Iato zayi ettiği anlaşılır. 
harp yapmak istememekte, fa- Sal3.hiyetli kaynaklarda ticaret 
kat Sovyetler birliğini, ya belki gemisi zayiat.mm ağır ve ciddi ol
jmzalanmış veyaıhut imzalanmak duğu, fakat bu rakamlara şaıld 
üzere bulwımuş bir pakt ile har- Akdenizıdeki zayiatın dahil bulun.. 
bin deva.mı müddetince kat'i su. dnğu beyan edilmekte ve bunun 
rette bitaraf bir vaziyete koy- btr daha tekerrllr etmlyeceği ii 
mak arzu eylemektedir. mit olunmaktadır. 

Die Tat gazetesinin Berlin 
muhabiri, bahis mevzuu ettiği 
"Sansasyonel inkişaflar" m ma;. 
hiyetini tavzih etmemekte, fa. 
kat Almanya ile Sovyetler !birli
ği aramnda bif aıılaşmanm akdi. 
ne telmihte bulunmaktadır. 

Die Tat mu'lıa.biri. İngiltere. 
nin istili.sı ile neticeyi alamadı· 
ğından, Almanyanm, lngiltereyi 
mücadeleyi bıralmııya mecbur 
edecek vasıtalar aramakta oldu. 
ğıı fikrini ileri sürmektedir. Mu. 
ha:bir, Almanyanm sır.f Ukranya 
ibuğda.yı için Sovyetler birliğine 
k~ harp edeceği naz.ariyesini 
reddetmeldedir. 

Hitler Sovyet 
elçisile görüşecek 

Sto1cholm, 21 (A..A.) - Ray. 
ter: 

Dagens Nylıeter gazetesinin 
Berlin muhaıbirine göre, muh. 
temel olarak pek yakında. B. Bit
ler ile Sovyetlerin Bertin büyük 
elçisi B. Dekancrınv arasmda bir 

Burulan birkaç gthı evvel Çör• 
çil avam kamarasmda beyana.tmı 
yaparlten birçok myiata ait ha -
bcrler henüz gelinemiştıi. Maama
fih lngilterenin en ciddi zay.ia ta 
manız kaldığı mıntakaya yani şi. 
lllllll Atnm~ &h''Jlll fıidlet&...._es 
kftr beyanat dogru ol.arak kal • 
maktadır. 

Beyan olunduğuna gi5re Alman
lar biç li}phesJz tablyelerini de
ğfwtir.mjoler ve daha. uzaklarda 
hareket et.mişlerdir. Ve tahiyeler 
değiştiği vakit eberiyetle vu • 
lrubuJduğu gibi Almanlar bidayet. 
te bazr muvaffakıyetler elde et
mifler ve daha cenupta ve daha 
şarkta zayiatımız artmıştır. 

SaIAhiyetli kaynaklarda, buna 
mbl olacak tedbirlerin alın.nuş 
olduğu ilave edilmekte ve hazira .. 
na ait rakamarda umuml bir iyf. 
Uk görUleceğj. ümit olunmaktadır. 

iskenderiye 
Almanlar tarafından 

Tekrar bombar 
===========:.! görüşme yapılacaktır. 

dıman edUdi me•jm Pidetll metnini teba.?'llz 
ettirmekte ve bu ıiddetll metin 
ile denizlerin se.rt.etiıırinin idame
.si .ha.kkmda hiikftmet tarafından 
almacail: mukabil tedbirler hak _ 
kmdaJtl ketumiyeti arasındaki te. 
zada işaret eylemektedir. Btmıe -
tice, umumiyetle kanaat tu mer -
kezdedir ki. meısajm ehemmiyeti, 
mihvere k~ y,eni bir Amerikan 
hareketine muhiti hazırlamasında 
ve geçen hafta başlanan dipJoma.. 
tik tanrruzu idame etmeeindedir. 
Amerikadald büt.ibı gazeteler, re. 
isin kongreye mesajım gönderme
sinden evvel, Robin Moor'un tor
pillenmesi üzerine Amerikan ti _ 
caret ~erinin teslih edilmesi.. 
ni ileri silrmüşlerdi •• Dün akpm, 
radyolar, bu torpilleme neticesin
de bil- kafile sistemi tesisi ihti -
malliıi de kaydeylemlşle.rdir. 

İngilizlerin ticaret gemisi ka _ 
yıplan halümıda neşredilen son 
rakamlar, bura.da fevkalAde ciddi 
telAkkl edilmekte bu rakamlar, 
nazarı dikkati denizdeki muhare • 
be üzerinde temerküz ettimı.eğe 
yardnn et.miftlr. 

Nevyol'k T.imes diyor kl.: 
Reis, açık denizlerdeki haklan. 

mıza Almanlarm meydan okuma · 
sını Amerikan milleti adına kabul 
etmiştir. Ticaret gemilerimizi tes 
lih etmenin ve bu gemilere donan 
mam~m himayesini vermenin za.. 
ma.nı gelmiştir. 

Ncvyori HeraJd TribUne diyor 
ki: 

Reisin şiddetli mesajı, nad zl • 
mamdar:larma ve AJman milletbıe 
bt rlhtardn-. B\ınun mA.nasnı biç 
kimse yanili§ anlryamu. 

Aynı ml.dıabirln verdiği mü. 
temınim maltlımata göre B. De. 
kanozov, bu hafta şimdiye ka· 
dar üç defa hariciye nezaretine 
gitıniştjr. Bir defasında B. Von 
Ribbentrop tarafından ka!bul e. 
dilmiş, diğer iki def asında. ise B. 
Von Woiszacker ile görüşmüş. 
tür. 

Gene aym muhabire göre, Ber
Iin yarı resmi mahfilleri, bir ti. 
caret anla~ı için Sovyet. Al
man müza;keı:elerinden malOm:ıt. 
tar olmadrklarmı beyana devam 
etmektedirler. 

