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------------------, ÇARŞAMBA 4 J(AZbıAN 1941 
YIL: %4 * SATI: 848! 

İdare evi: Ankara CJ, Valot Yaıdu 
Telefon: Tel& latanbul Vatıt 
İdare: 24370 Po8ta KutU8U: 46 

YazI: 21413 _J 

Darlan hOkOmetile cahşmak istemiyen 

'Frans8ıiiiı Aiı-k8f 8 büYük · 
· elçiliği müsteşarı istifa etti 

.......____ Ankara 3 (VAKiT ) • ı etmişlerdir. Verilen iıti-
Mill 1 M .

1
. . d F · nsanı,; Anka ra Bü· fanamede Darlan hükU-8 8C ISrn 8 .~k Elçiliği müsteşan / meti ile çahtamıyacak-

~kj meselesine r.: üçüncü kitib~ istifa tarını beyan etmi41erdir. 

au munakaşaıar - Mühim bir kanun l8yihas 1 

Yazan: ASIM US 
llqYiik · llııı1tın . Mıııct Mccli~I tnhiı;arlar 

ti! e.tı:'lidlirlüğü bü~~I mü'UJtıe. 
'-liıı.k rken içki mbt>lcıo.i uzun 
ı., biı~ır,alıtrı muf'ip oldu. ~lrb:ıs· 
ı.."ıltıı a_~a Ylik:o.f'k d<>rceeH itki· 
"-ı11rnt "'•kaay<'t cttllt-r. Bunlann 
~~ır s•hbat. bakımından tchll 
f' 1 l('ba .. . d 

iskan edilen muhacirler borçlandırıl
mıyacak. herşey parasız verilecek 

\'akıl) _... Jskıin vr- tohumluklar paraBız ve birinci J 
Ankara. 3 ~g <'U ma<f ı slsıin m·ntakada trvzi edilen toprak ve 

ka~ıı;nu:u~, d 1°~ıİ.\ lha rııznam'. \apılarm parıuıu: verilmt>slnc mu· 
t~dılı h kk 1~n~t'krtln muhacir is· kabil ikinci mıntakada topra~ ve 
'c alındı. M.

1 
U avrılrnt"' bulu. yapılar borçlanma esasına tıbı tu. 

kin• ııobrbı c 
1 

re dan birinci ve t.ulduğundan tatbikatta müsavatı 
nan mıntakll 8~1~ "'k·ın f'dilcn· temin için li;>lhada borçlanma u 
ikinci .m•ntıı~~~ r v~ ~rlrvatı. hay· suJU kaldırı!Jnakta borçlananların 

"'-k1c ruz ettırdılrr. Rn ara " 
t~j tJö aı<' mebuı;u Zil a Ue' h"r 

- () Ylc dedi: 
!°'P a 

4
Un3 anın hl( bir yerinde şa· 

~ dereceden fazla değlld~r; 
~ bi:ıdr. ~ 2 derct·edlr. 1 u· 
13 Old _da rakı dc~t ~en 
t~ tlgu hald<.' bizde 45, 50 Je-

a_ ..... 
"41ett 4la.\anrn ~ttıuda inhlı;ar \C· 

ttıı.se ile İ\'kinin milli bünye üae· 
~eıı 3 &ptığı t&lırfbattan siki) et 
>"atn11,. lncbuı,lar ara:;mda .. , nhk 

~,~~;
"d~ "Ufl'I inhi!l&I' \'ekili Raif Ka· 

IC'rr? zıraat 8 il raba tal<ımları borr baklyt'leri a.ff Pdllme.ktedlr. 
vanlar. kosıım ve a 

Brenner . 
mülakatın' ' 

.:iaödatta 
Veni Irak 
kabinesi 
kuruldu 

Göring'in 
emriyevmisi 

Mare4al ~yyareciler ve 
P•ratiltçüleri tebrik 
ederken şöyle dedi: 

ı.., lıt ı iş batma getffil vakit ilk 
~ .._ fintını ]-anfa tndfnnek, 
~h~:~ne nı~lckett.c bira ts· 
~- 8

111 fanunümüne (al.,mak 
~._llira ft)a.fanın bu suretle 

Neler ae· 
rOşDldO ? 
AtmanY• reemttn yan. 

resmi bir tebliğ nt",rettı 
---o-

Batdat., ~ ( .A.) - Crmil 
Mııdfa 'eni hükumı:'ti ım ııurt"tl 
teşkil MJniştlr: 

Zaptedilmez bir 
ada yoktur ~~l qrftyatmm bir ~ 

r'1 ı,~1to-ıasını muclp olqaea mev• 
~ iıtı~. fabri·~alannı geaftletınrk 
.. ~ .. n& müddeti bltndf o1aD 
~ fa.torikuQft J.at.ıD almak 
Ilı~ lt~tl }liıibıti '" .., 
lııc lıstt la lnllfiııar ldare&i bir .,... 
t-. -ı· hıtal Pdtlen raktnrn dPred" 
~-> den 40 a tnıtrdl. l alntı bu 
~ &llJlan tedbir ç,ok de\1Ull 

......_ · .llaıu :;ahcılan her tarafta: 
~\i ._ 44) dereceli rakı tıatrlmcyor. 
11111, ~laııanıar dr,J"f!Ce5i dil örül·. 
bl, rakrvı tutmuyor!" 
~,: feryada baıjladılar. 8UJlUD 

' d illh.lsar ldaretıi teknl' ra· 

1 "-~ "~6flint 45 c çıkardr. 
ı...IJıcla -1r,_ içld me.ıPI~ fi~ 
"11"'41 Yapılan mtlnakual&nll ruhu 
it , ~ır. Rakmm derece91 45 deD 
'llı ı.. ... ~dlrtUnce Mtı11 auJnut ille 
~e"I-~ alrnaa tedbirden derhal 
~~ llclöniiınıesını tt-ap etnteff mlY· 
~11r. 
~5 dflreecH içkiye allf1lll9 
llı~ef 40 dt1rtteU ~ bf!ğrn· 
~. ·~ :ıi t.biidir • .ıo d~u ,... 
~ ~~eli rakı:\'& alışmış olan 
~~ m •8&hi ~lst.f"llllllC- g0re 
~ .. ~! şeydir, Bu Jtlbi adanl" 
~~---.... U\'k aJmaJarl l(ln 
~ i glt"kÇ4". dereceıııbtl a.rtır· ...._., :•p eder. Ralnya. yeni ı.t
~llt '-" hir kimf>e için 1ıte 4.5 
'4l ......._ 46, de~ değil, &~, bafJti 
~y~ "1fidir. Bqnan lçbl Vu· 
!'ft ~ ~ kulJuanlar S5 Je· 
~~ ile iktifa edeblUyorlır 
tt . 

~epd lllentlekette içki lahhia" 
.. ~ evı~ ~eel için ,-.rtdıı.f 
~~dı l\kılllakıııadı De kuJ'UlmUt ol· 
~eııa deı-eceWılJr ~ df!D 40 • 
" ~ ile aatıtm azeJm••H eseri· 
~ :arıu !'liklyetl cl&kate ah· 
="' b6y r ille.ele olurdu. Hakikat 
~y le deiildlr. içki lnhbıan 
·"""'et e IElr cetlrmek için dt>iUı 
' -~°"holü ile lçkilerln .._.,.. 
~ln .. bıkila olduğa kada.r tahdit 
.._~ ~ dlr. Kaldı ki ra.kolln de
~ 45 den 40 a fncHrlldttıten 
~lllilll ne kadar azaldığı&• 
,. de elde bir mikyas yoktUr. 
~ ~ deilflkllil olduktan 
• ~ ~ olınaz. bir ııeee miid· 
~ ~~k olunmak ve ba miid· 
~ ~de sat.,,m ne adar ,.c nf. 
~dıRı ilmi mullerl<- tetıbit 
~ lıl.. lanın ~cHrdl. Ti ki tk:n· 
~ iri "-rarta eski usule dönmek 
ltı 'Stıp:cip ıiebepler butanabthdn. 

._., ""hdlr ki derooeıd 40 • S.0 1aa rakı 45 dereeeU ralnY• 
' h.ı e fa:ııa müıtert butaınrfor· 
~ll"lln se~hl rakr ohnak ha-"· 
~lfrı !'-YbetınJ11 olması dejildlr. 
~ ı 3 dereceli rakıya a.l•!flll'l 
~~ .. ~S&nlarm bunda asabi cllnr 
ı.. -...,

1 
laltrlk edecek tesir bul•· 

"'it, ~:;•dır. t~ldye yeni a.Jışaala.r 
&rrda L,.,,. etüilJDlz gibi, 

Başv<'lç11,: Ccmıl Madfa: hıı.ricı· 
ye nasın: Cevdtıt; mahye nazın 
~ ~H~ Mtıtr v .. 1t1u fhıratum in iliz kaynakla-

rına göre 
F . Alman ani••· 
ra"sız .. rij ··ıdü 

- aan. Vaartf .,..,,,T 
da Şabbi, M.lllf ikllllllt vr l~al 
nıua'Vf"net nazth: Nultt'f't Fıuim. 
Dahıli,•c nazın: Muııtafa Amari, 

~ım;,., ( A.,A J - D N. B. 

A~bva k""9tJerf llNlsu. 
man~aıu ?dareşal Gör;n,ı: ilflliı· 
dak.i e-.mrı y.cvmlyi nt'vetmıştir: 

Gırtt muharirılfrı arkadaşla
nm. 

ına&ı esaeları •o şu 
(Dt!Jva,mı Ra . .. MJ. 5 de) 

._.o.--

sovyet Rusya Ruı:.vel~ . 
Harekit ıahnek•i mınta.; Hava uslerını 
kalnrın~ tn• ya a•ıyor. • • 

Berıın, s <A • .) - :ua". rt'tlftı korumak ıçın 
. a na.ktan blld.irilmış r. 

•·;.~,~: !::.""':,:.:"'";:.;: Groenlanda kdaal 
Br""" 1 k Bf'rlindeki 11iyuf 
pek tabiir~ ;:ı;.,,ııerın başlıca nıtı: gönderdı· 
vr vaban .. kaşa mt>vzuunu tet 
t leR vr muna ld gi ~ tm• J<ledir. MazldP o ugu : v~-· ı (A . • ) - Ruzwlt ba 
k~ be di'f8 da görUıımPlf'rln_ mahi· va Uslennı kunrı.lan için Gl'Of'nlanda 
bı iuh kk nda hi~ b!r şf'Y ıfşa e. kılaa~ f:'öDdrnnlıUr. Bu hf'yeCAJllJ ha. 
yet a t"n ve ya· diJmemfştir ~adt'rC rr9111 ~ '"" iki bı',r, Amerikan orduauna menaup 

rrsmi bir surette t~bllgc rü e- TranaatıanUk bom.bardrman tayyare 
"uttefik dcvlrt şefının gö t ':.ı- Jerf ile diğer tayyare devrlyeluinln 
~rl müddetin<' nazan dikktı Atlas Denlzvoııannda donanmanın 
be<fitnıektedJr. J 8'l. ~ •> (Devam• Sa. _. ri. _. le) 

r J)eVamı Stı. • 

Abdülhak Hamidin eserlerine 
baha biçiliyor 

Şairi azamın kızile eşi ara
sındaki dava son safhda 

. Abdülhak Hamt· den Ali Nihat Ta. lan, Güsel Sa· 
suyük ~arn11ında zuhur ede!1 rıatlar Akademisi profesôrlerin. 
~J - ı asi den Ahmet Hamdi Tanpınar, 

dın ne<fenberİ tstanbU ı- Maarif Vekileti derleme müdürü 
ve ~ç-· se u hukuk mahkemesinde Selim NUSıetten mürekkeptir. 
ye uçunc karara bailanamıyan Söylendiğine göre vukuf ehli. 
bir türlü resan bir safhaya ~r. nin ilk iki azaaı. şairin gayri-
dava. ente tadır 
ıniş bUıunınakson ce. ısede Ham~- münteşir eeerlerinin beher say-

ahkeme tesb t tasma 3 lira kıymet takdir et. 
M le 'nin kr/J11teinl ! miş. Selim Nüzhet ise bunu mu. 

din eser rı bir ehli vukuf ta~n vafık 'bulmamıştır. 
etrn~ .~kUf ehli On!~trs!~ /DmHJmı Sa.-' 8fl. 5 u) 
etnıl~r. f kültesi profesorleri 
edebıvııt a 

~ 1111 ~.;. 
40 dereet! ,:... 1çld meee1ettlllft 

Dlie' ta':ctıleCf'll bir 1IOkta var
asıJ dild'•t ,.ıa ,.f! ~ lllth. 
drr. 1111 b (Ule etmelltfr. lln 
ctdil rt>hlrl • ._a-Ae Jnallallll-

ınet11lekeıııın- ___ .. ıt.ırf 
baltii• olall ıı dereeel ~ 
111a.lda ık•" u aereee 
ıf'hlrfn nı fadır ,e la•"' a,,...nda 
daD daha faz ~ ..,_., 
tJtoz .._t;aJıjaUD 

ha ......,... tesiri. altlllcla ..... le 

r;eidlif fm adaİn1-rl ~ 
söylf!amektedlr. Hal WJltı •ea 
Sıhhiye Veklleti nunına ~kiler 
üzerlacJe yapılan kontrolb bu 
vutyete auıl mhaade ettljlıd 
anlamak zordur. Hal... tçld me
sel~lnln blH, aacıü I~ tmalltı 
tberlne ilmi \"C fenni lılr lr.olltl"ol 
tetıW llQl'etllo mimltla ........ 

f Dcunmı Sa. _. ifil. .t tc) 

Surive 
hakkında 

Alman yarı reımi 
müta lea11 

Beri in 
Meseleyi Franıız - lngİ· 
liz ceph~inden görmek
le ~raber bazı imalarda 

bulunuyor 
lk rlln, 1 (ı\. ,\.) - Yarı rcaml bir 

kayıÜtkt&n bUdlrillyor: 
Ya~ncı pZt't~cr, bugün Alman 

hariciye l!t'ZBretlndl'n, Jngtıı.z kıtalan· 
nm Sur!)"f'ye ginncal takdfrindc Al· 
ırıanların ne t&f7.da hıı.rck t cdcct'tlnl 
80n11U§lardır. 

Bun•ın blr Jlraıımz • 1nglll7. l!M'lele. 
al olac ılı cl'\ .. bı ''crllmlııUr. Bö) le bir 
vazly tt.e 11'ranaanin Almanya De 
P'nuuıa araaında halen mevcut müna· 
ııebetlerde ne dcrccl'ye kadar Uerl git· 
mt'te mUumayll olacafı, Bl'IC&k pra. 
Uk tarzda bahüı mevruu edtlebllecek 
bir m09Clf'dlr • .Nuarl olarak, bu hu· 
ıwıta b:,r ft'Y ııöyleneınez 

Berlln alyul mahfillı-ı'lnde Fran· 
ııanuı her ne olursa olıun arazlalnl 
m\ld&IH edeceği bakkmda llarrfBI 
re.tenin ve bıu1ctye uum Amlral 
D&rlanın eözterl batırlatılmaktadır • 
Bug1lıı B<-rıtnde Almanyanm her mil· 
let lçln mukaddes olan bu hakkı Fran 
anılara w.rme~ bittabi ha:ır.ır otdutu 
blldirllmt'ktcdtr. 

Yarın 
Bir kaç güne kac:l&r ba,. 
lıyacaiımız bir ..,heaer 
roman hakkında vere-
ceğimiz tafailitı mut

laka okuyunuz 

Adana lnönü Enttitüıü 
Adan!l," (A ı\.) - Adana 1 met tnı:ıau Kıs Dıat 

U.aünUn bu • ~ki rgl ı mckt bin geni kon!ırane 

ııtl&nunda h r neklnd n d ı ık \11 zcngın program 
ıa defile l<!;nd yapı1mı11 ' muhtclll elbiııelt>r, tuva 
let•cr, k&(!ıo ve erkek çama ırlan tc§hlr edllml ur. 