AMERiKADA 
Bütün italyan 
konsoloslukları 

15 Temmuzda 
kapanacak 

Vaşington, !1 ( A.A.) - Ju'N!.. 
rikan hükfuneti, İtalyan büyük 
elçiliğine tevdi ettiği bir nota ile 
Amerika birleşik devletlerindeki 
bütün ttaıyan koneıoloaluklarmm 
kapattlmasmı ve koneolosluk 
memurlarının en geç 15 temmu
za. kadar memleketi terke.tmiş 
olmasını istemiftir. Amerikaa 
hükiimeti, Vaşington büyük elçi. 
liği hariç olmak üzere. bütün di
ğer İtalyan ajansl&l'l ile teıjkillt. 
lamım kapatJlmvmı da ist&. 
mişCr. 

llftiln, U (A.A.) - D. N.B. bilıB
rlyor: 

Gfritteki yeni 0.lertDden b&Nket e. 
den Alman hava kunetlerl, 20-21 
haziran gecesi, lakendertye 19brin1 
bir kere daha muvattakiyetle bombar. 
dımaD. et.mi§tir. Uman teıriıııtmm, 

deniz ta.g&blarmm ve depolarm bom. 

bardımanı çok mUeaalr olmU§tur. Alit 
man tayyareleri. birbirini takip eden 
daJ«ıılar halJnde liman UzeriDde uo
?IUl§lar ve yangın ve fDfllAk bomba. 
Jarı &tm.l§lardlr. Büyük yaııgmlar, 

bombardıman mııe.trılliat g&lter. 
mift1r. 

941/~ 
İstanbul Asllş'e lldBd habk 

hildnıllğinden: 

Da.va.er HUseylıı B.:ı:za Aliall ~ 
ra.fmdan milddeaaleyıh Paııayot 
Cuni (Beyoğlunda Takalmde Cum
huriyet meydanında 20 numaralı 
Deniz apartmamnm. 4 üncU katın_ 
da mukim) aleyhine ~ılan 4000 
lira.nm. tab8ill dava81Ddan dolayı 
tebliği muktezi. d&vetiyenlıı mu • 
maileyhln halih&Zll' ikamet.gibi • 
nm belli olmamaeı dolaşlaile ill -
nen. tebliğine ve emri muhakeme. 
:ıı.ın 11/7 /941 eaet H,30 t.aşinjne 
ma.bltemece karar verilmıiıt ohbı • 
ğuııdan. t&yin edilen .işbu giln w 
saatte mumaı1eytıln :mahkemeye 
gelmesi abi taJldiııde ba]rkmdaki 

muhaltemenlıı gıyaben. ibaJrılaeaiı 
lbir nüsıbaaı mahkeme divanhane -
sine asdmış olan dıwetiyeniıı. teb.. 
J:ti maJramma kaim onak U..re 
.. oluımr. (3628'1') 

Bir Deli Kızın Hatıra Defteri 
- Bir genç kızı timarhaneye düşi.iern eırarenl' 

ve acıklı bir aşk macerası -

Yazan: 
lskender F. SERT ELLi 

Türle sosyetesinde yüksek 
İ>İr mevkie namzet olan Ley. 
la, hayatmm en körpe ve 
en atqli çağında bir denbi. 
re neden çıldırdı? 

Leyli irimin kızıdır .•. ? ve 
timarhaneye nasıl düştü .. ? 

A§k ... 
lstırap ... 

ltkence ... 
ve niha. 

liayet ô1ümle biten heye. 
canh bir macera .•• 

Tanınmış bir aile kızı olan Leylanm, aı1esinden bile sizlıı
diği mahrem hatıra defterini karilerimiz bu sütunlarda ııı~ 
rak ve heyecanla okuyacaklardır. 

YAKINDA 

En Son .WDaklka 
GAZETESiNDE 

ingilterenin 
Belgrat elçisi 
Yugoslav harbine 

dair beyanatla 
bulundu 

Rusya Yugoelavlan 
aubtu hayale 

uğratmışbr, diyor 
UJnil.rc, !1 (A.A.) - Rayter 

ajansının diplomatik muharriri 
yazıyor: 

~fiıiıkt ~~ 
eJ.&iaj ,13. Ronıa.ld ,Ça:µıbell. dün ak. 
şanı lngiltereye gelmiş ve harici· 
ye nezaretinde B. Edenle görüş. 
müştür. B. Camphell beş hafta 
kadar !talyada mevkuf tutul. 
muştur. 

B. Campbell gazetecilere yap
tığı beyanatta lı.3.diseleri anlat. 
mıştır: 

Belgradın ilk bom:bardnnan e
dlidiği saıbah, infil&klerin tesirL 
le İngiliz elçiliği hasara uğramrş. 
tır. İngilizlerden mürekkep grup 
Belgraddan otomob:.!ile ayrılım~ 
ve Yuga11lavya hükOmetiyle tema 
sı muihafaza etmiye çalışmıştır. 

Bu, çok müşkül olmuştur. 
Çünkü ani Alman taam.ızuıyla 
memleket teşkilatı bozulmU§tur. 
&asen yollar fena, dağlık ve 

1 
ekseriya buzlarla örtülü idi. 

Uç gün devam eden bombar
dmıanlar neticesinde 11 Ha 15 
bin kişi ölmfiltür. İngiliz grupu 
lll kişiden ibaretti. Bunların a. 
rasmda 18 kadm da vardı. Bu 
kadınlar bir defa Sara}'bosna 
civaımda Ilıca köyünde bomibar. 
dmıan edildiler ve harekette de 
mitralyöz ateşine uğradrlar._ 

Rusya Yugoslavları sukutu 
haşale uğratmışbr. Yugoalavlar 
daiına Sovyetler birlijine Umit 
bağJamışlanb ve Alman taa.mı
zundan bir, iık.i hafta evvel imza. 
lanan paktla bu ümitlerin taılıa.k. 
kuk tetiği zanııedilmigti. Fakat 
iş,ler Yugoslavlarm ümit ettikle
ri gibi gitmeyince sukutu hayale 
uğramışlardır. 

tN0/181111 
B1lytlkadada Pa*8ıl 80blm~ (1) 

nam.aralı e..se oturmakta 1Un halen 
llııametgül methal KOftlya "N 

l'ro8oya. 