Sergi. s lonl n d uran bini rcc halk tarafından 
B )Tcdllm. J; ı.ç ktzla'"lmwn mu~aftakl)cll. uertrrı 

muhitte tıkdır ve hayranlıkla karşılanmııılıı. 

, .............. . 
, ·········~······ ..... ···········111 

Meclis grupunun dünkü toplantısında 

Harıcıye Vekı l ımiz 
3 haftalık siyasi hadiseler 
hakkında izahat verdi 

akara, S (A. 
.) - BUyUk Mil· 

let Mecllal Quru· 

Seyhan Mcb'uııu 

Hilmi Uran'ın rl. 
yaııellnde toplan 
dı Ruznamcdl' 
Hariciye Vekilinin 
harici hAdlııclcr 

' hakkında vettcclı 
l.zabat llt' Mili 
mlldalaa ve M!IM 

rlf Veklllerlnc tl'' 
clh cdllmlf bir ııu 
al takriri , ardı 

ril saraı:oııu aon 
Uç b&ftahk alyul 
hAd l'ler bakkm 
da gurup umumi 
bl'yctlnl etraflı ! 
z.abat ih! tenvir 
ot.mı, ve bazı ha· 
Upll'rin bu mcv. 
zular Uzcrlndeld 
suallerine cevap
lar H'nnlfUr. 

Vaktin gecik 

mı olmuı itiba
riyle nwıamedekl 
sual takriri bqka 

• bir fçtımaa tııra 
kılarak riyaaetçe 
c IMye Mat ı ao Ct-lac açılıncıı 

kUnıUye gf'len Ha 
rlclye V<'klil Şllk 

llcıririyc Vckilmıiz da nihayet Yeril 
Şukrı1 Saracoqlu mı tir , ....... , .. .............,, .................. ______ ,..,.. ..... ,....,..,....,.. ___ ~ 

--~·~································· 

Vişide 
Ust üste kabine 
İçtimaları oluyor 

Darlan Veygandı 
kabul etti 

Vltl, 3 IA ·) - Nazırlar bt'y<'tl 
htı ııabllh aat 11 de Mano aı P<'tt'nln 
rfyıuı Ul\dr tnrı anm~ır Bu torıantı 
Y" dUn Vlefy ırcımıı ola:ı (kneral 
Vflyg&nd da ı,urAk etını,ur Pıuılkot 

ta.llU Q. ıay"' ''" bir hç ıt1Jı Uıt.lrahat 
IOf" •• tllrııt ~I 11 Amini Darlan • 

~l.ı· Wh&D~ lq, 
~~ .... ~ 

ııoııra \'ifly dön Cl'k nıan Amiral 
Darlan Uc d (; rllf('(J('kUr. 

\ t,ı, 1' ( • .) - Ö~l'n 11cınrA vı. 
§iye d nl'n Amiral DArlan C"~ncral 

VtygAl:dl kabul ctm ~ kı-ndiat ilfı 

uzun bir ~5rll mt>dc 'huhınmuştur. 

\'lıtl, a ( . ) - h;uıaız nazırlar 

:tıeycU, bu ııkoam. yl'nld<'n, AmlrAI 
DIU'laııı ı rlyaııetınde ikinci bir içtima 
akd~~•ltUr 

Darlana hatırlatırız 
Boğaz on sekiz 

boğumdur 
Yazan: 

IADBI IBTlll 
(Yazısı 3 Uncu !'-3.yfa<la) 

i ngiliz işçi 
partisi 

kongresi 
2,430,000 reyle 
harbi lasvib etti 

---0--

Lo~drada çok heyecanlı 
bır kongre aktedildi 

Hitler ~e 
Musollnı 

Rejimlerine şiddetle 
hücum ettiler 

J..<mdra, 3 (A • .A.) _ R.öyter 
lşçı part.ısınin senelik ~ 

. ı mılli icra komıtcaının harp si. 
yasetı hlt.kkmdaki' muhtır:ıanu 
bugün mu7.akt'l~yc başlamJtt.tt 

• Muhtırada r,oylc denilmeıru;_ 
dır: 

"Mıhv~rlc bır sulha veya u. 
laşnuya varmak içfn mQzakere. 
ye Jriri~k jmJcansmbr 

İngiliz işçi pe.rtisl ~ b6yle 
bir fıkrin ortaya atılablbne.mı 
bayr~Uo ka.rşılanz. ldattl DUIS1a. 
hat polıtıka.C\Jna ne dolrudaa 
doğruya, '1<' de bılvaaıta. Jcutt.. 
mıyacağmıw ve ldil bir aalba 
mukadcleme olabil~ J"ld.ne 
lvRıiyetin tam bir 
zaferden ibaret olda.. 
ğunu bır kere daha teyit edıeris. 

(DeutJrnı Sa . .& or ı t ti~) 

Rakıya zam yapıldıktan aonra 

- N,. lıu W. Ne llu Nelerf- Bu kadar murafa ~ 1111t. 
- Ne murafl kanertnn ... lıatall ki artmyonım.. 



" ~ \ AKIT 4 IAZİRAN 1941 . 

.:__ Biikreşte ·ı A4aar ~f Vekilinin u ç1ı eş-
i Radyo üazetess 1 Al ı h .. d 1 

- 0 b ma~ya ~ey ın 8 maları hakl<.znd kı eyanalı 
Bit er· osollal numayışler 

oor --0--

Hıtler _ M.Jsoı.nı gorüşmcsl 
"'unun en mt.ihım haıiısclerınden 
bı ıni t ~kıl edıyor. Hem.iz etraf
lı tefbu·lerde bulunulmuyor. A
rucrıkanm Kolombıya radyosu 

136 talebe 
tevkif edildi 

Dil meselesi teşe tüt manzarası göster
mektedir. Fakat bundan ~'ork amahdır 

t} or kı, Gırıdın tc3lımmden son. 
-a ikı dcvlctw reıs.erı, takıp ede. 
('Herı skcri b ... r kctı görüş-

mi e.dır. H ...... atın LılJyad, 
.aıu.ı~ mubtemeldır. Nitekim 

l'obrukt:ı. har..ıkfıt şıddctlenmiş-
ir. Bu da Tobruğa ehemmiyet 
verildiğinı l{osteriyor. Londrada 
~ .rrıUakabn az heyecan uyan. 
dırdığı boyıcıııyor. Bitaraf ma. 
h fil ıse B lkan meseleleri Cirit 
az yet; dol1y.~iyle böyle bir 
o""lı me bekleniyordu demektir. 

:\1lllukatta her iki taraf başku
:ı ndnı.ı.lannrn bulunması askeri 
· h .tit hakkında görüşüldü

- ; de zannediliyor. Lunda Sov. 
yetın istikba.!i ho' kmJa aözler 
geçtiğine ihtimal verenler varclır. 

GôRL 1G'IN EMRi Y~VMISI 
l\L""C. al Görina Girit mn'larip. 

}erine hit ben bir emir neşret
mı tır. Şu cümle dikkate o.ayan
dır: "&..ine ve iftiharla dolu o. 
larak Führerc, emirlerinin yerine 
~ tır:uqı-inı aöyliyebilirim. Zap
tedile;ıez bır ada voktur.." 

l LAN! 

Gelen haberlerde, sabık trak 
btja~w..ili Rnşit Ali Gcylanl'ııin 
Tahrnnda E irdevs oteline yerle;r 
tiğ" bildiriliy.:>r. 

1rakta yeni kabineyi Cemil 
Mıclfa.1 kurmu."'tur. 

EtiKREFJTEKl NUMAYl~ 
Bük~tcr f;Clcn bir haber ala

ka u.; a.,dırm1 ~ır. Romanya Ue 
Alm<ırıva. arruN!en yapılan bir 
m··sab:ık.ıda Almanya aleyhinde 
mimvı. leı 'lım11stur. 

136 enç te\·l,if edilmiştir. Di. 
vnıJıarpte muhakeme edilecek. 
lerdir. 

'FRA ... vnz ı(ABINESI 
TOPLAN'flSI 

1''r nsız kabine i bugün ehern
m ~ tli bir toplantı yapmtlJ, bun
da G ıal Veyga.nd da ıbulun. 
-n ,tur. 

Top ruıtı il;;i t:aat bir çeyrek 
o.ıı .u .. ur. J)arlamn ın.Uzakere. 

kri, Sfans h:itlise:.;j görüşül
nıüştü. 

Aın"ıcı.l D rlunın Almanlara 
şu şartları tdtlif ettiği bildirili· 
\Ol'. 

~ 

ol 
Alsas. Loren Almanlar.m 

k. 
2 Fr<lnsanm ~alinde ve 

garbın'i kı 1·uv\ dl ·r oek:lecek. 
3 - tWsu.r.lar Jhansadan ~s.. 

te1 te bulunmıyacak. 
4 - rr.:ı.ı1sallJJl işgW mesrafla

rJ ya yansına v ya dörtte biri· 
ne indirilecek. 

5 - [>akar, ~zanblao.ka1 Qn. 
a}ir limanJannda.n Alman ve 
Fran&ızlar müşterek olarak ~sti. 
f&de ede'l>ilectklcr. 

MOS.J<.f)VA.DAT<I YUN.AN 
f.flW'IRI 

Sovy<'tlJ.'!r b;rlıği Moskovada
Jri Yunn.n sefıri!'~ arlık vazifesi
nin nihayet bulduğwlu ibildir. 
miştir. 

INGILIZ TAYYAR.,,,LERIVIN 
A dl tl~ETI 

İngiliz bomhardıman tayyare. 
)eri dün gündüz h.ıl kanalına 
taarruz etmislerdir. IH tayyare 
kayıptır. Ufnk bir grııp Berlini 
00ffiba}anlTC: daha büyük bom• 
bmd..man birl"' 1"r1 Ostand. Sen 
Nazaıd \i doklara taarr . ., et
mi lerdır. Alman tayyarelerinin 
İ gilf.<' "\"' t"' 'nrl<' fa.nl;vPtİ İse, 
h, ·r olmuctur 

t r<""fü: ta r 1c-ri Biqım.zi H. 
mrı d b .,lrımı Jar<'ln. 
~ .... ili-,, tay ar eri Snaka · li. 

m nına fciırcü bir taarruz yap
m.ııalar. b" İtalyan J.""J!ll!lİl e Ü('. 
sab-"'t ı ayd~ilmiştir. 

-::-:====...:= 
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Ni.ımayi~ memnu 

UUk~'Ş, s (A.~.) - Havas bildiri. 

l\laarlf Vekfiloti blit.ce.,fnln Büyük 
:ımııet l.\Ieellalnde mlizakeıe8l ......., 
smda l\laarU Vel 1 llamn Ali Yücel 

yor: 
Futbol maçı esna.suıda Almanya ~ 1.ıa:ı:ı hatiplerin suallerine cevaplar 

wnnl t1. Dil nıeııeltı5.1 h1'kkında mü· leyhlndc nllmayişler ya,Pılmı§tır. NU.. 
mayi~;;ıler tnl ~!erden ibarettir. 136 hlm lr.ahlan t.a.5Qıuı \'ekilin Meclis_ 
talebe tevldl edllmi~tlr, Bunlar <liva. tcltl beyanatmı ıtef}redlyonız: 
mharoo verilmişlerdir. HUkflmctln l •·- Dil mesclcl!i, kUltür davamızın 
neşreyıemJq olduğu bir tebliğde nU. ana safhnlnnndan biridir. Bizim bu· 
ma)işlerln Romanyada halen hUkUm gün, dil bakımmd:ın '?o .. nZhar 'MU!lt a.r
BUrmekte olan kıtlığın memlekette l.ta~ımızm söylediği gibi bir teşettUt 
Alınan askerlerinin bulunmasından f. manzarası göstermektedir. Fakat 
lerf geldiği hakkında ldc!itı.lar reddet. bundan korkmamalıdır. ÇllnkU dlllnl 
ct!lmektedlr. Aynı tebli(:d Alman kı- mlll!.JPı:tir':l k için, hamle ynpnlL'I 
tatarının yiyeecklerlıi! kendi ıocnııc- memlekeU rde bıı, bizde oldu~ gibi 
keUerinden getirdikleri hUdirllmc:!kte- böyle bir ı srm ıı:crtmndc değil, dört 
dlr. • be§ a8rın içertslnc girmiştir. Yeter ki 

Bllkrq, 3 (A.A.) - Romanya h\ı. istinat edilen prcn.s!p r, c aslı suret
kflmetl ~rettll!i bir beyannnmcdc te tutulın n ve ıııtıa. de~I. bllgi ile, 
nQmayi§çilerin !Pmdl Romanyadaki emekle bu preruılplerin tahakkuku 
yl.yece.k kıtlığmm Alman kıttuarmm için bu memıekctın mtln~verlerl, eli 

bulunmasından ileri geldiği zeba?:ımm kalem tutanları gayret ve hlmmet 
bir neUccsl olduğuna halkın nazan sar'f tslnler. 
dikkatini Qclterek bu zehabı cerhet· Geç::m glin 1.ıir mebus arkada bana 
mekto, Alman kıtalıırınm bUUln yiye· soruyordu. Rloa ederim bu B lleten 
coklerlul Almanyadan gcUrmt!kte Ol· ml, H!llten mi? BugUı kU haliyle hCJL 
dtıklarmı ve kıUığuı tabll aebepler. bcllet.0!11, hem bUıtendir. Fronkç_e söy_ 
den doğduğunu blldit'mektedlr. . t ıersenlz bUltcn, Türkçeye kalbedllnUı; 

şekllnl eBylereenlz bclletendir. Şu lml· 
de bUlU-n kelirtıes~ olmasaydı, belleten 

Bir Amerika siyasisi .keJlmesını todal ctnı yec ktık. Başkn 
söylüyor bir &eY diyecektik. Eskisi gıbı risale 

diyecektik, mecmua diyecektik. BW
ten kellmeslnln flhanUylo belleten de· 
:mlşlz. Yo'ks& cmaım evvel oelleten dl. 
we bir tAbir m:Wcut değildi. Pek! bu 
belleten lse belleten, bülten ise bUltcn 
ne 2llllilWl olacaktır.? Bu ne zaman b1r 
ıogıı.timlz olursa o zaman olacaktır. 
o Jıaı:ıo bu lılgatl yapncnk mısınız., 
l3C'nclenlze tevcrcUh edecek sual bu· 
dur. aurnoa vazi~tten §lk!yet eden 
IBe.CJim .A talAy arkndaşmun da. <il "'er 

Hitler 
kazanamaz 
~ 

Amerika demokrasilere 
topyekôn !'ardım 

edecek 
Nevyurk, s (A.A.) - tı:> .r ve inrc arkııdno1nnınDı aa c • ..uın oıduğw !Jir 

progı-ammı tatbike memur H rry tt.-,ekklıl vardır. Dil kurumu çalJş
Hopklns, "l'b" Amerlcan,. mecmu~ maktadırmr. BU lOgatln mablyetl ıu· 
:mıda yazdığı bir maJqtlede ''liltle.r nur: bu alelıtlak bir ten iç lOgatl de_ 
:kan~mıyacaktır,. Qıyor \'e a>unu a. ği.Idir. Yani falall k.ellmcyl ~hcmchal 
~da <lört ııe,l>ebe istinat ettiriyor: kullıınacnksmız, falan kellmoyt kul· 

l - Bitler l:akikl bir <J.en1Z kUv. 
vetlne m"1ik de~ldlr. 

2 - Havn 11.!jttlnl~nll ııva Y3-'!® 
1'<ııytı.ediyor. 

a - lngfltcrcnln ve bizzat bl.z.lm sc. 
ıferbe edebllceı imiz lcnynaklv.r de. 
~de mrnal.ıil yoktur. 

Jruımıyacakı:imız, bu '!ddl.ndn bir IOönt 
'di!tildi... &n ~lıen ~~ b~"tıeyi 
d~ 'bu'lmırnı. l:lıı yalmZ -teri 
oİibnlı.-;~u lıljfu'ler""teı'tlit ~el9ıır v~ 
ı;ocuklaruruzıl, hocalarmuzn buna. böy 
le, şı:c:ıa ~e ~lyeoeksiıl deriz. Fıi· 
ka.t hlı; bir adama, hiç btr makama 
umumt kelimeler için böyle demlye· 
celtSin, söyle diyecelmıdn demek snlfL. 
hlyetindc değildir. Bu oAınmenln kabul 
tarzına bağlıdır ~ .nitekim blttok ke· 
llmeıe~ bUlmUOUZ. Umuma n.lt'lrler, 

ıt - liitıeıin haksız olarak elde et.. 
ur;ı lqı,za,nc:ları te.rslıı ctmeslno mlüıa
ade eylem$ iktisadi, siyasi ve alıı~i 
blltUn Amerikan µıenfaa.Uerlno mu.. 
gaylrdlr. 

Hopking Amerika hakkında da Jı6y. sız de gör1lyorsunuz ki tutmalDJ§tır· 
le diyor: lar. 

Amor.lk& demokraall&ll topyclrlm l un 'l~ umumı adiyle alt olan 
yardrmdıı. bulunmak siyascUne soclık kellmeler bir sıkı fnzitx t ve tlrzylk 
lqllmağn azmemıııtir. Bu yıırdrmm nıcvzuu <ılamaz. Keıı•Uerlai sev.lmll 
t.'l"rbal vo he$lpmz bir lCldo yapıt. göstermeleri :v<ı kabul etUrmC'l"rl li\· 
ma81 10.znnıtır. Hltler kuvvetlidir, fo.

1 

ı:mıdrr. ArzetUğim glbl mPktep kita. 
kıı t demoknulf!er ondan ~ kuvvet- bı l'azdırıyoruz. Mektep kltabmda 
lld -1er. yuzdır:hğımız terim meselesi bizim 
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Kosar adımh Kadıköy bkelesl

ne indim; ilk vapurla. MefküTeniıı 
amcasına koştum. Vapurda ve yol
da o zatla ne konuşııcağım1, mak
sadımı 11nQıl açM1tğımı. ;ııaşıI br
.şılonacağnnı d.lişıinUyordum. DUk· 
k5.nm adtcsbıi telofon rehberin· 
den almı,tım; f:rlta.t şimdi sahibin
den ne istiyaceğimi .bilmi}ordu'Xl. 
MakRntsız YO ümiLcrizdim. 

Mağazayı z>!"k !kolay ooldun:; 
caddede, içinde mal ndnıına bır 
şcy Jtalma.ınµf bilylik VA 'llııntazam 
bfı- dük)candı. Knpmm karı:ıısın4a 
ıızametli biı- vezne, sağında bir ya
zıb<ı.nn vardı. VeznPdc yn~ıı bir a 
dnm. yaeıhancde shTi fı?sli esm"'r 
bh· g0nç ofurU)ordu. 

Bu t;r•n-cc sordum : 
- Veli efendiyi göı cbilir mi. 

yJm? 
- Telefon eden siz mi idiniz? 
- EvcL 
-f§te' .. 
Dlyer"'k sol.ağa b'lknn caz;:ıC"ki · 

nın ar.kc.aına çekilm.i: bir ada.mı 
göstcriii :Cu zat. bir •aJldalyJı VL'ı
dı; sigara ve ka.l.ltt ikram etti. 
Ben, onun yüzünU ve tavırlarını 
tetkı"lt cdiym-•ium. Kırk yaşında 
kadar görünen bu adam, kalıpsız 
fesi yr> bi(imsiz k~tilinil Ue eslı:i 
bir kundur acı)e. ~mıziyordu. Rakı-

- Hnyır, mesele bir izdh'Ma 
Elittir. Evlenmek istiyorum; halbu· 
ki hiç kimsem yok. Alacağım kadı
nı bizzat tahk1k etmek moobuıi -
yotindeyim. Onu, tanıdığınızı bili 
~:onım; hattii zaru1cderlm, amcası 
bulunu) orsunuz. 

Gözlerini ac•ı. Beni sUzdU. Dıi

şUndti. Sonra d dl ki. 
- Anladr.. . Size dalına bura· 

dan telefon vcn•n iki krzdnn biri· 
ni soru~orsunu:ı:; fakat hangisi? .. 

- Nasıl hangi.<rl? .. 
- Yani, kısa boylu, beyaz ten-

li. şişmanc.,a...<1J mı; yooksa uaın boy
lu, zayıf, esmerccsi mi? ..• 

- lkı.nclsi ! 
-Tamam ... 
Sonra. vesned kı beye bakarak 

yüksek sesle devam cttJ: 
- DC>mek siz, Serbül neli al

mak fikrlndesinlz, öyle mi? 
- Haıı-gi S<-ıbülrnd? 
- Oo ! SPwliı'tiPiz kn:ın adını 

bilmiyor ıpusun.uz? l tı1'.I v ter n lıı lı d t • u kJI u hıkt n sefahattEm 
haı •ıvlC', ı "n ıun iu· 1 ı ı ıi 1>11.nlanmış ve etrafı si.msi

uı•ınur t• 1".t ıı .si : ~-.,·, çurlimüştti. Yüziinde dcrln 
mııh lt~ı ' ve uzun bunıııuklJ&.r vardı. Gilne -

tmı kararmı'l gibi Anzi bir siyah
ı ıMlfln nbım ı rr•t ı \ı•ldli lıki D'PI eli. B 1i hafifçe bükül· 
MIRU \.V K\.PJ<il, mU.ıii Clö7.bebcklf'rinde koıkunı: 

IP"---------·-----ı mannh h.r nl<' ıı·nlıyordu. Bir 

VAKIT'A 
~RONE 

OLUNUZ 

dC'lf>frc dP-dı ki: 

B 
- Slı, resim muallipli Etem 

ıiı ö Jo mi': 
- En·t. 
- Kumar; mı alacaksınız?!. 

- Onun ismi Seri.>Ulend mi? 
- Size .ne dedi-> 
- :Mefkftrı.: dedi. 
- OnlA'rdıı isim rook !. 
Bu, fBcr"ma s:ııılan:ın bir hanoor 

ôarbt-si qldu. Onlarda i!iİQl ı<ok, 

ne• elemekti? ltefkfırıa (onlar) dan 
biri mıydi '> L3ldn bir amca bu hü· 
kümde nasıl hulımııbilirdi? Herif 
şüphesiz yıınh6 an1amıstı. hah et
mek isti.yordum: 

- Zannededm iyı üade deme-

Cünkii dilini miil "lcF.t·ir
meh için haı-Je yapmt§ 
memleketlerclc b ~ ört 

be§ asrın ir;en.;,~ne 
girmiştir 

bflcc~ruiz !§tir. UsulOne gllre terbn· 
ıerf yapıı.nz. Çocuk. hoca kullnnmağa 
mecburaur. Ya sevimli ganıenlz sc
vibıll cörmc:: •nlZ ilahi onu cğrenerok 
yallşm\ıı bir gence dert anlıı.tma'k için 
siz de onu Uğrenmeğo mecbur oıurau· 
nuz. U us gazetesinde arlmdaela.rnnız. 
dan birinin tktısadi bir meseleye alt 
makalesi vardı. Orad.-ı dortken ltell· 
mesinı pekala kullaıımıştır. Mesel& bu 
kellınrnln murabbadan dnh:- gUzel an· 
lıı.şılıl" e daha sevimll olduğwru ka· 
bul etmemekle bilmem ne 'lD!na var'!' 

Dil cemiyeti bugUn kon~tuğumuz 
c!ildfud vctlmC:e::i teıtbl~ etmektedir. 
Orada (bağ bozumu) bnğ, bozumu." 

Nııkl Sekmen ..(Siirt) - Bağ bo. 
zumu m~lilmdur. 

M..uır t Veklll Hasan .AU nicel {d .. 
vnnı.la) - Tabll mıılOmdur etzce. Fn.· 
kat ben bir tmUhıında h 1•ın4um, ço
Qlk bu tAbbi bllmlvOt'. arkntlaşım bl_ 

I Al' AN 
1 KADINLAR.DAN DA 

HiZMET 

BEKLIYQR 

Ne demeli? 

tcblltrıer. Alelıtlak bllml)enlcre gtıre 
1agat r.ıpacağız. Bllfars lıh' g-:nc bir 
gazete görUyor, adı dll le i5z Till'kçe 
dediğimiz kelimelerden oısun, Osmnn· 
lıca dediğimiz kcUmelerden olsun, to· 
davW etmekte olan neler '-a.rsa o ıa· 
gaUn !çerisinde hepsi olacak. Böyle 
bJr JtlgaU Dil Cemiyeti ha.zırlamakta. 
dır ve zannediyorum ki A harflnl de 

b!tirmişt.1':. 

BU İŞTE ACELE tı:TM'F.~tR 
Ha, onu da s1'yllyeylm, bu l§te ace· 

le edenten!z; b:ı'.::ınız dil ılnkıltlbı ola
lı 6-7 sene oımuıtur. Böyle .b!r gey 
çıkmadı. 27 sene sonra do.hl bir aey 
çıkmaz. Scıbrcdcccğlz. sabırla bu işte 
c;alıııılacak. on sene, on bet senede 
esaslı blr şey ortaya çılcacakbr. Otu· 
rup Şemsettin Rami lflgatlnf al, orayı 
burayı çevir, bununla lflgat yapılmI§ 
sa.yılmaz. Bunu 'bql:a nıcmleketıerde 
yarım asır ve daha fa•":ı. zamanlarda 
vapmışturdır. E:ı.uıen bu; dilde mef. 
humla:-ı tçsblt etmek lÇlD o1ğer cihet· 
ıeraı:n de mesaide bi.Jlunmaktayı.z. Bir 
defa bir sanat IOgııtl, bir sanat. kamu· 
s-..ı huırlattık Senelerdonbeıi "'-1 mev 
zuda talrşmış otan bit arkadaşımız, 

-kendisi 0 el ean'atıer akademteln. 
de hocndır- üç bin sayfalık ve 25-30 
senem: emekle bu sanat lOgatinl yap· 
mıştı!'. Bunda hem güzel san'atlara, 

em de el san'atlarDl!I. ait bUtlln ke· 
llmcler vardır. Osmanlıcnm vardır, 

halkın içerisinde ktilJanQan TOr'kçes1 
-vardır, lıranaIZC!J.51 vardır. Osmanlıca 
bllcn ondan &rı}-abillr, Tilrkgeelnl bl· 
len TUrkçeslndcn arıyablllr, Fransız. 
en. bilen F.ransızcasmdan ... 

MUmktin olduğu kadar TOrkçeleş· 

tirilmia ve ha.l'ı;m içindo yaşıyan keli· 
meler konulmuııtur. 13UDUD & ne§line 
ba§ıamak Uzereyiz. Diğer clh .. tten 
coğratt vo ta.rihl bir lftgat mahiyetin· 
de ola.n 1s1lnı Analklopedi8in1 nesre. 

(De ban.ı kalbin bnzan uçar 
ımı? AğaUıe) Bu blr nınıra'dir ve. idlyorı.ız. G5:1iyorsunuz uçUncU cüzü 
Glln gazetesinde genç pirlerin do ~- Ve zannediyorum ki Clört 
ileri gelenlerinden birine aittir. sene lçerlslnde bUtün anıilklopcdl bi· 

Bodler'den tenıümc. Son kelime itecektir. 
uz ad; kelimenin son .iki Jıa.rf.i 0 Diğer cihetten de yalnız tarfht ve 
it ş . l..n4'; nl-] .. -1 roğrafl l8inilere bılıtaar etmeltatdD 

uwnuyor. aır ~ye_. ~lt~:O. j,(i .. uıt Mt ~llye ~ ııt.· 
~1. Onun .(leıaletlle anlıyoruz; .r 

4akat :biz mısnı'm son 'kelimcSln- Ukf 1ııöııtt J\'..nsUd~~ı Bunµ!). fı:ln 
6e durmn3-·oruz, ilk kelimesine ba- <le mevcut ~IUe ~mlaJ;a bn.ıı•!!.-
kıyoruz ve burada bir şivesWik clık. BUrosu kuruldu. İ§ln başında dal. 
buluyoruz: mı ı&Ul"f'lte lbıraJ' n AJ.AetUn arkaaa· 

(De) J.le (söyle) mür.adff = es pr:.ız be' gUn ça.II§mcktadır. Emrfn
kelime yoktur diy~nll"re hak vei- de bir de bUro vardır. Bunun ilk sef· 
diren bir mis~clir: (De) mutlaka ı hası kellmeleri top1amakttr. Kelime. 
aöylenen sözü keliuıe, yahut cllm- ler n§ağl yukarı toplannı-ş ve memle· 
le olarak naklettiğimiz yerlerdt:1 ltettc tnnmml§ m'1tehulllalara ~nde· 
kullanılır. Bu kelime. bu cilmle rilerc. r ylcrl sorulmuı;ılur El'mdi on· 
yerinde bir zamiı' olsa bile: ların fi<ızWme faaliyeti yı.ıpJI.mıı.ktadır. 
("Başmm gareline :ık!'' tt.ö;-- lrabt .Uf hnrfte Tllrkçclerf tesbit 

ledi.) denmez. Netekim bu mnn- edfld"1ttcn sonra. tcrctmıc edilecekler 
ıulJleyi vaJctne tf:!t'C.Ume eden fıt teMk edflecel' .. Yemden bize aft otan 
~nll Hııkkt Alişan da terctlınt>ye 1 milli tnrihlml7.e, mnn hayatımıza att 
(söyle!) diye baelaınıştır. (de ba- ı olan §ahıslar ,>azmakta te!d1t ırurottıe 
Da) İstanbul Jivosl ıdeğilBlr alıllt darlara verlleoekUr. 
(De bana) dememeli, (söyle ba· ı "Ll•I" Kttaplnrrncta on ~ .. 
na) demeli. , - ~·annki ıf!aynnı%.da 

-
Y,ızan:llAYOA' ·AıPA6UT 
dim efendim ... 

- BUI~onım canın. i- ıniıhc.ıı. 
ci.cı J<lkret Bey değfl misiniz? 

- Demek ki tamvorsunuz: 
- Bu dU.kkanda ı herkes ln-

nır. 

ÜC'i.i de> hinötr ne b<ı.kıp gitlU tü· 
kr. Ytlr hndı• biı ince tel Y.op· 
!7lUl'tu; ... ,, orad· 11 d'lDlln d r.ıl:ı a
lı:an f'Ieak l'.:anm 'ter tarafıma ya. 
yıldı~-ını, ıve dokunduğu ~eri yakıp 
lı;avı,ırdu~uı1u duyuyordum. Bu dük 
!sanda kim l)illr nP istihzslıtra. he
ref olmuştum! Yazıhanede otur.•, 
ıtivrl fei!li d(' onun fıı;1klan11dan 1 · 
rimtyd.i ?.. O teki adam n'-'1!1ydl., 
Burada ismi Serb\\lend imi!;!! Bir 
kIZJD kaç ismj oluı? Bir kız ne gi· 
bi mecburiyetle J:>u kadar Çök i&m 
de~tirir? Derpek ki, •• Veli efen· 
<Jhtin seei beni uyandırdı? Herif 
diyordu ki: 

- Sıze acıdım Bey. Bana 1pek. 
çi gilzall V 11 derler; rahmetli a
ğnbeyfmI.? da !peJt&j :iizeli Ati 
deri riil Biz, .Ali Veli lki )tard~
tik Hovarda bir ·adamım, yalnız 
gecen ya..:. rayırda bir kadın sekiz 
yüz Hr~ı ~cdi.. Bi%i bUtiln Kadı· 
köy bilir, Sizin toyluğµnuz halinb:. 
den belU, ttcn onlar hak)çmda bil
diğimi sö)lly~yim de si.z ne ister. 
sen~ yapın. 

........ (',ole t<:Ş~kkür cdı>rlm; iste
diğim ılr. nıtndım ibarettir, 

- Bu kız. Galibe he.nımm kızı· 
drr. Asıl babasma lsmail f>f('ndi 

d'-rler; Sat;Jı.r; eurada bir evde 
oturur. 