Hazinenin alacağı oıan (5160) Bra· 
nm ma masartt temtDi tçtn aleyhin!. 
ze yaptığı icra! takip eanaamda ubdei 
tuarnıtunuzda lüunan BUyQkada 
camj maba.lleet Şehbal ,. Çm.ar ead
dainde yeni 1.60.62 Dumanlr gayri 

menkul hfaae1erlniz hacis edl1mtıt '"' 
keytıyetbı icra " uıa.a kanununun 1oa 
t!Qc11 maddeelne twtıkan lhban tem 
tan.fDııza gOnderllen da vetlye,.ı pcıe
tabenece verilen derkenarda mesk1n' 
lkametgAhmızı terk etttflnjlrdan ba. 
hı.te merci bAldmlfgtnce 103 lblıannm 
1*' q mtkldetıe U&nen tebUline karar 
"9rilm.lf olm&kla bir dlyeoetlniz oldu
lu takdirde bu mtıddet zarflnda icra· 
ya seımerus lfDuma 940/!4185 n111Ma 
rall 103 dawliJlml m..._ JIMm. 
ObD8lt 9lleftl DAnell tıebllt olm9, 

lngiliz hav 
nezaretinin 

tebliği 
Londra, !1 ( .A..A.) -

nezaretinin bir teblıği, . 
ıh.ava kuvvetlerinin bugün jkl 
fa büyük kuvvetlerle 
Fl"ansa ii7aine taarruzi h 
ler yapmış olduğunu bildi 
tedir. 

Tebliğ, Mwten diyor ki: 
ö {leden biraz sonra ve 

den akşama doğTu. lngiliz 
tayyareleri filoları. lboDl. 
man tayyarelerı ile birlikte, 
§In öbür tarafında.ki ara.zi}e 
cum etmi§lerdir. Bu esnada 
ka büyük avcı teşekkülleri 
Fransız sahili üzerinde k:ıt 
gezmışlerdir. Her hücumd.1 
dlişma.n tayyare meydanı 
ba.rdmıa.n edilmiştir. Bıri 
cum, Saint • Oma.r'ı, ıkıncı 
cum Boulogne civarında 
bir tayyare meydanını is 
etmi§tir. Düşman avCIJarJ 
her buluşmada, avctlarıınil 
detle. muharebeye tutuşm~ 
birçok hava muharebe! n o 
tur. Bu harekatta b"ri bornb 
man ve üçü avcı olmak · 
zayiatmuz dört tayyaredil'· 
avcının pilotu kurtulın 
Düşmana verdirilen myiat 
dır . .Asgari 24 clüşman tay 
tahrip edilmiştir. 

Bulgar Kraft 
Sofyaya döndll 

Sotya, 21 (A.A.) - Yabancı 

lekeUere yaptıg-ı seyahatten a 
den Kral, dlln öğleden aonra 
gelmiştir. 

(Baş tarafı 1 
Yan remıl Dlenat Aus O u 

Ajanm, diyor ki: 
Berlln için bahis mevzuu olJllS. 

nevı uıu doeUuğun yenldtm 
dır. Almanya, Türkiye hakkındal'i 
y...tlnin prensipler.lnl, BaJ)Ca!S 

rindenevvel te&bit etm~~· ~ 
o zaman. bir buhranı ve .sui 
leri bertaraf etmek için, pJllll 
jmı gönder:miftır.. Alman 
pren&iplere daJSB.lW'. AlinaG 
ukert mecburi;veUer nyallut 
tin inkffaflarına ballı atyUI J» 
salar dikte etmez. Tllrklye,-" 
nın aaker1 muvattaklyetJerilliO 
kurlı&m değlldtr. Aıı.karaı 
d&yanaa reaUat bir ~t .... 
18adıft1r. Ankara. muaı..cleıeıU" 
dık kalDııftır. Almanya. 111' 
leri tanımıktı tareddllt etJll 
ÇUnkU l8raf h188I. olaD ~ 
smdaki münuebetlerde, _. 
le anlafl)tr bir keytlyet~· .Al 
İngUten De t.edatOI 111 
dolap Türidyeye hlq bir 
baftı,,.,,msktadır.. ~ 

tabi 'tık alpaeWr. vaa!Jlet.ID 
bmul l8bM etm.l§tir. ııatbll8i-
dald. •nler•w bHta• t 
Dicer t&mttaa 19.M Tt&r1' • 
nmıh1td bClttiD ıu,_,um 
~ etmektedil'. 

Baa. .eterm.s. .... t 
olılll MııHa praMlr!crıl• ..,.,,,,. 
a9M atL Metterl ~. fftlıılıt 
hakiki btr sulhun temelidir. 
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Haftallk Radyo Programı talim • Tür]( 

Yeni ."i eşrlyat : 

1 
i Aksiklopedisi 

~------~------~------~------~----~---~--~---~--~-------~-------~-;: · 15 inci nüshası inti§ar et.m~ttr. Bu 
l' \ZAU: 22.6.90 

s.30 Program ve memleket saat a
yar, 8.33 MUzlk: Hafif program (Pi.), 
8.45 Ajans haberleri. 9.00 Müzik: Ha
fit müzik ve şarkllar <Pl ). 9.30/ 9 . t5 
Evin ,ı.ıuı t 12.SO l'rogram ve memlt
ket aaat a~ :u·ı, 12.83 Mflzik. PeşrC\" 

ve ııa~ sema ılerl, 12 45 Ajans· habt'rle. 
ri, 18.0C Mllzlk: Oyun h:ıvnıarı ve tür. 
klller, 13.30 Kon~ma (Dereden -
Tepecten>. 13.45/ 14.30 MUzik: Radyo 
salon orkestraST (IVyolonJ.st Necip A~ 
km). 18.00 Program ve mı>mlekct sa.
at ayu;ı, 18.03 Müzik: Radyo caz or. 
kestras1 lİbrahlm özgür ve Ateş Bt:'. 
ccklerı), 1 30 Konuşma Memleket 
postas1. lS.40 Mtizlk: R dyo caz or. 
kestra.s: programının de. :amı. 19 .. 00 
Müzık: Muhtelit şarkılar, 19.30 Mem
leket saat ayarı ,. . Ajans haoorleri. 
19.45 Müzik : Şopenden Ballad ve Em
promptU'ler ı Pl.), 20.00 Konuşma 