- Babaııı sağ mı? Bana öldü 
dem:i§tl. 

- ~ağdır: ftık::ıt. kendisi küçük· 
kcn ann sini bıraktığı ~:in öyle de-
miş. . 

- Niçin ayrılmışlar? 

- Scrblikzıd Yedi •atında idi; 
Galibe ağabey.imi seveli; iki sene 
öyle gecti. Sonra lımıail efendi 
zE!vcE!.$lni bırakb; Gıılibeyi ağa
beyim aldr. Dokuz sene birlikte 
yn"adılar .A_ğabeyim <•ldü: o za.. 
mandaııberi duldur! 

- Naad ge~iniyorlar? 
- BilemC'm. Biraderden ona bir 

Pvlc bir dllkkAn hi.aeesj kahn~ı; 
"'<'çen . en" dükkan hissesini sat
tılnr · l vd<' de hal"- otııruvoı lar, 

- Kimseleri var mı? 

- SerbiU"ndin ablası var; ba· 
bP"ı .ll~ beraber oturuyor. 

- Galibe hanımın ahvali hak
kıuda b!r:ız maJUmat verseniz ... 

- Bilmiyorum. J'akat km hak
kında teminat veririm. Geçen se
neye geliceye kadar bütilıJ hare
kAtı düııgiirıdU. :Biraz m.ıkl ite, 
en ook "'detı1lerlle me~ü. Soka· 
ğa cncmamz. Bu· mene ~eğe 
beela.dı; bir takım a~ pey
da etti. 

.,..,.. Bir de Glrizan var; Galibe 
hannnm küçl.j.lç hemşiresj imiş? 

- ICısa bQylu kız d~il 1r1i? O
nun de. adı Girlzan defil<Jir; Ga
lib nin hemıireııi roktur. o lr1z 
bir miralayın evlatlığıdır; İJrtan
buld~ bJrine YP.rmfoti; ilç ay son
ra bogandı: ne aebeptense bunla· 
nn evine reldi. 

- Bir d~ !rfebrukc isminde. bir 
refıkasmı tamdım. 

--- ----~ 

Harbe~ 
Avrupayı kanı:r t;::'la:~ ' 

niyetleri topr -:a goın durul~ 
na erip bUtün gn) ıln~ "" teYl...f. 
vakit, 'harbin ~ k f 

111 
ıatıl ~ 

ürpertici r: 1 ın 1 
lan da bu.ı ıc f 
lnS3Jl oğlu • t ~ 
tur. 'Şa~ nı .ıT u a zj.lld ,;eJ 
bi gelen fak t "ıi>Il bafaı& _.lif" 
ve mUrşituğiııı ınu ısaıs ~,.P 
"tarih" tir Harb1n ııı suııot 
nn~an babet.nılştlk. ..Af1" f 

rl vıın-· e 
ve tarihi misalle bir 11 ,. 

Vaktile Fransn~a il ~,. 
harp btitftn f}iddCti uracaat 
derken r..abiüne :ırı t 
rek • 138°'.ıı~ 

- Pederim öiınils·· tica ,.,, 
hafta izin vernıeıılJi 
rum .. Jemis. yşt\18?18' 

Zabit, bu ıno.suın 
:Yanamıuıı•ş ve: BU def~~ 

- Pnki deı:n; · . ~ j 
•Jerlyorum. Fakıı.t bit' 

riir etmesin .• "' • ,,. ..wı. ;,__ 
bit ar:..: 

Gene bir harı>~ ~ 
deUI ate§ten sn. . ıc, ~ 
:taşı sipfr nlnıak 1~.'hınııJl 
fırlatırken }agu.uılı.ıı.~ 
içinctcki clmlEk: 

_ç ~· - ırnt.. dıyC' kıu:e111e~~ 
Bundan ne çikıır, -"'"eıı 

• dl"'""" .:.ol! 
t~adil P-ı glllle~"lıflun1 .. aır 

- Eyvah vuru e~ 
dini büsbiltün bıtıılt1" .,; 

*,lf" ,eti 
Bir zrıbit, lıüc.ılllda , 

nefere çıkışınIŞ:. kil 1,otf1d' ' 
- Neden gerı 1Ş: 
Nefer cevap vern~-o,-. 
- Ben geri k~ !riat .. 

Claslarım ızh g dı~ • 
• '* • d y1CeCI 

Bir suvarl, harbe g'i . ~ 
- DUşman h1l ~., ti 

cet ha ·ındl ınu~..Ae - ~ • içaır_:ı 
c'.1.k.. di} e helecan ~ 
bir in a.u ölüsüne . ~ 
mü , siıvari ;ıazrn.IV • tıeıı •,J 

- SC'n ölü ilndeJJ ,JJ1P ~ 
c!en korka korka b8k 
ı;ıic olacak .. deıniş. ~ ttJ1:.. 

* *. ,.._,,, 
ESkiden göğUıl.eriJl "" ~ 

bX harp -etf.iklC.rl 
0 ~~.-"'°'il/'_ 

~dan, kr dile" ~.ı 
istün bir d · an• ~ 
verirken neft"r, ~ıf. 
çıkarıp sırtına 
dan sormuş: , .J 

- Ne yapı)-orsUO~· r 
- Bugün ka.<:111 

yim.. . f' 
·cevabını ve?ıDli· ı. 

Bugun_ı,.0 harplPrd ~ .., 
gccek zırh bili'! fa~-da butılaıf 
cab!l. lu\rp sonunds. tı'~ 
zer nasıl fıkralar o1' _:.., ~ 

!\IY-

Caddelef'~ 
sularuııaSI 

Yeni bir pr0::
hazırla11 4 

l3elediye sokkl~ bit ıfJI 
mesi hususundat :gtcte _,,,, 
ram hazırlamış ır. ı'- 11· . 

bulunan altı arazoz dtft t:ıif 51 
hştınl:rcak ve v:g~~...U-. ... 
mz daha ilave ~ ~ lf, 
ma programına. .go ı)rı~ 
~ntaşı, KaraköYı id~~ 
bıali semtleri teııı 11er ~ 
melesi tarafındall ~ iıd 
nacaktır. Yıkanm~~~ktd" 
melesınden b~k~nl~
lik bir gnıp da ?'at S 
lışma sabahları 83ictft· 
kadar devam edece :ıO~ 

• e!!l' 'l"" 
Yaz mevsimı dro6'! ~e 

lik amelesinin k::t 560 ~ 
leliktir. J{adroda 42 si~~.J 
cuttur. Bunların ıuıı ~~ 

Anadolu Y~~$l Çal 
şinde iki araz.c>Z 

1 
tır. 

rıı . 
:ı: Bundan s0nra ~ 

• t•ı...a-.1 t;.ibi o~_ı i>P' 
ıs l ~a. . t eıiJ12'> '( 
:YOktur. En baSI oıdııl' ı) 
sJyatta müne'VlC!° rı11st1cJO 
ter bin senelik bı~ _5,-te ~ 
:rnam temin etuıe. t>i't 
:muvaffak ol~aı:ır de'~ 
~tlcrinin on :-C!1c _ __. 
ği ı;:ok 3Uµhelıdır~I"' !1WJ. f' 

* He-r II'ill te h ...,şl< 
' 11 ta ..,. 

let kurma ('me ~j\lt'r ~ 
kım koyrnaJctır. eıı tı 
tibdat düşrıtanı oııın tt>l trf' 
nan f";dftıinln Gh~;! ~ 
açlk bir hUnne'U . .-il ~ : 

M. c-·~ 



' ,, , 

S - VAKiT 4 RAztRAN ı 

· -Şehir Hllher;"l;;i 
~ .;o .... , 

IYol inşaat ve 'a1r1, t11fu1111r,1: 

tamiratı için ~ 1 
9rı~a hatırlabrızj eı·r genç kız babas:n ın tüfe- Zengın lığin borçla Kazala ra ne kadar 

ogaz on sekiz 
boğumdur ğini temizlerken yaralandı 

pa ra veriliyor? Amcrikada mılyardcrlcrın hır Dilnku gar.ctelcrd n w 

Yem sene bütçesine rol irl§aat meclisi varmış. Altın babalan, ki gene şchrımızın sayılı 
ve tamiratı için 500 bin lira talı. zaman zaman orada toplanırlar, lcrinrlcn meşhur "Oclıil M 
sisat konmuştur. Belediye fen bazı kararlar verirkrmiş. da servetinin yansını çoc 
.heyeti yapılacak yolları tcsbit İşte gene böyle !bir toplantıdıı na, y,trı ;nı dıı ''Daruşşe.f 
etmiye başlamıştır. lıı..,aat ve milyarderler şu kararı verdiler: \'Crmış. 
tamriat ııilratle ikmal edilecek. - lçimızclcn hangi i mılvarocr Bir fıkracı arkadaş, dok 
tir. olarak öliiısc, o, a.rnmızda na- feragatııu gizli tutmasını 

Bu paranın 230 bin lirası mer- mus "e fn.z k t sahibi bir adam sUrcrek bu gLbi teberrularm 
kez yol şubesi emrine \'erilmiş- diye amlmıvacaktır. fa.nmnsmın doğru olma 

~·~;~ Kaldırıldığı has!~~~~!~e ... .,~~,~~ "'''""" 
.,. " -<af""-- _._...........,. oturan Alinin 17 ya 

~ .....-lığı ve_._.._._ ~·--- '"""bU' Juıstah.uıesJJdl'I ölmOştlJr esf hf .. ı -ı- .__ A..-, dün e\1nde ua • 
t~ • .:~ asla alüalwwa _.._1rf ...... ,,.,... bl \'a.<ar.ın tahkıkat.ma nıüddelumu. 
- ... 60CU =--,.., t"fe&ınl temlzl~rkcn s!llıh r-

tir. İlk bakLcıta biraz müphem, söyluyor. 
~ 1_._ r, ÇiinkU A ,'J'll)Jeda ..- u e• ıar mlllk el !toymuş. Ayı;< nın c scdlnl 
~let. ""'111de Ylizcn d<'vleıt.lerla denbitt patıanı~ ve çrkan aaçIDA muaycn <'den ndliy- do1<toru d !nine 

Kazalara verilec k )ol tah ısa. hatta azıcıl. g-anp gıbi gorull<'n Arkada,..mıız Hıkmet M 
tı da şöyle daıhtılnıı~tır: bu kararın. Jınkikat~ çok derin yerden g-öğc kadar haklıdı 

fiJdı.Je · 1 '---ms ıı.atıet etm~tlr. 
ıı... nn n blrilalrlerlle .A.ypDln ..-- ,. ruhsat \·crmL-.tır. 
:-. er:l J b .ııhP aurctte yarnıan:ın gen., 

1',atih kazasına 15 bini Y<'lli yol mar.nları vaı. gibi muhteşem cömertlikler 

~o~ n u zıt zaviyeler- Böyltce --

~ :~:·::~;= Çay ihtık§rı yapan bir 
i~tına. 15 bini .tamir;ıtı n:tüt<:- İnsanlığın 1.c-kü. dJrayet. atıl· nız ibir kişinin iç ferahlığını 
madıyeyc olmak uzere 30 b n Jı. g.mlrk. tutum, takdir. takat gi. dan huzurunu temin etme%; 
ra: Kadıköy kaz.1Sına ~3 bini bi birçok vaıuflannı nC'fsinde zamanda onlan yetiştiren 
yeni yolinşaatına, 15 t. ini de la· ı toparlamadan kimS<' mılvarder de bundan kendine dUşen if 

~...:ı.~"'i• '"""" bir ı..ı- k . f d . , d . 
~JŞ::~~EE Ç8 Y C I ! ~.~moo 1,w .. ı.~•• ~troou ıı! bıcıı•to 

mirata olmak ÜT.ere 40 bin; Os. olamn.z. BUtim bunlara b<.'Jki tn. payını alır. 
küdar kaz.'ll ma 15 bini yeni yol, lihin d<' yardımını eklemek Hizrm Doktor Zıyalar, Ce!Al M 
15 bini de tamriata olmak uzere gelir. tar muhteşem örneklerdir. 
30 bin; Beyoğlu kaza.ama 2S bi. J•'aknt mılyarder ölmek, ?A'll· gede kalmasınlar; saklanın 
nl. yeni Y?.I inşa.a.tma. 25 bi.ni. ~- ginligin insaniyete karşı boITunu far. Onlar başka J'Jl'nginleıi 
mırıltı mutemadıyeye; Emınönü Ö<!<'IT'<'den can H•rmck demektir. sığındıklan gölı:elerden çı 
kna1.sına 10 bini yeni yol, 15 bini O t:oplantıda \erılen kararın Iıırına sd>ep olurlar. ~-.a. ı Ta.!ıtakalede, Tahmıs '°k: nda dün ,1,.51iyc ikinci c<'za maJıkcm<'ıılnc 

'-ı..... ngiJt.c.«, ile FJ'IYlflla All Rızanın dük unı 
L~ ff ... rekabet t rlhi hl te- çaycı Jranlı 'anbcr M<'htlpus, verllrııf~tlr 

._.'-hı a r •--A.tıtarlık yapan K ·c .ts· ı.ını:'.t mc ııorsuıarı sonunda Kan be-._...,. • lo' den başka bir ~ ......., u k yapan \ 
~ Jg .. 

1
&kat bu rekabet Al.IDIUl· Bandı?111ad& tıakka 1 ~ Şilkrtl 8 • rin ın~vkuf \"C AIJ Rı:r.:ının da gayri 

tamir edil.ece~ yo11~ olmak Ü· man !.'il !)('nce iı:ıtr ı udıır. Serve. "Tobernı,. TUrkün eski 
7.ere 25 bır~ lırn~ Beşıkt...ı.CJ. kua. tin <le k •ldinc p;örc bır takım milli tarihinin şefkat m 
ama 10 blm yenı .yol, 15 ıbıni ta. vr.:zJfderi bulunduğu idrak edi. dir. Evrak mahzenlerimizi 
miratı mlitemadıyeye, Sarı}er len bir mcml<'kc>tu. sefaletten jz duran flartnımeler, memlek 
ve Adalar kazasına 10 ~r b~ni ye. kalma?.. Ar adam. cıplak yurdaş mizin her köoc- inde yükselen 
ni yol iMaatına. 5.cr bın !ıra da görUnmc>.r .. Birçol, ı tırabın kay- kıflar bu Refkatten doğdu. 

l~ ' deki tazıbulcl mal aırnağa gc n • me\·1-ı oı rak mulı ı. m I• rln" ka· aan.: . ... , g&Jfblyetl üzerine !hayet 1162 kuru•a sa· 
tı.'.:~....... arzcttl. Fransada dmda tıirl5lne, n k loluk rar .-eımlş du.u,mayı b: .k b r ı;ü. 

'-'.ro dayanarak Almanya· tılJD&'" ıuım gelen ~a~ ~ıtan oı. ı ne bırakmıştır. 
tamıratı mUtemadıy~yc. Beykoz naı:'?ı l ol< uzlıı1< o!d:.ıcrıma ~ore, Servet kaynaklanrun TU 
kaz:uıına 10 bın yenı yol, 5 bin maddi bollıığun hukfun Urdllğü · • · 
lira tamirat için verilecek.tir.. J topraklar ustUnct b u...,4ıtlrklar yabancıya geçıffidir, kı aon ı 

\.....~1 hile işbirliği ederek tn· bir aaııdJA'Jnı ::;u ı;~!mu~eşhut ııa· 
~ 'ğlfip etmek flldrlori mak uaere sa · 

~~ ~ı:,l=l ~;tt;~ -u· ·nı·versite ikmal 
~ 1'aınp etrafmda top- ı Zimmetine para 

geçiren tahsildar 
b 1 l'-'"' sırda vakıf an'anesini körl 

Kaza kaYJll3:.kamları . ır ıst;e da scvrekll'ştr Ruh \'e vicdanı Nitekim işteşimdi bu top 
}ap.arak .. beledıye hey~tı ~enm- sarı:ıan. azabı o iç kanalından r.: - _ _. 
yesıne gondereceklerdi_!". Kadı. getıren ma.tıe\i ıstırnnlar. tabii 7'.c.nginli,.:, bu topmgm evıl 

..... ""e ·~ i Generaı dö Gol ıa- ı·mıı·hanları l' --i ~blrliğbıj temsil flCll· 
~ ~l'a.I Darlan da Almanya 
~'il ::: itltıyenlerln fitirle
~"" "top Yor. BllhMsa Fraa· 
,~ ~ l'&ia avdet" pft"ll8ipl 
\ ~lilttdlkten sonra Almanya 

Rektör vekili 1 2 sene 11 ay hapse 

Jcöy, Adalar ve Bakırkoy ~u.a.la. hükmUmiızUn dışındadır. kahnca, bir ?.aman için k 
· tami edıecekl ıı çıekilen o astı ruhun, tekrar n ı~ '-e. ~ en yo a- ~C'nll'rclc göz hekimı profc- tUn gli7.elliğiyle parladığını 

~ .. , .... _ nbinın yürümesi da-

""' ~•&hr ~ ''eyahut dö Gol taraf· 
~ ~~&QJ 1''ran8.da harici si
\ )"~ lllda hlezhep miinab-

' ' ,;ıl°lrı hattı hareketleri· 
~ l>nc11...!._~ 8a\•ap oldağana _. 
~ '-,, ""-q(tir. Bunun iı:Jn a· 
' lıı tı~l'de oturan bblerln 
~ ~ biç Une fatkaddüm etme-

'-'IQ~ "b.r bir sebep yoktur. 
s...~ ~ amiral Darlıla 
~ teı•ın etmek için Tiril 
~-~, İnglJJzler f.aNIJDclıUI 
',31 se,·kolunduğuna aöyle-
'~ı:ı. bir gaflet ve tarihe 
~ e ş bir gaftır. 

~1 ıı ~ie,. 1921 Klffkya ltUi· 
1"tt...~ ı::trrıek L-.tiyorsa .. n iU· 
ı:r-;;:c1e11 :ıaı harbinin li'k za· 
.. ~ f>tıu11 ridlr. Bu zaferde ne 
\~ ~lll ,,• ne de başka bir de,·· 
~" l'ılt ILl'dır. Bu zafer sadece 
~~~iUetınln, Türk bal· 

~tıllt iddiası 19Zl Klllk• s; e 
1 deifıse, )"&ili ba mu· 

..,, de ~dürn ede.n zaferler 
"'",...~o Y ıucseıe.t etn.fm· 
~ t l'lıa, bu Parlsi kurt•· 
~eıı:;ı haıa görli baŞn 
~ ~ e olau bir tılJ118İ gaf• 
.. ~ y FJ.ansız lşgalindeD 
\.' hQJcUk kaidelerine gö
~~~'O. 1021 ltJlifı biç bir 

il 8-. tarafmdan oJdaju 
~ lıı ec:tı1.ıuec1ı. Sancak mu· 
~ !'ttı.,.!iani hlf:. ltlr eMSa Uf• 

~U.. la tanz1m edilmek Is-
~ > 11ı~o hale sokuldu Jd 
~ ~er. e.ratmı beferf , -tc
... ~ d llıütaJea etmek mec• 
~~ llYdu. 
S ~ ~llnııyen muahede ye
~ ''111 edilen ve mlie)')'icteel 

~''ı!Yet kaim oldu. Bata-
\~ 1-'~&smctan Jnırtalmat 

e~ 2&afıadua 18Uf .. 
• lt' l"aprbıuş bir Jlareket 

~e, lah~sanın en bvVetH 
~ lsu~llU( fikrlnJn uterf 
r- et~-~ babnqtar. 
~ ......_...... ~ hukuk ft)alDI 
~ ~lı~ sokmut olan 

ı.. ~ eylet adunJarmı ef· 
~~-;~~-önünde ~itmek 
(~' __.,.ıılrk ediyor. 
~ 't.ı,. lo poUUka oyunu· 
\.~ ~ kle en kısa tablrlle 
'lttQ .. ~~- Metnıı bir devlei 

• ~a Çok dü~nH'k li· 
on 8eklz boğumdar. 

SADRI ERTEM 

VAKIT 'A 
ABONE 

OLUNUZ 

beyanatta bulundu mahkiim oldu 
n bıldınnielerdir. w sör "Ziya., blltün havatmdaki yonı,. .. Yann belki binlerce z 

KadıköyUnde Sakızagacı. Ce- didıPnı('nin damla damla birik. lıır. Celil Muhtarlarla silsin 
vizliyal.ı sokait, Bakırköyu~e tirdiği bir milvon liralık gelirini katin bir altın caft olacak. 
Osma.nıye Mektep eokağı. YNJıl. hfr te;ıi!'le {~niwr.;il"'V<' 't>ımk. 

ani Beyle;rbeyin~ oturan ve bel&: 
üniversıtede ikmal imt~ a!; diye tahsildarhgı yapan Sabrı 

bu ıJ temaJuzda yapı ac ,... adında birisı, makbuzların dJp 
rırun Y .. b" gar.ete ta.rafın. 

köyde Hareket Orduısu sokait. mıştı. Hakk"ı Sılha G~ 
Ar .. tar kazasında Bilyükadada -===============-::======:::::I hakkında dun ır d ğil koçanlarını tah~ etın~ s'!reti-

dan verilen haber doğru c ~ le zimmetine 50 hra geçırmış. ve 
. lkmal imtihanları etrafın 1 asliye ikinci ~ mahkemeeıne 

dir: ·ıe reJctör vekili ~emJ verilmiştir. 
ttnıve~endisiyle görüşen ~ır ~~- Sabrinin muhakemesi dün bi· 
Ata~. . iJıe şuntan söylem~ır ·. tirilmiş ve. suçu sabit göriilc.rek 

Sanlcuyubeşı, .Belediye yolu, 
Burgama lçyaiı caddesidir. DL. 
ğer kazalar da tamir ve inşa e
decekleri yollan peyderpey bil· 
direceklerdir. 

1 G ("I N O E N G CJ N E 1 
~i:ıtihanlar için \•erılmış 2 ... ne 11 ay hapse ve 3 sene de 

- oktur Yalnız ...... . ah 
~i bir k~ Y suııf. talebele. memuriyetten mahrıımıyete m 
TJb Fakiilteeı 90n stoeta başlıya.. ktlm edilmiftir. 
rfnin stajları 2~yet devresi ta· 

Siper sığınaklar 
DAHLAN - DIHLAN - DARILAN 

H AKKJMIZDA kötu bir 
isnatta bulunan Fran. 

sız ~-vekıl muavini Amiral 
Darlan'ın ısmuıc U)gun olarak, 
zeki ve nükteli muhanirimiz 
Necip Fazıl K:ısaklirek "Arlan" 
lika.bım buldu. Bu gibi buluş
lar. insana. ,ayıu sabada senein 
flhamlar "8ri}'Or: Meılelt dU.0· 
nüyonmı ki • .Amiral Darlaııa. 
§elinden veya teflerinden eöY1e 
talimat gelmiş olacak: 

devanı edecek mı? 
"Dırlanmak" mastnrı b3 

bu seste bir ta kmı isimler 
tırlatıyor. Bu ı ... ımlcr, gene 
ıu vezinde birkaç diğer 
bCisbUtün aksi manada, h 
gitmiycn zıdlarıdır ... önce 
vafıklanm söyllydim: Şın 
prrrf tı, 11ıltı... ZJCflarma geU 
tonlardır: Dırıltı, zırıltı, 

caiI i~: ~imtihanlarının Ağaçtan düşen çocu-
JEl:>el~nnın ~ baŞfaması ve ğun kollan kınldı 
da bır temJ!ltirilmesi uygun gô- .Beykooda. Yalrköy Gulyunus 
ağustosta ~ğer fakültelerde ik.. sokağında o~uran .. ~anı~ 14 
~=·anlan nonn~,_zıuntrba~ yaşındaki oğlu Husnu Çekıç ku· 
ID4' ıı--ı.+•r .AnCdA .... una d.al ~ak lçfn ataea 
larda yap &eaA ... ·~ ....,ı ta- rıkm"'· fakat mUvuenesinl kay. 
(~din~- . il "' ""' tU fen . b. kJlllll bıse m · bederck yere düşmüş_ r. . . 

ı...-1erınden ı.r un· ~, ... A .. 1 .. - - ik ko. euca rek joJanal U114'U,.. - Sukut sonund çocuKUn ı 

Şimdiye kadar 12500 
tane yapıldı 

Yapılan tet.ktklenı göre lstanbulda 

.. dırlanmak" mastarından c; 
ma bir isim olan "dınltı" ... 

racaat ~ taıeheeiYJe biri~ lu ve iki dişi kmlmış, ba~ 
nın son ıJın8IPDl teklif etmitl~· bir halde Nümune hastahaneeıne 
te yap oniversite tal~ kaldrnlmışbr. 

in§& edilen alper aıfına.l<lann aayw 
12~ tanedir. Bundan maada yeni 
q.&aakla.rm tnpıma d& denm edil· 
melrUdlr. BOUID Jıa,JmaJıwnlıldar 
kendi kUa)armd&ld 1&&11;,et raporla· 
:rmı vtl&,ete blldirmlflerdır. Vllt.yet 
nslyeU umumi bir raporla Dahiliye 
VekAl•Une bildtrecekt.lr. 

lıtanbulun buz ihtiyacı 
temin edildi 

- Haydi bakalan, sen, gene 
biraz Dırlan! 

Fakat neticede bunun 
"hırıltı" ya sebep olmuı da 
la gelebilir. 

Fakat . . inadoluda bulun- Bir hamal yaralan~• 
eıtserl~e tutarak buna Fenerde bir mozaik fabrik_a. 
du~ g ~ edik. Bununla be1'.9:· smda çalışan hamal Ahmet. dun 
imkan ~01ti1 \·t-JcAf ete arr.ettik· fabrikanın deniz kısm:na Yan."!· 
ber ,.az,ıye a.ba göre hnrekct ede- a.an bir mavnadn mozaık taşır· 
Ge~~ ~ re;; am taşlardan bir tanesi ar. 
ce15•z. 0 Jcasm<lan k:ıvmış. ayaklan Uzeri.. 
~~ton şeker geliyor ne düşmüştür. . 

.Belediye buz matealıhidiyle 
mukavele imzalaımlllbr. lstan. 
bulun senelik buz laWıllki .ekiz 
milyon lnlodur. Bunun altı mil
yon kilosu yaz mevsiminde, ?ki 
milyon kilosu da diı?er mevsim
lerde 88.J"fedılmektedir. 

tstanbulda bir eene'ik buz is. 
tibsaline yetecek kadar amonyak 
mevcuttur. 

Malfun ya. bizde "dırlanmak" 
"mana ız. lakırdı etmek" de. 
mektir. Amiral Darlanın M>yle. 
diği aôzler de, bir t..ıkun mamt
srzl ıklardan ıbaret olduğuna gö
re, verilen tnlirr.at muvaffal,ı. 
yetlc \erim> .. ;rilmiRtir. Ya. 
hut bu s.ıc ~ J:j, Amıralin 

Bakınız. "Darlan,, m .. dırı 
ması,, kilçilk bir kt-lime oyu 
tecrilbcsindc bile, ne kadar 
s1z "e tehlikeli dallanıp 
!anmalara ~ol a('ıyor. 

Nıhayet bu hftdisenin, tng· 
tere~ e karıp kUskünlilk du 
bir adamın t<>fevvühatt old 
ğunu <lıkkate alırsak, Darl 
"Darılan" den1~k de ve 

'1VV" Bu suretle ayakları ezılen ha· 
nanıma şehrlnıtse • h ld Carrahpa 

Ticaret otgial 600o ton şeker fs· ınal baygın bır a e • 
rilecek oıan şa hastahanesine kldrnlmıştır. 

g!Snde çıkanımııtır. 
kenderuD uınanm6 

- 12 -
başJDl• bu yo

- JI.eo.ptınizin canJDltz, 

la f ecia;dU· GülbeDk ~kildi, dua oı~nı'!~ 
J)ediJer. rnro1unan yana temız 

herkes kalede. e a tıe yürUıdU. 
·et ve sıkı bı~ g yre al)erle ~ dur. 

} tsıiJn asken bu :Uşman evvelce yap. 
suıı: beri ~1;rlınasından içi~~ çok 
ğı köpıi!niln y ba8tığını gösteı:· 
~· bUDda a~ d~ün bir köprii 

k jÇin ondan dah da kahraman pa· 
me tJI111ıştı; aDl!L on~edbirleri elinden 
yap ak]a ge)Jniyen 

~adı·.. .. ba)arı bittiği gece 
p&ŞS. köprunun du rikliliğine g!iven. 
,,dırlığına ~ beee.nlerinden bır ka. 

~ iğitlerin. et?- se<;~er ne yaptıiaı:s-; 
diği Y.~J. Gıttıter. I ·ı·atirdiler, ıkı 
çını ayu".: .. -ye çenge ı 19 .. 
vaptıJar. kJıPf1l kaleye bağladılar. 
ücunu çek er, b ıunan asker bu 

.. il1JCrınde u . ya atıp bo. 
Kopf1l ca kendilerim su kur· 

hali anıayın b&Şka Tfirk kıltCJndaı\ 
~.ıına.kt3" blllanıadılar. . 1 . 
l' ... , .. 'Olunu . kalenin böy e ın. 
tu uş :: A .. ordu"'u ı!'<'. k -"-~e 

n.ıı~-· . mıvaca OC"-~ 
v~. olduğuna ınan ~ nduğunu \"(' 