(Yurt Saat. ı, 20.15 MUztk . Solo şar. 
kılar. 21.00 Ziraat Takvlını

0 

ve Toprak 
mabstılıcri borsası, 21.10 .MUzlk: Me~
hur npcr •lardıın (Pi) , 22.30 Memleket 
saat ayarı ve AJ ns haberleri. 22.45 
Ajans spor servis ' . ..!3.00 MUzik: Oana 
müziği (Pi.), 23.25/ 23.80 Yarınki 

n ve kapan• ş. 

P .WARTl : t8.6.19ıt 
~ .JO Program memleket saat 

ı.yan, 7.33 Müz · Hafu parçalı:r 

(PJ.), 7.45 Ajana haberleri, 8.00 Müzik 
Hafif parçalar progr Lmmın devamı 

(Pl.), 8.80/ 8.45 Evin . 'lt!. 12.30 Prog 
ram ve memleket sa varı, 12.33 
Müzik: Şarkı ve Tl\rkUler. 12.45 Ajans 
haberleri, 13.00 Mllı:lk: Karışık prog
ram (Pi.), 18.15 Müzik: Şarkı ve 
tilrl,ı.Uer programınrn devamı, 13.30/ 
14.00 MUzlk: Kanşık prograı'lın de
vamı (Pl.), ıs 00 Progrnm ve memle. 
ket haat ayan. 18.03 MUzlk: Fasıl 

cazı, 18.30 Konuşma: Meınloket po5t8-

sı, 18.40 MUz•k: Hatif sololar (Pl.), 
19.00 Konuşma (Mehmedln saat J, 

19.15 Milzlk: Zeybek oyunları, 19.30 
Memleket saat nyarı ve Ajruls haıl.!r. 
!eri, 19.45 Müzik: Radyo caz orkes
trası tlb•ahlm Özgllr ve Ateş Böcek.. 
;eri), 20.15 Radyo ırazctesl. 20.45 Mü
zik. Bir halk tUrkUsU öğreniyoruz: 

Haftanın tUrkUsU - Çiçekler ürküsü • fSank!§la) : 
Çiğdem dc>r ki: Ben dlayım. 
Yl~t ~ma belı\yım; 
Hı•pslnden hen ltlAyın1. 

flenden -atA çiçek '\'1\r mı T 

parça sert bir cereyan almış ve 
IJu yilzıden hakem gençlerin bek -
terinden birini 30 uncu dakikada. 
sa.hadan dışarı çıkarm~tır •. Ancak 
on kişi De oynamak mecburiyetin
de kalmış olan Gençler da.ha. ener_ 
jik bir O)'lln ç_ıkarmışlar vo 32 ind 
dakika.da beraberlik sayısmı ve 
hemen bunun akeblnde do gali:bL 
yet sayısını yapmışlardır. Uyun 
3-2 Gençlerin galip va.zlyetine 
gi.nnesinden sonra Eıskişehirlıler 

mağlübiyetten kurtulmak için ra
kiplerini adamakıllı sıkıştırml§lar· 
sa da muha.cimlerinin anlaşama _ 
ması yüzli.nden sayı kaydına. mu • 
vaffa.k olamamışlardrr. Oyun ıbu 
suretle 3 2 GC'nçlerin galibiyeti 
ile sona. emıiştil'. 

TIARBl\'E • MA....;;KESPOR 
Maskesporla - Harbiye ara.~mda. 

yapılan wnci ka.rgılaşma Harbiye. 
lilerin 2-1 galibiyetile sona e'r • 
mişttr. 

Oyun çok canlı ve seri bir şe-kil 
de başlamıştır. Her iki taraf da se 
ri akmlarla rn.kiplerinfn kalelerini 
tehdidr-. ba.şlı>.mışlar, fa.kat bu müd 
det sonra Maskesporlular daha 
üstün bir oyun çıkararak hakimi
yeti tesise muvaffak olmuşlal'<'hr. 
Fakat bu hfiltimiyel devresi. uzun 
sürmemiş, Harl>iyeliler Maskespor 
mUdafaasmm terO<ldlitlü lbir ha -
reketind('n istifade ~derek ı:ıoliç. 
terinin ayıığile ilk snyılarmı ya.p • 
mışL1rdır. Bu golden sonra ken -
dilerml topa.rlıynn Ha.rbiycller ra
kip} 0rıni SiirlŞ~ ıtmnğ!'l. b11şlamL5lar 
ve• 40 ıncı dakıkada ikinci sa.yıla _ 
rmı yapm·~atdır 

İkinci baftaymda mnğlftbiyett.en 
kurtulmak a:ı:mile oyuna başlryan 
Maskesporlular Hıı.sbiyeHleri ağır 
bir baakt n.ltma. alm:'Şlar ve 6 ncı 
dakikada ilk sayılarını yapmışlar. 
dır. Oyu" "Zun müddet Harbiye 
nrsif sahasında. tek kah> şeklini al- 1 
mışsa da Harbiye müdafaasının 
cok enerjik ve ıpıurlu IT'Üdahale
leri kan;ısında )inskesporlular gol 
çıkarma~a muvaffak ol:ı.roam·şı'lr_ 
dır.. Son da.kikalsı.r<la t.azyiktan sıy 
nlan Harbiyeliler tekrar hUcum . 
lanı ba.5lamışlar ve oyun her iki 
taıafm karşılıklı hücumlan ile ne
ticede bir değişiklik olmadan 80 -

na e~Ur .. 
Maç, 2--1 Harbiyenin gruib!yc_ 

tilt- sona ~rdi. 