san ışı ve gayretle ko~rleri bol çık. 
~·~;terinin her.~?k=İ ele getir· 

e. 
1 

örünce. ı smi· e başladılar 
~~~e~ uınutlartn~!~ gc~i dunr.ak ~·', 
ama, gene uğ:;ıuğundaıı. bı.r tedbır 

ıarına do O da fili k 1 • 
musa bafVUrdular. a bulunan nebırlerıı 
dahKale yakınla~nd n gemiler dUze~. 

~cı a eşenın 
~~ıen~erine ın~~~ 7şı!nemek 
Iıye~ tufek ve kuDl vurdular 
~rın_: #ndeD k$;1:ı!:~r ıroydıılar. 
ıc;ııı birfne de yüz b"ttiğf gece ordu. 
her . . dOJlanına.sı 1

1.k ya.-ı•lardı. 
,..,,...., , nın ...n..ınr -n ı r--"'.1 · 
uv~,. bir uu.7Y"". r tr ~ gemı cnı. 
Jarı~~...bdl83 rah~ 1 il öğrenmex 
~11 );!-;;-eenlifin ıç~tına ..-tiği 
~ d~ k;!ıp iki esir ele 

ps!leı:cJe~ birbıi blJS1ll'Ull2 ÇI· 

geçırdi· 

kartarak şenliğin sebebini ı:ordu. ~ Ge
milerin nasıl donatıldığmı ıa.e. esırler 
t tuımadan önce C8.8U8lan elıyle haber 
uJ • ...+. ) Söylettiği esir. yapılan şen. 

a m.oq..... • Belgra.d kal · rw• dUşmallln Ostoıu eeı-
~r~rmesinden olduğlmu 

1
hahor ,.~i. 

öteki de aynca soruştunı ı•nr.a. berıkı
nin sözünü tasdik etti. 

Ra]unetli paşa istediği malfunatı al-
dıktan sonra tasarladığı tedbiri yarmalc 
ı"in esirlerin ikisini birden huzuruna 
~etirtti: 

- Ne<M>Ddir ki şımdl~ kadar tuttu. 
;;umuz esirler içinde Macar ye Hırvat 
ta\"!asıııdan kimseyi göremıyorum ? .•. 
\~oksa ordunuma onlardan asker yok 
mudur?... . 

1 Yollu bir sual sormakla eaıı~er: 
_ lçimizdc Macar ve Hırvat v&r83 

da Türkle müttefik olduklarından 9l'· 
ıd~ildiği içir.. onları kale yakmlanna uğ-
ratmazlar. . 
Cevabını verdiler. Tedbirh paş:-ı, gent' 

--anki meramını giJ:!emek yolunu tutarak 
esirlere dôm.ip, Macar ve Hırvat as· 
kerinin ne kadar otcJuiunu eonınca. 
esirler· . 

_ Hrrvattan başka yalnız otuz bın 
Macar vardır. Hırvat iee Macardan 
daha çoktur. 

Dediier. . 
Bu sual cevaptan sonra e:ıırieri Kara 

Ome..r ağaya teslim ederek idam ohm. 
malarma eliyle işaret verdi: ama bu 
tenbihin ardı Sira Kara Ömer ağayı 
v:>Jnızca huzuruna getirterek bir mm.an 
~·anında alıkoymuştu. 
· Ömer ağa huzurundan Çlkmca, flBİ!
h.,ri ve kale dizdarmı yanma alarak ınun 
bunlan kalede olan yüz elli kadar Htl"-

içinden gelme bir itiyadın tcza. 
hUrUdur: Dırlrmmıştı; dırlanı
yor ve bakalım dırlanmakta dllşmez. HiKMET MVNIR 

' TURK TARiHiNi N 1 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI -------' vat ve bet yQs kadar Macar esirlerinin 
bulunduktan yerden geçirdi ve kendi
lerine: 

- l§tc bunlar Macardır. Nöbetle iç. 
leTindcnher gece bin kadar f edat kale. 
nin imdadına gelirler. Macarlara inan
mayınız. Ben de 8imenim. Kil(ükken e
sir olmuştum. Vakıa ıimdi pqa yanın. 
da sözU aayılanlardamm. Emrimde bin 
kadar adam var. Bu kadar da devlete. 
?.C~inlığe kavuetum. Bunları feda e. 
dip karşıya geçemem; ama, milletimi, 
\"urdumu hiç bir n.kit unutmadım. Ne 
vakit kale alınll'I& ben de imparatorun 
bir kulu olunun: fakat kalenin alınma
sı güçtür. Içinı.le sizin galip c:rkmanızı 
istemez adamlar var. Kalenin ise za. 
bire ve barutu bir yıllıktan ve muhafız 
lan otuz binden çoktur. Meğer burada 
kalıp buz üaerinde k111lryarak ve içini?.. 
deki dllşnanlU'I tepeliyer'f'k, bir iş g(ı 
rebilirainiz. Pafmıız şimdi sizin ida· 
mmw emretmişti; ben: engel oldum 
Aldığım emri yerine getirmek bir tur. 
lil gayretime cJvennedi. işte sizi a7.8d 
ediyorum. GantOfQnUzU aöyieyiniz. Be. 
nim iyi yOreJdilifiml zabitlerini1.e bil
diriniz. 

Yollu b~k eeyler söyledikten \"C 

ellerine biraz beyaz ekmek verdikten 
Mnra, sanki giıdiee, bir kayıkla ordula 
nna yolladı. 

Herifler o halle yerlerine gittiler. P. 
Mnın cenk oyunlarmdan aldtklan hava. 
dili gerçekmiş gibi imparatora anlattı. 
lar. İmparator, zaten kalenin kurtulma· 
smdan umudu kesm~en bu yeni bilgi. 
!erle bir kat daha Uzülmtış ve bayağı 
muilasaradan el~ karar ver .. 
mifti. 

:F'akat o sırada Serdar Yemişçi Haaan 
paşa Ostoni Belgrad kalesi altında ga. 
yet ağır bir surette bozulmuş ve Budin 
vlisi Mehmet paşa ile Unlu komutanlar
dan Kethuda Mehmet ağa o aralık şe. 
hit olmuş olmala.riyle bu bozgunluk ha. 
beri her ikisinin kesik ooşlariylc beraber 
Hersek Matyoşu (~) tarafından gön
derilmiş olduğundan, son olarak bir 
daha denemek niyetiyle, bıldiğiniz şen
liğın ertesi gUnU kalenin önüne müklle. 
me bayrağiyle elçiler gönderdi. 

(Arkan "°'") 

(2bı Henıek MalyOfl tAbfrt mcaelA (Her
ııek l'reMI) gibi blr mlııa veriyor; halbuki 
\"akUyle bizde ynzı yazanlar lfltUklert ya· 
tıancı bir kellmenln aalrnı tlğrenmeğe pUb& 
ıuzu ı. gönnodlklcrlndendlr ki birer 1Uretıo 
1 ulaklarına gelen yabancı ndlarınm eneli. 
u ylcıılfinl. 10nra mtlnıııımı detlftlrdlklerin
den Hkl ldtablanmızda görülen Salmleı1n ço 
t.u htlmece ycrlne geçiyor. Şqrlacak f'!Y Ke. 
mlıl 8(-y gibi mc<'fome meraktıa.ı bir zatın da 
bu gıbl yabancı 116zl rl olduğu gibi bırakma 
ı ve izah VC' ııılahma himmet otmemNldir 

Blr kalınn bu Hel'8l'l< Matyo ı delil, 
tl~t Her Zı.ıı: Matyq) dır ki .Almanca 
1Ertc11 Her Zuı) Prcnı demı-ktır. Btalm 
ı liaraek IAtzı ıl hl (Her Zu ı muluırrefdlr 

ldııt)Bf) lııe Macar pttn ı r1nd n, lklal d 
ahramanlıkla mefhur blrcr zattır - Ebuı.-

r.I) ıt T11vftk. 

Tefrlkamt.."'ltı G ml.·u par(l08fnda ıe. 
r'<'n 'VC (Kara} ı1 (Pccr) den tXmtla'1 
bir od (KoraJJca) ~ckföıi almışlar. Yan
/ı~lıijın eski harf/erir yaAılı milStJCdde
rlcn ileri ıeldiliinı Mi11lcmi11c lilzum 11ok. 
ô:ür dileriz. Kcı1ımman (Kara Pcce> nin 
odı. ı1k baskının bir i1ı."i vmw de (Ka. 
'" Pette6) mırctindr a6rl11Ur. Bu aeiU. 
onun baltodırltmna daha ookı.ttr: fakdt 
kitabtn. rahmetli Sülrwnmı N•f'iı 
tlindcn çıkan nüshası (Kam Pc{'C) 0111 

rnk 11a:maktod'cr. 



~ - VA.:UT 4 HAZİRAN 1941 

Yunanist~nda Alman 
alevhtarlıiı 

Akro1oldakr Nazi 
bayrayı kaldırıidı 

İngiliz işçi par~isi 
koDresi 

Pasaoort k anununda 
değişiklikler gapılıgor 

B~yrak culunmaz&a. 
şıd 'etli cezalar 

veril"!cek 

(Bü~ ta,·afı ı illcide) Ankara, S (Vakıt) - Pasaport 
Bitler ile Mu.;olini'nin akitler . k~ununıın onuncu maddesinin ta
cu·aı.t . .ua ouuwa.-=agı bir suuıa m. dili ha.kkmdald lAylha encilmen
mat tıi.wek ya bir cinı.ıet eseridiı terden geçerek meclis ruznamesi· 
yan1.1t da kenuııerı namına si>z ne almdı. Li;ihanm aldığı son 
av.ııcı.J .ıuuz kı.uı~eU::re ı.tıa.net şekle göre kanunda diplomatik 
etmei.ur." 1 pasaport alabi~eeeklerln adedi t:ız 

Louwa koın,tcs t'eisı B. Anı. · vit cdil~ıektedir. 
Londra. S ( A.A.) _ Emın bir ınon .svz aıarak §unları si:ıy·~- ı Temyız mahkemesi devlet şura 

menbaj1n reıen haber ere g ,.., miştır: · sı divnnı muhasebat reisleril 
AlıııaC.:~ • Aıuıa " ;;:eri kuman- fi.tiere kaışı meydan 0 • tı.na.i>. ba.~iB?etumumi~e, orgeneralle 
da:liı~ı Akrooolda kaldıı.... 1 ıçı J n.u g. eııı .zi Lor ı.a.:ıa t.>µla- re, 0ma!ıye ~aarif ve matbuat a. 

nelmilel lqtima1a murahhu ola• 
rak gönderıleceklere diplomatik 
pasaport verDebllmesl temin edil. 
mektedir. Bundan bqka 11.yihaya 
bugünkü fevkallde §artlar muva 
cehesinde iki sene mUddetle hU. 
kilmetÇt görülecek mlibrem lhti· 
yaçlııra mtinhastT olmak kere hU
ktimet daireleri ve devlet mUP.S· 
seseterl müntesiplerine vekiller 
kararile diplomatik pasa.port ve. 
riJmesi esaar J.llve ec:Hlmf~lr. 

o.an nazı bav -a ~ ·ra•le bıı'u. ına~t~n d" 1 .... }l Jİl .tıare .... ı:t ola. taş~lenle hUkümeti t emsilen bey-
mad ğı takdirde ı;i<ld?+Jı cezalaı mazdı. 1 - ---- ----------
tert! oluna<>"- I bild.m:~tır B. Attl~e ete muıahh~lara hi. ıerenner mu··'a--kalın- MosK' ova 

Ç o "lu h i'·u·noti ahaliye tap e<:t:re,~ ~yıe demıştir: j ~ 
b',.. ~· • .-1 ... .,ame nesred<?- 1sti.a t.elıJık.c.,,.ı elan vardır .ı 1 .. • ""ldu·· 

tt• hare!:et.in fe_ E iz o '.1Ü~. ,Yeniınıemi~ bul~u- ta ne er gorUşu 
ıa ~ti' ccfİ"i ha- yoruz Rımaı evvelce o!1u~umuz-
tırla ı \: 11~..ssa ı., ,.·ıiz s dr a ~ ı .. t ıyi.z. Muvafh. ı ( Ba~ tarafı ı ınctdt) 
.erine Jsf;er' en ivi mtarn ,,_.,ile , 1\ , ı ,{ u !il. mıız a. Lonrlra, 3 <A.A. ) - Lond,.anın 
Alnran a.~kc·rle ;ne 'ra~ı ,.,c~ri- .... •z d· nı- s_ .i) tli ma..ı ... ıı~ri Hitlerle 
len soğuk1 ,;un !Jariz bir teı:<>d d r ft k, m \.., ıvet.1cr de Mu.:.::.v!ini arasında B rnerde ya. 
te.~ı~iı ett•v;ni Ka''detmi.,tir. Hiı. k_a AJ. ldrk H:t'et znfrr gı bı, he- , prlan mülakat haa:i[tnda heniiz 
k~met, h'.'1.l:rJ tavnrı r de;;-iştir- Z·ın~ t de roı·di.i ı mli.talea yüı-ütmi;orlar. Bu müla
mıye davet etntektedir. Hıtle · n !>Imj bı.itün Avru1)a. kat I..ondrada az heyecan uyandır. 
-~ 

Amerr<a nıühiın 
kararıar arires nde 

va ya ılıuış o!d ui!u doğrudur. mıstır. 
Sovvet1er Bi l 0inın mis:ıfirler lyi haber alan bitaraf malı!il· 
n: • '.l'llna otunn ta mı devam ler, BalKanlarm f~thi, Amerika
ed.x!e,~inı, yoksa listenin mütea. n.ıı vaziyeti ve Vi§l hllkümetlnin 
Kıp ve~~'~ni mi teskil edeceğini 1 d~rumundakl in1r'şaf üzerine umu
Allah hılır. mı vaz";etin tetkiki için bu mllll-

lngiltere ile müşterek .Bu son vıl zarfında geçirdiitt· katı bir miicldettenberi muhakkak 

Yunan elçiliiini 
tanımıyor 

lUoskova. S (A.A.) - Sovyetler 
B l'liği, bugün, Yunaolstan·n hU· 
kümranlığmı kaybetmiş olmasın. 
dan dolayı bundan böyle Koskova
daki Yunan elçiliğlııe tanmıa.dılJ
nı bildirmiştir. Bu karar, aon za. 
manlarda Yugoslavya, Belçika ve 
Norveç elçilikleri hakkmda alınan 
.ıcararm aynıdır. 

Göring 
(Bq t&l'Gft ı IMCid6) 

hareket . ba.•lamak mız nıtihanları dl 'Jil.ldüğüm ~- addediyorlardı. Fakat aduı alm-
- "' man ônümiizd ' i mtihanlan da m:ız bir hale gelmeden evvel ler. Geno &ili.hnnızm '3Dlı Ye za. 
uzere gee ıeceğimize ıtını t ediyorum. hal harek~te geçmeğe karar ve· ferlı bir ha.reıtetı ııetıcelenmış.. 

Nevyork, 3 (A.A.) _ Of' 1 }tal. ~nları_ı. karc;ı ei e ett ~i. ı rll:n !Si .. ~rlıı liı..i . diktatöriln ya.pa· tir. Muza.t.ı.er oayrakla.nauz Gi-
l'ransız ajansı: 1 n:.ız Z.:"lierler~ :hl" "r'miveti kJ.. ca~I mullkat tal:k edilmiştir. Bu rit üzermde dalgalanmaktadır. 

V::un ":7"" •an Amerika . eu.m.senmemeh<iır. Şimdi artık mulakat n yapılmaanu Mussolini Siz, p!irqütçülerım ve hava lı-
-ır•-e""•ı... n aJans- t~ı a· 1 • . • t . ti Es rsar kı~ft lı:ı... . ta. ftft:ıft..:-Jarına bıldırudığine - milli 1 ~"' ''a ıt er l<'ın bır avantaj~- ıs emış . asen Jııluasolini her ~ -..-.. ve sız yyar~ı.w 

müdafaaya ait sipa.ı:~~~i.n ter- kı~ ct~emektedir. 'Bilakic: ftalva zaman ricacı vaziyette kalmafa ordu arkadaşlarınızla birlikte ve 
cih edılnıesı için hü~ı'.imet tara. ı Hıtler~n. yardımına. muhtac;tır. mahkiimdur. Bu arada Amerika- tecrüıboli her riltbede komutan. 
fmcian ahıren alınan tedb'rl A. Musolını t:ım manasıyle artLlcla- nm ve VJ,gi hWı:Qmetlnlıı aiyaaet.. tarmmn emri altmda fevkalade 

• 
ırana 

İngiliz askeri ihraç 
edileceği 

Yalan 
Tabru, 1 (AA.) - 116Jfer: 
İran matbuatı, Abadan petrollerin! 

muhatua aıtma almak için İngiliz 

lerin bıma uker ibraç etmek üzere 
mllaaıı.de istedikleri hakkında Azlnoe 
Colonla!ede çıkan beyanatı tekzip et. 
mekted!r. 

İran guetel!f diyor ld • 