Bitliste spor hareketleri 
Bitlis, 21 (A.A.) - ;Burada Bit 

lis Gençlilmpor .klllbli ile Tatvan 
Gtltspor kllibfi arasmdn yapılan 
tPnıs. voleybol ve futbol mUsaba
kalarım ~~liıkspot' klübU ka.za.n -
mrştrr. 

1 b::ı.hu rlı nuı.'\1 dağlar. 

l'rlm gurbot lldı> ağlar. 
L!lle der ki: He~· Tanrı~ 

Benıın boynum nedt>n '*ri 'l' 
Yarden ayrı du ttim ga~·ri. 
r.r.n:Jfn A.IA çiçek \'Br mı 'l' 

,\1 hııhıırlı mn\.1 dağlar. 

Huim gnrret ilde atlar. 
Se,·nız der ki: Ben ııazlıyım. 
.S:ı rp kaye!ardn gh:ll3 lın, 

Ma"' l?nlu ı:-ölt güzlliyüm. 
t; ı · {ıU'ı çlçı-k \'llr mı? 

Çayu çhnr.n oldn dağlar, 
Yftrlrn gurbet ilde ağlar. 

21.00 Ziraat takvimi ve Topr.ak 
mahsulleri borsaın, 21.JO Müzik: Solo 
şarkılar. 21.25 Konuşma (Hoşbeş). 

21.45 Mil7.Jk: Radyo senfoni orkest.re. 
sı <Şef: !::rruıt Praetorius), 22.30 
~emle'fiet saat ayarı, Ajans haberleri 
ve muhtelif borsalar, 22.45 Müzik: 
Cazband (Pi.), 23 25/23.Sı) Yannki 
program ve kapanııı. 

SALI: 2~.6.19U 

7.30 Program ve meınlekııt saat a.. 
yarı, 7.33 MUzik: Ha.!U program (Pi.) 
i.45 Ajans ha.berlerf. S.00 Müzik: Sen
fonik parçalar (Pi. l, S.anıS.45 Evin 
saati, l:!.30 PTogram ve memleltet sa. 
at ayarı, 12.3.1 Milzlk: Tilrkçe plA.k. 
lar. 12.45 Ajanıı haberleri 13.00 MU. 
zlk: Kı.nşık program (Pi.), 13.15 MU. 
zlk: ·rurkçe pilLklar programının ac
'\'amı. 13.30/ 14.00 Müzik: Karışık 

programının d-ıv~mı (Pi.). 18.00 Prog 
ram ve mımıleket 83at ayarı, 18.03 
Müzik. FMıl sazı, 18.30 Konuşma: 
Memleket post.Mı, 18.40 Milzlk: Caz 
parçaları (Pi. ı, 19.00 Konu:ma (Yuva 
saati). 19.ll'i MUz:k: Radyo salon or
kE'.strnsı, !Viyolonist Necip Aşkın), 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19.45 .llfıizlk: Hadyo salon 
orkestrası programının deve.mı, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20.45 Müıdk: Radyo 
salon crkestrası progrıı.mımn 11oıı. krıı

mı, 21.00 4!iraıı,t takvimi ve Toprak 1 
mabsullerl borsıuıı, 21.10 MUzlk: Cax
band (Pi.), 21.30 Konuşma. 21.45 MU.. 

zik: KJAslk program. Şef· Mesut C«

mn. 22.ZO Memleket Mat ayarı, Ajans 1 
habcr!erl: Esham • Tahvi!At, kambi
yo - nt1kut boraam (Fiyatı, 22.~5 Mll. 

zile Dans mllzlğl IPI.). 23.25123.SO 1 
Yarmkl program ve kapan!§. 

ÇARŞAMBA: 2a.6.ll»l 
7.30 Program ve memleket saat s.. 

ye.n, 7.33. MUzik: H~lf p~ram (Pi) ' 
7.45 .A;ıans nabcrleri, 8.00 Müilk Ha

fif programm ,PevallJI (PJ,). Ş~Q~.1{) 
Evin ııaaU, 12.30 Program ve mcmle.. 
ket ııa:ı.t ayan, 12.Ş3 Müzik: Peşrev 
ve !JB.rkılar, 12.45 Ajans haberleri, 
13.00 Nüzik. Radyo salon orkestrası 
(Viyolonist Necip ~kın l, 13.15 Mil
zik: Şıırkı ve saz semaileri, 13.3()-
14.00 MUzik : Radyo salQll orkestrası 
programıpın devamı, 18.00 Program 
ve memleket saat ayarı, 18.03 .MUzlk: 
Kemençe ve kanun ile saz esertcii, 
1!3.15 Konuşma: · Memleket post.ası, 

18.25 Konuşma tDış polltıka hA.dtse .. 
ieri), 18.45 Çocuk saati, 19.30 Mcm. 
lckc:t saat ayan ve Ajans haberleri, 
19,45 Müzik: Çifte !8.'!ıl, 2CU5 Ra<lyo 
gazetem. :ı?0.45 Müzik: Bir halk tur .. 
küsü öğrcniyonız: Haftanın tUrkUsU. 
Çiçekler turkfüıU ( Sarıkı~lıı.), 21.00 
Ziraat ta.kviml ve Toprak ma.hırullerl 

borsaBt, Zl .10 Müzik: Viyr.ılonscl solo,, ' 
lan - Mesut Cemil, 21.25 Müzik: RI. 
yaseticumbur bandosu ( Şe.f: tllısan 

Künçcr), 22.10 Müzik: SOio tıa.rl<ılar, 

22.30 Meml~ket saat ayarı, Ajans he .. 
berleri: Esham - TahvUAt. Kambl.. 
yo - Nukut BoTSa.81 {Fiyat). 22.45 
Milzik: Dans müziği (PJ. ı , 23.25-
23.30 Yarmki program ve kapanış. 