Bö.fle btr talebde buıunutmam!Jtir. 

Böyle 1ü llrilRade de verl~m'!mlftl1'. 

Bulgarlarla 
italyan kıtaları 

Almanya tara fınde::.n 
verilen arazi yiiz:ünde:n 

Kavga 
ediyor 

IABdn, 1 (A.A.) - Taym.I.stn dip· 
lomatik muharriri muhtelif menba· 
lardıUl alman ve İtalyan kıtalan De 
Bulgarlar arasında çıkan kavgalara 
dair olan. haberlerdm b&Uetmekte_ 
d!r. Bu haberlere göre, 1taıyan ve 
Bulpr askerleri Almanya tarafından 
hem Bu1gariataDa. hem de İtaıyaya 
9Bdedllmlf bulunan bazı Sırp toprak· 
larmı aynı zamanda 1KaJ etmek ister
ken aralarmda kavga çılmıııtır. Bul· 
gar nUkO.meti bu huauata Alman hU. 
ldbDeU nesdlnde proteat.oda bnlun· 
ma,tur. Yalanda yelli bir bakem ka
n.n bekleneblllr. merikan sıyasi mahfili 

1~ rı toplamak i<;in kaplanı tak.ip le~i o derece ink'taf etın.1ştir ki m~!=~ ~~ıa'Ldolu - •- •
hemmıyetli tefsirata m~zu e- eden çak~lln.rdan biridir. ~verin Amerika ve Vifi ne olan ..... ~ 
kil etmiştir Mütohassısl h ~ Bazı kımseler Hitlerle hala bir mwıas~betleri için evvelden ha- ~~;em80_~leil~bilir·n. yerineim. aıt-~ 
Reısıcumh~ hwıusi m~iki ae: anlaşm.a a~di miimkiln olacaı!rm urlaa.ıgı tedbirl~riD yenldeıı gaı.. WA.U-&&&» .,, ,,.., ~ 
el koyıııak hakkının ve ilm Y. zann:dıyor.ar. Fakat buniarın de:ı ~eçlrilmeai ıcap etmJştır. rinin hakikatini bflt:On dU.nya 6- Abdülhak HAmı·d 
dair olarak h b. r ~sıne adedı çok azdır. Ve öyle sanıyo. Diğer ~tan anlqıldığma g&- nünde isbat ettiniz: .. ~ptedile. 
rafından korı::-e;~ete~zare:ın ta. rum ki bugünkü miicadelenin file. re harekat sahnesi gilııdea güne mes bir ada~·. Bm, en çe. 
llyihayı tetkikle meşg"uld"' M~ rf kıymetler için bir mücadele Sovy:t menfaat mmtakalarma yak tin tıaV8f}arda t.eerilbe edilmif 
sade .. ·e otomobil!ecle hU.S.:· ta u- ol~uğu artik. anlaşılmaktadır. laştıgından Mwmolinı Sovyet • AI- kahraman tayyare kuvvetlerimin 
yare'eri kam nl . ~- Hitler medenıyete meydan oku- man mDnaaebetlerlnlıı haJdJd ma- ancak zaferi tamdıklarm:ı enet
~1 ~a~!ı~arı and ~~ ~b~- du ve dünyayı esa.-et altına al- hiyetfnl anlamak istemektedir. den biliyordum. İfte deniz 8fD'I 
fa.brikaıar~ deni~ egır!lle n, mak için bir eşkiyalar teşebiJüsil Külikat esnasında mare§&l Ki- bu ilk etlretli hareket bir eel gibi 
demir yoll~nnı ga 

1 
tezg~! mevzuubahis olduğu ~aşıldı. tel De general Kavaleronun hurr b~ gün içinde diipnanı er.e-

. . . . ' r arı, g~ en Bu hal Biıleşik Amerikada gö bulunm!llan bir defa daha şu pren bilnıiftir. 
v~f'::2t::;;~ar b~~~=~ ~eri de~~irdi, bütün dünvatl~ : slpi göstermiştir ki mihver dlplo- İtalyan hava kuvvetleri ft L 
göre Atlas mu~ arebe&iniıı ..-ittik. milyonlarca ınsaru birleştirdi ve masfsi, ukerl lmkln1ardan ilham talyan kitalan bir kere daha bu 

eh 
, . - . . Bil.yük Brltanyada birliği tabak- ' aramakta ve bu lmkA.nlara da lıareıketlerburıuv.ttaJuy~ ıı;ı.u 

çe ~n: ınıyet. ~azamın mahıyetı kuk ettirdi nara.k mnstakbel kurban·n haJke esslr bit tarzaa blz'met ........ t~er. 
aebeb,ylc, R-ı.sıcumhurun Ame- • gö t hditki ... ~ rikadan lngi"te."e · .. nderil . Yolumuzda ne durabilir. ne re e r veya tatlı bir ma- dir. , 
aşe maddele:,iyley~nh~- de müzakere edebiliriz. Hit1eriz. hiyet almaktadır. ParagfltçDler. • 

· . . . . ı- min tahrip ve imhasından başka Brener müWtatmda r&111Wen Az.anıt bir ceaaret1e ve hiç 
mayesı 1 ''l yeru ~ı~ler alma. bir çıkar yoktur. esas meeelenin Gtrid"n fethi be- yardım görmeblzhı getin ve 
81 da m . ı.ebatl dei7ildir. KUteakıben .. alan dok . • rine ne yapıla.catı meeelesl llhl kahramanca m....a..--ı..-t--a-- IOll 

Ke?..a bırkac: gün zarfında Rei- . eoz ışçı- w da --h o - aaMU~ 
sicuınhıırun .~meri!ran limanları. le~ fed~r:asYonun~ B~ yaşında ~lki d .. e .YOktur. Surtyenin ft ra sayı~ malr«ne itlbariyle al
na ltica t.nı · 1 b mumeesilı B. Bentıllett gözleri ~. e Fraıısamn Afrfkadald ze tistiln olan düpnanı ~ftp 
pwlarm ı~U::~!: ~~- yaşla dolu olduiu halde kürsüye m:te:ekelerbıhı lsüsnan da ettiniz. Her nerede Jere indini~ 
ka"· 

11 
i~ etmesi de muht gelerek na.zileri cehennem ilahla. P ~ temel olarak g6rllp:rıe es. 9e taarruz ettma w mevzileri.. 

meldir. e. nnm dünyaya ıônderdikleri en na;: a bahis mevzuu olmuştur. Dizi aynı kahramanlıkla mttdafaa 
Lon.lra 3 (A.A) _ Deyli M 1 kanlı katiller olarak tavsif ve llni !ldnl, s (A.A.) - Hltler • ııuo- eylediniz. Her biriniz feıvkallde. 

, • Y takbih etm· .... • ..ntUA.katı hakkında tetatratta bu· nm· de n-uı....ıı- bir ~-6 .a-
pzetı><Jirtiıı vı:şington muhabiri . ııı .. ır.v lunan Ta uoı.UllU'C ~ Te .ua-
Valter Farr'ın telgra.fla bildird;ği.. B . . F'ıllet ayaga kalkarak bü. .ymta gazeteatntn diplomatik sanm kuvvetlerini apn bir aeıbat 
ne göre İngiltere ne Amerlkaıım yiik. bi_r }'ı.~vecanla şu sözleri söy- m'::!1:; ~~~i gösterdiniz. Hep bunlan yalacl 
mihvere karşı pek yakında mtıe _ ıem,t1r: yn ardan alınan katt bir günege, eritilmez kayalrldara 
tereken yapaca.Jdan askeri aiyasf Eier Allah olsaydım, harbin surette emlıı maınmata göre Almaıı. rağmen Y8J)tlmz. Kuvvetinizi, 
ve lktıssrlf hareket Vqtn°gtoı.da beyhude bir ı:,ey olduiunu anlı- yanın Fraıısaya yaptıfı tekliıler fUll" sarsılmaz nuyonal llOllY&list nı
tetkilı: edilmekte olup Ruzvelte yamryacak kadar c:1ldırdıldan !.. lardır: hun~ emin zafer d6ş6nce. 
Amerikaıım Londra büyük elçisi çin inaanian ver vüzUnden kal. 1 - A.lsaa • Loren Almanyaya alt nllııden ve eemaJardan dUşmanı 
Virwıt arasında g&ilfWecektir dırıron:rı. Kahrolırun harp .. Sul- 1raıacak~ır. Fakat Almanya Loren hu· kovan ve her saat fasılasız nak. 

' hu benım k:ıda.r kuvvetle ·~tiven duUar-.nda pek u tadllAta muvaıaımt liye tayyareleriyle takviyeler ge-

Balkanlardaki 
Alman hava 
ku nandanı 

Bağdatta tayyareden 
dii4erek ölmüş 

kimse yoktur. Fakat bu harbi so- etmektedir. tiren hava arlmdqtanmzm yar-
nuna kadar l!'(ltilrmivc m~'J. 2 - l'a dö Kale ne Hotıa.ııda w Bet dnnmdan aldma. 
ruz, ben silahı olup muharebe Çlkanuı da bir kmm ~,. Ubü Savaş tayyarelerimizfn bomba 
mevdarıında dövü~ceit gonc cle. edllecektır. J'3imurlan daılmanm toı>lanm 
filım. Fakat hürrivet i~i!l M.ha ! B - Almanya harbin nihayetine kullanrlmaz bir bale getirmiı ve 
mücadele edebilirim. kadar Fraıısaıım §imal ve bab -.ı:uı dÜ§Dlanı milstahkem mevzllerin. 

Madenciler federaS}'91lU relıd lerinl l§gale devam edecektir. - denk~ mecbur etmiş ve 
B. La--:theri, bir milvon m~d~r. 4 - Almanya Alaas Loren.ln kup· nihayet yardmıa kOIP!!l İnı'!ilis tL 
~elesıyle kanlamun, parttnm I amdatı 5 <!op&rtmanı 23 eene mtıd· caret ve harp gemilerini babrJml 
dü;ıyada hürriyeti tekrar tesis deUe 13gal edacekUr. ve ~. 
edılınceye kdaar .mücadeleye de- ıs _ Bazı Fransız denbı o.eıert ... Narvikteki eski ıftlh arkadaş-

(Baf tara/11 ÜICÜU) 

Merhum AbdftDıak IUmit, 
'-mdan tam on bir sene evvel 
not.erce teacil ettirdiği bir lleDet 
ile. btlttin enalan ile henfis 
neerediJmiyen eeerlerinin telif 
baklnnı refikam Usyen (ham· 
ma) devretm.fftir. Bu devrin, 
Lilsye:nden alman 1500 lira mu-

~Wf~ .c"1 ~ 
AbdWhak Htmld.in lı:m Emine 

IDmit iae 09 aile evvel mahke. ı----
DleJe müracaat ederek o.ı 11e11e.. 
din bir mmuaa eseri olduğunu. 
biıua-..leyh iptalini ft lı:endi mi
ras ba1rJrmm tam:mı•rm .. 
miftir. Em.ine B8.mii, medıu. 
mun eaerleriıılıı. ~ liradan 
fada ettiğini ileri sürme~ 

Mevzuunu htiIAsa ettıftmjz bu 
şayaıu dik.kat davaya dün de ta. 
tanbul asliye üçüncü hukuk mah· 
kemesinde hMılm'ltlr. Dttııkü 
celae kısa ve niebeten mOnakap 
sıs geçmigtir. 

Dinlenen tazı §ahitler, LG&ye. 
nin Abdülhak HA.mide paraca 
yardımda bul~uğunu, eğer 
Yardım etmeaeydi (şairi i.zamın) 
laakal yirmi sene evvıel ölmüş 
bulnnsu-~. .. • .... _,_, .... _,_ 
--eoy~~· 

Lüsyenin avukatı aerıedin ölO. 
me bai1J bir tasarruf aenedl ol
madıfmı iddia etmiş, Emine H!
mldin avuıkatJ iae mUekkili ile bu 
hususta temasta bulunmak Uze. 
re davanın talikini istemi§lir. Bu 
talep. aon olmak p.rtiyle hlJdm 
ta.rafından kaıbu1 edllmiftir. 

Bağdatta 
Lonara. ~ ( A.A.) _ Röyt;er a. vam hususundaki karara mUza· bu arada Dakar, Kaza.blanka, Cezalı' lığmr ihya ederek tayyarecller 

Jansınm .İraıktaki Ingiliz kuvvet- harete ~etmiş olduklarım be- V1llegrande, Beııte ve Beyrut ~ . d~ krtalariyle birlikte adayı iş
leri newlınde buluna.o, hususi mu. 1 yan. etmı§tır. ftlosu tarafmdan kuUanrlacaktlr j' gal ettiler ve !n~tereyi şark! 
ha.biri b!ldiriyor: ı Şm;ıendifer .~elesi lideri R 1 e - Atır Fransız sanayU Aim..a ~denizlnnden LOY~al~~. Uslerlııden (Baf tara,fı 1 incicü) 

Şi~ıye kadar teyit edilmi- Vatkıns de soz ale.rak şu beya- ! baip tstihsalA.tmm b1r etmo ballDe aı -
Jen bır habere göre Balkanlar natta bulunmuştur: 1 gelccektır. · Arkadaşlar• ...-. 

1 
(A.A..> - 111lluml tmnt. 

daki Alman hava kuvvetl '!ri baş: ... Men:Ieket~de.:. Hitler dini- Almanya bu isteklere makabil ~n:!~d~J.~ ~!!!efltakaond,·rza.f!: ~ .. ar.;ıt.l llalb ap.tıdaJd be1U. 
kumandanı B:ığdat mmtaka!::m... mn telkın edı eoegı kiirsiiler ku. Framıaya §Unlan teklif .,tmelrtedir· uı ,. •uoı ... .., JUllNbldltlr: 
da. bir ta.yyre ile dolaşırken İn- ~l.duğu!lu ;örm~t ?nse bütün ı' ı - Betçtkenm vaıon ~ bundan doln.vt !la ~kkOr et. BtlyOk Brltanya ile lılr mtıtareke 
~l~ ~vcı .. ta~releri tarafından kiliae,. lenn .)'l~:ıaı~mı ~örmeyi F'ramya terkl mektedir. Hava kuvtet1erimlzle üdetttk. Bu mütareke ntanımmn 
düturulmu;tUr. tere ~ ~erım. . . • 1 _ Fransts hükametının Parlee birlikte Almanva Ghit seferin-

Gene aynı hııbPrc göre Alman Mılli ıcra komıtesı IU38Illdan avdeti. den hayatlarmı ve tnlıhat1erini :::' ıc:.=:: ~~ 
hava kumandanı Ba~datta aske.' B. Noel Baker şöyle demiştir: 1 s - Fransız harp eatrtertnden I· feda etmm olan kahra.manian if. tepkkmDne kadar, memı;"; 
rl merasimle defnedilmiştir. ''Hess, Alm~nyanı.n ~J.~i . asta ı bim bit' ktsmmm bllha.ua zl t :O. tiharia an3.Caktlr. taruııne )'eDl bir IBflıa aomak Gzeıe 

• -- . J k~n8:mıyacru.,'ltll ~!ld·~ ı~indir ıertyıe bam aanayi teım•-rı:ert* Girit muzafferferfnm ruhuy. cnu lflerin fdare81ni ele •'--tır. ,. ... 
Zıraat Bankasınd kı lngıltereye geldı. Aynı za.. attbeat bırakım -,,...... la: tleri .. Yqum FUlırer." - -an P&· manda burada sulh istiyen pek ' ur. let!n on:la7B ltbD&t edeoel1ndm ft1p. 
ra alacak as!rerler vekil çok kimse bulunduğunu da zan- 1 

4 
- Hor Fransız kuvvetıerlıılD e- R ı t 1amı1s )'Oktur. 

bırakabilecekler 1 nediyordu. Fakat bu sulh taraf- ~e 1~11:8!~k ~ mu.temlekele- u z ve D1bı ve bugtbı wlnlbulan karpfa.. 
tarlan, Hitler tarafından ileri .-..... n _ ..... ...., ... u e.-. Jardım. Jıklar tbreriDe Aa.t 17 den 90D1'a .le7rf 

Ankara, S (Va.kıt) - Ziraat süri1lecek şartların tarihin kay j ıs - Harp tazmtnatmm yGIJde em (Btlf faraft 1 inoltle) letnin 1Ullk edllmemae karar ftriJ. 
Bankasının vermiş oldueu parayı detmediği derecede ağır bi • nfsbettnde )'ani gOnde 200 milyon ndfUr, v.ıa- 'N1a dllW Jaer tDrtfl 