PEflŞE!\mE: 26.6.J!»l 
7.30 Program ve rnl!mlcket seat a

yarı, i.33 Müzik: Hafit parçalar (Pi.) 
7.45 AJnns haberleri, 8.00 :MUzlk: He. 
fit parçalar progr.ammın devamı (Pi.) 
8.30-8 45 Evin saa.tl. 12.llO Program 
ve. memleket saat ayan, 12.38 Müzik: 
Şarkı ve TUrk\iler, 12,45 Ajans haber. 
!eri,· 13.00 '-fllzik : Kanşık urogram 
(Pi.), 13.15 Müzik. P~nv ve oyun 
havalan, 18.30-14.0o Müzik: Kan§ık 
programm devamı (Pi.), 18.00 prog. 
ram ve memleket saat ayan, 18.03 
Müzik: Fuıl 'SaZI, 18.SO Konuşma: 

Meml~ket postası, 18.40 Mllzlk: Radyo 
caz orkestram (İbrahim özgür ve A. 
teı.ı böcekleri), 19.00 Konuıırna< Deri. 
Jeşme saati), 1PJ5 Müzik : Radyo caz 
orkestrası programının devamı, 19.30 
Memleket saat ayarı ve Ajana haber. 
lerl, 19.45 ~tUzik. D~nya şarkıları. 

20.ır; Radyo gaz~tcsi, 20.45 .MUzlk: 
Sevll&ı pllklar, 21.00 Ziraat Takvimi 
ve Toprak mahsuUerl borsası, 21.10 
Milzlk: Solo şa.rkııar, 21.25 Konuşma 
(San'atkA.rlarımız konuşuyor), 21.40 
.MUzik : Radyo senfoni orkestrası, 22.30 
Mem!eket saat ayarı, Ajam haberleri 
Esham - TııhvllM, Kambiyo - ~·;. 
kut ~rı;ası, 22.45 MUzik: Cazbanrl 
(Pl.), 23.25---23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

CUMA: 27.6.1941 
T.30 Prograr.ı ve memleket SAat 

ayan, 7,83 Mbzik. Hafif progr:ı.m 

(Pl.), •.<:1~ Ajans haberleri ,R.00 Mü. 
zile h3tlf programm devamı (Pl.), 
S.3~.45 Evin -aa.ti. 12.30 Program 

ve memleltct saat ayarı, 12.83 Mlizik: ntısbanm münderecaf\; TUrk ve İslAm l 
KarıŞIİ{ fasıl programı, 12.45 Ajana mUte!ekklri Akif (Öm,r RWI. DOğ. 
haberleri, 13.00 Müzik: Karışık prog. nıl), müteaddit akefier Ankara dil 1 
ram ı Pi.), 13.15 Müzik: Karışık fasıJ kurumunda (M. Şakir Ülkütanrr), 
programmm devamı, 13.3{}-14.00 Mil- Fı!uh ve medeni hukukta tı.kıl (Tem. 
zık: Karışık programın devamı (Pi.), yiz mahkemesi r<'isl Ali Hlmmet). j 
18.00 Program ve memleket sn.at a. Usulü fıkıh ve felsefede ~l (Pro!r. 
yan, l!ı.03 Müzlk: FasıJ sazı, 18.30 sör lBir,ail Hakkı lzmirli), Trpta O.ktl 1 
Konllşma MC'mleket postası, ı~.40 Mü !Profesöt" Doktor Mazhar Osman). 
zlk. Radyo Sving orkestrası (İbra. Dürzü mezhebinde Akıl (Tahrir heyt'. 1 

hi~ Özg4lr ve Ateş Böcekleri), 19.00: ti), Akıl BUkeyr, ABho.ptan (Ömer 1 
Konuşma (İklısat Saati), 19.15 MU.. Nasuhı), .Akııe. fıkıh, hilft.flyat, lılk
zllt: Film Mllziğt (Pl.), 19.30 Meml<'. meU tE'§ri bakımından (Ömer Namı. 
ket saat ayan ve Ajans haberleri, hl)• MOşterek ve mlByonc.rlcr tarafm-
19.45 Müzik: KlAsik program _ Koro dan yazılan ls14m A.n.siklopedlainl Mr
Şet: Mesut Cemli, 20.15 Rndyo gaze. sırW~r nasıl tercUme cı:Uyorlar? Hak.! 

tesl, 20.45 Müzik: Solo şarkılar, 21.00 SIZ bı: t~de cevap: (Ö~er Rıza j 
Ziraat Takvimi ve Toprak mahsulleri • Doğrul), Bır cevap (Profesör Doktor 
borsası, 21 .10 Temsil, 22.00 MUzik: Fahrettin Kerim) Adem maddesine 1 
Radyo salon orkestrası (Viyolonlııt ait suııllere cevap (Diyanet reis veltlll 
Necip Aşkın), 22.80 Memleket sa.at Profesör Ahmet Hamdi Akseki) , Al· ı 
ayarı, Ajans haberleri, t-~;;bam _ Tab tmordu devletine alt tetkikler (Prote. 

sör İsmail Hakkı lzmirli). vilA.t, Kambiyo - Nukut borSl!Jll, 
(Fiyat), 22.45 Müzik. Radyo salon 
orkestrası programmÔı devamı, 23.1~ 
Müzik: CP•""'lnd !Pl.l, 23.25- 23.M: \ ' 
Yarm'<· • m ve kııpanış. 

KAYIPLAR __________________ ./ 

Hizmetçi Aranıyor 
.Bir karı kocanın yemeklerini 

pişirecek, rozan bir buçuk yaıım· 
çocuğa bakacak bir hizmetçi 
aranıyor. Her gün saat 6 dan 
sonra V AKIT Yazı tşlcrl mUdUr. 
lilğilne mUracaa.t. 

Ayvacık askerlik eubeslnden al. 
nuş olduğum, terhis vesikamı zayi 
ettiin. Yenisini alacağımdan eski _ 
sinin hükmü yoktur. 

Ali oğlu İsa Barınan 815 •• 
(36289) 

• * * 
Alucra askerlik şubesinden al-

dığmı askerlik tezkeremi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisi • 
nin 'hülanü yoktur. 

Kiit.ah;\'& SUih Ht\klmllğlnden: 

Galata, An:.pcainli Ka.rde.5im so. 
\ kıık No. 23 dul•kinda 315 te,·ellüt.;.. 

1ö Mu.<ıa oğlu Halil. (36288) 
Kiltabyanın LalahUscyin pqa ma. * * ll 

hallea•nden BAkl oğlu ölti Rızanın bir Sümerbank Yerli Mallar Pazarı 
kıta noter senedi mucibince vereseden t.opt.an satış ma.ğa.zasmdan aldığun 
kızları tnayet, Muzaffer ve Hikmete (218) numaralı hesa;bı cari cüzda
borerı olan 1500 llranm 700 kilsuı- U· nımı za~i ettim. Yenisini alaca • 
rasıııı emvali menkule! metrUkesinden ğımdan eskisinin hUkınU yoktur. 
''erilmı.ş ve mUtchaklslnde temini lst!.. F..dirne tü~rlarmdan Bella Pa. 
Cıısı ı9in Parmakören köyünde Çayır. po. (36286) 

başı mevktlnde §arken ve garben Bey- 1 
ilk şimalen Harman yeri Cenuben ka:
dınm ile mahdut bin lira muhammen 
ı,.,ymeUl halen on beş dönUm tarlası. 
nm eaWıı..rak borcun ödenmesi sulh 
hA.klmliğinln 23.5.941 tarihli karan 
ikt!zasır.dan bulunmuş olmıık\a mez· 
kiır tarla 15.7,941 Salı gllnl) 8'la) 14 
de mahkeme ltalemlnue açık arurm& 

• • * 

,j\e q~lll_çs.kt~r. Arlırmf!.--J!ş.l'tnamesl. 
:?5.6.941 den iüba.ren açıktır. Almak 
tstiyenler yilzde on ılldbeltnde teminat 
vermeğe mecburdur. Muayyen günde 
usulen nidadan sonra en gok artıranın 
üzerinde brrakılrr. Mil:;tcrl bir hatta 1 

Sıvas 34 üncü ala.ydan 3 üncü 
t.ahur 12 Lci bölükten aldığnn as
kerlik tezkeremi za.y.i ettim. Ye
nisini alacs.ğmıdan eskisinin bük • 
mü yoktur. 

Unkapa.111, Emirler hanında 'Za.. 
rııh S22 t.Ewelllitfü Yalmp oğlu Os. 
man ('rtlrMiz. (36!06) 

$ :/- $ 

Ada.na 2 net orta okulunun 8 üncü 
smı!maan aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenl.slnl çıkaracağımdan eski
~iniıi hUkmU yoktur. 

671 numıvalı Fazıl Gugu 

zarfında parayı vermezse ihale bozu- ----------·-----

larak on be§ gün mUddeUe yeniden I 940/4269 
artırmaya çıltanlrr. Bu ikinci artır. İstanbul İkinci fora !Herunrhı • 
mada c.n ziyade artını.nm Uzerine iba· t iunda.n: 
le olunur. İki ihale a.rasmdaki fark ve 
faiz önce alandan tahsil olunur. tıbu Bi'r borçtan dolayı haciz altında 
gayri menkulUn dellAilyesl alaıut alt- olup para.ya çevrlbnesine karar 
tir. Mll§teri şartnamede y8.ztlı bütlliı 

1 
verilen bir adet Orlon marka beş 

şeraıu kab .. l ve itiraz bakk-ını iskat 18.m.balı radyo (7) teınmuz 941 pa. 
etmiş stıyılrr. Fazla rnaınmat edinmek zartl'1ri giinil saat on. üçten itlb8:
istiyenlcr mahkeme kaleminde mevcut ren Sanda.! Be.Jest.cm mozat daı· 
940.- 9 No.lı dOByadakl r;ı.artnameyi o. resinde satışı icra edilecektir. 
kuyab:.Iirıe:. (86281) Muhammen k.rymctinin ytizde 75 

ini bulmadığı: takdirde ikinci a.r -
tırması (JO) t.emmuz 94:1 perşem. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Mat1-rl.UıM 

Umum neşriyah idare eden: 
"..efik Ahmet S~ıenqil 

be gllııü aynı mahalde ve tayin e. 
dilen ı:.aa.tte icra edilecektir. 1s -
teklilerln malıallinde hazır bulu -
nacak memuruna müracaaUarı i. 
lan olunur. 

. .... ~ 

Devlet Oemiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan . 
MııhammPn bedeli (27~0) lırıı. olan 5000 kilo tahta ve karton blltlme 

üzerine karton bıtümt- y3pı§tınnP.l~ i<;in tutkal (S.7.1941) Salı gllntl saat (11) 

on bırde Haydarl\8.§ade. Gar binam d:ıhlllnde;d komisyon tarafından açık ek. 
sııtıne usııllyle Fatın ııt.r.acaktrr. 

Bu işe girme~ 1stiy(·nlerln f2ôıdJ Ura (25) kuru§luk muvakkat temınat 
ve kanunun taylrı ı>ttlğt vesatkle blr!lkte eksiltme glinU saatınc kadar komL"' 
yona müracantııırı iı\zıınaır. 