almadan askere ı;:a~rnlan e~lıasm 1 ret demek olacafını ·h'lmi;,:- marka tenzlH. yaptJtı karabı f~tfDI taJnQıe • Jalma !aarekeUed dedaal momae ce. 
bu paralan ,a'm!tk için ba'kalarmı ! İngiltere yarm sulhu irozalıv~ 6 - ttalyarım Fransa)'& kafi! olan melerl mtlmldla olduta llakkmda cır- aıudmJecaktır. 
tewll ettl1dcri t&kdirde noter- ! cak olursa. silihlarmdan bir to isteklerinden vazgeçmesl. kan haberterdm IR lrlııQ aat .._ lrü mfDetl. btUrOmetm hılelrklJI,. 
lerce tanzim v~ tudik olunacsk bile eksiltemiyeocl•tir. p öğrennmı,ttr. •kadar uD Cll'dup mtıuıuıı.t la.ta. 
"NkAletnamelerın harç ve rüsum- j İngiliz işçileri, ne naM:9ma <>- • Tanu. Ticaret odur remi J'h8olm rtr. 
dan muaf tutulması 'ıakk nda Ad. lurEa o'sun herhan . b' 1 T 1 g Touett. Loutnillıl'cle 111bQanatta1ıa S'lıllıu. ı (A.A.) - hak uaemmı 
llye Vek~eti cumhuriyet milddcl- hük<\metin~ su°ıhu ~atlırtm~ ız QnN._ a .. klml lunm~: - Nılll .._Ali diba ÜfUl 7Ulllcla 
:;-umıı.ıtne bir tebliğ göndermiş- lan ins9.'lla~la mitzalcere~e ~ Ahmet Akkoyanlu - Boaabardımaa tanmeıermıtm cmtlarl oldulu baldl Tabrua pJmtf 

• _ mive mii::q~de etmem.iye karar 

1 
~ t.ptı •tmeıdıl katllelelta Ur. Balar •1JÜl&l'ID oteU o1all 'Tir 

Ban
Bu tebligdc 3202 savdı Zll'Ut verm·.,ıerdir l'akıilm l'iııllmbluuo Paı .. No. • 

1
, hima7Hf •-ı.t llalledDmif olar • .....,,,. ~. 

urnın 30 lncf maddasine müs Ko~r", m~trravı 19 000 •• t"a7.ardu IDIHlcl• ers91ı ..., ı r lluanea -.tlerde bareket ecllr* 1•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!! 
teniden muamele yapma,k 1bmı karşı 'l.430.000 rey ~! kı;;;i; I "'- -" 'l'PIP'"" M1t7 • ı imllelerbl takip ewtt JGlla.rda _. 
geleceli beyan olunmaktadır. ı btr ekurivetle tasvip etin·şı· ı 1 midi UAlar J&JlıllıCÜ ola bu ta.na-

l ır. reıer deniz tlltUndeki en ~ kor-

- l'llldled ile dllllnltdanm batna.. 
--~ ................. -
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1 TAVVARECiLER 

JıarekeUerle biç allkadar değil· 
lıi clJlaıt1lelml ıMyretmeJtte =.! ..aycriıa. Fakat tok ua&t· 

d ·yatı <bir cıiılnrla yol keııar ıa
~a ~erııieJI blriaO atladı-
- rarırecıer slW okla, otomoldl 
gmı ımıy1a geçe:aten tadJn 
)'İldırım iileriD bır&ktı ve ca-
zarfı as!~ bir ~t .nefes aldı. 
mı kapa . abrika oıılilldo durdu· 

otomobil .. ~_,, .. :.. görlindil. .tı r-
v %8111~'1 QJ,l .... "'8 

~i ve .ııaeta.yı karşıladı.ak. ;._~t 
m fit.rafına }>akmar ~· 

~bir ,,ey battrJamıyordu. Bunu 
ç aımış oldufu vazife icabı 

üzerine m.. d fa görm k-
cıe~ burasını .... u; iJerf gelen bJr kmlıkla ya-

P'Q;~aya gi.."'diler •• E tiln m~: 
'-nndisler ateJyo şeflerı, ub 
uc ~ ,_"' tı H<'""i do 
rektörler.ı top~mrş · ,,.. · 

• _ftç pil<>t!Brmı, fabrikanın 'in
oskı ~ n tip tanarclerı btl-
68- ettıği -~"aretle t;ecıiıb<' eden 

.. k bir_... 
Yl1 tal 1 tashih ca en a.ı •• daş
vcı ha ıt,e~rJerle kaf'1'dadılar. 'Bn 
Jannı . l»r kazada.n ha:S • 
kadıır nıüthi§ vindiler Sıh· 
ta kalmış 0ımasma s · 
hat ve afiyet ıcıne~ıs:d;uı:ı ';;n 
duJar .. Sa ıkla ge octil.... Ve do-

f' şampanya ıç .... ·· 
tere ~~enıneden ıçme ve t 1ı 
nıp dini ~,__·ıar nnlat:maga baş· 
hikıi.CY er, .r&a<•-

Jadılar.. til b ınrn ilik• :'1 ilot bıı n un 
p u~dden üzllntillU olu)ordn. 

duru.:r dalgm ve halsiz duruyor-
0 kka. hastai:ı6kJc'81"Dl bile nazarı 
du ı, ti 
dikkatini celbet : . . -• ·rı""'T 

.Ne o bir ~ıerıaruz ;JUJ ag 7-

- ? 
Bir ıe)'inlı: JDi var· sıni yim o 

- Hayır.. Bırnz 

kadar_:__,,. vveli turuı ınıın· 
Hıı.sı.aı.n .... Cl ~n 
- ,. isteınedi aoııra .barok-.. :.n· 

ııı.- , ~ b Genr. 
den ,npbe1eJJllll'~e aık - ıO 
ıpılotun dslgmhgı ~ f.1. 
blltfln aitbt "'e ~ı.r-· is1nln 
tanın eıı Jayıneitli 

--A ...... okl ıfo .ııazırl--- Ll.-tm V la-
areııla ınaıur ... -·1 

taYY ebilm* fn11&tını arama· 
rJDI !::ıyordu- Her ıııeyden ~
fa mühendisi t:a-n"'Jll4k ıamn· 
vcl bu ..... ,.abtı'k uıuma'lıydı •• 
dı. Hem _, " "-"fi-. 
Çünldi teigrıı.f•a gunı bu· 

- Yarın~. . bir 
Zibninı kurcall)ordu. Bugun 

1 cağına Jranfdf.. :fuY.r; ~ir dereceye ltlldar' ..-
• Pı o 1.nS3Dlard ki meraktı .• 

kınlcştirt'n bir i u • 
Cünkil herkes ) apugı bl ..., 
raştığı bir f)av;'l ~tUBadÜk ~rlııi, 
da§Ul1l anla.tın , nk ı:ı.rını nn-

• kl rnıı ve yap 
,-apu a mesele üzerinde ko· 
ıa.tJdk, b~ ·ıemck \C mut mndı· 
nUFDak. söy k ttıtıvacmdadtrlar. 
) ('Jl söyleIDC . msanla.rdll mcV" 
su buy JDS~~thendls dP- ken
cc tur. o ha k bir do8tB bir sr-
~ • dinli) 'Ce • 
da§ll ınubtaçtır. ( oeoomı v rl 

~---------=:-:--~-----
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Hava Kurumuna 
bazı tüccarlar 

at yarışları 
Dördüncü hafta koşuları da çok 

muntazam ve zevkli o1du 

ki yoldaş 
lu ı 

J lh. ıLO 00 

SOtım cebini amdı ıı 
ktğıt çıkardı KA th ~dıktan 

ra Jlm onun ti rln tğil : 
et, d ğnı, bir bata 1 ın m 

T•bU, tıuna o k&<1ıır canrm k 
dı ki.. 

(Devamı ua 1) 
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Sirkeci -Çekmec.e tren tarif esi 
Sirkeci - Çekmece arasında işliyen tren tarifeleri yeni baıtan değiıtirilmiıtir. Bugün bu hatta geli§ gidiıe ait tarifeleri De§· 
rediyoruz. Evvelce neşretmiş olduğumuz tarifeler muteber değildir. 
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Tlrldre Cambarlyetı ' ZiRAA T BANKA Si 
Kurulue tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Uraa 

Sube ve Ajans adedi: 265. 
Ziraf "' tıcarl iter nevı banka muamtleleri. 
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Devlet Demiryollarf ve Limanları 
ifletme Umüm_ idaresi ilAnları 

Memur almacak 
1 - Devlet DıemJr:vellan Ir.a~ mnıfmda f8t:ihdam edlJmeJr tıare m1l

ıa.baka De orta mektep mezun!Mmda:ı bareut memur namMdi aımacaktır. 
:.. - Müsabakada .kazananla."'& 90 Ura 11oret verllec:ektir. 
3 - Müsabaka iDnDıam 16.b.Hl t&rihlnde saat 14 de Haydarpap, An. 

kara, Balıkesir, K&yııeı ı Malatya, Adan&, Afyon, lzmir, Sirkeci ve Erzurum 
işletme merkezlerinde ve Srvu, Eski§ehlr Cer Atölyelerinde yapılacaktrr. 

Müracaatlar bu itletme ve atölye mOdtlrlOklerl ve tatuyon ıetllklcrince ka· 
bul Ol1UlMJ". 

4 - Mftısaböayır. J§ttrl.k .,,... ~: 

l - 'Plrlr olntak 
:? • Ecnebi b!r kima u. "' ... .,..k 
3 · 18 yqmı b.Urmif ~ 80 JıU geçmemi§ olmak. (80 yq ~tı). 
4 _ Aakerlfl'inl yapmqı veya aalı:ertttmJ y&pmamna en az bir eene 

zama:s lra!mJ§ O(Jzıak. 
15 - Ktınbakada ıxıuvaffak o.ıanls.rm btllhıra idare doktorları tara.tm

da.D yıı.pıJacak mua~ede lllhhl durumlan 1emir;vol f§lerlnde ftZ!fe &ilrmfye 
elveıişll bulunmak 

6 - MOT'acaat tst'l?alanna tır..l1&D&c&k vesikalar §UDlardır: 
NO!us cllzdaııı, c!Jpl<1ma veya taummame, askerlik veaD<aaı, pollaten ta.il· 

dikli iyi huy klt-dı, çfçeJı: qm ka.tJdl, evu Oianların evJmıme cllzdanı, 6 adet 
vesikalık fotoğ'raf • 

7 -- Da~- fazls m!l.lihn&t aıınü i8tlyenlerin f§letme mUdOrUlkleıint> 
veya istasyon §efllklerfne bizzat :nUnıcaat etmelfdirler. 

8 - İstidalar en 80D 14.6.~U gtml1 saat 12 ye kadar kabul olunur. 
{2849) ( 4063) 

• • • 
Muhammf'J\ bedeli MOO (Q.,t>::ı ~§yllz) lira ol&n 50 ton lsranya UstObecl 

ve 10 tot'l kaba üstübeç 18.6.ısµ.ı Çarp.m'!>a gOn11 aat 115,U te kapal art 
usuıo ile .Aı:'karada İdare blna.mıd~ ııatm almacaktır. 

Bu f§e girmek iııt!Y"nlerln 262,50 (lkiyüz allmı§ iki Ura elli kunıı> lira. 
lık muvakkat tmninat ~e kanunun tayin ett\tf V98ikaJan ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,415 e kadar ko~ı ~l'lltfne vermeleri l&zmıdır. 

Ş1ırtnameler paruız olarak Ankarada Maa.eme Daiıwdnden, Haydarpa-
şada TeaeliOm ve Sevk Şe.tllğbı:!e:ı ~trtıı&caktır. ( '155) 

lsta,,bu-1 Be.ledl.Y••I 
ı tan 

Ka.raağaç müeut>satı soğukh3.va depola.rm& bir aene zarfında. konula· 
cak tahminen 40,000 teneke Beyaz Peyni:-, Krema ve Yoturt tenekeıılnin 
deliklerinin lehimlenm~1 ve sata.murlarmm tazelenmeel lfl açık eksiltmeye 
konulmu;ıtur. Tahmin bedeli 269 Ura ve ilk teminatı 20 lira 18 kuru,tur. 
Şartmmı•. Zabıt ve MuameıA.t MtıdUrlOğll kaleminde görllleblllr. İhale 
20.6.9-U Cuma gtlnO S&"lt U de D~mJ Encümt>ncle yapılacaktır. Taliplerin flk 
tem'nat makbuz \"~ya -:ıektupl11.r!.yl'3 ihale gllnü muayyen saatte Daimi En. 
cümend~ bulunm&ları. (4300) 

............................. 
V A K 1 T matbaası 

Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştır 100 l>lnar 

100 Ven 

100 tııveç Kronu 
100 Kubl~ 

sı.ıs75 ı oıduğu boşanma davasmın yapıımak· , Kitap, mecmua, gnzete basar. 
80.745 ta olan muhııkcmeslnde: MUddelalcy_ ı' 

hin ;ıcametgAhı meçhul olduğ'unda.n Tabiler nsm•n" "İ7;7i iAleri alır. 

dava t.rzuhaU ve davetiye l!Anen teb- ···················-········ ~ltm 27. 

1 
llğ ed!ldığl halde gelmemiş olduğ'un-

Sn"&S _ En.umm 2 HA 1 ll).90 dan muh:ıK<'menln gıyaben lcrasma 

•.==============..! \ e da.-&cr vcldll gelecek celsede şahit 
P• D 1 · ı listesi \ermesine ve şahtlleıinl getir· 
ı~ano ers erı 1 . 

Beyo~ıu Halkevlnden. dıği takdırde dınlcnmelerine ve gıyap 

Halk:vlmizde muld.cdır bır öğrd_ karar•nm yirmi gün mUddeUe HA.nen 
men tarafından verilmekte olan Pf- j t bligfnc ve mı:hakemenln 27.6.941 Sa. 

yano dersine l§'tirAk etmek ıst')enle- at 10 a talik <'dildiği gıyap karan ma· 

rin acele IDYtım. müracaat ederek j kaının.ı kaim olmak U~re l!An olunur. 
kaJldolurlmaJan rica olunur. (36071) 

Otel yapılmaya elverişh 
kırahk bina 

Ankara caddesbılrı e!: a.uteber yerinde fevblide nazaretli ha
vadar ve aydınlık bir bina kirsldrtır. 

Vakit gaz~ ldareha.neMne mHne .. a. 

1 

Sa.hah, Öğle ve Akşam her yemektell 

1 L B 

fırçalamahsınız 

çOnkO: 
Bir d<'fa fırı;;ıılanmılkla 

di§ler temizlenmiş olmaz. 
Ağıı: gudde]('rinln ve da
hill uzuvların mUtcmadl· 

yen eunan ecnebi mad 
clelf!r. mıkroblıır, y('m<'k, 
içki, ctgara vt>sıı.!l"C' d~lc. 
re, dl§ etlerine blnblr 
mlkroh qılar ArıZülll r 

huııultı getirir. Bunlıır bl 
rlke b rlke l)lbayet diş
lerde çtlrtiml'. etlerde ıı 

Wıablar başlar. Artık Je_ 
llketi önlemt>k ı;e dur 
durmak lbmıdır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bıraktO~ 
dişlerinizi sabah, öğle ve • 

her yemekten sonra 

Diş Macunile fırçala~ 

ı - Şartname8f .nuciblncc 4~0) kılo Kazein 
alınacaktır. • • .d 

J{alı6""-
2 - Pazarlık 9 6.941 Pazartc ·i &ünu sa::ı.t 15 de 

b.?sin<lekl Alım Komlsyorunda .fııpılacaktır. . 
abılll"· 3 - Şartname !KızU ge~en R:Jlı"c:en parasız aıın ~ı 

f - İstekllle~n pazarlık ıÇl'l tayin olunnn ~n ~: rtı~ 
lerl fiyat Uzerlnden.ı;t. 7,IS gUv•nır•" parastyıc ~rUl\t 
mUracaaUan. 

*** te• l - İdareı:ulz ihtiyacı tçln kullanılmakta olup bllrJÇ 
(133) kalemde ve tahm'r.1 (3.174 619J lira KJyınetınde Ol ufU" 
pazat'lık yo!n•Je mUbayaası muknr.:"er ve son aktediien ~ 
mUl!te>':.lı. t;ca .. et anıqmıun muclbln.e Almanyııdan da 
lunmaktadır. rl 

ınele 
2 - Bu ma12-0menln mU!rcdnt listesiyle ~rtna ıtJll 

.zun ve MUbayaat fubeııindekl atım komisyonunda ber 
görebilirler 

3 - Tallpıerin yUzdc 7,15 tenılnıotiariy1c bırllktc bU b tdl~ 
en r.~ 25.6.941 eünl.i1ıC' kadar mcl'kQr komisyona tevdi e 
OlWHlr. 