Bu ı~e ıı.ı: şartnameler koml,yondan perıısız olarak dağıtılmakt.a.drr. 
(4983) 

~uhammen btıdell llk teminat 
ClN~1 :\llkda.n Kuru~ Santim I.lra Kuru . 
Ekmek 80000 KJ!o 12 25 735 00 Kapalı 

• zarf 
Beyaz karaman eti 36000 .. 60 00 1620 00 " Rüt 400()0 .. 20 f'\O 600 00 

" 
Yoğurt 32000 .. 25 00 600 00 " 
Sade yağr 8000 140 00 840 . oe 

" 
Gu:-eba hastahaneslle tmaretıC!'e 941 .Mali senesi için hizumu olan yu.. 

karda cinsleri yazılı yiyecek ma.<!u(:lerln hizalarında gösterilen mlkdarlar 
ayrı BJ-Tı ekstllmeye !tonuln:uştur. !halesi 30.6.941 Pazartisl günU saat H do 
İstanbul Vakıflar Başmlldürlilğfi Mnasmda toplanan komisyonda yapıla. 

cnklır. 

Şartnameler he~ gihı Levazım Kaleminde görülebilir. 
Kapalı zarfla y&pılacıığı için 2490 sayılı kanunun tarüi vcçhile haZtrlı.. 

yacakları zarfları ıle teminat akçeal makbuzlarmı ııuııe günil saat 12 ye ka. 
dar komisyon reisllğinc- verllmeal :arttrr. 

Posta ile gönderllecel< zarfiar ve teminatlar da ihale gllnU saat 12 ye 1 
kadar ge:mış bulunması ldzmıd.ır. FG:ıtada olacak ~eclkmelerdcn m~ycL 
kabul ed!lmez. t4501) 

, 
iMAi' • 
HVL~I 

Sl 

T. !Ş BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye plı6' 

1 

ı 

2 

' 

KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağustos, 3 lk1DcltetrlD 
tarihlerinde yapılır. 

' kramiyelerı 
adet 2000 L.lık ::. 2000.-Ltra 8 • 250 • -toOO-. 1000 . ı::: 8000.- . Stl • 100 • •llOG.ı-

750 . ""'ıııoo.- . 80 • 50 • 
_........_ 

600 - = 2000.- 800 20 . _.,..,_ 

Teknik Okulu Satın Alma Komisyona 
hanlığından : 

ctNsı MJkta.rı KDo 

Sıİ.de yaltı 7li00 

Ekmek 70000 ... 
Tavuk) 300G 22IO) 
Hindi ) 2000 uoo) ... 
Yogurt (Sı::,•rt) 6000 lllO 
Yoğurt (KAn ) 6000 "° sut MOO -Kaymak 150 ın 
Tereyağ 300 "° 

aaıı 
Odun 75000 ım 

Yıldızda hulunan 't°('knik OkuHınun 1941 Mali yılı ihtiyacı oıc 

• 
• 
• 

cins ve miktarile t.ohm:n bedcU •d yazılı li k.ıtem iaşe ihtyl&Cı ı a:pn 
melerine gl)re fv.6 .941 tc.rlhlno ra.st'eyan Pazartesi gUnU • ...se,aı .at 
te. c.kmek sao.• ( 15,SO) Cıı., te.vu;ı: w hındi eti saat (16) da, Yotmt 
saat (1615) d "!, odun .rmnt (16,30ı c!a, sadeyağ ve ekmek kapalı tart 
ve dığl'rierl eçık ksiltm<' Ue ib ı.r:eri yapılmak Uzere ftlmek 
Mekteb! muhasebcflindc toplanacak olan komisyonumuzda ~ 
muşlardır. Sade ya~.ı l.:h te:onın~u ,016) Ura (63) kuru§,......,.. (e#> 
(3~) kuruş, Tavuk !.le c:ndinin (258) lira (75) kurltL', Sllt ft 'Ma.t:81ı11:81111 
(270> lıra !S3) kuruı ve Odun.ı'l 1sıı (76) lira (50) ku.ruftal'. t 
şarlııanı·•lerl gorm' k ve llk tem•rn• )-atırm:ı.lc üzere eksilt.medla lılr,,,. 
vellne !tadar B0şı1'.t3.§ Yıldızda ., .. .:nııc ok-.ılumuza ve eksiltme ltlldl .. 
mllşsuyu."Ida Ytlkııek Mlibcndis Mc:ttebı muhasebesine gelımlerl. Teldi( 
tuplarının eksiltmeden Mı saat eV\-cııne kadar makbuz mııJıalılHnde 
bulunması lf!zımcıır. l:'ostaJa va t i olacak gecikmeler kabul edllmea. 

1 
'stanbu levazım amır.iğmden verilen 

ıaarıcı asker' Kıtaatı ılanıarı -
.Muhtel:! mıntı:ıknlars yapıla.;& < asgat1 H,000 azami 3',IOI tlllll 

nakliyJılı kanalı zarf ıı( klli!tm<)ye konm~tur. Bu nakliyat 8Q ~ 
!anık ayrı ayrı taliplt>ı c de ihale ediiebUlr. BlrJncl parti 5000 : 8000 tıallt 
el parti 400(1 : eooo ton. üçüncü paru sooo : 20,000 ton. ıı.aıeaa a.7.f6S 
gllnU saat 16 da .!zmirde Lv. A.m!rllğı satm aımıı komlsyonUDda -..-111111"~ 
Hepsinin tahmm tutan 122,500 Ura, ilk temit!.:ıtı 7875 liradır. 
komisyonda ı;örtllilr. Ta'Jplerin l(a:wıt ves1kala.riy1e tekllf mA' ,,,-
le ıı;aatinden bir saat evvel komt~ona vermeleri. (1'1) (fİl!I) 

*** Aşağıda cinsleri yazılı matz~mel<.r satın a.macaktır. Paar~ w.e; 
giinll Çangmda ı.skc.rl satm alma. komisyonunda yapııacaktr. ~ 
n:Jno.Uariyle belli vakitte. komisyora gelmeleri. 

400 takım subay elblccsf. 
400 adrt subay kaputu. 
400 adet bUytlk Unlfonns.. 
400 Çltt çizme. 
400 adet portatif karyola. 
400 .. hurç . 
400 .. bel kemeri. 
400 manevra sandığı. 
400 malra. 
400 .. battaniye.. 


